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NAKŁAD 15 000 EGZ.

Dla porównania - w zeszłorocz-
nym głosowaniu wzięło udział ok. 
6,8 proc. mieszkańców.  Najwięcej 
osób głosowało przez internet. Wy-
pełniono 2982 ankiet, do tradycyj-
nych urn wrzucono natomiast 1818 
ankiet papierowych. Najbardziej 
aktywni byli mieszkańcy Górnego 
Sopotu (okręg 4 i 3). 

SOPOCIANIE WYBRALI 
SWÓJ BUDŻET 
Zakończyło się głosowanie w tegorocznej, czwartej już edycji budżetu obywatelskiego w Sopocie. 
W sumie zagłosowało 4800 osób, co stanowi 15,14 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

ki przeznaczone na Budżet Oby-
watelski przez ilość mieszkańców 
miasta, otrzymujemy ok. 108 zł 
na osobę. Jest to największa kwota 
przeznaczona na ten cel spośród 
wszystkich polskich miast, które 
do tej pory wprowadziły budżet 
partycypacyjny. 

Plac zabaw na plaży
Jedną z inwestycji, które w 

przyszłym roku zostaną zreali-
zowane w ramach Sopockiego 
Budżetu Obywatelskiego bę-
dzie duży plac zabaw na plaży. 

– Cieszę się z poparcia mojego 
pomysłu przez mieszkańców – 

mówi pan Dariusz Trojanowski, 
jeden z wnioskodawców. - Plac 
zabaw na plaży wydaje mi się 
nie tylko atrakcyjny dla dzieci, 
ale również bezpieczniejszy, z 
uwagi na miękki piasek pod no-
gami. Jest to mój pierwszy pro-
jekt, jaki złożyłem do Budżetu 
Obywatelskiego, choć brałem 
również udział w poprzednich 
edycjach - głosując.  
Oprac. DK
 Więcej na str. 3

Pierwsi w Polsce
Sopot jest pierwszym miastem w 

Polsce, który wprowadził taką for-
mę konsultacji społecznych. Cechą 
charakterystyczną Sopockiego Bu-
dżetu Obywatelskiego jest bardzo 
prosta forma, zarówno składania 
wniosków, jak i głosowania. Aby 
zgłosić swój pomysł, wystarczy 
wypełnić formularz opisujący in-
westycję – bez konieczności jej wy-
ceniania oraz zbierania podpisów 
wielu osób. Głosowanie zawsze od-
bywa się przez internet, w tradycyj-
nej, papierowej formie w Urzędzie 
Miasta oraz przez jeden dzień w 10 
punktach do głosowania na terenie 
Sopotu. 

4 mln na inwestycje
Do tej pory w Sopocie zrealizo-

wano 56 inwestycji i zadań w ra-
mach środków miejskich przezna-
czonych na Budżet Obywatelski 
za ponad 10 mln zł. Sopocianie w 
tegorocznej edycji mają do dyspo-
zycji 4 mln zł, z czego 2 mln prze-
znaczone są na inwestycje ogólno-
miejskie, a reszta podzielona jest na 
inwestycje lokalne (po pół miliona 
na okręg wyborczy). Dzieląc środ-

Jednym z przegłosowanych wniosków jest doposażenie siłowni w Parku Północnym

Mieszkańcy 
chętnie korzy-

stają ze sprzętu 
do ćwiczeń 

na świeżym 
powietrzu 
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Tym razem z jednostek za-
granicznych odwiedzą nas 
„Baltic Beauty” ze Szwecji, 
„Libava” z Łotwy, „Joanna Sa-
turna” z Finlandii, „Jean de la 
Lune” z Wielkiej Brytanii oraz 
„Norda” z Belgii. Z polskich 
statków, tradycyjnie, flagowa 
jednostka Zlotu – „Generał 
Zaruski”, a także m. in. „Ka-
pitan Borchardt”, „Bryza H”, 
„Ark” i „Baltic Star”.

Oprócz rejsów na gości 
zlotu czekać będzie wiele in-
nych atrakcji: bitwa morska, 
inscenizacje historyczne z 
udziałem rekonstruktorów w 
strojach charakterystycznych 
dla XVIII wieku, a także Szan-
ty pod Żurawiem. Koncerty 
szantowe odbędą się na sce-
nie na Targu Rybnym, 4 i 5 
lipca od godz. 18.30. Zespoły, 
chóry i soliści zabiorą nas w 

Morska przygoda czeka
W tym roku Międzynarodowy Zlot Żeglarski i Festiwal Morski Baltic Sail Gdańsk potrwa do 6 lipca. 
Tradycyjnie już statki cumują przy Targu Rybnym, w sercu najpiękniejszej części Gdańska.

Bursztynowy Puchar Neptuna jest 
niestety trofeum przechodnim.

te dni na kilka godzin, w świat 
pięknej, nastrojowej muzyki lu-
dzi morza.

Przez wszystkie dni trwać bę-
dzie Festiwal Morski na Targu 
Rybnym. W piątek o godz. 16.00 
polecamy inscenizację „Rozła-
dunek statku” oraz o 18.30 cere-
monię otwarcia Zlotu Żaglow-
ców  połączoną z przekazaniem 
żeglarzom kluczy do miejskich 
bram. W sobotę od godz. 12.00 
Wyścig o Bursztynowy Puchar 
Neptuna (na trasie Gdańsk Sto-
gi/Gdańsk Brzeźno). Wręczenie 
Pucharu zwycięzcy odbędzie się 
o godz. 20.00 a od godz. 20.15 
widowisko”Bitwa Morska na 

Wodach Motławy.
W niedzielę od godz. 12.00 

zaplanowano paradę oddziałów 
historycznych na Targu Rybnym 
a od 12.00 Paradę Żaglowców 
na Motławie. 

Cały czas trwać ma sprze-
daż biletów na rejsy po Zatoce 
Gdańskiej jednostkami, które 
przypłyną na Zlot Żaglowców 
Baltic Sail Gdańsk 2014. Rejsy 
trwają około 4 godziny i zaczy-
nają się przy Targu Rybnym, 
gdzie w czasie Zlotu cumują te 
piękne żaglowce. Bilety, w cenie 
45 pln normalny i 30 pln ulgo-
wy.
Inf. A.K.
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Jeśli planujesz poważny 
remont swojego domu, 
albo jesteś w trakcie 
jego budowy i szukasz 
szerokiej oferty mate-
riałów budowlanych 
powinieneś odwiedzić 
sklep � rmy Euro-Dachw 
w Kartuzach.

Na miejscu znajdziesz bowiem 
wszystko, czego potrzebujesz. 
Główna oferta � rmy zawiera 
materiały od pokrycia dachu; na 
miejscu znajdziesz także takie 
materiały budowlane jak:ściany, 
okna, drzwi, stropy teriva, sys-
temy kominowe, poddasza fun-
damenty i akcesoria. Euro-Dach 
współpracuje ze sprawdzonymi 
producentami branży budow-
lanej i właśnie takie produkty 
oferuje. 

- Dachu nie kupuje się na rok 
czy kilka lat. To inwestycja na 
długie lata. Wybierając materiały 
kierując się tylko ich ceną bardzo 
łatwo narażać sie na dodatkowe 
koszty. Bo tanie produkty mają 
gorszą trwałość, gorszą parame-
try i korzystanie z nich oznacza 
konieczność częstych naprawa a 
w ekstremalnych przypadkach 
inwestycja na lata staje się inwe-
stycją na jeden sezon letni – tłu-
maczą przedstawiciele � rmy.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Oferta kartuskiej � rmy to także 
usługi dekarskie takie, jak montaż 
dachówki ceramicznej i betono-
wej,blachodachówek, papy termo-
zgrzewalnej, więźby dachowej.

Profesjonaliści z Euro-Dachu 
mogą także zająć się remontami 
dachów, adaptacją poddaszy oraz 
demontażem i utylizacją azbestu. 
Dodatkowa usługa polega na do-
cieplaniu budynków. 

- Mamy wieloletnie doświadcze-
nie w takich pracach i możemy się 
pochwalić ogromną liczbą profe-
sjonalnie wykonanych prac – do-
dają przedstawiciele � rmy.

FHU Euro-Dach Sp. z o.o
ul. Węglowa 5
83-300 Kartuzy
tel kom: +48 58 681-80-79
email: biuro@eurodach.info

BEZPIECZEŃSTWO PARKOWANIE KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

Zarząd Województwa pomorskiego rozstrzygnął postępowa-
nie przetargowe na dostawę 10 sztuk spalinowych zespołów 
trakcyjnych dla obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Przetarg wygrała � rma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

Koleją 
do Kartuz
Dzięki wsparciu � nansowe-
mu samorządu wojewódz-
twa pomorskiego, a także 
miasta Kartuzy i Powiatu 
Kartuskiego, w okresie 
letnich wakacji zostały uru-
chomione pociągi na linii 
komunikacyjnej Gdynia - 
Kartuzy. 

Karty 
po nowemu
Od 1 lipca 2014 roku ulega-
ją zmianie zasady wydawa-
nia kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. 
Wydane wcześniej karty 
stracą ważność 30 listopada 
2014 r. Nowe dokumenty 
będą wydawane maksy-
malnie na 5 lat.

Historia pojazdu
Historia  Pojazdu i  Bezpiecz-
ny Autobus – to nazwy no-
wych, bezpłatnych  e-usług. 
Informacje o samochodzie 
można sprawdzić pod adre-
sem www.historiapojazdu.
gov.pl, zaś autobusie pod 
adresem www.bezpiecznyau-
tobus.gov.pl

Przetarg wygrała � rma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. ją zmianie zasady wydawa-
nia kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. 
Wydane wcześniej karty 
stracą ważność 30 listopada 
2014 r. Nowe dokumenty 
będą wydawane maksy-
malnie na 5 lat.

Nowe składy ruszą na tory

W okręgu nr 1 sfinansowane 
zostaną narzędzia do ćwiczeń 
na wolnym powietrzu, usy-
tuowane na rogu ul. Grun-
waldzkiej i Chopina, w okolicy 
Zespołu Szkół Nr 1, a w Parku 
Północnym - rozbudowa ist-
niejącej siłowni. Kolejne po-
mysły to: dostawienie ławek 
na plaży przy wydmach oraz 
na ulicach Sopotu, wykonanie 
monitoringu w nowo powsta-
łym tunelu pod torami PKP i 
SKM na przedłużeniu ul. Maj-
kowskiego oraz remont scho-
dów od Urzędu Miasta Sopotu 

do ul. Sobieskiego.
Na terenie okręgu nr 2 zreali-

zowany zostanie remont skrzy-
żowania ul. Armii Krajowej, 
Kochanowskiego i Słowackie-
go oraz remont ul. Polnej od 
ul. Łokietka do przystanku 
SKM.

Pomysły z okręgu nr 3 to: bu-
dowa siłowni na osiedlu Przy-
lesie (przy budynku 91A), do-
posażenie siłowni na osiedlu 
Mickiewicza przy DPS oraz 
przy ul. Armii Krajowej 76/82 
(tzw. Ogródek Jordanowski), 
naprawa schodów leśnych w 

okolicy Łysej Góry, osiedla 
Mickiewicza i Malczewskiego, 
naprawa chodnika w wąwozie 
łączącym ul. Księżycową z ul. 
23 Marca. Na liście jest także 
rewitalizacja Ogródka Jor-
danowskiego przy ul. Armii 
Krajowej oraz rozbudowa in-
frastruktury sportowo-rekre-
acyjnej i wymiana nawierzchni 
boiska przy ul. Mickiewicza.

