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XLVI Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich

W Międzyzdrojach, w dniach
15-16 października 2015 roku,
odbyło się XLVI Walne
Zebranie Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich.
Obrady otworzył wiceprezes
Związku Miast i Gmin
Morskich Piotr Jania, który
powitał uczestników oraz
zaproszonych gości, w tym
m.in. Magdalenę Kochan
oraz Arkadiusza Litwińskiego
– przedstawicieli Sejmu RP,
przedstawicieli Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, przedstawicieli
urzędów morskich, towarzystw
budownictwa społecznego
oraz pozostałych gości.
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L

eszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów, powitał uczestników obrad oraz zaproszonych gości. Podkreślił znaczenie turystyki jako jednej
z głównych gałęzi nadmorskiego przemysłu. Aneta Czyżak, kierownik referatu
promocji Urzędu Miasta w Międzyzdrojach, przybliżyła wizerunek miasta jako
atrakcyjnego kurortu na wyspie Wolin,
słynącego z morenowych klifów i Alei
Gwiazd.
W imieniu przedstawicieli Sejmu RP
głos zabrał poseł Arkadiusz Litwiński,
który zaznaczając wartość działań podejmowanych przez Związek, podkreślił znaczenie ponadregionalnego podejścia do gospodarki morskiej, życzył
udanych obrad i wdrażania ważnych
projektów.
Głównym tematem Walnego Zebrania Delegatów ZMiGM była nowa
perspektywa finansowania UE na lata
2014-2020. Marcin Frankowski, przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa

Podczas obrad
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, omówił programy operacyjne i obszary finansowe podzielone na 7 priorytetów: morskie porty, pomoc techniczna
dla administracji, akwakultura gospodarcza, kontrola i gromadzenie danych
oraz egzekwowanie i wdrażanie środków, wspieranie obrotu i przetwarzanie,
rybactwo i zintegrowana polityka morska, lokalne strategie rozwoju – spójność terytorialna.
W drugiej części konferencji Joanna
Sochan-Mikołajewska z Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju omówiła
finansowanie inwestycji komunalnych – budownictwa społecznego
w gminach nadmorskich i przedstawiła nowe rządowe programy wsparcia.
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa
Krajowego, współorganizatora pierwszego dnia obrad, przedstawili ofertę
banku. Paweł Karpiński omówił obsługę programu wsparcia budownictwa
socjalnego i komunalnego. Natomiast
Związek Miast i Gmin Morskich

procedury kredytowe omówiła Beata
Rozbiewska.
Konferencję zakończyła dyskusja
poświęcona roli gminy jako inwestora
i współpracy regionalnej w pozyskiwaniu środków finansowych.
Drugi dzień obrad poświęcony został sprawom statutowym Związku.
Jednak zanim przystąpiono do części
statutowej zebrania, głos zabrał Piotr
Domaradzki, dyrektor Głównego Inspektoratu Ochrony Wybrzeża z Urzędu
Morskiego w Szczecinie, który zaapelował o wprowadzenie na plażach przepisów porządkowych umożliwiających
wprowadzenie tak zwanej drogi ewakuacyjnej na plażę oraz pasa wzdłuż
wody gwarantującego dostęp do wyjazdu z plaży, tak aby pojazdy WOPR,
mogły bez problemu przejechać w obie
strony. – W krajach Europy – podkreślił
P. Domaradzki – zasady takie panują
od dawna. W Polsce sprawy te nie są
uporządkowane, stąd postulat o akcję
edukacyjno-informacyjną, a później
konsekwentne wprowadzanie tych
zasad. Andrzej Bojanowski, prezes
ZMiGM, zadeklarowal zainteresowanie
się Związku tą kwestią.
W następnej części zebrania przystąpiono do wyboru prezydium Zebrania i przewodniczącego obrad, którym

Przemawia Leszek Dorosz,
burmistrz Międzyzdrojów
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Pierwszy z prawej: Marcin Frankowski,
przedstwiciel Departamentu Rybołówstwa w MRiRW
został prezes Związku Andrzej Bojanowski.
Wybrana została również komisja
mandatowo-skrutacyjna, która stwierdziła prawomocność spotkania i możliwość podejmowania uchwał. Przyjęty
został porządek obrad XLVI Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin
Morskich i zgodnie z nim przeprowadzono wybory uzupełniające do zarządu Związku. W głosowaniu tajnym na
członka zarządu Związku Miast i Gmin
Morskich jednogłośnie wybrano Krzysztofa Swata – delegata Krynicy Morskiej.
W kolejnym punkcie obrad Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor biura ZMiGM,
przedstawił proponowane zmiany
w Statucie Związku. Jak podkreślił
Grzegorz Walczukiewicz, zmiany są
kosmetyczne i porządkowe, ale ważne
z punktu przepisów prawa. Najważniejsze jest uporządkowanie przepisów
tak, by były one zgodne z obowiązującymi przepisami w kraju. Dlatego m.in.

delegatów Związku powinny wybierać
władze wykonawcze, a nie jak do tej
pory rady miasta.
Wybrano komisję uchwał i wniosków,
w skład której powołani zostali: Ludwika
Cierocka (Krokowa), Agnieszka Tasarz
(Rewal) oraz Olga Roszak-Pezała (Mielno) – przewodnicząca.
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Związku oraz wykonania planu dochodów i wydatków za okres I-VIII 2015 r.
przedstawił dyrektor biura Związku
Grzegorz Walczukiewicz.
Lepsze zarządzanie marinami,
konsolidacja sieci portów, marketing
turystyki wodnej – to tematy realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
2007-2013 MARRIAGE. Zrealizowano
takie projekty jak cykl szkoleń dla operatorów, menadżerów i pracowników
portów i przystani, serwis internetowy
SouthCoastBaltic o infrastrukturze żeglarskiej, rejs dla dziennikarzy z Polski, »
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» Rosji i Litwy na trasie Gdańsk-Kalinin-

grad-Kłajpeda oraz przygotowany został i wydany „Przewodnik po portach
i przystaniach morskich polskiego wybrzeża”.
Polski Patrol Monitoringu Środowiska to przeprowadzona przez Związek
kampania informacyjno-edukacyjna
dotycząca niskich emisji – projekt
finansowany ze środków NFOŚiGW.
W kwietniu, w Europejskim Centrum
Solidarności odbyło się także XLV Walne Zebranie Delegatów poświęcone
nowelizacji ustawy o ochronie brzegów morskich oraz mapie terenów zagrożonych powodziami. Wybrano także władze ZMiGM na lata 2014-2018
(prezes – Andrzej Bojanowski; zarząd:
Piotr Jania, Zbigniew Walczak, Waldemar Śmigielski; komisja rewizyjna:
Katarzyna Kutereba-Gnitecka, Ludwika
Cierocka, Grzegorz Jóźwiak).
W maju, w MTG AMBEREXPO
w Gdańsku odbył się również III Ogólnopolski Szczyt Energetyczny będący
spotkaniem przedstawicieli sektora
energetycznego, instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów.
Związek był organizatorem sesji samorządowej (obok sesji energetyka i gospodarka), w ramach której odbyły się
3 panele dyskusyjne, m.in. nt. statusu
inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych realizowanych
w 2015 r. W okresie maj-październik
2015 r. Związek brał udział w Wystawie
Światowej EXPO 2015 w Mediolanie,
której przewodnim tematem było Wyżywienie planety, energia dla życia.
W ramach wystawy odbył się Tydzień

Podczas przerwy na kawę
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Magdalena Kochan, Arkadiusz Litwiński – przedstawiciele Sejmu RP
Turystyki Polskiej, Tydzień Pomorski
oraz Tydzień „Promocja polskich regionów na EXPO 2015”.
W 2015 roku odbyło się także posiedzenie Światowej Rady Bursztynu,
VI Parada Bursztynowa oraz w Świnoujściu finał XV edycji konkursu szkolnego
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
pn. „Pamiętajmy o latarniach”.
Natomiast Galeria Mercado w Hamburgu w ramach Festiwalu ALTONALE
2015 gościła wystawę Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu.
Podczas wrześniowych Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO
odbyło się II Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk pod hasłem Porozumienie
samorządowe dla korytarza Bałtyk-Adriatyk, przyjęto także memorandum
nt. obowiązującego Prawa wodnego
oraz projektu nowego Prawa wodnego
w zakresie przepisów dot. map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego.

