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Paweł Adamowicz

(1965-2019)
Fot. Renata Dąbrowska/Urząd Miejski w Gdańsku

Paweł Adamowicz
W niedzielę, 13 stycznia br., w chwili wysyłania symbolicznego „światełka do nieba”
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ranny został Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska. Pojmanym napastnikiem, który ugodził prezydenta trzema
ciosami nożem, okazał się 27-letni Stefan W. Ranny prezydent przewieziony został
do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, do Centrum Medycyny Inwazyjnej
w Gdańsku, gdzie poddano go 5-godzinnej operacji. Następnego dnia,
tuż po godz. 14, w wyniku odniesionych ran Paweł Adamowicz zmarł.

P

aweł Adamowicz był człowiekiem, który bez reszty oddał swe
siły, umysł oraz serce Gdańskowi
i gdańszczanom. Od najmłodszych lat
zaangażował się w działalność opozycyjną, w 1990 r. został radnym miasta
z ramienia Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”. Skończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, pracował jako
asystent na uczelni, przez trzy lata był
również prorektorem uniwersytetu
do spraw studenckich. W 1998 r. po raz
pierwszy rada miasta wybrała P. Adamowicza na prezydenta. Cztery lata
później otrzymał mandat w pierwszych
wyborach bezpośrednich, a w 2018 r. po
trudnej walce wyborczej objął funkcję
prezydenta na kolejną kadencję.
Związany ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, Kongresem Liberalno-Demokratycznym i Unią Wolności,
został współzałożycielem Platformy
Obywatelskiej. Członkostwo w tej partii

Fot. L.Szmaglik

Obchody X-lecia ZMiGM (2001 r.)

zawiesił w związku z postawieniem zarzutów dotyczących błędów w oświadczeniach majątkowych.

Fot. L.Szmaglik

Obchody X-lecia ZMiGM (2001 r.)
CZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

Gdańsk pod prezydenturą Pawła
Adamowicza to lata bezustannego, choć
niekiedy krytykowanego, rozwoju. Od
ścieżek rowerowych, nowych linii tramwajowych przez rozbudowę lotniska,
budowę stadionu piłkarskiego na EURO
2012 po budowę Europejskiego Centrum
„Solidarności”, Teatru Szekspirowskiego czy Muzeum II Wojny Światowej
i oczywiście tunelu pod Martwą Wisłą. To również otwieranie Gdańska na
świat i ludzi. Opowiadał się za pomocą
uchodźcom, powołał Radę Imigrantów
i Imigrantek, rada miasta przyjęła jedyny taki w Polsce dokument ograniczający w życiu publicznym dyskryminację
– „model na rzecz równego traktowania”, P. Adamowicz otwierał Marsz Równości i doprowadził do finansowania
zabiegów in vitro przez samorząd.
Wiele decyzji i inicjatyw podejmowanych przez prezydenta Adamowicza »
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Paweł Adamowicz
» było

krytykowanych i deprecjonowanych, zwłaszcza przez przedstawicieli
strony politycznej związanej z PiS, choć
i ze strony Platformy Obywatelskiej nie
zawsze spotykał się ze zrozumieniem,
nic więc dziwnego, że był jednym z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów w kraju.
Życzliwy i otwarty – jak mówią o Nim
ci, którzy Go znali blisko, czy choćby tylko ze sporadycznych kontaktów. Dla
Związku Miast i Gmin Morskich zawsze
pełen sympatii i chęci pomocy. To niezwykle cenne, zważywszy że prezes
Związku tradycyjnie wybierany jest spośród przedstawicieli Gdańska, w nim też
ma swoją siedzibę.
Prezydent Paweł Adamowicz na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
***
„Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie!
Chciałem Wam serdecznie podziękować za aktywny udział w finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tysiące wolontariuszy. Ja osobiście zebrałem 5613 zł w ciągu dwóch godzin,
ale każdej i każdemu z Was dziękuję za
każdy datek. Każda złotówka, każde 10,
50, 100 zł wzbogaciło pomoc dla potrzebujących dzieci.
Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli
się dobrem, Gdańsk chce być miastem
solidarności. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach
Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście

Fot. RoK Pictures

Jubileusz XX-lecia ZMiGM

Fot. RoK Pictures

Piotr Jania wręcza prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi medal XX-lecia ZMiGM

Fot. RoK Pictures

Jubileusz XX-lecia ZMiGM
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wolontariuszami. To jest cudowny czas
dzielenia się dobrem. Jesteście kochani.
Gdańsk jest najcudowniejszym miastem
na świecie. Dziękuję Wam!”
To były ostatnie słowa Pawła Adamowicza, chwilę później został śmiertelnie ugodzony nożem. To miasto, które tak ukochał, żegnało się z nim przez
wszystkie dni aż do kulminacji – sobotniego odprowadzenia Pawła Adamowicza do bazyliki Mariackiej.
Wcześniej dziesiątki tysięcy mieszkańców Gdańska pożegnało się z Nim,
przychodząc do Europejskiego Centrum
Solidarności, gdzie wystawiono trumnę ze zwłokami prezydenta. W sobotę,
w bazylice Mariackiej i na okolicznych
ulicach żegnało Go 50 tys. ludzi, nie
tylko gdańszczan, ale i przyjezdnych
z różnych stron kraju. W wielu miastach
Polski przeprowadzono transmisję uroczystości na telebimach, miliony oglądały ją przed telewizorami. Uroczystość stała się manifestacją solidarności
przeciwko nienawiści i kłamstwu w życiu publicznym. Mszę z udziałem najwyższych dostojników państwowych,
także pełniących te funkcje w latach
minionych, odprawił przewodniczący

Fot. RoK Pictures

Ekspert ZMiGM Witold Andruszkiewicz i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (2011 r.)

KEP abp Stanisław Gądecki, homilię
wygłosił abp Sławoj Leszek Głódź.
Przemówili także bliscy prezydenta:
żona Magdalena, córka Antonina, Aleksander Hall, Aleksandra Dulkiewicz oraz
brat Piotr Adamowicz. Najmocniej jednak wybrzmiały słowa o. Ludwika Wiśniewskiego, przyjaciela Pawła Adamowicza: – Nie będziemy dłużej obojętni
na panoszącą się truciznę nienawiści na
ulicach, w mediach, na ulicy, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także
w Kościele. Człowiek posługujący się

językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może
pełnić wysokich funkcji w naszym kraju
i będziemy odtąd tego przestrzegać”.
Zgromadzeni nagrodzili te słowa owacją na stojąco.
Urna z prochami prezydenta Gdańska
złożona została w bazylice Mariackiej,
w kaplicy św. Marcina, sąsiadującej
z Izbą Rajców, nad którą patronat sprawowała Rada Głównego Miasta.
R O M A N KO L I C K I

Paweł Adamowicz
pośmiertnie uhonorowany
za zasługi dla województwa
Podczas VI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego,
25 lutego 2019 r., radni uhonorowali zamordowanego prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza Wyróżnieniem za Zasługi dla
Województwa Pomorskiego. Zostało ono przyznane na wniosek
Stowarzyszenia Rajców Gdańskich. W głosowaniu nie wzięli
udziału radni PiS i jeden radny wybrany z listy PSL.

P

odczas sesji radni przegłosowali
17. głosami uchwałę o uhonorowaniu prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza najwyższym odznaczeniem
przyznawanym przez samorząd województwa. W głosowaniu nie wzięli udziału radni PiS. Przewodniczący klubu PiS
Jerzy Barzowski tłumaczył, że jego klub
nie upolitycznia tej sprawy i że nie można
robić zasług z wypełniania obowiązków
prezydenta, wójta czy burmistrza.
CZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

Honorowe Wyróżnienie za Zasługi
dla Województwa Pomorskiego przyznawane jest osobom szczególnie wybitnym, których praca i aktywność publiczna wpływa na kształtowanie pozycji
Pomorza oraz zachowania jego tożsamości. Wyróżnienie to zostało przyznane zmarłemu prezydentowi Gdańska
14 lutego 2019 r. podczas posiedzenia
kapituły, m.in. za przyczynienie się do
dynamicznego rozwoju Gdańska oraz

Fot. Renata Dąbrowska/Urząd Miejski w Gdańsku

promowanie miasta i województwa na
całym świecie.
Wśród dotąd odznaczonych Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla
Województwa Pomorskiego osób byli
m.in.: abp Henryk Muszyński, prezydent Lech Wałęsa, abp metropolita
gdański Tadeusz Gocłowski, ksiądz
Jan Kaczkowski, prof. Brunon Synak,
Bogdan Borusewicz oraz Marian Kołodziej.
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Dobre wyniki portu Darłowo

