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Cosplay (wyraz pochodzi z języ-
ka angielskiego i oznacza costume 
playing, czyli  przebieranie, zabawę 
strojem) ma korzenie w japońskiej 
kulturze. Tam szalenie popularne 
jest  przebieranie się za postacie 
z mangi, anime, gier komputero-
wych i � lmów.

Przy czym chodzi jak najdokład-
niejsze odwzorowanie danej po-
staci, często nie tylko w stroju, ale 
także w sposobie poruszania się 
czy tonie głosu.

W wielu krajach odbywają się 
konwenty fanów mangi oraz ani-
me i festiwale z konkursami na co-
splay’owe kostiumy. Biorące w nich 
udział osoby lub grupy prezentują 

swoje stroje. Często odgrywają 
różne scenki, przeważnie wzoro-
wane na sytuacjach z danego ani-
me, mangi, � lmu lub gry. W nie-
których konkursach obowiązkowe 
jest posiadanie stroju uszytego 
własnymi siłami. Oprócz przebra-
nia nakładana jest także peruka, 
makijaż, odpowiednie rekwizyty 
oraz czasami soczewki oddające 
kolor oczu postaci.

Jednak nie trzeba jeździć do Ja-
ponii, by popróbować tej zabawy. 
W Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbyły się warsztaty 
tworzenia cosplayu. Przedsięwzię-
cie zostało zrealizowane w ramach 
projektu „Kulturalnie i Aktywnie 

w Chyloni”, który otrzymał do� -
nansowanie od miasta w jednej z 
edycji konkursu „Gdynia po go-
dzinach”.

Pierwsze zajęcia poświęcone były 
wyszukiwaniu materiałów, tworze-
niu wykrojów oraz dopasowywa-
niu projektów do sylwetek. Wzięło 
w nich udział ponad 30 osób.

Kolejne  warsztaty były poświę-
cone dwóm tematom: perukom 
(jakie wybrać, gdzie kupić, jak  pie-
lęgnować) oraz prezencji scenicz-
nej (jak poruszać się na scenie, aby 
najkorzystniej zaprezentować swój 
strój). W sumie w obu warsztatach 
wzięło udział 48 osób.
Dorota Korbut

COSPLAY W BIBLIOTECE
Wielu fanów mangi, anime, czy fantastyki marzy o tym, by wyglądać jak ulubiona postać 
z książki lub � lmu. Cosplay pomaga te marzenia spełnić i – choćby po części – poczuć się 
i wyglądać jak Czarodziejka z Księżyca, elf czy waleczny wojownik.

Cosplay 
przypadł 
do gustu 
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Podczas sopockiej gali siód-
mej edycji festiwalu aktorka 
odebrała nagrodę Diamento-
wego Klapsa Filmowego za to, 
że od lat konsekwentnie dostar-
cza widzom niezapomnianych  
wrażeń � lmowych, wcielając się 
w role wyjątkowych kobiet.

- Diamentowy Klaps Filmo-
wy przyznawany jest aktorce 
lub aktorowi za osobowość, 
wnoszącą do kina wiele emocji 
i pozytywnej energii - powie-
dział Paweł Adamski, prezes 
Outdoor Cinema, organizator 
festiwalu. - Taką osobą jest wła-
śnie Agnieszka Grochowska. 
Miała zostać dziennikarką, ale 
zdecydowała się na studia w 

Akademii Teatralnej. Dzięki 
temu mamy w polskim kinie 
aktorkę, która wcielając się w 
role elektryzujących i silnych 
kobiet pozostaje na długo w pa-
mięci widzów. 

Agnieszkę Grochowską mo-
gliśmy podziwiać m. in. w � l-
mie „Warszawa”, „Wenecja” i „W 
ciemności”. Diamentowy Klaps 
Filmowy jest kolejną nagrodą 
na jej koncie, na którym ma już 
Złotego Lwa, nagrodę Orły Pol-
skiej Akademii Filmowej, tytuł 
Shooting Star europejskiego 
kina oraz długą listę nominacji. 

- Jestem wdzięczna, że w moim 
życiu jest tyle wspaniałych dni, 
i wspaniałych wieczorów, a ten 
wieczór należy do tych naj-
wspanialszych – powiedziała 
aktorka, odbierając nagrodę z 

Gwiazdy w TrójmieścieGwiazdy w Trójmieście
Agnieszka Grochowska, znana m. in. z � lmów „W ciemno-
ści” i „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, została laureatką nagro-
dy festiwalu Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane 2014. 
Festiwal odwiedził także Borys Szyc i Katarzyna Figura. 

rąk Borysa Szyca, laureata Dia-
mentowego Klapsa Filmowego 
w 2011.

Otwarcie festiwalu odwiedzili 
także Kasia Figura i Piotr Siw-
kiewicz, rodzice chrzestni Wa-
gonu Filmowego Orange Kino 
Letnie. Wydarzeniu towarzyszył 
pokaz � lmu „Wałęsa. Człowiek 
z nadziei” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Już po raz siódmy Orange 
zaprasza do kin plenerowych na 
sopockim Molo i przy zakopiań-
skich Krupówkach. Codziennie, 

przez 62 dni wakacji, na widzów 
czekają letnie sale kinowe, w 
których można oglądać � lmy, 
siedząc wygodnie na plażowych 
leżakach lub góralskich ławach. 
Na bezpłatnych pokazach wy-
świetlane będą hity � lmowe z 
całego świata.

Pełen repertuar oraz szczegó-
łowe informacje na stronie www.
orangekinoletnie.wp.pl oraz w 
specjalnej aplikacji mobilnej, 
dostępnej w App Store i Google 
Play.

Szczęśliwa 
Agnieszka 

Grochowska
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Piotr 
Siwkiewicz,  
Kasia Figura 
i Oliwier 
Janiak
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KULTURA KULTURA WYDARZENIASPORT

Najlepsi piloci świata będą zmagać się w Gdyni. W dniach 25 
- 27 lipca odbędzie się tam pierwsza polska edycja  Mistrzostw 
Świata Red Bull Air Race. Publiczność będzie obserwować 
zawody z bulwaru nadmorskiego. Wstęp dla wszystkich 
jest wolny.

Projektanci 
w Gdyni
W Gdyni trwa 7 edycja naj-
ważniejszego letniego festiwa-
lu designu w Polsce -Gdynia 
Design Days.  Wszyscy entu-
zjaści projektowania, profe-
sjonaliści i amatorzy znajdą 
coś dla siebie. Tegoroczna 
edycja skupi się na potrze-
bach mieszkańców, zależnie 
od ich wieku: 5+, 30+, 60+ i 
podejmie próbę znalezienia 
wspólnego mianownika 
między pokoleniami. 

Gwiazdy 
w Pucku
To będzie prawdziwa atrak-
cja muzyczna dla miesz-
kańców i turystów przeby-
wających w Pucku. Latem 
wystąpią trzy popularne 
artystki – Sylwia Grzeszczak, 
Ewa Farna i Margaret. Kon-
cert Ewy Farny zaplanowano 
na 19 lipca, Margaret wystąpi 
26 lipca a Sylwia Grzeszczak 
zaśpiewa w miejscowości 9 
sierpnia podczas Puckiego 
Dnia Kapra.

Sztuka 
na plaży 
Kiermasz teatralny, kon-
certy i wystawa to elementy 
projektu Kulturalna Plaża 
2014 to unikatowy cykl 
działań kulturalnych na no-
wopowstałej przestrzeni na 
sopockiej plaży przy Teatrze 
na Plaży i Klubie Atelier, 
łączący w letnich miesiącach 
działania z zakresu teatru, 
muzyki, � lmu, literatury i 
sztuki współczesnej.

Piloci będą rywalizować w Gdyni

Fot. Materiały prasowe

Koncert młodych talentów 
odbędzie się niebawem w 
parku Kilońskim w Gdyni. 
Patronat nad wydarzeniem ma 
Express Gdyński. 