W okręgu nr 4 przegłosowa-
no opracowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej zago-
spodarowania wód opadowych 
i roztopowych zlewni potoku 

kamiennego na terenie dziel-
nicy Kamienny Potok wraz 
z modernizacją stawu Obo-
drzyców, budowę przejścia 
dla pieszych przy zbiegu ulic 
Malczewskiego, Cieszyńskiego 
i Kolberga, monitoring osiedla 
Brodwino, utworzenie oddzia-
łu Uniwersytetu III Wieku oraz 
programu zajęć ruchowych dla 
seniorów, budowę placu zabaw 
dla najmłodszych dzieci na 
Osiedlu Brodwino pomiędzy 
Orlikiem a przychodnią i blo-
kiem przy ul. Kolberga 18.
oprac. DK

Nowe chodniki, place zabaw i siłownie 
Sprawdziliśmy, które wnioski zakwalifikowały się do  Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.
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Lesław Orski i Zbigniew Duzinkiewicz, sopoccy radni, 
przedstawili wyniki glosowań w poszczególnych okręgach
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Specjaliści zapowiadają, że sys-
tem, który będzie sterował ruchem 
indywidualnym i zbiorowym 
od granic Gdańska z Pruszczem 
Gdańskim do granicy Gdyni z 
Rumią w pełni gotowy i zsynchro-
nizowany zostanie do końca 2014 
r. Ma poprawić bezpieczeństwo i 
płynność poruszania się o 5,5%. 
Znajdzie zastosowanie także w 
funkcjonowaniu komunikacji 
zbiorowej.

Wdrożenie Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania Ruchem TRI-
STAR realizowane jest  wspólnie 
przez trzy miasta: Gdynię, Sopot 

i Gdańsk. Całkowity koszt inwe-
stycji to 160,8 mln zł, przy czym 
udział Gdańska  to 85,5 mln zł, a 
wkład własny miasta – 12,7 mln 
zł. Projekt realizowany jest dzięki 
środkom unijnym. Dofinansowa-
nie wynosi 85% kosztów.

TRISTAR pozwoli na sterowanie 
ruchem w trybie automatycznym 
na obszarze całego Trójmiasta 
poprzez zastosowanie technologii 
z dziedziny Inteligentnych Syste-
mów Transportowych (ITS). W  
obecnym etapie realizacji syste-
mem zostanie objęty tzw. główny 
ciąg drogowy od granicy Gdyni 

Łatwiej pojeździsz po Trójmieście 
dzięki systemowi Tristar
Dobiegają końca prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Pod koniec lipca br. 
system będzie gotowy do odbioru, a przez kolejne miesiące będzie trwać kalibracja. 

wszystkim czuwają dwa centra 
dowodzenia - w Gdańsku i Gdyni, 
skąd do głównego komputera trafią 
dane np. o kończącym się meczu 
lub koncercie. Gdańskie centrum 
dowodzenia TRISTAREM znajdu-
je się w przebudowanym budyn-
ku przy ul. Wyspiańskiego 9A we 
Wrzeszczu. Najważniejszą częścią 
obiektu jest sala operatorska z ekra-
nem o wymiarach 8 na 3 metry. Na 
ekranie wyświetlane są wszelkie 
dane: obrazy z kamer, mapy, zdjęcia 
skrzyżowań, tabele z parametra-
mi jazdy oraz raportami systemu. 
Gdańską część TRISTARA ob-
sługiwać będzie docelowo ośmiu 
pracowników. Będą się oni wymie-
niać – pracując na zmiany od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
6.00-20.00.

- Ale także w nocy i dni świąteczne 
jeśli w Gdańsku będą się odbywały 
duże imprezy np. mecze i koncer-
ty – zaznacza Tomasz Wawrzonek, 
kierownik działu Inżynierii Ruchu 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Powstał też system rejestracji wy-
kroczeń drogowych wykorzystują-
cy system identyfikacji pojazdów z 
automatycznym rozpoznawaniem 
tablic rejestracyjnych (składający się 
z 31 rejestratorów wykroczeń), wy-
budowane zostały drogowe stacje 
meteorologiczne (7 sztuk), tablice 
zmiennej treści informujące o wa-
runkach ruchu i czasach dojazdu do 
wybranych punktów w Trójmieście 
(sztuk 13), znaki informacji parkin-
gowej określające liczbę dostępnych 
miejsc do parkowania (sztuk 18), ta-
blice informacyjne na przystankach 
komunikacji zbiorowej, terminale 
informacji dla pasażerów transpor-
tu zbiorowego.
Opracowała: Anna Kłos

z Rumią do Świętego Wojciecha 
w Gdańsku. Oprócz tego sterowa-
niem objętych będzie szereg ulic 
bocznych. W samym Gdańsku 
komputer będzie sterować ruchem 
na 75 skrzyżowaniach 

- W dodatku  system budowa-

liśmy w taki sposób, by można go 
było w przyszłości  rozbudować 
– podkreśla Krzysztof Łutowicz, 
dyrektor odpowiedzialny za wdra-
żanie systemu w spółce Gdańskie 
Inwestycje Komunalne.

TRISTAR obejmuje 149 skrzy-

żowań, z tego 75 w Gdańsku, 60 
w Gdyni i 14 w Sopocie. Sercem 
systemu jest połączony z centrami 
sterowania centralny komputer, 
który ma zarządzać sygnalizacją 
świetlną i regulować ruch pojaz-
dów komunikacji miejskiej. Nad 

Tak wygląda serce systemu TRISTAR 

Nad prawidłową budową systemu TRISTAR czuwali: przedstawiciel Gdańska – Romuald 
Nietupski – wiceprezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych (z prawej) i przedstawiciel 
Gdyni – Jacek Oskarbski – kierownik działu inżynierii transportu z Zarządu Dróg i Zieleni
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Spływy kajakowe przez 
ostatnie kilka lat stały się 
popularną forma aktywnego 
wypoczynku I nic dziwnego, 
bo przepłynięcie się kajakiem 
to ogromna frajda zarówno 
dla najmłodszych, jak i tych 
nieco starszych. 

Piaśnicą do morza
Firm wypożyczających ka-

jaki i inny sprzęt wodny nie 
brakuje. Warto jednak zaufać 
tym najbardziej doświadczo-
nym. Gwarantują bowiem nie 
tylko wysokiej jakości sprzę-
t,ale przede wszystkim bardzo 
dobrą organizację opartą pię-
cioletnim doświadczeniem na 
rynku lokalnym Baltic Sports 
to wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, promująca aktywne 
spędzanie czasu na wodnych 
akwenach w regionie gminy 
Krokowa i Gniewino.

Główną atrakcją stała się 
rzeka Piaśnica ,która może 
poszczycić się bogactwem 
ekosystemu, krystalicznie 
czysta wodą a jej liczne mean-
dry zagwarantują nam udaną 
zabawę.

Dobra organizacja, 
bezpieczeństwo i grill

Baltic Sports dba nie tylko 
o to, aby wypożyczyć swoim 
klientom dobry i bezpieczny 
sprzęt, ale oferuje też wiele 
usług, dzięki którym nie trze-
ba się właściwie o nic mar-
twić, tylko korzystać z uroków 
spływu. Z ważniejszych spraw 
warto wymienić możliwość 
pozostawienia pojazdu na 
terenie prywatnym (bezpłat-
nie), prywatne miejsce wodo-
wania sprzętu czy możliwość 
wynajęcia ratownika WOPR 
na czas spływu. 

To jednak nie wszystko – od 
tegorocznego sezonu Baltic 
Sports wprowadza dodatko-
we udogodnienia z dniem 1 
lipca 2014 roku powstaje więc 
stacjonarna sezonowa baza 
kajakowa „Przystań Piaśni-
ca”, gdzie uczestnicy spływu 
na koniec mogą posiedzieć 
przy grillu czy ognisku. 
To nowość, bo do tej pory 
praktycznie wszystkie firmy 
proponowały tylko wypoży-
czenie sprzętu na określony 
czas, a po spływie uczestnicy 

Kajakowy spływ – rozrywka dla każdego!
REKREACJA | Aktywny wypoczynek, szum wody, bliskość natury, świeże powietrze a później grill w gronie rodziny i przyjaciół – to wszystko może przeżyć 
każdy, kto wybierze się na spływ kajakami rzeką Piaśnicą. Wypożyczalnia sprzętu wodnego Baltic Sports przygotowała wyjątkowa ofertę na ten sezon letni. 

Główną atrakcją stała się rzeka Piaśnica ,która może poszczycić się bogactwem ekosyste-
mu, krystalicznie czysta wodą a jej liczne meandry zagwarantują nam udaną zabawę

rzystać tę możliwość i wydłużyć 
sobie trasę– wyjaśnia Anna Woj-
ciechowska. - Przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych 
będzie też możliwość wpłynię-
cia na przystań Lubkowo-Brzy-
no. Wybierając tę opcję będzie 
można popływać w dowolnym 
kierunku i poznać tę przepięk-
ną rzekę oraz jezioro Żarno-
wieckie.

Warto dodać, że spływy Pia-
śnicą są wyjątkowo atrakcyjne 
i są doskonałą opcją dla ca-
łych rodzin. Trasa jest bowiem 
łatwa, bez utrudnień, wręcz 
idealna na pierwszy kontakt z 
kajakiem Miejsce wodowania 
kajaków to teren prywatny, co 
gwarantuje rozpoczęcie spływu 
bez opóźnień i utrudnień. 

Z pewnością każdy, kto choć 
raz miał okazję przepłynąć się 
w kajaku rzeką Piaśnicą, przy-
zna, że to miejsce, gdzie chce 
się wracać!

Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z naszą oferta 
umieszczoną na stronach inter-
netowych

Baltic Sports
www.balticsports.pl
www.kajakidebki.eu
www.przystanpiasnica.pl
tel. +48 516 901 167
e-mail: kajaki@balticsports.pl

mogli jedynie... rozjechać się 
do domu. 

- A nam zależy na tym, aby 
każdy z klientów poczuł się 
jak nasz gość – wyjaśnia Anna 
Wojciechowska. - Wiele osób 
po spływie nie chce jeszcze 

wracać do domu czy pen-
sjonatu, ale woli przedłużyć 
miło spędzony czas z rodziną 
i przyjaciółmi. Dlatego bez 
żadnych dodatkowych opłat 
udostępniamy w bazie paleni-
ska grillowe.

Rzeką pod prąd!
Oprócz standardowych spły-

wów w dół rzeki od tego roku 
będzie też możliwość popływa-
nia w odwrotnym kierunku. 

- Piaśnica ma delikatny nurt, 
więc nasi klienci mogą wyko-

Idea tego projektu opiera się 
na szeroko pojętej edukacji ku-
linarnej związanej z regionem 
Pomorza i Morza Bałtyckie-
go. Pierwsza edycja festiwalu 
okazała się sporym sukcesem 
i wzbudziła pozytywne emocje 
wśród kilku tysięcy osób, które 
odwiedziły molo oraz ogrom-
ne zainteresowanie mediów 
z Polski i zagranicy. Została 
również nagrodzona przez 
MTG jako “Najlepsza promo-
cja województwa pomorskiego 
w 2013”. 

W tym roku przy eleganc-
kim długim stole ustawionym 
wzdłuż sopockiego molo poja-
wiły się między innymi sławy 
kulinarne, członkowie Slow 
Food Polska, szefowie kuchni 
ok 40. restauracji z Trójmia-
sta, Kaszub i innych rejonów 
Polski, artyści (między innymi 
Reni Jusis, Mieczysław Szcze-
śniak, Jola Słoma, Mirek Trym-
bulak), celebryci, blogerzy 
kulinarni, prezydent Sopotu, 
marszałek województwa po-
morskiego, wojewoda gdański, 

Kolorowy drink z palemką? 
A może popularne mojito? 
Jeśli ktokolwiek myśli, że 
barmaństwo w Polsce kończy 
się właśnie na tych dwóch 
pozycjach w karcie, to już te-
raz powinien zmienić swoje 
nastawienie. 
Blisko 60 uzdolnionych 
barmanów odwiedziło 
Gdynię i stanęło w szranki 
walcząc o nagrodę główną – 
wyjazd do elitarnej Akademii 
ABSOLUT PRO w Szwecji. 
Był to jeden z najbardziej 
prestiżowych konkursów dla 
barmanów. SHAKE IT UP to 
nie tylko konkurs, ale rów-
nież program edukacyjny.

