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Miasto/Gmina

Delegaci

1.

Cedry Wielkie

Bożena Daszewska – przewodnicząca rady

2.

Darłowo

Tomasz Bobin

3.

Dziwnów	Marek Lisowski – przewodniczący rady,
Zbigniew Jeszka – radny

4.

Elbląg

Zdzisław Olszewski – radny

5.

Gdańsk

Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

6.

Gdynia

Paweł Nogalski – radny

7.

Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8.

Hel

Mirosław Oniszczuk – wiceprzewodniczący rady

9.

Jastarnia

Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

10.

Kołobrzeg m.

Łukasz Czechowski – radny

11.

Kołobrzeg gm.

Krzysztof Szopik – przewodniczący rady

12.

Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

13.

Krynica Morska

Adam Ostrowski – burmistrz

14.

Krokowa

Dariusz Laddach

15.

Lębork	Włodzimierz Klata – burmistrz,
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

16.

Łeba	Halina Klińska – burmistrz,
Magdalena Bojarczuk – sekretarz miasta

17.

Międzyzdroje	Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz,
Mateusz Flotyński – zastępca burmistrza

18.

Puck	Marek Falkowski – przewodniczący rady
Zbigniew Jaroni – zastępca burmistrza

19.

Pruszcz Gdański gm.

Krzysztof Włodarczyk

20.

Pruszcz Gdański m.

Janusz Wróbel – burmistrz

21.

Pszczółki

Hanna Brejwo – wójt

22.

Rewal

Waldemar Jaworowski – radny

23.

Słupsk

Marek Biernacki

24.

Sopot

Jacek Karnowski – prezydent

25.

Stegna

Eugeniusz Wyrzykowski – wójt

26.

Szczecin

Piotr Jania

27.

Sztutowo

Stanisław Kochanowski – wójt

28.

Świnoujście

Andrzej Szczodry – zastępca prezydenta

29.

Trzebiatów

Sławomir Ruszkowski – burmistrz

30.

Ustka

Adam Brzóska – przewodniczący rady

31.

Ustronie Morskie

Adam Budka – sekretarz gminy

32.

Władysławowo

Jacek Świdziński – zastępca burmistrza
Związek Miast i Gmin Morskich
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4-5 ZMiGM na Bałtyckim Salonie Gospodarki Morskiej
Już po raz 11. Międzynarodowe Targi Gdańskie zorganizowały Bałtyckie Targi Militarne
BALT-MILITARY-EXPO połączone z Targami Ratownictwa, Bezpieczeństwa
oraz Ochrony Osób i Obiektów SAFETY.

5-6 Laureaci X edycji konkursu plastyczno-literackiego
Już po raz dziesiąty Związek Miast i Gmin Morskich zorganizował konkurs
plastyczno-literacki „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”

7-8 Latem w Lęborku atrakcji nie zabraknie
W roku 2010 miasto Lębork przygotowało wiele atrakcji dla turystów, którzy latem
odwiedzą gród nad rzeką Łebą

8 Ruszyły inwestycje w Darłowie
Całość zaplanowanych na ten rok inwestycji to koszt prawie 20 milionów złotych,
z czego prawie połowa pochodzi z dotacji unijnych

9 Spotkanie najmłodszych w oliwskim zoo
Festyn przebiegał pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”, a patronowali mu
Światowa Organizacja Zdrowia WHO oraz prezydent Gdańska

10-13 	XXXVII Walne Zebranie Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich
Pogłębienie toru wodnego łączącego porty Szczecin i Świnoujście to jedna z tych
kwestii, która uznawana jest za kluczową w dalszym rozwoju zespołu portowego
Szczecin-Świnoujście

14-15 Ryby mają głos
Po raz kolejny Puck sięgnął po unijny program i zrealizował projekt, w ramach którego
przeprowadzona została kampania promocyjna „Ryby mają głos”

16-22 II Forum Miast Szlaku Bursztynowego
Tym razem, zgodnie z zapowiedzią z Forum sprzed roku, w spotkaniu wzięli udział
nie tylko przedstawiciele organizacji, instytucji i władz miast polskich szlaku
bursztynowego, ale także goście z zagranicy
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23-25 Finał II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2010
Po pełnym emocji i sukcesów I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2009
Związek Miast i Gmin Morskich wraz z gminą Rewal zorganizował drugą
edycję turnieju

26 Happening ekologiczny „Związek z naturą”
Happening, który odbył się przy molu w Gdańsku-Brzeźnie, miał na celu promocję
X edycji konkursu plastyczno-literackiego „Morze a moja duża i mała ojczyzna”

27 W Gdańsku ruszył Program Edukacji Morskiej dla gimnazjalistów

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam.
Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany
ich tytułów.

Głównym założeniem Programu jest zainteresowanie najmłodszych gdańszczan
żeglarstwem i morzem oraz przybliżenie im tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010
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B A L T- M I L I T A R Y- E X P O

ZMiGM
na Bałtyckim Salonie
Gospodarki Morskiej
Już po raz 11. Międzynarodowe
Targi Gdańskie zorganizowały
Bałtyckie Targi Militarne
BALT-MILITARY-EXPO połączone
z Targami Ratownictwa,
Bezpieczeństwa oraz Ochrony
Osób i Obiektów SAFETY.
To jedyne w Polsce targi
o profilu militarno-morskim,
a ich misją jest uczestnictwo
w procesach związanych
z modernizacją zarówno
morskich sił zbrojnych, jak
i Straży Granicznej, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej
oraz służb ratownictwa
morskiego i lądowego.
W targach trwających
od 23 do 25 czerwca br.
uczestniczyło ponad
130 wystawców z Polski
i zagranicy.

świadczeniami niż Polska. Bałtycki Salon
Gospodarki Morskiej stanowić ma platformę dla zainteresowanych współpracą
uczestników szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Stąd otwarta i zróżnicowana formuła uczestnictwa: od stoisk
wystawienniczych po udział w wydarzeniach towarzyszących Salonowi. Pod-

czas pierwszej edycji takim głównym
wydarzeniem była debata poświęcona
tematowi rozwoju portów morskich jako
czynnika wzmacniającego system transportowy. Wśród panelistów znaleźli się
przedstawiciele portów morskich, urzędów morskich, Rady Krajowej Polskiej
Izby Spedycji i Logistyki oraz Krajowej

J

ak zwykle części wystawienniczej
towarzyszyło wiele imprez: seminariów, konferencji, pokazów oraz prezentacji. Po raz pierwszy organizatorzy
pokusili się także o przygotowanie, pod
patronatem Ministerstwa Infrastruktury,
projektu pn. Bałtycki Salon Gospodarki
Morskiej. To wyraz poczucia potrzeby
włączenia się w procesy służące rozwojowi gospodarki morskiej, która przez lata
nie może zyskać należnej rangi. Osiągnięcie postępu w wielu jej dziedzinach
wymaga konsolidacji wysiłku w licznych obszarach i doboru efektywnych
narzędzi, dzięki którym możliwe będzie
skrócenie dystansu do krajów mogących
poszczycić się znacznie lepszymi do-
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Izby Gospodarki Morskiej. W debacie
uczestniczyła również podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna
Wypych-Namiotko. Dyskutowano m.in.
o tym w jakim stopniu światowy kryzys
przewartościował sytuację w żegludze
i portach, na ile infrastruktura i potencjał
polskich portów morskich odpowiadają
aktualnym potrzebom bałtyckiej żeglugi
i handlu morskiego, jaką rolę powinno
odgrywać państwo w rozwoju portów
i z jakich źródeł ten rozwój powinien
być finansowany, co należałoby uczynić, żeby polskie porty zwiększały swój
udział w obsłudze polskiego handlu
zagranicznego i handlu zagranicznego
państw ościennych czy na ile działalność
polskich portów morskich stymuluje
inwestycje infrastrukturalne na ich bliższym i dalszym zapleczu.
Zgodnie z oczekiwaniami dyskusja
potwierdziła potrzebę wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wiele dylematów, których rozwiązanie pozwoli
zdynamizować życie polskiej gospodarki morskiej. To zarazem potwierdzenie
słuszności strategii organizatorów Bałtyckiego Salonu Gospodarki Morskiej,

którzy w przyszłości
zamierzają
poszerzyć gamę poruszanej
problematyki.
Związek
Miast
i Gmin Morskich swoją
misję realizuje poprzez
różnorodne
formy
uczestnictwa w wydarzeniach kreujących
rozwój miast i gmin
morskich oraz ich społeczności. Uzasadnioną zatem była także
obecność w progach
Bałtyckiego
Salonu
Gospodarki Morskiej.
Związek Miast i Gmin
Morskich zaprezentował swoje stoisko, na
którym znalazły się
– obok materiałów
związkowych – także
materiały promocyjne
miast i gmin będących
członkami ZMiGM.
R.K.

