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Łeba w czołówce
Plaża w Łebie  znalazła się w czołówce rankingu plażowego portalu Onet.pl, który obejmował 30 miejscowości.

w ramach aktualnej, 
dziesiątej z kolei edycji 
rankingu jego twócy od-
wiedzili 30 nadmorskich 
miejscowości. Celem ta-
kiej podróży i analizy było 
sprawdzenie, gdzie moż-
na znaleźć najładniejsze 
plaże i gdzie znajduje się 
największy wybór kwater 
i noclegów. twórcy ran-
kingu sprawdzali także, 
gdzie najlepiej pojechać 
z dziećmi i czy dana miej-
scowość ma atrakcje, gdy 
pogoda pokrzyżuje plany 
wylegiwania się w słońcu. 

Podczas oceny kąpielisk 
i ich otoczenia korzystano 
z wypracowanej w ciągu 
kilku lat punktacji. naj-
ważniejsze były plaże i ich 
otoczenie – za wodę i pia-
sek można zdobyć połowę 
punktów, dalej pod uwa-
gę brano różnorodność 
bazy noclegowej i gastro-
nomicznej, możliwości 
wypoczynku aktywnego, 
kryte pływalnie, aquaparki 
oraz bogactwo imprez ar-
tystycznych, sportowych i 
rozrywkowych. Oceniano 
także wszelkie atrakcje, 
które zapewniają „prze-
trwanie” w czasie niepo-
gody - zabytki, muzea, ga-
lerie itp., zlokalizowane w 
samej miejscowości lub w 

jej okolicy. Osobno zajęto 
się kwestią cen nad Bał-
tykiem, ten parametr jed-
nak nie wpływał na ocenę 
kurortów.

nowe kryterium, które 
pojawiło się bieżącym 
roku to estetyka miej-
scowości, w tej kategorii 
można było zdobyć od 1 
do 5 punktów.

autorzy opracowa-
nia podkreślają, że pod 
względem urody plaż, 
nasze wybrzeże bije na 
głowę wiele innych, także 
bardziej renomowanych 
regionów. 

- długie, praktycznie łą-
czą się w jeden nieprze-
rwany ciąg, z drobnym, 
miękkim, złotawożółtym 
piaskiem, szerokie na 40-
60 metrów, a czasami na-
wet na ponad sto metrów. 
do tego pozbawione na-
chalnej zabudowy hote-
lowej, zasłonięte pachną-
cymi żywicą lasami - takie 
są właśnie nasze plaże. ich 
szerokość ulega co roku 
zmianom, które w niektó-
rych miejscach mają cha-
rakter lokalnej katastrofy, 
ale ich stan - czystość i 
urządzenie z roku na rok 
się poprawia – zaznaczają 
twórcy rankingu.

Co się zmieniło w nad-

morskich miejscowo-
ściach według twór-
ców rankingu?  tutaj 
odpowiedź jest pozytyw-

na. nadmorskie kurorty 
wypiękniały (wiele miej-
scowości modernizowa-
ło nadmorskie bulwary i 
promenady, rewitalizo-
wano także plaże), poja-
wiły się nowe możliwości 
aktywnego wypoczynku, 
przybywa także nowocze-
snych obiektów noclego-
wych.

autorzy rankingu przy-
znają jednak, że proble-
mem może być jednak 
dojazd do miejscowo-
ści wypoczynkowych, a 
zwłaszcza w okolicach 
trójmiasta

inny, ewentualny man-
kament to temperatura 
wody, która na koniec 
czerwca wynosiła od 17 

do 18 stopni w rejonie 
Zatoki Pomorskiej, przez 
14-16 na otwartym mo-
rzu, po 16-17 stopni na 
Mierzei wiślane. jak się 
okazuje, takie temperatu-
ry są stanowczo poniżej 
oczekiwań plażowiczów.

na pierwszym miejscu 
rankingu znalazła się Ust-
ka, drugie miejsce zajęło 
Świnoujście. Łeba znala-
zła się na trzecim miejscu 
i pobiła Kołobrzeg, który 
na tej pozycji znajdował 
się rok temu. Krynica Mor-
ska w tym roku spadła z 
pierwszej dziesiątki, moc-
no awansowały natomiast 
takie miejscowości jak 
Ustronie Morskie, Mrzeży-
no i dźwirzyno.

