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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Koncert miał za zadanie pro-
mocję pozytywnych postaw 
wśród mieszkańców, prezentację 
młodych talentów oraz  wzmac-
nianie potencjału kulturalnego 
dzielnicy. 

Imprezę rozpoczął Jerzy Miot-
ke, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Gdyni, który uroczyście 
otworzył koncert w Parku Kiloń-
skim razem z Kordianem Kulasze-
wiczem, pomysłodawcą inicjaty-
wy i radnym dzielnicy Chylonia.

Jako pierwszy na scenie wystąpił  
Kacper Fułek - młody wokalista 
z Trójmiasta. Po nim pojawił się 
Zespół Taste oraz Danuta Poznań-
ska, która zaśpiewała piosenkę o 
Gdyni. 

W przerwach między koncerta-
mi wystąpili członkowie Stowa-
rzyszenia Młoda Gdynia i Funda-
cji Kulturalne Pomorze. Był pokaz 
tańca dla dzieci i młodzieży oraz 
pokaz pierwszej pomocy. 

Dla urozmaicenia czasu pod-
czas koncertu do dyspozycji były 
atrakcje gastronomiczne (kiełba-
ski, chleb ze smalcem, oscypki, 
lody itp.). Dla dzieci przygotowa-

TAK SIĘ BAWI CHYLONIA!
Aż do zmroku, przy dźwiękach dobrej muzyki, bawili się mieszkańcy podczas 
Koncertu Młodych Talentów w Parku Kilońskim. Imprezę zorganizowała Rada 
Dzielnicy Chylonia, pod patronatem Expressu Gdyńskiego. 

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 10-11

Wydarzenie promowało młode talenty i pozytywne postawy
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- Cały koncert wpisywał się w 
klimat akcji „Gdynia Rodzinna” 
i był bardzo udany – ocenia Kor-
dian Kulaszewicz. - Wszyscy py-
tali, kiedy będzie następny. Miesz-
kańcy bardzo tego chcą. Więc już 
dzisiaj myślę, jak zorganizować 
następne takie wydarzenia. Wiem, 
że chcę powtórzyć za rok koncert 
młodych talentów. 

no dmuchane zjeżdżalnie i stano-
wiska do malowania twarzy.  Na 
zakończenie wystąpiła gwiazda 
wieczoru - Ola Wróbel, młoda 
wokalistka, znana głównie z tele-
dysku zespołu Weekend. 

Dobrze bawili się wszyscy, bez względu na wiek
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Nieruchomości
i wnętrza str. 5-8

Emocje na polu 
golfowym

str. 15
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Najpierw niszczone podczas 
działań wojennych, teraz 
po 70 latach wydobyte na 
powierzchnię. Chodzi o dwa 
działa niemieckie Infanterie-
geschutz 42 oraz Infanterie-
geschutz 18, zatopione pod 
koniec wojny przez wycofu-
jące się z Kępy Oksywskiej na 
Hel wojska niemieckie. Teraz 
zostaną odrestaurowane i 
umieszczone na wystawie.

Działa zostały odkryte 
przypadkowo przez Mariusza 
Szymańskiego. Na co dzień 
fryzjera, ale również wynalaz-
cę innowacyjnych płetw dla 
komandosów. Podczas jednej 
z prób w wodach zatoki, 
Szymański natrafił na jedno 
z dział, a kilka metrów dalej - 
na kolejne.

Po zdobyciu wszystkich 
pozwoleń, rozpoczęła się ak-

cja wyławiania dział. Trzech 
nurków pracowało pod nad-
zorem Zakładu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wydobyte zabytki trafią bo-
wiem do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, gdzie 
zajmą honorowe miejsce. 
Jednak wcześniej trafią w 
ręce konserwatorów. 70 lat w 
wodzie nie wpłynęło dobrze 
na stan armat. 

- Istnieje ryzyko, że po wy-
dobyciu mogą się po prostu 
rozpaść, ale nasi pracownicy 
są dobrze przygotowani do 
wykonywania zabiegów kon-
serwatorskich - mówi Tomasz 
Miegoń, dyrektor muzeum. 
- Działa z pewnością staną się 
nie lada atrakcją, bo na całym 
świecie pozostało ich już 
niewiele.Oprac. DK

Wystawa finałowych zdjęć 
tegorocznej edycji konkursu 
Grand Press Photo 2014 
dotarła do Gdyni! Zbiór 172 
zdjęć można oglądać jeszcze 
tylko do niedzieli w Centrum 
Riviera (I piętro, ul. Kazimie-
rza Górskiego 2).