„ M O R Z E A M O J A D U Ż A I M A Ł A O J C Z Y Z N A”

Laureaci X edycji konkursu
plastyczno-literackiego
Już po raz dziesiąty Związek Miast i Gmin Morskich
zorganizował konkurs plastyczno-literacki „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”. Konkurs przeznaczony
jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
z terenu całego polskiego wybrzeża. Celem konkursu
jest popularyzacja tradycji społeczności nadmorskich,
kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej
opartej na kulturze, zwyczajach i tradycji regionu
nadmorskiego. W tym roku konkurs przebiegał pod
hasłem „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem dla
mojego nadmorskiego regionu”.
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

P

atronat nad konkursem objęli: minister edukacji narodowej, minister
sportu i turystyki, sekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska, marszałek
województwa pomorskiego, marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego,
marszałek województwa zachodniopomorskiego.
24 maja 2010 r. w Pobierowie zebrała się główna komisja konkursowa
w składzie: Piotr Jania, wiceprezes
ZMiGM – przewodniczący komisji konkursowej, Jacek Świdziński, członek >
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„ M O R Z E A M O J A D U Ż A I M A Ł A O J C Z Y Z N A”

Laureaci X edycji konkursu...
> Zarządu ZMiGM oraz Sylwia Lament,
Magdalena Woźniak, przedstawiciele
ZMiGM, a także Dariusz Laddach, delegat gminy Krokowa, Tomasz Bobin, delegat Darłowa, Marcin Kubera, dziennikarz, Andrzej Szkocki, fotoreporter.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami komisja podzieliła je na następujące kategorie:

L I T E R AT U R A :
1. wiersz
2. proza
PLASTYKA:
1. malarstwo
2. rysunek/grafika
3. fotografia
Laureatami X edycji konkursu zostali
(kolejność laureatów jest przypadkowa):
• w konkursie literackim - kategoria
wiersz: „Początek końca” Maria Magdalena Krawczyk - Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Maksymiliana
Marii Kolbego w Szczecinie, „Przemijanie” Paweł Solarz - Zespół Szkół w Cedrach Małych - Gimnazjum, „Piosenka
Kosa...” Julia Kajdasz - Gimnazjum
Publiczne nr 3 w Świnoujściu, „Ptasi
Raj” Aleksandra Budny - Zespół Szkół
nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu
Gdańskim, „Moje Darłowo” Paulina Bo-
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rowicz - Zespół Szkół Morskich w Darłowie;
• k ategoria proza: „I dlatego muszą
państwo opuścić ten dom…” Paulina
Hnatkowska - Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego
w Kołobrzegu, „Tu nawet powietrze
pachnie inaczej...” Marta Garska - II
Liceum Ogólnokształcące w Sopocie,
„Miałam naprawdę cudowny sen!...”
Natalia Skrobania - Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Maksymiliana
Marii Kolbego w Szczecinie, „Ptakoluby,
ptasiarze, birdwatcherzy” Ewa Bielak
i Maja Rymaszewska - Gimnazjum im.

Orła Białego w Ustroniu Morskim, „Wagabunda” Monika Kloc - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana
Marii Kolbego w Szczecinie;
•w
 konkursie plastycznym - kategoria
malarstwo: Klaudia Bielińska - Zespół Szkół w Cedrach Małych, Adam
Brzozowski - Gimnazjum im. ks. A.
Radomskiego w Wierzchucinie, Adrianna Thiel - Niepubliczne Gimnazjum
w Pucku, Małgorzata Kanik - I Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, Teresa Beczyczko
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łebie; kategoria rysunek/grafika: Paulina
Damrath - Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu
Gdańskim, Michalina Czuba - Niepubliczne Gimnazjum w Pucku, Konrad
Halendy - Gimnazjum Publiczne nr 3
w Świnioujściu, Alicja Stokłosińska - V
Liceum Ogólnokształcące im. Haliny
Poświatowskiej w Elblągu, Dariusz Dziwisz - Gimnazjum w Ustce;
• k ategoria fotografia: Marta Kanafa
- Gimnazjum w Jastarni, Sonia Pąk Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu
Morskim, Paulina Kotkowska - Zespół
Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku, Krzysztof Koda - Zespół Szkół
nr 4 w Pruszczu Gdańskim, Piotr Kraiński - V Liceum Ogólnokształcące im.
Haliny Poświatowskiej w Elblągu
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas gali finałowej konkursu 9-10 września 2010 r. w Ustroniu Morskim.
Związek Miast i Gmin Morskich

F E E L , S T E C Z KO W S KA , Ś W I Ę T O T E L E W I Z J I …

Latem w Lęborku
atrakcji nie zabraknie
W roku 2010 miasto Lębork
przygotowało wiele atrakcji
dla turystów, którzy latem
odwiedzą gród nad rzeką
Łebą. 23-25 lipca zapraszamy
na Lęborskie Dni Jakubowe –
Jarmark św. Jakuba Apostoła.

Z

każdym rokiem Lębork coraz bardziej kojarzy się turystom właśnie
z tą najważniejszą imprezą w mieście. I nie należy się temu dziwić, gdyż
przez wszystkie jarmarkowe wydarzenia
przewija się 20-30 tysięcy ludzi.

CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

Gwarantujemy moc atrakcji,
a wśród nich:
• IV Międzynarodowy Zlot Jakubów
– 24 lipca zapraszamy do Lęborka
wszystkich Jakubów. W 2009 r. było
ich 237. Na solenizantów czeka wiele
atrakcji. Każdy ze zlotowiczów po rejestracji otrzyma identyfikator uprawniający do udziału w wieczornym finale Zlotu i losowaniu cennych nagród.
• Ożywiona ulica Staromiejska - na
głównym deptaku miejskim występować będą artyści uliczni: muzycy,
mimowie, kuglarze i tancerze.
• Koncerty gwiazd – 24 lipca zespół
Feel, 25 lipca - Justyna Steczkowska.
• X Uliczny Bieg św. Jakuba - 24 lipca,
na dystansie 10 km ulicami miasta.

• Jarmark św. Jakuba – kiermasze wyrobów twórców ludowych, rzemiosła,
malarstwa, rzeźby, pamiątek.
Warto również odwiedzić Lębork 20-21 sierpnia, kiedy to planowana jest
kulminacja uroczystości jubileuszowych z okazji 150. rocznicy urodzin
Paula Nipkowa (1860-1940), przedwojennego lęborczanina z ówczesnego
Lauenburg in Pommern, nazywanego
Ojcem Telewizji. Nipkow jako pierwszy
na świecie zaprojektował rotującą tarczę
analityczną (tzw. dysk Nipkowa) umożliwiającą przekazywanie obrazu na odległość i stanowiącą podstawowy element
pierwszych telewizorów i kamer telewizyjnych. Jubileuszowi towarzyszy hasło
„Lębork - kolebką telewizji”.
>
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F E E L , S T E C Z KO W S KA , Ś W I Ę T O T E L E W I Z J I …

Latem w Lęborku...

W programie m.in.:
- piknik naukowy z udziałem szkół
wyższych,
- pokazy filmowe i multimedialne,
- promocja książki Arkadiusza
Niemirskiego „Klątwa Nipkowa”,
- otwarcie wystawy w Muzeum
„Przepraszamy, za chwilę dalszy
ciąg programu” – historia transmisji
obrazu,
- wydanie okolicznościowych
znaczków i stempli,
- koncert gwiazdy – zespół Łzy.
Zapraszamy Państwa do Lęborka!
Wybierzcie Lębork na trasie letnich
wojaży!

>

w w w. l e b o r k . pl
w w w. w y b i e r zl e b o r k . pl
w w w. j a r m a r k . l e b o r k . pl

NAKŁADEM 20 MLN ZŁ

Ruszyły inwestycje w Darłowie
Darłowo powoli
zamienia się w wielki plac
budowy. Spore utrudnienia
występują w ruchu
drogowym, szczególnie
w centrum miasta. Trwa
przebudowa rynku
staromiejskiego, której
koszt wyniesie 3,3 mln zł.
Rozpoczęto również prace
przy deptaku na ulicy
Władysława IV (1,4 mln zł),
nadmorskiej promenady
przy falochronie w Darłówku
Wschodnim (2,6 mln zł),
ulicy Słowiańskiej (2,9 mln zł)
oraz ulicy Hotelowej
(137 tys. zł).
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Na zdjęciu: Prace na rynku staromiejskim.