raNkiNg
1.Ustka
2. Świnoujście
3.Łeba
4.Kołobrzeg
5. darłowo
6. Gdańsk
7. jastarnia
8. sopot
9. Gdynia
10. jurata

aUtOrZy OPraCO-
wania POdKreŚlają, 
że POd wZGlędeM 
UrOdy Plaż, Nasze 
Wybrzeże bije Na 
gŁOWę Wiele iN-
Nych, także bar-
dziej reNOmOWa-
Nych regiONóW.
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Kaszëbsczé Bôtë Pòd Żôglama

Barwny Jarmark 
Dominikański

tradycyjnie już w ostatnią niedzielę lipca w chałupach odbyły się kaszëbsczé bôtë Pòd żôglama, czyli kaszubskie Łodzie Pod żaglami.

kUltUra | to najbarwniejsza wizytówka kulturalna i handlowa gdańska. 
do 20 sierpnia w stolicy województwa potrwa jarmark dominikański.

Pogoda była wyśmie-
nita, a oprócz żelazne-
go punktu programu, 
jakim są regaty  kaszub-
skich łodzi rybackich, 
na wydarzenie złożył 
się pokaz rzemiosła 
rybackiego i kaszub-
skiej kultury. nie za-
brakło konkursów dla 
publiczności. Część ar-
tystyczną wydarzenia 
zapewniła kapela Ma-
nijôcë, kabaret Pùrtcë, 
zespół Kaszubianki 
i zespoł Bliza. Gwiazdą 
wieczoru tym razem 
był zespół Czerwone 
Gitary.

Organizatorami im-
prezy było Zrzeszenie 
Kaszubsko – Pomorskie 
o/władysławowo, Cen-
trum Kultury, Promocji 
i sportu we władysła-
wowie oraz sołectwo 
Chałupy.
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tradycja jarmarku św. 
dominika sięga roku 1260, 
kiedy to papież aleksan-
der iV zezwolił gdańskim 
dominikanom na udzie-
lanie studniowych odpu-
stów w dniu święta ich 
założyciela.

jarmark odbywał się 
wówczas w sierpniu i był 
czternastodniowym wy-
darzeniem, które przycią-
gało do miasta niemców, 

Francuzów, anglików 
i Hiszpanów, właśnie z po-
wodu tego święta zawija-
ło do portu 400 okrętów 
naładowanych winem 
francuskim i hiszpańskim, 
jedwabiem, oliwą, cytry-
nami, konfiturami i inny-
mi płodami hiszpańskimi, 
korzeniami portugalskimi, 
cyną i suknem angielskim.

Święto o tak długiej tra-
dycji stało się dzisiaj naj-

większą plenerową impre-
zą handlowo-kulturalną 
w Polsce i jedną z najwięk-
szych w europie. nowym 
akcentem tegorocznej 
edycji jarmarku (757 z ko-
lei) jest jego wyjście na 
drugą stronę Motławy. Po 
raz pierwszy kupcy han-
dlują na ul. stągiewnej, po 
raz pierwszy również kon-
cert otwarcia miał miejsce 
na Ołowiance.

w tym roku na imprezie 
goszczą wystawcy z 14 
krajów, m.in. austrii, Biało-
rusi, Hiszpanii, indii, włoch 
i oczywiście Polski. stoiska 
rzemieślnicze powsta-
ły na ul. straganiarskiej 
i stągiewnej. na ul Grobla 
iV - oprócz stoisk rzemieśl-
niczych i artystycznych 
rozmieszczone są także te 
oferujące produkty regio-
nalne.       (gb)



Kolejna XVIII już edycja Festiwalu Kultury  
Średniowiecznej Oblężenie Malborka za nami.
Organizatorzy, muzeum zamkowe oraz miasto malbork, jak co roku w przedostatni weekend lipca, na tydzień po bitwie pod grunwaldem zapraszają do 
prawdziwe średniowiecznego miasta. a wszystko to by uczcić historyczne chwile, w których to wojska króla Władysława jagiełły próbowały odbić mal-
borski zamek z rąk krzyżaków. 
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Chociaż oficjalnie im-
preza trwała od 21 do 
23 lipca, to już dzień 
wcześniej w czwartek 
o godzinie 20:00 turyści 
i mieszkańcy Malborka 
mogli uczestniczyć w ko-
lorowym korowodzie. to 
Król władysław jagiełło, 
książę litewski witold i ich 
otoczenie uroczyście wje-
chali do naszego miasta.  
 