Impreza odbędzie się 18 
lipca w godz. 17.00-21.00. 
Celem tego wydarzenia będzie 
promowanie pozytywnych po-
staw wśród mieszkańców oraz 
młodych talentów i wzmac-
nianie potencjału kulturalnego 
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 rodzaju 
koncert, ale mam nadzieję, 
że idea się przyjmie i będą się 
odbywały kolejne. 

Organizatorami wydarzenia 
są Rada Dzielnicy Chylonia 
i � rma VeRRsA. Na począt-
ku wystąpi Krystian Fiołek. 
Będzie także koncert poezji 
śpiewanej oraz wystąpi zespół 
Taste. Wśród wokalistów 
gwiazdą wieczoru będzie 
Aleksandra Wróbel, która wy-
stępowała w teledysku zespołu 
Weekend. Zapraszamy gorąco!
Dorota Korbut

Organizatorzy zapraszają 
wszystkich, którzy chcą się po-
dzielić pomysłem do udziału 
w kolejnej edycji. Uczestnicy 
zgłaszają zamiar przystąpie-

nia do konkursu na kuponach 
wydrukowanych w „Ratuszu”. 
Każdy balkon, okno, taras, 
loggia, dach, wejście, ogródek 
i otoczenie budynku powinno 

Strefa Biznesu już po raz dru-
gi gościła w restauracji Kame-
leon w Pruszczu Gdańskim. 
Gościem specjalnym był pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji Bog-
dan Dombrowski. Gość spotka-
nia poinformował o szansach 
dla przedsiębiorców w związku 
z Narodowym Planem Szero-
kopasmowym.

Po ciekawej prelekcji przy-
szedł czas na pytania i rozmo-
wy kuluarowe, które trwały do 
samego wieczora. Warto wspo-
mnieć, że organizatorzy Strefy 
Biznesu o� cjalnie poinformo-
wali o otwarciu w tym kwar-
tale pierwszego coworkingu w 
Pruszczu Gdańskim.  

- To, co jeszcze trzy miesiące 
temu było naszym marzeniem, 
teraz realizujemy i wkrótce 
otworzymy dla każdego kto 
chce mieć wpływ na biznes - 
mówi Michał Nowak. 

Młode talenty w Chyloni!

Powstaje przestrzeń coworkingowa
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- W nasz projekt angażuje się 
coraz więcej osób co pozwala z 
optymizmem patrzeć w przy-
szłość  – dodaje Adam Maru-
szak.

Idea coworkingu znajduje z 
dnia na dzień coraz więcej zain-
teresowanych. To świetny sposób 

nie tylko na obniżenie kosztów 
prowadzenia � rmy ale także moż-
liwość korzystania z kreatywnej 
atmosfery oraz doświadczenia 
innych przedsiębiorców. To i 
jeszcze więcej bez ruszania się z 
biura.

Strefa Biznesu to inicjatywa dla 

wszystkich przedsiębiorczych 
mieszkańców Pruszcz Gdańskie-
go, Trójmiasta i okolic. Celem jest 
stworzenie okazji do wymiany 
wiedzy, doświadczeń i nawiązy-
wania nowych kontaktów bizne-
sowych. Zapraszamy na kolejne 
wydarzenia już wkrótce.

Od lewej: Michał 
Nowak, współor-
ganizator Strefy 

Biznesu, Bogdan 
Dombrowski, 
podsekretarz 

stanu w Minister-
stwie Admini-

stracji i Cyfryzacji 
i  Adam Maru-

szak, organizator 
wydarzenia

Jubileuszowa „Gdynia w kwiatach” 
Trwa XX - jubileuszowa - edycja konkursu „Gdynia w 
kwiatach”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, 
których ogródki, balkony, tarasy, zielonymi aranżacjami 
przysparzają miastu urody. 
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być sfotografowane przez właści-
ciela. 

Fotogra� e powinny być koloro-
we o wymiarach 10×15 cm (mak-
symalnie 3 szt.). Mile widziane 
będą dołączone do kuponu fo-
togra� e w formie cyfrowej na 
płycie CD. Na kuponach należy 
podać numer konta należącego 
do osoby, wspólnoty lub instytu-
cji biorącej udział w konkursie. 
Niepodanie numeru konta jest 
jednoznaczne z deklaracją osobi-
stego odbioru nagrody w kasach 
Urzędu Miasta Gdyni, w wyzna-
czonym dniu. 

Kupony wraz ze zdjęciami na-
leży składać w Zespole Praso-
wym Urzędu Miasta (p. 201) lub 
wysłać pocztą na adres: Zespół 
Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 
81-382 Gdynia. Termin składa-
nia kuponów upływa 15 sierpnia 
2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi we wrześniu na imprezie 
„Dary Ziemi”. Oprac. DK

Ładny ogródek dodaje miastu urody



Zdrowieiuroda
OFERTY - ARTYKUŁY - SPA - ZDROWA ŻYWNOŚĆ - KOSMETYKA - RELAKS - FITNESS

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 243 (2014)

Program jest realizowany w 
gdyńskim Studio Treningów 
Personalnych Puls, które mie-
ści się na Kamiennej Górze. To 
jedyny taki klub w Trójmieście, 
stworzony z myślą o najbardziej 
wymagających klientach. 

- Treningi, jakie proponujemy, 
to najlepsze narzędzia do zdoby-
cia wymarzonej sylwetki – mówi 
właściciel Pulsu. - Ja i moja żona, 
która jest zarówno trenerem, jak 
i dietetykiem, bazujemy na wła-
snym, wieloletnim doświadcze-
niu. „Nową linię” realizujemy 
z powodzeniem już od 5-6 lat. 
Nasi podopieczni tracą bezpow-
rotnie na wadze po 30-40 kg, 
zyskują smukłą i wysportowaną 
sylwetkę oraz zdrowie.

„Nowa Linia” to intensywny, 
3-miesięczny program, stworzo-
ny na potrzeby osób z nadwagą. 
Obejmuje 36 specjalistycznych 

treningów, opiekę dietetyka, ba-
danie struktury ciała, treningi 
grupowe i indywidualne, mo-
nitorowanie postępów, grupy 
wsparcia, korekcję postawy i 
opiekę � zjoterapeuty.

- To prawdopodobnie najbar-
dziej korzystna oferta na rynku - 
dodaje Zbigniew Sikorski. Tylko 
teraz ćwiczymy trzy miesiące w 
cenie jednego. Zachęcamy rów-
nież do konsultacji dietetycz-
nych, które nauczą, jak ważnym 
elementem naszego życia jest 
prawidłowe odżywianie. 

Warto dodać, że Studio Tre-
ningów Personalnych Puls dys-
ponuje trzema niezależnymi 
salami, przystosowanymi do 
różnorakich treningów oraz pro-
fesjonalną kadrą. Na szczególną 
uwagę zasługuje pomieszczenie 
– pierwsze w Trójmieście - do 
ćwiczeń grupowych w syste-
mie lin TRX. Metoda ta została 
stworzona przez byłego żołnie-
rza elitarnej jednostki wojskowej 

Zmień linię na lato!
Startuje kolejna edycja „Nowej Linii” - autorskiego programu odchudzającego. Jest on skierowany do wszystkich, którzy 
chcą zmienić nie tylko swoją sylwetkę, ale także poprawić jakość życia. Zapisy jeszcze trwają, można się zgłosić!

USA, Randy’ego Hatricka. Polega 
na ćwiczeniach przy wykorzysta-
niu obciążenia własnego ciała, 
pozwalając bezpiecznie wykony-
wać setki różnorodnych ćwiczeń, 
budując siłę, elastyczność, równo-
wagę, a także skutecznie zapobie-
gając urazom, dzięki możliwości 
samodzielnego wyboru poziomu 
trudności dostosowanego do in-
dywidualnych potrzeb każdego 
ćwiczącego.

