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Zacumuj w Błotniku
Marina Błotnik to zaciszna i komfortowa przystań żeglarska z nowoczesnym zapleczem, położona 
w starorzeczu Wisły, w pobliżu śluzy Przegalina, na malowniczym szlaku Pętli Żuławskiej w gminie 
Cedry Wielkie. Do Mariny prowadzi bardzo łatwy dojazd od drogi ekspresowej S7.

Marina oferuje ok. 80 miejsc postojowych w stano-
wiskach typu Y bom dla jednostek o zanurzeniu do 
2,5 m. Pływające pomosty są wyposażone w słup-
ki umożliwiające podłączenie energii elektrycznej 
i wody. Obiekt posiada nowoczesny budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, węzłami sanitar-
nymi i atrakcyjne cenowo miejsca postojowe na lą-
dzie z obsługą slipowania łodzi, dostępny jest także 
dźwig samobieżny dla jednostek do 15T. Na lądzie, 
w zależności od wielkości jednostek może stać oko-

ło 120 łodzi.
W pobliżu mariny zlokalizowana jest szkółka żeglar-
ska z osobnym zapleczem w postaci budynku z ma-
gazynem dla łodzi typu Optymist i kajaków wraz 
z salą do szkoleń i węzłem sanitarnym. Szkółka po-
siada swój pomost pływający dla cumowania łodzi 
kursantów. 
Obok szkółki jest miejsce na rekreację z dużą wiatą, 
miejscem do grillowania i palenia ogniska. Do dys-
pozycji jest także boisko do gry w siatkę plażową, 

turyści mogą również biwakować w pobliżu. Cały 
teren mariny jest ogrodzony oświetlony i monitoro-
wany przez 24h. 
Operatorem całego obiektu od sierpnia 2014 jest 
Gdański Klub Morski „CEDRUS”, który świadczy 
dodatkowe usługi bosmańskie, dostosowane do 
potrzeb przybyłych jednostek. Dodatkowo zmo-
dernizowane pomieszczenia wraz z sprzętem mul-
timedialnym stanowią idealną bazę do różnego ro-
dzaju konferencji, spotkań i uroczystości.

Aktualnie prowadzone 
są prace projektowe na 
rozbudowę mariny w 
zakresie dodatkowych 
miejsc postojowych 
na wodzie dla około 60 
łodzi i około 2500 m2 
terenu utwardzonego 
i oświetlonego pod 
zimowanie jachtów. 
Planuje się poszerze-
nie stałego pomostu 
by uzyskać możliwość 
spacerowania dla tury-
stów. W ramach inwe-
stycji dawny budynek 

po byłej stacji pomp 
ma zostać zamieniony 
w oszklony budynek 
pod  pod przyszłą ga-
stronomię. Planuje się 
również budowę miej-
sca postojowego dla 
kajaków z dodatkowym 
węzłem sanitarnym i 
siłownię na świeżym 
powietrzu z innowa-
cyjnym stanowiskiem 
do ćwiczeń dla dzieci. 
Realizacja inwestycji 
zaplanowana została w 
2017 roku.

Rozbudowa

Zajęcia w szkółce żeglarskiej prowadzone są przez 
profesjonalnego trenera żeglarstwa, który wraz 
z Gdańskim Klubem Morskim CEDRUS realizuje pro-
gram zajęć dopasowany bezpośrednio do grupy 
uczestników. W pierwszych miesiącach odbywały 
się zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa 
i pierwszej pomocy przedmedycznej, a także warsz-
taty szkutnicze łodzi OPTYMIST. Łódka Optimist zo-
stała stworzona do szkolenia żeglarskiego dzieci, na 
całym świecie. Prosta i bezpieczna konstrukcja daje  
możliwość rozpoczęcia szkolenia od najmłodszych 
lat.
Obecnie zajęcia odbywają się na wodzie, gdzie 

uczestnicy uczą się żeglarstwa na łodziach klasy 
OPTYMIST. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie trenin-
gów żeglarskich i start w regatach, które jak co roku 
organizowane są na terenie Gminy Cedry Wielkie. 