Od piątku do niedzieli 
wszystkie atrakcje sku-
pione były wokół zamku. 
Pokazy rycerskie, konne, 
artyleryjskie, machin ob-
lężniczych, sokolnicze, 
strojów średniowiecznych 
i uzbrojenia, muzyka śre-
dniowieczna, turnieje 
sprawności rycerskich, 
pokazy tańca, teatrzyki to 
niektóre z atrakcji, które 
czekały na zwiedzających. 
Zabawie towarzyszyło 
dobre jadło, nie zabrakło 
tradycyjnej pajdy chleba 
ze smalcem, ale przybyli 
turyści mieli możliwość 
posmakowania podpło-
myków pieczonych w gli-
nianym piecu opalanym 
drewnem, tradycyjnych 
serów i miodów pitnych. 
jak co roku wielkim za-
interesowaniem cieszył 
się dziecięcy gród zabaw, 
w których najmłodsi two-
rzyli przeróżne ozdoby 
ze sznurka, gliny, tworzyli 

lalki, uczyli się kaligra-
fii czy poznawali zioła.  
 
tegoroczny Festiwal Kul-
tury Średniowiecznej 
przyciągnął tłumy tury-
stów. w sumie przez cały 
weekend bilety na zamek 
zakupiło 21 tysięcy odwie-
dzających. ale to oczywi-
ście nie wszyscy odbior-
cy imprezy. wiele osób 
nie zwiedzało Muzeum, 
ale korzystało z atrakcji 
oferowanych na Między-
murzu, Przedzamczu i te-
renach przyzamkowych.  
 
nie zabrakło również noc-
nego zwiedzania zamku, 
które ponownie przybrało 
formę „rycerskiej przygo-
dy”, podczas której wnę-
trza zamku wypełniają się 
rycerzami, dostojnikami 
oraz innymi ciekawymi po-
staciami. Goście Muzeum 
Zamkowego witani byli 
przy straż zamkową, mogli 
podejrzeć pracę posłań-
ców, zamkowych kucharzy, 
przyjrzeć się przesłucha-
niu jeńców czy naradzie    
u wielkiego Mistrza.  
 
Piątkowy i sobotni wie-
czór zakończyły wie-
czorne inscenizacje 
Oblężenie Malborka.  
to przypomnienie historii, 
która miała miejsce w lip-
cu 1410 roku, kiedy to na 

kilka dni po zwycięskiej 
bitwie pod Grunwaldem 
Król władysław jagiełło 
wraz z wojskami polskimi 
i litewskimi stanęli u bram 
malborskiego zamku by 
odbić ją z rak krzyżaków. 
widowisko z udziałem 
licznych grup rekon-
strukcyjnych (lista niżej) 
wyreżyserował aleksan-
der Krempeć, a oprawę 
muzyczną na żywo za-
pewnił zespół shannon.  
 
Każdego dnia insceniza-
cja została poprzedzona 
pokazem konnym a za-
kończona efektownym 
pokazem fireshow mal-
borskiej grupy nephi-
lim - Fire & light show.  
Piątkowe i sobotnie wido-
wiska obejrzało prawie 6 
tysięcy osób, czyli komplet 
widzów.

 
Przez trzy dni Oblężenia 
Malborka przewinęło się 
przez zamek i tereny wo-
kół zamku 60 000 osób. 
sam tylko zamek odwie-
dziło w sobotę - podczas 
zwiedzania dziennego czy 
nocnego (rycerska przy-
goda na Zamku lub spek-
takl Światło i dźwięk) 8500 
osób. to dla nas potwier-
dzenie, że Oblężenie Mal-
borka jest dla uczestników 
ciekawym wydarzeniem, 
na które będą wracać.

reKlaMa                                                 124/2017/rl
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żródło: Urząd Miasta Malbork
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Posiłek na powietrzu
co i jak długo grillować? Podpowiadamy jak przygotować smaczny i zdrowy posiłek na grillu, i kiedy niezbędna będzie marynata lub inne przyprawy.

reKlaMa                               105/2017/rl

aby nasze dania mię-
sne z grilla zachwyciły 
domowników, warto 
przez kilka godzin prze-
chować je w ulubionej 
marynacie – indywidu-
alnie dobranych ziołach. 
rolą marynaty jest nada-
wanie smaku, nawilża-
nie mięsa (co zmniejsza 
ryzyko jego przypalenia 
i wysuszenia) i ochro-
na przed szkodliwymi 
produktami spalania. 
Marynata będzie obo-
wiązkowa w przypadku 
mniej delikatnych mięs 
(np. karkówka i kurczak), 
gdyż ograniczy nega-
tywne efekty zbyt dłu-
giego przebywania na 
ruszcie, jej zastosowanie 
przyśpieszy cały proces. 
w przypadku warzyw 
i większość ryb marynata 
nie musi się pojawić.