W

najbliższym czasie ruszą kolejne prace: infrastruktura parkowa na Wyspie Łososiowej
(950 tys. zł), ciąg turystyczny w Darłówku Zachodnim w pasie ulic Plażowa, Wilków Morskich, Kotwiczna i części Władysława IV (4,6 mln zł) oraz parkingi przy
ulicach Rynkowej 6 i Wieniawskiego 23
(193 tys. zł). Wszystkie wymienione
inwestycje mają być zakończone przed

okresem wakacyjnym. I na tym nie koniec. W lipcu rusza budowa euroboiska
na stadionie przy ulicy Sportowej (kosztorys 3 mln zł), a po sezonie planowana
jest przebudowa ulic Chińskiej, Gdyńskiej i Puckiej w Darłówku Zachodnim
(850 tys. zł). Całość zaplanowanych na
ten rok inwestycji to koszt prawie 20 milionów złotych, z czego prawie połowa
Tb
pochodzi z dotacji unijnych.
Związek Miast i Gmin Morskich

Z O KA Z J I D N I A D Z I E C KA

Spotkanie
najmłodszych
w oliwskim zoo

P

rzez niemal cały dzień na terenie
zoo odbywały się liczne imprezy. Były występy grupy tanecznej
Cheerleaders z Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, pokaz walk bokserskich komentowany przez Iwonę Guzowską, konkurs
dla dzieci przeprowadzony przez Michała Targowskiego, dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, spotkanie
z Markiem Kamińskim, znanym podróżnikiem i polarnikiem, występ grupy
artystycznej Paulo, konkurs żonglerki
piłką przeprowadzony przez piłkarzy
Lechii Gdańsk, konkurs profilaktyczny
dla dzieci i dorosłych przeprowadzony
przez pracowników Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, pokaz ratownictwa medycznego
przeprowadzony przez Stowarzyszenie
na rzecz Ratownictwa Adiutare, występ

Dzień Dziecka to znakomita okazja do zorganizowania
festynu dla najmłodszych. Wzorem ubiegłego roku Związki
Zawodowe Policjantów wspólnie z Komendą Miejską Policji
w Gdańsku, a także przy współudziale Związku Miast i Gmin
Morskich zaprosiły dzieci i ich rodziców w sobotę 29 maja
na festyn do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże”
w Gdańsku-Oliwie. Festyn przebiegał pod hasłem
„Czyste powietrze wokół nas”, a patronowali mu Światowa
Organizacja Zdrowia WHO oraz prezydent Gdańska.

grupy artystycznej z Pałacu Młodzieży
w Gdańsku, konkurs profilaktyczny dla
dzieci i dorosłych przeprowadzony przez
pracowników Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz pokaz szermierki.
Sylwia Lament, przedstawicielka
Związku Miast i Gmin Morskich, przeprowadziła także konkurs piosenki morskiej – letniej lub wakacyjnej – według
uznania jego najmłodszych uczestników.
Wszyscy z uwagą wysłuchali kilku informacji o Związku, zaprezentowali swoje
talenty, a oklaski wyłoniły zwycięzców.
Zadowoleni byli wszyscy.
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010
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XXXVII Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich
10 maja br. odbyło się
w Szczecinie XXXVII Walne
Zebranie Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich.
Piotr Jania, wiceprezes
ZMiGM, witając uczestników
zebrania oraz zaproszonych
gości, zwrócił uwagę, że
w pierwszej części obrad
poruszone zostaną tematy
żywotne nie tylko dla
Szczecina, ale także dla całej
polskiej gospodarki morskiej:
kwestia pogłębienia toru
wodnego Szczecin-Świnoujście, rurociągu Nord
Stream oraz stawki zerowej
VAT od usług portowych.

G

ospodarz miasta w którym odbywały się obrady – Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina – przedstawił uczestnikom spotkania miasto, jego
walory rozwojowe oraz przedsięwzięcia

Piotr Krzystek

służące nie tylko mieszkańcom Szczecina, ale coraz liczniej odwiedzającym go
turystom.
Pogłębienie toru wodnego łączącego
porty Szczecin i Świnoujście to jedna
z tych kwestii, która uznawana jest za
kluczową w dalszym rozwoju zespołu
portowego Szczecin-Świnoujście. Port
w Szczecinie usytuowany jest w dolnym
biegu Odry, 65 km w głąb lądu. Przejście

Delegaci i eksperci
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torem wodnym z redy w Świnoujściu
do Szczecina trwa 4 godziny. Obecnie
port w Szczecinie może przyjąć statki
nieprzekraczające 215 m długości całkowitej, 31 m szerokości i 9,15 m zanurzenia. Warunkiem dalszego rozwoju portu
w Szczecinie jest modernizacja infrastruktury dostępu do portu (od strony
morza) do parametrów pozwalających obsługiwać w sposób optymalny
jednostki pływające do klasy statków
handymax włącznie. Możliwość obsługi tej klasy statków żeglugi oceanicznej
doprowadzi do zwiększenia w porcie
w Szczecinie obrotów ładunków masowych suchych, ładunków drobnicowych
i ładunków w kontenerach. W portach
morskich, gdzie modernizacja infrastruktury dostępu do portu od strony
morza umożliwiła obsługę coraz większych statków żeglugi oceanicznej, nastąpiło znaczne zwiększenie obrotów
portowych. Tak było m.in. w porcie
Hamburg (wzrost obrotów kontenerowych), w porcie Rostock (wzrost obrotów ładunków masowych suchych
i płynnych), w porcie Gdynia (wzrost
Związek Miast i Gmin Morskich

obrotów ładunków masowych suchych
i kontenerów) czy w Porcie Północnym
w Gdańsku, gdzie dzięki parametrom
infrastruktury dostępu do portu obsługiwane są statki żeglugi oceanicznej (ropa
naftowa i węgiel), a spektakularnym
przykładem korzyści wynikających z dobrych warunków infrastruktury jest DCT
z pierwszym w polskich portach oceanicznym serwisem kontenerowym A10
armatora Maersk.
Modernizacja infrastruktury dostępu
do portu w Szczecinie powinna polegać
na zmianie parametrów toru wodnego
Szczecin-Świnoujście poprzez pogłębienie do głębokości min. 12,5 m, poszerzenie tak, aby mogły się w nim swobodnie
poruszać i mijać największe statki wchodzące do portów w Szczecinie i Policach
oraz przeprofilowanie łuków i zakrętów
odpowiadające nowym parametrom
toru wodnego.
Modernizowane w ostatnich latach
nabrzeża w porcie w Szczecinie są konstrukcyjnie przygotowane do przyjmowania statków klasy handymax,
a infrastruktura istniejących terminali
portowych posiada potencjał znacznie
przekraczający dzisiejsze obroty w grupie ładunków masowych suchych oraz
drobnicy konwencjonalnej, szczególnie
wyrobów hutniczych. Potencjał ten jest

Andrzej Montwiłł
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

sukcesywnie zwiększany, co wynika
z faktu, że ta grupa ładunkowa ma największy procentowy udział w obrotach
portu w Szczecinie i w ostatnich latach
zanotowała najmniejsze spadki obrotów
(z wyłączeniem węgla w eksporcie). Położenie portu w głębi lądu powoduje, że
odległości lądowe portu w Szczecinie do
głównych polskich regionów gospodarczych są mniejsze niż z innych portów,
a w efekcie koszty transportu lądowego
są niższe niż z portów położonych dalej.
Warunkiem wykorzystania tego typu
renty jest zaistnienie dużych potoków
ładunkowych z portu w Szczecinie do regionów gospodarczych na terenie Polski.
Tak charakteryzowali ideę projektu
12,5 metra głębokości dla toru wodnego portu Szczecin i Świnoujście Paweł
Adamarek, członek zarządu Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz dr inż. Andrzej Montwiłł
z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz
dyrektor Rafał Zahorski z Rady Interesantów Portu w Szczecinie, który wskazał także na zainteresowanie okolicznych gmin nowymi przedsięwzięciami
inwestycyjnymi, które wiązać się mogą
z remontami statków, ich złomowaniem
oraz wieloma innymi dziedzinami przemysłu okołoportowego. Poseł Arkadiusz
Litwiński zwrócił uwagę na niezbędną
jego zdaniem konieczność walki choćby
w planach strategicznych o głębokość
15 m dla portu w Świnoujściu. Dr Piotr
Dwojacki, prezes Fundacji Eugeniusza
Kwiatkowskiego, nawiązał w kontekście
pogłębienia toru wodnego do rozwoju
żeglugi śródlądowej, która wzbogaciłaby
ofertę gospodarczą Szczecina.
Ekspert Związku Miast i Gmin Morskich prof. Witold Andruszkiewicz nawiązał w swoim wystąpieniu do historii
powstania portu w Świnoujściu i kłopotów dotyczących toru wodnego. Apelował o śmiałe decyzje, które pozwolą
przełamać swoisty pat w kwestii toru
wodnego Szczecin-Świnoujście. Zwrócił
przy tym uwagę na potrzebę rozwoju
turystyki, w tym turystyki morskiej, która w tym stuleciu może stanowić jedno
z największych źródeł dochodów atrakcyjnych regionów.
Z kolei dyrektor Andrzej Borowiec
z Urzędu Morskiego w Szczecinie skoncentrował się na technicznych aspektach

