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4-7 Nadzwyczajne XXXVIII Walne Zebranie Delegatów
Andrzej Bojanowski prezesem Związku

8-10 Europejski Dzień Morza 2011
W ciągu pięciu dni w Gdańsku odbyło się wiele różnych imprez,
dzięki którym międzynarodowej społeczności Unii Europejskiej
przybliżono problemy gospodarki morskiej.

11-12 Ogólnopolskie otwarcie sezonu żeglarskiego
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Do Gdańska spłynęło ponad sto żaglowców, jachtów, łodzi motorowych.

13 Prezydent RP na pokładzie „Generała Zaruskiego”
Prezydent dokonał symbolicznego przybicia nowej planki kadłuba
oryginalnym gwoździem z żaglowca.

14-15 Za rok otwarcie AmberExpo
W Gdańsku-Letnicy w pobliżu stadionu piłkarskiego PGE Arena
już wkrótce stanie nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo.

16-19 III Forum Miast Szlaku Bursztynowego
Bursztyn spełnia wiele warunków, by stać się marką promującą miasto, region,
Polskę, jest także przykładem współczesnej idei międzynarodowego szlaku.

20-22 Finał III Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2011
Zwycięzcą edycji Turnieju Piłkarskiego Euro Sea 2011 została drużyna Gdańska,
która w finale pokonała rewelacyjnie spisującą się drużynę Pruszcza Gdańskiego 6:2,
do przerwy 4:0.

23 XI edycja konkursu plastyczno-literackiego
		 „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami główna komisja konkursowa
wyłoniła nazwiska laureatów tegorocznej edycji.

24 Gdański projekt podbił Europę!
Przygotowany przez nas pomysł na aktywizację zawodową osób dojrzałych
znalazł ogromne uznanie nie tylko w kraju, ale i w całej Europie.

25 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Otwarcie i funkcjonowanie biura DLGR, którego dyrektorem został Sławomir Herman
powoduje praktyczne rozpoczęcie działalności tego stowarzyszenia.

26 Mamy trzy Błękitne Flagi
Błękitna Flaga to międzynarodowy program promujący kąpieliska
i przystanie żeglarskie, które spełniają najwyższe kryteria.

26 Gdański Bieg po Twierdzy
Był to pierwszy w Gdańsku (i to w samym centrum miasta) bieg górski.
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Andrzej Bojanowski
prezesem Związku
Andrzej Bojanowski – prezes ZMiGM

W

iesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, nawiązał do historii
Związku, przypomniał jego prezesów.
Omówił także projekt, którego zadaniem jest opracowanie nowych podstaw
prawnych do ustawy o portach i przystaniach morskich, podkreślił także znaczenie takich inicjatyw Związku Miast
i Gmin Morskich jak promowanie Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu
oraz corocznego Sejmiku Morskiego.

7 kwietnia 2011 r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
odbyło się Nadzwyczajne XXXVIII Walne Zebranie Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich. Obrady otworzył
i gości powitał Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM.
W obradach uczestniczyli m.in. posłowie RP
Jan Kulas i Konstanty Oświęcimski.

W imieniu włodarzy miasta gości powitał Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady
Miasta Gdańska. Prace Sejmu dotyczące
spraw morskich omówił poseł Konstanty
Oświęcimski. Wśród nich wskazał na ustawę o VAT dla portów, działania zmierzające do podwojenia budżetu na ratowanie
brzegów morskich. Podkreślił również
znaczenie efektywnych działań na rzecz
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Poseł Jan Kulas szczególnie mocno
zaakcentował fakt, że współczesna po-

lityka morska to wyzwanie dla wszystkich, którym na sercu leżą morskie sprawy kraju, a zatem nie tylko dla komisji
ds. gospodarki morskiej, ale także np.
całego obszaru edukacji i szkolnictwa
morskiego.
Do uczestników Walnego Zebrania zaproszenie do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku skierowała Krystyna
Słubińska, kierownik działu edukacji
CMM. Omawiając historię gdańskiego
muzeum, przybliżyła również najnowsze

Wśród zaproszonych gości – poseł RP Konstanty Oświęcimski (podczas wystąpienia)
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Związek Miast i Gmin Morskich

Delegaci WZD

inicjatywy tej zasłużonej dla krzewienia
morskich tradycji placówki.
Następnie przystąpiono do części statutowej. Na przewodniczącego zebrania
wybrano Andrzeja Bojanowskiego,
w składzie prezydium znaleźli się także
Wiesław Byczkowski, Bogdan Oleszek
oraz Piotr Jania.
Przyjęto porządek obrad, dokonano
także wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Związku w 2010 r. przedstawił Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor ZMiGM. Wskazał na realizację projektu „Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie
Pomorza i Warmii-Mazur w korelacji
doświadczeń holenderskich”. W ramach
projektu zorganizowana została międzynarodowa konferencja, opracowano
i przekazano gminom algorytm obliczania wpływów z turystyki na poziomie
gminy. W projekcie wykorzystano doświadczenia organizacji i samorządów
holenderskich, sam projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
W 2010 roku Związek był współorganizatorem II Forum Miast Szlaku Bursztynowego. W spotkaniu wzięli udział m.in.
przedstawiciele organizacji, instytucji
i władz miast polskich położonych na
szlaku bursztynowym oraz goście z zagranicy: Ukrainy, Litwy i Niemiec. Podczas Forum omówiono m.in. rolę szlaku
bursztynowego jako starożytnej drogi
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

wymiany zarówno towarów, jak i idei,
a także rolę bursztynu w nowoczesnym
brandingu miast i regionów. Drugi dzień
obrad II Forum Miast Szlaku Bursztynowego poświęcony był prezentacjom
miast i gmin szlaku bursztynowego oraz
przedsięwzięć z nim związanych.
Wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego i prezydentem Gdańska ZMiGM zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Modele zarządzania
portami morskimi w Polsce i Europie”.
Została ona przygotowana w ramach
projektu „Transfer wiedzy i najlepszych
praktyk w zakresie zarządzania portami morskimi w celu wypracowania >

Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor ZMIGM

Na sali obrad
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Andrzej Bojanowski prezesem ZMiGM
> optymalnego modelu dla Trójmiasta”.
Celem konferencji było wypracowanie
wspólnej koncepcji decentralizacji zarządzania portami morskimi na przykładzie portów z Francji, Niemiec i Belgii.
W konferencji wzięło udział ponad 120
osób, w tym także goście z zagranicy
reprezentujący porty Brema/Bremerhaven, Hamburg i Antwerpia, posłowie
i senatorowie RP, przedstawiciele rządu,
prezydenci miast nadmorskich Polski
oraz liczni przedstawiciele instytucji
związanych z tematyką portową.
W Ustroniu Morskim odbył się finał
X edycji konkursu plastyczno-literackiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
pod nazwą „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”. Z okazji jubileuszowej
edycji konkursu, podczas uroczystej
gali, osoby, które w poprzednich latach
zaangażowane były w organizację poszczególnych konkursów, uhonorowane
zostały pamiątkowymi statuetkami.
Tym razem gmina Rewal była miejscem drugiego już finału Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea 2010.
Spośród 13 drużyn uczestniczących w finałowym turnieju najlepszymi okazały
się reprezentacje gminy Rewal, Słupska
i Lęborka.
Wśród innych ważnych przedsięwzięć ZMiGM G. Walczukiewicz wskazał na ekologiczny happening „Związek
z naturą” i konferencje: „Zastosowanie
modułów siedliskowych do stabilizacji
brzegu morskiego oraz ochrony i odbudowy plaż” a także „Zjawiska społeczne
i gospodarcze jako efekt rozpoczęcia realizacji polskiego odcinka A1 Autostrady
Północ – Południe”. Związek był współorganizatorem Bałtyckiego Salonu Gospodarczego, uczestniczył w I Targach
Marketingu Miejsc, patronował wielu
wydarzeniom turystycznym, oświatowym i kulturalnym w gminach nadmorskich.
W ramach promocji Gdańska jako
Światowej Stolicy Bursztynu Związek zorganizował wystawy fotograficzne w Nicei, Bron k. Lyonu oraz w Senacie RP.
Omawiając najważniejsze zadania
na 2011 r., G. Walczukiewicz wskazał
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Głosowanie

Andrzej Bojanowski (stoi) prezesem ZMiGM

A.Bojanowski przekazuje nagrody „Przyjaźni środowisku”
Związek Miast i Gmin Morskich