I

mport wzrósł o 59,5%, eksport się potroił, a obroty wzrosły o 138%. Najwięcej
przez port Darłowo, bo ponad 100 tys. t,
wyeksportowano drewna pochodzącego głównie z wiatrołomów. W imporcie
dominują kruszywa na łączny tonaż ponad 65 tys. t – mówi Leszek Walkiewicz,
rzecznik Urzędu Miasta w Darłowie.
Kolejne miejsce w zestawieniu przeładunków zajmują produkty przemiany
zbóż, skrobie i pasze dla zwierząt, których
przeładowano 33 865 t Wyrobów z drewna i korka przeładowano w Darłowie
20 274 t, towarów z grupy inne odpady
i surowce wtórne 13 155 t, cementu, wapna i gipsu – 11 515 t, nawozów i związków azotowych – 5 753 t, ryb i pozostałych produktów rybołówstwa i rybactwa
– 3 258 t, innych substancje pochodzenia
roślinnego 1 450 t oraz zboża – 1 186 t.
Łącznie w 2018 r. do Portu Morskiego

Bardzo dobre wyniki w przeładunkach towarów osiągnięto
w porcie Darłowo. W 2018 r. przeładowano tam 255 806 t
ładunków. Dla porównania, w 2017 r. darłowski port
przeładował 107 418,545 t towarów.
Darłowo zawinęło 110 statków. Dla porównania, w 2017 r. były to 53 jednostki.
Port Morski Darłowo jest portem handlowo-rybacko-turystycznym, leżącym
w ujściu rzeki Wieprza, która znajduje
ujście w wodach Bałtyku właśnie w Darłowie. Port jest położony w odległości
około 25 Mm na zachód od portu Ustka
i w odległości 33 Mm na wschód od portu
Kołobrzeg. To port otwarty Morza Bałtyckiego, składający się z dwóch części.
Pierwsza zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości morza, z falochronami,
wejściem do portu, awanportem, base-

nem rybackim oraz mostem. Druga natomiast położona jest w odległości około
2,3 km od wejścia portowego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Darłowo
z obrotnicą portową, basenem przemysłowym oraz korytem rzeki Wieprza.
Obie części łączy 2,5-km kanał portowy
o żeglownej głębokości 5,5 m. Łączna
długość wszystkich nabrzeży w porcie
wraz z falochronami wynosi 5 307 mb.
Do Portu Morskiego Darłowo mogą zawijać statki o maksymalnym zanurzeniu
do 4 m i długości do 75 m.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Fot. port.darlowo.pl

M I N I S T E R I A L N E D O TAC J E
Zakup obrazów
marynistycznych Wojciecha
Weissa i sprzętu do pracowni
konserwatorskiej oraz
sfinansowanie III etapu
prac w ramach Wirtualnego
Skansenu Wraków planuje
Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku za ponad
242 tys. zł dotacji
na realizację działań
w ramach programów
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego na 2019 rok.

8

Bogatsze Narodowe

O

dofinansowaniu placówki w ramach programów ministra kultury
i dziedzictwa narodowego na 2019
rok poinformowała rzecznik prasowa Narodowego Muzeum Morskiego Aleksandra Pielechaty.
– Środki finansowe otrzymane w ramach programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego to ważna część
w budżecie instytucji, dzięki której możliwy jest zakup sprzętu, rozszerzenie oferty
edukacyjnej lub wystawienniczej. Dotacja
to usankcjonowanie poprawnie złożonego

wniosku, ale co ważniejsze – poparcie dla
obranej wizji rozwoju i celów. W tym roku
cieszymy się z dofinansowania dla trzech
ważnych dla NMM działów: Konserwacji,
Digitalizacji i Sztuki Marynistycznej – podkreśliła Dorota Nahajowska, kierownik
Działu Programów Pomocowych w NMM.
Z programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 50 300 zł przeznaczono na kontynuowanie prac badawczych
w ramach programu Wirtualny Skansen
Wraków. Wirtualny Skansen Wraków to
kilkuletni projekt naukowy, dzięki któremu
Związek Miast i Gmin Morskich

C O R O C Z N E Ś W I Ę T O F I L M U I Ż E G L A R S T WA
2 lutego 2019 roku w Gdyni
odbyła się kolejna edycja
festiwalu filmów żeglarskich.
Już po raz czwarty JachtFilm
gościł w sali kinowej Muzeum
Marynarki Wojennej.

JachtFilm w Gdyni

F

estiwal został uroczyście otwarty
przez przewodniczącą Rady Miasta
Gdyni Joannę Zielińską, prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusława Witkowskiego oraz Tomasza Miegonia,
dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej.
Podczas festiwalu zaprezentowano
osiem najciekawszych filmów z całego
świata. Były filmy zarówno o spokojnym
żeglowaniu po Mazurach, jak i o grupie deskarzy, którzy próbują się zmierzyć z mitem
słynnego przylądka Horn. Pokazana została
epicka historia amerykańskiego małżeństwa Nancy i Roberta Grffith, którzy całe
życie spędzili na morzach i oceanach świata, film o unikalnym żeglarskim programie edukacyjnym realizowanym w jednej
z państwowych szkół w Anglii. Pokazano
także film o rodzinnej podróży wokół Hornu, która miała miejsce w 1936 roku.
W trakcie festiwalu wręczono nagrodę
jury za film wyróżniony w konkursie filmów amatorskich „A morze kręci mnie”.
Statuetkę JachtFilmu otrzymał gdański żeglarz Michał Olszewski, a pokaz nagrodzonego filmu pt. „Żeglujące głowy” został
nagrodzony przez publiczność gromkimi
brawami.

Fot. Tadeusz Lademann/Żeglarski.info

Obecny na festiwalu wieloletni gość
gdyńskiej edycji imprezy, reżyser Michał
Dąbrowski wspomniał zmarłych niedawno kapitanów jachtowych – Jana Ludwiga
i Mirosława Łukawskiego. Całodniowy
żeglarski maraton filmowy w Gdyni zakończył pokaz filmu o najbardziej znanej
obecnie postaci światowego żeglarstwa
regatowego – Alexie Thomsonie i jego
startach w regatach Vendee Globe.
Sala, która do tej pory mieściła widzów
JachtFilmu, tym razem okazała się za

Muzeum Morskie
zwiedzający mogą wirtualnie spacerować
po wrakach statków z Zatoki Gdańskiej. Nowatorska metoda została doceniona wiele
razy w kraju i na świecie, a ministerialne
dofinansowanie pozwoli na ukończenie celów obranych w poprzednich latach.
W tym roku dzięki dofinansowaniu ministerialnemu z programu „Infrastruktura
kultury” w wysokości 87 000 zł zakupiona
zostanie specjalistyczna aparatura do muzealnych pracowni konserwatorskich
NMM. Zakupiony mobilny sprzęt do badań zabytków archeologicznych poszerzy
CZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

zakres działań w obszarze badań i konserwacji realizowanych przez zespół NMM
oraz dostosuje jej wyposażenie do standardów europejskich. Wyniki prac konserwatorskich i badań otrzymanych przy
zastosowaniu zakupionego sprzętu posłużą do wymiany doświadczeń podczas
konferencji o tematyce konserwatorskiej.
Dzięki ministerialnej dotacji z programu „Kolekcje muzealne” w wysokości
105 210 zł Narodowe Muzeum Morskie
wzbogaci się w 2019 roku o kolekcję obrazów olejnych, akwarel i prac graficznych

ciasna. Frekwencja na pokazach przerosła
wyobrażenia organizatorów. To dowód
na wielką chęć poznawania żeglarstwa
poprzez dokumentalne filmy, a także
wyzwanie dla organizatorów festiwalu
w przyszłości.
Festiwal Filmów Żeglarskich w Gdyni
odbywa się przy wsparciu miasta Gdynia,
Związku Miast i Gmin Morskich oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Patronem honorowym JachtFilmu jest Polski
Związek Żeglarski.

o tematyce marynistycznej autorstwa
Wojciecha Weissa. – Wchodzące w skład
kolekcji prace powstały w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. – powiedziała
Liliana Giełdon, kierownik Działu Sztuki
Marynistycznej w NMM. – Poza niezaprzeczalną wartością artystyczną ich walorem
jest też to, że dokumentują zainteresowanie Wojciecha Weissa sprawami morskimi
i miejsce, jakie marynistyka zajmowała
w jego dorobku twórczym. Kolekcja prac
Wojciecha Weissa zostanie zaprezentowana
jesienią tego roku w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Narodowe Muzeum Morskie do każdego
z projektów wniesie także wkład własny.
NMM

9

G D A Ń S K Ś W I AT O WĄ S T O L I C Ą B U R S Z T Y N U
Jak co roku, przez cztery
marcowe dni bursztynowy
świat kręcił się wokół Targów
AMBERIF, gdzie biznes
spotyka się ze sztuką, gdzie
prezentowane są najnowsze
trendy i technologie
w jubilerskim designie.
Impreza corocznie przyciąga
do Gdańska ok. 6 tysięcy
kupców z ponad 50 krajów
świata. Nie inaczej było
podczas 26. edycji tych
targów, które odbyły się
w dniach 20-23 marca br.
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO.