Prezentowane zdjęcia to 
najlepsze fotografie prasowe 
minionego roku, które 
zostały wybrane przez jury 
konkursu spośród ponad 4,2 
tys. nadesłanych prac. Na 
wystawie można ponadto 
zobaczyć zdjęcia Paula 
Hansena - zwycięzcy World 
Press Photo 2013, który w 
tym roku przewodniczył 
jury Grand Press Photo, oraz 
dziesięć zwycięskich foto-
grafii z dziesięciu kolejnych 
edycji konkursu.

Czarny czwartek 
w obiektywie

Główną nagrodę Grand 
Press Photo 2014 oraz 10 tys. 
zł otrzymał autor Zdjęcia 
Roku - Jakub Szymczuk 
(„Gość Niedzielny"). Foto-
grafia została zrobiona w Ki-
jowie 20 lutego 2014 roku w 
„czarny czwartek" - pod taką 
nazwą przeszedł ten dzień 
do historii Ukrainy. Wtedy 
doszło do największych walk 
między antyrządowymi 
demonstrantami a ukraiń-

skimi siłami bezpieczeństwa 
na Majdanie Niepodległości, 
w których zginęło ok. 70 
osób. Zdjęcie Szymczuka 
prezentuje jedną z ofiar tych 
walk. Mężczyzna biegł nie-
uzbrojony na czoło barykady, 
chcąc rzucić oponę, gdy kula 
snajpera przeszyła jego hełm 
i głowę na wylot. Ta sama 
fotografia została wybrana 
spośród wszystkich dziesię-
ciu zwycięskich fotografii 
kolejnych edycji Grand Press 
Photo jako zdjęcie 10-lecia.

Podnosić jakość zdjęć
Ogólnopolski Konkurs 

Fotografii Prasowej Grand 
Press Photo organizuje 
od 2005 roku miesięcznik 
„Press". Celem konkursu jest 
promowanie polskiej foto-
grafii prasowej i podnoszenie 
jej jakości. Grand Press 
Photo jest konkursem dla 
zawodowych fotoreporterów 
pracujących w redakcjach 
prasowych, internetowych, 
w agencjach fotograficznych 
oraz dla freelancerów. Wysta-
wa odbywa się pod patro-
natem i przy finansowym 
wsparciu miasta Gdyni.
Oprac. DK

W sobotę 19 lipca zorganizo-
wano  uroczyste otwarcie Przy-
stani Rybackiej w Mechelinkach. 

Temu wyjątkowemu wydarzeniu 
towarzyszyła promocja Albumu 
autorstwa p. Zygmunta Miszew-
skiego i Sławomira Luniaka ”Ry-
bacy i Stara Przystań w Meche-
linkach”, wystawa „Mechelinki w 
akwareli” autorstwa p. Mirosława 

Rudnickiego, występ wokalny 
regionalnego zespołu „Kosako-
wianie” , zespołu Manijol oraz 
młodych artystów. Przecięcia 
symbolicznej wstęgi otwarcia 
obiektu dokonali Wójt gminy 
Jerzy Włudzik, Rybacy Ryszard 

Szulc i Paweł Niczke, Wice Dy-
rektor Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Michał 
Krause,  Ksiądz Rafał Wirkus z 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Sołtys wsi Mechelinki 
Sabina Doering, Przewodniczący 

Rady Gminy Mirosław Marek. 
W ramach inwestycji wybudo-

wano osiem budynków, wśród 
nich warsztatowo – socjalny, 
sprzedaży bezpośredniej, pięć 
boksów dla rybaków oraz wę-
dzarnie. Powstał też pomost 

żelbetowy – stalowy, tylko kilka 
metrów krótszy niż molo w Or-
łowie.