Podczas obrad

Zbigniew Grosz

na kontynuację takich przedsięwzięć jak
monitorowanie prac nad ustawą o portach i przystaniach morskich oraz ochronie brzegu morskiego, monitorowanie
budowy gazociągu Rosja-Niemcy, a także Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego oraz Autostrady Morskiej. W planach Związku znajduje się
organizacja kolejnej edycji Turnieju Piłki
Nożnej Euro Sea, konkursu plastyczno-literackiego „Morze a moja duża i mała
Ojczyzna”, kolejna edycja Forum Miast
Szlaku Bursztynowego, przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących rozwoju
turystyki morskiej i funkcjonowania
instytucji publicznych, a także m.in.
współorganizacja Sejmiku Morskiego
i konferencji morskiej w Szczecinie.
W programie działania przewidziane
są także przedsięwzięcia pozwalające
zacieśnić współpracę z akademiami
morskimi oraz z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. Tradycyjnie ZMiGM obejmuCZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

Janusz Wróbel

je swoim patronatem działalność turystyczną, oświatową i kulturalną gmin.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Związku za 2010 r.
przedstawił prezes Andrzej Bojanowski.
Przed wznowieniem części statutowej
obrad przedstawione zostały dwie prezentacje: Fundacji „Kaszubskie Słoneczniki” dotycząca rozwoju oświaty oraz firmy
AZO DIGITAL na temat energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego.
W kolejnym punkcie obrad delegaci
przystąpili do wyboru prezesa Związku.
Na funkcję tę ponownie wybrany został
Andrzej Bojanowski. Dokonano także
wyboru członków zarządu. W głosowaniu tajnym na członków zarządu wybrani
zostali: Piotr Jania – delegat Szczecina,
Jerzy Wcisła – delegat Elbląga, Janusz
Wróbel – delegat Pruszcza Gdańskiego
oraz Zbigniew Grosz – delegat Darłowa.
Delegaci dokonali także wyboru
członków Komisji Rewizyjnej Związku.

Jerzy Wcisła

Członkami Komisji zostali: Lech Pieczyński (Kołobrzeg), Maciej Karaś
(Ustka) i Zenon Dettlaff (Puck).
Podczas obrad Walnego Zebrania
Delegatów koncepcję i zasadę działania
Systemu wczesnego ostrzegania przed
skutkami sztormów przedstawili Natalia
Brzozowska i prof. Kazimierz Furmańczyk z Uniwersytetu Gdańskiego.
Delegaci podjęli także uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia
planu działalności na rok 2011, przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok
2011, zmiany treści paragrafu 6 statutu
ZMiGM oraz wysokości składki członkowskiej ZMiGM.
Podczas uroczystej kolacji wręczono
nagrody XII edycji narodowego konkursu ekologicznego „Przyjaźni środowisku”.
R.K.
Fo t . R o k P i c T u r e s
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EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA 2011

Gdańsk morską
stolicą Europy!
Dobrą tradycją europejską stało się coroczne przenoszenie
stolicy morskiej Europy do różnych krajów zrzeszonych
w Unii Europejskiej. W tym roku, w dniach 18-22 maja
morską stolicą Europy był Gdańsk.

W

ciągu pięciu dni w Gdańsku
odbyło się wiele różnych imprez, dzięki którym międzynarodowej społeczności Unii Europejskiej przybliżono problemy gospodarki
morskiej. Do najważniejszych należała
międzynarodowa konferencja, otwierająca oficjalne obchody unijnego święta – Europejskiego Dnia Morza 2011.
W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na
wyspie Ołowianka zgromadziło się około 800 przedstawicieli sektora gospodarki morskiej z całej Europy. Obradom
towarzyszyło motto: „Polityka morska:
Przede wszystkim ludzie”.
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Wśród otwierających konferencję
znaleźli się: europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria
Damanaki, polski minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury Węgier Pal Volner, sekretarz
generalny Międzynarodowej Organizacji
Morskiej Efthimios E. Mitropoulos, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz. Listy od prezydenta
oraz premiera Polski przeczytali Sławomir Nowak oraz Tomasz Arabski.
Gospodarz uroczystości, prezydent
Paweł Adamowicz, powitał wielką eu-

ropejską wspólnotę morską w Gdańsku, jednym z największych portów
nad Bałtykiem. Nawiązując do historii
przypomniał, że stary gdański port,
zlokalizowany nad Motławą, łączył
Polskę – spichlerz Europy – z krajami
Europy Zachodniej. – Dzisiaj Gdańsk
na nowo staje się bramą gospodarczą
i handlową całej Europy, m.in. dzięki
takim inwestycjom jak głębokowodny
terminal kontenerowy DCT, czy nowoczesna infrastruktura transportowa
modernizowana m.in. dzięki funduszom unijnym – podkreślił prezydent
P. Adamowicz.
Związek Miast i Gmin Morskich

Witając wszystkich w Gdańsku, minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że europejskie święto morza jest bardzo ważne dla rozwoju zintegrowanej polityki
morskiej Unii Europejskiej, otwiera nowy
rozdział dyskusji. Podkreślając założenia
polskiej polityki morskiej: poprawę konkurencyjności oraz podniesienie rangi
w międzynarodowej sieci transportowej, minister Grabarczyk przypomniał
o „Błękitnej Księdze”, która jest punktem
odniesienia działań dotyczących spraw
morskich w Unii Europejskiej. Dodał też,
że Polska ma znaczący wkład w formułowaniu postanowień w niej zawartych.
Komisarz Maria Damanaki stwierdziła, że Gdańsk, ze swoją nowoczesnością
i otwartością, jest idealnym miejscem do
organizacji święta ludzi morza. I, że właśnie tutaj, obradując pod hasłem „przede
wszystkim ludzie”, należy zastanowić się
nad tym, w jaki sposób można wygenerować nowe miejsca pracy w sektorze
morskim, mając zarówno umiejętności,
jak i potrzebny do tego kapitał. – W tym
momencie pracujemy nad 80 projektami
dającymi wzrost zatrudnienia. Jednym
z nich jest sieć centrów doskonałości
szkolenia morskiego dla młodych ludzi.
Musimy pracować nad nowymi możliwościami zatrudnienia. Jeżeli ludzie nie
będą mieli możliwości przechodzenia
z sektora do sektora, nasz wysiłek pozbawiony będzie sensu – dodała. Słowa
te potwierdził Efethimios E. Mitropoulos,
sekretarz generalny International Maritime Organisation, mówiąc, że należy
kłaść nacisk na szkolenie młodych. –
Spędziłem trzy dni na polskim żaglowcu
szkolnym „Dar Młodzieży” wraz z młodymi adeptami. Spotkałem się z bardzo
interesującymi młodymi ludźmi i dużą
z ich strony chęcią nauki. Byłem dumny, że się tam znalazłem. To jest właśnie
przyszłość – dodał.
Marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk podkreślił fakt, że duża
część społeczności żyje z morza. – Tutaj
na Pomorzu mamy bardzo długie tradycje
morskie: 1000 lat Gdańska, Kaszuby czy
wybudowany w latach 20. XX wieku port
w Gdyni – powiedział marszałek. Przypomniał, że to właśnie tutaj, w Stoczni
Gdańskiej, rozpoczęła się walka z komunizmem. – Stocznia Gdańska zapłaciła za
to sporą cenę. Jednak pomimo trudnego
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

Efethimios E. Mitropoulos, Sekretarz Generalny IMO

rynku globalnego stocznie prywatne czy
też Stocznia Remontowa w Gdańsku dobrze prosperują – dodał.
Podczas pierwszego dnia konferencji
uczestnicy obradowali na sesjach plenarnych dotyczących m.in. doświadczeń z realizacji europejskiej strategii
dla regionu Morza Bałtyckiego, czy też
promocji efektywnego transportu morskiego w obliczu zmian klimatu.
W piątek, 20 maja, ludzie morza spotkali się podczas tzw. Dnia Interesariuszy.
– Ten dzień jest zorganizowany przez
was i do waszej dyspozycji – powiedziała dyrektor generalna Komisji Europej-

skiej ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Lori Evans. - Dziękuję wam. Bez
was, interesariuszy, nie byłoby sektora
gospodarki morskiej. Życzę owocnych
obrad. Tego dnia odbyło się wiele paneli,
podzielonych tematycznie. Debatowano
m.in. na temat usług oceanograficznych,
możliwości rozwoju w sektorze gospodarki morskiej, o żegludze bliskiego
i dalekiego zasięgu, zagospodarowaniu
przestrzennym obszarów morskich, czy
też współpracy regionalnych klastrów.
Od piątku nad Motławą można było
wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących. Do dyspozycji odwiedzających >

Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury podczas konferencji prasowej

9

EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA 2011

Gdańsk morską stolicą Europy!
> było m.in. Centralne Muzeum Morskie,
do którego wstęp był bezpłatny. Podczas
Europejskiego Festynu Morskiego można
było zobaczyć, jak zrobić linę żeglarską,
czy też przyglądać się pracom szkutników
budujących łódź rybacką. W sobotnie popołudnie natomiast oficjalnie rozpoczął
się sezon żeglarski. Zwiedzający mogli
podziwiać paradę żaglowców, w której
udział wzięło udział kilkadziesiąt jednostek, w tym największa łódź imprezy,
„Brabander” z Kłajpedy (Litwa).
Organizacja Europejskiego Dnia Morza
i międzynarodowej konferencji pod hasłem„Polityka morska: Przede wszystkim
ludzie” stała się okazją dla związkowców
zrzeszonych w szeregach NSZZ „Solidarność” do zamanifestowania niepokoju
o los pracowników zatrudnionych w gospodarce morskiej. Wskazując na przykłady z Gdańska, Gdyni, Szczecina czy
Tczewa dopominano się o większą troskę
o los tych pracowników, o przyszłość
polskiej gospodarki morskiej, protestując przeciwko złym decyzjom rządu lub
zaniechaniem ze strony polskich i europejskich władz.