Najpopularniejsza
jest wieprzowina 

Czas  pozostawienia 
mięsa na rozgrzanym 
ruszcie jest uzależnio-
ny od gatunku mięsa, 
wielkości porcji i tempe-
ratury paleniska. najpo-
pularniejsze i łatwe jest 
grillowanie wieprzowiny 
i drobiu, które najczę-
ściej są podpiekane we 
wnętrzu aluminiowego 
worka lub folii. do ich 
przygotowania najefek-
tywniejsze będą grille 
z pokrywą, która sprawia-
ją, że na ruszcie panuje 
wyrównana, stała tempe-
ratura. wieprzowina musi 
być natomiast grillowana 
w temperaturze nieprze-
kraczającej 75 stopni, 
zbyt wysoka spowoduje 
przypalenie wierzchniej 
powłoki mięsa. dodatko-

wo powinniśmy pamię-
tać, że mięso w workach 
aluminiowych grilluje 
się do czasu aż stanie się 
miękkie, a marynata za-
cznie robić się klarowna. 
wieprzowinę, różne jej 
porcje grillujemy w innym 
okresie czasu. i tak mięsa 
pozostawione na ruszcie 
ze średnio rozgrzanym 
paleniskiem potrzebują 
grillowania z obu stron: 
kiełbaski wieprzowe – 5-6 
minut – nie zapomnijcie 
ich „ponacinać” nożem, 
karkówka – 5-6 minut, że-
berka – 15-25 minut, po-
lędwica wieprzowa – 6-8 
minut. Cierpliwości wy-
magają od nas skrzydełka 
- 25-30 minut. dość szyb-
ko przyrządzimy kurczaka 
bez kości 6-8 minut oraz 
warzywa – 5-6 minut.
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Nadmorskie imprezy
10.08
chłapowo, boisko przy ulicy Władysławowskiej

FestyN rOdziNNy: bedNarek
- atrakcją imprezy będzie darmowy koncert formacji BednareK, której liderem jest 

Kamil Bednarek. Formacja ma na swoim koncie występy na Festiwalu w Ostródzie, Przy-
stanku woodstock, w jarocinie czy na sopockich tOP trendaCH. Grupa gościła także w 
wielkiej Brytanii i w stanach Zjednoczonych.

11-13.08
Łeba, ulica turystyczna 

zlOt samOchOdóW 
amerykańskich i zabytkOWych.
- na ponad 5 hektarach odbędą się koncerty rockowe i rock and rollowe, konkuren-

cje z nagrodami, w piątek i sobotę zapraszamy na parady ulicami Łeby, nocną i dzien-
ną. Podczas zlotu odbędzie się wystawa samochodów, pokaz sexy car wash, oraz wie-
le innych atrakcji. w ramachj zlotu odbędzie się kilkanaście koncertów muzyki rockowej. 
równolegle na terenie zlotu odbędzie się ii Zlot Garbusów.

bilety – 10 złotych (wstęp jedndniowy), 70 zł – karnet ViP

11-15.08
lisewo (powiat wejherowski), teren dawnej jednostki wojskowej

ii letNi PikNik militarNy
- na uczestników czeka moc atrakcji, pyszne jedzenie, wystawy zabytkowych i wojsko-

wych sprzętów, a nawet możliwość sprawdzenia swoich sił w prowadzeniu takiego sprzę-
tu. Organizatorzy przygotowali także darmowe pole namiotowe. Piknik zakończy się pa-
radą 15 sierpnia z okazji dnia wojska Polskiego pod wieżę widokową w Gniewinie gdzie 
odbędzie się kolejna część imprezy.

Udział w imprezie jest darmowy.

13.08
Puck, zielona plaża

kONcert zesPOŁU lady PaNk
- legendarny polski zespół rockowy wystąpi na Zielonej Plaży o godzinie 21. Grupa 

ma na swoim - koncie takie hity jak m.in. „Mniej niż zero”, „Zamki na piasku” i „Kryzysowa 
narzeczona”.

koncert jest bezpłatny.
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13.08
Łeba, Plac tysiąclecia

Łeba lOVe FestiWal
-to będzie wyjątkowa atrakcja dla miłośników muzyki elektronicznej, która królowała na 

listach przebojów w latach 90.  jedną z gwiazd wydarzenia będzie dr. Motte, założyciel 
love Parade, który współtworzył scenę muzyczną Berlina lat 90-tych. Gwiazda łebskiego 
festiwalu jest także autorem takich hitów jak „loveparade 1998”, „sunshine” oraz „Music is 
the Key”.