- Nasze zajęcia odbywają się w 
niewielkich grupach, dzięki cze-
mu jesteśmy w stanie poświęcić 
uwagę każdemu, korygować błędy 
oraz nauczać prawidłowych nawy-
ków, kształtować oraz wzmacniać 
nasze ciało – konkluduje trener.

Zapisy do „Nowej Linii” wciąż 
trwają w Gdyni i w Wejherowie. 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na 
adres mail: nowalinia.puls@in-
teria.pl. Informacje o programie 
można uzyskać pod numerem tel. 
531-805-365. 

Informacje o postępach będzie-
my publikować regularnie na ła-
mach naszej gazety. 

https://www.facebook.com/pro-
� le.php?id=100005072029217Przed metamorfozą... Po metamorfozie...

W ten trend doskonale wpisują 
się wszelkie formy aktywności, z 
przejażdżkami rowerowymi na 
czele. Rowerowa wycieczka łączy 
w sobie wysiłek � zyczny, relaks na 
łonie przyrody i turystykę krajo-
znawczą. 

Przy wyborze sprzętu, jaki ist-
nieje na rynku, każdy znajdzie od-
powiedni rower dla siebie. Jaki typ 
kupić? Przede wszystkim dostoso-
wany do naszych potrzeb. Nie ma 
sensu zakup roweru górskiego do 
jazdy typowo miejskiej. Podobnie 
rower szosowy nie sprawdzi się w 
trudnym terenie. Przed zakupem 
jednośladu koniecznie zasta-
nówmy się, do czego będzie nam 
służył, jak intensywnie będziemy 
nim jeździć i jaki będzie styl jaz-
dy – rekreacyjny, dynamiczny,czy 
wręcz wyścigowy.

Każdy znajdzie rower 
dla siebie

W zależności od konstrukcji i 
przeznaczenia rowery dzielimy na 
poziome - gdzie rowerzysta leży 
pomiędzy dwoma, lub trzema 
kołami oraz klasyczne - o kon-
strukcji pionowej, gdzie rowerzy-
sta siedzi na siodełku i porusza 
pedałami znajdującymi się pod 
siodełkiem.

Kolejny podział to taki na: ro-
wery jednośladowe (klasyczne), 
gdzie koła są jedno za drugim 
oraz wielośladowe - czyli z trzema 
i czterema kołami. Rowery moż-
na podzielić także ze względu na 
ilość kół: monocykle, dwukołowe 
oraz wielokołowe.

Najpopularniejsze są rowery 
jednośladowe o konstrukcji pio-
nowej. Dzielimy je w zależności 

Przyszła moda na aktywność
Zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek to trendy, które ostatnio nie wychodzą z mody. To zresztą nie tylko kwestia 
nadążania za tym, co popularne, ale efekt troski o dobrą kondycję i – co za tym idzie – lepszą jakość życia. 

runku asfaltowej ulicy św. Agaty 
w Połchowie. Jadąc prosto, docie-
ra się do malowniczo położonego 
Mrzezina. Potem droga wspina się 
pod górę, można przy tym podzi-
wiać widok na Hel i Zatokę Pucką. 
Mijamy Osłonino i udajemy się do 
Rzucewa, do którego wiedzie pięk-
na aleja lipowa króla Jana III Sobie-
skiego. Wraz z niebieskim szlakiem 
kierujemy się w prawo, objeżdżając 
park. Kręta ścieżka prowadzi przez 
Klif Rzucewski. Szlak biegnie nad 
brzegiem Zatoki Puckiej. W ten 
sposób docieramy aż do  Pucka. Je-
śli chcemy tu zakończyć wycieczkę, 
to wystarczy udać się w kierunku 
dworca kolejowego. Można jednak 
pojechać przez Połczyno i Darżlubie 
aż do Mechowa. Tu do zwiedzenia 
są piękne groty. Potem wjeżdżamy 
do Domatowa i wąwozem dociera-
my do wsi Wielka Piaśnica. Stamtąd 
można dotrzeć do ruchliwej drogi 
nr 218 i udać się z powrotem do 
Wejherowa, a potem SKM-ką wró-
cić do Trójmiasta.
Dorota Korbut

 

od zastosowania na kilkanaście 
grup: górskie, MTB, ATB 
 (All Terrain Bike), miejskie, trek-
kingowe, elektryczne, szosowe, 
torowe, przełajowe, triathlonowe, 
zjazdowe, Enduro, Freeride, cros-
sowe, Dirt,  Street, BMX, Trial, Be-

ach cruiser, czy riksze...

Dobra trasa to podstawa 
A po zakupie – w drogę! Pora 

wybrać interesującą trasę. Godna 
uwagi jest trasa polecana przez Pas-
cala: Wejherowo » Rekowo Górne » 

Rzucewo » Puck » Mechowo » Wej-
herowo o dł. ok. 66 km. Jak można 
przeczytać na stronie www, jest to 
wspaniała trasa na kilkugodzinną 
rekreacyjną wycieczkę. Po drodze 
można prawie zapomnieć o cywili-
zacji, pooddychać świeżym leśnym 
powietrzem, nacieszyć oczy wspa-
niałymi widokami oraz trochę po-
zwiedzać. Większość rowerzystów 
bez trudu poradzi sobie zarówno z 
górkami, jak i długością wyprawy. 
Wyruszyć należy ze stacji kolejowej 
Wejherowo, jadąc zgodnie z czer-
wonym szlakiem pieszym. Potem 
skierować się na leśne ścieżki Pusz-
czy Darżlubskiej, które  gwarantują 
mnóstwo atrakcji i wyjechać na as-
faltówkę we wsi Rekowo Górne. 

Malownicze zakątki
Następnie trzeba udać się w kie-
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Design wówczas określano 
mianem wzornictwa przemy-
słowego w latach 60., 70. i 80. 
Horbowy nie bał się ekspery-
mentować z formą i kolorem, 
pracując jako projektant w hu-
tach szkła na Dolnym Śląsku: 
Sudety w Szczytnej i Barbara 
w Polanicy Zdroju, a także 
wrocławskich zakładach Inco. 
Do użytku wprowadził formy, 
które były synonimem luksusu 
i ekstrawagancji. Wśród nich: 
puchary Gigant, wazoniki Bu-
raczki ozdobione powierzch-
niowymi spękaniami, tulipa-
nowe kieliszki, butle Chianti, 
wazony Fungi i jedne z naj-
słynniejszych szkieł wypełnio-
nych pęcherzykami powietrza 
- Antico. Naczynia, w których 
znalazły się nawet pojedyn-
cze pęcherzyki powietrza były 
traktowane jako skaza  i odrzu-
cane przez fabrykę. Zbigniew 
Horbowy postanowił zaczerp-
nąć średniowiecznej techno-

Design w muzeum
Jego oryginalne, kolorowe, szklane naczynia są wielkimi dziełami sztuki. Posiadanie wazo-
nu, kieliszków, dzbanu, misy czy patery jego projektu było marzeniem Polaków w czasach 
PRL-u. Mowa o Zbigniewie Horbowym - prekursorze polskiego designu. 
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logii i z pęcherzyków powietrza 
w szkle uczynić atut. Niestety, w 
latach 60. trudno  było uzyskać 
odpowiednio spienioną masę, a 
związki chemiczne używane w 
procesie tworzenia, bardzo szko-
dziły hutnikom. 

- W końcu, w ramach ekspery-
mentu, użyto...  popularnego w 
tamtym czasie proszku do pra-
nia IXI. Efekt był zadowalający 
i udało się stworzyć serię antico, 
która podbiła rynek - mówi Bar-
bara Banaś, kustosz wystawy. 