P

odczas ceremonii otwarcia targów
odbyła się podniosła uroczystość.
– Niestety, wśród dostojnych gości
nie ma z nami, jak to nieraz bywało, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza –
padło ze sceny. Tragedia, która wstrząsnęła Gdańskiem i całą Polską, odebrała
nam go na zawsze. W uznaniu dla jego
zasług dla promocji bursztynu bałtyckiego, z inicjatywy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników powstała „statuetka prezydenta Gdańska, światowej stolicy bursztynu”. Statuetka składa się ze szpilki do badania bursztynu
oraz wyrzeźbionego w bursztynie herbu
Gdańska. Statuetkę przekazał rodzinie
prezydenta Adamowicza Mariusz Gliwiński, wiceprezes Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników. W imieniu rodziny statuetkę odebrał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska.
Decyzją rodziny statuetka przekazana
została Muzeum Gdańska.
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AMBERIF – bursz

Międzynarodowe Targi Bursztynu,
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF
to najważniejsza na świecie wystawa
bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej.
W tym roku swoją ofertę przedstawiło
480 wystawców z 15 krajów: producentów biżuterii z bursztynem, kamieniami
kolorowymi, perłami i diamentami, importerów zegarków, złotej i srebrnej biżuterii, producentów i importerów maszyn,
narzędzi i technologii złotniczych. Nowością tegorocznych Targów AMBERIF był
Pawilon Włoski z grupą 18 wystawców
z Sycylii i z regionu Kampanii, w tym ze
słynącego z Dzielnicy Złotników Neapolu
i ze znanego na całym świecie z produkcji
wyrobów z koralu Torre del Greco. Włoscy
jubilerzy, jak przystało na europejskiego
lidera w produkcji biżuterii, zaprezentowali najnowsze trendy w złotnictwie
i w projektowaniu.
AMBERIF to nie tylko miejsce spotkań biznesowych, ale też naukowych
i kulturalnych. Dlatego też z myślą
o zaspokojeniu potrzeb różnych grup
odwiedzających i wystawców powstał
bogaty program edukacyjny i artystyczny. Głównie do naukowców – ale też
i wszystkich osób śledzących rozwój
interdyscyplinarnych badań bursztynu –
adresowane było 26. Seminarium o Bursztynie „Bursztyn bałtycki (sukcynit):
intrygująca żywica”. Towarzyszyło mu
seminarium organizowane przez Wyso-

ką Radę Diamentów HRD w Antwerpii
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rzeczoznawców Jubilerskich, które było
poświęcone nowej certyfikacji laboratoryjnie otrzymywanych diamentów
syntetycznych. Wykład wygłosił międzynarodowy ekspert oceny diamentów
Wouter Vansteelant.
Podczas AMBERIFU odbyły się dwie
premiery wydawnicze. Jedna z nich to
publikacja autorstwa prof. Sławomira Fijałkowskiego „Trend BOOK 2019”,

Związek Miast i Gmin Morskich

tyn to zachwycające piękno

systematyzująca nowatorskie trendy
i motywy w biżuterii i wzornictwie. Kolejna premiera to „Rozmowy o designie”,
zainspirowane przez Marię Magdalenę
Kwiatkiewicz, współwłaścicielkę firmy
jubilerskiej YES Biżuteria. Obu publikacjom towarzyszyły wystawy.
Wyjątkowym wydarzeniem w programie targów była również wystawa
prac Janusza Wosika, cenionego, choć
mało znanego artysty, będąca formą
upamiętnienia jego złotniczych dokonań. Zadania zgromadzenia jego rozrzuconych po świecie dzieł podjęło się
Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Na
wystawie można było zobaczyć ponad
30 prac tego zmarłego w ubiegłym roku
twórcy.
Podczas targów na specjalnej wystawie prezentowane były prace laureatów
23. Międzynarodowego Konkursu na
Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award. W tym roku kurator
konkursu Barbara Schmidt z Akademii
Wzornictwa i Designu w Monachium
zaproponowała motto Kairos, zapraszając uczestników, żeby rozpoznali właściwy moment i szybko wykorzystali swoją
szansę. Jury pracowało pod przewodnictwem dr Christianne Weber-Stöber,
dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia
Sztuki Złotniczej. Z wyjątkowej okazji złapania swojej szansy skorzystało
w tym roku aż 147 artystów z 28 krajów.
– Jak widać, zachwyt bursztynem zataCZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

cza szerokie kręgi i jest ciekawą inspiracją dla artystów – podsumowała Barbara Schmidt. I jest to pierwsza edycja,
w której w ścisłej czołówce laureatów
nie ma polskich twórców. Wygląda na to,
że zagraniczni artyści zdają się coraz lepiej rozumieć duszę bursztynu! Nagrodę
Główną, ufundowaną przez prezydenta
Gdańska, zdobył Alberto Dávila Quesada
z Meksyku, Nagrodę Bursztynową, ufundowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników – Martin Radt
z Niemiec, Nagrodę Srebrną – Laurent
Brune z Niemiec.
Uroda bursztynu bałtyckiego i wysoki
kunszt twórców promowane były także w innych prestiżowych konkursach
– Mercurius Gedanensis im. Bogdana
Mirowskiego, Bursztynowe Rzemiosło
– otwarty konkurs skierowany do złotników i młodych adeptów złotnictwa
organizowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Bursztynowa Kula – nagroda za najlepszy wzór prezentowany na
targach przyznawana przez studentów
Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W czasie targów przyznany został również tytuł Bursztynnika
Roku 2018.
Biżuteria zawsze idzie w parze
z modą! Dlatego uroczystości otwarcia targów towarzyszył pokaz biżuterii
i mody Amber in fashion, w którym swoje kolekcje zaprezentowały trzy duety
projektantów. Zwieńczeniem AMBERIFU
była gala Gdańsk Amber Look jewellery
& fashion. Tego wieczoru zgromadzona
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
publiczność podziwiała autorskie kolekcje przygotowane przez projektantów
mody i biżuterii.
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii
i Kamieni Jubilerskich AMBERIF ponownie potwierdziła niepowtarzalną
bursztynową twarz Gdańska. I miasto,
i bursztyn mają magiczną moc przyciągania ludzi. Warto troszczyć się, by jej
nie utraciły.
RK

11

KO L E J N E KO N S U LTA C J E

Jaki rozwój dróg wodnych?
Trzy styczniowe spotkania grup roboczych i posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji
na Śródlądowych Drogach Wodnych otworzyły kolejny rok pracy nad programami rozwoju
dróg wodnych. Na 2019 rok MGMiŻŚ zapowiedziało konsultacje analiz ekonomicznych
i transportowych oraz kontynuację spotkań z samorządami terytorialnymi. Rozpocznie się także
przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu odrzańskiego.