Był to także kolejny rok patronatów
Związku nad działalnością oświatową,
kulturalną i turystyczną. W 2015 roku
Związek Miast i Gmin Morskich objął patronatem 17 imprez zgłoszonych przez
miasta stowarzyszone w gminach
Związek nie zapomniał także o zbiórce
środków finansowych na rzecz żaglowca
„Generał Zaruski”. Przypomnijmy, że od
2010 r. Związek prowadzi zbiórkę środków na rzecz odbudowy i eksploatacji
tego historycznego żaglowca. Projekt
objęty został honorowym patronatem
prezydenta RP, a na koncie zgromadzono
158 tysięcy złotych.
Wśród innych przedsięwzięć realizowanych przez Związek w 2015 roku
można wskazać na takie jak: IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Prawo Żeglugi Morskiej – WPiA
UG, VI Bałtycki Maraton Brzegiem
Morza, Festiwal Twórczości Wojciecha
Młynarskiego, Kongres Smart Metropolia – XII Forum Energia w Gminie,
nadanie ulicy w Gdańsku imienia Witolda Andruszkiewicza, stanowisko
ws. realizacji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu.
W trakcie wystąpienia G. Walczukiewicza głos zabrał dyrektor MOSiR
Gdańsk Leszek Paszkowski, który podziękował władzom Związku za pomoc
w organizacji możliwości finansowania
eksploatacji żaglowca w formie zbiórki
środków na ten cel.
Kolejną sprawą omawianą przez
dyrektora biura ZMiGM Grzegorza Walczukiewicza było stanowisko zarządu
Związku w sprawie realizacji budowy
elektrowni jądrowej w Polsce. Przed
Związek Miast i Gmin Morskich

Joanna Sochan-Mikołajewska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
obradami, do biura Związku dotarła
odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki w tej sprawie. Głos zabrał Zbigniew
Walczak, który przedstawił problemy,
z jakim borykają się gminy nadmorskie,
w których wstępnie wskazano lokalizacje budowy elektrowni jądrowej.
Dyrektor biura Związku Grzegorz
Walczukiewicz przedstawił także projekt planu dochodów i wydatków
Związku na rok 2016 oraz projekt programu działalności Związku na rok
2016. To monitorowanie możliwości
pozyskania środków finansowych na
działalność Związku, m.in.: MARRIAGE II
– kontynuacja projektu Marriage – Promocja i rozwój południowego Bałtyku,
BALTIC BLUE – aplikacja wniosku,

projekt 3-letni – Potencjał zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, INTERMODEL – rozwój wirtualnej sieci multimodalnych terminali
kolejowych – Horyzont2020 program
badawczy UE, MIRA – rozwój turystyki mobilnej/aktywnej na terenach
wiejskich, BEST – Wzrost Efektywności
Oczyszczania Ścieków (Better Efficiency for Sewage Treatment).
Wśród innych przedsięwzięć wskazał na Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego, XLVII Walne Zebranie
Delegatów, IV Ogólnopolski Szczyt
Energetyczny, VII Forum Miast Szlaku
Bursztynowego, konkurs fotograficzny
„Dzieci kochają Bałtyk”, organizację
wystaw Gdańsk – Światową Stolicą

Bursztynu w kraju i za granicą, XVI
edycję konkursu szkolnego „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”, IV Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego,
XLVIII Walne Zebranie Delegatów, konferencję morską w Szczecinie, zbiórkę
środków na eksploatację żaglowca „Generał Zaruski”, współorganizację rejsów
dla młodzieży na żaglowcu „Generał
Zaruski”, prace związane z korytarzami transportowymi m.in. korytarzem
transportowym Bałtyk-Adriatyk, monitorowanie prac nad ustawami dotyczącymi gospodarki morskiej, działania
związane z włączeniem nowych członków do struktur Związku oraz obejmowanie patronatem Związku działalności
turystycznej, oświatowej i kulturalnej
miast oraz gmin.
Następnie komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał:
w sprawie wyboru uzupełniającego na
członka Zarządu Związku Miast i Gmin
Morskich, w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu dochodów i wydatków ZMiGM za rok 2016 oraz w sprawie
przyjęcia nowego statutu ZMiGM, które
zostały przez delegatów uchwalone.
Dyskusję nad stanowiskiem Unii Metropolii w sprawie selektywnej zbiórki
odpadów przełożono do czasu zapoznania się z materiałami przekazanymi
przez Zwiazek.
W ramach wolnych wniosków Olga
Roszak-Pezała z Mielna zwróciła się
w sprawie podjęcia uchwały „Apelu do
Sejmu, Senatu i rządu RP” – dotyczącej tematu długoletniej dzierżawy plaż.
Prezes Związku Andrzej Bojanowski
zaproponował zorganizowanie audytu
prawnego, który przygotuje wnioski.
Propozycja została przez delegatów zaakceptowana.
Symbolicznym dźwiękiem dzwonka
obrady zamknęła Katarzyna Kutereba-Gnitecka, zastępca burmistrza Międzyzdrojów. Przewodniczący Związku Andrzej Bojanowski podziękował
wszystkim delegatom za udział w zebraniu, a gospodarzom Międzyzdrojów
za zorganizowanie Walnego Zjazdu.

Obrady zamyka
Katarzyna Kutereba-Gnitecka,
zastępca burmistrza Międzyzdrojów
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ecyzja o powstaniu przedsiębiorstwa zapadła w grudniu
1954 roku. Minister żeglugi wydał zarządzenie, na podstawie którego
z dniem 1 stycznia 1955 roku utworzono
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Szkuner Przedsiębiorstwo Państwowe (wyodrębnione z istniejącego
PPiUR ARKA w Gdyni).
Współczesny Szkuner sp. z o.o. we
Władysławowie jest administratorem
największego portu rybackiego na polskim wybrzeżu. Dysponuje nabrzeżami
i pomostami o łącznej długości 2200 m,
baseny portowe zajmują powierzchnię
120 000 mkw., a ich głębokość waha się
od 4 do 6 m. Stacjonują w nim kutry rybackie i jednostki turystyczno-wędkarskie. W okresie sezonu letniego do portu
zawija ponad 1000 jachtów różnych
bander. Żeglugę w oparciu o port we
Władysławowie uprawiać mogą statki
o długości do 70 m i zanurzeniu do 4 m.
Port stanowi miejsce schronienia, pełni
funkcje transportowe i przeładunkowe
w ruchu krajowym i zagranicznym. Posiada również pochylnię do wodowania
jachtów do 6 m długości.
Jednostki bazujące w porcie Władysławowo mają możliwość zaopatrzenia
się w paliwo, wodę pitną, lód. Mogą
podłączyć się do sieci energetycznej,
zdać wody zęzowe zaolejone, skorzystać
z usług nurkowych i holowniczych.
Na terenie portu funkcjonują: Morska
Służba Poszukiwań i Ratownictwa, Brzegowa Stacja Ratownicza oraz placówka Straży Granicznej i Kapitanat Portu.
Infrastrukturą zapewniającą dostęp do
portu administruje Urząd Morski w Gdyni. Port posiada certyfikat bezpieczeństwa, co oznacza, że spełnia wymogi
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60 lat Szkunera
16 października 2015 r. zarząd i pracownicy spółki Szkuner
z Władysławowa wraz z zaproszonymi gośćmi
świętowali jubileusz 60-lecia powstania firmy.

Gratulacje prezesowi Szkunera sp. z o.o. Michałowi Hernikowi
składa wicestarosta powiatu puckiego Tomasz Herrmann
konwencji SOLAS i kodeksu ISPS. W granicach portu zlokalizowane są tereny
stanowiące rezerwę rozwojową zaplecza
portowego.
Port dysponuje powierzchniami magazynowymi i pomieszczeniami pod
dzierżawę umożliwiającymi rozwój
turystyczno-usługowy w oparciu o port.
Połowy i przetwórstwo ryb stanowią
najważniejszy obszar działalności spółki. Firma Szkuner jest armatorem pięciu
kutrów rybackich typu B-280 i B-410.