Dziś niestety większość hut z 

Dolnego Śląska uległa likwidacji 
przegrywając z konkurencją z 
Czech. W Polsce nie ma już pro-
ducentów artystycznego szkła. 
To jest pierwsza od lat 70. tak 
kompletna wystawa. Zbiory po-
chodzą z muzeum w Malborku i 
prywatnych kolekcji.   Wystawa 
Zbigniewa Horbowego w Mu-
zeum Miasta Gdyni inauguruje 
cykl Cztery P - Polskie projekty, 
polscy projektanci. Wernisaż - 5 
lipca sobota godz. 16.00. Wysta-
wa potrwa od 5 lipca do 31 sierp-
nia. DK
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Pęcherzykowe szkło Antico

Oryginalne wazony Fungi
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- Kolorystyka reklam oraz 
nieład wpływa negatywnie na 
wygląd drogi dojazdowej do  
naszej dzielnicy i jej głównego 
skrzyżowania – uważa Lecho-
sław Dzierżak, radny dzielni-
cy Dąbrowa. - Podobnie, jak 
w innych dzielnicach miasta, 
najatrakcyjniejsze do ekspo-
zycji reklam są główne ulice 
dojazdowe oraz skrzyżowania 
i tereny w pobliżu punktów 
usługowych. Na budynkach i 
ogrodzeniach wiszą chaotycz-
nie rozrzucone reklamy w 
formie szyldów, banerów i ta-
blic. Wolno stojące konstruk-
cje reklamowe przekrzykują 
się formatem i agresją grafi-
ki. Stan techniczny obiektów 
tymczasowych oraz ich często 
nieuzasadniona kolorystyka, 
wzbogaca wizualny bałagan i 
niepokój.

Skuteczna interwencja
Radny postanowił zająć się 

sprawą. Zaprosił na teren 
dzielnicy Jacka Piątka, plasty-
ka miasta.

- Wspólnie przyjrzeliśmy 
się nieestetycznym miejscom 
i podzieliliśmy się naszymi 

Gdynia Zachód, czyli dziel-
nice Chwarzno i Wiczlino, 
to dynamicznie rozwijająca 
się część miasta. Według Stu-
dium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gdyni w 2030 
roku będzie mieszkało tam 
ok. 50 tysięcy osób. Dziś Gdy-
nię Zachód wybrało blisko 10 
tysięcy osób. I ta liczba stale i 
szybko się zwiększa. Zaś uli-
ca Chwarznieńska to ważna 
dla miasta arteria, która łączy 
szybko rozwijające się zachod-
nie dzielnice Gdyni z centrum 
i umożliwia szybki dojazd do 
trójmiejskiej obwodnicy. W 
niedzielę, 13 lipca, na gdyń-
skiej Sokółce z okazji finiszu 
II etapu budowy odbędzie się 
Wielki Piknik Country - jak na 
Zachód przystało. 

W kowbojskim stylu
Początek zabawy o godz. 

13.00  (teren rekreacyjny przy 
ul. Staniszewskiego). Impre-
zę poprowadzi Paweł Konnak 
Konjo. 

Pojawią się kowboje na mu-
stangach, westernowy wóz i in-

Dziki Zachód na Chwarznieńskiej
Właśnie zakończył się II etap przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - na leśnym, prawie półtorakilometrowym, odcinku drogi. III etap inwestycji 
- odcinek witomiński - będzie realizowany w latach następnych w miarę możliwości finansowych gminy.

dwa pasy ruchu w każdą stronę. 
Wzdłuż całej trasy biegnie ścież-
ka rowerowa (wraz z odcinkiem 
wybudowanym w I etapie ma ona 
ok. 3,5 km długości). Powstał tak-
że chodnik dla pieszych. W celu 
podniesienia bezpieczeństwa, 
droga na całej długości jest ogro-
dzona siatką, zbudowane zostały 
przejazdy gospodarcze z których 
korzystać mogą zwierzęta. Oczy-
wiście cała trasa jest oświetlona. 
Powstała także w pełni szczelna 
kanalizacja deszczowa, zniknęły 
szkodliwe dla środowiska azbe-
stowe przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne. Na wysokości 
Domu za Falochronem wybudo-
wana została kładka dla pieszych 
wyposażona w windy, co pozwoli 
na zlikwidowanie w tym miejscu 
wstrzymującej ruch sygnalizacji 
świetlnej.

Prace rozpoczęły się w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Wyko-
nała je firma STRABAG Sp. z o.o. 
z Pruszkowa. Koszt, to prawie 26 
mln zł. 

Trasa i ścieżka rowerowa
Warto dodać, że od paździer-

nika 2010 do października 2011 
r. w I etapie przebudowy ulicy 
Chwarznieńskiej, od granicy lasu 
do zakrętu w rejonie ul. Gierdzie-
jewskiego, przebudowano 2,28 
km dróg, a 0,64 wybudowano 
od nowa. Wzdłuż trasy powstała 
ścieżka rowerowa o długości 2,42 
km. 
Dorota Korbut

diańskie tipi z minizagrodą. Bę-
dzie można spróbować swoich sił 
w prawdziwym rodeo i dosiąść 
byka, zatańczyć słynne „platfor-
mowe country” czy wymalować 

twarz w barwy indiańskiego 
wojownika. Nie zabraknie też 
atrakcji dla dzieci - będą prze-
jażdżki na koniach prawdziwych 
i mechanicznych, szaleństwa na 

dmuchańcach czy wielkie bań-
ki mydlane. O godz. 14.00 ulicą 
Chwarznieńską przejedzie pa-
rada motocykli i zabytkowych 
samochodów. Piknik potrwa do 

godz. 18.00. Wstęp wolny. 

Nowy odcinek
Nowy leśny odcinek Chwarz-

nieńskiej po przebudowie ma po 

Mieszkańcy walczą z reklamami
Miasto w ostatnich latach ogarnął prawdziwy chaos reklamowy. Szczególnie widać to w dzielnicy Dąbrowa, wzdłuż ulicy Nowowiczlińskiej. 
Tutaj każdy fragment płotu, barierki czy skrawek  trawnika zaczyna być zasłaniany banerami i słupkami reklamowymi. Lokatorzy mają dość!
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uwagami z właścicielami nieru-
chomości oraz ze strażnikami 
miejskimi – relacjonuje Lecho-
sław Dzierżak.

Ze wstępnej analizy wynika, że 
znaczna część reklam jest niele-
galna. Ogrodzenia od strony te-
renów publicznych przyjęły for-
mę nośników reklamowych, ale 

nie spełniają ani funkcji prze-
kazu komercyjnego, ani funkcji 
eleganckiego ogrodzenia.

- Podjąłem działanie, aby za-
hamować nasycanie ul. Nowo-
wiczlińskiej dodatkowymi no-
śnikami reklamowymi – mówi 
Jacek Piątek, plastyk miasta. 
- Porządkowanie tej przestrzeni 

będzie polegało też na redukcji 
reklam nielegalnych. Niektóre 
reklamy o funkcji kierunkowej, 
doprowadzającej do miejsca 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, zostaną zastąpione 
nośnikami systemowymi. Nad 
ich projektem aktualnie pracu-
ję.

Współpraca owocuje
Wspólne spotkanie radnego 

dzielnicy i plastyka miasta z wła-
ścicielami nieruchomości zaowo-
cowało konkretnymi deklaracjami 
współpracy. Dobra wola wszyst-
kich zainteresowanych może w 
najbliższym czasie znacznie popra-
wić przestrzeń miejską dzielnicy.

- Warto wiedzieć, że zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, przed 
umieszczeniem reklamy należy 
dokonać zgłoszenia planowa-
nych prac w Wydziale Admini-
stracji Budowlanej, a w wypadku 
reklam wolno stojących należy 
uzyskać pozwolenie na budowę 
– podkreśla radny.

Reklama na reklamie...
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Chwarznieńska z lotu ptaka
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Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich im-
prez. A tych ostatnich w tym roku nie zabraknie. Zarówno w Trój-
mieście, powiecie kartuskim, jak i w powiecie wejherowskim, bę-
dzie się sporo działo. Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDYNIA
Miasto Gdynia od lat zabiega o to, aby zostać stolicą wakacyjnego 

wypoczynku. Imprez nie brakuje, najwięcej oczywiście dzieje się w 
centrum. 