Fot. gov.pl

24

stycznia Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, przewodniczyła
IV posiedzeniu Komitetu Sterującego ds.
Inwestycji na Śródlądowych Drogach
Wodnych. Podczas spotkania A. Moskwa
podsumowała działania prowadzone
w 2018 roku w zakresie rozwoju sektora
transportu wodnego śródlądowego.
Prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
oraz Programu Rozwoju Drogi Wodnej
Rzeki Wisły są realizowane zgodnie
z harmonogramami. A. Moskwa podkreśliła wkład i zaangażowanie Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Obydwa programy zgodnie z harmonogramami mają być gotowe w I kwartale
2021 roku.
Minister A. Moskwa przypomniała
o konieczności ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami mogącymi przyczynić się do realizacji wielofunkcyjnych
obiektów hydrotechnicznych. Wyrazem
tego rodzaju współpracy jest podpisanie
w listopadzie ubiegłego roku przez Mi-
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nisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie oraz energetyczne spółki Skarbu
Państwa, tj. ENEA S.A., ENERGA S.A.,
ENERGA Invest Sp. z o.o., PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia
Odnawialna S.A. oraz PKN Orlen S.A.
listu intencyjnego w sprawie inwestycji
dotyczących budowy stopni wodnych.
Dokument nakreśla kierunki współpracy
pomiędzy stronami, m.in. w obszarze
partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji oraz budowy planowanych inwestycji na śródlądowych
drogach wodnych, a także w zakresie
wymiany doświadczeń i wiedzy.
Część posiedzenia poświęcono podsumowaniu prac prowadzonych w 2018
roku przez PGW WP w zakresie przygotowania do realizacji lub wdrażania
projektów o charakterze transportowym współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Krzysztof Woś,
wiceprezes PGW WP, przedstawił postęp
projektów na śródlądowych drogach
wodnych, będących komponentami

Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły oraz omówił
przygotowania do budowy stopnia
wodnego Siarzewo.
Członkowie Komitetu zostali także zaznajomieni z dotychczasowymi
efektami prac Zarządu Portu Morskiego Gdańsk S.A. oraz Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
w zakresie przygotowania dokumentów
stanowiących podstawę sporządzenia
Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi
Wodnej oraz Programu Rozwoju Drogi
Wodnej Rzeki Wisły.
Posiedzenie Komitetu zostało poprzedzone spotkaniami trzech grup roboczych – do spraw rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz spraw społecznych
(10 stycznia br.), do spraw gospodarki
(17 stycznia br.), a także do spraw hydrotechniki i środowiska (22 stycznia br.).
Ich głównym celem była dyskusja na temat cząstkowych wyników analiz tworzonych na potrzeby programu, a także
prezentacja harmonogramu na 2019 r.
i ustalenie zakresu zaangażowania
członków grup w kolejne etapy prac.
G O V. P L
Związek Miast i Gmin Morskich

RY B A C Y P R Z Y B R Z E Ż N I U M I N I S T R A M . G R Ó B A R C Z Y KA

Zapewnienie o wsparciu
Grupa rybaków
przybrzeżnych protestowała
w Warszawie. Spotkali się
z ministrem gospodarki
morskiej i żeglugi
śródlądowej Markiem
Gróbarczykiem i wręczyli
mu petycję.

W

alczmy wspólnie o godność
rybaka i zmianę podejścia do
małego rybołówstwa. Premier
musi o nas usłyszeć i o naszej katastrofie
– napisali organizatorzy protestu w komunikacie.
Pikieta rozpoczęła się przed KPRM,
skąd przeszła Alejami Ujazdowskimi
do Sejmu, a potem pod Kancelarię Prezydenta. Protestujący nieśli transparenty z hasłami: „Degradacja środowiska”,
„Nie ma życia w Bałtyku”, „Zamach
na rybołówstwo”.
Członek sztabu kryzysowego powołanego przez rybaków przybrzeżnych
Henryk Pozorski powiedział PAP, że ich
postulaty to m.in. ochrona środowiska,
wspieranie rybołówstwa przybrzeżnego jako dziedzictwa kulturowego
i pomoc finansowa dla rybaków. Zaznaczył, że Bałtyk „nie żyje bez strefy
przybrzegowej”.
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– Rybołówstwo przybrzeżne po prostu bankrutuje i jest zdegradowane do
samego końca, jest katastrofa ekologiczna
Bałtyku. (...) Nie możemy łowić, bo ryb
nie ma – dodał. Podkreślił również, że łodziami przybrzeżnymi określano zawsze
łodzie długie do 12 metrów i to było rybołówstwo małoskalowe, a obecnie minister chce wprowadzić zmianę, w myśl
której do tych łodzi skalowych dojdą także
duże kutry rybackie 24-metrowe.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przedstawiciele rybaków spotkali się
z ministrem Markiem Gróbarczykiem.
Wręczyli mu petycję i umówili się na kolejne spotkanie.
– Mamy wybrać taką grupę, która będzie reprezentowała interesy działu łodzi
przybrzeżnych – powiedział po tym spotkaniu H. Pozorski. Jego zdaniem przy ministrze jest „grupa doradcza, która lobbuje
kutry przemysłowe, czyli przemysł paszowy”, a rybacy przybrzeżni są traktowani
w sposób drugoplanowy.
Podczas pikiety protestujący poruszali także sprawę dotacji dla rybaków.
– Dotacje, które otrzymujemy, nie są
konstruowane z myślą o rybołówstwie
przybrzeżnym, o małych rybakach łodziowych. 20 proc. własnego wkładu w dotowaną inwestycję to często kwota na którą
nas nie stać – podkreślił H. Pozorski.
Szef biura prasowego resortu gospodarki morskiej Michał Kania powiedział

PAP, że minister przyjął od rybaków petycję i zapewnił o działaniach rządu ws.
wsparcia dla polskiego rybactwa. – Minister M. Gróbarczyk podkreślał, że istnienie drobnego rybołówstwa to jeden
z priorytetów działalności MGMiŻŚ,
rząd nie zostawi rybaków bez wsparcia
– dodał. – Ministerstwo od swojego
powstania pracuje nad tym, by polscy
rybacy otrzymywali wsparcie. Odbywają się regularne spotkania, rozmowy
i wspólnie ustalane są plany działań.
Dzięki wysiłkom ministerstwa zabezpieczone są środki finansowe, w szczególności pochodzące z unijnych programów
operacyjnych, na dalsze wsparcie dla
rybaków. Minister Gróbarczyk podczas
spotkania z przedstawicielami rybaków
zapewniał, że to wsparcie w żadnym
wypadku nie jest zagrożone – podkreślił
M. Kania. Dodał także, że postulaty rybaków są zbieżne z celami ministerstwa.
– Zabiegamy na forum europejskim
o poprawę ich sytuacji, a także sprzeciwiamy się polityce UE promującej
połowy paszowe i przemysłowe, które
niszczą drobne rybołówstwo i szkodzą
zasobom rybnym w Bałtyku. W związku
z pogarszającą się sytuacją w Morzu Bałtyckim minister zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z Komisją Europejską
w tej sprawie – poinformował M. Kania.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Fot. Tomasz Bobin
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Z O S TAĆ Ż E G L A R Z E M
Kilkanaście godzin zajęć
to zbyt mało, żeby młody
człowiek został żeglarzem,
ale bez wątpienia
wystarczająco, aby chciał
nim zostać. A to właśnie
deklaruje zdecydowana
większość nastolatków,
którzy uczestniczyli
w darmowym programie
„Ferie z Generałem Zaruskim”.
Legendarny drewniany
żaglowiec ma niesłychaną
siłę oddziaływania.

Ferie z „Genera

N

aszym celem jest wywołanie
tylu emocji, żeby młodzież wracała na „Zaruskiego” w sezonie
letnim. I to się udaje, bowiem chociażby w tej chwili mamy na jachcie grupę
wolontariuszy, którzy pomagają w jego
konserwacji. Oni też zaczynali od takich
właśnie zajęć. W rejsy pełnomorskie
pływamy z młodzieżą od 15. roku życia,
ale na krótsze, jednodniowe rejsy zabieramy również młodsze ekipy – mówi
Piotr Królak, oficer programowy STS
„Generał Zaruski”.
Zajęcia w okresie ferii trwały od
poniedziałku do piątku po trzy godziny dziennie, a każda z grup liczyła
po 10 osób. W tym czasie młodzież poznawała historię żaglowca, nabywała
podstawowych umiejętności praktycz-

Fot. Michał Faran
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ałem Zaruskim”