Uczestnicy mogli wziąć 
udział w praktycznych 
warsztatach miksologii, 
czyli nauki przygotowania 
koktajli, a na koniec zapre-
zentować swoje umiejętności 
przed jury! Warsztaty w 

nadmorskiej miejscowości 
poprowadzili najwyższej 
klasy specjaliści w swojej 
dziedzinie. 

Uczestnicy spotkania nie 
tylko czerpali z wiedzy naj-
lepszych, ale także prezen-
towali swoje umiejętności 
i rywalizowali o nagrodę 
główną. Częścią spotkania, 
które już tradycyjnie wzbu-
dziło największe emocje było 
zmierzenie się z „mystery 
box”. Barmani musieli przy-
gotować autorskiego drinka, 
a na wykonanie zadania 
mieli tylko 5 minut! 

Niekwestionowanym 
zwycięzcą nadmorskiej ry-
walizacji okazał się Grzegorz 
Nowicki z sopockiego klubu 
Mewa Towarzyska. Nie tylko 
przygotował najlepszy koktajl 
wieczoru, ale również był 
nie do pokonania w teście 
wiedzy. Oprac. DK

Najlepsi barmani nagrodzeni
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Rywalizowali najlepsi barmani

Sopot od kuchni
Druga edycja cyklicznego kulinarnego wydarzenia z udziałem znakomitych kucharzy z wielu 
zakątków Polski, czyli „Sopot od kuchni - Slow Food Festival” odbyła się na sopockim molo.
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skie interpretacje dań w oparciu 
o przekazane przez organizatora 
produkty.  Na stole, wśród wielu 
propozycji kulinarnych, znala-
zły się: dania z ryb bałtyckich i 
słodkowodnych, dania z owo-
ców morza, dania z wołowiny, 
jagnięciny, wieprzowiny, dania 
greckie, japońskie, francuskie, 
włoskie, marokańskie, tajskie, 
hiszpańskie, polskie, szwedzkie, 
norweskie, egzotyczne oraz dania 
wegańskie i wegetariańskie, zupy, 
różnorodne wypieki, słodycze, 
desery soki, napoje i wiele unika-
towych produktów z regionu. Im-
prezie towarzyszył targ rybny. Do 
bocznej ostrogi molo podpłynęli 
rybacy, od których można było 
kupić świeżą rybę prosto z kutra. 
Przy stole pojawili się również 
drobni producenci unikatowej 
żywności. 

Organizatorem wydarzenia 
było Slow Food Pomorze, a part-
nerami wydarzenia Urząd Miasta 
Sopot, PROT, Hotel Sheraton, 
Pomorskie Culinary Prestige i 
Kąpielisko Morskie Sopot.
Oprac. DK

grupa skandynawskich dzienni-
karzy kulinarnych oraz młodzi i 
zdolni pasjonaci gotowania. 

Tym razem w menu królowa-
ły ryby bałtyckie i słodkowod-
ne oraz truskawka kaszubska. 
Każdy z odwiedzających mógł 

degustować potrawy po zakupie-
niu za symboliczne 5 zł kuponu. 
Różnorodność potraw zaspoko-
iła najwybredniejsze gusta. Przy 
jednym stole można było spróbo-
wać dzieł wspaniałych kucharzy. 
Każdy z nich przygotował autor-

Dania serwował także Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
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Organizowanemu przez firmę 
Nowy Adres S.A. Forum Ryn-
ku Nieruchomości w sopockim 
hotelu Sheraton towarzyszy-
ła piękna, słoneczna pogoda. 
Uczestnicy konferencji nie sie-
dzieli jednak na plaży - blisko 
400 gości reprezentujących 
największych krajowych - i nie 
tylko - graczy na rynku nieru-
chomości aktywnie uczestni-
czyło w wykładach i panelach 
dyskusyjnych. Podobnie jak w 
poprzednich edycjach, uczest-
nicy mogli korzystać z inno-
wacyjnego systemu umawiania 
spotkań biznesowych „Match 
Maker”. Za pomocą tego pro-
gramu umówiono podczas obu 
dni imprezy w sumie blisko 
600 spotkań biznesowych!

Konferencję otworzył wykład 
jednego z najbardziej uznanych 
polskich ekonomistów, Jana 
Krzysztofa Bieleckiego, byłego 
premiera, a obecnie przewod-

By załatwić sprawę w 
urzędzie miejskim, w 
72 proc. przypadków 
wystarczy jedna wizyta. 
W urzędzie gminy – jest 
tak w 69 proc. przy-
padków, a w starostwie 
powiatowym – w 53 
proc. przypadków. Takie 
wnioski płyną z badania 
30 urzędów z terenu 
Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Badaniem zostało objętych 
20 urzędów gminnych, 5 
miejskich i 5 powiatowych. 
Klienci odwiedzający urzędy 
byli pytani nie tylko o suk-
ces w załatwieniu sprawy, 
ale także kompetencje 
urzędników, czy ich kulturę 
osobistą. 

Jak wypadły te kwestie? 
Ok. 78 proc. klientów 
urzędów miejskich oceniło 
kompetencje urzędników na 
poziomie bardzo dobrym 
(a 17 proc. - dobrym). W 
starostwach powiatowych 
ocen bardzo dobrych było 
52 proc. (ocen dobrych - 38 
proc.). 

Natomiast suma ocen do-
brych i bardzo dobrych we 
wszystkich typach urzędów 

sięga lub przekracza 90 
proc. Interesująco wypadają 
sugestie klientów, co należa-
łoby zmienić, by usprawnić 
obsługę. Najwięcej osób – 15 
proc. – chciałaby zmniejsze-
nia kolejek. Z kolei 13 proc. 
oczekuje zmiany godzin 
urzędowania, 8 proc. suge-
ruje przebudowę siedziby 
urzędu, by poprawić jego 
funkcjonalność.

Badanie zostało przepro-
wadzone w ramach projektu 
Metropolitalna Platforma 
Wymiany Praktyk Samo-
rządowych, realizowanego 
przez stowarzyszenie Gdań-
ski Obszar Metropolitalny 
oraz Polską Unię Mobilności 
Aktywnej. 

We wrześniu znane będą 
wyniki drugiej części 
badania, prowadzonego już 
poza urzędami. Ankieterzy 
pytali w nim mieszkańców 
Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego o to, jak oceniają 
jakość usług publicznych 
(np. stan dróg, chodników, 
dostępność wydarzeń kultu-
ralnych). Oprac. DK

Jak oceniamy urzędników?Koniec kryzysu 
dla nieruchomości
Zaczyna się dobra passa dla rynku nieruchomości. Ze wszystkich jego sektorów płyną dane znacz-
nie bardziej optymistyczne, niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu – wynika z danych 
zaprezentowanych podczas czwartej edycji konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”.
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niczącego Rady Gospodarczej 
przy Prezesie Rady Ministrów 
RP. Miał on optymistyczne in-
formacje nie tylko dla rynku nie-
ruchomości, ale dla gospodarki 
w ogóle. – 2014 jest pierwszym 
rokiem ożywienia po długich la-

tach spowolnienia gospodarcze-
go – mówił Bielecki. – Przemysł, 
produkcja budowalno-montażo-
wa i sprzedaż detaliczna rosną 
od ponad pół roku. Wskaźnik 
PMI – Purchasing Managers 
Index, odzwierciedlający aktyw-

ność managerów nabywających 
różnego rodzaju dobra i usługi 
utrzymuje się powyżej 50 pkt. 
Wszystko wskazuje na to, że 
ożywienie to potrwa co najmniej 
do 2016 roku.
(DK)

Uczestnicy 
konferen-

cji słuchali 
prelekcji i 

wykładów
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Pomimo bardzo zmiennego 
otoczenia prawnego, kasom 
udało się wypracować w mi-
nionym roku zysk, zwiększyć 
liczbę członków, wartość 
depozytów i kredytów. Kon-
ferencja Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredy-
towych stanowiła okazję do 
podsumowań i planów na ko-
lejne lata działalności. Jak co 
roku również nie zabrakło na 
niej znamienitych gości i pa-
miętnych wydarzeń.

- Rodzime instytucje finan-
sowe budują lepszą Polskę – 
mówił Rafał Matusiak, prezes 
Kasy Krajowej. - Uważamy tak 
wbrew działaniom niektórych 
sił politycznych, które cięż-
ko pracują nad tym aby tych 
polskich instytucji było na 
naszym rynku jak najmniej. 
Doświadczenie, które wynosi-
my z tego okresu jasno poka-

SKOK-i liczą zyski
„Budujemy lepszą Polskę” – pod takim hasłem w Sopocie w Hotelu Sheraton odbyła się XXII Krajowa Konferencja SKOK. 
Uczestnicy dużo uwagi poświęcili zmianom zasad rachunkowości.

Od lewej: Wik-
tor Kamiński, 
członek Rady 
Nadzorczej 
Towarzystwa 
Zarządzające-
go SKOK i Ra-
fał Matusiak, 
prezes Kasy 
Krajowej

finansowej. Tamtejsi decydenci 
doceniają rolę spółdzielczości 
finansowej, widzą, jak dobrze 
nasz sektor radzi sobie w czasach 
kryzysu i spowolnienia. Mam 
nadzieję, że podobnie będzie w 
Polsce, że polskie kasy kredyto-
we, które są wzorem dla świata, 
będą przez państwo traktowane 
sprawiedliwie i życzliwie.

Podsumowaniem kluczowego 
punktu obrad XXII Krajowej 
Konferencji SKOK było uho-
norowanie tych, którzy wnieśli 
szczególny wkład w rozwój spół-
dzielczości finansowej w Polsce. 
Za swoją pracę, laureatami Na-
grody Feniksa – najwyższego 
odznaczenia ruchu SKOK – zo-
stali prof. Andrzej Bałaban w 
kategorii „Osiągnięcia Naukowe 
w Dziedzinie SKOK” oraz prze-
wodniczący NSZZ Solidarność, 
Piotr Duda w kategorii „Promo-
tor idei SKOK”. Za szczególny 
wkład spółdzielczych kas w krze-
wienie wiedzy o polskiej historii 
i promocję wartości patriotycz-
nych, kapituła Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej na wniosek 
Zarządu Okręgu Pomorskiego i 
Koła Sopot nadała sztandarowi 
Kasy Krajowej odznaczenie za 
zasługi dla związku.

zuje jak bardzo nieprzemyślane i 
niespójne są przepisy, zgodnie z 
którymi kasy i Kasa Krajowa mu-
szą prowadzić swoją działalność. 
To niefortunne prawo trzeba 
zmienić! Dla mnie osobiście mi-
niony rok pokazał jeszcze jedno 
- jesteśmy na tyle silną i dobrze 
przemyślaną strukturą podmio-
tów, że nawet takie zawirowania 
i problemy nie są w stanie za-
przepaścić naszych osiągnięć i 
uniemożliwić kasom realizację 
ich podstawowej misji – pomocy 
drugiemu człowiekowi.