Paweł Adamarek

projektu „12,5 m głębokości dla toru
wodnego Szczecin-Świnoujście”. Stwierdził m.in., że pogłębienie toru wodnego
wymaga przeprowadzenia wielu skomplikowanych działań technicznych. Samo
pogłębienie jest najmniej skomplikowanym elementem projektu – problem
stanowi przede wszystkim taka przebudowa infrastruktury wokół toru wodnego, aby pogłębienie stało się możliwe.
Część niezbędnych działań Urząd Morski
już wykonał, część jest w toku, jednak
znaczna część prac wymaga przygotowania od podstaw. W ramach pierwszego etapu modernizacji Urząd Morski
w Szczecinie zrealizował następujące
zadania inwestycyjne:
- przebudowę falochronów
wyjściowych z Kanału Piastowskiego
na Zalew Szczeciński - powstały nowe
falochrony o łącznej długości 1268 m
z nabrzeżem o długości 260 m
- przebudowę umocnień brzegowych
po stronie wschodniej i zachodniej
Kanału Piastowskiego o łącznej
długości 6247 m.
Geometria falochronów została
przystosowana dla perspektywicznej
głębokości toru wodnego 14,5 m. Drugi
etap modernizacji obejmie przebudowę umocnień brzegowych pozostałego >
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XXXVII Walne Zebranie
Delegatów Związku...
> odcinka Kanału Piastowskiego oraz
Kanału Mielińskiego. Poza tym podjęte muszą zostać takie działania jak:
przebudowa obiektów oznakowania
nawigacyjnego, modernizacja systemu

Piotr Jania

kontroli ruchu statków, budowa nowych umocnień brzegowych i budowli
regulacyjnych, przygotowanie pól refulacyjnych na urobek pogłębiarski.
Wraz z pogłębieniem toru wodnego do
12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem do 110-120 m zagwarantowane
muszą zostać środki budżetowe na
utrzymanie toru wodnego o zwiększonej głębokości. Według obliczeń koszt
ten wynosi 24 mln złotych rocznie,
natomiast pogłębienie toru wodnego
wraz z działaniami towarzyszącymi
szacowane jest na 1.126 mln złotych.
Projekt pogłębienia toru wodnego
Szczecin-Świnoujście do głębokości
12,5 metra zyskał poparcie delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich, co
znalazło wyraz w stosownej uchwale:
„(...) Związek Miast i Gmin Morskich
wyraża swoje poparcie dla projektu pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m (...)”.
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W uzasadnieniu stwierdzono: „Modernizacja toru wodnego, a w jej efekcie uzyskanie głębokości technicznej
12,5 m, staje się koniecznością przede
wszystkim z uwagi na potrzebę wzrostu atrakcyjności i konkurencyjność
portów Szczecin-Świnoujście oraz portu Police, co w dalszej perspektywie
oznacza obsługę największych statków
(tj. o zanurzeniu powyżej 9 m). Związek
Miast i Gmin Morskich, mając świadomość ogromnej szansy gospodarczej,
jaką daje Szczecinowi, całemu regionowi i Polsce pogłębienie toru wodnego
Szczecin-Świnoujście do głębokości
12,5 m, dopełni wszelkich starań na
rzecz propagowania idei oraz podejmie
możliwe działania celem zdobycia dalszego poparcia dla inicjatywy (...)”.
Pozostając przy tematyce toru wodnego, kpt. Waldemar Jaworowski poruszył kwestię rurociągu Nord Stream.
Wskazał na ograniczenia związane z położeniem rury na zbyt małej głębokości.
Wprawdzie problem ten jest przedmiotem działań rządu polskiego, ale
zdaniem kpt. Jaworowskiego Związek
Miast i Gmin Morskich powinien podjąć
stosowną uchwałę w obronie interesów
Szczecina i polskiej gospodarki. W wy-

Witold Andruszkiewicz

Waldemar Jaworowski

niku dyskusji delegaci podjęli uchwałę
dotyczącą zapobieżenia zagrożeniu wynikającego z budowy gazociągu Nord
Stream po dnie Bałtyku. „(...) Żądamy,
aby Rząd RP wyegzekwował od Komisji Europejskiej wykonanie niezależnej
ekspertyzy oceniającej czy budowa
Gazociągu Północnego nie spowoduje
przekroczenia akceptowalnych norm
skażenia środowiska. Żądamy opracowania procedur odszkodowawczych na
wypadek katastrofy ekologicznej. Budowa gazociągu nie może w najmniejszym
stopniu zagrażać żegludze do portu
w Świnoujściu i musi gwarantować swobodną żeglugę dla statków o zanurzeniu
minimum 15 m (...)”.
Wiele emocji wśród uczestników obrad wywołała kwestia podatku VAT od
usług portowych. Zwłaszcza w kontekście międzynarodowej konkurencji dla
portów bardzo ważną kwestią są zapisy
prawne zachęcające gestorów ładunków
do korzystania z ich usług, stąd starania, aby wprowadzona została zerowa
stawka podatku od towarów i usług dla
działalności związanej z obrotem portowym. W staraniach tych poparcia udzielił
Związek Miast i Gmin Morskich w myśl
uchwały podjętej przez jego delegatów:
„(...) Związek Miast i Gmin Morskich wyraża swoje poparcie dla działań i oczekuje skutecznego stanowiska Rządu RP
w sprawie:
Związek Miast i Gmin Morskich

1. Doprecyzowania zapisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 r.
nr 54, poz. 535, z późn. zmianami)
w zakresie stosowania preferencyjnej
stawki VAT 0% dla usług świadczonych na obszarze polskich portów
morskich;
2. Wydania przez Ministra Finansów
ogólnej interpretacji potwierdzającej
prawidłowość stosowania stawki VAT
0% w odniesieniu do usług świadczonych na obszarze polskich portów
morskich (...)”.
W części statutowej zebrania, którą
prowadził Andrzej Bojanowski, prezes
ZMiGM, wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał
i Wniosków. Sprawozdanie z działalności
Związku w 2009 r. oraz z wykonanego
planu dochodów i wydatków przedstawił Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor
biura ZMiGM. Przypomniał, że w 2009
roku odbyło się XXXV Walne Zebranie
Delegatów ZMiGM (kwiecień, Władysławowo) oraz XXXVI Walne Zebranie

Grzegorz Walczukiewicz

Delegatów ZMiGM (listopad, Ustronie
Morskie). W 2009 roku w związku ze
zbliżającymi się mistrzostwami Europy
EURO 2012 w piłce nożnej ZMiGM zorganizował pierwszy turniej piłki nożnej
Euro Sea 2009 dla młodzieży reprezentującej obszar pasa nadmorskiego,
w którym pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Elbląga. ZMiGM był
również współorganizatorem I Forum
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

Członkowie Zarządu ZMiGM

Miast Szlaku Bursztynowego, odbyła się
także IX edycja konkursu z cyklu „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna” z finałem
w Szymbarku. Kontynuowane były także prace nad nowym projektem ustawy
o portach i przystaniach morskich, podjęta została współpraca przy odrestaurowaniu żaglowca „Generał Zaruski”.
W Darłowie zorganizowano konferencję pt. „Europejska Sieć Ekologiczna
Natura 2000 w procesie długofalowego
rozwoju gmin nadmorskich Polski”, natomiast w Bremie ZMiGM współpracował
przy organizacji wystawy fotograficznej
„Gdańsk – światową stolicą bursztynu”.
W dalszej części swego wystąpienia
dyrektor G. Walczukiewicz przedstawił zadania realizowane przez Związek
w 2010 roku. I tak Związek realizuje
projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
„Transfer wiedzy i najlepszych praktyk
w zakresie zarządzania portami morskimi w celu wypracowania optymalnego
modelu dla Trójmiasta”. Celem projektu
jest wypracowanie wspólnej koncepcji
decentralizacji zarządzania portami morskimi, które maja podstawowe znaczenie
dla gospodarki narodowej. W ramach
projektu zostanie stworzone opracowanie zawierające analizę ekonomiczno-finansową zdecentralizowanego modelu zarządzania portami. W ramach kontynuacji działań dotyczących rozwoju turystyki ZMiGM realizuje projekt pt. „Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki
w regionie Pomorza oraz Warmii i Mazur
na bazie doświadczeń holenderskich”.
W ramach tego projektu dofinansowa-