inne gwiazdy festiwalu to dj tonka, autor takich hitów jak „don’t Be afraid” i „she knows 
you”, zespół Brooklyn Bounce i dj dune.w Łebie wystąpi również ikona imprez Mayday 
i love Parade - da Hool, który zaliczany jest do elity niemieckich didżejów, autor klubo-
wych hymnów „Meet Her at the love Parade” oraz „Bora Bora” i „Hypochonda”.

bilety - 25zł

20.08
gdańsk, targ Węglowy

kONcert zesPOŁU „raz dWa trzy”
-Grupa „raz dwa trzy” wystąpi w Gdańsku w ramach  jarmarku dominkańskiego. 
ten zespół od lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się własnych po-

mysłów i estetyki, a przy tym osiągnąć popularność, cieszyć się ogromną atencją fanów 
i nieustającą życzliwością krytyków. wielokrotnie nominowani do prestiżowych nagród 
muzycznych, nagradzani, ich albumy niejednokrotnie pokrywały się złotem i platyną.  

21.08
Władysławowo, estrada miejska

NadmOrska sceNa kabaretOWa – 
kabaret skeczóW męczących

Gwiazda wydarzeniam, czyli Kabaret skeczów Męczących  powstała na początku roku 
2003 wKielcach. Prowadzili autorski teleturniej kabaretowy „Kabaretożercy” nadawany 
jesienią 2010 w tVP2.  Oprócz interesujących i popularnych skeczów kabaretówych znani 
są także z parodii muzycznych. Grupa przerobiła m.in utwór „Haddaway- what is love” na 
piosenkę „to nie to”.

Wstęp darmowy

21.08-27.08
hel, plaża, centrum miasta

d-day hel 2017
- wydarzenie stanowi widowiskową i dynamiczną inscenizację bojowego desantu na 

Hel z udziałem pasjonatów historycznych rekonstrucji wojskowych. Miasto Hel ze swoimi 
wspaniałymi, odrestaurowanymi obiektami z okresu ostatniej wojny oraz plażą świetnie 
nadaje się na rekonstrukcję tego wydarzenia historycznego. atrakcje tegorocznej edycji 
to m.in prezentacje pojazdów militarnych, dioramy tematyczne inscenizacje (w dzień i w 
nocy) i parada d-day Hel 2017

Wstęp darmowy
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KItesurFINg – adrenalina i prędkość 
jastarNia | to wyjątkowo łatwy do opanowania sport, który zapewnia ogromną porcję adrenaliny i frajdy. idealnym miejscem do nauki kitesurfingu jest wła-
śnie teren Półwyspu helskiego. 

Coraz bardziej popular-
ne pływanie na „kajcie” 
polega na wykorzysty-
waniu siły wiatru przez 
latawiec, który jest przy-
pięty do pływającego za 
pomocą specjalnej uprzę-
ży. sterowanie polega 
natomiast na wykorzy-
stywaniu ustawień „kajta” 
i przypiętej do stóp deski. 

instruktorzy tego sportu 
podkreślają, że podsta-
wy kitesurfingu można 
opanować już po kilku-
godzinnym treningu pod 
okiem doświadczonego 
instruktora. Kursanci, któ-
rzy skorzystają z oferty 
szkoły Kitesurfingu tOP-
Kite z jastarni mogą tak-
że liczyć na...rozpoczęcie 
zajęć od razu w wodzie, 
bez zbędnej teorii. 

- większość zagadnień 
teoretycznych przedsta-
wiamy „na żywo”, w prak-
tyce.stawiamy na aktyw-
ność od samego początku 
kursu, zapewniamy brak 
nudy i pozytywne emo-
cje. Co ważne – adrenali-
na, która jest nieodłączną 

częścią kitesurfingu dozo-
wana jest stopniowo. Mo-
żemy zapewnić profesjo-
nalną kadrę instruktorów 
kitesurfingu i autorski 
program nauczania, który 
jest połączeniem między-
narodowych programów 
nauczania oraz własnych 
doświadczeń wynikają-
cych z wieloletniego na-
uczania – zaznacza wła-
ściciel szkoły. 

Osoby, które skończą 
kurs na pewno będą re-
gularnie pływać na „kaj-
cie”. ten sport bardzo ła-
two pokochać z powodu 
ogromnej satysfakcji, któ-
rą daje i niepowtarzalne-
go poczucia wolności. 

- Po wpięciu się w lataw-
ca i wystartowaniu na de-
sce problemy zostawia-
my za sobą – podkreśla 
instruktor z tOPKite. - ten 
sport działa niezwykle 
odstresowująco,dostar-
czając jednocześnie taką 
porcję adrenaliny jaką 
sami sobie chcemy daw-
kować (ślizgi, pływanie 
na morzu, skoki, freestyle 

czyli ewolucje, szybkość, 
pływanie zarówno przy 
słabym jak i mocnym wie-
trze). 