Podstawowe gatunki poławiane przez
flotę to szproty, śledzie i dorsze.
Na terenie portu znajduje się zakład
produkcyjny, co znacznie skraca czas niezbędny do zagospodarowania ryb po ich
złowieniu i rozładunku. Złowione ryby
transportowane są do chłodni, a następnie przetwarzane na liniach produkcyjnych. Działalność przetwórcza obejmuje
szeroki asortyment produktów zarówno
świeżych, jak i mrożonych. Głównymi odbiorcami są podmioty działające na rynku

Związek Miast i Gmin Morskich

lokalnym, hurtownie, zakłady przetwórcze prowadzące dalszą obróbkę. Produkty
rybne eksportowane są również do wielu
krajów europejskich. W celu zapewnienia
wysokiej jakości wyrobów i usług spółka
Szkuner jako pierwszy zakład z branży
w Polsce wdrożyła i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005.
Przeprowadzono certyfikację w zakresie
produkcji, przetwarzania, magazynowania, transportu i obrotu żywnością.
W 2014 r. spółka otrzymała certyfikat
Marine Stewardship Councli (MSC).
Ważnym elementem przedsiębiorstwa jest także stocznia. Podstawowy
zakres świadczonych usług to kompleksowe remonty floty rybackiej i mniej-
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szych jednostek naukowo-badawczych,
ratownictwa morskiego i turystycznych
oraz przebudowa i modernizacja już istniejących. Zakres ten uzupełnia produkcja i remont wyposażenia okrętowego,
połowowego i przetwórczego oraz konstrukcji stalowych rożnego przeznaczenia. W ostatnich latach stocznia uzyskała
koncesję MSW w zakresie wytwarzania
i obrotu wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz wdrożyła system zarządzania jakością ISO
9001:2008. Stocznia dysponuje dźwigiem samojezdnym 25T oraz dźwigiem
stacjonarnym 12T. Posiada również liczne uznania Polskiego Rejestru Statków,
m.in. w zakresie spawania łukowego
ręcznego, pomiary rezystancji izolacji,

remont maszyn elektrycznych do 50 kW,
remonty głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych, przekładni, linii
wałów, śrub napędowych ze stopów
miedzi, pomp, wymienników ciepła,
wciągarek, urządzeń sterowych, pomiar
grubości metodą ultradźwiękową konstrukcji.
Obecnie spółka kończy inwestycje
finansowane ze środków pomocowych
Unii Europejskiej. W pionie połowów
i produkcji zakupiono maszyny i urządzenia, dzięki którym firma zwiększy swoje
możliwości produkcyjne. Wymiana parku
maszynowego jest szansą na pozyskanie
nowych klientów, zatem spółka mimo
już 60-letniej historii ma perspektywy do
dalszego rozwoju...
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MARIAŻ NAUKI I BIZNESU
Z inicjatywy prezes zarządu
Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Teresy
Kamińskiej i przy wpółpracy
Marcina Sokoła i Magdaleny
Sokół z Laboratorium
Przetwarzania Obrazu
i Dźwięku oraz prof. Karola
Kozaka z Fraunhofer IWS
w Dreźnie powołano
w Gdańsku spółkę Project
Centre for Research and
Innovation, która docelowo
zostanie przekształcona
w Instytut Fraunhofera.
Inicjatywa została wsparta
przez Cornelię Pieper,
konsul generalną Republiki
Federalnej Niemiec
w Gdańsku.

F

raunhofer jest największą
w Europie organizacją badawczą
w zakresie badań stosowanych.
Badania skierowane są na potrzeby
ludzi: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, energię i środowisko.
Poprzez rozwój innowacyjnych
technologii i nowych rozwiązań
systemowych dla swoich klientów
instytuty Fraunhofera pomagają
wzmacniać siły konkurencyjne w Europie. Działania badawcze mają na
celu wspieranie rozwoju gospodarczego społeczeństwa przemysłowego, w szczególności w odniesieniu do
pomocy społecznej i poszanowania
środowiska.
Jako pracodawca, Fraunhofer
oferuje platformę, która umożliwia
pracownikom instytutów podnoszenie umiejętności zawodowych
i osobistych, które umożliwią im
zdobycie wysokich pozycji zawodowych w pracy badawczej, w przemyśle i w innych dziedzinach naukowych. Obecnie Fraunhofer to
ponad 80 instytutów i jednostek
badawczych w Europie, a większość z prawie 24 000 pracowni-
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Instytut
Fraunhofera
w Gdańsku
ków to wykwalifikowani naukowcy
i inżynierowie. Roczny budżet to 2
mld euro. Z tej kwoty 1,7 mld euro
jest generowane poprzez kontrakty
badawcze. Ponad 70 procent przychodów z badań pochodzi z kontraktów dla sektora publicznego
oraz z publicznie finansowanych
projektów badawczych. Prawie
30 procent jest ze strony instytucji
publicznych, zarówno rządowych,
jak i lokalnych. Stowarzyszone międzynarodowe ośrodki badawcze
i przedstawicielstwa zapewniają
kontakt z regionami o największym
znaczeniu dla obecnego i przyszłego postępu naukowego i rozwoju
gospodarczego.
Instytuty Fraunhofera od kilku lat
są bardzo aktywne na terenie Polski,
współpracując zarówno z instytucjami rządowymi, jak i władzami lokalnymi. W szczególności dotyczy to
współpracy z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju, Agencją Rozwoju
Przemysłu, uniwersytetami i jednostkami badawczo-rozwojowymi,
urzędami marszałkowskimi oraz regionalnymi agencjami promującymi
innowacje. Większość działań na terenie Polski jest podejmowana przez
dwa instytuty Fraunhofera: Fraunhofer IWS z Drezna i Fraunhofer MOEZ
z Lipska.
Wiosną 2015 roku pracownicy
instytutów Fraunhofera IWS i MOEZ
wzięli udział w spotkaniach i konferencjach naukowych w Gdańsku
i Gdyni. Współpraca z instytucjami
regionalnymi i firmami prywatnymi
pozwoliła na poznanie potencjału

gospodarczego i naukowego regionu. Jednocześnie lokalni partnerzy
Fraunhofera, a w szczególności Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Laboratorium Przetwarzania
Obrazu i Dźwięku (LPOD), dostrzegli
zalety modelu biznesowego instytutów Fraunhofera i korzyści dla regionu przy wdrożeniu takiego modelu
łączenia nauki i biznesu
Działalność spółki w Gdańsku
będzie koncentrowała się m.in. na
obsłudze projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za fundusze unijne,
komercjalizacji i internacjonalizacji
projektów, usług i produktów, programach badawczych realizowanych na zlecenie firm i instytucji,
udziale kapitałowym w projektach
i spółkach oraz usługach badawczo-laboratoryjnych.
Spółka będzie prowadziła działalność na terenie całego kraju, ze szczególnym i preferencyjnym uwzględnieniem Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Planowane jest także
otwarcie laboratorium w Bałtyckim
Porcie Nowych Technologii w Gdyni
i stworzenie centrum laboratoryjnego z bardzo szerokim dostępem
dla firm, instytucji, naukowców czy
studentów. Koncepcja działalności
opiera się o ideę otwartego laboratorium, z którego mogłyby skorzystać
wszystkie zainteresowane podmioty
współpracujące z PSSE.
Project Centre for Research and Innovation zamierza rozpocząć działalność operacyjną do końca 2015 roku.
Związek Miast i Gmin Morskich
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III edycja Bałtyckiego
Kongresu Marketingu
Sportowego
24 i 25 listopada na Stadionie Energa Gdańsk odbył się Bałtycki Kongres Marketingu
Sportowego (BKMS), któremu towarzyszyły Sport in Digital Media Convent,
BKMS Expo oraz inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej BKMS. Dzięki współpracy
ze Sport Business School Finland podczas tegorocznego BKMS promowane
było hasło „Passion, Respect and Fun”.

Na

dwa dni Gdańsk stał
się bałtyckim centrum
rozmów o marketingu
sportowym. Ich istotą było spojrzenie na sport jako jedną z kluczowych gałęzi przemysłu czasu

wolnego. W kilku debatach i kilkudziesięciu równoległych panelach
udział wzięli prezesi zarządów:
Grażyna Piotrowska-Oliwa z Virgin
Mobile Polska, Krzysztof Czuba
z Alior Banku, Artur Olech z Ubez-

Panel „Biurko sufit, sufit biurko, czyli o potrzebie
przeprowadzania badań wydarzeń sportowych” 

Fot. PUMA

Debata „Sukces w sporcie i w biznesie. Czy pragnienie sukcesu
musi być większe niż strach przed porażką?” 