W Mechelinkach otwarto przystań
Na zdjęciu przecię-
cie wstęgi Przystani 
Rybackiej w Mechelin-
kach. Od lewej: Jerzy 
Włudzik, wójt gminy 
Kosakowo, Mirosław 
Marek, przewodni-
czący Rady Gminy, 
Ryszard Szulc, rybak, 
Sabina Doering, 
sołtys wsi Mechelinki, 
Michał Krause, zastęp-
ca dyrektora po-
morskiego oddziału 
ARiMR,  ksiądz Rafał 
Wirkus z parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego i  Paweł 
Niczke, rybak.
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Zobacz Grand Press 
Photo w Rivierze

Armaty, nurkowie 
i akcja wydobywcza

Niecodzienna akcja 
wydobywcza

fo
t. 

U
M

 G
dy

ni
a



3www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

O przyznaniu tego wyróżnienia 
zdecydowała Rada Dzielnicy Dą-
browa, w uznaniu za bohaterską 
postawę nagrodzonego. Przede 
wszystkim doceniono bezinte-
resowne, o� arne i profesjonalne 
działanie przy udzielaniu pierw-
szej pomocy w ratowaniu zdrowia 
i życia ludzi po katastro� e drogo-
wej, która wydarzyła się w kwiet-
niu ub. r. Wówczas ciężarówka 
jadąca z nadmierną prędkością z 
Estakady Kwiatkowskiego stara-
nowała trolejbus na ul. Morskiej, 
niszcząc także jadący za nim bus. 
Zginęły dwie osoby, a dziesięć zo-
stało rannych.

Świadkami wypadku były osoby, 

które nie straciły głowy i nie za-
stanawiając się długo, ruszyły na 
pomoc poszkodowanym. Jednym 
z tych cichych bohaterów tamtych 
wydarzeń był właśnie 20-letni 
wówczas Wojciech Spisak. Bez 
chwili wahania włączył się do akcji 
ratowniczej.

W pobliżu znalazł się przypad-
kowo. W chwili wypadku wracał 
właśnie do domu po nieudanym 
podejściu do egzaminu na prawo 
jazdy. Gdy zobaczył, co się stało 
przy Estakadzie, od razu ruszył na 
pomoc. Jako, że od najmłodszych 
lat jest harcerzem, więc dobrze 
zna techniki udzielania pierwszej 
pomocy. 

- Nie zastanawiałem długo, to 
był impuls – stwierdził. - Na miej-
scu liczyła się każda para rąk.

Prowadził reanimację, co zare-
jestrowała kamera monitoringu 
miejskiego. Do czasu przybycia 
karetek zajmował się najciężej 
rannymi, potem pomagał opatry-
wać osoby mniej poszkodowane.

Jego działania zostały docenio-
ne zaraz po akcji przez Wojciecha 
Szczurka, prezydenta Gdyni. A 
niedawno dokonania skromnego 
gdynianina wyróżniła także Rada 
Dzielnicy Dąbrowa. W uzasadnie-
niu radni zaznaczyli, że doceniają 
całokształt dokonań pana Spisaka, 
w tym także nieustanne zainte-
resowanie sprawami dzielnicy, 
nieocenioną pomoc w roli wolon-
tariusza podczas organizowanych 
wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych oraz edukacyjnych, w które 
bohater włącza się na co dzień. 

Akcja „Dawcom w Darze” to 
kolejna propozycja dla osób, 
którym nie jest obojętny los 
innych. 

Początkowo była to inicja-
tywa wspierająca ideę odda-
wania krwi i zdrowego stylu 
życia. Teraz przedsięwzięcie 
zaszło dalej i honorowi dawcy 
mogą liczyć na coś więcej niż 
wdzięczność.

W akcji biorą już udział 322 
� rmy i instytucje, które oferują 
honorowym dawcom krwi na-
wet 30 proc. upusty na usługi. 

Każda osoba, która nie do-
trze na marszon, może włączyć 
się do dzieła, wpłacając kwotę 
na wsparcie akcji „Dawcom 
w Darze”. Osoba, która wpłaci 
najwięcej, otrzyma pamiąt-
kową koszulkę 25-tej edycji 
marszonu. Deklaracje można 
wysyłać do 31 lipca 2014 r. na 
adres: marszony@gmail.com.
DK

Obdaruj... 
dawców!Cichy bohater nagrodzony

Wojciech Spisak – młody mieszkaniec Gdyni – został właśnie uhonorowany tytułem “Osobowość Roku 2013”.