W ramach zajęć zaplanowano wiele ciekawych do-
datkowych atrakcji dla uczestników szkółki, m.in. 
krótkie rejsy na profesjonalnej pełnomorskiej łodzi, 
w której uczestniczyć będą najlepsi uczestnicy zajęć. 
W tym roku zaplanowano dwa parodniowe rejsy. Dla 
grupy dzieci, która uczestniczy w zajęciach w szkółce 
żeglarskiej od zeszłego roku, zaplanowano również 
treningi na łodziach RS FEVA i Delta
Dodatkowo dzięki współpracy z Pomorskim Związ-
kiem Żeglarskim i uczestnictwem w wizycie studyjnej, 
na zaproszenie samorządu miasta Ragusa (Comune 
di Ragusa), delegacji, w tym również przedstawiciela 
Gminy Cedry Wielkie możliwe jest uczestnictwo Gmi-
ny w projekcie międzynarodowym Polsko - Włoskim. 
Projekt ten obejmuje wymianę dzieci i przeprowa-
dzenie zajęć z zakresu edukacji żeglarskiej. Termin 
pierwszej, pilotażowej wymiany dzieci zaplanowany 
został na pierwszy tydzień września 2016 r., a udział 
w nim zaproponowany zostanie dzieciom m.in. z te-
renu Gminy Cedry Wielkie, które wykazywać będą 
największe zaangażowanie w szkółce żeglarskiej 
w Błotniku.     (ŁŻ)

Od kwietnia 2016 r.  rozpoczął się już kolejny sezon 
szkółki żeglarskiej w Marinie w Błotniku.W tym 
roku zajęcia odbywają się dla trzech grup 10 oso-
bowych w ilości 175 godzin dla każdej z grupy. 

Szkolenie młodych 
adeptów żeglarstwa
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Koncerty w Helu
Pod koniec lipca Hel został gospodarzem EB Hel Spot, czyli letniej akcji mar-
ketingowo-kulturalnej marki EB. W miejscowości powstał beach bar rodem 
z tropikalnych plaż, zapowiedziano plażowe atrakcje, letnie kino i atrakcyj-
ne koncerty.

Akcja ruszyła na plaży w Helu 25 lipca. Powstał 
tam beach bar rodem z tropikalnych plaż, 
gdzie grają polscy i zagraniczni didżeje,zapo-
wiedziano także plażowe atrakcje – pokazy 
flair, wypożyczalnie skimboardów, warsztaty 
i pokazy kitesurfingu. Na festiwalu powstało 
takze studio graficzne, gdzie każdy zaintere-
sowany będzie mógl własnoręcznie stworzyć 
materiały festiwalowe. Zapowiedziano także 
organizację kina festiwalowego.
Zwieńczeniem akcji ma być darmowy, dwu-
dniowy festiwal muzyczny, który zaplanowa-
no na weekend 13 i 14 sierpnia. 
Pierwszego dnia wystąpią artyści i grupy – 
Mioush (godzina 19.00), Madofako (20.15), 
Xxanaxx (godzina 21), Monki (00.00). Główną 
gwiazdą tego dnia będzie występ legendarne-
go hip-hopowego trio De La Soul, które wy-
stąpi o godzinie 22.30.
Drugiego dnia w Helu wystąpi kilku polskich 
artystów – Tede (19.00), Taco Hemingway 
(20.00), Łąki Łan (21.00). Główną gwiazdą bę-
dzie grupa HERCULES & LOVE AFFAIR, która 
przedstawi taneczne sety inspirowane nowo-
jorskim housem z lat 90-tych. (GB)
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Trwa koncertowe
lato w Pucku
Na Zielonej Plaży w Pucku organizowane są darmowe, let-
nie koncerty dla turystów i mieszkańców. W sierpniu oprócz 
legendarnej grupy Dżem, zaplanowano także występ gru-
py Myslovitz. Organizatorzy zaplanowali także atrakcje mu-
zyczne dla miłośników muzyki reggae.

Letnie koncerty rozpoczęły się w lipcu, gdzie na 
Zielonej Plaży wystąpili już tacy artyści jak: raper 
DonGuralesco i niekwestionowana gwiazda pol-
skiej muzyki rozrywkowej – Maryla Rodowicz. 
Do Pucka przyjechali także miłośnicy muzyki di-
sco-polo, którzy 17 lipca oglądali i słuchali tam 
koncertów grup – Ambu-lans, Piękni i Młodzi i 
Playboys. Atrakcje koncertowe będą kontynu-
owane w sierpniu.
Grupa Myslovitz zagra dla puckiej publiczności 

