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W każdą sobotę wakacji o godz. 12.00 w 
Gdyńskim Infoboxie, będzie na chętnych 
czekał przewodnik turystyczny. Przed roz-
poczęciem zwiedzania w Infoboxie odbę-
dzie się krótka prelekcja na temat historii 
i architektury Gdyni. Następnie uczestnicy 
przejdą trasą po Śródmieściu, która została 
ułożona w taki sposób, aby można było za-

Spacer z architekturą
Duże zainteresowanie miesz-
kańców i turystów zeszłorocz-
nym sobotnim zwiedzaniem 
śródmieścia Gdyni sprawia, że 
w tym roku miasto również 
zaprasza na spacery w ramach 
akcji „Wakacje z architekturą”. 

poznać się z reliktami wiejskiej architek-
tury, willową i pensjonatową zabudową 
dawnego letniska oraz najciekawszymi 
przykładami architektury modernistycz-
nej Gdyni.

„Wakacje z architekturą” to przygotowa-
na przez Urząd Miasta Gdyni oferta dla 
osób, które chcą zwiedzić i poznać histo-
ryczne śródmieście Gdyni, oprowadzani 
przez kompetentnego przewodnika z 
Koła Przewodników przy Oddziale Mor-
skim PTTK w Gdyni, specjalizującego się 
w architekturze Gdyni. Na spacery orga-
nizatorzy zapraszają w każdą sobotę od 
5 lipca do 13 września. Start o godzinie 
12.00 w Infoboxie. Udział w spacerze jest 
bezpłatny.
DK

Park Konstruktorów to dosko-
nały dowód na to, że innowacje 
łączą. Powstaje bowiem dzięki 
współpracy dwóch pomorskich 
instytucji - Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
Gdynia oraz Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

W obecności władz samo-
rządowych, państwowych, 
przedstawicieli nauki, biznesu 
i mediów, odbyła się właśnie 
uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod Park 
Konstruktorów.  Do tej pory 

brakowało przestrzeni, gdzie w 
małej skali można produkować 
prototypy, czy też próbne serie 
własnych wynalazków. Dzia-
łalność produkcyjna w branży 
wysokich technologii wymaga 
specjalistycznej infrastruktury, 
urządzeń i przestrzeni. Odpo-
wiedzią na te potrzeby jest wła-
śnie powstający obiekt, który 
uzupełni dotychczasową ofertę 
Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Gdynia oraz 
Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego.

- Park Konstruktorów to ko-
lejny element zmiany gospo-
darczej Gdyni, która od lat 
wspiera rozwój małej i śred-
niej przedsiębiorczości - mówi 
Michał Guć, wiceprezydent 
Gdyni. - Nie będzie to kolejny 
biurowiec. To miejsce dla spe-
cjalistów, kreatorów i inżynie-
rów, którzy otrzymają tu pełne 
wsparcie i możliwość rozwoju 
na etapie „od prototypu do pro-
dukcji”. 
Dorota Korbut
Czytaj więcej na str. 3

INNOWACJE POD WSPÓLNYM DACHEM
Nowe miejsce dla wszelkiej maści twórców, artystów, projektantów 
i inżynierów, czyli Park Konstruktorów, pojawi się już w przyszłym roku 
w Gdyni. Właśnie wmurowany został kamień węgielny pod nowy obiekt 
na terenie byłej Stoczni Gdynia. 
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Michał Guć, 
wiceprezy-
dent Gdyni 
(z lewej) na 

uroczystości 
wmurowania 

kamienia 
węgielnego
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Ogólnopolskie wybory Miss Lata 2014 
odbędą się 6 lipca o godz. 18.00 w Muszli 
Koncertowej na sopockim molo. Gwiazdami 
wieczoru będą: Słupska Grupa Taneczna 
Arabeska i Kabaret Słuchajcie. (DK)

Misski na molo
Koncert młodych talentów 
odbędzie się niebawem w 
parku Kilońskim w gdyni. 
Patronat nad wydarzeniem 
ma Express Gdyński. 