Fot. Michał Faran

Fot. Michał Faran
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nych oraz niezbędną podczas rejsów
wiedzę teoretyczną.
– Przydaje się wiedza ze szkoły,
szczególnie z przyrody czy geografii.
Sam „Zaruski” bardzo mi się podoba
i chciałbym kiedyś popłynąć na nim
w rejs – mówił 14-letni Paweł, jeden
z najbardziej aktywnych uczestników
zajęć.
– Przypomniałem sobie, jak wiąże
się węzeł ratowniczy, dowiedziałem się
też dużo o „Zaruskim”. Będziemy uczyli
się o nawigacji – relacjonował 12-letni
Wojtek.
Wśród uczestników zajęć były zarówno osoby, które miały wcześniej
do czynienia z żeglarstwem, ale także
młodzież, dla której „Ferie z Zaruskim”
są pierwszym kontaktem z tematyką
morską. Nie ulega jednak wątpliwości,
że większość uczestników była pod
wielkim wrażeniem, jakie wywiera żaglowiec.
– Byłem wcześniej kilka razy na
„Sołdku”, płynąłem też kiedyś żaglowcem i nawet przez chwilę nim sterowałem. Bardzo mi się tutaj podoba – mówił 10-letni Szymon.
„Ferie z Zaruskim” organizowane są
we współpracy Gdańskiego Ośrodka
Sportu, czyli armatora STS „Generał Zaruski”, z Narodowym Muzeum Morskim.
Dlatego młodzież miała okazję zapoznać
się także ze zbiorami muzealnymi oraz
zwiedzić historycznego „Sołdka”.
– Staramy się zainteresować młodzież tematyką morską. Gdy kończą
się zajęcia, większość osób chce wziąć
udział w letnich rejsach. Co prawda do
sezonu pozostało jeszcze kilka miesięcy
i ten zapał w tym czasie w niektórych
przypadkach nieco stygnie, ale zdecydowana większość dzieci do nas wraca
i to cieszy – kończy Piotr Królak.
W tym roku STS „Generał Zaruski”
będzie obchodził 80. rocznicę powstania. Zbudowany został z myślą o szkoleniu młodzieży i jak widać, wciąż spełnia
swoją misję, pomagając kolejnym pokoleniom gdańszczan zaszczepić miłość
do morza. Nie wątpimy, że w te szeregi
wstąpili właśnie uczestnicy programu
„Ferie z Zaruskim”.
M I C H A Ł FA R A N
G DA Ń S K I O Ś R O D E K S P O RT U
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G D A Ń S KA S Z KO Ł A P O D Ż A G L A M I

Europa z pokładu żaglowca
„Generał Zaruski”
„Gdańska Szkoła pod Żaglami” to trzytygodniowy rejs
tradycyjnym szkolnym żaglowcem do różnych krajów
i portów w Europie. To także bogaty w atrakcje turystyczne
oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący
do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami oraz
głośnych wypraw „Generała Zaruskiego”, zapisanych w historii
polskiego jachtingu (Narvik, Spitsbergen).

„G

dańska Szkoła pod Żaglami”
to unikatowe przedsięwzięcie
żeglarskie Gdańska oraz armatora jachtu szkolnego „Generał Zaruski”
– Gdańskiego Ośrodka Sportu, wspieranego przez Wydział Rozwoju Społecznego
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Tegoroczna edycja odbywa się w roku
jubileuszu 80-lecia powstania żaglowca, który został wybudowany w Ekenas
w Szwecji w 1939 r. Z dumą poniesiemy
pod salingiem jubileuszowy proporzec
i wypniemy pierś w koszulce załogi z urodzinowym logotypem.
Tym razem odwiedzimy piękne przyrodniczo i geograficznie oraz bogate
historycznie miejsca nad Bałtykiem. Zaczniemy od stolicy Szwecji – Sztokholmu.
To piękne miasto z przyjazną atmosferą
i atrakcjami jak Muzeum Okrętu „Vasa”,
pozwoli uczestnikom rejsu nabrać sił
przed kolejnym etapem żeglugi pełnomorskiej na Wyspy Alandzkie. Tam w krainie tysiąca (i jednej) urokliwych wysepek
zamierzamy spędzić jakiś czas, rozkoszu-

jąc się postojami wśród skał i zatoczek,
podziwiając zachody słońca przy grillu
i dźwiękach gitary. Ale same uroki przyrody to nie wszystko. W Maarianhaminie,
stolicy archipelagu Alandów, zamierzamy
odwiedzić mekkę miłośników żeglarstwa
– legendarny i piękny statek „Pommern”.
Jest to jeden z najstarszych i najszybszych
żaglowców transportowych świata. Dalej
trasa rejsu poprowadzi nas przez Tallin
i Rygę, dwie pełne uroku stolice europejskich państw, których zabytki i starówki
zostały wpisane na listę UNESCO.

Jak zostać członkiem
załogi rejsu, któr y może
okazać się prz ygodą ż ycia?
Proces rekrutacji zaczyna się od przesłania zgłoszenia w formie listu motywacyjnego o objętości maksymalnie
jednej strony A4. Należy go dostarczyć
do 19.04.2019 r. pocztą elektroniczną
na adres zaruski@sportgdansk.pl lub pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres:

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29,
80-221 Gdańsk.
Obowiązkowym i dodatkowo punktowanym elementem oceny jest przygotowanie w dowolnej formie propozycji
atrakcyjnego elementu programu rejsu
(np. plan zwiedzania jednego z odwiedzanych miast, prezentacja multimedialna, plan gry miejskiej, zabawa integracyjna itp.).
W rejsie weźmie udział 16 szczęśliwców, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji o charakterze konkursu. Szczegóły
można znaleźć w regulaminie oraz prezentacji programu „Gdańskiej Szkoły pod
Żaglami” dostępnych na stronie https://
zaruski.pl.
Rejs rozpocznie się 10.07.2019 r.
w Gdańsku. Po odbyciu niezbędnego
szkolenia żeglarskiego wypływamy do
stolicy Szwecji – Sztokholmu. W drodze
rozpoczną się regularne zajęcia z edukacji
morskiej oraz przedmiotów ogólnokształcących, z programem właściwym dla wieku uczestników. Stawiamy na pracę w zespołach, samodzielność i autoedukację.
Rejs zakończy się 28.07.2019 r. powrotem do Gdańska, który oprócz propozycji
związanych z dziedzictwem morskim,
oferuje mnóstwo pięknych i ciekawych
atrakcji muzealnych, turystycznych oraz
zabytków i przybytków kultury i sztuki.
***
STS „Generał Zaruski” jest jednostką
flagową Gdańska. Pełni rolę morskiego
ambasadora miasta w bałtyckich portach
oraz stanowi dowód jego morskich i żeglarskich ambicji oraz tradycji. Armatorem
jednostki jest Gdański Ośrodek Sportu.
HTTPS://ZARUSKI.PL

16

Związek Miast i Gmin Morskich

W R A K I N A D N I E B A ŁT Y K U
Nawet sto wraków
zalegających na dnie Bałtyku
może być potencjalnie
niebezpiecznych
dla środowiska. Kilkadziesiąt
z nich, m.in. tankowiec
„Franken”, może się
znajdować w polskiej strefie
Bałtyku – alarmują naukowcy
i działacze ekologiczni.

Realne zagrożenie
dla środowiska

Na

temat zagrożeń, jakie niosą
wraki spoczywające na dnie
Bałtyku, rozmawiali naukowcy i działacze ekologiczni podczas
międzynarodowej konferencji Wraki
Bałtyku, zorganizowanej 27 lutego br.
w Warszawie przez fundację Mare i Instytut Morski w Gdańsku.
Uczestnicy mówili m.in. o wraku tankowca „Franken”, spoczywającym w Zatoce Gdańskiej. Okręt zatonął pod koniec
II wojny światowej. W ocenie Olgi Sarny
z fundacji Mare ze względu na znajdujący się w nim ładunek jest to potencjalnie
najbardziej niebezpieczny wrak na obszarze polskich wód terytorialnych.
– Szacujemy, że może być tam do 1,5
mln litrów paliwa – powiedziała w rozmowie z PAP O. Sarna. Zastrzega jednak,
że może być go dużo mniej. – Ale nawet,
jeśli to jest pół miliona litrów, to i tak
mówimy o potencjalnie bardzo dużych
szkodach dla środowiska. Jeśli to paliwo
wycieknie, może przedostać się na plaże,
może zanieczyścić całe wybrzeże Zatoki
Gdańskiej, siedliska. Wiele chronionych
gatunków zwierząt może na tym ucierpieć albo nawet kompletnie zniknąć
– wyliczała Sarna.
Dodała, że wyciek paliwa z „Frankena” może wiązać się też ze stratami
ekonomicznymi dla regionu. – Jeśli
nastąpi wyciek paliwa z wraku, turyści przestaną przyjeżdżać nad Bałtyk,
a cała turystyka będzie miała duże
problemy – podkreśliła.
– Jeżeli nie zaczniemy działać, to będziemy mieli ogromny problem – powiedział w rozmowie z dziennikarzami
dr inż. Benedykt Hac z Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego
w Gdańsku. Wyjaśnił, że może dojść
do zanieczyszczenia plaż i środowiska.
CZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