Fot. PUMA
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pieczeń Pocztowych czy też Serge
Ferré, który pełnił wcześniej stanowisko wiceprezesa w Nokia Multimedia Group Strategy.
W BKMS wzięli udział również
przedstawiciele średnich i małych
firm, samorządów, federacji i klubów sportowych, organizacji pozarządowych czy też dziennikarze
i marketerzy. Tegorocznymi mistrzami ceremonii byli Bożydar Iwanow,
komentator sportowy oraz Mariusz
Stachnik, prezes zarządu Mazowieckiego Klastra ICT (jednego z siedmiu kluczowych klastrów w polskiej
gospodarce).
Podczas BKMS miało miejsce
inauguracyjne spotkanie Rady Programowej, której przewodniczącą
jest Grażyna Piotrowska-Oliwa,
a w jej skład wchodzą takie osoby
jak Adam Sawicki, prezes zarządu
T-Mobile Polska, Wojciech Szpil,
prezes zarządu Totalizatora Sportowego, Andrzej Tersa, prezes zarządu Energi, Justyna Wajs-Jakimczyk,
prezes zarządu Atena UIF czy też
najbardziej utytułowani polscy
sportowcy – Robert Korzeniowski,
Otylia Jędrzejczak, Mateusz Kusznierewicz. W skład Rady wchodzą
również m.in. Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska,
Andrzej Kraśnicki, prezes zarządu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, »
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» Jan de Zeeuw, bliski współpracownik Leo Beenhakkera czy też dr Stanisław Kluza, były minister finansów
i pierwszy przewodniczący Komisji
Nadzoru Finansowego.

Przerwa na kawę

– Cieszę się, że możemy gościć
wybitnych prelegentów ze świata biznesu i sportu. Kluczowa jest
wymiana informacji pomiędzy tymi
środowiskami w zakresie oczekiwań,

Fot. PUMA

Każdy mógł spróbować swych sił z zawodnikami KS AZS AWFiS
w Gdańsku
Fot. PUMA

Konkurs kopnięć piłki do rugby
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Fot. PUMA

możliwości i perspektyw współpracy – dodał Tomasz Kowalski, prezes
zarządu Arena Gdańsk Operator,
który zarządza Stadionem Energa
Gdańsk. – Prelekcje osób z praktycznym doświadczeniem były źródłem
inspiracji dla uczestników BKMS. Nie
bez przyczyny przedsiębiorcy wybierają nasz stadion na podpisywanie ważnych umów. Z tego co wiem,
podczas tegorocznego BKMS zapoczątkowano kilka ważnych porozumień. Networking to bardzo ważny
element kongresu.
Swoją obecnością BKMS uświetnili m.in. Adam Korol, mistrz olimpijski w wioślarstwie, Przemysław
Miarczyński, medalista olimpijski
w windsurfingu, Marcin Lijewski,
były kapitan kadry narodowej w piłce ręcznej, Marcin Herra, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco Polska, brat Maciej
Zinkiewicz z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Spotkanie uświetnił bankiet zorganizowany w FUN ARENA – największym centrum rekreacji na Pomorzu zlokalizowanym na Stadionie
Energa Gdańsk. Uczestnicy BKMS
mieli również możliwość m.in. rozegrania meczu tenisa stołowego
z zawodnikami pierwszoligowego
AZS AWFiS Gdańsk czy też udziału
w konkursie rzutów piłką rugby do
betoniarki.
Powołanie Rady Programowej
pozwoli zarówno na konsekwentne
zwiększanie poziomu merytorycznego kolejnych edycjach kongresu,
jak i wzbogacanie ich programu.
Organizatorami tegorocznej edycji
BKMS była Arena Gdańsk Operator
oraz Bałtycki Klaster Przemysłu Czasu Wolnego.
S TA D I O N E N E R G A G D A Ń S K
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Andrzej Królikowski
ponownie prezesem
Ligi Morskiej i Rzecznej

21 listopada br. już po raz 21.
w Auli im. Króla Zygmunta
Augusta w Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni
odbył się Walny Zjazd
Ligi Morskiej i Rzecznej.
Przypomnijmy, że członkowie
tego stowarzyszenia co
cztery lata spotykają się na
swoich zjazdach, by dokonać
analizy podejmowanych
działań i wyboru władz na
kolejną kadencję.

Po

wprowadzeniu
ligowego
sztandaru uczestników spotkania powitał komandor prof.
dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii MW. Obrady Zjazdu
otworzył prezes LMiR kpt. ż.w. Andrzej
Królikowski. – „Bandera Polska, admirał Kazimierz Porębski i 1 października
CZAS MORZA 4(65) grudzień 2015

1918 roku – to trzy symboliczne filary, stanowiące swoisty Akt Założycielski naszej organizacji – Ligi Morskiej
i Rzecznej. Powołanie z inicjatywy
admirała Porębskiego Stowarzyszenia
Pracowników na Polu Żeglugi »Bandera
Polska« na ponad miesiąc przed zakończeniem I wojny światowej, najdobitniej
świadczyło o wizjonerskim spojrzeniu
w kierunku Polski Morskiej. Rozumieli, że warunkiem silnego państwa jest
mocne jego oparcie o brzeg morski.
(...)”. Przypominając genezę Ligi, A. Królikowski wyraził przekonanie, że „(...)
misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest stworzenie wspólnego frontu przekonanych,
że stara formuła, że morze żywi i bogaci
– to wciąż drogowskaz na przyszłość –
niezależnie od szerokości geograficznej,
politycznych sympatii czy partyjnych
przynależności...”.
Wśród zacnych gości, którzy zaszczycili Zjazd swoją obecnością, prezes
A. Królikowski powitał Tadeusza Zielonkę

z Remontowa Holding, Andrzeja Nawrockiego – Liga MiR koło Nieszawa, Romana Woźniaka, prezesa Polskich Linii Oceanicznych, sędziego Sądu Apelacyjnego
Witolda Kuczorskiego, Jana Wilda, prezesa Oddziału LMiR w Słupsku, Bohdana
Sienkiewicza – „tego, który zaszczepił
w nas Latającego Holendra”, duszpasterza ludzi morza ks. Edwarda Pracza
i wielu innych, również przedstawicieli
morskich stowarzyszeń: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników
Okrętowych, Elektryków Okrętowych
i organizacji – Towarzystwa Przyjaciół
„Daru Pomorza”, Bractwa Okrętów Podwodnych.
Następnie miała miejsce miła uroczystość uhonorowania tych w ocenie
członków LMiR, którzy wnieśli znaczący
wkład w jej rozwój. Wręczono trzy prestiżowe ligowe odznaczenia – Krzyże
Mari Nostro, przyznawane za szczególne
zasługi w propagowaniu rozwoju gospodarki morskiej, wychowaniu młodych »
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» pokoleń

oraz umacnianiu idei ducha
trwania Polski na morzu. Otrzymali je:
Marek Kański, znany dziennikarz telewizyjny specjalizujący się w problematyce
morskiej, Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”, za poparcie udzielane odbudowie śródlądowych
dróg wodnych oraz Krystyna Szambelańczyk, wiceprezes ds. finansowych
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
w uznaniu za wkład i pomoc finansową
znacznie wspierającą działania ligowe.
Były też odznaczenia od Związku
Piłsudczyków RP (dla Andrzeja Królikowskiego – Order Honorowy Związku)
i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, którego prezes prof. kpt. ż.w. Daniel Duda wręczył medale Towarzystwa
rektorowi-komendantowi Tomaszowi
Szubrychtowi oraz Andrzejowi Królikowskiemu. Prezes Ligi A. Królikowski odebrał też medal 35-lecia Stowarzyszenia
Starszych Mechaników Okrętowych z rąk
jego przewodniczącego Adama Stróżyka.
Były także okolicznościowe przemówienia w imieniu prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, marszałka województwa
pomorskiego Mieczysława Struka. Wyróżniono również dowódcę Dywizjonu
Zabezpieczeń Hydrograficznych kmdr.
Wojciecha Sowę, który odebrał także

Andrzej Królikowski, prezes LMiR
podziękowania dla załogi ORP „Iskra” i jej
dowódcy kmdr. ppor. Jacka Miłowskiego
za zaangażowanie i pomoc w organizacji
XXIV Zlotu Jungów LMiR w Kołobrzegu
w maju bieżącego roku.
Po oficjalnej części uroczystości przystąpiono do obrad nad sprawami Ligi.
Po wybraniu przewodniczącego obrad
i jego zastępcy kończący swoją kadencję prezes Andrzej Królikowski przekazał
w ich ręce dalsze prowadzenie Zjazdu.
Po wyborze członków komisji zjazdowych i procedur prawidłowości odbycia