nego ze środków UE oraz przy współpartnerstwie Fryzji w kwietniu została
zorganizowana w Gdańsku konferencja.
Również w kwietniu odbyły się eliminacje do II finału Turnieju Piłkarskiego
Euro Sea 2010 organizowanego w maju
w gminie Rewal. W maju z kolei ZMiGM
wspólnie z Urzędem Miejskim w Gdańsku zorganizował II Forum Miast Szlaku
Bursztynowego. We wrześniu Ustronie
Morskie gościć będzie finalistów X edycji
konkursu dla młodzieży „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna” pod nazwą „Natura
2000 turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”.
Prezes ZMiGM Andrzej Bojanowski
już niemal tradycyjnie podkreślił służebną rolę Związku wobec gmin i jej problemów, postulując o aktywne uczestnictwo w tych pracach przedstawicieli
samorządów.
Przedstawione zostało również sprawozdanie z wykonanego planu dochodów i wydatków Związku za 2009 r.,
a Sławomir Ruszkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, złożył sprawozdanie Komisji za 2009 r. oraz przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium
Zarządowi za 2009 r. Delegaci Walnego
Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Związku i wykonanego planu
dochodów i wydatków.
Podczas uroczystej kolacji Związek
Miast i Gmin Morskich przyznał również
swoją doroczną nagrodę dziennikarską.
W tym roku jej laureatem został Marcin
Kubera ze szczecińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”.
RK
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Ryby

mają głos
Gdyby szukać skojarzeń z Puckiem to nie tylko jako z miejscem zaślubin
Polski z morzem, nie tylko z historycznym portem wojennym, ale także
rybołówstwem. A mimo to włodarze miasta nie ustają w wysiłkach na rzecz
popularyzowania konsumpcji ryb. Ich wartość zdrowotna, nie mówiąc
o smakowej jest powszechnie znana, ale ciągle jeszcze poziom spożycia
tego morskiego bogactwa daleko odbiega od oczekiwanego. Stąd po raz
kolejny Puck sięgnął po unijny program i zrealizował projekt, w ramach
którego przeprowadzona została kampania promocyjna „Ryby mają głos”
współfinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
w ramach środka 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne.

C

elem kampanii promocyjnej
projektu „Ryby mają głos” było
przybliżenie mieszkańcom Pucka i gościom odwiedzającym miasto
walorów zdrowotnych spożywania
ryb oraz przekazanie podstawowej
wiedzy na temat możliwości przyrządzania potraw z ryb, by w rezultacie
zachęcić do zwiększonej konsumpcji
tych produktów. Tak więc kampania
informacyjno-promocyjna miała za zadanie przybliżyć pozytywny wizerunek
produktów przetwórstwa rybnego jako
istotnego, pro-zdrowotnego elementu
żywienia człowieka. A więc potrawy
rybne – przyjazne zdrowiu, smaczne,
pozwalające urozmaicić dietę i stano-
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wiące niezbędny składnik kuchni ludzi
żyjących nowocześnie.
Termin przeprowadzenia kampanii nie
był przypadkowy, bowiem na sobotę 26
czerwca przypada największe wydarzenie
w Pucku – doroczny Ogólnopolski Zjazd
Kaszubów połączony z tradycyjną morską
pielgrzymką rybaków. Dzięki temu tysiące
uczestników puckiego spotkania mogło
uczestniczyć w festynie gastronomicznym
na otwartym powietrzu, w pokazach gastronomicznych i degustacjach.
Podczas festynu gastronomicznego
można było się przekonać jakie możliwości tkwią w popularnym śledziu, który przygotowywany na wszelkie możliwe sposoby odkrywa ciągle nowe smaki,

a zupa rybna może być uważona nawet
według przepisu burmistrza Pucka ...
Uczestnicy sobotniego puckiego spotkania trwającego od przedpołudniowych
godzin mieli także okazję uczestniczyć
w bezpłatnej degustacji potraw z ryb,
czyli w biesiadzie rybnej. Można było
także usłyszeć wiele dobrego o korzyściach związanych z przygotowywaniem
i konsumpcją ryb i przetworów rybnych,
głównie z ryb pelagicznych, ich różnorodności, a przedstawicieli prasy, radia
i telewizji zachęcano do propagowania
tej problematyki w mediach. Tłumy ludzi
chętnych skosztowania śledzia na tysiąc
sposobów, flądry, łososia i wielu innych
ryb na zimno i na ciepło oraz przepysznej

Związek Miast i Gmin Morskich

zupy rybnej zaświadczali o prawdziwości tego wszystkiego co mówiono w tym
dniu o rybach i przetworach z ryb, co
znalazło się także w licznych materiałach
promocyjnych.
Pomimo utartego powiedzenia – ryby
mają głos, a już w Pucku – na pewno.
Między innymi właśnie dzięki takim akcjom może ryby ciągle jeszcze wypierane przez schaboszczaki i inne kotlety czy
gulasze częściej zawitają na nasze stoły.
Duże wyrazy uznania dla organizatorów
„rybnego spotkania” w Pucku!
Dodajmy, że patronat nad imprezą
przyjęli: TV Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Dziennik Bałtycki oraz Czas
RK
Morza.

CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010
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II Forum W
Miast Szlaku
Bursztynowego
Pod patronatem marszałka województwa pomorskiego
i przewodniczącego Rady Miasta Gdańska 19 i 20 maja
2010 roku odbyło się w Gdańsku II Forum Miast Szlaku
Bursztynowego. Organizatorzy spotkania miłośników
bursztynu to Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna oraz Związek Miast i Gmin Morskich. Tym razem,
zgodnie z zapowiedzią z Forum sprzed roku, w spotkaniu
wzięli udział nie tylko przedstawiciele organizacji, instytucji
i władz miast polskich szlaku bursztynowego, ale także
goście z zagranicy. Z Ukrainy przybyła liczna delegacja
z gubernatorem miasta Rivne Władimirem Homko na czele,
obecna była delegacja z Litwy, Wilno reprezentowała
Jurga Pociute, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Miasta,
z Ribnitz w Niemczech przybył Ulf Erichson, dyrektor
tamtejszego Muzeum Bursztynu. Obrady prowadzili
Robert Pytlos i Marcin Kapuściński.
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imieniu gospodarzy uczestników II Forum powitał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Przyznał,
że patronuje tym spotkaniom nie tylko
dlatego, że w Gdańsku i województwie docenia się urok bursztynu jako
niezwykle pięknego i wartościowego dzieła natury, ale także dlatego, że
upatruje się w nim ogromną szansę na
doskonałą promocję walorów regionów,
które łączy bursztyn. Współczesny szlak
bursztynowy to niezwykła podróż przez
wielowiekową tradycję, która w naszych
miastach, a w szczególności na Pomorzu,
odcisnęła swój wyraźny ślad. Bursztyn
to nie tylko galerie i sztuka jubilerska,
to ciekawa oferta turystyczna budująca
markę i wizerunek regionu pomorskiego. Liczne ekspozycje muzealne, pokazy
mody i wzornictwa, imprezy targowe
czy plenerowe, a także konkretne pakiety
weekendowe z bursztynem w roli głównej cieszą się dużym zainteresowaniem
turystów z Polski i z zagranicy. Bursztyn
to nasze dziedzictwo, kultura, historia,
ale i przyszłość. Nowe inwestycje, takie
jak np. rekonstrukcja faktorii rzymskiej
w Pruszczu Gdańskim, oficjalne uznanie przez resort infrastruktury nazwy
„autostrady bursztynowej” dla polskiej
części autostrady A1 czy rozwijająca się
współpraca środowiska turystycznego
i branży bursztyniarskiej, dowodzą jak
również współcześnie ważne miejsce
zajmuje bursztyn. „Bursztyn inspiruje”
– to hasło najlepiej oddaje wielowymiarowość i wielowątkowość zjawiska,
jakim jest bursztyn. Zainspirował nas tu
na Pomorzu, podobnie jak i pozostałych
sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego przez uczestników zeszłorocznego Forum. Mam nadzieję – powiedział
M. Struk – że zainspiruje także uczestników II Forum, tak aby nasze wspólne
działania przyczyniły się do wykreowania Polski jako kraju jednoznacznie
kojarzącego się z bursztynem, a także
– być może w dalszej perspektywie
– do stworzenia europejskiego szlaku
kulturowego.
Andrzej Bojanowski, wiceprezydent
Gdańska, witając uczestników II Forum
Miast Szlaku Bursztynowego, podkreślił, że to co było inspiracją spotkania
się miłośników bursztynu, jest ogromną
Związek Miast i Gmin Morskich