- W wielu krajach świata rzą-
dy wspierają unie kredytowe, 
których odpowiednikami są pol-
skie SKOK-i – dodał Grzegorz 
Bierecki, twórca polskich kas 
kredytowych, przewodniczący 
Światowej Rady Unii Kredyto-
wych (WOCCU). - Nie tylko 
gwarantują im stabilne i przyja-
zne otoczenie prawne, ale wręcz 
udzielają – jak w Wielkiej Bryta-
nii – pomocy merytorycznej czy 
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KONCERTY, WYSTAWY, WYCIECZ-
KI I ZAJĘCIA DLA NAJMŁOD-
SZYCH - TO NIEKTÓRE Z ATRAK-
CJI, JAKIE PRZYGOTOWANO DLA 
MIESZKAŃCÓW  I TURYSTÓW 
ODPOCZYWAJĄCYCH NA PO-
MORZU. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY 
KALENDARZ IMPREZ NA NAJ-
BLIŻSZE DNI. 

OD KILKU DNI TRWAJĄ LETNIE WA
KACJE. CZAS ZABAWY, ROZRYWKI I 
LETNICH IMPREZ. A TYCH OSTATNICH 
W TYM ROKU NIE ZABRAKNIE. ZARÓW
NO W TRÓJMIEŚCIE, JAK I W POWIECIE 
WEJHEROWSKIM, BĘDZIE SIĘ SPORO 
DZIAŁO. PRZYGOTOWANO MNÓSTWO 
ATRAKCJI ZARÓWNO DLA DZIECI I MŁO
DZIEŻY, JAK I DLA DOROSŁYCH. 

WEJHEROWO
Spacery po mieście, zwiedzanie ratusza, aktywny wypoczynek w parku 
i koncerty – takie atrakcje przygotowali samorządowcy z Wejherowa. 

Folklor Wileńszczyzny
Miasta: Reda i Wejherowo oraz Gminy: Kosakowo, Krokowa i Szemud 
serdecznie zapraszają na koncert Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Działający na Litwie zespół powstał w 
1980 roku i ma za sobą ponad 30-letnią, intensywną działalność ar-
tystyczną. Jego repertuar bazuje na miejscowym polskim folklorze z 
terenów Wileńszczyzny, obejmuje także pieśni i tańce z innych regio-
nów Polski i Litwy. Wstęp wolny! Wejściówki do obioru w kasie WCK. 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
Sobota, 5 lipca, godz. 18.00 - sala główna Filharmonii Kaszubskiej. 
Wstęp wolny - odbiór wejściówek w kasach WCK (liczba miejsc ogra-
niczona).

Zwiedzanie ratusza
Jak co roku w wakacje każdy ma okazję do zwiedzenia miejskiego ra-
tusza z przewodnikiem. Zobaczyć tu można dwie sale z makietami za-
bytkowego centrum miasta i Kalwarii Wejherowskiej, sale obrad, celę 
więzienną oraz  wystawę „Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji 
1939-1945”.
Ratusz zwiedzać można bezpłatnie  w godzinach od 9.00 do 15.00 od 
poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach od 10.00 do 
14.00.
Zainteresowani zwiedzaniem mogą zgłosić się bezpośrednio do ratusza 
lub przed pomnik Jakuba Wejhera, a także skontaktować się z Informa-
cją Turystyczną, tel. 58 677 70 58.

Spacer po mieście
Drugą propozycją są darmowe wycieczki z przewodnikiem PTTK or-
ganizowane od 7 lipca do 24 sierpnia. Wycieczki wyruszają codziennie 
o godzinie 11.00 spod pomnika Jakuba Wejhera i obejmują trasę od ra-
tusza, przez kościół św. Anny, park miejski z Pałacem Przebendowskich  
i Kalwarię Wejherowską  po Filharmonię Kaszubską z tarasem wido-
kowym. Taras czynny jest codziennie w godzinach od 13.00-18.00. Są 
tam zamontowane lunety, przez które można oglądać miasto z bliższej 
perspektywy. 

Aktywnie w parku
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną zabawę przygotowano za-
jęcia w Parku Miejskim. W każdą sobotę lata odbywać się będą  „Ak-
tywne soboty” czyli darmowe  treningi � tness, zajęcia ruchowe oraz 
joga. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenerów Tiger Gym 
Wejherowo.

Muzyczne lato
Jak co roku w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 17.00 odbywać się 
będzie Muzyczne Lato w parku. Koncerty - od 6 lipca na letniej scenie. 
Będzie niezwykle różnorodnie. Posłuchać będzie można muzyki wło-
skiej, folkowej, hip hopu, rock&rolla, muzyki elektronicznej a nawet 
kwartetu smyczkowego. W najbliższą niedzielę, 6 lipca, wystąpi Dario 
Alberti & Paweł A. Nowak Quartet NOTTE ITALIANA (muzyka wło-
ska), natomiast tydzień później, 13 lipca - FULL POWER SPIRIT (hip-
hop). 

GMINA GNIEWINO
Ta impreza co roku przyciąga tłumy. Z pewnością i w tym roku będzie 
podobnie. Tym bardziej, że atrakcji organizatorzy przygotowali wyjąt-
kowo dużo. 

Kombii zagra w Gniewinie
Przez dwa dni – sobotę 12 
i niedzielę 13 lipca – trwać 
będzie wspaniała, rodzinna 
zabawa. W tym czasie od-
będą się bowiem Dni Gnie-
wina. Impreza rozpocznie 
się w sobotę o godz. 15.30 
na Placu Koncertowym w 
Czymanowie wielką paradą, 
zaś godzinę później na sce-
nie zaprezentuje się zespół 
Nadolanie. Następnie wystąpi zespół Kakadu, a zaraz po nim kabaret 
Filip z Konopii. 
Wieczorem atrakcja dla tych, którzy lubią rytmy lat 90. - covery ze-
społu Roxette zaprezentuje zespół Roxanne. Występ gwiazdy wieczoru 
– czyli zespołu KOMBII – zaplanowano na godz. 21.30. Po koncercie 
pokaz fajerwerków i zabawa z DJ-em do rana. 
Drugi dzień zapowiada się także ciekawie. Będzie trochę mniej roz-
rywkowo, a bardziej kulturalnie, W niedzielę zabawa rozpocznie się o 
godz. 12.00 VII Kaszubskim Przeglądem Orkiestr Dętych. Nie zabrak-
nie więc widowiskowego przemarszu orkiestr, po którym zaplanowa-
no występy na scenie. Następnie odbędą się występy dzieci i młodzieży. 
Oprócz tego: Zupa Przewodniczącego Rady Gminy, stoiska kół gospo-
dyń wiejskich, mała gastronomia, darmowe dmuchańce i skakańce dla 
dzieci i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny!

GDAŃSK 
Warsztaty fotogra� i i dźwięku, jarmark etnogra� czny i zwiedzanie 
miasta zabytkowymi pojazdami – to propozycje dla tych, którzy wy-
bierają się do Gdańska. 

Multidyscyplinarne warsztaty
Uczestnicy zajęć wezmą udział w niekonwencjonalnych wycieczkach 
po Nowym Porcie i okolicach, podczas których będą fotografować, 
przeprowadzać wywiady oraz nagrywać odgłosy miasta. Wykorzystu-
jąc zebrany materiału fotogra� czny i dźwiękowy, stworzą “pocztówki”  
oraz dźwiękową mapę miasta. Ich praca doprowadzi ich do spektaku-
larnego � nału: stworzenia wizualizacji/ video mapingu ukazującego 

FULL POWER SPIRIT
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prace uczestników warsztatów na wybranych fasadach budynków w 
Nowym Porcie.  Miejsce: CEA Łaźnia 2, przestrzeń miejska Nowego 
Portu. Termin: do 15.07.2014 (co wtorek),  godz. 15.00. Uczestnicy:  
osoby w  wieku 50+ / osoby w wieku 18+. Zapisy: b.secke@laznia.pl

Letni Jarmark 
Jarmark Etnograficzny trwa w ogrodzie przy Spichlerzu Opackim w 
Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej sztukę ludową Kaszub, Ko-
ciewia, Powiśla i Żuław, zobaczyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, 
rękodzieła i działalności artystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra-
ficznego udostępniana jest również osobom zajmujących się tworze-
niem etnodizajnu regionalnego oraz przedstawicielkom Kół Gospo-
dyń Wiejskich, zajmujących się wyrobem produktów regionalnych. W 
tym roku zapraszamy także na potańcówki z Kapelą Przewłockiego w 
przestrzeni ogrodu i naukę tradycyjnych tańców: polki, oberka i ma-
zurków.
Na straganach oferowane są dzieła sztuki ludowej i produkty regional-
ne Pomorza Gdańskiego, odbywają się także pokazy wytwórczości lu-
dowej. Można tu kupić także książki, promujące sztukę ludową. Każdy 
weekend do 14 września 2014. Godzina: 10.00 -18.00. Miejsce: Oddział 
Etnografii/Spichlerz Opacki, Cystersów 19, Gdańsk. Wstęp: wolny.

Klasykami po Gdańsku 
W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej zaprasza na 
przejażdżki wyjątkowymi liniami turystycznymi. Jest to nie lada grat-
ka nie tylko dla turystów i mieszkańców Gdańska, ale także dla miło-
śników starych pojazdów. Od 28 czerwca do 31 sierpnia, zabytkowe 
tramwaje i autobusy zabiorą pasażerów na nietypowe wycieczki po 
Gdańsku. Tramwaj Konstal N z 1952 r. będzie obsługiwał trasę objaz-
dową z udziałem przewodnika miejskiego, który będzie opowiadał o 
mijanych po drodze atrakcjach. Nowością w tym roku będzie linia ob-
sługiwana przez Ogórka, który będzie kursował do Latarni Morskiej w 
Nowym Porcie.

SOPOT
Wypoczywający w Sopocie również nie będą się nudzić. Oczywiście 
można się tu wybrać na plażę i zrelaksować się nad morzem, ale nie 
zabraknie też innych atrakcji. 

Chopper Days Sopot
5-6 lipca na Placu Zdrojowym przed wejściem na molo w Sopocie 
odbędzie się impreza o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Będzie 
to zlot motocyklistów z kraju i zagranicy oraz wystawa atrakcyjnych 
jednośladów - skuterów i motocykli m. in. takich firm jak Harley Da-
vidson, Victory, Indian. Nie zabraknie także stoisk z odzieżą motocy-
klową i akcesoriami. Imprezę rozpocznie parada motocyklowa, która 
ruszy ze Skweru Kościuszki z Gdyni. Motocykliści przejadą ulicami 
Trójmiasta i zaparkują na Placu Zdrojowym. Spotkaniu motocyklistów 
towarzyszyć będą różnego rodzaju imprezy - koncerty, pokazy mody, 
konkursy z nagrodami, wybór Miss i Mistera Chopper Days Sopot. 
Impreza dla widzów jest bezpłatna. 

Wyścigi konne
Na sopockim Hipodromie pierwsze gonitwy odbywały się już w 1898 
roku. Obecnie jest 4-8 mityngów wyścigowych w roku (28 - 56 gonitw). 
Ścigają się tu konie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, pół-
krwi oraz kłusaki francuskie w zaprzęgach - sulkach. W 2014 roku 
odbywają się Wyścigi Konne w Sopocie w następujących terminach: 

05.07 - 06.07 12.07 - 13.07 19.07 - 20.07 26.07 – 27.07. Każdego dnia 
odbędzie się 6 - 8 gonitw. Miejsce: Hipodrom Sopot. Wstęp wolny, 
www.hipodrom.sopot.pl, hipodrom@sopot.pl, Tel./Fax: 585517896, 
585550644. 

Wakacje w Operze Leśnej
Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym technikom plastycz-
nym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba w glinie, papieroplastyka, 
dzieci zapoznają się z materiałami plastycznymi, rozwiną swoje zdol-
ności manualne, kreatywne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu 
historii sztuk. Ponadto podczas warsztatów plastycznych dzieci zagłę-
bią się w fascynujący świat sztuki, zapoznają się z artystami oraz ich 
twórczością, kierunkami w sztuce, ciekawymi tematami podejmowa-
nymi na przestrzeni epok. Najmłodsi dowiedzą się między innymi kim 
był Picasso i dlaczego przedmioty na jego obrazach są takie kanciaste, 
do czego służyły maski w różnych kulturach. Zajęcia wakacyjne dla 
dzieci będą się odbywały codziennie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00 
-13.00. Do udziału w zajęciach wakacyjnych upoważnia bilet wstępu 
do Opery Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 zł dla dorosłych).