Zjazdu, przedstawieniu sprawozdań
z kadencji Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu
Koleżeńskiego, odbyła się dyskusja, która
objęła również kwestie dotyczące propozycji zmian statutowych.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do
wyboru prezesa Ligi w kadencji 2015-2019. Jedynym kandydatem zgłoszonym
do pełnienia tej funkcji był ponownie Andrzej Królikowski i z tą kandydaturą zgodzili się wszyscy uprawnieni do głosowa-

W obradach Zjazdu uczestniczył Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor ZMiGM (pierwszy z prawej)
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nia delegaci. W kolejnych głosowaniach
wyłoniono cały nowy Zarząd Ligi Morskiej
i Rzecznej, którego najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie obchodów
100-lecia powstania tej patriotycznej organizacji. Warto przypomnieć, że w 2018
roku rocznicę tę obchodzić będziemy
razem ze świętem 100-lecia odzyskania
niepodległości i 100-lecia powstania Polskiej Marynarki Wojennej.
Prezes A. Królikowski w kończącym
obrady wystąpieniu podkreślił, że nowo
utworzone Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwarza
perspektywę efektywnego wykorzystania ogromu wiedzy zgromadzonej
właśnie w Lidze Morskiej i Rzecznej.
Podkreślił, że Liga jest stowarzyszeniem
ponadpartyjnym, otwartym na uczestnictwo wszystkich, którym bliskie są
sprawy morza, gospodarki morskiej
i wychowania morskiego młodzieży,
zgodnie z ligowym hasłem „Trzymajmy
się morza!”.
Podczas obrad podjęto też uchwałę
o przyznaniu godności Członka Honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej, a wśród
pierwszych wyróżnionych znalazł się
prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Janusz Jarosiński.
Przewodniczący obrad Zjazdu Tadeusz
Kuśmierski przedstawił skład nowo wybranych władz LMiR na lata 2015-2019.
Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej: Andrzej Królikowski – prezes, Elżbieta Marszałek – wiceprezes, Marek
Padjas – wiceprezes, Wacław Kowalski
– wiceprezes, Tadeusz Kuśmierski – sekretarz generalny, Ryszard Siekanowicz
– skarbnik, Barbara Latocha – członek
prezydium.
Główna Komisja Rewizyjna: Jerzy
Kwaczyński – przewodniczący, Jolanta
Czerniak-Gołuńska – wiceprzewodniczący, Andrzej Hładki – wiceprzewodniczący, Jolanta Czapiga – sekretarz,
Agnieszka Schlender – członek komisji.
Główny Sąd Koleżeński: Edward Kinas
– przewodniczący, Antoni Szarmach –
wiceprzewodniczący, Andrzej Matulewicz – sekretarz.
Odśpiewanie, „Hymnu do Bałtyku”
oraz uroczyste wyprowadzenie sztandaru zakończyło obrady.
T E KS T I Z D J Ę C I A :
C E Z A RY S P I GA R S K I
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Mobilność
i transport
w gdańskiej
perspektywie
30 listopada 2015, w Europejskim Centrum Solidarności,
odbyła się konferencja „Mobilność i Transport w ujęciu
strategicznym” zorganizowana z inicjatywy prezydenta
Gdańska przez Związek Miast i Gmin Morskich
przy udziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Prezydent Paweł Adamowicz podczas konferencji 


K

onferencja poświęcona była kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu,
a adresowana była zarówno do przedstawicieli samorządów, spółek miejskich
i regionalnych, ekspertów w dziedzinie
mobilności i transportu, środowisk akademickich jak i przedstawicieli rad dzielnic oraz studentów.
Konferencja podzielona była na pięć
bloków tematycznych obejmujących
zagadnienia komunikacji pieszej i rowerowej, komunikacji publicznej, transportu drogowego, morskiego i lotniczego.
Przeprowadzone zostały także dwie
dyskusje panelowe, w trakcie których

Fot. Jerzy Pinkas
www.gdansk.pl

zaprezentowano zagadnienia związane
z szansami i problemami transportowymi Gdańska, realizującego ambitne
plany rozwojowe w tej sferze. Były one
również znakomitą okazją do zadawania
pytań ekspertom jak i wymiany poglądów związanych z tematem mobilności.
Konferencję otworzył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Multimedialne
prezentacje przygotowane przez ekspertów, reprezentujących wszystkie strategiczne dla aglomeracji projekty transportowe, stanowiły przegląd osiągnięć
oraz planów rozwoju różnych rodzajów
transportu i mobilności w mieście.
S Y LW I A L A M E N T, Z M I G M
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N A S T R A Ż Y PA M I Ę C I O P O L S C E M O R S K I E J
W numerologii liczba 55
to liczba mistrzowska,
symbolizująca
pracowitość, potencjał
intelektualny, poświęcenie
na rzecz nauki, rozwoju
i innowacyjności. To liczba
wielkich planów i ich
realizacji. Potwierdzeniem
tego jest przypadająca
w 2015 roku 55. rocznica
powstania Narodowego
Muzeum Morskiego
w Gdańsku.

55-lecie
Narodowego
Muzeum
Morskiego
w Gdańsku

T

ymi słowami wypowiedzianymi przez dr. inż. Jerzego Litwina,
dyrektora NMM, 27 listopada br.,
w wypełnionej po brzegi Auli Politechniki Gdańskiej, rozpoczęły się jubileuszowe
obchody NMM.
Gospodarz uroczystości przypomniał,
że kierowana przez niego placówka powstała z inicjatywy ludzi morza, skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Morskiego. Mieli oni wizję
stworzenia kompleksu obiektów, które
byłyby wkomponowane w serce starego
portu gdańskiego. Pod uwagę wzięto tak
charakterystyczne dla Gdańska obiekty, jak Żuraw, spichlerze na Ołowiance,
wysłużone nabrzeża i stare jednostki
pływające. Czas pokazał, że ten nader
ambitny projekt okazał się możliwy do
realizacji.
Już w 1959 r., staraniem TPMM
i późniejszego pierwszego dyrektora
muzeum, dr. Przemysława Smolarka,
w gdańskim Dworze Artusa otwarta
została wystawa pt. „Rozwój budowy
statków”, zaś 1 października roku 1960
przy Muzeum Pomorskim w Gdańsku
powołano autonomiczny Dział Morski,
który dwa lata później przekształcił
się w samodzielną instytucję – Muzeum Morskie z siedzibą w Żurawiu.
Jego działalność wspierały instytucje
i przedsiębiorstwa gospodarki morskiej. Pomagały one przy urządzaniu
wystaw, przekazywały też eksponaty,
w tym wiele o niebagatelnej wartości
materialnej, historycznej i artystycznej. Wśród podarunków były modele
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Jerzy Litwin, dyrektor NMM
statków, pamiątki z rejsów polskich
marynarzy, obrazy o tematyce marynistycznej. Po zabytki sięgnięto również do wód Morza Bałtyckiego i Zatoki
Gdańskiej oraz Puckiej. Utworzono oddzielny dział podwodnej archeologii,
który – jak dotychczas – eksplorował
70 wraków.
Wiosną 1972 roku nastąpiło otwarcie pierwszego oddziału Muzeum
Rybołówstwa w Helu. Osiągnięcia muzealnicze były tak duże, że 1 października 1972 r. ówczesny minister kultury
i sztuki podniósł rangę muzeum, nadając mu status instytucji narodowej pod
nazwą Centralne Muzeum Morskie. Pozyskano dodatkowe fundusze i sześć lat
później zakończyła się adaptacja tzw.
starej kotłowni, budynku przylegającego do Żurawia.