Związkowcy „Solidarności” podczas manifestacji

Obchody Europejskiego Dnia Morza
2011 zorganizowane zostały wspólnie przez Komisję Europejską, miasto
Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W przyszłym roku gospodarzem Europejskiego Dnia Morza będzie
Goeteborg.

Atrakcje nad Motławą

W przerwie obrad konferencji
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fot. Grzegorz Pawelec

N A G DA Ń S K I E J M O T Ł AW I E

Ogólnopolskie otwarcie
sezonu żeglarskiego

Do

Gdańska spłynęło ponad
sto żaglowców, jachtów,
łodzi motorowych. Wśród
nich takie wspaniałe jednostki, jak
litewski „Brabander”, „Zjawa IV”, „Korsarz”, „Joseph Conrad”, „Bryza H”, „Antica” czy duża jednostka Straży Granicznej
„Patrol 2” oraz jednostka ratownictwa
morskiego SAR „Wiatr”. Część z nich
gościnnie przyjęło na swe pokłady tych,
którzy chcąc poczuć smak żeglarskiej
przygody, mogli je zwiedzić lub wziąć
udział w widowiskowej paradzie na
Motławie. Nie zabrakło tradycyjnej,
efektownej kurtyny wodnej stawianej
przez jednostkę gaśniczą „Strażak 6”.
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

Rekordowa ilość jednostek w ośmioletniej historii
inauguracji sezonu żeglarskiego w Gdańsku, piękna pogoda
i liczni widzowie sprawiły, że w sobotę, 21 maja, miasto żyło
pełnią swojego morskiego dziedzictwa. Coroczna impreza
zyskała jeszcze większą rangę, stając się ogólnopolskim
początkiem sezonu żeglarskiego, a także została włączona
w obchody Europejskiego Dnia Morza.
Paradę poprzedziły oficjalne uroczystości, na które zaproszono wielu gości.
Wzięli w nich udział m.in.: przedstawiciel Komisji Europejskiej Stamatios Varsamos, reprezentujący również Cercle
Nautique des Communatés Européennes

– oficjalny klub żeglarski zrzeszający
instytucje europejskie, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Mateusz Kusznierewicz, morski ambasador miasta
Gdańska, władze Polskiego Związku Żeglarskiego, przedstawiciele Pomorskiego >

11

N A G DA Ń S K I E J M O T Ł AW I E

Ogólnopolskie otwarcie sezonu żeglarskiego
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fot. Grzegorz Pawelec

> Okręgowego Związku Żeglarskiego, Gdańskiej Federacji Żeglarskiej oraz MOSiR
w Gdańsku
Widzowie zgromadzeni
wzdłuż Długiego Pobrzeża i ul. Wartkiej oprócz
podziwiania żaglowców
i jachtów mogli śledzić pokazy ratownictwa w wykonaniu ratowników Lifeguard Gdańsk, policji,
straży miejskiej, Fundacji
Ratownictwa „Bezpieczni nad wodą” oraz Grupy
Ratownictwa Specjalnego
PCK, regaty najmłodszych
adeptów
żeglarstwa
pływających na Optymistach, czy wreszcie
posłuchać szant podczas
licznych koncertów pieśni
żeglarskiej trwających do
późnego wieczora. Tematykę żeglarską przybliżały liczne stoiska, pokazy
szycia żagli czy budowy
żaglówki.
Sportowych
emocji dostarczył uczelniany wyścig smoczych
łodzi na Motławie.
Atrakcji było naprawdę
dużo, a doświadczenie ich
wszystkich mogło zająć
niemal cały dzień. Dlatego
też dla wszystkich chętnych serwowano posilającą pyszną grochówkę.
Organizatorami
VIII
Ogólnopolskiego Otwarcia
Sezonu Żeglarskiego były
miasto Gdańsk, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gdańsku przy współpracy z PZŻ i Gdańską Federacją Żeglarską.
Sponsor główny: BANK
PEKAO S.A.
Patronat medialny: trojmiasto.pl, Radio Gdańsk,
„Dziennik Bałtycki”, magazyn dla żeglarzy „Wiatr”,
my-zeglarze.pl, TVP Gdańsk.
Związek Miast i Gmin Morskich

G DA Ń S K R AT U J E Ż AG L O W I E C

Prezydent RP na pokładzie
„Generała Zaruskiego”

fot. Grzegorz Pawelec

Przy okazji uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod powstające na dawnych
terenach Stoczni Gdańskiej Europejskie Centrum Solidarności prezydent RP Bronisław
Komorowski znalazł czas, by w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” - wspierającej akcję
„Gdańsk ratuje żaglowiec” - odwiedzić odbudowywany jacht „Generał Zaruski”.

fot. Grzegorz Pawelec

prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
oraz Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR
w Gdańsku - armator żaglowca.
Na zakończenie wizyty prezydent
Komorowski dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Otrzymał także na
pamiątkę specjalną cegiełkę z nume-

CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

rem 001 - fragment oryginalnej planki, a także list od Pawła Adamowicza,
będący zaproszeniem do objęcia honorowym patronatem prezydenta RP akcji odbudowy jachtu „Generał Zaruski”
oraz późniejszego programu szkolenia
młodzieży.

fot. Grzegorz Pawelec

P

rezydent RP osobiście zapoznał się
z postępem prac rewitalizacyjnych
i obejrzał remontowany kadłub.
Dokonał również symbolicznego przybicia nowej planki kadłuba oryginalnym gwoździem z żaglowca. Po placu
budowy prezydenta RP oprowadzali
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M i ę dzynarodowe T argi G dańskie S A

Za rok otwarcie
AmberExpo
W powojennym Gdańsku historyczną datą dla działalności
wystawienniczej jest rok 1947, kiedy nie bez propagandowego
zadęcia Międzynarodowe Targi Gdańskie zorganizowały
imprezę prezentującą eksportowe walory Polski.
Spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie, działająca od 1989 r.,
początkowo organizowała swoje przedsięwzięcia, korzystając
z różnych obiektów w Gdańsku, ale już od 1994 r. organizuje je
we własnych obiektach Centrum Targowego.
To, co przed laty było przedmiotem dumy, wraz z upływem
czasu przestawało odpowiadać wyzwaniom stawianym
przez nowe przedsięwzięcia i standardy obowiązujące
w nowoczesnym wystawiennictwie. Odpowiedzią na te
potrzeby stała się koncepcja budowy nowego
kompleksu wystawienniczo-kongresowego.

W

Gdańsku-Letnicy, w pobliżu
stadionu piłkarskiego PGE
Arena już wkrótce stanie nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo. 16 maja br.
w obecności wielu gości, w tym m.in.
gospodarzy województwa i miasta,
odbyła się uroczystość podpisania
i wmurowania kamienia węgielnego
pod powstającą inwestycję. Tym razem
kamieniem była bryła bursztynu, nawiązująca zarówno do nazwy powsta-

Bursztynowy kamień węgielny

jącego Centrum, jak i aspiracji Gdańska
mieniącego się Światową Stolicą Bursztynu. Akt erekcyjny podpisali: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska, Andrzej Bojanowski, przewodniczący Rady Nadzorczej
MTG SA, Wojciech Majchrzakowski,
przedstawiciel prywatnych akcjonariuszy MTG SA, Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup, metropolita gdański i Andrzej
Kasprzak, prezes Zarządu.