Impreza odbędzie się 18 lip-
ca w godz. 17.00-21.00. Celem 
tego wydarzenia będzie pro-
mowanie pozytywnych po-
staw wśród mieszkańców oraz 
młodych talentów i wzmac-
nianie potencjału kulturalne-
go dzielnicy. 

- Ma to być koncert poświę-
cony młodym talentom, który 
wpisuje się w klimat przed-
sięwzięcia Gdynia Rodzinna 
– mówi Kordian Kulaszewicz, 
radny dzielnicy Chylonia i 
pomysłodawca tej inicjatywy. 
- Jest to pierwszy tego rodza-
ju koncert, ale mam nadzieję, 
że idea się przyjmie i będą się 
odbywały kolejne. 

Organizatorami wydarzenia 
są Rada Dzielnicy Chylonia 
i firma VeRRsA. Na począt-
ku wystąpi Krystian Fiołek. 
Będzie także koncert poezji 
śpiewanej oraz wystąpi ze-
spół Taste. Wśród wokalistów 
gwiazdą wieczoru będzie 
Aleksandra Wróbel, która wy-
stępowała w teledysku zespołu 
Weekend. 

Nabór młodych talentów 
wciąż trwa – do 9 lipca. Ci, 
którzy chcieliby wystąpić na 
scenie, mogą się jeszcze zgło-
sić na adres e-mail: kordian1@
wp.pl. 
Dorota Korbut

Z tej okazji w Dworku SPA 
Osada Wędrowca na terenie 
Mechelinek odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomu 
Jerzemu Włudzikowi, wójtowi 
zwycięskiej gminy Kosakowo. 
Wręczeniu dyplomu towarzy-
szyły występy artystyczne oraz 
poczęstunek dla przybyłych 
gości.

- Wójt gminy Jerzy Włudzik 
odebrał nagrodę w plebiscycie 
portalu internetowego „Piękne 
Kaszuby” oraz „Puls Kaszub”, 
pod patronatem Radia Plus 
oraz ZKP – relacjonuje Ewe-
lina Paszke z kancelarii wój-
ta. - Decyzją internautów to 
właśnie nasza gmina wiosną 
wygląda najpiękniej. Głosujący 
z pewnością docenili nowe in-
westycje i przedsięwzięcia, któ-
re skierowane są nie tylko do 
mieszkańców, ale i turystów, jak 
rozbudowa promenady w Re-
wie, długi na blisko 180 m po-
most rybacki w Mechelinkach, 
nowe urządzenia fitness niemal 
w każdej wsi, czy ścieżkę rowe-
rową z Pogórza przez Kosakowo 
do Mechelinek. Konkurs, który 

Tak się bawi 
Chylonia!Kosakowo 

stolicą Kaszub
Kosakowo, głosami internautów, zostało wybrane Wiosenną Stolicą 
Kaszub 2014 w cyklicznym plebiscycie „4 Stolice Kaszub”. 

- jak tytuł mówi - wyznacza stoli-
ce Kaszub zgodnie z porami roku, 
trwa cały czas. Zimą wyróżnienie 
odebrało miasto Gdynia. Teraz 
zachęcamy Państwa do głosowa-
nia na stronach portalu na gminę 
Kosakowo.

Pomysłodawcą i organizatorem 
plebiscytu „4 Stolice Kaszub” jest 
portal pieknekaszuby.pl. Cztery 
razy w roku są wybierane stolice 
Kaszub: wiosenna, letnia, jesien-
na i zimowa.

Miasto lub miejscowość, które 
dostaną największą ilość głosów, 
będą uznane za Stolicę Kaszub 

danej pory roku, na bieżący rok. 
Portal będzie co każdą porę roku 
ogłaszał, która miejscowość wy-
grała według głosów internautów 
i będzie publikował wyniki. Wy-
grane miasto dostanie pamiątko-
wy dyplom.