Wyścigi katamaranów
Te najszybsze regatowe jednostki żaglowe będzie można podziwiać z 
sopockich plaż i z sopockiego molo. Na sobotę i niedzielę zaplanowano 
6 wyścigów, start sobota 11.30, niedziela 10.00. W sobotę po 3 wyści-
gach na trasie up and down odbędzie się tradycyjny wyścig długody-
stansowy Sopot molo - molo Orłowo - Sopot molo - molo Brzeźno 
- Sopot molo. W niedzielę o godzinie 13.30 specjalna parada katama-
ranów przy sopockim molo. Miejsce: Uczniowski Klub Sportowy NA-
VIGO, www.katamaran.sopot.pl. Data: 12.07 – 13.07.  

GDYNIA
Miasto Gdynia od lat zabiega o to, aby zostać stolicą wakacyjnego wy-
poczynku. Imprez nie brakuje, najwięcej oczywiście dzieje się w cen-
trum. 

Aktywne lato
Przez dwa miesią-
ce - lipiec i sierpień 
- zapraszamy na 
plażę „Śródmie-
ście”, gdzie będzie-
my spotykać się na 
wspólnej zabawie, 
łącząc plażowanie 
ze sportową rywa-
lizacją. Codzien-
nie przez dziewięć 
letnich tygodni nasi instruktorzy organizowali będą mini-turnieje 
siatkówki (na sześciu boiskach) i piłki nożnej plażowej (na dwóch bo-
iskach). Dodatkowo przez cały czas będzie można skorzystać z dar-
mowej wypożyczalni sprzętu (piłek, siatek i innych). Aktywne lato to 
program dla każdego - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lato w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszystkie dzieci spę-
dzające wakacje w mieście do swoich placówek na terenie Gdyni na 
„Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: zajęcia 
plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki gier planszo-
wych i komputerowych, seanse filmowe i seanse głośnego czytania 
bajek.
W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również skorzystać z 
dostępnych gier komputerowych i planszowych oraz z bezpłatnego 
dostępu do Internetu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach MBP Gdynia 
oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

Na sportowo nad Bałtykiem
SKS Bałtyk Gdynia zaprasza na „Półkolonie nad Bałtykiem”. Pro-
ponuje dzieciom sześć dni aktywnego wypoczynku z wyżywieniem 
(obiad i podwieczorek). 
Zajęcia będą się odbywać na obiektach GOSiR w godz. 7.30 (zbiórka) 
- 18.00 (w soboty do 15.00). Istnieje możliwość późniejszego dowo-
zu dziecka. Opiekę nad uczestnikami półkolonii będzie sprawować 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna i szkoleniowa. Koszt turnusu: 
495 zł. SKS Bałtyk, tel. 601 33 1930, 692 227 397. Strona internetowa: 
www.baltykgdynia.pl.
(red)

Na sopockim Hipodromie można oglądać zapierające dech w piersiach wyścigi konne
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Spośród nadesłanych prawie 
300 prac komisja konkursowa 
wybrała 15 najlepszych. Uro-
czystości zakończenia konkur-
su, czyli wręczenie nagród oraz 
warsztat plastyczny, który po-
prowadziła niemiecka malarka 
Corinna Kidoń, odbyły się w 
siedzibie Centrum Herdera. 
Prócz autorów nagrodzonych 
prac, zostali na nie zaproszeni 

nauczyciele pod kierunkiem 
których prace te powstały, oraz 
rodzice bądź opiekunowie lau-
reatów. 

Okazało się, że szkoły z terenu 
województwa biją na głowę pla-
cówki trójmiejskie:   1 miejsce 
ex aequo zdobyły Kamila Woj-
ciechowska (ZS nr 2, Pruszcz 
Gdański) i Martyna Buda (SP 
nr 52, Gdańsk), 2 miejsce ex 
aequo : Maciej Makurat (ZS w 
Skorzewie k. Kościerzyny) i Ali-
cja Bruździak (SP nr 3, Lębork), 

3 miejsce - Oliwia Sokołowska 
(SP nr 2, Nowy Staw).

Wyróżnienia: Mateusz Brze-
ziński (ZS w Skorzewie k. Ko-
ścierzyny), Daria Lubińska (SP 
nr 2, Malbork),  Zuzanna Mazu-
rowska (SP nr 15, Gdańsk), Mar-
tyna Myrcik (ZS nr 2, Pruszcz 
Gdański), Michał Sajkowski (SP 
nr 2, Malbork), Gabriela Sie-
cińska (SP nr 2, Ustka), Marta 
Szmytkowska (ZSP w Drewni-
cy), Wiktoria Wąsicka (SP nr 5, 
Słupsk), Weronika Wodzińska 

(SP nr 2, Nowy Staw), Wiktoria 
Wydrowska (SP nr 1, Kartuzy).

Szkoły z których przesłano naj-
więcej prac:  ZS Skorzewo – 18, 
SP nr 2, Malbork – 12, ZS nr 2, 
Pruszcz Gd. - 10, SP nr 2 Nowy 
Staw – 9. Wyniki konkursu w 
sposób jednoznaczny świad-
czą o dużym zaangażowaniu 
nauczycieli tych szkół. Dwój-
kę laureatów z Nowego Stawu 
przygotowywała p. Małgorzata 
Sawicka, dwójkę z ZS nr 2 w 
Pruszczu Gdańskim p. Urszula 

Szczepańska a dwu zwycięzców 
z ZS w Skorzewie p. Marcin 
Woźniak.

Ciekawe było, z czym się ko-
jarzą Niemcy współczesnym 
dzieciom. Niektórzy podeszli 
do sprawy bardzo poważnie: 
Jan Sebastian Bach lub Albert 
Einstein. Ale bohaterem pracy 
obok był miś Theo, który kocha 
Niemcy lub proszek persil obok 
pieczonej kiełbaski, kufla piwa i 
bajek braci Grimm. Był Bawar-
czyk w skórzanych spodenkach 

Pierwszy dzień festiwalowy dłu-
go się rozkręcał. Gdy około go-
dziny 20 na głównej scenie zagrał 
amerykański zespół Interpol, to 
obserwowała go niewielka grupa 
festiwalowiczów. W  ciągu kolej-
nej godziny pod sceną zbierał się 
coraz większy tłum, dało się także 
“wędrówkę ludów”. To typowe 
dla festiwalu zjawisko polega na 
nieustannej wędrówce pomiędzy 
scenami. 

Organizatorzy zaprosili do 
występów mnóstwo świetnych 
zespołów, które często grają w 
podobnych godzinach, publicz-

ność, która chce zobaczyć wszyst-
ko musi więc wędrować między 
scenami i często rezygnować z 
jednego z koncertu w połowie po 
to, żeby zobaczyć początek kolej-
nego.

Nowojorski zespół Interpol, 
który zaprezentował na scenie 
wiele nowych utworów był uda-
ny, najmocniejszym punktem ca-
łego dnia był wystrzałowy występ 
grupy Metronomy, która zagrała 
o 20.45 na scenie pod namiotem. 
Ta angielska grupa grająca mu-
zykę z pogranicza electropopu, 
IDM oraz indie szybko porwała 

publiczność do szaleńczego tań-
ca grając swoje największe hity - 
“Love Letters”,”She Wants” i “The 
Bay”. Druga część koncertu Me-
tronomy była jednak mniej dyna-
miczna, bo zespół zaprezentował 
w trakcie niej swoje spokojniejsze 
utwory i ballady.

Mocnym punktem środowego 
festiwalu był także występ grupy 
Black Keys, która zaprezentowała 
w Gdyni swoje popularne hity. 
Dynamiczne widowisko dały 
także podczas koncertu siostry 
Haim i grupa Foster The People, 
która zakończyła festiwalowy 

dzień na dużej scenie. Nowością 
w tegorocznej edycji festiwalu, 
który nie ma już w nazwie marki 
“Heineken” jest także rozszerzona 
oferta pozakoncertowa festiwalu. 
W tym roku organizatorzy moc-
no rozszerzyli dodatkowe atrak-
cje i zaproponowali uczestnikom 
wystawę kolekcji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, spek-
takle teatralne i pokazy mody. 
Na festiwalu stworzono także 
specjalną strefę, gdzie prezentują 
swoją działalność organizacje po-
zarządowe.
(GB)

Ruszył festiwal Open’er

Widowiskowy koncert zespołu Black Keys był mocnym punk-
tem pierwszego dnia festiwalu
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Młode pokolenie nie zna 
Muru Berlińskiego

Konkurs plastyczny dla uczniów pomorskich podstawówek zatytułowany: „Was ist Deutsch?”, czyli: „Z czym ci się 
kojarzą Niemcy?” zorganizowało mieszczące się w Gdańsku  Centrum Herdera.

na tle zielonych wzgórz i błękitnej 
rzeki. I Brama Brandenburska na 
szczycie której zamiast kwadrygi 
stał kufel piwa a spod niej wyjeż-
dżał audi z niemieckim herbem 
w miejscu tablicy rejestracyjnej. 
Brama Brandenburska wystę-
powała zresztą na pracach dość 
często. Natomiast nigdzie, na żad-
nym rysunku nie było Muru Ber-
lińskiego. Uświadomiliśmy sobie, 
że ten tak ważny dla nas doro-
słych fakt, dla nich jest już tylko 
zamierzchłą historią, a Berlin był 
stolicą Niemiec od zawsze.

W warsztacie plastycznym uczestniczyli m. inn. uczniowie 
Zespołu Szkół w Skorzewie (k. Kościerzyny) – Maciek Makurat 
(z prawej) i Mateusz Brzeziński. 
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Laureaci z p. Corinną Kidoń (z prawej) i p. Marią Żukowską – kierownik Centrum Herdera
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Operator bankomatów w 
maju bieżącego roku zlecił  
badania nawyków płatniczych 
Polaków podczas krajowych 
wakacji. Wyniki tego bada-
nia  przeprowadzonego przez 
TNS Polska  wskazują, że co 
drugi Polak podczas urlopu 
w kraju spotkał się z odmową 
możliwości zapłaty kartą płat-
niczą za swoje zakupy. Aż 70 
proc. badanych skarży się na 
to, żepłacenie kartą płatniczą 
w ośrodkach turystycznych 
w Polsce jest w dalszym cią-
gu problematyczne. Potwier-
dzając te słowa, 81 proc. an-
kietowanych deklaruje częste 
korzystanie z bankomatów w 
trakcie krajowych urlopów. 
Nie zmienia to jednak faktu, 
że niemal wszyscy przygoto-
wując się do wyjazdu odwie-
dzają bankomaty, by część 
budżetu wakacyjnego zabrać 
ze sobą wgotówce. 

– Zdajemy sobie sprawę, że 
często w miejscu wypoczynku 
liczba bankomatów jest ogra-
niczona, a płatności kartą nie 
wszędzie są możliwe, chociaż-
by w lokalnym sklepie czy w 
budce z lodami przy deptaku. 
Dlatego, jak co roku, również i 
na czas tegorocznych wakacji 
instalujemy tzw. bankomaty 
sezonowe, dostępne do poło-
wy września. Najczęściej to 

Nad morzem stanęły bankomaty sezonowe
Prawie 50 bankomatów sezonowych zainstalował w nadmorskich miejscowościach Euronet.  
Urządzenia zainstalowano tam, gdzie spodziewany jest największy ruch turystyczny.