Goście Forum

szansą stwarzającą platformę budowania sukcesu. Tylko zespolenie energii
i wspólna realizacja projektu daje możliwość znaczącego zaistnienia na szerszej
platformie. Dlatego szlak bursztynowy
to nie tylko odbudowywanie relacji
historycznych, ale także biznesowych
i kulturowych w przyszłości. Życzenia
owocnych obrad przekazał prof. Ryszard

Szadziewski, przewodniczący Światowej Rady Bursztynu, a w imieniu Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska, radny Marek Bumblis.
Kontakty polskich bursztyniarzy
z ukraińskimi kolegami z branży rozwijane są od lat, nic więc dziwnego, że
w II Forum Miast Szlaku Bursztynowego
uczestniczyła liczna delegacja z Ukrai-

Zbigniew Strzelczyk
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

ny. Gubernator miasta Rivne Władimir
Homko przybliżył historię ukraińskiego
bursztynu, jego charakterystykę i zasoby. Przedstawił najważniejsze podmioty
stanowiące o sile przemysłu wydobywczego i przetwórczego.
Zanim przystąpiono do obrad przewidzianych przygotowanym programem, głos został oddany Zbigniewowi
Strzelczykowi, prezesowi Krajowej Izby
Bursztynu, artyście i rzemieślnikowi,
który swoje pasje związał z bursztynem.
Z. Strzelczyk nie tylko pięknie opowiadał
o magii bursztynu, jego tajemnicach
i właściwościach, ale zaprezentował
także trudną sztukę obróbki bursztynu,
przeistaczając bryłkę bursztynu w małe
arcydzieło.
Przystępując do głównej części programowej Forum dr Tadeusz Baranowski z PAN w Warszawie mówił o szlaku
bursztynowym jako starożytnej drodze
wymiany towarów i idei. Dlaczego bursztyn – tajemnicza kopalna żywica składająca się w 79 proc. z węgla, 11 proc.
z wodoru i 10 proc. z tlenu jest od
epoki kamienia jednym z cenniejszych
i bardziej poszukiwanych minerałów? >
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Podczas obrad

> To zasługa cudownych właściwości: niewielkiego ciężaru, pięknego koloru (od
białego przez czerwony i brązowy po
czarny), elektryzowania się i nagrzewania, a w wysokiej temperaturze topienia aż do spalenia jasnym płomieniem
o żywicznym zapachu. Dawno odkryto
już także jego właściwości lecznicze.
Wszystko to sprawiło, że przez wieki
używano bursztynu przy obrzędach

kultowych, głównie jednak służył jako
materiał do wyrobu ozdób, tym bardziej
że mimo swej kruchości jest stosunkowo
łatwy do obróbki.
Choć złoża żywic kopalnych występują na całym świecie, ze względu na jakość
oraz możliwą do uzyskania ilość największe zainteresowanie wzbudzał bursztyn zlokalizowany na południowych
wybrzeżach Bałtyku, a przez pewien

czas również nad Morzem Północnym
w Jutlandii i na Wyspach Fryzyjskich.
Wiadomo, że bursztyn wykorzystywano
co najmniej od schyłku paleolitu, czyli od
ok. 12,5 tys. lat. W mezolicie wyrabiano
z niego proste wisiorki i amulety, ale także rzeźby. Dalekosiężny handel tym surowcem rozwijał się w neolicie i w epoce
brązu, pozostając stałym elementem
krajobrazu kulturowego po dzień dzi-

Halina Lemets
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siejszy. Na wielką skalę sprowadzali go
Grecy i Rzymianie. Bursztyn pojawia się
nad górnym Adriatykiem, w rejonie ujść
wielkich rzek – Padu i Adygi, gdzie istniały ważne centra handlowe. Bursztyn
w postaci gotowych wyrobów wracał
niekiedy na tereny „barbarzyńskie”. Również w Polsce znajdywano tzw. prześlice
– kawałki toczonego bursztynu osadzone na metalowych prętach. Olbrzymie ilości bursztynu musiały pochodzić
z wybrzeży Bałtyku i z Jutlandii. W okresie rzymskim funkcjonował szczególnie aktywny szlak łączący Akwileję
z wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Szlak
bursztynowy funkcjonował podobnie jak wiele innych dróg handlowych
w przeszłości, np. szlak jedwabny, solny,
korzenny, niewolników itp. Rzymianie
prowadzili już zaplanowane, dobrze
zorganizowane ekspedycje w celu zdobycia surowca. Kupcy pokonywali drogę
przez ok. pół roku, często w trudnych
warunkach, pełnych niebezpieczeństw,
ale... wielce opłacalnych, połączonych
z zadaniami szpiegowskimi i eksploracyjnymi w interesie Rzymu. Z kolei „barbarzyńscy” mieszkańcy Europy Środkowej korzystali na kontaktach z Rzymem,
poznając nowinki cywilizacyjne – narzędzia, technologie i zwyczaje. Ostatnim
wymownym akcentem świadczącym
o dotrwaniu do schyłku starożytności
kontaktów na szlaku bursztynowym
jest list napisany w Rawennie w latach
514-517 przez króla Ostrogotów skierowany do jednego z ludów nad Bałtykiem
– Hestiów-Estiów z podziękowaniami za
dar bursztynowy. Dzisiaj szlak bursztynowy może stanowić doskonały symbol
zjednoczonej Europy, podkreślający walory i konieczność ochrony wspólnego
dziedzictwa kulturowego.
Kolejne wystąpienie gwałtownie
przeniosło problematykę do współczesności, bowiem Jacek Debis z Agencji
Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia związane z bursztynem i jego
znaczeniem w nowoczesnym brandingu
miast i regionów.
W ukraiński świat bursztynu przeniósł
uczestników Forum film zaprezentowany
przez Halinę Lemets z Ukrainy. Projekt
pod taką nazwą przybliżył różne aspekty
działań podejmowanych na Ukrainie na
rzecz promocji bursztynu: od wydobycia
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

surowca, przez wystawy, po różne formy
działań w obszarze kultury.
Kolejna uczestniczka obrad – Krystyna Hartenberger-Pater z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej omówiła interesującą uczestników
Forum problematykę związaną z wykorzystaniem bursztynu w procesie kreacji i komercjalizacji produktu turystycznego.
Obecnie atrakcyjność turystyczna
danego miejsca postrzegana jest przez
pryzmat odpowiednio skomponowanej oferty, która jest odpowiedzią na
aktualne trendy i preferencje turystów,
a także jest w stanie zaspokoić nawet

najbardziej wysublimowane wymagania klientów. Wbrew pozorom bursztyn
posiada ogromny ładunek turystyczny,
dlatego też znalazł w turystyce swoje
bardzo istotne miejsce i odgrywa w niej
ważną rolę. To wysokiej jakości produkt
turystyczny, posiadający potencjał dla
rozwoju kompleksowej, spakietyzowanej oferty turystycznej stanowiącej
o przewadze konkurencyjnej względem
innych regionów czy krajów.
Dzisiejszy turysta to bardzo wymagający i świadomy klient, mający mocno
sprecyzowane oczekiwania względem
destynacji, do której podróżuje. Poszukuje oryginalności, pewnej specyfiki >
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> i tożsamości miejsca, a także wszelkich
elementów podkreślających odrębność
kulturową. Bursztyn doskonale spełnia
te oczekiwania, a jego wielowymiarowość powoduje możliwość kreacji szeregu różnorodnych ofert skierowanych
do różnych grup odbiorców. Sam proces
komercjalizacji oferty powinien jednak
zostać poprzedzony zintensyfikowanymi działaniami promocyjnymi ukierunkowanymi na odświeżenie wizerunku
bursztynu. Niestety, powszechnie kojarzony jest z klasyczną, czasem nawet
staroświecką, niemodną biżuterią, przez
co nie jest dostatecznie doceniany przez
odbiorców.
Nowoczesny design, różnorodna
sztuka jubilerska czy też zaskakujące formy użytkowe to nowe oblicze bursztynu, które zaczyna cieszyć się ogromnym
uznaniem i powodzeniem zwłaszcza
wśród turystów zagranicznych. Dynamicznie rozwijająca się turystyka zakupowa to jeden z głównych motywów
podróży turystów ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Ale możliwości
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wplecenia bursztynu w oferty turystyczne jest wiele więcej, dlatego to ogromna
szansa na wykreowanie silnej marki Polski jako kraju jednoznacznie kojarzonego
z bursztynem. Wiele miast i regionów
podąża za tym trendem, również region
pomorski od kilku lat traktuje bursztyn
jako jeden z priorytetów rozwoju oferty
turystycznej.
Z punktu widzenia obsługi ruchu
turystycznego niezwykle istotna jest
jakość świadczonych usług, jak również
ogólne postrzeganie oferty, a wiec jej
marka. Warto nad nią pracować, ponieważ marka odróżnia produkt od oferty
konkurentów, oddziałuje na rynek, jego
zdobywanie i utrwalanie zdobytej pozycji, ale przede wszystkim jest skrótem
myślowym o wartościującym odcieniu.
Współpraca wielu podmiotów różnych
środowisk, ciekawa, kompleksowa oferta, spójny przekaz promocyjno-informacyjny, ale i wewnętrzna wiara w to,
że się uda – to determinanty sukcesu.
Budowanie marki miejsca czy produktu
stanowi długotrwały i złożony proces,