Fot. Michał Czermiński

To zaś oznacza straty materialne, na
przykład spowodowane choćby samym
zamknięciem plaż. Zamknięcie kurortów
nad Zatoką Gdańską tylko w pierwszym
sezonie może kosztować nawet pół miliarda złotych – oszacował naukowiec.
Dlatego m.in. fundacja Mare lobbuje
na rzecz neutralizacji zagrożenia: wypompowania paliwa ze zbiorników znajdujących się na wraku. Koszt akcji szacowany jest maksymalnie na 20 mln euro
– poinformowała PAP O. Sarna. Aktywistka dodała, że to niejedyne zagrożenie ze strony wraków, gdyż w całym
Bałtyku liczba jednostek potencjalnie
niebezpiecznych dla środowiska dochodzi nawet do stu. Według wyliczeń
dr. inż. B. Haca jedynie w polskiej strefie
Bałtyku (na obszarze ok. 30 tys. km2)
może ich być nawet kilkadziesiąt.
W kwietniu ub.r. przeprowadzono
ekspedycję do wraku „Frankena”, w której uczestniczył statek badawczy i specjaliści z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Okazało się, że okolica tankowca już
obecnie jest zanieczyszczona. Być może
było to konsekwencją wycieku w momencie zatonięcia – wskazują badacze.
Dr inż. B. Hac podkreślił, że do problemu wraków zalegających w Bałtyku
wraz z niebezpiecznym ładunkiem na-

leży podejść w sposób systemowy, a na
przeszkodzie w jego rozwiązaniu nie
stoją względy techniczne czy brak wiedzy i doświadczenia.
– W ciągu roku prowadzi się na
świecie kilkanaście tego typu operacji
– powiedziała Olga Sarna, wskazując
na przykład na systematyczne projekty
prowadzone w wodach terytorialnych
Szwecji czy Finlandii.
O. Sarna dodała, że podjęte działania
dotyczące wraku „Frankena” stanowią
swoisty pilotaż, bowiem niezbędne jest
systematyczne poznanie innych wraków. – Wiele z nich nie jest przebadanych w ogóle, dlatego trudno powiedzieć, gdzie może się znajdować kolejne
zagrożenie – wskazała.
O. Sarna zapytana przez PAP, kiedy
może nastąpić wyciek z „Frankena”,
powiedziała, że może się to wydarzyć
w każdej chwili, a z uwagi na ocieplanie
się wód Bałtyku może nastąpić przyspieszenie korozji konstrukcji okrętu i co
za tym idzie – wyciek.
– Innym zagrożeniem drzemiącym we wrakach z II wojny światowej
jest broń chemiczna i konwencjonalna
– podkreślił z kolei dr inż. B. Hac.
PA P – N A U K A W P O L S C E ,
SZYMON ZDZIEBŁOWSKI
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South Coast Baltic
na targach Boot 2019
W styczniu 2019 r. targi Boot
w Düsseldorfie świętowały
50-lecie i oczywiście nie
mogło tam zabraknąć
inicjatywy marketingowej
South Coast Baltic.

Te

największe na świecie targi
sportów wodnych przyciągnęły w tym roku około 250 000
odwiedzających, którzy przybyli do
Düsseldorfu z ponad 100 krajów i wielu
z nich odwiedziło również nasze stoisko
w hali 14.
Na 130 metrach kwadratowych
regiony: Vorpommern, Bornholm,
Zachodniopomorskie, Pomorskie, Obwód Kaliningradzki i Region Kłajpedy
przedstawiły swoje wyjątkowe oferty
dla żeglarzy. Szczególnie dobrze przyjęty został rejs żeglarski South Coast
Baltic, który w 2019 r. odbędzie się
już po raz czwarty. Tym razem trasa
międzynarodowej flotylli poprowadzi
z Bornholmu w Danii przez Zachodniopomorskie w Polsce do regionu Vorpommern w Niemczech. Rejs odbędzie się
od 4 do 14 sierpnia 2019 r. Udział, tak jak
w poprzednich edycjach, jest bezpłatny.
Formularze zgłoszeniowe można zamówić pocztą elektroniczną poprzez adres:
info@southcoastbaltic.eu.
Jens Masuch, koordynator South
Coast Baltic, był bardzo zadowolony
z zainteresowania, jakim projekt i jego
inicjatywy cieszą się wśród odwiedzających.
»

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
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South Coast Baltic na targach Boot 2019

SOUTH COAST BALTIC
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STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.

20

Związek Miast i Gmin Morskich

»

W tym roku odwiedzającym zostało rozdanych około 2100 egzemplarzy
trzeciej edycji naszego bezpłatnego
przewodnika South Coast Baltic Harbour
Guide. Te liczby są szczególnie imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że
rozdawanie publikacji było powiązane
z dość długą rozmową na temat atrakcji regionu, a często z dyskusją o konkretnych planach odwiedzenia danego
obszaru. Wysoki popyt odnotowano
także na nowo opublikowane broszury
dotyczące czarterów żaglówek i motorówek, które zawierają propozycje tras
i listę firm czarterowych. Zainteresowanie South Coast Baltic ponownie wzrosło
w tym roku. A po trzech edycjach naszego rejsu żeglarskiego zbudowaliśmy
społeczność fanów z jego uczestników,
którzy spotkali się na naszym stoisku

także w tym roku, podsumowuje Jens
Masuch swoje wrażenia z targów.
Oprócz dobrze zorganizowanego
spotkania medialnego z kluczowymi
przedstawicielami niemieckich mediów
z obszaru sportów wodnych wykazujących duże zainteresowanie działaniami
South Coast Baltic, przeprowadzono szereg prezentacji na scenie „Travel World”
w hali 13. Ponadto zaprezentowano
i rozdystrybuowano drugie wydanie
magazynu South Coast Baltic w języku
niemieckim, inspirowanego spektakularnymi zdjęciami i starannie dobranymi historiami o południowym Bałtyku
i ludziach, którzy żyją i pracują na jego
brzegach.
„Postrzeganie South Coast Baltic
zmieniło się na przestrzeni lat. Po pierwsze, odwiedzający znali jeden z naszych
podregionów, takich jak Pomorze Przed-

nie lub Zachodniopomorskie, i marka
South Coast Baltic oraz nasze stoisko
stanowiło wejście, aby poznać także innych. Dzisiaj ludzie przychodzą do nas,
ponieważ słyszeli i chcą przeżyć całą
unikalną przygodę, jaką jest żeglowanie po południowym wybrzeżu Bałtyku
z pięcioma krajami, które je tworzą i proszą o informacje na temat konkretnych
części regionu, których jeszcze nie znają.
To bardzo nas cieszy, ponieważ właśnie
tak wyobrażaliśmy sobie naszą inicjatywę marketingową i proces budowania
marki ”, potwierdza Jens Masuch.
Po targach Boot, projekt South Coast
Baltic zaprezentowany został także na
targach Wiatr i Woda w Warszawie oraz
Allt för sjön w Sztokholmie.
M A RT I N A M U E L L E R ,
JENS MASUCH ,
M A R TA C Z A R N E C K A - G A L L A S
F O T. C R E D I T T O P R - I D E . D E

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
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W ELBLĄGU

II regionalne spotkanie
partnerów i interesariuszy
projektu South Coast Baltic
South Coast Baltic to dużo więcej niż tak zwany projekt unijny, jak często traktuje się
podobne inicjatywy. O tym, co robiliśmy przez ostatni rok, jak wyglądał nasz udział
w tegorocznych targach, gdzie można znaleźć nasz projektowy hit, czyli „Przewodnik
po portach i przystaniach południowego wybrzeża Bałtyku”, a także które porty
odwiedzimy podczas tegorocznego, sierpniowego rejsu, opowiadaliśmy tym razem
w Elblągu, w ramach II regionalnego spotkania partnerów i interesariuszy.

P

onad 60 uczestników zaproszonych przez polskich partnerów
projektu South Coast Baltic: Związek Miast i Gmin Morskich, Pętlę Żuławską i Politechnikę Gdańską zgromadziło
się w hotelu Młyn, aby wspólnie budować aktywną społeczność przyjaciół
marki South Coast Baltic i promotorów
żeglugi oraz turystyki motorowodnej
na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Sprzyjała temu atmosfera samego miejsca, którego architektura, bogata tradycja oraz świetna historia jest związana
z Elblągiem od początku istnienia miasta, stanowiąc doskonałe tło do inspirującego spotkania.
Po oficjalnym otwarciu i powitaniu
zgromadzonych gości, na czele z senatorem Jerzym Wcisłą, przedstawicielami marszałków woj. pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego, burmistrzami, wójtami oraz przedstawicielami
mediów pomorskich, wręczono dyplomy i statuetki „Ambasadora Pętli Żuławskiej”. Wyróżnienie to przyznawane
jest osobom zasłużonym dla rozwoju
i promocji turystyki wodnej w regionie.