Gierłoż, Giżycko, Mikołajki czy 
Ruciane Nida. Urządzenia będą 
tam, gdzie spodziewany jest naj-
większy ruch turystyczny. Dlate-
go, aż 6 bankomatów dostępnych 
będzie w strategicznych punk-
tach Jarmarku św. Dominika w 
Gdańsku.

W miejscu wypoczynku Polacy 
w zdecydowanej większości, bo 
aż w 72 proc. preferują wypła-
ty w bankomatach, niechętnie 
odwiedzając lokalne oddziały 
banków. Przy czym z grupy tych, 
którzy nie zaopatrują się przed 
wyjazdem na wakacje w gotów-
kę, 36 proc. odwiedza je na miej-
scu raz w tygodniu, a 32 proc. 
nawet kilka razy w tygodniu. 

Za co Polacy płacą gotówką na 
wakacjach w kraju? Responden-
ci określili, że płatności gotówką 
najczęściej dokonują za: posiłki 
spożywane w restauracjach, ka-
wiarniach bądź innych punktach 
gastronomicznych – 55 proc. 
oraz za zakupy w sklepach 46 
proc. W dalszej kolejności zna-
lazły się płatności gotówkowe 
za noclegi w miejscach pobytu 
(24 proc.) oraz opłaty za bilety/ 
zwiedzanie atrakcji turystycz-
nych (15 proc.). Zdecydowanie 
mniejsza liczba osób transakcje 
gotówkowe realizuje przy zaku-
pie prezentów/ pamiątek, opłat 
za transport publiczny oraz 
rozrywkę i przyjemności (odpo-
wiednio 6-5 proc.). Responden-
ci najrzadziej używają gotówki 
przy opłacaniu rachunków za 
paliwo. (GB)

właśnie podczas wakacji zdaje-
my sobie sprawę jak potrzebna 
jest gotówka – powiedziała Ewa 
Miziołek, dyrektor marketingu 
i wsparcia sprzedaży Euronet 
Polska.

Bankomaty sezonowe są w 
większości przypadków banko-
matami wolnostojącymi, ponie-
waż ułatwia to ich montaż we 
wszystkich punktach o dużym 
dziennym przepływie osób. W 
tym roku bankomaty Euronet 

zostaną zainstalowane w niemal 
każdej nadmorskiej miejsco-
wości oraz na mazurach m.in. 
Sopot, Chałupy, Darłówko Za-
chodnie, Dziwnów, Dziwnówek, 
Dźwirzyno, Grzybowo, Jarosła-
wiec, Jastarnia, Jastrzębia Góra, 
Krynica Morska, Łeba, Łukęcin, 
Mielno, Międzywodzie, Mrze-
żyno, Niechorze, Pobierowo, 
Rewal, Rowy, Sarbinowo, Ustka, 
Ustronie Morskie, Władysławo-
wo, Władysławowo-Chłapowo, 

Bankomaty 
sezonowe są 
w większości 
przypadków 
bankomatami 
wolnostojący-
mi, ponieważ 
ułatwia to ich 
montaż we 
wszystkich 
punktach o du-
żym dziennym 
przepływie 
osób
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Rzeczniczka Ryanaira Klau-
dia Kałążna nie tai, że jej firma 
wypunktowuje polski LOT, 
którego samoloty latają do 
tych samych polskich miast. Po 
pierwsze dużo niższymi cena-
mi. Bilet do Warszawy kosztuje 
25 zł (w jedną stronę), do Kra-
kowa 84 zł, do Wrocławia 39 
złotych. Bilety LOT-u to ana-
logicznie: 150 zł, 200 zł, 165 
zł. Podkreśla też oszczędność 
czasu w porównaniu do po-
dróży pociągami. Przykłado-
wo podroż koleją do Krakowa 
zajmuje kilkanaście godzin, a z 
Ryanairem tylko jedną. 

Nie koniec na tym. W paź-
dzierniku 2014 roku Ryanair 

Z Ryanairem do Krakowa, 
Wrocławia i Warszawy
Tanie linie lotnicze Ryanair zainaugurowały nowe połączenia krajowe – z Krakowa i Wrocławia do Gdańska. Na razie ich samoloty 
będą latały na tych trasach 3 razy w tygodniu – do końca sierpnia br. Istnieje też krajowe codzienne połączenie z Warszawą. 

otworzy swą trzecią w Polsce bazę 
właśnie w Gdańsku (obecnie ma 
we Wrocławiu i Krakowie). Sta-
cjonować w Rębiechowie będzie 
jeden samolot. Ponadto zimowy 
rozkład lotów powiększy się o 
o trzy nowe połączenia: do Bir-
mingham, Leeds Bradford i War-
szawy Modlin. Będzie to razem 
10 połączeń z Gdańska, co ma 
zapewnić obsługę 700 tys. pasa-
żerów rocznie. 

Pierwszy przylot boeingów 
pierwszego lipca do Gdańska 
zorganizowano uroczyście. Naj-
pierw wylądował samolot z Kra-
kowa a ok. 10 minut później z 
Wrocławia. Powitały je kurtyny 
wodne. Przedstawiciele Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej obdarowali wszyst-
kich pasażerów piłkami plażowy-
mi. Dla przybyłych z tych dwu 
miast dziennikarzy zorganizo-
wano konferencję prasową, pod-
czas której dyr PROT-u Marta 
Chełkowska krótko przedstawiła 
główne atrakcje turystyczne Po-
morza, w tym dla środowisk biz-
nesowych i pobytów rodzinnych. 

Specjalne przywileje i ułatwie-
nia dla rodzin podróżujących z 
małymi dziećmi zaprezentowała 
też Klaudia Kałążna z Ryanaira.

Kaczor – maskotka wita 
przybyłych z Krakowa
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Celem konkursu było pro-
mowanie wysokich standar-
dów obsługi klienta oraz two-
rzenie między administracją 
skarbową a przedsiębiorcą 
życzliwej i profesjonalnej rela-
cji. Urzędy skarbowe oceniane 
były na podstawie sumy punk-
tów przyznanych przez przed-
siębiorców w wypełnionej 
ankiecie konkursowej. Ocenie 
podlegały jakość obsługi po-
datnika przez urząd, łatwość 
komunikacji z urzędem oraz 
kompetencje pracowników. 
Ankiety oceniające urzędy 
były przesyłane do Kancle-
rzy Lóż Regionalnych BCC, 
którzy koordynowali konkurs 
na szczeblu regionalnym. W 
sumie wpłynęło ponad 25 ty-
sięcy wypełnionych ankiet a 
w tegorocznej edycji konkursu 
nagrodzono 63 urzędy wska-
zane przez przedsiębiorców. 

BCC nagrodził przyjazne 
urzędy skarbowe
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, I Urząd Skarbowy w Gdyni i II Urząd Skarbowy w Gdyni otrzy-
mały wyróżnienie w konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Najnowszą, dwunastą 
edycję konkursu zorganizował Business Centre Club w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów.

Ogólnopolską galę przyznania 
nagród zorganizowano w War-
szawie w środę 25 czerwca, re-
gionalna i pomorska uroczystość 
miała miejsce dzień później. 

Lokalna edycja organizowana 
była wspólnie z Pomorską Radą 
Przedsiębiorczości, której prze-
wodniczącym jest marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.

- Urzędy ocenialiśmy na pod-
stawie kilkuset ankiet, które 
wypełnili przedsiębiorcy. Tego-
roczną nowością był przekazanie 
urzędom sugestii, które pojawiły 
się po przeanalizowaniu ankiet - 
tłumaczył podczas uroczystości 
Maciej Dobrzyniecki, kanclerz 
Loży Gdańskiej Business Centre 
Club.

W ogólnopolskim konkursie 
wyróżniono Urząd Skarbowy 
w Pruszczu Gdańskim, I Urząd 
Skarbowy w Gdyni i II Urząd 
Skarbowy w Gdyni. Na szczeblu 
lokalnym wyróżnienie otrzymały 
także placówki:Urząd Skarbowy 
w Kartuzach i Urząd Skarbowy w 
Wejherowie.

- Bardzo się cieszę z tego, że 
Państwo otrzymaliście uznanie w 
oczach tych, dla których pracuje-
cie - mówił podczas uroczystości 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
pomorski. Grzegorz Bryszewski

Od lewej: Danuta Kamińska, naczelnik I US w Gdyni, Krzysztof 
Ptaszyński, wicedyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku i Maciej 
Dobrzyniecki, wiceprezes zarządu Business Centre Club, kanc-
lerz Loży Gdańskiej BCC
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Regionalny Program 
Operacyjny wdrażany 
przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego jako pierwszy 
spośród 16. programów 
regionalnych realizowanych 
w Polsce osiągnął poziom 
100  proc. wykorzystania 
środków europejskich do-
stępnych na lata 2007-2013. 

Z danych opublikowa-
nych przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 
wynika, że do 31 maja 2014 
r. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2014 zawarto z 
beneficjentami 1667 umów 
o dofinansowanie projektów 
na łączną kwotę 3 896 190 
000 zł, co stanowi 100 proc. 
wszystkich środków, które 
były dostępne w programie. 

- Jest to najlepszy wynik 
spośród wszystkich regio-
nów – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. - Nasze 

województwo od początku 
było liderem w przekazywa-
niu beneficjentom środków 
unijnych zarządzanych na 
poziomie regionalnym. 
Wyróżniało się na tle innych 
województw - w comiesięcz-
nych rankingach zajmowało 
głównie pierwsze miejsce 
w kraju pod względem 
kontraktacji. Nie jest więc 
przypadkiem, że teraz jako 
pierwsze „dobiegło do 
mety” w tej konkurencji. 

Sukces ten jednak nie 
oznacza, że teraz można 
poświęcić się wyłącz-
nie przygotowaniom do 
uruchomienia nowego pro-
gramu na lata 2014-2020, 
co będzie możliwe po jego 
wynegocjowaniu z Komisją 
Europejską. Beneficjenci 
muszą jeszcze dokończyć 
realizację swoich inwestycji 
i prawidłowo je rozliczyć, 
muszą odbyć się kontrole i 
zostać wypłacone wszystkie 
środki. Oprac. DK

Pomorskie najlepsze w kraju



USŁUGI

POŻYCZKI prywatne, nie spraw-
dzamy Bik, KRD, Judyckiego 2/b, 
tel. 512-121-674

POTRZEBNA gotówka, zadzwoń. 
Firma Marka Sa Kartuzy, Wejhero-
wo, tel. 887-840-204

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, kuku-
rydze, łubin, bobik itp. Min 24t. 
Zapewniam transport, płacę w 
dniu odbioru, tel. 509 942 079

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

GORĄCA blondi pozna sponsorów. 
Zapraszam do siebie odwiedź 
mnie a zabiorę Cię w siódme 
niebo dzwoń: 514-670-725 Sopot 
woj. Pomorskie.