Aktywne lato
Przez dwa miesiące - lipiec i sierpień - zapraszamy na plażę „Śród-

mieście”, gdzie będziemy spotykać się na wspólnej zabawie, łącząc pla-
żowanie ze sportową rywalizacją. Codziennie przez dziewięć letnich 
tygodni nasi instruktorzy organizowali będą mini-turnieje siatkówki 
(na sześciu boiskach) i piłki nożnej plażowej (na dwóch boiskach). 
Dodatkowo przez cały czas będzie można skorzystać z darmowej wy-
pożyczalni 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 

spędzające wakacje w mieście do swoich placówek na terenie Gdy-
ni na „Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: 
zajęcia plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki gier 
planszowych i komputerowych, seanse � lmowe 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 Gdy-
nia 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 (zbiór-
ka) - 18.00 (w soboty do 15.00). Istnieje możliwość późniejszego 
dowozu dziecka. Opiekę nad uczestnikami półkolonii będzie spra-
wować wykwali� kowana kadra pedagogiczna i szkoleniowa. Koszt 
turnusu: 495 zł. SKS Bałtyk, tel. 601 33 1930, 692 227 397. Strona 
internetowa: www.baltykgdynia.pl.

GDAŃSK 

Święto truskawki, warsztaty fotogra� i i dźwięku, jarmark etnogra-
� czny i zwiedzanie miasta zabytkowymi pojazdami – to propozycje 
dla tych, którzy wybierają się do Gdańska. 

Święto Truskawki Kaszubskiej
Ostatnich tegorocznych truskawek będzie można spróbować w 

Gdańsku w najbliższy weekend – w dniach 12-13 lipca odbywać się 

KONCERTY, WYSTAWY, WYCIECZKI I ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH - TO NIEKTÓRE Z ATRAKCJI, 
JAKIE PRZYGOTOWANO DLA MIESZKAŃCÓW  I TURYSTÓW ODPOCZYWAJĄCYCH NA POMORZU. 
PONIŻEJ PUBLIKUJEMY KALENDARZ IMPREZ NA NAJBLIŻSZE DNI. 

będzie Święto Truskawki Kaszubskiej i Produktów Regionalnych 
Pomorza. Miejsce - Stare Miasto, teren Polskiego Związku Węd-
karskiego przy ulicy Rajskiej 2, gdzie ponad 30 straganów zaoferuje 
przysmaki Pomorza. 

Święto to niepowtarzalna okazja do nabycia produktów regio-
nalnych Pomorza. Główną bohaterką będzie truskawka kaszub-
ska – zarówno świeża, jak i przetworzona. Będzie można kupić 
truskawkę w różnych postaciach: świeżą, przerobioną na dżemy, 
soki, herbaty i czatneje. Ponad 30 straganów zaoferuje  przysmaki 
Pomorza, wędliny, ryby wędzone, sery, miody, nalewki i wyroby 
rękodzielnicze.

Zaplanowano także pokazy gotowania na żywo, które poprowa-
dzi Michał Turek z Radia Plus. Solijankę nad ogniem w ogromnym 
kotle przygotuje szef kuchni restauracji Stara Wozownia Marcin 
Nowak. Będą też występy kół gospodyń wiejskich, a dla najmłod-
szych – warsztaty plastyczne.

Dla osób, które na imprezę przyjadą komunikacją miejską ZTM 
Gdańsk (należy pokazać skasowany bilet z 12 lub 13 lipca 2014 r), 
przewidziano 20-proc. zniżkę na lody i gofry oraz gratisy!

Multidyscyplinarne warsztaty
Uczestnicy zajęć wezmą udział w niekonwencjonalnych wyciecz-

kach po Nowym Porcie i okolicach, podczas których będą foto-
grafować, przeprowadzać wywiady oraz nagrywać odgłosy miasta. 
Wykorzystując zebrany materiału fotogra� czny i dźwiękowy, stwo-
rzą “pocztówki”  oraz dźwiękową mapę miasta. Ich praca doprowa-
dzi ich do spektakularnego � nału: stworzenia wizualizacji/ video 
mapingu ukazującego prace uczestników warsztatów na wybra-
nych 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.

Klasykami po Gdańsku 
W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej zaprasza 

na przejażdżki wyjątkowymi liniami turystycznymi. Jest to nie lada 
gratka nie tylko dla turystów i mieszkańców Gdańska, ale także 
dla miłośników 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 obsłu-
giwał trasę objazdową z udziałem przewodnika miejskiego, który 
będzie opowiadał o mijanych po drodze atrakcjach. Nowością w 
tym roku będzie linia obsługiwana przez Ogórka, który będzie kur-
sował do Latarni Morskiej w Nowym Porcie.

Kombii zagra 
w Gniewinie



To już niemal tradycja, że na 
początku lipca w Płocku, na 
plaży nad Wisłą, zbierają się 
amatorzy muzyki reggae. Tak 
będzie i tym razem 11 i 12 lip-
ca. Miejsce imprezy, czyli Płock 
swoim położeniem i atrakcjami 
turystycznymi co roku latem 
przyciąga rzesze turystów.

Ideą Reggaelandu jest po-
pularyzacja muzyki reggae i 
jej licznych odmian, a także 
zapewnienie publiczności ra-
dosnej i bezpiecznej zabawy 
w warunkach piknikowych, z 
grającą na żywo czołówką pol-
skich i zagranicznych gwiazd 
muzyki. Tu można pobujać się 
przy spokojnych rytmach roots 
reggae czy dub, poszaleć przy 
ragga, dancehall i jungle.

Kto jeszcze zagra podczas te-
gorocznego Reggaelandu? Ze-
spół The Skints, który najpro-
ściej  można określić mianem: 
East London Reggae. Wywo-
dząca się z punka brytyjska 
grupa, w ciągu ostatnich kilku 
lat osiągnęła sukces, żonglując 
różnymi odmianami muzyki 
nowoczesnej, odwołującej się 
do korzeni reggae, ska i punk 
rocka. Będzie także Green Jesus 
-  podróżnik, astronauta, rasta-
entuzjasta oraz wielu innych 
artystów. Bilety do kupienia na 
eBilet.pl i w Płockim Ośrodku 
Kultury i Sztuki.
Dorota Korbut 

W gorących rytmach reggae
Michael Prophet - żywa legenda muzyki jamajskiej - w Polsce wystąpi 
po raz pierwszy, prezentując swoje hity, których ma na koncie bardzo 
wiele. Gdzie? Podczas festiwalu Reggaland 2014!

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. 

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, półkrwi oraz kłusaki francuskie w zaprzęgach - sulkach. W 
2014 roku odbywają się Wyścigi Konne w Sopocie w następujących 
terminach: 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. 

GM. STĘŻYCA
Ścinanie Kani
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie zaprasza na festyn rodzinny 

pn. „Ścinanie Kani 2014”, który odbędzie się 12 lipca (sobota) w 
Szymbarku. Akcja rozpocznie się o godz. 16:00 przemarszem Ka-
szubskiego Korowodu, spod remizy strażackiej na boisko sportowe 
w Szymbarku, z udziałem: orkiestry dętej, aktorów skeczy, zawodni-
ków biorących udział w Turnieju Sołectw, zaprzęgów konnych, oraz 
wszystkich zgromadzonych mieszkańców i gości.

W programie przewidziano między innymi: SCËNANIË KANI - 
obrzęd kaszubski sięgający czasów przedchrześcijańskich - przed-
stawienie w wykonaniu grupy kabaretowej z Szymbarka, III Turniej 
Sołectw, gry, atrakcje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
skecze w wykonaniu uczniów szkoły w Szymbarku, występ zespołu 
„Marzebiónczi”, pokaz sztucznych ogni. Wspaniała zabawa przy mu-
zyce zespołu „Monopol”, trwać będzie do późnych godzin nocnych.