Co jednak zrobić ze świe-
żo nabytą pasją do kite-
surfingu jesienią i zimą? 
szkoła z jastarni ( jako je-
dyna taka szkoła w kraju) 
posiada stałą bazę i szko-
łę snowkitingu w Zębie 
k/ Zakopanego. właśnie 
tam nauczyć się można 
zimowej odmiany kitesur-
fingu, czyli snowkitingu, 
która polega na jeździe 
z latawcem napędzanym 
wiatrem na śniegu. Co 
ważne – jeździć można 
zarówno na nartach, jak 
i na snowboardzie. 

snowkiting to propozy-
cja dla miłośników jazdy 
z latawcem, którzy chcieli-
by aktywnie spędzić mie-
siące zimowe, instrukto-
rzy podkreślają także, że 
o wiele łatwiej rozpocząć 
przygodę z latawcem na 
śniegu. Można więc roz-
począć od nauki snowki-
tingu i później spróbować 
swoich sił w kitesurfingu.

tOPkite
szkoła Kitesurfingu 

Ozone Kitesurfing Polska 
Ul. rybacka 29

jastarnia
 

660 005 322
733 708 118
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Doceniono trasę rowerową Hel-ustka
NagrOda | szlak rowerowy hel-Ustka znalazł się wśród 8 najciekawszych tras rowerowych według systemu rezerwacyjnego hrs.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

autorzy publikacji zamiesz-
czonej na blogu serwisu re-
zerwacyjnego Hrs zachęcają 
m.in do rowerowego spotkania 
z żubrem w Białowieskim Parku 
narodowym, przejażdżkę trasą 
Green Velo (między Mielnikiem 
i jabłeczną) i podróż śladami cer-
kwi w Beskidzie niskim. na liście 
znalazł się także szlak rowerowy 
Hel-Ustka, który stanowić może 
stanowić świetną wycieczkę 
nadmorską z przystankami w la-
tarniach morskich.

szlak ma długość 170 km i moż-
na go pokonać w ciągu dwóch 
dni. według serwisu Hrs trasa 
jest średnio-trudna, powinna 
więc być atrakcyjna zarówno dla 
początkujących jak i doświad-
czonych rowerzystów.

Początek trasy znajduje się 
w Helu, gdzie można obejrzeć 
latarnię morską z czerwonej ce-
gły (obiekt nie jest dostępny do 
zwiedzania) i skorzystać z innych 
atrakcji miejscowości - m.in. fo-
karium. Po 14 km trasy kolejny 

przystanek znajduje się jastarni, 
gdzie znajduje się jedna z naj-
niższych latarni morskich w kraju 
(13,3 m). rowerzyści, którzy sko-
rzystają z podpowiedzi serwi-
su Hrs odwiedzą także latarnie 
w rozewiu i jastrzębiej Górze. 
autorzy rankingu sugerują rów-
nież odwiedzenie Błot Karwień-
skich z malowniczymi torfowiska-
mi, Mierzei sarbskiej, elementem 
obowiązkowym będzie spacer po 
ruchomych wydmach w słowiń-
skim Parku narodowym. Przy-
stankiem końcowym jest neitu-
zinkowa latarnia morska w Ustce, 
ten obiekt jest bowiem nawie-
dzony przez ducha.

Bardziej doświadczeni rowerzy-
ści mogą kontynuować podróż 
wzdłuż wybrzeża i odwiedzić 
kolejne latarnie, w darłowie, Gą-
skach, Kołobrzegu, niechorzu 
i miejscowości Kikut.

Zwieńczeniem takiej długiej tra-
sy będzie wizyta w latarni mor-
skiej w Świnoujściu.

(BG)
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Biegowe grand 
Prix  Kaszub

Kaszubskie stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej w żu-
kowie zaprasza we wtorek 
05.09.2017. godz. 19 na Bie-
gowe Grand Prix  Kaszub. start 
i meta – żukowo, ul. Książąt 
Pomorskich /stadion/. Biuro 
zawodów czynne 2 godziny 
przed godziną rozpoczęcia.  
impreza rozgrywana jest na 
trzech dystansach: 10 km, 5 

km oraz 1,6 km, przed biegiem 
odbędzie się specjalistyczny 
trening wraz z instruktażem. 
rejestracja zainteresowanych 
osób na stronie zapisy.info . 
więcej informacji www.kaszu-
bybiegaja.pl/gpx-kaszub .