BLONDI o zgrabnym, latynoskim 
tyłeczku, jędrnych piersiach i ak-
samitnym ciałku, zawsze chętna, 
kobieca. Poznam Panów Sponso-
rów tel. 514-120-213 Sopot. Ps. 
również sex tel., fotki, filmiki

SEX-sex-sex-To Lubie a Ty? Poznaj-
my się, umów się na wspaniałą 
zabawę! Ja śliczna kobieta o 
zgrabnym tyłeczku, blondyna, za-
praszam! Dla konkretnych Panów 
sponsorów! Ps. również sex tel. 
516-747-365 Sopot

MASAŻ dla kobiet, dojadę, dys-
kretny, 42 facet, tel. 514-303-565

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM Rollbar do piwa w 
dobrym stanie te. 781-426-010

SPRZEDAM stolik /kolor buk/+dwa 
krzesła. Cena 110 zł, tel. 607-301-
942

SPRZEDAM wersalkę, biurko i sto-
lik, kawowy-drewno, kolor czarny, 
tel. 607-301-942

SPRZEDAM sofę z fotelem, mało 
używana, komplet, cena 1490 zł 
do negocjacji, tel. 518-398-115

SPRZEDAM silnik Renault 1,9D bez 
rozrusznika, 260 tys. km. przebie-
gu, stan bdb. cena: 800 zł, tel. 
788-085-085 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

SPRZEDAM działkę ogrodnicza 
pod. Z domkiem 42m za 45 tys, 
tel. 698-920-085

MIESZKANIE 55m w Wejherowie 
os. Sucharskiego, 1p, 3pokoje,rb: 
2011,słoneczne,własne miejsca 
postojowe,wysoki standard, 258 
tys.tel. 509-524-714

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe, wysoki parter, blok 10 
piętrowy, super stan techniczny, 
Gdynia Pogórze, tel. 690-445-628

Z POWODU wyjazdu tanio sprze-
dam 3 pokojowe mieszkanie o wy-
sokim standardzie, po remoncie, 
w Gdyni, 10 min. do centrum, tel. 
730-201-700

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 
m kw, Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia Wito-

mino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 
686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi 
z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
TANIO, noclegi dla pracowników 
firm: Bolszewo, tel. 781-426-010

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkin-
gowe, Wejherowo, Spacerowa 12, 
tel. 501-084-005

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 5 pokoi. Blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 693-
370-251

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkin-
gowe, Spacerowa 12, Wejherowo, 
te. 501-084-005

WYNAJMĘ pokój w mieszkaniu 2 
pokojowym samotnej Pani. Gdynia 
Pustki Cisowskie, tel. 534-071-994

POKOJE na lato doba 10 zł, Kaszu-
by, jeziora Strzepcz, Lipowa 3, tel. 
511 308 033

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM miodarkę wirówkę w 
dobrym stanie, cena 150 zł, tel. 
502-936-288

SPRZEDAM skuter zipp vapor, stan 

bdb., 2010 rok, opłaty, przegląd, 
akumulator 2015 rok, 2 kaski 
i prostownik gratis, kupiony w 
salonie, 1 właściciel, kufer, ba-
gażnik, prędkość do 80 km/godz., 
wszystko sprawne, cena 1500 zł, 
przebieg mały, Wejherowo. Tel. 
666-522-515

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki, 
tel. 668-193-771

ABA skup aut za gotówkę w każ-
dym stanie, również złomowanie, 
tel. 516-204-205 

SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali, 2 kolumny, 50 zł, tel. 
789-431-218

PRACA

DAM PRACĘ

PRACOWNIKA do pracy w auto-
myjni zatrudnię, tel. 501-084-005

SZUKAM PRACY

PODEJMĘ się opieki 2-3 razy w ty-
godniu nad osobą starszą, chorą, 
niesamodzielną na terenie Gdynia 
– Rumia – Wejherowo. Posiadam 
kwalifikacje opiekuna medycznego 
Kontakt: 694-390-850

G R U P A  M E D I A L N A

SPRZEDAM 2 letni piec C.O., 25 
KW, ze sterownikiem i dmuchawą, 
ruszta wodne/węgiel,drewno-Wic-
ko, cena: 1500 zł, tel. 788-085-085

SPRZEDAM basen ogród na stela-
żu, śr. 366, z pompą + dwa filtry, 
przykrywa i siatka, stan b. dobry, 
cena 350 zł, tel. 607-154-049

SUKNIA ślubna, piękna, rozm. 
36/38, sznurowana, leciutka, zdo-
biona, po pralni chemicznej, stan 
idealny, 650 zł do negocjacji. Zdj. 
Tel:725-071-414 

BECZKI plastikowe 100l, 200l. 
Cena 30/55 zł/szt. Większa ilość 
taniej, tel. 511-841-826

SPRZEDAM bryczkę dla 5 osób, 
Wejherowo, tel. 507-724-008

SPRZEDAM telewizor mało używa-
ny, samsung 42 cale, cena 300 zł 
do negocjacji, tel. 518-398-115

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jedno-
skrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę gazowo 
- elektryczną Amica, kolor szary, 
1000 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty 
skórzane, stan idealny, Wejhero-
wo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SPRZEDAM lampki nocne, brązo-
we, 2 sztuki po 10 zł, tel. 660 731 
138

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

SPRZEDAM fotel bujany Finka, 100 
zł, Wejherowo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł,Wej-
herowo, tel. 505-56-70-34
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Regaty meczowe polegają na 
ściganiu się dwóch załóg w bez-
pośredniej walce. Zawodnicy 
muszą wykazać się dużą znajo-
mością przepisów regatowych, 
a załogi powinny być zgra-
ne.  Wyścigi prowadzono na  4 
Omegach zapewnionych przez 
organizatora regat, tak by każda 
załoga miała równe szanse. Taka 
forma regat jest bardzo widowi-
skowa ze względu na małą ilość 
jednostek na wodzie i obser-
wowanie ich zmagań z bliskiej 
odległości, wyścigi są ustawiane 
bardzo blisko brzegu.

Po rozegraniu 36 meczy rundy 
eliminacyjnej zostały wyłonio-
ne 4 załogi:  Małecki Krzysztof, 
Plichta Sławomir, Małecki Piotr 

i Górski Paweł. O trzecie miej-
sce ścigały się załogi Sławka 
Plichty i Piotra Małeckiego, a o 
zwycięstwo walczyli Krzysztof 
Małecki z Pawłem Górskim.  Po 
niezwykle emocjonujących wy-
ścigach opatrzonych ciekawym 
komentarzem prowadzonym 
z pomostu wyłonieni zostali 
zwycięzcy.

Pierwsze miejsce – Krzysz-
tof  Małecki, Patryk Wojt-
kiewicz, Bartłomiej Bana-
sik ze Szkoły Żeglarskiej 
„Błękitny Piotruś” - Giżycko 
Drugie miejsce – Paweł Gór-
ski, Filip Lewandowski, Ma-
ciej Przybytek - Gdynia 
Trzecie miejsce – Sławomir 
Plichta, Patryk Płotka, Mikołaj 

Żeglarze z Giżycka najlepsi
Za nami regaty meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Omega rozegrane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. 
W imprezie wzięło udział 9 załóg z różnych klubów żeglarskich. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z Giżycka. 

27-letni Marco Falaschi będzie 
w nadchodzącym sezonie rozgry-
wającym żółto-czarnych. Nowy 
gracz przechodzi do Gdańska 
z czarnogórskiego zespołu Bu-
dvanska Rivijera Budva.

Marco Falaschi karierę rozpo-
czynał w rodzinnym Santa Cro-
ce sull’Arno i do 2010 roku grał 
najwyżej na zapleczu Serie A. W 
najwyższej klasie rozgrywkowej 
zadebiutował w barwach Castel-
lana Grote, gdzie występował w 
latach 2010-2013. 

Jego dobra gra w tym klubie 

została doceniona przez trenera 
Mauro Berruto i zaowocowała 
powołaniem do reprezentacji 
Włoch w 2011 roku. Najwięk-
sze sukcesy z drużyną narodo-
wą odniósł w 2013 roku, kiedy 
wywalczył brązowy medal Ligi 
Światowej oraz złoto Igrzysk 
Śródziemnomorskich. Po uda-
nym sezonie reprezentacyjnym 
zdecydował się na wyjazd z 
Włoch i przeszedł do występu-
jącej w Lidze Mistrzów Budvan-
skiej Rivijery Budva.

- Karierę Marco śledziłem już w 

czasach, kiedy byłem selekcjone-
rem reprezentacji Włoch i znam 
bardzo dobrze jego możliwości. 
To ambitny gracz o bardzo pozy-
tywnym nastawieniu do pracy i 
ciekawych umiejętnościach. Jest 
zmotywowany do dobrej gry na 
wysokim poziomie, bowiem w 
przyszłym sezonie chce znów wy-
stępować w reprezentacji. Marco 
uważa Gdańsk za znakomite 
miejsce do dalszego rozwoju, a ja 
wierzę, że z nim w składzie uda 
nam się uczynić sportowy krok 
do przodu – ocenił Andrea Ana-

stasi, trener LOTOSU Trefla. 
W Polsce Falaschi znany jest 

przede wszystkim z gry w bar-
wach Budvanskiej Rivijery, którą 
w Lidze Mistrzów poprowadził 
do dwóch zwycięstw nad Asseco 
Resovią, ówczesnym mistrzem 
Polski. Czarnogórski klub awan-
sował do fazy Top 12, gdzie uległ 
późniejszym triumfatorom ca-
łych rozgrywek, Belogorie Bel-
gorod. Kontrakt Włocha z zespo-
łem wygasł w czerwcu i Falaschi 
zdecydował się na kontynuowa-
nie swojej kariery w Gdańsku.

- Od dłuższego czasu śledzę 
rozgrywki PlusLigi i uważam 
ją za jedną z najlepszych lig 
w Europie. Bardzo się cieszę, 
że teraz będę mógł na własnej 
skórze przekonać się, jak się 
rywalizuje w Polsce. Na temat 
LOTOSU Trefla rozmawiałem 
z Andreą Anastasim, który mó-
wił same dobre rzeczy o klubie 
i projekcie, którego będę częścią 
– powiedział Falaschi, który z 
klubem związał się rocznym 
kontraktem.
(red)

Włoch poprowadzi grę LOTOSU Trefla

Gielniak – Kartuzy/Politechnika 
Gdańska

Kolejne miejsca zajęły załogi:
4. Piotr Małecki, Karol Dunst, 

Tadeusz Marszałkowski –Giżyc-

ko/UKŻ LAMELKA Kartuzy
5.Tomasz Micewicz, Piotr 

Sutkowski, Michał Ruciński - 
Gdańsk

6. Patryk Richter, Marek Za-

lewski, Tomasz Riener - Gdańsk
7. Igor Tarasiuk, Bartosz Sa-

dowski, Alicja Bronk - Sierako-
wice

8. Kamil Ortyl, Marek Gozo-

waki, Robert  Zawadowicz – 
Gdańsk

9. Daniel Sokołowski, Dawid 
Bocianowski, Kamil Maliszew-
ski - Warszawa
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W celu przeprowadzenia po-
kazów powstała specjalna ram-
pa, według organizatorów, do 
tej pory w naszym kraju nikt 
nie miał większej. Konkurs sko-
ków z rampy polega na wyko-
naniu najciekawszych � gur po-
wietrznych. Przebiega w trzech 
odsłonach. Wszystko zaczyna 
się od bloku treningowego, w 
którym zawodnicy przygoto-
wują się do wykonania ewolucji 
oraz poznają specy� kę rampy. 
Drugim etapem jest konkurs 
kwali� kacyjny, w którym każdy 
z zawodników wykonuje dwa 
skoki. Do � nału kwali� kuje się 
trzech najlepszych zawodni-
ków. Każdy z nich wykonuje po 
trzy skoki, wygrywa oczywiście 
najlepszy.

- Tę pierwszą w Polsce impre-
zę freestylu kajakowego w for-
mule „Kayaks Games”  udało 
się zorganizować dzięki wspar-
ciu Urzędu Miejskiego w Kar-
tuzach oraz CSWiPR – mówi 
Michał Bulczak, przedstawiciel 
Stowarzyszenia UMPA UMPA 
Eskimoska. - Zaprezentowa-
ne zostały trzy konkurencje 
tej nowej formy kajakarstwa, a 

Pierwszy w Polsce 
kajakowy freestyle
KARTUZY | Gościom, którzy podczas ostatniego weekendu odwiedzili Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze dostarczono sporą dawkę adrenaliny. Wszyst-
ko za sprawą pierwszej w Polsce imprezie freestylu kajakowego w formule „Kayaks Games”. 

konkurs skoków z rampy był de-
biutem w naszym kraju.