Organizatorzy gwarantują niezapomniane atrakcje oraz miłą at-
mosferę. Takiej imprezy nie można przegapić! Wstęp wolny. 

GM. SULĘCZYNO
Goci skrzyżują miecze
Już 12 lipca w Węsiorach odbędzie się IX edycja Biesiady Gockiej, 

podczas której będzie można podziwiać pokazy wczesnośrednio-
wiecznego rzemiosła wojennego, spektakl plenerowy „Zaklęte Kręgi 
Gotów” oraz koncert kościerskiej kapeli folkowo-rockowej „Strze-
cha”.

Biesiada Gocka to cykliczna impreza kulturalna o zasięgu ponad-
lokalnym. Jej przesłaniem jest poszukiwanie wspólnego mianownika 
pomiędzy społecznościami miejską i wiejską, zbliżenie do siebie obu 
środowisk. Medium jest taniec i nie-popowa muzyka (Folk, blues, 
jazz, muzyka klasyczna). Biesiada nawiązuje w swojej stylistyce do 

kultury starożytnych Gotów, którzy przebywali na Kaszubach 2000 
lat temu. Czyni to Biesiadę oryginalną i ciekawą. Jest to jedyna tego 
typu impreza na Pomorzu. 

GMINA GNIEWINO
Ta impreza co roku przyciąga tłumy. Z pewnością i w tym roku bę-

dzie podobnie. Tym bardziej, że atrakcji organizatorzy przygotowali 
wyjątkowo dużo. 

Kombii zagra w Gniewinie
Przez dwa dni – sobotę 12 i niedzielę 13 lipca – trwać będzie 

wspaniała, rodzinna zabawa. W tym czasie odbędą się bowiem Dni 
Gniewina. Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 15.30 na Placu 
Koncertowym w Czymanowie wielką paradą, zaś godzinę później na 
scenie 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 
zespołu Roxette zaprezentuje zespół Roxanne. Występ gwiazdy wie-
czoru – 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 
rozrywkowo, a bardziej kulturalnie, W niedzielę zabawa rozpocznie 
się o godz. 12.00 VII Kaszubskim Przeglądem Orkiestr Dętych. Nie 
zabraknie więc widowiskowego przemarszu orkiestr, po którym za-
planowano występy na scenie. Następnie odbędą się występy dzieci i 
młodzieży. Oprócz tego: Zupa Przewodniczącego Rady Gminy, sto-
iska kół gospodyń wiejskich, mała gastronomia, darmowe dmuchań-
ce i skakańce dla dzieci i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny!
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Znamy już laureata Platy-
nowych Lwów tegorocznego 
Festiwalu Filmowego w 
Gdyni. Nagrodę przyznawa-
ną za całokształt dorobku 
artystycznego odbierze we 
wrześniu Sylwester Chęciń-
ski, najbardziej znany jako 
reżyser kultowego cyklu o 
Pawlaku i Kargulu.

W dorobku Chęcińskiego 
oprócz dobrze znanych 
„Samych swoich”, „Nie ma 
mocnych” i „Kochaj albo 
rzuć” znalazły się również 
takie tytuły jak „Wielki Szu”, 
„Rozmowy Kontrolowane” 
i „Tylko umarły odpowie”. 
Jest reżyserem, który trwale 
wpisał się historię kine-
matografii i ukształtował 
poczucie humoru Polaków, 
a teksty z filmów przeniosły 
się do potocznego języka, 
jak choćby - podejdź no 
do płota, jak i ja podcho-
dzę - wypowiadane przez 
filmowego Pawlaka.

Nagroda zostanie wrę-
czona Sylwestrowi Chęciń-

skiemu na gali zamknięcia 
festiwalu 20 września. 
Wśród dotychczasowych 
laureatów Platynowych 
Lwów znaleźli się Jerzy 
Antczak, Witold Sobo-
ciński, Tadeusz Konwicki, 
Roman Polański i Jerzy 
Wójcik. Więcej informacji o 
tegorocznym święcie filmu 
w Gdyni na nowej stronie 
www.festiwalgdynia.pl.
Oprac. DK

Od wielu lat park na Kamien-
nej Górze we wszystkie lipcowe 
i sierpniowe niedziele zamienia 
się w gdyński amfiteatr, w któ-
rym Centrum Kultury w Gdyni, 
dzięki mecenatowi miasta,  re-
alizuje koncerty. Wstęp na nie 

jest wolny. Koncerty odbywają 
się: 6 lipca, Kamienna Góra, 
godz. 16.00, „Tańce świata”, or-
kiestra kameralna Ariela Lu-
dwiczaka, Andrzej Wojciechow-
ski – klarnet, Ariel Ludwiczak 
– dyrygent. Następnie 13 lipca, 

Kamienna Góra, godz. 16.00, 
„Notte Italiana”, Dario Alberti & 
Paweł A. Nowak Quartet, Dario 
Alberti - gitara gipsy, śpiew, Pa-
weł A. Nowak - akordeon, akor-
dina, Andrzej Józefów – gitara, 
Maciej Sadowski – kontrabas. 

Kolejny: 20 lipca, Kamienna 
Góra, godz. 16.00, „Muzyczna 
podróż w duecie”, Barbara Le-
wicka Wójcik – sopran, Donata 
Zuliani – mezzosopran, Bal-
tic Kwartet w składzie Tomasz 
Diakun – skrzypce, Agnieszka 

Latem zmieniły się rozkłady 
jazdy gdyńskiej komunikacji 
miejskiej. W dni powszednie 
rzadziej kursują linie popular-
ne wśród uczniów dojeżdżają-
cych do szkół, za to w niedziele 
i święta będzie więcej trolejbu-
sów. Jak zwykle w wakacje na 
trasy wyjadą też linie plażowe i 
Gdyński Autobus Turystyczny.

W szkołach wybrzmiał ostat-
ni dzwonek, uczniowie wyje-
chali na wakacje, dlatego też 
ZKM Gdynia na czas od 28 
czerwca do 31 sierpnia zawie-
sił funkcjonowanie tzw. linii 
szkolnej nr 244, a na liniach R, 
29, 141, 159, 163 i 759 wprowa-
dził wakacyjne rozkłady jazdy. 
W dni powszednie kursów 
będzie mniej. A co w zamian? 
Przede wszystkim - zwiększe-
nie częstotliwości kursowania 
trolejbusów w niedziele i świę-
ta. 

- Chcemy, by mieszkańcy i 
turyści mogli łatwo dojechać 
komunikacją miejską do naj-
większych atrakcji Gdyni - 
mówi profesor Olgierd Wyszo-
mirski, dyrektor ZKM Gdynia. 

Trajtkiem na imprezę
Poza tym, pomiędzy godz. 10 i 

16 dwa razy częściej niż w zwykłą 
niedzielę, pojadą trolejbusy linii 
24 pomiędzy Dąbrową a Śródmie-
ściem.

W pogodne dni nie będzie pro-
blemów, by dojechać do gdyńskich 
plaż. Do Babich Dołów dowiezie 
plażowiczów z Obłuża linia 309, 
a do Rewy 365. Obie funkcjonu-
ją codziennie, o ile jest to dzień 
plażowy, czyli taki, w którym nie 
pada. W razie wątpliwości, warto 
rano sprawdzić stronę http://www.
zkmgdynia.pl/.