W 1981 r. placówka wzbogaciła się
o wycofany ze służby polski rudowęglowiec „Sołdek”, a rok później o fregatę gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej
„Dar Pomorza”. Te jednostki pływające
zaczęły pełnić rolę muzealnych oddziałów. W 1984 r. rozpoczęło działalność
Muzeum Wisły w Tczewie, a pięć lat
później udostępniono zwiedzającym
sale ekspozycyjne w spichlerzach na
Ołowiance, tj. takich jak: Panna, Miedź
i Oliwski. To w nich, po dobudowaniu
kolejnych spichlerzy Mała i Duża Dąbrowa, od 2000 roku mieści się główna
siedziba NMM.
W 2002 r. w Kątach Rybackich otwarte zostało Muzeum Zalewu Wiślanego,
a w kwietniu 2012 r., po trzech latach
budowy, w miejscu dawnego Składu
Kolonialnego otwarto podwoje najnowZwiązek Miast i Gmin Morskich

Fryderyk Tomala, prezes Towarzystwa Przyjaciół NMM
szego i najnowocześniejszego oddziału
NMM, czyli Ośrodka Kultury Morskiej.
Dyrektor J. Litwin powiedział, że
NMM posiada już 50 tys. różnych muzealiów i jest jednym z największych na
świecie. To sprawiło, że decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego
10 grudnia 2013 r. placówka uzyskała
status Narodowego Muzeum Morskiego.
Podczas uroczystości przeczytano
listy gratulacyjne ministrów, prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz wspomniał
dorobek wszystkich dyrektorów NMM,
a prezes Towarzystwa Przyjaciół NMM
w Gdańsku dr Fryderyk Tomala docenił
zaangażowanie 230 pracowników zatrudnionych we wszystkich muzealnych
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placówkach na rzecz muzeum przekazał
obraz z wizerunkiem nabrzeża oraz dwie
nowe książki pt. „Polska morska prof.
Bolesława Kasprowicza – pasja, praca
i umiłowanie”, (jednego z 16 założycieli
Towarzystwa Przyjaciół NMM) pod redakcją Romana Kolickiego oraz „1958 –
Będzie Muzeum” autorstwa red. Pawła
Janikowskiego.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru
Pomorza” kpt. ż.w. Stefan Krella wspomniał, że Towarzystwo liczy obecnie
394 członków. Cumującą na stałe od
1982 roku przy Nabrzeżu Pomorskim
w Gdyni 106-letnią fregatę odwiedza
rocznie około 100 tys. osób. Jest ona
miejscem licznych spotkań ludzi mo-

rza, ślubów, a także wodowań książek
o tematyce marynistycznej. Z kolei
wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół
Statku-Muzeum „Sołdek” dr Witold Kuszewski przypomniał, że Towarzystwo
istnieje od 1982 roku, a pierwszym
jego szefem był prof. Jerzy Doerffer. Od
2007 roku ma ono tytuł organizacji pożytku publicznego. „Sołdka” odwiedza
rocznie około 40 tys. osób. Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda przypomniał, że jego Towarzystwo powstało
60 lat temu, a NMM pielęgnuje pamięć
o powrocie Polski nad morze po 123
latach niewoli. Jest ono strażnikiem
polskiej myśli morskiej. Na ręce dyr.
Litwina przekazał m.in. medal wybity
z okazji 65. rocznicy zaślubin Polski
z morzem.
Dziekan Wydziału Oceanologii i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej prof.
dr hab. inż. Marek Dzida docenił duże
związki łączące NMM z politechniką.
Studenci odbywają praktyki w muzeum,
a jego pracownicy prowadzą wykłady na
wyższej uczelni. Prof. M. Dzida przekazał
na ręce dyrektora J. Litwina wydziałowy
srebrny medal im. prof. Jerzego Doerffera, który w dotychczasowej historii
otrzymało 9 osób.
WŁODZIMIERZ AMERSKI
Z D J Ę C I A : C E Z A RY S P I GA R S K I

Narodowe Muzeum Morskie
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GRATULUJEMY!

Piotr Jania
nowym wojewodą
zachodniopomorskim

P

iotr Jania urodził się w 1952 r.
w Szczecinie, gdzie ukończył studia
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od blisko 40 lat
związany jest ze szczecińskim portem
– był m.in. brygadzistą, dyspozytorem
technicznym, wiceprezesem Drobnicy, szefem Wolnego Obszaru Celnego,
a w latach 2006-2008 wiceprezesem
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
W latach 80. Jania działał w „Solidarności”. Był autorem i redaktorem podziemnego pisma „CDN” i kolporterem
wolnościowych wydawnictw, a w 1988 r.
współorganizował strajk w porcie szczecińskim. Zajmował się także pomocą
internowanym, aresztowanym i ich rodzinom w ramach Biskupiego Komitetu
Społeczno-Charytatywnego.
W 1989 r. P. Jania był jednym z założycieli Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorza
Zachodniego i członkiem prezydium
odpowiedzialnym za sprawy techniczne
i organizacyjne podczas wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r.
Za działalność w opozycji niepodległościowej w 2008 r. został odznaczony
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
P. Jania jako miejski radny zasiada
m.in. w komisji ds. rozwoju, promocji
i gospodarki morskiej; jest też przewodniczącym klubu radnych PiS. To jego
trzecia kadencja w Radzie Miasta. Od
2001 r. należy do PiS.

Piotr Jania – działacz opozycji solidarnościowej, dotychczasowy
radny Rady Miasta Szczecin, wiceprezes Związku Miast i Gmin
Morskich został nowym wojewodą zachodniopomorskim.

Nowy wojewoda zachodniopomorski
jest także autorem licznych artykułów na
temat gospodarki morskiej opublikowanych w „Morzu i Ziemi”, „Portowym Magazynie” i „Pulsie Biznesu”.
Wszystkim Członkom Związku Miast
i Gmin Morskich oraz Czytelnikom „Czasu Morza” Piotra Jani nie trzeba bliżej
przedstawiać. Od 2002 r. Piotr Jania jest

wiceprezesem Związku Miast i Gmin
Morskich i jego aktywność oraz zaangażowanie od lat są doskonale znane. Jest
nie tylko bezkompromisowym orędownikiem spraw gospodarki morskiej oraz
rzecznikiem społeczności regionów nadmorskich, ale także znakomitym organizatorem wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych.

Z okazji nominacji na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego w imieniu Zarządu oraz
wszystkich Członków Związku Miast i Gmin Morskich składamy gorące gratulacje oraz życzymy
Piotrowi Jani pomyślności w realizacji ambitnych planów, wytrwałości i konsekwencji w odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczności regionu nadmorskiego a także całej gospodarki morskiej.
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NAGRODA PZŻ

„Złoty Dzwon”
dla Pętli Żuławskiej

Rybina 

Zakończyły się XVII Targi
Żeglarstwa i Sportów
Wodnych Boatshow
2015 w Łodzi, na których
można było zapoznać się
z nowinkami i aktualnymi
trendami świata żeglarskiego.
Podczas targów przyznane
zostały nagrody, w tym
specjalna nagroda Polskiego
Związku Żeglarskiego „Złoty
Dzwon”. W tym roku zostali
nią wyróżnieni marszałkowie
województwa pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego.

P

odczas tegorocznych targów ofertę zaprezentowały 203 firmy m.in.
z Belgii, Chorwacji, Grecji, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Zobaczyć można było 126
jednostek pływających – w tym jachty
żaglowe i motorowe, jednostki typu
houseboat, łodzie wędkarskie, skutery,
kajaki, pontony oraz wyposażenie, silniki, elektronikę, nawigację, odzież i środki
bezpieczeństwa. Nie zabrakło również
propozycji dotyczących rejsów, czarteCZAS MORZA 4(65) grudzień 2015

fot. Pętla Żuławska
rów, ubezpieczeń i usług portowych. Na
targach można było zapoznać się również z ofertą Pętli Żuławskiej i polskiego
odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej
E70 (MDW E70).
Nagroda „Złoty Dzwon” Polskiego
Związku Żeglarskiego jest przyznawana
od ponad 16 lat. W poprzednich latach
otrzymali ją między innymi Krzysztof
Olejnik, redaktor naczelny miesięcznika
„Wiatr”, stocznie Janmor, Gunther Yacht,
Stocznia Jachtowa Sułkowski, firma Sail-Service z Gdańska oraz żeglarz Michał
Korneszczuk.
W tym roku kapituła w składzie Jerzy
Iwaszkiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kania, Zbigniew Stosio, Stefan
Heinrich postanowiła nagrodzić „Złotym
Dzwonem” Pętlę Żuławską – 303 km
drogi wodnej – za ideę i realizację rozwoju turystyki wodnej w obszarze delty
Wisły i Zalewu Wiślanego.
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna
łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły,
Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej
Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzek Elbląg i Pasłęka, a także
wody Zalewu Wiślanego. W ramach
Pętli Żuławskiej funkcjonuje sieć portów,

przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych, które powstały w ramach
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Projekt realizowany
był przez partnerów samorządowych
z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska
to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu,
przez berliński węzeł śródlądowych dróg
wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna
(Pregołą i Dejmą do Kłajpedy).
Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego Pętla Żuławska
łączy ze sobą liczne atrakcje związane
z dziedzictwem kulturowym Żuław
Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty
w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Obszar
Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce
wypoczynku, aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej
przyrody.
Więcej informacji o Pętli Żuławskiej
na stronie: www.petla-zulawska.pl
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„O W O D Z I E I N A W O D Z I E ”