Goście uroczystości
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Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo to 12 tys. mkw.
połączonej powierzchni wystawienniczej w modułach zapewniających
dużą elastyczność. To także 6-kondygnacyjny budynek z biurami i salami na
ponad 1100 miejsc konferencyjnych,
2000 mkw. powierzchni recepcyjnej, restauracje oraz parkingi na 450
miejsc, a przy dużych imprezach goście targów będą mogli skorzystać
z parkingów PGE Arena, co łącznie da
2600 miejsc dla samochodów osobowych oraz 74 dla autokarów.
Jak zapewnia Andrzej Kasprzak,
prezes Zarządu MTG SA w kwietniu
przyszłego roku nastąpi otwarcie nowego Centrum. Nie tylko dlatego, że
tak przewiduje harmonogram budowy
podpisany z wykonawcą, którym jest
Korporacja Budowlana DORACO (projekt jest autorstwa Przedsiębiorstwa
Projektowo-Wdrożeniowego FORT), ale
również ze względu na rozpoczynające
się Euro 2012.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz … z kielnią

Przyszłą siedzibę Targów na czas
Euro 2012 wstępnie już zarezerwowała
UEFA jako lokalizację centrum akredytacji i wolontariatu, czy na wykorzystanie
pomieszczeń biurowych.
Nowoczesne Centrum powstanie
kosztem 92 mln złotych. Kredyt zaciągnięty przez MTG SA spłacony ma zostać
m.in. ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Beniowskiego
w Oliwie, stanowiącej dotychczasową

siedzibę spółki. Jej wartość szacowana
jest na poziomie 60 mln złotych. Warunkiem przystąpienia do procedury przetargowej oraz sprzedaży jest zatwierdzenie przez radnych nowego planu
zagospodarowania przestrzennego tych
terenów. Jak się przewiduje, nowa wersja tego planu pod głosowanie powinna
trafić w sierpniu br.
R.K.

Tak będzie wyglądało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011
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III Forum Miast
Szlaku Bursztynowego
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego
w Gdańsku oraz Związek Miast i Gmin Morskich
już po raz trzeci zaprosiły na obrady Forum Miast
Szlaku Bursztynowego. Spotkanie odbyło się 26 maja br.
w sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz w Nowym Ratuszu.

O

brady III Forum Miast Szlaku Bursztynowego prowadziła Monika
Richardson, ambasadorka bursztynu. Po powitaniu gości i przedstawieniu uczestników Forum M. Richardson poprosiła o zabranie głosu gości
Forum.
W imieniu marszałka województwa pomorskiego głos zabrała Marta
Chełstowska, dyrektor Departamentu
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
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Województwa Pomorskiego. Podkreśliła,
że spotkanie miłośników bursztynu zaplanowane zostało w miejscu narodzin
idei wolności – w Gdańsku. Również
w Gdańsku powstał pomysł, by bursztyn wykorzystać do budowy wizerunku miasta, regionu, także w kontekście
współpracy bałtyckiej, bowiem region
Morza Bałtyckiego właśnie w bursztynie upatruje markę wyróżniającą region
wśród innych w Europie. Bursztyn posiada niepospolite właściwości – lecznicze,
jubilerskie, kolekcjonerskie i przyciągające – powiedziała M. Chełstowska. To
przyciąganie wyraża się w kojarzeniu
różnych partnerów: firm, samorządów
lokalnych regionalnych, organizacji turystycznych, środowiska naukowego.
Przykładem są miasta na szlaku bursztynowym. Bursztyn ma też swoich ambasadorów, wśród nich Monikę Richardson
i Lidię Popiel, które reprezentują tych,

którzy kochają bursztyn. Wiedzę o bursztynie należy pogłębiać, z bursztynem
trzeba się zaprzyjaźnić. Tym celom służą
m.in. spotkania podczas Forum Miast
Szlaku Bursztynowego.
Zdaniem Mirosława Boruca, prezesa
Instytutu Marki Polskiej, bursztyn spełnia wiele warunków, by stać się marką
promującą miasto, region, Polskę. Jest
także przykładem współczesnej idei
międzynarodowego szlaku. Jednak –
podkreślił M. Boruc – potencjał ten
nie jest właściwie wykorzystywany,
bowiem brak jest wiedzy na temat bursztynu, nie ma też nowoczesnych strategii marketingowych. Najlepsza strategia
promowania szlaku bursztynowego to
wspólne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dużą rolę
ma do spełnienia Gdańsk jako Światowa
Stolica Bursztynu, a także Forum Miast
Szlaku Bursztynowego.
Związek Miast i Gmin Morskich

Ambasadorki bursztynu Monika Richardson i Lidia Popiel zapoznały uczestników Forum z książką, którą przygotowują jako wielką promocję bursztynu.
Album „Polki na bursztynowym szlaku”
to pokłosie ubiegłorocznej wyprawy
w poszukiwaniu starożytnych śladów
i współczesnych szlaków bursztynowych. Odwiedziły Rzym, Vasto, Rawennę, wyspę Murano, Akwileję. W Słowenii
– przełęcz Hrusic, na Węgrzech – Szombathely i Sopron, na Słowacji – Trenczyn.
- To podróż do źródła bursztynu, próba
odnalezienia relacji między przeszłością
i teraźniejszością – powiedziała Monika
Richardson, autorka tekstów. Autorką
zdjęć jest Lidia Popiel.
O meandrach rekonstrukcji faktorii handlowej szlaku bursztynowego
z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim opowiadał Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
Robert Pytlos, pełnomocnik ds. bursztynu prezydenta Gdańska, swe wystąpienie poświęcił bursztynowi jako estetycznej wizytówce wielu miast w Polsce.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad dr Sławomir Fijałkowski z Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku dokonał pre-

M

oja przygoda z bursztynem zaczęła się dość nieoczekiwanie.
Po prostu Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. bursztynu napisał do mnie e-mail. Zresztą
tak właśnie zaczyna się książka, którą
piszę wraz z Lidią Popiel, fotografką.
Posłuchajcie:
„Przyszedł e-mail z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pisze jakiś Pytlos:
W imieniu prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza mam zaszczyt zwrócić się
do Pani z prośbą o przyjęcie przez Panią
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP

zentacji publikacji „Trendbook 2011+”,
udowadniając, że bursztyn jest trendy.
W drugim dniu obrad III Forum Miast
Szlaku Bursztynowego spotkali się
członkowie Światowej Rady Bursztynu.
Posiedzenie Rady w pierwszej części
miało charakter otwarty. Podczas seminarium na temat „Bursztyn w badaniach
archeologicznych” prelegenci: Bogusław
Gediga z Wrocławia, Marek Jagodziński
z Elbląga, Ryszard Mazurowski i Adam

Waluś z Warszawy oraz Verena Perko ze
Słowenii, skupili się na ocenie znaczenia
zdobniczego i gospodarczego bursztynu
bałtyckiego we wczesnych okresach rozwoju cywilizacji europejskiej i dowodzili
jak cennym był materiałem.
W drugiej części spotkania (posiedzenie zamknięte) członkowie Rady zapoznali uczestników posiedzenia z wydarzeniami związanymi z bursztynem
w swoich krajach.
>

tytułu honorowego Ambasadora Bursztynu... – jak ja nie znoszę tego urzędowego tonu – ...cieszy się powodzeniem... jeden z celów strategicznych...
promowaniu marki bursztynu...intensywne działania wokół projektu... zechce
pani rozważyć... Ale co właściwie? Mam
promować tę wesołą koralikową szopkę, te tysiące identycznych wisiorków,
które kupują już wyłącznie niemieccy
turyści? I babcie. Czy ja wyglądam na
babcię? Z drugiej strony, Lidia Popiel,
jedna z najpiękniejszych kobiet w Polsce, osoba o wysublimowanym guście
i oku fotografa, właśnie kończy swoje
ambasadorowanie. Myślę parę minut.
W końcu odpisuję, że nie godnam.
Mijają święta i Nowy Rok, a potem
muszę jechać do Gdańska na konferencję, którą moderuję. Spotykam się
z Robertem Pytlosem. Ten, w bezpośrednim kontakcie, okazuje się całkiem
nieurzędniczo myślący. Rozmawiamy
o tym, że świat bursztynu jest magiczny, a polskie wzornictwo najlepsze na
świecie, tylko trzeba umieć je zobaczyć.

Potem prezydent Adamowicz wręcza
mi na Gali Mody i Bursztynu wielkie
srebrne pióro inkrustowane bursztynem i liczy na godne reprezentowanie
gdańskiego bursztynu. Nie uginam
się pod ciężarem odpowiedzialności,
a jednak... Moja prymusowska natura
nie pozwala odłożyć pióra do szuflady
i zapomnieć o temacie. Postanawiam
wyruszyć w podróż, najpierw tę indywidualną, do Biblioteki Narodowej,
muzeów i świata World Wide Web. Potem, za namową Lidki i Roberta, w tę
realną, szlakiem bursztynu, po Gdańsku
i okolicy i dalej, aż do Rzymu, w którym
bursztyn ceniono jeszcze zanim Pan
Bóg postanowił wysłać nam Jezusa...”
Reszta to właściwie historia. Dzisiaj
w Gdańsku jestem prawie równie często, jak w Warszawie. Poznaję historię
Światowej Stolicy Bursztynu i historię
tej niezwykłej kopalnej żywicy, która
oby jak najszybciej stała się najbardziej
cenioną polską marką. Marką, z której
wszyscy, również politycy, artyści i moje
własne dzieci będą mogły być dumne.
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III Forum Miast Szlaku Bursztynowego
>

Projekt miejski
„Gdańsk – Światową
Stolicą Bursztynu”
w latach 2006-2011

nia mają charakter konferencji, podczas
której poruszane są aktualne problemy
branży bursztynowej w skali świata,
krajów i regionów. Od trzech lat posiedzeniom Rady towarzyszy otwarte dla
publiczności seminarium oraz kolorowa
publikacja – ilustrowane materiały zawierające streszczenia wystąpień członków Rady i zaproszonych gości.