13 sierpnia, dzień później wystąpi kultowa i le-
gendarna grupa Dżem. Oba koncerty odbędą 
się na Zielonej Plaży, początek występów zapo-
wiedziano na godzinę 21.
Kilka dni później, 19 sierpnia w nadmorskiej 
miejscowości pojawi się ciekawa propozycja dla 
miłośników reggae. O godzinie 21 rozpocznie 
się bowiem koncert Mesajah, któremu towarzy-
szył będzie zespół Riddim Bandits.
Wszystkie okoncerty są bezpłatne. (GB)
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Pod naszym patronatem
Gwiazdy z lat 90-tych w Łebie
To będzie wielkie wydarzenie muzyczne i wyjątkowa atrakcja dla miłośni-
ków muzyki z lat 90-tych. 6 sierpnia 2016 roku w Łebie odbędzie się festiwal 
w tym klimacie - Łeba Love Message Festival. Zapowiedziano występy praw-
dziwych gwiazd – MrPresident, grupa Loona, Nana, Master Boy i Fun Factor.

Festiwal będzie trwał ponad 6 godzin.
Będzie to impreza masowa, płatna, 
nastawiona na ponad 15 tysięcy osób. 
6 sierpnia na scenie, która powstanie 
na placu przy Szkole Podstawowej 
w Łebie, na żywo wystąpi pięciu zna-
nych wykonawców zagranicznych 
z tamtych lat - MPresident, znany z ta-
kich hitów jak "Coco Jambo", zespół 
Loona "Bailando", Nana "Lonely" czy 
Fun Factory "I Wanna Be With U".
- Będzie to pierwsze tak duże wyda-
rzenie w naszym regionie. Jak widać 
zapowiada się
naprawdę gorący sezon tego lata 

w Łebie, pełen wielu atrakcji dla od-
wiedzających nas gości - mówi Mi-
chał Sałata, asystent Burmistrza Mia-
sta Łeby ds. Kultury i Sportu.
Bilety na festiwal kosztują 45 złotych, 
można je kupić na stronie interneto-
wej – www.lovemessagefestival.pl, 
bilety będą dostępne w sprzedaży 
także w dniu koncertu.    (GB)
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Co zabrać nad morze, w góry 
i na Mazury?
Pierwsza zasada pakowania brzmi: nie rób tego na ostatnią 
chwilę. Wrzucanie rzeczy do torby w nieładzie będzie dener-
wowało ciebie i całą rodzinę. A jeśli w pośpiechu zaczniesz 
szukać butów, dziecięcych kurteczek, prać ubrania i przygo-
towywać dokumenty, to na pewno czegoś zapomnisz. Dla-
tego o przygotowaniach do wyjazdu pomyśl odpowiednio 
wcześniej. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych nerwów.  

Odpowiednia odzież 
To, jakie ubrania powinieneś ze sobą zabrać, w dużej mierze 
zależy od tego, dokąd się wybierasz. Inne ubrania zabierzesz, 
jadąc w góry, a inne na Mazury bądź spędzając weekend 
nad morzem. Weź pod uwagę, w jakiej strefie klimatycznej 
spędzisz wakacje. Jeśli na południu Europy, to oczywiście 
spakuj więcej letnich fatałaszków. Jednak gdziekolwiek bę-
dziesz, zawsze musisz zabrać ze sobą kurtkę przeciwdesz-
czową, nieprzemakalne buty, ciepły sweter albo bluzę oraz 
komplet bielizny. Istotne są również wygodne obuwie i od-
powiednie nakrycie głowy. Warto też pamiętać o kostiumie 
kąpielowym. Jego zakup w miejscowości letniskowej może 
cię słono kosztować. 

Letnia apteczka 
Latem niestety grozi ci sporo niebezpieczeństw. Chodzi 
między innymi o ukąszenia, zatrucia pokarmowe, czy też 
kontuzje. Dlatego bez względu na to, dokąd się wybierasz 
zabierz ze sobą dobrze wyposażoną apteczkę. Co powinno 
się w niej znaleźć? Przede wszystkim środki opatrunkowe, 

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Wakacyjny wyjazd poprzedza zazwyczaj pakowanie walizek. To dość mało przyjemne zajęcie. Aby uniknąć przykrych 
niespodzianek, warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie bagażu. Od tego, co weźmiemy ze sobą w podróż, często zależy cały wypad. 

tabletki przeciwbólowe, leki na przeziębienie i kosmetyki, które 
odstraszają kleszcze oraz komary. 