P

omysł na klasy żeglarskie we
Władysławowie nie jest niczym
nowym. Istniały trzydzieści parę
lat temu w szkołach podstawowych. Co
po nich pozostało? Złośliwy odpowie,
że jedynie nazwiska ludzi morza jako
patronów na pieczątkach szkół, bo przecież ośrodek żeglarski stanowiący bazę
dla tych klas najpierw długo niszczał,
a potem spłonął. Nie bądźmy złośliwi,
pozwólmy sobie na krótką dygresję.
Jest wrzesień 2015 roku, Zatoka Pucka, łódka klasy Omega. Na pokładzie
instruktor i piątka gimnazjalistów. Słowa opiekuna: „Na tej omedze uczyłem
się pływać”. Wniosek – z tamtych lat
pozostała jeszcze omega staruszka z lat
70. A może jednak nie będziemy złośliwi
i dostrzeżemy coś jeszcze? Może – kapitał ludzki? Kiedyś ktoś zaraził tego instruktora swoją pasją do morza i żeglarstwa, a teraz on oddaje ją innym.
Gdyby zapytać twórców tej „innowacji”, jak ona działa i ma działać w przyszłości – odpowiedzieliby, że jest to
niezwykle proste. Stworzony został
nowy przedmiot szkolny – żeglarstwo
i podzielono go na teorię i praktykę.
Przez 13 tygodni roku szkolnego we
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Klasa żeglarska
w gimnazjum
gminy
Władysławowo
Oficjalnie – „O wodzie i na wodzie” – innowacja pedagogiczna
programowo-organizacyjna funkcjonująca w Gimnazjum
w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie
przyjęta do realizacji w latach 2015-2018. Mniej oficjalnie,
ale bardziej funkcjonujące w świadomości społecznej
– po prostu klasa żeglarska.
wrześniu, pierwszym tygodniu października, ostatnim tygodniu kwietnia,
maju i czerwcu uczniowie tej klasy nie
mają wychowania fizycznego, ale podzieleni na 4 wachty pływają po Zatoce
Puckiej na łodziach typu slup przez 7 go-

dzin w tygodniu. Pozostałe 25 tygodni
to 4 godziny wychowania fizycznego,
2 godziny doskonalenia nauki pływania
na basenie i godzina teorii żeglarstwa.
Zaplanowano w każdym roku po dwa
rejsy szkoleniowe na większych jed-

Związek Miast i Gmin Morskich

nostkach niż omegi i pucki, organizację
wycieczek polegających na zwiedzaniu
muzeów marynistycznych, poznawaniu
zawodów związanych z morzem. Słowem, przygotowano program nauczania dla klasy i przedmiotu żeglarstwo,

w skład którego wchodzą także zasady
szkolenia na patent żeglarski oparte na
wymogach Polskiego Związku Żeglarskiego. Tyle oficjalnie.
Gdyby na ten projekt spojrzeć bardziej „od kuchni”, to okazałoby się, że

wśród 4 instruktorów żeglarstwa w tej
klasie ani jeden nie jest nauczycielem
wychowania fizycznego. To fizyk, historyk, geograf mający także kwalifikacje
do nauczania hotelarstwa, polonista.
Nikt z nich nie myśli o żeglarstwie jako
sporcie wyczynowym. Żeglarstwo to
dla nich sposób życia i myślenia i to
chyba ma największy wpływ na tę klasę. Młodzi ludzie od sponsorów otrzymali koszulki polo z logo klasy żeglarskiej i worki marynarskie. Już w tym
momencie poczuli się wyjątkowo. Są
grupą, są żeglarzami, kształtują swoje
poczucie odrębności i myślą o sobie jak
o elicie. Gdy trzymają rumpel, słyszą,
że to oni decydują i od nich zależą inni.
Muszą być odpowiedzialni. Gdy składają żagle, wyciągają łodzie, słyszą,
że są wachtą, grupą, zespołem i zależą
od siebie. Wiedzą, że zasady są po to,
by ich przestrzegać i stosować się do
nich, a jak nie, to jest ci zimno i mokro. Doświadczyli już tego i jeszcze doświadczą, że cechą żeglarza jest przede
wszystkim inteligencja, że żeglarz musi
myśleć i przewidywać. Muszą wykazać
się także zmysłem organizatorskim –
i tak na przykład młodzi żeglarze zorganizowali chrzest nowo kupionej łodzi
klasy Omega, zapraszając na tę uroczystość władze i sponsorów.
Słowem, tych 4 instruktorów ma
wzbogacić brać żeglarską o nowy kapitał ludzki skutecznie zarażony wirusem
żeglarstwa.
Żartobliwie mówiąc, można by
stwierdzić, że w niesprzyjających warunkach każdy wirus ginie. Całe szczęście, że we Władysławowie klimat sprzyja
żeglarstwu. Władze miasta starają się
o pozyskanie środków zewnętrznych na
budowę ośrodka żeglarskiego, a mimo
to znalazły w budżecie niemałe pieniądze na funkcjonowanie klasy żeglarskiej,
kupno łodzi i zdają się nie być przerażone wizjonerstwem nauczycieli Zespołu
Szkół nr 1.
To może pozwólmy sobie jeszcze na
jedną wizję. Jest na przykład wrzesień
2045 roku. Zatoka Pucka, kilka slupów.
Na pokładach absolwenci klasy żeglarskiej zarażają swoją pasją następne
pokolenia młodych adeptów przygody
spod znaku białego żagla i morskiej fali...
A L E KS A N D E R S T R U C K
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PRZYJACIELE ZWIĄZKU
Trawestując znane
sformułowanie, można
by powiedzieć – Związek
Miast i Gmin Morskich
siłą swoich delegatów
i członków społeczności,
które reprezentuje, stoi.
To prawda, jak również
i to, że dokonania Związku
wspierane są mądrością
i doświadczeniem wielu
znakomitych przedstawicieli
różnych dziedzin świata
nauki i praktyki. Bez ich
zaangażowania, często
mało spektakularnego,
ale niezwykle ważnego
wkładu – końcowy efekt
daleki byłby od doskonałości.

Z

wiązek Miast i Gmin Morskich ma
to szczęście, że od początku swojej
działalności potrafił skupiać wokół
siebie osoby nie tylko wybitne, ale także
gotowe dzielić się swoim intelektualnym
dorobkiem. Postanowiliśmy niektóre
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Profesor dr hab.
Jerzy Młynarczyk
z tych znakomitych osobowości przybliżyć na łamach „Czasu Morza”. Dzisiaj
– sylwetka Jerzego Młynarczyka.

PROFESOR DR HAB.
JERZY MŁYNARCZYK
Profesor Jerzy Młynarczyk jest przedstawicielem wcale licznej społeczności
pomorskich Kresowiaków. Urodził się
2 sierpnia 1931 r. w Wilnie i choć nad
polskie morze sprowadziły go niezależne od woli wyroki wielkiej europejskiej
historii, bałtycka bryza okazała się pomyślnym wiatrem na życiowej drodze
Pana Profesora.
W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo
pracował jako radca prawny. Jest profesorem doktorem habilitowanym nauk
prawnych. Od 1958 r. uczył w Wyższej

Szkole Ekonomicznej w Sopocie, od
1970 r. jest pracownikiem naukowym
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. kierował
Instytutem Morskim, był też wykładowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego
w Malmö. W latach 2006–2011 prowadził wykłady i seminaria z prawa
cywilnego i postępowania cywilnego
w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pełniąc równocześnie funkcję p.o.
kierownika Katedry Prawa Prywatnego.
Międzynarodowe prawo publiczne i prawo morskie to dziedziny profesjonalnej
specjalizacji i zawodowej pasji profesora
Młynarczyka.
W latach 1977-1981 pełnił funkcję
prezydenta Gdańska. Sprawował też
mandat posła na Sejm IV kadencji, wybranego w okręgu gdańskim z ramie-
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nia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Pracował w Komisji Ustawodawczej.
W 2004 r. przeszedł do klubu Socjaldemokracji Polskiej i kandydował z jej
listy bezskutecznie do Parlamentu Europejskiego. W 2005 r. nie ubiegał się
o reelekcję. W listopadzie 2012 r. został
powołany przez KRRiT do rady programowej TVP Gdańsk.
Opublikował 14 książek i około 200
innych publikacji naukowych. Niektóre
tytuły jego prac: „Elementy prawa cywilnego dla ekonomistów” (1977), „Umowa o budowę statku morskiego” (1978),
„Prawo morskie” (1998).
Zakładał i do dzisiaj kieruje pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu
– Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. To
patron nieprzypadkowy – najbardziej
CZAS MORZA 4(65) grudzień 2015