Największe na świecie
targi bursztynu

Robert Pytlos, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Gdańska
ds. Bursztynu

P

rzyjęta przez Radę Miasta Strategia
Rozwoju Gdańska do 2015 roku
przewiduje jako jeden z celów strategicznych „wzmacnianie roli Gdańska
jako Światowej Stolicy Bursztynu”.
Od kilku lat władze miasta konsekwentnie realizują projekt „Gdańsk –
Światową Stolicą Bursztynu”. Promują
bursztyn bałtycki i popularyzują wiedzę
na jego temat.

Muzeum Bursztynu
Przy wsparciu władz miasta powstało w 2006 roku Muzeum Bursztynu i co
roku z budżetu miejskiego przeznacza
się znaczące środki finansowe na poszerzanie kolekcji dawnej i współczesnej
biżuterii z bursztynem oraz okazów naturalnych i bursztynowych inkluzji.
W ciągu kilku lat muzeum stało się
jedną z największych atrakcji turystycznych Gdańska. Co roku odwiedza je kilkadziesiąt tysięcy osób.

Nie ma światowej stolicy bursztynu
bez dynamicznie rozwijających sie największych na świecie targów bursztynu Amberif. Dlatego co roku prezydent
Gdańska funduje nagrodę w wysokości
10 tysięcy złotych w konkursie Amberif
Design Award. Od kilku lat Biuro Prezydenta ds. Promocji Urzędu Miejskiego
w Gdańsku współorganizuje wraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi Galę
Mody i Bursztynu towarzyszącą targom.
Dzięki temu już po raz drugi imprezę
poprowadzili ambasador bursztynu
Monika Richardson oraz Mirosław Baka,
znany polski aktor, a zaproszeni goście
mogli obejrzeć kolekcję ubrań i biżuterii „Gwiazdy Heweliusza” autorstwa
Joli Słomy i Mirosława Trymbulaka oraz
Danuty Burczik-Kruczkowskiej. Co roku
z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gdańsku targi odwiedzają dziennikarze zagraniczni, którzy w ramach wizyty studyjnej
zapoznają się z atrakcjami turystycznymi
miasta związanymi z bursztynem.

Bursztynowy Tydzień
W ramach majowego Bursztynowego
Tygodnia odbywają się międzynarodowe
warsztaty bursztynnicze i wernisaże wystaw związanych z bursztynem. Warsztaty są organizowane w Gdańsku od trzech
lat. Ich podstawowym założeniem jest
zainspirowanie bursztynem projektantów biżuterii z Europy, którzy nigdy nie
wykorzystywali w swojej twórczości tej
żywicy. W pierwszej edycji warsztatów
uczestniczyli projektanci
z Niemiec, Holandii i Australii, rok
temu gościliśmy w Gdańsku projektantów biżuterii z Hiszpanii. W maju 2011
roku przyjechali do Gdańska twórcy
sztuki złotniczej z Włoch. Warto nadmienić, że Gisbert Stach, uczestnik pierwszej
edycji warsztatów, w tym roku zdobył
główną nagrodę w konkursie Amberif
Design Award. W ramach Bursztynowego Tygodnia Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta wraz ze Związkiem Miast
i Gmin Morskich organizuje także Forum
Miast Szlaku Bursztynowego i konferencje podsumowujące międzyszkolne konkursy wiedzy o bursztynie.

Ambasador bursztynu
Znane osoby znakomicie wspierają
promocję wyrobów jubilerskich w Polsce i na świecie. Do tych obowiązujących
tendencji nawiązuje projekt „Ambasador Bursztynu”, kolejne działanie promocyjne w ramach programu „Gdańsk

Światowa Rada Bursztynu
Z inicjatywy prezydenta Gdańska
powołano w 2006 roku Światową Radę
Bursztynu, w której pracach uczestniczy
kilkunastu specjalistów z całego świata,
zajmujących się badaniem bursztynu,
jego historii, właściwości i złóż. Rada
spotyka się raz w roku. Zwykle posiedze-
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Ambasadorki Bursztynu: Monika Richardson, Lidia Popiel
Związek Miast i Gmin Morskich

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
zainspirowani Księgą Trendów, zrealizowali prototypy lub pierwowzory
biżuterii z bursztynem w wiodących
firmach i pracowniach bursztynniczych
Trójmiasta. Wszystkie prace można było
obejrzeć w ramach wystawy „Amber
Trends 2011+” podczas targów Amberif
2011 i About Design 2011 w Gdańsku.
Partnerami projektu są Akademia Sztuk
Pięknych w Gdańsku i Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu.

Norma na bursztyn
i Paszport Bursztynowy
– Światową Stolicą Bursztynu”. Do tej
pory ambasadorami bursztynu były Lidia Popiel, znana polska modelka i fotografka oraz Monika Richardson, znana
prezenterka telewizyjna i dziennikarka.
Co dwa lata prezydent Gdańska nominuje ambasadorami bursztynu znane
osoby ze świata mody, kultury, biznesu lub polityki. Rola ambasadora bursztynu polega m.in. na noszeniu na co
dzień oraz podczas uroczystych spotkań
biżuterii z bursztynem, udzielaniu wywiadów do prasy o znaczeniu bursztynu
w życiu człowieka, uczestnictwie w wybranych imprezach organizowanych
przez miasto, informowaniu podczas
rozmów z ludźmi o marce gdańskiego
bursztynu i wiodących firmach na rynku
wyrobów z bursztynem, wspomaganiu
ich w kampaniach promocyjnych i reklamowych na mocy indywidualnych
umów. Obecnie w ramach projektu powstaje książka pod roboczym tytułem
„Polki na bursztynowym szlaku” autorstwa Moniki Richardson, ze zdjęciami
Lidii Popiel.

Wystawa
„Gdańsk – Światową
Stolicą Bursztynu”
W 2009 roku wspólnie ze Związkiem
Miast i Gmin Morskich oraz Muzeum
Bursztynu w Gdańsku i przy wsparciu
firmy Saur Neptun z Gdańska władze
miasta zrealizowały nowoczesną multimedialną wystawę „Gdańsk – Światową
Stolicą Bursztynu”, która promuje bursztyn bałtycki. Wystawa jest przenośną,
nowoczesną ekspozycją, prezentującą
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

na ponad 100 fotografiach zbiory Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz biżuterię
i naturalne okazy bursztynu z kolekcji
gdańskich bursztynników. W ramach
ekspozycji można także podziwiać wystawę „Nasz bursztyn” przygotowaną
przez Stowarzyszenie Twórców Form
Złotniczych. Prezentowane prace pokazują „codzienne normalne myślenie
o bursztynie” polskich projektantów
biżuterii artystycznej skupionych wokół
stowarzyszenia. Wystawę uzupełniają
multimedialne stacje edukacyjne, dzięki
którym można odbyć wirtualną wycieczkę po gdańskim muzeum oraz prezentacje pokazów z Gali Mody i Bursztynu
Amberif. Do tej pory wystawę „Gdańsk
– Światową Stolicą Bursztynu” obejrzało
kilkanaście tysięcy mieszkańców Bremy,
Nicei i Lyonu oraz Grudziądza, Kalisza
i Warszawy. W listopadzie 2010 roku
wystawa została pokazana w Senacie RP
w Warszawie.

Trendbook
Jednym z elementów projektu
„Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”
jest promocja oryginalnego wzornictwa.
Dlatego z inicjatywy Biura Prezydenta
ds. Promocji Miasta Gdańska powstało
wydawnictwo i wystawa „Trendbook
2011+”, które systematyzuje informacje konieczne do prognozowania trendów stylistycznych i wykorzystywania
ich w projektowaniu wzornictwa biżuterii z bursztynem. W drugiej części
wydawnictwa znajduje się praktyczne
zastosowanie tej wiedzy. Studenci IV i V
roku Pracowni Projektowania Biżuterii

W oparciu o strategię klastra „Gdańska Delta Bursztynu”, opracowaną przez
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i skonsultowaną w środowiskach
bursztynniczych, miasto wspólnie z organizacjami branżowymi opracowuje polską normę na bursztyn bałtycki
i zasady certyfikacji surowca bursztynowego. Wspólnie z Fundacją Gdańską
rozwija projekt promocyjny „Paszport
Bursztynowy”, który w 2010 roku pojawił się w sklepach i galeriach Gdańska
i Krakowa oraz w Kaliszu, za co uzyskał
wyróżnienie ministra gospodarki za najlepszy wyrób Targów Złoto, Srebro, Czas
2010 w Warszawie.