Kolejny sezon rozpoczął również 
Gdyński Autobus Turystyczny. 
Znany do tej pory pod numerem 
500, od tego roku funkcjonuje 
jako linia 4T. Kursuje w niedzie-
le i święta między godz. 11.00 i 
19.00 na trasie: Gdynia Dworzec 
Gł. PKP - Skwer Kościuszki - Ka-
mienna Góra - Polanka Redłow-
ska - Orłowo-Molo. Dociera za-
tem do najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w Gdyni. Co 
ważne, linia 4T jest linią specjalną 
(bilet jednorazowy kosztuje 4 zł, 
ulgowy 2 zł), na której nie obowią-
zują bilety okresowe (z wyjątkiem 
metropolitalnych). Oprac. DK -  By tak się stało, wprowadzono 

nową linię trolejbusową, ozna-
czoną numerem 321. Łączy ona 
Cisową przez Śródmieście z Or-
łowem, a kursuje co 40 minut. 
Rozkład jazdy został ułożony w 

sposób zapewniający naprze-
mienne odjazdy trolejbusów 
linii 321 i zabytkowej linii 326 
na wspólnym odcinku ich tras z 
Orłowa do Grabówka i z powro-
tem.

Laureat zabierze 
Platynowe Lwy

Muzyka na Kamiennej Górze

Koncertem „Swing Is My Life” w wykonaniu Riverboat Ramblers Swing Orchestra  
zainaugurowany został cykl „Letnie Koncerty Muzyki Promenadowej na Kamiennej Górze”.
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Pozorska – skrzypce, Tomasz 
Pozorski – altówka, Kamila Pie-
trzak – wiolonczela oraz Marian 
Benedyka – piano.

Natomiast 26 lipca (sobota), 
godz. 12.00 zaplanowano kon-
cert przy CultureBoxie/InfoBo-
xie, ul. Świętojańska 30, zaś 27 
lipca koncert w Teatrze Miejskim 
im. Witolda Gombrowicza w 
Gdyni, godz. 16.00. Bilety w ce-
nie 10 zł do nabycia na godzinę 

przed koncertem. W programie: 
„Obsessions Octet on the Road”, 
Kent Sangster’s Obsessions Octet 
(Kanada) w składzie: Kent Sang-
ster – saksofon, Joanna Ciap-
ka-Sangster – skrzypce, Neda 
Yamach – skrzypce, Leanne Ma-
itland – altówka, Ronda Metszies 
– wiolonczela, Chris Andrew – 
fortepian, John Taylor – kontra-
bas, Owen Howard – perkusja.
Oprac. DK

Imprezy odbywają się także przy Infoboksie Koncerty gromadzą liczną publiczność
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Popularne linie latem kursują inaczej
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To oferta dla interesujących 
się historią architektury mię-
dzywojennej spod znaku mo-
derny, ale także wzornictwem 
(odwiedzanie wnętrz kamienic, 
klatek schodowych), fotogra-
fią architektury, konkursami 
kreatywnymi. Do prowadzenia 
spacerów zaproszeni zostali 
przewodnicy turystyczni, ar-
chitekci, eksperci – historycy. 
Wszystkie spacery są bezpłat-
ne. 

Kupieckie serce miasta
Oto propozycja na pierwszą 

połowę lipca: Via Modernizm 
Gdyni - MIASTO+ - „Życie 
między budynkami” - place, 
skwery, hale targowe, dwor-

ce (od dworca kolejowego do 
dworca morskiego). Start 5 lip-
ca o godz. 10.00 (czas trwania 
120 min.), Plac Konstytucji, 
przed wejściem głównym do 
dworca głównego PKP. 

Atrakcje - wizyta w zespo-
le Hal Targowych oraz Placu 
Targowym, opowieści kupców, 
wejście do części obiektu na co 
dzień niedostępnych, quizy na 
spostrzegawczość z nagrodami. 
Trasa od Placu Konstytucji do 
ulicy Polskiej 1, przez ul. Wójta 
Radtkego, Jana z Kolna, Staro-
wiejską, Plac Kaszubski, ulicę 
Portową, ulicę T. Wendy. Pro-
wadzi certyfikowany przewod-
nik, ekspert historii Gdyni.

Kolejna propozycja to: Via 
Modernizm Gdyni - MIASTO+ 
- „Włodzimierz Prochaska - 
Tadeusz Jędrzejewski”. Start 6 

lipca o godz. 10.00 (czas trwa-
nia do 120 min.), empik, ulica 
Świętojańska 68. Koncepcje 
społeczno-miejskie Gdyni na 
przykładzie realizacji dwóch 
czołowych architektów. Wizyta 
we wnętrzach, klatkach scho-
dowych wybranych kamienic. 

Prowadzenie - certyfikowany 
przewodnik Gdyńskiego Szla-
ku Modernizmu.

Opowieści 
z Działek Leśnych 

A po tygodniu: Via Moder-
nizm Gdyni - MIASTO+ - 
„Dzielnica Działki Leśne - ar-
chitektura, ludzie i opowieści”. 
Start 12 lipca o godz. 10.00, 
Miejska Informacja, ul. 10 Lu-
tego 24.

Pierwsza część spaceru ok. 
60-90 min. - dedykowana dla 

różnych grup wiekowych, w 
tym rodzin z małymi dziećmi, 
osób starszych (grupy osób 5 - 
30 - 60). Wyznaczenie trasy po-
zbawionej barier komunikacyj-
nych (w tym np. schody) oraz o 
niewielkim stopniu uciążliwo-
ści. Druga część spaceru - ok. 45 
min. - dedykowana głownie dla 
osób w wieku 30-60. Atrakcje: 
historie i opowieści o mieszkań-
cach, prezentacja fotografii ar-
chiwalnych, quizy z nagrodami 
(pamiątki Gdyńskiego Szlaku 
Modernizmu oraz GDD), wej-
ścia do wybranych obiektów, 
punkty widokowe oraz skwerki 
- miejsca publiczne wypoczyn-
ku, „aorty miasta” z Lasami 
Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego. Prowadzi doświadczo-
nych ekspert - historyk i prze-
wodnik - dr Marcin Szerle.

Dzielnica jak ogród
I kolejna oferta: Via Moder-

nizm Gdyni - MIASTO + - „Ka-
mienna Góra - Wzgórze Świę-
tego Maksymiliana - koncepcja 
miasta ogrodów - miasta z mor-
skim widokiem”. Start 13 lipca 
o godz. 10.00, spod Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czar-
nego 1, Kamienna Góra - od 
letniska do prestiżowej dzielnicy 
ogrodów. Atrakcje: konkurs na 
najciekawszą fotografie - repor-
taż ze spaceru (nagroda książ-
kowa), przedstawienie sylwetek 
wybranych architektów - w tym 
Stanisław Ziołowski, Zbigniew 
Kupiec, Włodzimierz Prochaska, 
quiz na spostrzegawczość, na-
grody-pamiątki szlaku moderni-
zmu, opowieści o znanych gdy-
nianach - mieszkańcach, historia 
dzielnicy w starych fotografiach. 

Spacerkiem po Gdyńskim 
Szlaku Modernizmu
Spacery architektoniczne Gdyńskiego Szlaku Modernizmu to propozycja zarówno dla osób, które dopiero zaczynają 
swoją przygodę z modernizmem i gdyńską architekturą, jak i tych bardziej wymagających. 

Prowadzenie - przewodnik certy-
fikowany Gdyńskiego Szlaku Mo-
dernizmu.

Śladem architektów
Ostatnia propozycja to: Via 

architekci warszawscy w Gdyni 
- specjalna edycja spaceru Gdyń-
skiego Szlaku Modernizmu. Start 
13 lipca o godz. 14.00, Miejska 
Informacja, ul. 10 Lutego 24. Spa-
cer po Śródmieściu Gdyni, trasą 
realizacji konkursowych okresu 
międzywojennego - architektów 
wykształconych i pracujących w 
Warszawie, dla których Gdynia 
stanowiła prestiżowe, choć epi-
zodyczne wyzwanie w ścieżce 
kariery zawodowej. Prowadzenie 
- ekspert, badacz i popularyza-
tor modernizmu warszawskiego, 
arch. inż. Grzegorz Mika. Więcej 
informacji na stronie interneto-
wej: http://modernizmgdyni.pl/.