Na co dzień Wojciech Spisak realizuje się także 
jako honorowy krwiodawca 
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Zbiórki 
łatwiejsze
18 lipca 2014 roku weszła 
w życie nowa ustawa o 
zbiórkach publicznych. 
Zniosła istniejący od 1933 
roku obowiązek występo-
wania do władzy o zgodę 
na zbiórkę publiczną. Teraz 
ma być szybciej, łatwiej i 
przejrzyściej. Będzie można 
zgłaszać i rozliczać prowa-
dzone zbiórki, wykorzystując 
gotowe formularze. 

2015 rokiem 
matematyki
Sejmik Województwa 
Pomorskiego zdecydował 
o ustanowieniu roku 2015 
Rokiem Matematyki na 
Pomorzu. Celem takiego 
działania jest popularyzacja 
matematyki oraz inspiracja 
do lepszego poznawania 
tej dziedziny, zarówno na 
poziomie edukacji szkolnej, 
akademickiej, jak i działal-
ności naukowej.

Z wizytą 
na Pomorzu
Marszałek Mieczysław Struk 
podpisał z ministrem sportu i 
turystyki Andrzejem Bierna-
tem porozumienie w sprawie 
współdziałania obu instytucji 
w latach 2014-2018. Strony 
porozumienia podpisały ten 
dokument, wyrażając zanie-
pokojenie i troskę z powodu 
pogłębiających się negatyw-
nych tendencji obniżania się 
sprawności � zycznej polskie-
go społeczeństwa. 

FUNDUSZE

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski zapa-
rafowali Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla 
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa 
pomorskiego, tj. Słupska, Starogardu Gdańskiego, Malborka, 
Chojnic-Człuchowa, Lęborka, Kwidzyna oraz Bytowa. 

Szansa na 770 mln zł
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Publikacja to kontynuacja se-
rii, prezentującej znane sylwet-
ki gdańszczan. Swoją najnow-
szą książkę autorka poświęciła 
Zbigniewowi Canowieckiemu 
– przedsiębiorcy i menedżero-
wi, znanemu z szerokiej dzia-
łalności o wymiarze społecz-
no-kulturalnym. 

Barbara Kanold opisała barw-
ną postać Zbigniewa Cano-
wieckiego. Bohater książki już 
od czasu studiów na Politech-
nice Gdańskiej związany był z 
Klubem Studentów Wybrze-
ża Żak. Dał się poznać także 
jako prezes DKF im. Zbyszka 
Cybulskiego oraz gdańskiego 
Klubu Dziennikarzy Studenc-
kich i Międzyuczelnianego 
Ośrodka Filmu i Fotografii. 

W książce znalazł się również 
interesujący opis działalności 
biznesowej pana Canowiec-
kiego oraz jego aktywności 
społecznej w organizacjach sa-
morządu gospodarczego oraz 
organizacji pracodawców.

Podczas spotkania fragmen-
ty książki odczytał aktor Jerzy 
Kiszkis, natomiast całe wy-
darzenie  poprowadził Piotr 
Świąc, redaktor z Telewizji 
Polskiej w Gdańsku.
Dorota Korbut

Z sercem do ludzi i do biznesu
„Biznesmen z sercem społecznika. Wywiad – rzeka z dr Zbigniewem Canowieckim” to tytuł książki autorstwa 
Barbary Kanold, której promocja odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Od lewej: Jerzy Kiszkis, aktor teatralny i filmowy oraz Zbigniew Canowiecki, bohater książki

Fragment książki czyta Jerzy Kiszkis, za nim 
siedzą:  Zbigniew Canowiecki,  Piotr Świąc 
z TVP w Gdańsku oraz Barbara Kanold, 
autorka publikacji