Popularyzacja
wiedzy o bursztynie
Władze miasta upowszechniają
również wiedzę na temat bursztynu
bałtyckiego wśród młodego pokolenia,
organizując lekcje o bursztynie i międzyszkolne konkursy wiedzy o bursztynie:
„Szkoła na bursztynowym szlaku” i „Bursztynowe impresje”. Wspierają także wydawnictwa popularyzujące „złoto Północy”, takie jak „Rola Gdańska w badaniu
inkluzji bursztynowych”, katalogi „Nasz
Bursztyn” i „Czas srebra, czas bursztynu”,
„Bursztyn. Poglądy Opinie t. 2” i „Bursztyn w dawnej literaturze” .

Prezenty dyplomatyczne
z bursztynem
Tradycją stało się obdarowywanie gości odwiedzających Gdańsk prezentami
dyplomatycznymi z bursztynem. Do tej
pory otrzymali je m.in. Günter Grass, Rod
Stewart, Lura i Kylie Minogue.
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Finał III Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Euro Sea 2011

Już po raz trzeci młodzi
sportowcy polskiego
wybrzeża mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności
na Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Nożnej Euro Sea 2011.
Reprezentacje miast:
Międzyzdroje, Rewal, Słupsk,
Władysławo, Kosakowo,
Pszczółki i Elbląg to drużyny,
które wywalczyły prawo gry
w finale wszystkich trzech
edycji turnieju.
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W

dniach 12-13 maja br. odbył
się zorganizowany przez Związek Miast i Gmin Morskich przy
współpracy z Królewskim Miastem Darłowo III Finał Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej Euro Sea 2011. Turniej objęty został patronatem burmistrza miasta
Darłowo Arkadiusza Klimowicza.
Do gry w finale imprezy w Darłowie
zakwalifikowały się następujące reprezentacje miast i gmin: Szczecin, Międzyzdroje, Władysławowo, Hel, Ustka,
Słupsk, Pruszcz Gd. Miasto, Pszczółki,
Kołobrzeg Miasto, Gniewino, Rewal,
Krokowa, Gdańsk, Elbląg, Kosakowo,
i Sztutowo.
Związek Miast i Gmin Morskich

Celem turnieju była popularyzacja piłki
nożnej wśród młodzieży, promocja miast
i gmin nadmorskich oraz regionu pomorskiego jako miejsca rozgrywania meczów
piłkarskich w ramach EURO 2012.
Na dwóch obiektach sportowych
w Darłowie rywalizowało 15 z 16
uprawnionych do gry w finale drużyn
(młodzież urodzona po 1999 r.), podzielonych na cztery grupy finałowe.
Tylko zwycięstwo w grupie finałowej
premiowało drużyny do gry w Superfinale imprezy 13 maja.
Po zaciętej walce do finałowej fazy
rozgrywek awansowały zespoły: Szczecina, Gdańska, Pruszcza Gdańskiego
i Elbląga.
Szczególnie zacięty pojedynek półfinałowy stoczyły reprezentacje Szczecina
i Pruszcza Gdańskiego. O awansie do
walki o złoto decydowały kolejki rzutów
karnych.
Pojedynek o trzecie miejsce zakończył
się zwycięstwem drużyny Szczecina nad
zespołem z Elbląga.
Zwycięzcą tegorocznej edycji Turnieju Piłkarskiego Euro Sea 2011 została
drużyna Gdańska, która w finale pokonała rewelacyjnie spisującą się drużynę
Pruszcza Gdańskiego 6:2, do przerwy
4:0. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja
Szczecina, a na czwartym miejscu rozgrywki zakończyła drużyna z Elbląga.
Królem strzelców został Damian
Pawłowski ze Szczecina, który zdobył
w sumie 11 goli.
Medale i puchary wręczali: Zbigniew
Grosz - przewodniczący Rady Miejskiej
w Darłowie i Piotr Jania - wiceprezes
Związku Miast i Gmin Morskich.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe koszulki i medale, a uczestnicy
Superfinału: puchary, medale i nagrody
rzeczowe – markowy sprzęt sportowy:
torby, stroje sportowe i piłki.
Radość i smutek, sportowa euforia
i gorycz porażki – to wszystko mogliśmy zobaczyć na twarzach młodych
adeptów piłki nożnej. Uczestnicy tegorocznych rozgrywek już teraz zadeklarowali chęć uczestniczenia w eliminacjach
do następnego finału turnieju Euro Sea,
który w 2012 roku chcielibyśmy zorganizować na nowym stadionie PGE Arena
w Gdańsku.
>
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011
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Finał III Ogólnopolskiego Turnieju...
>

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju,
naszym sponsorom za pomoc w realizacji imprezy. I do zobaczenia za rok!
T e k s t: S y lw i a L a m e n t
f o t. : M . B u r d u k , S . L a m e n t
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Związek Miast i Gmin Morskich

X I edycja konk u rs u plastyczno - literackiego

Natura 2000 – ekologiczne
dziedzictwo twojego regionu
Już po raz jedenasty
Związek Miast i Gmin
Morskich organizuje konkurs
plastyczno-literacki dla
młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej
polskiego wybrzeża, którego
motto brzmi: „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna”.

O

rganizacja konkursu plastyczno-literackiego, którego tytuł
XI edycji brzmi „Natura 2000 –
ekologiczne dziedzictwo twojego regionu”, ma na celu przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego i świadomego
prezentowania swojej małej Ojczyzny,
budowanie więzi lokalnych, opartych
na świadomości wspólnego dziedzictwa
morskiego, jego ochronie i pielęgnowaniu pozytywnego myślenia o symbiozie
działań człowieka z ochroną środowiska
już od najmłodszych lat.
Konkurs zorganizowany został w różnych technikach i formach. Kategorie
literackie to wiersz i proza, natomiast
kategorie plastyczne stanowiły: malarstwo, grafika/rysunek i fotografia.
12 maja 2011 r. w Darłowie zebrała się główna komisja konkursowa
w składzie: Piotr Jania – wiceprezes
ZMiGM - przewodniczący komisji konkursowej, Zbigniew Grosz – członek
Zarządu ZMiGM, Krystyna Różańska
– polonistka, przewodnicząca Komisji Edukacji RM, Elżbieta Juszczyk
– malarka, pedagog, Hubert Bierndgarski – dziennikarz, Anna Popławska – dziennikarka, Sylwia Lament
– specjalistka ds. administracji ZMiGM,
Magdalena Wodniak – specjalistka
ds. administracji ZMiGM – Szczecin.
CZAS MORZA 2(47) czerwiec 2011

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami główna komisja konkursowa wyłoniła laureatów tegorocznej edycji (kolejność nazwisk przypadkowa):

w konkursie literackim
K ATEGORIA WIERSZ:
Anna Zdrojewska – Zespół Szkół,
Gimnazjum w Sztutowie, kl. IV b, Aleksandra Rymczuk – Zespół Szkół Morskich w Darłowie, kl. III b, Dominika
Krzyszczyk - Zespół Szkół, Gimnazjum
w Sztutowie, kl. III b, Katarzyna Malinowska – Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach, kl. II a, Patrycja Kasińska – Zespół
Szkół Morskich w Darłowie, kl. II h;
K ATEGORIA PROZ A:
Martyna Masiak – Gimnazjum
im. Orła Białego w Ustroniu Morskim, kl. II,
Klaudia Kołtonowska – Zespół Szkół nr 4
w Pruszczu Gdańskim, kl. II b, Monika Kloc
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie, Klaudia Wojciechowska – Miejskie
Gimnazjum nr 2 w Darłowie, kl. III, Paulina
Witkowska – Miejskie Gimnazjum im. St.
Dulewicza w Darłowie, kl. III c;

w konkursie plastycznym
K ATEGORIA MALARST WO:
Zuzanna Czepukojć – Gimnazjum
im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
Justyna Kałdus – Gimnazjum im. Orła
Białego w Ustroniu Morskim, Anna
Wójcik - Gimnazjum im. Orła Białego
w Ustroniu Morskim, Natalia Stubba
– Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach,
kl. II a, Patrycja Koreike – Publiczne
Gimnazjum w Pucku, kl. I b;
K ATEGORIA FOTOGR AFIA:
Sonia Pąk - Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim, Joanna No-