Mniej znaczy lepiej
Weź trzy wygodne koszulki, w których dobrze się czujesz i mo-
żesz ubrać je wszędzie, a nie osiem bluzeczek na wieczór, rano 
i południe. Ubrania, które bierzesz w podróż powinny być uni-
wersalne, żeby można było wykorzystać je w różny sposób. War-
to spakować lekką sukienkę, która zajmie mało miejsca, a do-
skonale nada się zarówno na wieczorną imprezę, jak i dzienne 
zwiedzanie miasta. Dobrze jest postawić na prostotę – jasna, 
dopasowana koszulka i szorty lub spódniczka sprawdzą się 
w każdej sytuacji. Oczywiście warto też pamiętać o zdjęciach 
– ubrania muszą być wygodne i musisz się w nich czuć na tyle 
dobrze, żeby potem z przyjemnością oglądać fotki z wakacji. 

Walizka czy plecak?
Jeżeli podróżujesz samolotem, autokarem lub pociągiem, naj-
lepiej zabierz ze sobą mocną walizkę, która nie gnie się łatwo 
pod ciężarem, więc lepiej ochroni rzeczy przed uszkodzeniem. 
Jeśli na miejscu czeka Cię wędrówka, dobrze jest spakować rze-
czy do plecaka, a następnie włożyć go do większej walizki. Jeśli 
jedziesz na wakacje samochodem, spakuj się w kilka średnich 
plecaków, do każdego inny rodzaj rzeczy, na przykład ubrania 
w jednym, jedzenie w drugim itd. Będzie Ci łatwiej coś odna-
leźć i wyciągnąć w trakcie podróży, a także w razie potrzeby 
przepakować się. Pakując się, rzeczy cięższe umieszczaj na dole 
walizki, a lżejsze i delikatniejsze na górze. To wszystko, co łatwo 
uszkodzić, układaj między warstwami ubrań. (AW)

Nowe muzeum w Łebie
Budynek Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w 
Łebie będzie miał nowoczesne kształty, które wpiszą się zarówno w nad-
morski klimat, jak i planowany charakter instytucji. Rozstrzygnięty został 
konkurs urbanistyczno – architektoniczny na projekt łebskiej placówki. 
Zwycięzcą jest pracownia Plus3Architekci Sp. z o.o. z Warszawy.

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołów-
stwa Bałtyckiego powstanie w pobliżu ujścia 
rzeki Łeby do Bałtyku. Wcześniej rzeka ta prze-
pływa przez jezioro Łebsko, nad brzegami któ-
rego zostały odkryte wczesnośredniowieczne 
łodzie słowiańskie

.– Łeba to ważny punkt turystyczny, więc je-
steśmy pewni frekwencji w okresie turystycz-
nym, ale też poza sezonem. Chcemy, żeby 
obiekt był otwarty cały rok: otwarty na potrze-
by mieszkańców, regionu, żeby służył lokalnej 
społeczności – tłumaczy dyrektor Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, dr inż. Jerzy 

Litwin.
Projekt nowego, łebskiego oddziału NMM 

to propozycja jednorodnej bryły, interesująco 
otwartej w kierunku promenady i kanału porto-
wego. Dynamiczna forma budzi jednoznaczne 
skojarzenia z działaniem wiatru. Wygięcie żalu-
zji stanowi dominantę elewacji frontowej i jest 
równocześnie zaproszeniem do środka budyn-
ku. Zastosowanie pionowych elementów w po-
staci lin uzupełnia i podkreśla nautologiczny 
charakter nowego oddziału NMM.

-Konsekwentne, czytelne w odbiorze wie-
lopłaszczyznowe inspiracje i konotacje ma-
rynistyczne, interesująco przedstawione na 
planszach graficznych oraz w części opisowej 
przyczyniły się w efekcie do wygenerowania 
konsekwentnego i czytelnego pomysłu formal-
nego, otwierającego drogę do realizacji tego 
projektu jako muzeum - ikony miasta Łeby”, 
czytamy w uzasadnieniu zespołu sędziowskie-
go.

Nowe muzeum będzie zajmowało kilka hal, 
w jednej z nich planowana jest aranżacja sło-

wiańskich łodzi z czasów wikingów, a także 
ówczesnej sztuki szkutniczej. Kolejne sale będą 
dedykowane obiektom wydobytym w czasie 
podwodnych badań archeologicznych. Część 
ekspozycji będzie także poświęcona rybołów-
stwu morskiemu oraz ratownictwu morskiemu.