Fot. Adam Walczukiewicz

Tym razem otrzymali je: senator Bogdan
Borusewicz, Kazimierz Netka, Jan Kozłowski, były marszałek województwa
pomorskiego oraz Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”
za konsekwentne prowadzenie wielkiej
akcji społecznej „Po drugie autostrada

wodna na Wiśle”. Statuetki i dyplomy
wręczył laureatom Michał Górski, prezes
spółki Pętla Żuławska, partnera projektu
South Coast Baltic.
Po tym miłym akcencie przyszedł czas na sprawy merytoryczne.
O projekcie South Coast Baltic jako

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
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Fot. Adam Walczukiewicz

inicjatywie promującej południowe wybrzeże Bałtyku opowiedziała
dr Marta Czarnecka-Gallas, koordynator projektu w ZMiGM, pokazując
przy tym najnowsze hity wydawnicze
– „Przewodnik po portach...” oraz dwie
nowości – broszury dla amatorów żeglarstwa i sportów motorowodnych
nieposiadających własnych łodzi,
a chcących poczuć żywioł, wskoczyć na
łódź i wyruszyć w jedną z wielu pięknych bałtyckich tras. Broszury wydane,
aby sprostać tym potrzebom, przybliżają przykładowe trasy, dostarczają
informacji praktycznych dla żeglarzy,
a przede wszystkim zawierają bazy
firm czarterowych, od których można
wypożyczyć łódź, aby marzenia o pływaniu zrealizować.
Kolejnym akcentem spotkania było
przedstawienie rezultatów badań, prowadzonych w ramach projektu South
Coast Baltic przez dr. M. Forkiewicza
z Politechniki Gdańskiej. Jego prezen-

tacja skupiła się na omówieniu ruchu
żeglarskiego na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej na tle południowego Bałtyku, uwypuklając główne przepływy
turystów-żeglarzy na tym obszarze.
Badania wskazały na niewykorzystanie potencjału polskiej części wybrzeża i jego dość małą rozpoznawalność
wśród żeglarzy z zagranicy, co stanowi dodatkowy argument na jeszcze
aktywniejszą promocję marki South
Coast Baltic i zachęcanie do odwiedzania tej części Bałtyku.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji żeglugowo-nawigacyjnej na Pętli
Żuławskiej, którą poprzedziła prelekcja
Piotra Saleckiego z Pętli Żuławskiej.
Uczestnicy mogli wypowiedzieć się na
temat własnych spostrzeżeń w tej kwestii, podnieść swoje postulaty i zaapelować o konkretne rozwiązania, co było
niezwykle cenne w obecności przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych.

Następnie przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Rafał Wasil zaprezentował
projekt Pętla Żuławska II, który świetnie wpisuje się w rozwój infrastruktury
wodnej w regionie i w znaczącym stopniu wpływa na wzrost jego atrakcyjności
pod kątem żeglarstwa i turystyki motorowodnej.
Na obecnym etapie projektu South
Coast Baltic wchodzimy na nowe
wody. Chcemy promować południowe wybrzeże Bałtyku jako doskonały
akwen dla uprawiających żeglarstwo
i sporty motorowodne, ale wychodząc
naprzeciw współczesnym trendom
i potrzebom, widzimy, jak zmienia się
rzeczywistość tego typu aktywności. Żeglarstwo przestaje być elitarne.
Co więcej, przestaje być stylem życia. Nasze doświadczenia wynikające
z badania rynku oraz badań pokazują,
że pływać może chcieć każdy i może
to być jednorazowy wyskok. W dobie poszukiwania jak najciekawszych
form rekreacji jednego roku chcemy
przepłynąć Bałtyk, a innego wyruszyć
na trekking w Himalaje. Dlatego tak
ważny jest rozwój usług czarterowych,
który pozwoli na korzystanie z uroków
żeglarstwa bez konieczności posiadania jachtu, a nawet bez konieczności
zdobywania uprawnień. O nowych
trendach i rozwoju usług czarterowych
dyskutowano na zakończenie spotkania
podczas panelu z udziałem ekspertów:
Michała Górskiego – Pętla Żuławska,
Mariana Bogdana Bobra – Scandinavia
Bootsimport Poland i Jensa Masucha –
menadżera projektu South Coast Baltic.
Wszystkich zainteresowanych projektem South Coast Baltic, jego inicjatywami oraz publikacjami zapraszamy do
kontaktu z Biurem ZMiGM i na kolejne
wydarzenia!
M A R TA C Z A R N E C K A - G A L L A S
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PUCK – 2022 R.

U

mowę na unijne dofinansowanie
projektu „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich,
turystycznych i żeglarskich – etap I”
podpisali w Pucku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz
burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
– Dzięki przebudowie zwiększy
się pojemność mariny, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni
się do zwiększenia standardu serwisu
związanego z dostępem do usług portowych. Inwestycja pozytywnie wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta,
a ponadto zapewni całoroczną ofertę
turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność
– poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego Michał Piotrowski.
Inwestycja w Pucku zakłada budowę
części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego
pomostu połączeniowego o długości
180 metrów wraz z trzema pomostami
pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.
Poza tym na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru
energii i wody, stanowiska ze sprzętem
ratowniczym, drabinkami oraz knagami
cumowniczymi. W efekcie, oprócz już
istniejących, powstanie aż 98 nowych
miejsc cumowania dla jachtów. Ponadto
zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się
dostęp do portu.

Dynamiczna
rozbudowa portu
Pod koniec 2022 r. zakończy się rozbudowa portu w Pucku.
Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł, z czego ok. 12,3 mln zł
pochodzić będzie z budżetu UE.

Inwestycja będzie kosztować
ok. 20 mln zł, 76 proc. tej kwoty pokryte
zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, a pozostałe 24 proc.
wyłoży miasto Puck.
Pucka inwestycja wchodzi w skład
turystycznego przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa

pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej”. Łącznie w ramach
tej inicjatywy realizowanych jest osiem
projektów o wartości prawie 56 mln zł,
z czego dofinansowanie unijne wynosi
prawie 31 mln zł.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Fot. z archiwum UM Puck

Podpisanie umowy - od lewej: marszałek Mieczysław Struk i burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska
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PONAD MILIARD ZŁ?
Przekop Mierzei Wiślanej
droższy niż zakładano?
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca
dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni ds. technicznych,
poinformowała
18 marca br. na antenie
Radia Gdańsk, że koszt
inwestycji z zakładanych
800 mln zł może wzrosnąć
do 1,2-1,3 mld zł. Dodała,
że nie ma możliwości,
by wartość złóż bursztynu
odkrytych na terenie
planowanego przekopu
sfinansowała koszty całej
inwestycji. Budowa kanału
ma zakończyć się w 2022 r.

Przekop
Mierzei Wiślanej
może być droższy
niż zakładano

W

związku z licznymi pytaniami
o ostateczny koszt inwestycji,
głos w sprawie zabrał Urząd
Morski w Gdyni. „Kwota, do jakiej mógłby ewentualnie wzrosnąć koszt budowy
kanału, wynikała z wieloletniego doświadczenia przy prowadzeniu postępowań przetargowych w zakresie budowli
hydrotechnicznych i była wyłącznie szacunkowa. Może ona nie odzwierciedlać
ostatecznej wartości inwestycji” – podał
w komunikacie Urząd Morski w Gdyni.
Czytamy w nim dalej, że nie jest wykluczone, że założona kwota, uwzględniając
wzrost cen materiałów i sytuację na rynku, ostatecznie ulegnie zmianie, ponieważ
szacunki wykonane były kilka lat temu.
„Niemniej jednak należy podkreślić, iż
do czasu otwarcia ofert w pierwszej części
przetargu – planowane jest ono na chwilę
obecną na połowę kwietnia br. – mogą to
być wyłącznie szacunki. Brak jest dokładnych wyliczeń, co do możliwego wzrostu
kosztów budowy kanału. Przy ostatnich
dużych przetargach odnotowaliśmy
wzrost cen ofert w stosunku do kosztorysów inwestorskich w różnym stopniu”
– poinformował w komunikacie Urząd
Morski w Gdyni.
Do sprawy odniosło się także Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
CZAS MORZA 1 (78) marzec 2019

Fot. Urząd Morski w Gdyni

– W planie wieloletnim kwota przeznaczona na realizację tzw. przekopu
Mierzei Wiślanej wynosi 880 mln zł. Czy
będzie to większa kwota, okaże się po otwarciu i analizie ofert przetargowych. Dopóki trwa procedura przetargowa, trudno
nam komentować tego typu doniesienia
– powiedział Michał Kania, dyrektor Biura
Prasowego resortu, cytowany przez portal
rynekinfrastruktury.pl.
Na początku marca w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich
władz z urzędnikami Komisji Europejskiej.
Tematem były kwestie powiązane z planowaną przez polski rząd inwestycją –
przekopem Mierzei Wiślanej.
Przeciwnicy projektu wskazują, że
prace na mierzei rozpoczęły się, mimo że
postępowanie odwoławcze w sprawie
decyzji środowiskowej dla kanału wciąż
jest w toku. Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska przedłużyła je do 19 kwietnia.
Jak wyjaśniła GDOŚ, przyczyną jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego
postępowania wyjaśniającego.