wak – III LO im. Jana Pawła II w Elblągu,
kl. II a, Karol Tymoszewski – Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim, kl. III b,
Natalia Hinz – Gimnazjum im. Ks. A.
Radomskiego w Wierzchucinie, gmina
Krokowa, kl. II b, Paulina Cieślak – Zespół Szkół w Sztutowie, kl. II a;
K ATEGORIA
RYSUNEK/GR AFIK A:
Karina Rochowiak – Zespół Szkół,
Miejskie Gimnazjum nr 2 w Darłowie, kl. I, Ada Banach – (ZS) Publiczne
Gimnazjum w Stegnie, kl. III, Krystian
Świacki – Zespół Szkół nr 2 w Darłowie,
kl. III a LO.
Autorzy nagrodzonych prac wraz
z opiekunami zostaną zaproszeni na
dwudniowy finał konkursu do Sopotu
(8-9 września 2011 r.), gdzie będą mieli
możliwość zwiedzenia najciekawszych
pod względem ochrony środowiska oraz
turystycznym okolic Sopotu. W drugim
dniu finału, podczas gali konkursowej
ogłoszone zostaną wyniki konkursu, wręczone nagrody i wyróżnienia oraz zaprezentowane zostaną, w formie wystawy,
prace plastyczne finalistów konkursu.
Patronat nad konkursem sprawują
minister edukacji narodowej Katarzyna
Hall, sekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska Stanisław Gawłowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Sopotu Jacek
Karnowski
Doświadczenia z ubiegłych lat, jak
również opinie uczestników poprzednich edycji konkursu upewniają nas, że
organizacja tego typu przedsięwzięć jest
potrzebna i warta kontynuowania.
Gratulujemy wszystkim laureatom
i do zobaczenia w Sopocie!
S y lw i a L a m e n t
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Gdański
projekt
podbił
Europę!
Znamy już zwycięzców tegorocznej
edycji Europejskich Nagród
Przedsiębiorczości. W ścisłym finale
w kategorii Promowanie ducha
przedsiębiorczości najlepszy okazał
się projekt z Turcji, tuż za nimi
uplasował się program Powiatowego
Urzędu Pracy w Gdańsku
– Dojrzały Przedsiębiorca.

Za

nami kolejna, piąta już edycja, Europejskich Nagród
Przedsiębiorczości - konkursu, którego celem jest
wyłonienie najlepszych, współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej, projektów promujących przedsiębiorczość. W tym roku o zwycięstwo walczyło 399 programów
realizowanych we wszystkich państwach Wspólnoty, a także
w Chorwacji, Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji.
Pierwsza selekcja miała miejsce jeszcze na etapie krajowym.
W Polsce, wśród najlepszych znalazł się m.in. Dojrzały Przedsiębiorca - projekt promujący biznesową aktywność dojrzałych gdańszczan opracowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gdańsku.
54 wytypowane w poszczególnych państwach programy
rozpoczęły następnie rywalizację na szczeblu europejskim. Tu
o zwycięstwie i zakwalifikowaniu się do ścisłego finału decydowało specjalne jury złożone z przedsiębiorców, wysokich urzędników oraz przedstawicieli świata nauki. Głosami ekspertów
wybrano łącznie 12 projektów, które w pięciu kategoriach miały
w maju powalczyć o zwycięstwo w konkursie. W elitarnym gronie, w kategorii Promowanie ducha przedsiębiorczości, znalazły
się trzy projekty, po jednym z Hiszpanii, Turcji i Polski.
Wyniki końcowej rywalizacji ogłoszone zostały w Budapeszcie w trakcie dwudniowej konferencji (24-25 maja)
poświęconej rozwojowi przedsiębiorczości na Starym Kontynencie - „Mobilizowanie małych i średnich przedsiębiorstw
dla przyszłości Europy”. Na uroczystej gali listę zwycięzców
oficjalnie przedstawił Antonio Tajani, unijny komisarz ds.
przemysłu i przedsiębiorczości. Grand Prix konkursu otrzymał
hiszpański projekt Barcelona Activa. W kategorii Promowanie
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Realizacja projektu Dojrzały Przedsiębiorca ruszyła w 2009 r. Do wzięcia
udziału w programie zaproszono gdańszczan powyżej 50 roku życia planujących założenie własnej firmy. Na ogłoszenie PUP w Gdańsku odpowiedziało ponad 120 osób. Do wstępnej fazy projektu zakwalifikowano 60
osób. Po wyłonieniu beneficjenów rozpoczął się okres szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości. Wszystkie zajęcia prowadzili doświadczeni specjaliści,
eksperci Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Po zakończeniu części
szkoleniowej uczestnicy projektu rozpoczęli, pod okiem konsultantów,
tworzenie biznesplanów. 26 najlepszych projektów otrzymało jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 40 tys. zł na założenie własnej firmy
oraz dodatkowe wsparcie pomostowe. W ten sposób powstało ponad 20
przedsiębiorstw, które dziś mają za sobą pierwsze sukcesy.
Mocną stroną projektu okazała się jego promocja. Uczestnikom projektu
od samego początku towarzyszyła ekipa telewizyjna. Bacznie śledziła
ona poczynania przyszłych biznesmenów. Zdobyty w ten sposób materiał
posłużył do stworzenia 12 odcinkowego serialu emitowanego w Telewizji
Polskiej. Co tydzień przed telewizorami serial gromadził tysiące widzów.

ducha przedsiębiorczości w tym roku wybór jury padł na pomysł turecki, drugim miejscem zaś nagrodzony został Dojrzały
Przedsiębiorca.
- Choć w tym roku nie udało się nam wygrać, to na pewno mamy powody do dużej satysfakcji. Przygotowany przez
nas pomysł na aktywizację zawodową osób dojrzałych znalazł ogromne uznanie nie tylko w kraju, ale i w całej Europie.
Najlepiej świadczą o tym wyniki. Na początku o zwycięstwo
w konkursie ubiegało się blisko 400 programów. Jednak jedynie
garstka z nich przebiła się dalej. Ostatecznie występ w finale,
choć zakończył się drugim miejscem, z pewnością jest sukcesem samym w sobie - ocenia Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Związek Miast i Gmin Morskich

O T WA R C I E S I E D Z I B Y I B I U R A

Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka

Z

ałożona z inicjatywy Arkadiusza
Klimowicza, burmistrza Darłowa, DLGR, jako stowarzyszenie
została zarejestrowana w KRS 6 października 2009 r. W jej skład wchodzą:
gminy wiejskie: Darłowo, Malechowo,
Sławno, gminy miejsko-wiejskie: miasto i gmina Polanów, gmina i miasto
Sianów oraz miasto Darłowo. Swoim
zasięgiem obejmuje obszar o wielkości powiatu. Na jej terenie zamieszkuje
ponad 60 tys. mieszkańców. Działalność
rybacka prowadzona na obszarze sześciu
sąsiadujących gmin jest zróżnicowana,
ale połączona branżowo. Część północna
charakteryzuje się dominacją rybołówstwa morskiego i przetwórstwa oraz
podmiotów prowadzących obrót rybami
i produktami rybnymi. Część południowa zdominowana jest przez podmioty
zajmujące się hodowlą, przetwórstwem
i zbytem ryb łososiowatych. Producenci
ryb ze stowarzyszonych gmin korzystają
ze wspólnych zasobów wodnych, tych
samych rzek, wśród których najistotniejsze są oprócz Bałtyku, Grabowa, Wieprza
i Unieść. Na wdrażanie Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR)
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści otrzyma 38 493 510 zł ze środków 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013. Porozumienie w tej sprawie
z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz
marszałkiem województwa zachodniopomorskiego podpisano w listopadzie
ubiegłego roku. Na razie DLGR otrzymała
pierwszą transzę w kwocie 570 tys. zł
na realizację operacji w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od
rybactwa” w zakresie „Funkcjonowania
lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych
społeczności”.
Otwarcie i funkcjonowanie biura
DLGR, którego dyrektorem został Sławomir Herman powoduje praktyczne
rozpoczęcie działalności tego stowarzy-
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W obecności członka zarządu województwa
zachodniopomorskiego Jana Krawczuka, dyrektora Urzędu
Morskiego w Słupsku Tomasza Bobina, prezesa zarządu
Morskiej Agencji w Gdyni Zygmunta Śmigielskiego,
burmistrzów i wójtów stowarzyszonych w DLGR przy
ul. Portowej 11 w Darłowie 27 maja 2011 otwarto siedzibę
i biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu
Wieprzy, Grabowej i Unieści. Siedzibę poświęcił
ks. por. Stanisław Denys.

szenia. Już w czerwcu, jak nas informuje
Łukasz Skowroński – prezes lokalnej
grupy rybackiej, będą ogłaszane konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie
dla projektów zgodnych z LSROR. Planowane jest również szkolenie, dotyczące
zasad przygotowania projektów lokalnych dotyczących głównie podnoszenia
wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury. Limit środków
finansowych dostępnych w roku 2011
w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów

zależnych od rybactwa” z wyłączeniem
operacji polegającej na funkcjonowaniu
lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych
społeczności wynosi 10 739 689 zł.
Dane kontaktowe biura:
tel. 943070331; fax 947160033;
kom. 535667331;
www.dlgr.com.pl
e-mail: dlgr@darlowo.pl
L . Wa l k i e w i c z
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Mamy trzy Błękitne Flagi!
Jest nam miło poinformować
o przyznaniu Błękitnej Flagi
kąpieliskom Molo Gdańsk-Brzeźno, Gdańsk-Stogi
oraz przystani jachtowej
Marina Gdańsk.