12 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Głośny i udany 
Open’er 2014

Kilkadziesiąt koncertów, dużo atrakcji pozamuzycznych, 
świetna pogoda i niepotwarzalna atmosfera zabawy. 
Tak właśnie można opisać najnowszą edycję gdyńskiego 
festiwalu Open’er 2014. Edycja była unikalna z powodu 
braku głównego sponsora - marki Heineken a jako jedyną 
wadę festiwalu można wskazać jego frekwencję. Bo w 
tym roku na festiwal przyjechało zdecydowanie mniej 
miłośników muzyki niż w ubiegłym roku.

Grupa Black Keys (na zdjęciu) porwała publiczność do śpiewania największych 
przebojów grupy - „Lonely Boy” i „Tighten Up”
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Na gdyński festiwal przyjechało tysiące miłośników muzyki z całej Polski i z Europy

W trakcie festiwalu zaprezentowano 
także spektakle teatralne. Na zdjęciu 
„Dziady” Radosława Rychcika
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Na zakończenie festiwalu mocny, rockowy koncert dała grupa Faith No More (na zdjęciu)

fo
t. 

M
.M

ur
aw

sk
i/A

lte
r A

rt

Grupa Metronomy 
zaprezentowała na festiwalu 
najbardziej wystrzałowe 
i porywające widowisko
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Dla Hospicjum zagrali 
w Nadmorskim Pucharze Lata

Po raz drugi amatorskie drużyny sześcioosobowe z Pomorza spotkały się na 
gdyńskiej Checzy, aby nie tylko rywalizować o miano tej najlepszej, ale także po to, 
aby wspomóc Fundację Rafała Murawskiego „Nigdy Nie Zostaniesz Sam”. 

PÓŁFINAŁY:
JR POGÓRZE – PORĘBA ZMARNOWANE TALENTY 4:5 (2:3)
JR – Tomasz Stępień-1, Paweł Fopka-1, Jacek Pieprzyk-1, Daniel 
Kolenda-1
ZT – Przemysław Kostuch-1, Mateusz Dąbrowski-3, Michał Fierka-1
STARE SZOPENA WEJHEROWO – AMATOR GOŚCICINO 7:5 (2:1)
SZOPENA- Paweł Sobczyński-3, Tomasz Bielawski-1, M aciej 
Szymanski-1, Sebastian Kowalski-1, Łukasz Ilukowicz-1
AMATOR – Mateusz Białk-3, Mateusz Klein-3
 
MECZ O 3 MIEJSCE:
JR POGÓRZE – AMATOR GOŚCICINO 8:6 (3:2)
JR – Łukasz Kolenda-1, Łukasz Dąbrowski-1, Tomasz Śtępień-2, Jacek 
Pieprzyk-3, Daniel Piątkowski-1
AMATOR – Mateusz Białk-1, Mateusz Pawłowski-2, Mateusz Klein-2, 
Sławomir Maliszewski-2
 
FINAŁ:
STARE SZOPENA WEJHEROWO – PORĘBA ZMARNOWANE TALENTY 
5:2 (2:0)
SZOPENA – Daniel Klawikowski-2, Tomasz Bielawski-1, Adrian 
Chiliński-2
ZT – Przemysław Kostuch-1, Damian Mosiejko-1

Faza � nałowa:W tym roku Fundacja zbiera-
ła pieniądze dla dzieci z Gdyń-
skiego Hospicjum im. Św. Waw-
rzyńca. Tytuł najlepszej drużyny 
obroniła ekipa Stare Szopena 
Wejherowo, a największą atrak-
cją był Mecz Charytatywny z 
udziałem piłkarzy i trenerów 
Arki Gdynia i Pogoni Szczecin.
Fundacja Rafała Murawskiego 
„Nigdy Nie Zostaniesz Sam” 
już po raz drugi zorganizowała 
Nadmorski Puchar Lata. W ze-
szłym roku zbierała pieniądze 
dla rodziny zmarłego zawod-
nika występującego w rozgryw-
kach Nadmorskiej Ligi 6, nato-
miast w tym roku skupiła się na 
zgromadzeniu jak największych 
funduszy dla dzieci z gdyńskie-
go Hospicjum im. Św.Waw-
rzyńca. Pomóc dzieciom można 
był w niedzielne popołudnie na 
kilka sposobów. Na początku 
swoją cegiełkę dołożyły zespo-
ły uczestniczące w Nadmor-
skim Pucharze Lata. Następnie 
podczas trwania całej imprezy 
można było wziąć udział w lo-
terii. Wszystkie losy wygrywały, 
a najcenniejszymi pamiątkami 
były koszulki znanych piłkarzy 
grających w Polsce i zagranicą.
- Aby pomóc dzieciom moż-
na było również zagrać w Me-
czu Charytatywnym – mówi 
Grzegorz Niciński, jeden ze 
współorganizatorów turnieju. 
– Wystarczyło za 100 złotych 
zakupić koszulkę i można było 
w jednej drużynie zagrać z za-
wodnikami i trenerami Arki 
Gdynia i Pogoni Szczecin. Na 
nasz obiekt przybyli m.in. Ma-

ciej Stolarczyk, asystent trenera 
Dariusza Wdowczyka, Adam 
Frączak, Maciej Dąbrowski, 
Boris Pesković, Łukasz Kowal-
ski, Jarosław Krupski, Mar-
cin Warcholak czy nowy tre-
ner Arki Dariusz Dźwigała.
Zawodnicy, trenerzy oraz oso-
by, które zakupiły koszulki 
rozegrały pokazowy mecz, w 
którym nie bramki się liczyły, 
ale dobra zabawa. Nie zabrakło 
również młodych piłkarzy, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z piłką a już mogli 
wymienić kilka podać z repre-
zentantem Polski Rafałem Mu-
rawskim. Akcję solidnie wspar-
li także zawodnicy na co dzień 
grający w Nadmorskiej Lidze 6. 
Aż trzy gole zdobył zawodnik 
Arusa Tomasz Brunka co kibice 
skwitowali gorącymi brawami.
- Chciałbym wszystkim przy-
byłym zawodnikom a także tre-
nerom serdecznie podziękować 
za wsparcie akcji – mówi Rafał 
Murawki. – Fundacja stara się 
pomagać dzieciom i mamy 
nadzieję, że dzięki takim ini-
cjatywom choć trochę przyczy-
nimy się do ich lepszego jutra.
Warto również wspomnieć, 
że na obiekt gdyńskiej Checzy 
przybył bokser Dariusz Mi-
chalczewski! Znany z zaanga-
żowania w charytatywną dzia-
łalność sportowiec nie mógł 
opuścić takiego wydarzenia i 
także przyłączył się do pomocy 
dzieciom z hospicjum. Prze-
kazał Fundacji rękawice bok-
serskie oraz książki z własno-
ręcznym podpisem, które już 

wkrótce będą do wylicytowania 
na stronie internetowej NL6.
Wszystkie akcje charytatyw-
ne toczyły się obok II edy-
cji Nadmorskiego Pucharu 
Lata. Tym razem na obiekcie 
gdyńskiej Checzy pojawiło się 
sześć zespołów, które organiza-
torzy podzielili na dwie grupy.
- W każdej dany zespół roz-
grywał po dwa spotkania. Na-
stępnie po dwie najlepsze dru-
żyny grały ze sobą na krzyż 
w pół� nałach, a dwie ekipy z 
trzecich miejsc w spotkaniu o 
piątą pozycję – tłumaczy zasa-
dy turnieju Łukasz Krzemiński.

Po pierwszym meczu wydawało 
się, że największym faworytem 
do końcowego triumfu będą Po-
ręba Zmarnowane Talenty, a za-
grozić im może Elus Kartuzy. Jak 
to zwykle bywa futbol jest na tyle 
nie przewidywalny, że czołowe 
miejsca przypadły innym zespo-
łom. Ostatecznie tytuł obroniła 
ekipa Stare Chopina Wejhero-
wo, która w meczu � nałowym 
pokonała pewnie Poręba Zmar-
nowane Talenty.
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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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