Honorowy Patronat nad 
imprezą: janina Kwiecień – 
starosta Kartuski, wojciech 
Kankowski – Burmistrz Gminy 

żukowo
Zapraszamy również na 

wspólne treningi biegowe, 
które odbywają się w wtorki i 
czwartki o godz. 18 w żukow-
skim Parku jeziorko. Zajęcia 
prowadzone są przez  czoło-
wych biegaczy, wielokrotnych 
Mistrzów Polski: Monikę Cza-
piewską, Łukasza Kujawskie-
go, Marka Kowalskiego.
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Bursztynowa Miss Lata 2017
mecheliNki | za nami wybory bursztynowej miss lata 2017. O tytuł najpiękniejszej w amfiteatrze walczyło dwanaście kandydatek. bursztynową koronę zdobyła 
karolina kobrzyńska, którą najwyżej oceniło konkursowe jury.

wyborom w Mechelin-
kach (gm. Kosakowo) przy-
glądali się zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści. wszyscy 
podziwiali kandydatki, któ-
re najpierw prezentowały 
się w strojach sportowych, 
a następnie w kostiumach 
kąpielowych i sukienkach 
koktajlowych. w trakcie 
konkursu uczestniczki mu-
siały wykazać się nie tylko 
urodą, ale i intelektem 
oraz poczuciem humoru. 
w ramach zmagań odpo-
wiadały na pytania, które 
wylosowały ze specjalnej 
puli.

Fantastyczna 
przygoda

- nie przyjechałam tutaj 
wyłącznie z myślą o wy-
granej – zapewnia iwona 
Zuzek z Malborka, jedna 
z kandydatek. - Chciałam 
po prostu przeżyć fanta-
styczną przygodę i poznać 
wyjątkowych ludzi. Cie-
szę się, że wzięłam udział 
w tych zmaganiach, bo 
jeszcze przez długi czas 
będę miała, co wspomi-
nać.

w podobnym tonie 
o konkursie wypowiada-
ły się też inne kandydat-
ki. - nie konkurowałyśmy 
z sobą – przekonuje Karo-
lina Kobrzyńska z radlina 
w województwie śląskim. 
- stworzyłyśmy jedną eki-
pę, która na scenie chciała 
wypaść jak najlepiej. Mam 
nadzieję, że publiczności 
zapewniliśmy sporo emo-
cji i mnóstwo pozytyw-
nych wrażeń.  

intensywne 
przygotowania

w konkursie, który odbył 
się na terenie niewielkiego 

amfiteatru, udział wzięły 
dziewczęta w wieku od 14 
do 24 lat. Pretendentki do 
tytułu Bursztynowej Miss 
lata 2017 pochodziły z róż-
nych części Polski. wszyst-
kie zanim zaprezentowały 
się na scenie dość długo 
i intensywnie ćwiczyły. 

- jestem dumna z tych 
dziewczyn, bo wiem, że 
włożyły mnóstwo pracy 
i wysiłku w to, aby poznać 
całą choreografię – mówi 
Kamila sobieraj, mena-
dżer ds. organizacji imprez 
z agencji artystycznej „im-
presario”.

Gwiazdą wieczoru był 
Zbyszeq leMan lemań-
ski. w trakcie niedzielnej 
imprezy widzowie mieli 
okazję usłyszeć utwory 
anny jantar, Maryli rodo-
wicz i zespołu acapulco. 
Publiczność bawiła się 
świetnie w rytm znanych 
i tanecznych przebojów. 

Najcenniejsza 
nagroda

Bursztynową Miss lata 
2017 okazała się Karolina 
Kobrzyńska, której koronę 
przekazywała Klaudia Ku-
charska. tytuły pierwszej 
i drugiej miss uzyskały od-
powiednio: Marta Chłodek 
i Urszula woźniak. Miss 
Publiczności została Kata-
rzyna Pilarz. nagrodzono 
również natalię włodarską, 
na którą za pomocą strony 
popularnego producenta 
kostiumów kąpielowych 
glosowali internauci.  