Obecnie można głosować  na 
letnią stolicę - od 22 czerwca do 
22 września do godz. 20.00. Ry-
walizują: Brusy, Linia, Gdynia, 
Kościerzyna, Kosakowo, Łeba, 
Lipusz, Bytów, Kartuzy, Chojnice, 
Puck, Sierakowice, Władysławo-
wo, Wejherowo, Gdańsk i Sulę-
czyno.

Nagroda dla Kosakowa – pamiątkowy dyplom
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BEZPIECZEŃSTWO PARKOWANIE KOMUNIKACJA

Razem z aktualnymi zdoby-
czami techniki, symbolicznie 
przekazany został kolejnym 
pokoleniom twórców zaawan-
sowanych technologii. Uroczy-
stość uświetnił też projektant 
Janusz Kaniewski, prelekcją 
pod tytułem „Twórczy ferment 
- inspiracja biznesu z przyszło-
ścią”.

W ramach projektu budowy 
Parku Konstruktorów zostanie 
zrewitalizowany kolejny frag-
ment byłej Stoczni Gdynia, a 
miasto zyska doskonałe zaple-
cze wdrożeniowo-produkcyj-
ne, które nie zmieściło się już 
na obecnych terenach PPNT 
Gdynia i GPNT. W wyremon-
towanym budynku (kiedyś 
nazywanym Pentagonem), o 

Miejsce dla kreatywnych
Akt erekcyjny pod budowę Parku Konstruktorów, podpisany przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Józefa 
Belę, wiceprezesa zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, został umieszczony w innowacyjnej kapsule 
czasu, wykonanej przez przedstawicieli PPNT Gdynia.

powierzchni około 5600 m kw., 
zostaną udostępnione nowe pro-
totypownie, warsztaty, pracownie 
projektowe przystosowane do 
tzw. czystej produkcji elektroniki, 
automatyki, robotyki, inżynierii, 
a także wzornictwa przemysło-
wego. Przygotowane zostaną tak-
że przestrzenie dla projektantów i 
wzorników oraz pracownie arty-
stów i architektów. Twórcy i kon-
struktorzy z PPNT i GPNT będą 
mieć możliwość komfortowego 
przeprowadzania testów, badań 
i udoskonaleń technologii, które 
są tworzone w obu parkach.

Projekt o wartości 44,221 mln 
zł netto, jest w 85 proc. do� nan-
sowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach kolejnego etapu 
rozbudowy Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
Gdynia. Pozostałe środki i war-
tości w ramach umowy partner-
skiej wnoszą Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (w 
postaci nieruchomości) i Miasto 
Gdynia. Generalnym wykonaw-
cą robót remontowych jest � rma 
Dekpol S.A. Rozpoczynające się 
właśnie prace, wartości 16,4 mln 
zł netto, obejmą kompleksową 
modernizację budynku, w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj”.
Oprac. DKWizualizacja Parku Konstruktorów
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Od lewej: Józef Bela, wiceprezes zarządu Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej,  Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni 
i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni
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KOMUNIKACJA

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

Miejsce dla kreatywnych

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
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Nagroda Literacka Gdynia 
została powołana do życia w 
2006 roku przez Wojciecha 
Szczurka, prezydenta miasta, 
w celu uhonorowania wyjąt-
kowych osiągnięć żyjących, 
polskich twórców. Jest przy-
znawana rokrocznie autorom 
najlepszych książek wydanych 
w poprzednim roku. Gdynia, 
dzięki swojej niespotykanej 
dotąd formule równorzędnego 
wyróżniania poetów, proza-
ików, eseistów oraz tłumaczy, 
szybko stała się ważnym i uni-
kalnym wydarzeniem w pol-
skim środowisku literackim. 
W tym roku - po raz pierwszy 
w historii Nagrody Literackiej 
Gdynia pojawiła się nowa, na-
gradzana kategoria, jaką jest 
przekład na język polski.