Fot. WSAiB
„morski” z dygnitarzy II Rzeczypospolitej.
Na stronie uczelni, w słowie od rektora
Profesor pisze: „Biorąc przykład z naszego Patrona, staramy się nieustająco rozwijać i podejmować nowe wyzwania”
– a takim nieustającym wyzwaniem jest
z pewnością morze.
Jerzy Młynarczyk z powodzeniem
uprawiał koszykówkę; grał w zespołach: w okresie 1950-1954 Warty
Poznań, 1954-1960 Lecha Poznań
(w 1958 mistrz Polski), 1960-1971
Wybrzeża Gdańsk (w 1970 wicemistrz
Polski). W latach 1953-1961 reprezentant Polski (112 występów, 671 zdobytych punktów), uczestnik mistrzostw
Europy w latach 1955, 1957, 1959
i 1961, w roku 1960 uczestnik igrzysk
olimpijskich w Rzymie (reprezentacja
Polski zajęła w turnieju VII miejsce).

W sportowym dossier Profesora czytamy, że grając na skrzydle, dysponował
dobrym rzutem, i jak pisano – zbierał
pochwały „za umiejętności techniczno-taktyczne, nieszablonowe prowadzenie akcji, skuteczność i dżentelmeńską
postawę na parkiecie”. Był, jak również
mówiono. „niezwykle inteligentnym zawodnikiem, grającym z głową”.
Tę charakterystykę rozszerzyć można
także poza koszykarską karierę Profesora. Prawo to wszak także inteligencja,
sprawność umysłu skutkująca wysokimi
umiejętnościami taktyczno-technicznymi, co przy nieszablonowym prowadzeniu akcji gwarantuje skuteczność.
A w dżentelmeńskiej postawie znaleźć
można z pewnością echa kresowego
wychowania. Ma przy tym taki niesamowity tembr głosu, że zazdroszczą mu
go chyba wszyscy.
6 października br. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego
2015/2016 w gdyńskiej Wyższej Szkole
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Uroczystość rozpoczął,
witając przybyłych, JM Rektor prof. zw.
dr hab. Jerzy Młynarczyk. Uchwałą Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej
zdecydowano przyznać Rektorowi Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi tytuł
Honorowego Kapitana i przyjąć go w poczet członków SKŻW, co umotywowano
następująco: „W uznaniu dokonań naukowych w dziedzinie prawa morskiego,
edukacji pokoleń oficerów i kapitanów
Polskiej Marynarki Handlowej, za urzeczywistnianie idei Polski Morskiej i zasługi
dla rozwoju Miasta Gdańska i Wybrzeża.”
Profesor Jerzy Młynarczyk, specjalizując się w zawiłej materii prawa morskiego, wydatnie wspomógł Związek
Miast i Gmin Morskich m.in. w pracach
związanych z przygotowaniem nowelizacji Ustawy o portach i przystaniach
morskich.
Podczas konferencji pn. „Modele zarządzania portami morskimi w Polsce
i Europie” w 2010 r. stwierdził m.in.:
„W dyskusji dotyczącej kształtu Ustawy
chciałbym podkreślić, że zgadzając się
z tezą mówiącą o tym, że porty stanowią
ogniwo w łańcuchu transportowym i że
porty polskie mają charakter regionalny,
to w obronie interesów tych portów opowiadam się za komunalizacją portów”.
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W STRONĘ NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Terminal w Świnoujściu
dostał zgodę na przyjęcie
pierwszej dostawy LNG

			

			

			

Terminal LNG w Świnoujściu
uzyskał zgodę na rozpoczęcie
procedury schładzania
i rozruchu technologicznego
z użyciem skroplonego
gazu ziemnego (LNG)
z metanowca, który
przypłynie z Kataru
do Polski w grudniu
tego roku. Pozwolenie jest
wymagane przepisami prawa,
a wydaje je Transportowy
Dozór Techniczny.

D

ecyzję podjęto po zakończonej
w pierwszej połowie listopada
operacji wstępnego schładzania
rurociągów. Proces przeprowadzano za
pomocą azotu, który został dostarczony
do Świnoujścia w formie ciekłej specjalny-
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mi cysternami. Podczas testów instalacja
była sprawdzana pod kątem ewentualnych odkształceń i przemieszczeń spowodowanych schłodzeniem instalacji. Proces
zakończył się wynikiem pozytywnym.
W części instalacji osiągnięto schłodzenie
na poziomie od zakładanego -130 stopni
Celsjusza do nawet -150 stopni.
– Proces był prowadzony w systemie
ciągłym, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, przy stałym udziale nadzoru
inwestorskiego – firmy Multiconsult
oraz inwestora – spółki Polskie LNG –
powiedział Maciej Mazur, dyrektor Biura
Komunikacji Korporacyjnej.
Na terenie terminalu LNG w Świnoujściu trwają ostatnie przygotowania
do przyjęcia pierwszego metanowca.
Pierwszy statek ze skroplonym gazem
ziemnym przypłynie do świnoujskiego
portu w grudniu br. Druga dostawa LNG
do Świnoujścia, która zapewni gaz na

dalsze próby eksploatacyjne, zostanie
przeprowadzona w pierwszym kwartale
przyszłego roku.
Początkowo dzięki instalacji na terminalu LNG będzie można zapewnić jedną
trzecią polskiego zapotrzebowania na
gaz. W przypadku rozbudowy obiektu zdolność regazyfikacyjna terminalu
wyniesie 7,5 mld metrów sześciennych
rocznie, co odpowiada połowie zapotrzebowania naszego kraju na ten surowiec. Świnoujski terminal będzie jedyną
tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej i jedną
z największych na całym kontynencie.
Instalacja, wraz z nowymi gazociągami,
interkonektorami, wirtualnym i fizycznym rewersem na gazociągu jamalskim,
a także podziemnymi magazynami
i własnym wydobyciem, zwiększy niezależność energetyczną Polski.
M O R Z A I O C E A N Y. P L
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W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 1 4 - 2 0 1 8 )
1. Cedry Wielkie

Wojciech Mańkiewicz – radny

2. Darłowo

Waldemar Śmigielski – dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Darłowie

3. Dziwnów
			

Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Antoni Rup – radny

4. Elbląg

Janusz Hajdukowski – radny

5. Gdańsk

Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

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 miasto

Bogdan Błaszczyk – radny

11. Krynica Morska

Krzysztof Swat – burmistrz

12. Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

13. Krokowa

Ludwika Cierocka

14. Lębork
			

Witold Namyślak – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

15. Łeba
			

Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Magadalena Bojarczuk – sekretarz miasta

16. Mielno

Olga Roszak-Pezała – wójt

17. Międzyzdroje
			

Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz
Katarzyna Kutereba-Gnitecka – zastępca burmistrza

18. Puck
			

Hanna Pruchniewska – burmistrz
Amadeusz Walke – radny

19. Pruszcz Gdański miasto

Janusz Wróbel – burmistrz

20. Rewal

Agnieszka Tasarz – przewodnicząca rady

21. Sopot

Marcin Skwierawski – wiceprezydent miasta

22. Szczecin

Piotr Jania – radny

23. Świnoujście

Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta

			

Barbara Michalska – wiceprezydent miasta

24. Trzebiatów

Zdzisław Matusewicz – burmistrz

25. Ustka

Maciej Karaś – prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce

26. Ustronie Morskie

Tomasz Grobla – sekretarz gminy

27. Władysławowo

Roman Kużel – burmistrz

28. Urząd Marszałkowski
członek wspierający
		 Województwa Pomorskiego

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

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

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

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
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
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

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.tv
um@krynicamorska.tv
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
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 – 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
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

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
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
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

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

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