B

łękitna Flaga to międzynarodowy
program promujący kąpieliska
i przystanie żeglarskie, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego,
informacji i edukacji ekologicznej oraz
bezpieczeństwa. Błękitna Flaga jest międzynarodowym programem Fundacji na
rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation
for Environmental Education - FEE),
pozarządowej organizacji ekologicznej
z siedzibą w Danii, utworzonej w 1981
roku, zrzeszającej organizacje narodowe

pełniące rolę krajowych koordynatorów
programów FEE.
Normy programu Błękitna Flaga
w zakresie czystości wody są znacznie
bardziej rygorystyczne niż uregulowania polskie czy nawet unijne. Przyznanie
tego prestiżowego wyróżnienia gdańskim kąpieliskom oraz Marinie Gdańsk

jest wyrazem uznania dla wysiłków
podjętych przez MOSiR w Gdańsku –
administratora plaż i przystani – w celu
dostosowania obiektów do najwyższych
standardów.
Błękitne flagi będą powiewały nad
przystanią i kąpieliskami przez cały sezon 2011.

NA GÓRZE GRADOWEJ

Gdański Bieg po Twierdzy
Pierwszy Gdański Bieg po
Twierdzy odbył się 14 maja
2011 br. na terenie Twierdzy
Gdańskiej (fort na Górze
Gradowej). Rozpoczęli go
miłośnicy nordic walking. Mieli
do pokonania malowniczą
trasę umożliwiającą
zwiedzanie najciekawszych
fragmentów fortyfikacji. Po
nich, na trasie o długości
około 1 km, wystartowali
najmłodsi. Trasa wcale nie była
łatwa, ale nawet najmłodszy,
2,5-letni uczestnik, wspierany
przez tatę, dobiegł do mety.
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W

szyscy jednak czekali na bieg
główny, który wśród 123 miłośników biegania zgromadził
także kilku znakomitych polskich zawodników (maratończyków i biegaczy
przełajowych). Dla większości z nich
trasa okazała się niesamowitym zaskoczeniem - nie tyko ze względu na
historyczne miejsce, w którym została

wytyczona, ale także na wyjątkowy profil trasy (5060 m długości i 302 m przewyższeń) sprawiający, że był to pierwszy
w Gdańsku (i to w samym centrum miasta) bieg górski!
Kilka intensywnych podbiegów, fortyfikacje i wspaniałe widoki na Stare
Miasto z pewnością na długo pozostaną
w pamięci uczestników.
Zwycięzcami Gdańskiego Biegu po
Twierdzy 2011 zostali Łukasz Gurfinkiel
(Gdańsk) w kategorii mężczyzn i Wioletta Kryza (Granity) w kategorii kobiet.
Gratulujemy i już dziś możemy zaprosić wszystkich miłośników biegania i aktywnego wypoczynku za rok na drugą
edycję Gdańskiego Biegu po Twierdzy!
Paw e ł F ą f e r e k
Związek Miast i Gmin Morskich

Uroczysty j u bile u sz w P olitec h nice G dańskiej
W auli Politechniki Gdańskiej w Gdańsku odbyła się niecodzienna uroczystość. W obecności
wielu przybyłych gości, w tym m.in. przedstawicieli władz Gdańska, Gdyni i Sopotu, kolegów
z Politechniki Gdańskiej, współpracowników oraz rodziny – prof. dr hab. inż. Bolesław
Mazurkiewicz obchodził 80-lecie urodzin. Dostojny Jubilat i licznie zaproszeni
goście wysłuchali uroczystej laudacji. Gorącym życzeniom i bogatym wspomnieniom nie było
końca, podobnie jak prośbom o kontynuowanie wielu różnych tematów, które wzbogacają
polską gospodarkę morską. Prof. B. Mazurkiewicz, obiecując „ustatkowanie się”, wykluczył
– na szczęście – możliwość zaprzestania pracy na rzecz gospodarki morskiej.
Życzymy, Panie Profesorze, wiele zdrowia i satysfakcji z realizacji ciągle nowych zadań!

80-lecie urodzin
prof. Bolesława
Mazurkiewicza

B

olesław Mazurkiewicz urodził się
9 maja 1931 roku w Kościerzynie.
Egzamin maturalny zdał w Gimnazjum i Liceum w Lęborku w roku
1950, a sześć lat później na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej ukończył dwustopniowe
studia wyższe, otrzymując dyplom
w specjalności konstrukcje budowlane.
W latach 1956-1960 pracował w Biurze
Projektów Budownictwa Komunalnego
i Komunikacyjnego w Gdańsku. Pracę w Politechnice Gdańskiej rozpoczął
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1 listopada 1960 roku na ówczesnym
Wydziale Budownictwa Wodnego, w Katedrze Fundamentowania kierowanej
przez prof. Stanisława Hueckla. W roku
1964 obronił na tym samym wydziale
rozprawę doktorską. Już w cztery lata po
doktoracie, w roku 1968, uzyskał habilitację. Wiele badań do tej pracy wykonał
w czasie stażu naukowego w Duńskim
Instytucie Geotechnicznym, będąc pod
opieką światowej sławy profesora Brinch
Hansena. W roku 1969 został powołany
na stanowisko docenta w Politechnice

Gdańskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 roku, zaś profesora zwyczajnego w 1985 roku.
Działalność naukowa i zawodowa
profesora Bolesława Mazurkiewicza jest
bardzo bogata, przy czym jej wspólny
mianownik to wzajemne oddziaływanie budowli, środowiska morskiego
i gruntu. Problematyka ta znajduje swój
wyraz w specjalności naukowej, z którą
profesor Bolesław Mazurkiewicz związał
się najsilniej, a którą jest budownictwo
morskie. Osiągnięcia profesora na tym
polu, w szczególności dotyczące analizy
stateczności i rozwiązań konstrukcyjnych
budowli hydrotechnicznych występujących w portach i stoczniach, na brzegu
morskim oraz na pełnym morzu przyniosły mu szerokie uznanie i pozycję krajowego i międzynarodowego eksperta,
a także ze względu na wdrażanie nowych
rozwiązań w praktyce budownictwa
morskiego. Ślady działalności profesora
znajdują się we wszystkich większych
portach i stoczniach polskiego wybrzeża
oraz w wielu miejscach na świecie (pracował m.in. jako ekspert Unitek Nations
Industrial Development Organization
w Wiedniu, w zakresie konstrukcji stoczniowych w Turcji, Jugosławii, Indonezji,
na Kubie i na Seszelach).
Zawodowe zainteresowania budownictwem morskim i gospodarką
morską wiąże profesor ze swoją wielką
pasją żeglarską, jako kapitan jachtowy
i działacz żeglarski. Przez długi okres był
prezesem, a następnie prezesem honorowym Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Jest również prezesem
towarzystw przyjaciół „Daru Pomorza”
oraz „Sołdka”. W roku 1993 został honorowym członkiem Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej.
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl
DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl
DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl
KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
fax 94 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl
KOŁOBRZEG – gmina
Urząd Gminy,
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 48 48
fax 94 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 00
fax 58 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.pl
um@krynicamorska.pl

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

LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 58 677 72 40
fax 58 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 59 866 15 13
fax 59 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 30
fax 94 345 98 34
www.mielno.bip.net.pl
ug@gmina.mielno.pl
MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692 94 21
fax 58 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy, ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 58 683 91 28
fax 58 682 91 95
www. pszczolki.pl
urzad@pszczolki.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 91 386 26 24
fax 91 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 55 247 82 96
fax 55 247 83 95
www.stegna.ug.gov.pl
stegna_e@zgwrp.org.pl
SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51
fax 55 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
info@sztutowo.ug.gov.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 27 80
fax 91 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 59 815 43 00
fax 59 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