-Europejskie muzea prezentujące tematykę 
związana z kulturą z czasów wikingów cieszą się 
ogromną popularnością wśród zwiedzających, 
a to doskonale rokuje nowej placówce – podkre-
śla dyrektor Jerzy Litwin - Chcielibyśmy, żeby 
wzorem muzeum Łodzi Wikingów w Oslo czy 
Roskilde można było zaprezentować kilka cie-
kawych jednostek zbudowanych przez Słowian, 
a tym samym pokazać dziedzictwo morskie 
ludności, która była partnerem i rywalem Skan-
dynawów w X-XII wieku. Posiadamy w naszych 
bogatych zbiorach wraki łodzi słowiańskich, od-
kryte na Oruni koło Gdańska, w wodach Zatoki 
Puckiej i z nad jeziora Łebsko. Dzięki nowym 
przestrzeniom ekspozycyjnym będziemy mogli 
je swobodnie zaprezentować zwiedzającym – 
dodaje dyrektor Jerzy Litwin. (PR)
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Wybrano Hydro-Odrzutowego mistrza
Akrobacje, salta w tył i w przód, delfiny, czy śru-
by kręcone z zawrotną prędkością – a to wszystko 
kilkanaście metrów nad wodą. Podczas GDYNIA 
FLYCUP, zawodów we freestyle flyboardingu, wy-
brano Hydro-Odrzutowego Mistrza!

Długi, 23-metrowy wąż 
był jedynym ogranicze-
niem dla hydro-odrzu-
towców. Spektakularne 
figury wykonywane z za-
wrotną prędkością na wy-
sokości 15 metrów nad 
wodą, oczarowały gdyń-
skich plażowiczów, któ-
rzy przez cztery godziny 
dopingowali riderów te-
amów „Latające Papcie”, 
„Flyboard Mazury”, czy 

„Kaskada”. Pierwszy raz 
nad polskim morzem do 
rywalizacji w ramach cy-
klu Międzynarodowych 
Zawodów Hydro-Odrzu-
towych przystąpili czo-
łowi zawodnicy z Polski. 
Spośród nich wyłoniono 
najlepszych w katego-
riach kobiet i mężczyzn.
W sobotę plażowicze 
oglądali treningi, nato-
miast prawdziwa rywali- fo
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Kolejne rekordy 
Tattoo Konwent
Koncertem popularnego rapera Quebonafide za-
kończyła się 8. odsłona Gdańsk Tattoo Konwent. 
Odbywający się w 5 miastach festiwal tym razem 
przyciągnął rekordową liczbę prawie 7000 odwie-
dzających. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli 250 
tatuatorów w akcji, wzięli udział w 5 koncertach 
i 4 pokazach. Podczas Gdańsk Tattoo Konwent 
2016 Jury oceniło 520 zgłoszonych do konkursów 
tatuaży, także w nowych, niekonwencjonalnych 
kategoriach konkursowych.

zacja odbyła się w niedziel-
ne popołudnie. Zacięta 
walka i efektowne akroba-
cje nad wodą były nie lada 
wyzwaniem dla sędziów. 
Każdy zawodnik miał dwie 
dwuminutowe próby. 
W klasyfikacji uwzględ-
niony był lepszy występ. 
Jurorzy oceniali przede 
wszystkim trudność ewo-
lucji, wysokość, technikę 
oraz umiejętność łączenia 
figur w choreografii.
Imprezie towarzyszyły 
atrakcje, m.in. pokaz jogi 
na świeżym powietrzu, czy 
skoki na trampolinie. Part-
nerem. (GS) fo
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Zgodnie z oczekiwa-
niami organizatorów, 
podczas kolejnej edycji 
Gdańsk Tattoo Konwent 
pobity został zeszłorocz-
ny rekord frekwencji. 
Wciąż poszerzający się 
wachlarz dodatkowych 
atrakcji i coraz większe 
grono topowych, pol-
skich tatuatorów uczest-
niczących w konwencji 
przyciągnęły do hali AM-
BEREXPO prawie 7000 
osób. Wśród odwiedza-

jących spotkać można 
było zarówno osoby wy-
tatuowane, jak i te które 
nie posiadały ani jedne-
go wzoru na ciele.
W czasie wydarzenia po-
wstało kilkaset tatuaży. 
Do konkursów zgłoszo-
no 520 prac, stworzo-
nych przez pracujących 
na konwencie artystów. 
39 z nich zostało wy-
różnionych w 13 kate-
goriach konkursowych. 
(RP)