Wręczenie nagrody poprze-
dziły Dni IX edycji Nagrody 
Literackiej Gdynia. Oblegane 
przez publiczność Literaturo-
manie, czyli spotkania miłośni-
ków literatury, po raz pierwszy 
odbyły się w nowej przestrzeni 

Kategoria - Poezja
Marcin Świetlicki za „Jeden”, 
Wydawnictwo EMG, Kraków
„Jeden” (2013) to najnowsza oryginalna książka poetycka 
Marcina Świetlickiego, wydana po tomie „Wiersze” pod-
sumowującym jego dotychczasowy dorobek poetycki. 
Tom był już w tym roku nominowany do Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej Silesius, a wiersze w nim zawarte 
zostały wykorzystane na płycie zatytułowanej „Sromota” 
zespołu Świetliki.

Kategoria - Proza
Jerzy Pilch za „Wiele demonów”, 
Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa
Jerzy Pilch w swojej powieści przenosi nas w tuż postali-
nowskie czasy lat pięćdziesiątych, do Sigły, położonej na 
ukochanym przez autora luterskim Śląsku Cieszyńskim. 
Powieść ta jest świętem opowieści - mądrej i rozbucha-
nej, snutej arcybogatym językiem, pogrążonej w magicz-
nej atmosferze, a zarazem mówiącej o sprawach ważnych, 
najważniejszych, ostatecznych. 

Kategoria - Eseistyka
Wojciech Nowicki za „Salki”, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
„Salki” to niespieszna podróż w czasie i przestrzeni. Woj-
ciech Nowicki wyłuskuje z przeszłości dzieje swoich kre-
sowych przodków, ich wspomnienia, obawy i krzywdy, 
tworząc uniwersalny obraz tęsknoty i lęku. To także zapis 
podróży do światowych metropolii, miast, wsi i przysiół-
ków, opowieść o ciągnącej w daleki świat włóczędze „z 
domami w głowie i poczuciem bezdomności”.

Kategoria - Przekład na język polski
Jerzy Czech za „Wdrapałem się na piedestał. Nowa 
poezja rosyjska”, wybór wierszy szesnastu poetów rosyj-
skich, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
„Wdrapałem się na piedestał” to pierwsza w Polsce anto-
logia poezji rosyjskiego samizdatu, obejmuje ponad pół 
wieku rozwoju poezji rosyjskiej - od lat pięćdziesiątych 
do czasów obecnych. To barwny kalejdoskop rozmaitych 
poetyk, to tutaj - niepokornie i dynamicznie - wiersze re-
gularne sąsiadują z wolnymi, a miniatury poetyckie prze-
platają się z długimi poematami. 

Gdynia rozdała Nagrody Literackie 
Do grona 27 finalistów gdyńskiej Nagrody Literackiej dołączyło w tym roku czterech nowych 
laureatów: Marcin Świetlicki, Jerzy Pilch, Wojciech Nowicki i Jerzy Czech.

manie muzycznie zakończyła, 
bisując dwukrotnie, najnowsza, 
zbierająca doskonałe recenzje 
odsłona duetu freejazzowego 
Olbrzym i Kurdupel. W Literac-
kim Atelier nabywano ulubione 
kanapki Oskara Wilde’e i Erne-
sta Hemingwaya, powodzeniem 

cieszył się też kwartalnik Bliza 
i oczywiście książki autorstwa 
Nominowanych pisarzy, którzy z 
radością rozdawali autografy.

- Teatrze Gdynia Główna. Czy-
telnicy mieli okazję spotkać się 
z nominowanymi do Nagrody. 
Brawurowo, przy żywym udziale 
publiczności, rozmowy popro-
wadzili: Agata Passent, Marcin 

Szuster, Adam Lipszyc i Maciej 
Michalski. Miejsc siedzących 
zabrakło podczas spotkań mi-
strzowskich: Przewodnicząca 
Kapituły Małgorzata Łukasiewicz 
opowiadała o pracy tłumacza 