W grudnia ubiegłego roku Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
wydała tak zwaną decyzję środowiskową
dla planowanego kanału żeglugowego
łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem
Wiślanym. Zastrzeżenia do zapisów przyrodniczych w decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Olsztynie mają Zarząd
Województwa Pomorskiego i organizacje
ekologiczne. Złożyły one od niej odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na pierwszy etap budowy „Drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską”. Urząd Morski w Gdyni przedłużył termin składania ofert do 15 kwietnia
2019 r. Tego dnia mają zostać otwarte koperty z ofertami wykonawców, a w maju
przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wydłużył się także czas realizacji pierwszego
etapu inwestycji. Pierwotnie wykonawca
miał mieć 36 miesięcy na prace budowlane, teraz jest to 40 miesięcy.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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Winna wspólna polityka
rybołówstwa UE

J

ako kraj od wielu lat domagamy się
na forum UE zmiany obecnej polityki
względem akwenu Morza Bałtyckiego. Dostrzegając jawną niechęć państw
członkowskich do zmiany tego katastrofalnego kursu, na poziomie rządu RP
podjęto szereg działań ratunkowych
w postaci:
• utrzymania okresów i obszarów
ochronnych dla tarlisk dorsza,
• wprowadzenia zakazu trałowania
w obszarze 6 Mm od polskiego wybrzeża,
• wprowadzenia kwot połowowych dla
dobijaka i tobiasza – gatunków ryb
będących jednym z podstawowych
źródeł pokarmu dorsza,
• zmiany procedur kontrolnych wykonywania rybołówstwa.
W liście minister Gróbarczyk wskazuje konkretne działania, które podejmował celem ochrony Morza Bałtyckiego.
W jego ocenie działania unijnych urzędników w tym temacie były nieadekwatne,
często bagatelizowały poważny problem
coraz mniejszych zasobów ryb oraz były
oparte na niejednakowych kryteriach
względem różnych państw wspólnoty.
- Ta niekonsekwencja została odebrana przez środowiska rybackie jako
działania pozorowane Rady, realizujące
interesy poszczególnych grup nacisku
bez zwracania uwagi na zatrważające
konsekwencje środowiskowe tych działań – podkreśla w liście minister M. Gróbarczyk.
W piśmie do komisarza Velli minister
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wskazał, że zaskakujące były także
opinie Międzynarodowej Rady Badań
Morza (ICES), która potwierdziła stanowisko strony skandynawskiej, że nie ma
dowodów na okoliczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy wprowadzeniem okresów i obszarów ochronnych
tarlisk dorsza a stanem populacji tego
gatunku. Na sugestie strony polskiej dotyczące wprowadzenia jednolitej dla całego akwenu Morza Bałtyckiego polityki
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Minister Marek Gróbarczyk skierował oficjalny list
do Karmenu Velli, komisarza ds. środowiska, gospodarki
morskiej i rybołówstwa, w którym apeluje o podjęcie
adekwatnych działań wobec pogarszającej się sytuacji
na Morzu Bałtyckim. Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej wskazuje, że Polska wielokrotnie apelowała
w tej sprawie, zwracając uwagę na przyczyny problemu.

ochronnej polecono stosowanie instrumentów ochronnych jedynie na obszarze
polskim, bez ingerencji w strefy ekonomiczne innych państw.
- Polityka ta jest wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności bądź przemyślanych
działań, obliczonych na krótkoterminowy
zysk wybranych grup interesu – zaznacza w liście minister M. Gróbarczyk.
Ponadto podkreślił, że już w 2014 r.
podczas przesłuchania kandydatury Velli
na stanowisko komisarza ds. środowiska,
gospodarki morskiej i rybołówstwa, jeszcze jako członek komisji ds. rybołówstwa
w PE, oraz koordynator grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
(Grupa ECR), osobiście zwracał uwagę
na pogarszający się stan zasobów Morza
Bałtyckiego i katastrofalny wpływ połowów przemysłowych na ten akwen.
– Pomimo tych apeli i próśb, kontynuowana do chwili obecnej wspólna
polityka rybołówstwa UE doprowadziła
do obecnego stanu rzeczy – zauważa
minister M. Gróbarczyk.
Szef resortu gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej zwraca również

uwagę, że krytykowana przez Polskę
polityka rybołówstwa UE przez wiele
lat była realizowana przy cichej aprobacie wielu międzynarodowych organizacji ekologicznych (m.in. Greenpeace,
WWF), które pomimo kierowanych do
nich licznych apeli i pism, zbywały temat milczeniem. Zdaniem M. Gróbarczyka to oznacza, że ekologia w zderzeniu z wpływami biznesu i polityki ma
charakter drugorzędny.
Minister M. Gróbarczyk apeluje
w piśmie o podjęcie natychmiastowych
działań względem poprawy sytuacji na
Bałtyku i podkreśla, że akwen ten jest
wspólnym dobrem tej części Europy,
stanowiącym podstawę rozwoju rybołówstwa morskiego oraz przemysłów
komplementarnych.
- Naszym obowiązkiem jest wypracowanie racjonalnych i zrównoważonych
sposobów gospodarowania zasobami
morza, umożliwiającymi przekazanie
tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom
Europejczyków – apeluje na koniec.
G O V. P L
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Związek Miast i Gmin Morskich
W Y K A Z DELEGATÓW ( K A DENCJA 2018 -2022)
1. Cedry Wielkie

Wojciech Mańkiewicz – radny

2. Darłowo

Krzysztof Walków – dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Darłowie

3. Dziwnów
			

Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Zbigniew Jeszka – radny

4. Elbląg

Janusz Hajdukowski – radny

5. Gdańsk

Andrzej Bojanowski

6. Gdynia

Mirosława Izabela Król – radna

7. Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8. Hel

Arnold Antkowski – przewodniczący rady miasta

9. Jastarnia

Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

10. Kołobrzeg

Artur Dąbkowski – radny

11. Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

12. Krokowa

Adam Śliwicki – wójt

13. Krynica Morska

Krzysztof Swat – burmistrz

14. Lębork
			

Witold Namyślak – burmistrz
Marian Kurzydło – zastępca burmistrza

15. Łeba
			

Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Piotr Krupiński – sekretarz miasta

16. Mielno

Olga Roszak-Pezała – burmistrz

17. Międzyzdroje

Mateusz Bobek – burmistrz

18. Puck
			

Hanna Pruchniewska – burmistrz
Amadeusz Walke – radny

19. Pruszcz Gdański miasto

Janusz Wróbel – burmistrz

20. Sopot

Marcin Skwierawski – wiceprezydent miasta

21. Szczecin

Michał Przepiera – wiceprezydent miasta

22. Trzebiatów
			

Józef Domański – burmistrz
Wojciech Grzymkowski

23. Ustronie Morskie

Bernadeta Borkowska – wójt

24. Władysławowo

Roman Kużel – burmistrz

25. Urząd Marszałkowski
		 Województwa Pomorskiego członek wspierający
26. Urząd Marszałkowski
		Województwa
		 Warmińsko-Mazurskiego

członek wspierający

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

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

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

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.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

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

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

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

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

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

GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl
GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

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

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl

ug@gmina.mielno.pl
MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 310
fax 58 32 68 303
www.pomorskie.eu
www.urzad.pomorskie.eu
info@pomorskie.eu
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. 89 521 90 00
fax 89 521 95 69
www.warmia.mazury.pl
dum@warmia.mazury.pl

PUCK
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv
um@krynicamorska.tv

Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13

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

SOPOT

84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl

Urząd Miasta, ul. Kościuszki
25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.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