- to były niesamowite 
emocje, których nie da się 
opisać słowami – mówiła 
tuż po ogłoszeniu wyni-
ków konkursu Karolina 
Kobrzyńska, Bursztynowa 
Miss lata 2017. - Choć tytuł 

jest ważny, to i tak najwię-
cej radości sprawiają mi 
ludzie, którzy przychodzą 
i gratulują, zapewniając, że 
wspierali mnie i kibicowali 
mi. to jest dla mnie nagro-
da, która ma najwyższą 
wartość.

warto zaznaczyć, że wy-
darzenie zorganizowane 
zostało przez wójta gminy 
Kosakowo jerzego włudzi-
ka, Kosakowskie Centrum 
Kultury i Przedsiębiorstwo 
imprez artystycznych 
„impresario” z Gdańska.    
(Wa)
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Lotnicza impreza sezonu
zaPOWiedŹ | to będzie podniebny spektakl, w którym główną rolę zagrają piloci. Na początku sierpnia w gdyni odbędą się widowiskowe, nocne pokazy lotnicze. 

wydarzenie o nazwie 
Gdynia aerobaltic po-
wered by lotos air Bp 
odbywać  się będzie od 
piątku 11 do soboty 12 
sierpnia. 

- Miło nam zakomu-
nikować, że program 
pokazów wieczorno 
– nocnych mamy już 
kompletny. Cieszy nas 
ogromnie fakt, że uda-
ło nam się zaprosić do 
Gdyni wiele zespołów 
lotniczych oraz pilotów 
światowego formatu. to 
będzie wyjątkowe wyda-
rzenie, niezwykłe pokazy 
w niezwykłym miejscu 
w równie niezwykłej for-
mule – informuje  seba-
stian Golus, Prezes firmy 
aeropact, która jest wy-
łącznym producentem 
oraz organizatorem. 

wydarzenie będzie 
połączeniem pokazów 
wieczornych - pierw-
szy blok rozpoczyna się 
o godzinie 16:30 i koń-
czy ok.  godziny 20:00 
oraz nocnych – drugi 
blok rozpoczyna się po 
godzinie 20:10 i kończy 
ok. godziny 22:30. na 
gdyńskim niebie poja-
wią się zarówno piloci 
indywidualni jak artur 
Kielak, Marek Choim, jo-
han Gustafsson, a także 

formacje z Polski i zagra-
nicy:  żelazny, aerosparx, 
FireFlies, Patrouille reva.

Organizatorzy pod-
kreślają, że nie będą to 
zwykłe pokazy lotnicze 
do jakich jesteśmy przy-
zwyczajeni – tylko pod-
niebny spektakl, w któ-
rym główną rolę grają 
piloci. atmosfera nocnej 
części pokazowej będzie 
podbijana światłem oraz 
muzyką. Piloci niczym 
aktorzy na scenie spra-
wią, że ciarki pojawią się 
na ciele większości wi-
dzów.

darmowe pokazy od-
będą się na Plaży Miej-
kiej w Gdyni. Każdego 
dnia imprezy rozpocz-
nie się ona o godzinie 
16 i zakończy przed 23. 
dla szczególnie wyma-
gających widzów orga-
nizatorzy stworzyli spe-
cjalne, darmowe pakiety 
spotterskie. Posiadacze 
takiego pakietu otrzy-
mają dostęp do strefy 
specjalnej z atrakcyjnym 
widokiem na pokazy lot-
nicze, na miejscu będzie 
można także przetesto-
wać  sprzęt fotograficz-
ny, który stosowany jest 
najczęściej w fotografii 
lotniczej oraz skorzystać 
z porad ekspertów. (bg)

atrakcje imPrezy:
aerOsParX
- nowy na lotniczym rynku zespół z wielkiej Bryta-

nii, który podczas swoich pokazów dosłownie roz-
jaśnia niebo i wywołuje wielkie „achy” i „ochy” przy 
każdej ewolucji. wszystko to dzięki przemyślnym 
rozbudowanym systemom pirotechnicznym zain-
stalowanym w  motoszybowcach. Grupa znana jest 
z tworzenia podniebnego baletu dwóch smukłych 
maszyn, które kolorują niebo smugami, rozświetlają  
tęczową iluminacją i zasypują iskrami fajerwerków.

skymagic
- ta warszawska grupa skoczków spadochronowych 

prezentuje figury indywidualne i grupowe – z wyko-
rzystaniem ogromnych flag, nieskończenie długich 
szarf oraz efektów pirotechnicznych. 

Pzl ts-11 iskra
- iskra to pierwszy polski samolot odrzutowy, zapro-

jektowany pod koniec lat 50. XX wieku w PZl Mielec 
z przeznaczeniem do szkolenia pilotów wojskowych, 
zanim zasiądą w kabinie rasowego myśliwca. 

egzemplarz, który pojawi się nad gdyńską publicz-
nością do samolot użytkowany przez Fundację Bia-
ło-Czerwone skrzydła. Za jego sterami zasiądzie le-
gendarny pilot-oblatywacz tadeusz Zaworski.
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