Marcina Szuster, natomiast prof. 
Piotr Śliwiński w roli „adwoka-
ta diabła” zmierzył się na scenie 
z Andrzejem Franaszkiem, te-
matem dyskusji była twórczość 
Czesława Miłosza. Literaturo-
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Trójka nowych laureatów

Uroczyste wręczenie nagród

Laureaci nagrody
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Obecny podział administra-
cyjny został wprowadzony w 
2004 r. Czy teraz oddaje on stan 
faktyczny? To kwestia dyskusyj-
na. Jednak każda potencjalna 
zmiana w tym zakresie musi 
być poprzedzona konsultacjami 
społecznymi z udziałem miesz-
kańców. Konieczna jest także w 
takim przypadku zmiana statu-
tu miasta oraz korekta okręgów 
wyborczych. 

Poprzecinane działki
Tymczasem już od kilku lat 

trwają dyskusje na temat zmian, 
które maja dotyczyć: Dąbro-
wy, Wiczlina, Małego Kacka i 
Działek Leśnych. Jeśli dojdzie 
do wprowadzenia korekt, to 
nie będą one znaczące. Przede 
wszystkim zostaną wzięte pod 
uwagę granice poszczególnych 
działek, które obecnie w kilku 
miejscach są po prostu poprze-
cinane. 

Po raz kolejny problem wypły-

nął na terenie Dąbrowy, podczas 
formułowania postulatów do 
budżetu obywatelskiego. Dys-
kusja wywiązała się przy okazji 
omawiania sprawy schodów i 
chodnika na ul. Łanowej, która 
leży na pograniczu Dąbrowy i 
Wiczlina. 

- Dąbrowa mocno rozwija się 
w kierunku północnym – po-
wiedział Lechosław Dzierżak, 
radny dzielnicy Dąbrowa. -  Te-
reny przy ul. Łanowej zmieniają 
się z pól uprawnych na nowe 
osiedla domków jednorodzin-
nych oraz niewielkich bloków 
mieszkalnych. Część z tych za-
budowywanych terenów admi-
nistracyjnie jest przypisana do 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 
Od czasu przekazania dzielni-
com środków inwestycyjno-
remontowych pojawił się pro-
blem, która dzielnica powinna 
się zająć kwestią braku utwar-
dzenia dróg w tym rejonie. W 
obecnej kadencji środki za ten 
teren (o pow. 100 ha) otrzymało 
Chwarzno, jednak nie podjęło 
się żadnej inwestycji w tym re-
jonie.

Problemy na Witominie
Dodać należy, że jeśli zmiany 

zostałyby uwzględnione, ob-
szar niektórych dzielnic byłby 
większy niż do tej pory, a co za 
tym idzie, zwiększyłby się bu-
dżet przeznaczony na dzielnicę, 
gdyż ilość środków jest zależna 
m. in. od liczby mieszkańców 
oraz powierzchni dzielnicy. 
Dział to też w drugą stronę – po 
zmniejszeniu obszaru dzielnica 
otrzyma mniej środków. Naj-
większe kontrowersje występują 
w przypadku Witomina, które 
mogłoby się „skurczyć”  nawet 
o jedna trzecią. 

Na razie miejscy rajcy uchwa-
lili przeprowadzenie konsultacji 
z mieszkańcami w celu uzyska-
nia opinii dotyczących zmiany 
statutów dzielnic miasta Gdyni. 
Powołany przez prezydenta ze-
spół ds. weryfikacji opisu granic 
dzielnic miasta dokonał uszcze-
gółowienia i ponownego opisa-
nia granic dzielnicy. A Wydział 
Geodezji UM Gdynia przygoto-
wał odpowiednią mapę. Urzęd-
nicy uzasadniają, że weryfiku-
jąc granice dzielnicy kierowano 

Kontrowersje na granicy
Granice gdyńskich dzielnic wymagają korekty – o tym wiadomo nie od dzisiaj. Nie jest to jednak proste. Czy istnieje realna 
szansa na zmiany dla Dąbrowy, Wiczlina, Małego Kacka i Działek Leśnych? Tak, ale budzą one olbrzymie kontrowersje.

się następującymi argumentami: 
granice dzielnicy powinny po-
krywać się z granicami działek 
ewidencyjnych, granice dzielnicy 
powinny uwzględniać podział na 
rejony statystyczne i obwody spi-
sowe, granice dzielnicy powinny 
uwzględniać granice osiedli i ze-
społów urbanistycznych, granice 
dzielnicy powinny uwzględniać 
naturalne granice wyznaczone 
przez cieki, ulice, linie kolejowe i 
inne obiekty fizjograficzne. 