Przy przystani CSWiPR odbył 
się także konkurs kajak cross. To 
bezpośrednia rywalizacja czterech 
zawodników na wyznaczonej tra-
sie, zapoczątkowana zjazdem lub 
skokiem do wody z pomostów i 
wyścigiem bez specjalnych ogra-
niczeń pomiędzy � larami pomo-
stów. Na zakończenie zawodnicy 
zaprezentowali publiczności po-
kazy m.in. � gur freestylu  kajako-
wego na płaskiej wodzie.

- Kajakarstwo, które rozpalało 
wyobraźnię naszych rodziców, 
dzisiaj wydaje się być dla nie-
których ekstremalnie… nudne 
– dodaje Michał Bulczak. -  Na 
szczęście dla nich, w ostatnim 
czasie szaloną karierę robią spor-
ty freestyle’owe. Właśnie takiej 
odmiany doczekało się też kaja-
karstwo. Dla przedstawicieli tego 
stylu, kajak nie służy tylko do 
pływania, ale przede wszystkim 
do wykonywania przeróżnych 
ewolucji na, pod, a najczęściej 
ponad powierzchnią wody. Ten 
styl sprawia, że człowiek czuje się 
naprawdę wolny.  

Konkursom i prezentacjom to-
warzyszyła muzyka oraz specjali-
styczne komentarze konferansjera 
z branży Free Kayaks.

Wyniki:
Konkurencja Big Air
1. Michał Bulczak
2. Dawid Kurowski
3. Tadeusz Malek

Konkurencja Kayaks Cross
1.Damian Mrożek
2.Tadeusz Malek
3.Krzysztof Dębski

Duży sukces odniosła Paula 
Wrońska z Klubu Strzeleckie-
go LOK Lider - Amicus Lębork 
w zakończonych w minioną 
niedzielę  Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w strzelec-
twie sportowym we Wrocławiu.
Swój udział w zawodach Paula 
rozpoczęła od złotego meda-
lu w karabinie sportowym 60 
strzałów leżąc, uzyskując 616,2 
pkt. Tym samym Paula obroni-
ła tytuł Młodzieżowej Mistrzyni 
Polski wywalczony w ubiegłym 
roku. Drugie miejsce zajęła Iza-
bela Kasprzyk – Śląsk Wrocław 

(610,9 pkt) a trzecie Wioletta 
Szczurek –AZS Częstochowa 
(610,4 pkt). W drugim dniu Mi-
strzostw Paula obroniła drugi raz 
z rzędu tytuł Mistrzyni Polski w 
karabinie sportowym strzelanie 
z trzech postaw. W swojej ka-
rierze Paula tytuł w tej konku-
rencji zdobyła już po raz szósty. 
Do � nału  zawodniczka weszła 
z drugim wynikiem (577 pkt), 
a w � nale okazała się bezkon-
kurencyjna. Uzyskując wynik
447,7 pkt. wyprzedziła Żane-
tę Iwaszuk z Kalibra Białystok 
(444,8 pkt.) oraz Patrycję Kubisz-

tal ze Śląska Wrocław (434,2 pkt.).
Trzeci dzień zawodów przyniósł 
trzeci medal Pauli Wrońskiej. 
Tym razem po bardzo emo-
cjonującym � nale, w którym o 
zwycięstwie decydował ostatni 
strzał, Paula (202,4 pkt) musia-
ła uznać wyższość zawodniczki 
Śląska Wrocław Patrycji Kubisz-
tal (203,6 pkt). Trzecie miejsce 
zajęła Katarzyna Kobuz – Śląsk 
Wrocław (181,7 pkt). Niestety, to 
już ostatni start Pauli Wrońskiej 
w zawodach rangi mistrzowskiej 
w młodzieżowych kategoriach 
wiekowych. (BG)

Trzy medale 
w trzy dni
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Siedem lat strzelania
Prezes Robert Biczkowski podsumował 
lata 2007-2014 lęborskiej zawodniczki, 
począwszy od mistrzostw Polski:
- 31 medali w tym 18 złotych, 7 srebrnych 
i 6 brązowych
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży: 1 
złoty i 1 srebrny
- Mistrzostwa Polski Juniorów: 7 złotych, 
2 srebrne, 3 brązowe
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: 7 
złotych, 1 srebrny
- Mistrzostwa Polski Seniorów: 3 złote, 3 
srebrne, 3 brązowe
Paula odniosła też szereg sukcesów 
w zawodach międzynarodowych. 
Początek miał miejsce w Osijeku 
podczas Mistrzostw Europy, gdzie Paula 
wywalczyła srebrny medal indywidualnie 
i w drużynie. Potem przyszedł rok 2012 i 
największy sukces, marzenie wszystkich 
sportowców - uzyskanie kwali� kacji 
i udział w Igrzyskach Olimpijskich – 
Londyn 2012.
Po Igrzyskach był jeszcze złoty medal 
indywidualnie i brązowy drużynowo 
podczas Akademickich Mistrzostw Świa-
ta w Kazaniu, udział w Finale Pucharu 
Świata w Bangkoku, złoty i srebrny medal 
w Wojskowych Mistrzostwach Świata w 
Guangzhau i 2 brązowe medale drużyno-
wo w Mistrzostwach Europy ponownie 
w Osijeku.

Paula Wrońska 
z  Młodzieżo-
wych Mistrzo-
stwach Polski 
w strzelectwie 
sportowym 
we Wrocławiu 
wróciła z trzema 
medalami
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Mieszkańcy i turyści będą po 
raz pierwszy Polsce świadkami 
wyścigów lotniczych, będą-
cych najszybszą serią w świecie 
sportów motorowych, elek-
tryzujących miliony widzów 
na całym świecie. W Gdyni 
wystartuje polski pilot Łukasz 
Czepiela w klasie Challenger!

Po trzech rozegranych do-
tychczas przystankach Mi-
strzostw Świata Red Bull Air 
Race - w Abu Dhabi, male-
zyjskiej Putrajaya i chorwac-
kim Rovinj - przyszedł czas 
na Gdynię. Zapowiada się 
niezapomniany weekend nad 
polskim morzem. Otwarcie 
imprezy, które uświetni kon-
cert Brodki, zaplanowano na 
piątek, 25 lipca. Tego też dnia 
zawodnicy będą mieli okazję 
odbyć loty treningowe. Z kolei 
w sobotę, 26 lipca, zgroma-
dzona na plaży Śródmieście 
i bulwarze Nadmorskim pu-
bliczność obejrzy kwali� kacje, 
a także zmagania pilotów kla-
sy Challenger. Główna część 
zawodów, transmitowane na 
żywo przez Telewizję Polską, 
loty � nałowe odbędą się w nie-
dzielę, 27 lipca.

-Gdynia nie pierwszy raz 
staje przed wyzwaniem orga-
nizacji imprezy o globalnej 
renomie. To wielka radość, że 
Gdynianie, a wraz z nimi go-
ście z kraju i zagranicy, znów 
mogą uczestniczyć we wspa-
niałym międzynarodowym 
wydarzeniu. To, że jesteśmy w 
gronie tylko 8 miast świata - 
obok Las Vegas czy Abu Dhabi 
- jest wielkim wyróżnieniem, 
ale i zobowiązaniem. Warto 
podkreślić, że miejską część 
imprezy organizujemy rękami 
zespołu urzędników, którzy 
mieli okazję zdobyć niezbędne 
doświadczenie podczas orga-
nizacji zlotów największych 
żaglowców świata czy festiwalu 
Open’er. Trzeba też podkreślić, 
że sprawne przeprowadzenie 
tak ogromnego przedsięwzię-
cia nie byłoby możliwe bez do-
skonałej współpracy z wszyst-
kimi służbami - z policją, 
strażą pożarną, pogotowiem 
ratunkowym, Marynarką Wo-
jenną i strażą miejską na cze-
le  - mówi Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni.

W trakcie wyścigów zawod-
nicy ścigają się w jednomiej-

Wyścigi lotnicze 
opanują Gdynię
W ostatni weekend lipca Gdyna będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Red Bull Air Race.

scowych samolotach napędza-
nych silnikiem tłokowym o mocy 
ponad 300 koni mechanicznych, 
które w powietrzu rozpędzają 
się do 370 km/h. Konstrukcja 
płatowca jest bardzo lekka, ale 
jednocześnie super wytrzymała, 
dzięki czemu możliwe są cia-
sne manewry o przeciążeniach 
dochodzących nawet do 10G! 
Rywalizacja odbywa się zaled-
wie 20 m nad wodą lub ziemią 
(w zależności od lokalizacji) po 
trasie ograniczonej specjalnymi, 
dmuchanymi pylonami. Wygry-
wa ten, kto uzyska najlepszy czas 
przelotu z najmniejszą liczbą 
kar. Podczas każdej rundy ry-
walizacja odbywa się w dwóch 
klasach: Masters oraz Challen-
ger. W pierwszej ściga się 12 
najlepszych pilotów na świecie, 
natomiast w drugiej jedenastu 
klasy Challenger, wśród których 
jest polski pilot Łukasz Czepiela.
- To jest spełnienie moich ma-
rzeń. Jestem pierwszym Pola-
kiem, który bierze udział w tych 
zawodach. Pracowałem ciężko 

przez lata, aby móc powiedzieć 
o sobie: jestem pilotem Red Bull 
Air Race Challenger Class. Na-
wet dzisiaj trudno mi w to uwie-
rzyć. Zrobię wszystko, aby przed 
polską publicznością zaprezento-
wać się jak najlepiej. Dodajcie mi 
skrzydeł! - mówi Łukasz Czepiela.
Główną areną zmagań będzie 
przestrzeń powietrzna nad wo-
dami Zatoki Gdańskiej. W po-
bliżu  plaży Śródmieście i bul-
waru Nadmorskiego w Gdyni 
zostanie ustawiony lotniczy tor, 
który ograniczą pylony wypeł-
nione sprężonym powietrzem. 
- Tor będzie z pewnością bardzo 
widowiskowy. Start oraz meta 
zlokalizowane zostaną w pobliżu 
wejścia południowego do Portu 
Gdynia. Następnie zbliżymy się 
do bulwaru Nadmorskiego i le-
cąc wzdłuż brzegu w kierunku 
Sopotu pokonamy szykanę. W 
tym miejscu zostaniemy poddani 
przeciążeniom dochodzącym do 
10G. Następnie przelecimy przez 
trzy bramki, na ostatniej zawró-
cimy wykonując pętlę. Tu rów-

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
RED BULL AIR RACE

Mistrzostwa Świata Red Bull 
Air Race, w których startują 
najlepsi piloci świata, to 
zawody będące najczystszą 
postacią sportów moto-
rowych, łączące prędkość, 
precyzję i umiejętności. 
Wykorzystując najszybsze, 
lekkie samoloty wyścigowe, 
piloci pokonują powietrz-
ny tor nisko nad ziemią, 
manewrując pomiędzy 
napełnionymi powietrzem 
25-metrowymi pylonami. 
W porównaniu z ostatnim 
wyścigiem trzy lata temu 
wprowadzono kilka zmian 
w kwestii zasad i bezpie-
czeństwa, jednak jedna 
rzecz się nie zmieniła: Red 
Bull Air Race to najbardziej 
emocjonujące powietrzne 
zawody w świecie sportów 
motorowych. 

nież przeciążenie będzie blisko 
wartości maksymalnej. Drugą 
część toru pokonamy w kierun-
ku przeciwnym, na sam koniec 
wykonując efektowny, ostry 
zwrot w prawo tuż przy gdyń-

skiej Marinie. Długość trasy to 
około 6 km - opowiada Czepiela.
Wstęp na Red Bull Air Race jest 
bezpłatny, ale w sprzedaży do-
stępne są także bilety do stref 
specjalnych. 

W wyścigach Red Bull Air Race wystartuje polski pilot Łukasz 
Czepiela (na zdjęciu) w klasie Challenger
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Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni pokazuje trasę wyścigów
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