Michał Górski

jednak najważniejszy jest fakt zrozumienia konieczności jego rozpoczęcia.
Z kolei Michał Górski z Bałtyckiego Instytutu Gmin omówił dokonania
Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego z lat 1996-1998 w ramach projektu
„Bursztyn: rozwój turystyki wzdłuż
szlaku bursztynowego”. Odtworzona

Związek Miast i Gmin Morskich

Lechosław Ochocki

została grecka trasa szlaku bursztynowego, powstało także szereg elementów
propagujących problematykę bursztynu
aktualnych po dzień dzisiejszy. To m.in.
logo, mapa turystyczno-samochodowa
z miejscami związanymi z bursztynem,
płyta i album opisujące wyprawę bursztynowym szlakiem, zorganizowanie

Tadeusz Baranowski

Europejskiej Konferencji Dziedzictwa
Bursztynu, organizacja mistrzostw świata w poławianiu bursztynu połączonych
z przeglądem filmów o tematyce bursztynu. To również wtedy powstało tak
nośne dzisiaj hasło: Gdańsk światową
stolicą bursztynu.
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010

W kolejnej części obrad Lechosław
Ochocki, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz Tadeusz Baranowski z PAN w Warszawie przybliżyli
projekt „Wyprawa po bursztyn” (2007-2013) współfinansowany ze środków
UE. To wyprawa odtworzonym wozem
rzymskim po europejskim trakcie kulturowym: Kalisz, Adria (Włochy), Martim
(Słowacja), Sopron (Słowacja) i Györ
(Węgry). W każdym z tych miast odbędą się festiwal historyczny „Po bursztyn”,
wystawa „Magia bursztynu”. Przewidziana jest także konferencja pt. „Kalisz
na bursztynowym szlaku”. Powstanie
także film popularnonaukowy oraz reportaż z realizacji projektu. Warto dodać
że wspomniany wóz rzymski aktualnie
prezentowany jest w Gdańsku i wziął
udział w paradzie bursztynowej ulicą
Długą w Gdańsku.
Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu w Biurze Prezydenta ds. Promocji
Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
zaprezentował z kolei dotychczasowe
przedsięwzięcia podjęte na rzecz realizacji projektu „Gdańsk światową stolicą
bursztynu”. Przypomniał, że powstało
Muzeum Bursztynu, Światowa Rada
Bursztynu z siedzibą w Gdańsku, utworzone zostało stanowisko koordynatora
ds. bursztynu, udostępnione zostały
tereny pod wydobycie bursztynu i powołani ambasadorowie bursztynu: Lidia
Popiel (środowisko mody) oraz Monika

Richardson (środowisko dziennikarskie).
Podjęto także wiele działań o charakterze
permanentnym na rzecz promocji bursztynu: popularyzację wiedzy o bursztynie w szkołach, zwyczaj obdarowywania
gości prezydenta Gdańska prezentami
z bursztynu, wspieranie publikacji nt.
bursztynu, alei bursztynowej czy gali
mody podczas targów Amberif, organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy
zagranicznych oraz wystawy pt. „Gdańsk
światową stolicą bursztynu” czy Bursztynowego Tygodnia stanowiącego kulminację imprez związanych z bursztynem.
Na koniec wystąpienia R. Pytlos zaprezentował przygotowywany spot reklamowy ilustrujący hasło: Gdańsk światową stolicą bursztynu.
Na koniec pierwszego dnia obrad
uczestnicy II Forum Miast Szlaku Bur-

Robert Pytlos

sztynowego zaproszeni zostali do Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich w Gdańsku, gdzie czas
upłynął na rejsach łodzią motorową,
poszukiwaniu bursztynu, bursztynowej
biesiadzie i żeglarskich szantach.
Drugi dzień obrad II Forum Miast
Szlaku Bursztynowego poświęcony był
prezentacjom miast i gmin szlaku bursztynowego oraz przedsięwzięć z nim
związanych. Na sali wśród uczestników
Forum zasiedli również uczniowie jednego z gdańskich gimnazjów i ich koledzy z niemieckiej zaprzyjaźnionej szkoły.
Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Niemieckiego Muzeum Bursztynu >
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> Ulf Erichson. Przedstawił historię powstania tego muzeum, jego dokonania i zbiory. Katarzyna Przygodzka
z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska
z Krakowa przybliżyła ideę Bursztynowego Szlaku Greenways. Szlaku, który
koncentruje się na małych miejscowościach o dużych możliwościach. Przyroda,
tradycja, ludzie – bogactwo możliwości
zrównoważonej turystyki – to hasła
przyświecające projektowi Bursztyno-

z bursztynowym szlakiem. Z kolei Tomasz Nowak, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Konina, przedstawił
miasto Konin i projekt, który obejmuje
działania przywracające dziedzictwo
miasta i budujący współczesne więzi
oraz przedsięwzięcia związane z bursztynowym szlakiem. Marcin Stęporek z Biura Promocji Miasta Gdańska
ds. Kultury przybliżył starożytne centrum handlu na szlaku bursztynowym

województw dotyczącego stworzenia
sieci stacji kulturowych i turystycznych
zlokalizowanych wzdłuż szlaku bursztynowego.
Gamę różnorodnej problematyki
związanej ze szlakiem bursztynowym
wzbogacił film zaprezentowany przez
Ewę Rachoń z Międzynarodowych
Targów Gdańskich przywołujący pokaz
mody związanej z bursztynem podczas
ostatnich targów Amberif.
Robert Pytlos, podsumowując II Forum Miast Szlaku Bursztynowego, poinformował m.in. o podpisaniu przez

Młodzi uczestnicy Forum

wego Szlaku Greenways. Po raz pierwszy
akces do szlaku bursztynowego zgłosił
Grodzisk Mazowiecki. Jego burmistrz
Grzegorz Benedyktyński nie ukrywał, że to wynik przypadku, bowiem
stało się to możliwe dzięki badaniom
archeologicznym, które wykonano
w związku z... budową autostrady A1.
Ich efekty jednoznacznie wskazują
na związki Grodziska Mazowieckiego
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zlokalizowane w Pruszczu Gdańskim,
a Mirosława Stroińska podzieliła się
wrażeniami ze swojej pieszej wędrówki
bursztynowym szlakiem. Z kolei Ryszard Toczek ze Stowarzyszenia Miast
Autostrady Bursztynowej poinformował o interesujących inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenie,
w tym m.in. o podpisaniu listu intencyjnego przez marszałków siedmiu

prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
i gubernatora miasta Rivne Władimira
Homko listu intencyjnego o współpracy w zakresie wykorzystania bursztynu,
rozwoju kontaktów handlowych dotyczących bursztynu oraz wykorzystaniu
mistrzostw Europy EURO 2012 do rozwoju współpracy.
R o m a n Ko l i c k i
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Finał II Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Euro Sea 2010
Po pełnym emocji i sukcesów I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2009
Związek Miast i Gmin Morskich wraz z gminą Rewal zorganizował drugą edycję turnieju.
Przypomnijmy, że finał pierwszej edycji Euro Sea rozegrany został w Gdańsku na boisku
Lechii i zakwalifikowały się do niego następujące reprezentacje miast i gmin: Darłowo,
Dziwnów, Elbląg, Gdynia, Kosakowo, Lębork, Łeba, Międzyzdroje, Pruszcz Gdański, Pszczółki,
Puck, Rewal, Słupsk, Stegna, Trzebiatów i Władysławowo. Pierwsze miejsce wywalczyła
reprezentacja Elbląga, drugie zajęła drużyna z Łęgowa gmina Pruszcz Gdański, trzecie
reprezentacja Pszczółek, zaś czwarte drużyna ze Słupska.