Jest plan
Przy okazji uchwalono miej-

scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne, rejon ulic War-
szawskiej, Wolności i Witomiń-
skiej. Plan przewiduje w tym 
obszarze tereny o: przewadze 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i małych domów 
mieszkalnych, przewadze za-
budowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, z dopuszczeniem 
obiektów handlowych o pow. 
sprzedaży do 2000 m kw. (głów-
nie wzdłuż ul. Warszawskiej oraz 
na fragmentach południowej i 
północnej części planu), tereny 
usług oświaty i kultury,  tereny 
obiektów i urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. W zakresie 
komunikacji studium przewiduje 
ulice zbiorcze klasy Z oraz waż-
niejsze lokalne trasy rowerowe.
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Podział na dzielnice Gdyni

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-
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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 firmy Euro-Dachw 
w Kartuzach.

Na miejscu znajdziesz bowiem 
wszystko, czego potrzebujesz. 
Główna oferta firmy 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 firmy.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Oferta kartuskiej firmy 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 firmy.

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

Obiekt, bez którego nie spo-
sób sobie wyobrazić miasta, ofi-
cjalnie został oddany do użytku 
25 czerwca 1969 r. A początki 
tej inicjatywy sięgają 2 stycznia 
1958 roku, kiedy to zawiązał się 
Społeczny Komitet Budowy Bul-
waru Nadmorskiego. Weszli w 
jego skład fachowcy i entuzjaści. 
Zabrali się za rzecz, która miała 
być atrakcyjnym i bezpiecznym 
miejscem wypoczynku, a zara-
zem poważną budowlą hydro-
techniczną, chroniącą brzeg, 
zwłaszcza zaś Kamienną Górę, 
przed agresywną działalnością 
morza. Chodziło też o to, by bul-
war był nie tylko użyteczny, ale i 
piękny. A na pewno trwalszy od 
poprzedniego, zbudowanego w 
latach 30-tych, który uległ sile 
jednego ze sztormów w 1949 r. i 
rozpadł się na kawałki. 

12 lat czekania
Zdeterminowanym człon-

kom społecznego komitetu, pod 
przewodnictwem ówczesnego 
dyrektora naczelnego Urzędu 
Morskiego, inż. Waldemara Wa-
lasa, udało się pokonać wszelkie 
przeszkody, choć zabrało im to 
blisko 12 lat. 

Głównym projektantem bul-
waru został inż. Lech Zaleski, a 
projektantem części hydrotech-
nicznej inż. Henryk Kisiel. 

Gdyński bulwar ma 45 lat!
Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego z pewnością 
jest jednym z kultowym miejsc w Gdyni. 

słońca oraz sztormy i burze. Po raz 
pierwszy w historii, w dniach 26-27 
lipca 2014 r., właśnie stąd najlepiej 
będzie można obserwować popisy 
pilotów-akrobatów podczas impre-
zy Red Bull Air Race, a 18 sierpnia 
- paradę żaglowców na zakończenie 
zlotu Żagle Gdyni, organizowanego 
w 40. rocznicę pierwszego takiego 
zlotu w Polsce. 

Pomnik przy pomniku
W ciągu minionych 45 lat Bul-

warowi Nadmorskiemu przybyło 
pomników: oprócz najstarszego, 
czyli popularnych „trzech rybek” 
autorstwa Adama Smolany przy 
plaży Śródmieście oraz monumentu 
„Tym co odeszli na wieczną wachtę” 
autorstwa Ireny Loroch, ma bulwar 
od kilku lat rzeźbę łososi o nazwie 
„Powrót do domu”, podarowaną 
przez Louise Mc Dowell artystkę-
emigrantkę polskiego pochodzenia.  
Oprac. DK

Jubilat w ciągu tych lat trochę się 
postarzał, ale i odmłodniał zarazem. 
Już nie jest tylko betonowym depta-
kiem z trawnikiem, lecz pasażem z 
różnorodnymi atrakcjami i zadbaną 
zielenią. 

W nowej szacie
Powstała przy nim ścieżka ro-

werowa, plenerowa siłownia i plac 
zabaw dla dzieci, a także restauracje. 
Kandydatki do tytułu Miss Świata w 
2006 r. wzdłuż bulwaru posadziły 
100 rajskich jabłoni.

Bulwar jest przez cały rok miej-
scem małych i wielkich imprez 
sportowych, zwłaszcza biegowych, 
a także pływackich i motorowod-
nych. Jest też znakomitym miej-
scem, z którego można podziwiać 
regaty, parady, pokazy, wejścia stat-
ków pasażerskich, czy też wschody 

Początek budowy bulwaru w 1960 r.  
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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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Konkurs Budowa Roku jest 
najbardziej prestiżowym wyda-
rzeniem w branży budowlanej. 
Organizatorzy - Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budow-
nictwa, Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju oraz Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego 
- wyróżniają najlepsze obiekty 
zbudowane w danym roku w Pol-
sce. Chodzi o pokazanie dobrych 
praktyk, czyli  budynków, które są 
funkcjonalne, innowacyjne tech-
nologicznie, a jakość ich wykona-
nia jest najwyższa.

Piątka z Gdyni
Medal Budowa Roku 2013 II 

stopnia otrzymało 5 inwestycji z 
Gdyni. Pierwszą z nich jest Po-
morski Park Naukowo Techno-
logiczny Gdynia. Projektanci tego 
gmachu inspirowali się polską ar-
chitekturą modernistyczną lat 20. 
i 30. XX wieku. Supernowocze-
sny projekt wpisuje się w świato-
we trendy, a szklane fasady nadają 
całości industrialnego charakteru, 
łącząc tradycję z nowoczesnością. 
Zastosowane rozwiązania de-

cydują o komforcie i wygodzie 
pracy, czyniąc jednocześnie z 
PPNT Gdynia wizytówkę miasta 
i efektowny symbol współczesnej 
architektury Pomorza. Łączna 
powierzchnia parku to prawie 
80 000 m kw. Na tej przestrzeni 
znajdują się biura, laboratoria 
biotechnologiczne i elektro-
techniczne, prototypownie, sale 
konferencyjne, wystawiennicze 
i Centrum Nauki Experyment. 
Obecnie w PPNT Gdynia działa 
niemal 200 firm i pracuje około 
2000 osób.

Doceniona rewitalizacja 
Nagrodę otrzymało też Obser-

watorium Zmian - Gdynia Info-
Box, które odmieniło krajobraz 
centrum miasta. Dzięki inwesty-
cji zaniedbany dotychczas skwer 
Żeromskiego został zrewitalizo-
wany. Budynek główny składa się 
z 63 przeszklonych kontenerów 
zestawionych w zwarty układ 
przestrzenny, którego architek-
tura nawiązuje do portowego 
charakteru miasta. W ramach 
InfoBoxu powstała również 22-

Inwestycje na medal
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Obserwatorium Zmian - Gdynia InfoBox, biurowiec Akwarium w Bałtyckim 
Porcie Nowych Technologii oraz hala firmy Vistal zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami Budowa Roku 2013. 
Organizatorzy konkursu wyróżnili też dwie inwestycje mieszkaniowe w Gdyni - Fort Forest i Altoria. 
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metrowa wieża widokowa a skwer 
zyskał unikatową zieleń i nową małą 
architekturę. Cały teren - zarówno 
budynki, wieża, jak i roślinność - 
oświetla efektowna iluminacja.