II

Finał Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej Euro Sea 2010 odbył
się w Rewalu 24-25 maja 2010
pod patronatem wójta gminy Rewal,
sponsorem finału była firma Danfoss,
LPM Spółka z o.o., partnerem Futbolowy
Gdańsk 2012, zaś patronami medialnymi byli Strefa Słońca, VOX FM Gryfice
oraz Gryfickie Echa. Finał rozegrany został na terenach kompleksu sportowego
w Pobierowie.
Do udziału w finale zakwalifikowały
się drużyny miast i gmin: Międzyzdroje, Darłowo, Władysławowo, Pruszcz >
CZAS MORZA 3(43) czerwiec 2010
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Finał...
> Gdański, Dziwnów, Słupsk, Hel, Pszczółki, Trzebiatów, Lębork, Kosakowo, Elbląg, Rewal, Gniewino, Sopot, Stegna.
Jednak w turnieju wzięło udział jedynie 13 drużyn złożonych z zawodników urodzonych po 31 grudnia 1997 r.
W pierwszym dniu rozgrywek zespoły
zostały podzielone na cztery grupy.
Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca
w swoich grupach, wzięły udział w superfinale rozegranym 25 maja br.
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Piotr Jania (od lewej), Grzegorz Walczukiewicz
i jacek Świdziński wręczają nagrody

Związek Miast i Gmin Morskich

rewal

SŁUPSK

LĘBORK
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Po zaciętej i pełnej ambicji rywalizacji
pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Rewala, drugie miejsce zajęła drużyna ze Słupska, na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Lęborka, zaś
czwarte miejsce zajęła drużyna z gminy
Pruszcz Gdański – Łęgowo. Wszyscy finaliści otrzymali puchary i medale, a także cenne nagrody rzeczowe: torby, stroje
sportowe, plecaki i piłki.
- Druga edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2010
utwierdziła nas w przekonaniu, jak
cenne są inicjatywy podejmowane na
rzecz młodzieży – powiedział Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor biura Związku
Miast i Gmin Morskich. - Cieszymy się,
że nasza inicjatywa spotkała się z tak
dużym oddźwiękiem, dlatego pragniemy kontynuować ją również w roku
przyszłym. Mamy nadzieję, że uda nam
się zrealizować pierwotny pomysł, by
finał rozegrać na nowym stadionie PGE
Arena Gdańsk.
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Happening ekologiczny
„Związek z naturą”
5 czerwca 2010 r. w Światowy Dzień Środowiska, Związek Miast i Gmin Morskich wraz z autorami
projektu „Czyste Miasto Gdańsk” przygotował happening ekologiczny pod nazwą „Związek
z naturą”. Happening, który odbył się przy molu w Gdańsku-Brzeźnie miał na celu promocję
X edycji konkursu plastyczno-literackiego „Morze a moja duża i mała ojczyzna”, w tym roku
zatytułowanego „Natura 2000 - turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”.

P

rogram happeningu przygotowano z myślą o dzieciach, młodzieży i całych rodzinach, które
poprzez aktywny wypoczynek mogły
poznać projekt „Natura 2000”. Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor biura ZMiGM,
przedstawił założenia konkursu i jego
dotychczasowy przebieg, następnie
rozpoczęły się pokazy i zajęcia plastyczne.
Szczególną uwagę uczestników
happeningu zwrócił „Ekologiczny
plener malarski”, kilkunastometrowy
obraz, który miał ukazać Gdańsk jako
miasto przyjazne i ekologiczne. Równie
dużym zainteresowaniem cieszyły się
pokazy recyklingu „Drugie życie biżuterii”, czyli tworzenie ozdób z nieprzydatnych w domu rzeczy oraz pokaz „Po
co kupować opakowania na prezenty?”,
czyli wykonanie przedmiotów z materiałów biodegradowalnych. Oprócz
pokazów ekologicznych organizatorzy
zadbali również o ciekawe wydarzenia
towarzyszące. Hitem wśród dzieci były
pokazy cyrkowe oraz zajęcia z trudnej
sztuki żonglowania. Na plaży grupa
artystów przygotowała rzeźbę z piasku
w ramach, ostatnio zdobywającej coraz większą popularność, sztuki Land
Art, czyli „Sztuki ziemi”. Całość wydarzenia zakończył występ grupy improwizacji teatralnych „W gorącej wodzie
kompani”.
Podczas trwania happeningu stoisko
ZMiGM odwiedziło ponad 700 osób,
którym przedstawiciele Związku udzielili wyczerpujących informacji na temat
organizatorów i celów wydarzenia.
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M . K U S Z N I E R E W I C Z – A M B A S A D O R D S . M O R S K I C H M I A S TA G D A Ń S KA
W maju, w Centralnym Muzeum
Morskim, odbyła się
oficjalna inauguracja
Programu Edukacji Morskiej
w Gdańsku. W ramach
tej inicjatywy wszyscy
uczniowie klas pierwszych
gdańskich gimnazjów odbędą
kilkugodzinne rejsy po
Motławie, Martwej Wiśle, Kanale
Kaszubskim, Kanale Portowym
i Zatoce Gdańskiej. Trasa ma
łącznie ok. 12 mil morskich.
Pomysłodawcą Programu jest
Mateusz Kusznierewicz, mistrz
olimpijski z Atlanty (1996)
i brązowy medalista olimpijski
z Aten (2004), a od ubiegłego
roku – Ambasador ds. Morskich
Miasta Gdańska.

W Gdańsku ruszył
Program Edukacji
Morskiej dla
gimnazjalistów

P

rojekt jest realizowany na zlecenie prezydenta Pawła Adamowicza przez Fundację Gdańską, przy
współpracy m.in. Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Centralnego Muzeum Morskiego, Urzędu Morskiego, Kapitanatu Portu Gdańsk, gdańskiej
policji i Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska. Rejsy w ramach programu rozpoczęły się 14 maja i będą odbywać się
do 17 października (poza okresem wakacji). Do ich realizacji organizatorzy wybrali niewielkie i zwrotne jachty kabinowe, takie jak „Antila”, „Pegaz” i „Delphia”.
- Chcieliśmy, żeby dzieciaki miały możliwość czynnego uczestniczenia w rejsach:
stawiania żagli, sterowania łódką... Rejsy
mają im dawać frajdę z żeglowania mówi Mateusz Kusznierewicz.
Głównym założeniem Programu jest
zainteresowanie najmłodszych gdańszczan żeglarstwem i morzem oraz przybliżenie im tradycji morskiej i dziedzictwa
Gdańska. W czasie rejsu gimnazjaliści
znajdują się pod czujną opieką wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, którzy pokazują im, jak sterować
jachtem, stawiać żagiel czy cumować.
Młodzież, prócz poznawania tajników
żeglarstwa, będzie miała niepowtarzalną
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szansę poznania historii swojego miasta
i zobaczenia go z perspektywy wody. Pozna interesujące fakty na temat Żurawia,
„Sołdka” czy Stoczni Gdańskiej, będzie
miała możliwość zwiedzenia Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście, która pozostaje
jeszcze zamknięta po remoncie (uczestnicy Programu będą na razie jedynymi,
którzy będą mieli szansę ją zwiedzić).
Organizatorzy liczą, że spędzenie
niemal całego dnia na morzu przyczyni się do spopularyzowania żeglarstwa
wśród najmłodszych gdańszczan i zachęci ich do zapisywania się do klubów
żeglarskich, w których będą mogli kontynuować swoją przygodę z tym sportem (każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom, na którym znajdą się
dane kontaktowe klubów żeglarskich
w Gdańsku). Aktualności dotyczące
Programu oraz zdjęcia z dotychczas
odbytych rejsów znajdują się na stronie
www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl.
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 058 683 61 65
fax 058 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl
DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 094 314 22 23
fax 094 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl
DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 091 327 51 63
fax 091 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 055 235 35 36
fax 055 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 058 323 60 00
fax 058 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 058 668 80 00
fax 058 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 058 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl
KOŁOBRZEG - miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 355 15 00
fax 094 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl
KOŁOBRZEG - gmina
Urząd Gminy,
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 352 48 48
fax 094 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 058 660 43 00
fax 058 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 058 675 41 00
fax 058 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 055 247 65 27
fax 055 247 65 66
www.krynicamorska.pl
um@krynicamorska.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 058 676 76 77
fax 058 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 059 862 42 80
fax 059 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 058 677 72 40
fax 058 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 059 866 15 13
fax 059 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 091 327 56 31
fax 091 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI - gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 692 94 21
fax 058 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI - miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 775 99 21
fax 058 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy, ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 058 683 91 28
fax 058 682 91 95
www. pszczolki.pl
urzad@pszczolki.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 058 673 05 00
fax 058 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 091 386 26 24
fax 091 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl
SŁUPSK
Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel. 059 842 32 36
www.slupsk.pl
urzad@um.slupsk.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 058 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 055 247 82 96
fax 055 247 83 95
www.stegna.ug.gov.pl
stegna_e@zgwrp.org.pl
SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 091 424 59 31
fax 091 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 055 247 81 51
fax 055 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
info@sztutowo.ug.gov.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 091 321 27 80
fax 091 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 091 387 29 84
fax 091 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 059 815 43 00
fax 059 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 094 351 55 35
fax 094 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 058 674 54 00
fax 058 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