Kolejna wyróżniona inwestycja 
ma charakter przemysłowy. Hala 
firmy Vistal uznawana jest za uni-
katową w rejonie Morza Bałtyckie-
go. Znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie basenu portowego i 
umożliwia realizację najbardziej 
złożonych, wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych, głównie dla 
segmentu marine i offshore. Hala, 
oprócz zastosowania najnowocze-
śniejszych rozwiązań technologicz-
nych, ma element zabytkowy - część 
fasady historycznej Olejarni, która 
została wkomponowana w ścianę 
czołową.

Budownictwo mieszkaniowe 
Nagrodzone zostały również 

gdyńskie inwestycje mieszkaniowe 
- nowa część osiedla Fort Forest na 
Chwarznie-Wiczlinie oraz minio-
siedle Altoria Apartamenty, składa-
jące się z trzech 4-kondygnacyjnych 
budynków wielorodzinnych.

Organizatorzy postanowili przy-
znać też nagrodę III stopnia dla 
przebudowanego biurowca Akwa-
rium na terenach postoczniowych, 
na których obecnie funkcjonuje 
Bałtycki Port Nowych Technologii. 
Przed modernizacją w budynku 
znajdowała się siedziba zarządu 
Stoczni Gdynia. Dzięki przebudo-
wie zwiększono przestrzeń biurową 
i osiągnięto najwyższy standard B 
Plus, wymagany przez otoczenie 
biznesowe. 
Dorota Korbut

Pomorski Park 
Naukowo-Tech-
nologiczny 
został docenio-
ny za nowocze-
sność
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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

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. 

Pomorskie najlepsze w kraju

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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Takie integracyjne wydarzenia to już niemal tradycja na terenie dzielnicy. Co roku, z inicjatywy proboszcza parafii p. w. św. Maksymiliana na Witominie, mieszkańcy najpierw spotykają się 
w salce nieopodal kościoła, a potem wspólnie wyjeżdżają nad jezioro Tuchom.  Tak było i tym razem. Rodzice – poprzebierali niczym profesjonalni aktorzy - wcielili się w role podczas spek-
taklu „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Potem wszyscy udali się podstawionymi autokarami do Dworku Oleńka, gdzie do wieczora spędzili czas na rodzinnych grach i zabawach oraz 
wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku.  Dorota Korbut

Integracja przy ognisku
Przedstawienie teatralne, przygotowane przez rodziców przedszkolaków oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku były głównymi atrakcjami 
niedzielnej imprezy integracyjnej przygotowanej dla mieszkańców Witomina.  
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Przedstawienie o Królewnie Śnieżce Bańki mydlane robiły furoręPieczenie kiełbasek przy ognisku

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t



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 
aksamitnym ciałku, zawsze chętna, 
kobieca. Poznam Panów Sponsorów 
tel. 514-120-213 Sopot. Ps. rów-
nież sex tel., fotki, filmiki

SEX-sex-sex-To Lubie a Ty? Po-
znajmy się, umów się na wspa-
niałą zabawę! Ja śliczna kobieta 
o zgrabnym tyłeczku, blondyna, 
zapraszam! 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 do-
brym 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

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 
wysokim 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 Karwińskich 
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 parkingo-
we, 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 parkingo-
we, 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 salo-
nie, 1 właściciel, kufer, bagażnik, 
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 automyj-
ni zatrudnię, tel. 501-084-005

SZUKAM PRACY

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

USŁUGI

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

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

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

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 stelażu, 
śr. 366, z pompą + dwa filtry, przy-
krywa 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, jednoskrzy-
dłowe, 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, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, 
tel. 501 539 159

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

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

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

SPRZEDAM lampki nocne, brązowe, 
2 sztuki po 10 zł, tel. 660 731 138

SPRZEDAM kurtkę narciarską, dam-
ską, 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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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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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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