Publiczność licznie przybyła na promocję książki
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Z energii elektrycznej korzy-
stają wszyscy – jest niezbędna 
zarówno w małych gospodar-
stwach domowych, jak i w du-
żych przedsiębiorstwach. I jej 
cena ma ogromny wpływ na ja-
kość naszego życia oraz cenę wy-
robów i usług, oferowanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Dlatego w siedzibie „Praco-
dawców Pomorza” postanowio-
no zorganizować debatę na ten 
temat na najwyższym szczeblu. 
Wzięli w niej udział m.in. Mini-
ster Środowiska Maciej Grabow-
ski, Radca Ministra Gospodarki 
Beata Jaczewska, Wicewojewoda 
Pomorski Michał Owczarczak, 
Marszałek Województwa Mieczy-
sław Struk, Wójt Gminy Chocze-
wo, przedstawiciele Politechniki 
Łódzkiej i Gdańskiej oraz przed-
stawiciele środowiska biznesu : 
Pani Teresa Kamińska Prezes Za-
rządu PSSE, oraz przedstawiciele 
zarządów firm energetycznych 
m.in: Energa S.A., Energa Opera-
tor S.A., PGE EJ Sp. z o.o.

Wprowadzenie do debaty 
wygłosił Prezes Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiec-
ki diagnozując problematykę w 
ujęciu regionalnym oraz z punk-

tu widzenia firm energetycznych 
oraz biznesu pomorskiego.

- Debata była wynikiem sygna-
łów, jakie docierały do nas (Pra-
codawców Pomorza) głównie ze 
strony Energi oraz firm produku-
jących i dystrybuujących energię 
– wyjaśnia Michał Maksymiuk, 
kierownik działu programowego 
Pracodawców Pomorza. - Woje-
wództwo pomorskie jest karane 
za to, że produkuje zieloną ener-
gię z wiatraków oraz za swoje 
położenie geograficzne i uwa-
runkowania historyczno-kultu-
rowo-biznesowe. Wyjaśnijmy: na 
cenę energii elektrycznej składają 
się: koszt wyprodukowania ener-
gii, cena dystrybucji i cena prze-
syłu. Problem polega na tym, że 
o ile koszt przesyłu jest podobny 
w całym kraju, to cenę dystrybu-
cji my – Pomorze – mamy o 20 
proc. większe koszty dla firm i 40 
proc. dla odbiorców indywidual-
nych! Wynika to z faktu, że staw-
ki dystrybucyjne są tworzone w 
oparciu o dziwaczne wskaźniki, 
które mówią o tym, jak bardzo 
jest rozproszona sieć energe-
tyczna. Śląsk czy Warszawa mają 
bardzo skondensowaną sieć, więc 
tam stawki są niższe. A my na Po-

morzu mamy rozproszoną infra-
strukturę energetyczną. 

Kolejny problem jest związany 
z energią odnawialną. Ponad 50 
proc. wiatraków, jakie działają w 
Polsce, znajduje się na Pomorzu. 
Energa obsługujący ten region 
jest zobowiązany utrzymać od-
powiednią infrastrukturę prze-
syłu energii z wiatraków do sieci 
głównej. A jest to kosztowne. 

- Produkując  energię globalnie 
z czystych źródeł jesteśmy karani, 
bo inne koncerny nie partycypu-
ją w kosztach produkcji, a i tak to 
idzie do ogólnej sieci – wyjaśnia  
Michał Maksymiuk. - Poza tym 
Energa ze względu na ustawę 
energetyczną jest zobowiązana 
do zakupu energii z wiatraków na 
warunkach, które są nieracjonal-
ne. Musi kupować niezależnie od 
zapotrzebowania (nawet jeśli nie 
ma zapotrzebowania na energię, 
to i tak musi kupić) a poza tym 
jest wedle ustawy jest ustalone, 
że cena energii jest brana z roku 
poprzedzającego. Tymczasem 
tendencja na rynkach jest taka, że 
cena spada. Co roku można coraz 
tańszą energię kupić, co skutkuje 
tym, że Energa kupuje energię 
z wiatraków drożej, niż później 

Pomorze pokrzywdzone energetycznie
Dlaczego na Pomorzu energia elektryczna jest droższa, niż w innych częściach naszego kraju? Czemu Energa musi 
kupować energię wytworzoną przez elektrownie wiatrowe nawet wtedy, gdy nie ma co z nią zrobić? Te i wiele innych 
tematów poruszono podczas debaty o energetyce, w której uczestniczyli Pracodawcy Pomorza. 

no, gdzie elektrownia powstanie. 
Dopóki nie jest podjęta ostatecz-
na decyzja, w której z trzech gmin 
zostanie wybudowana elektrownia 
jądrowa, każda z gmin ma tereny, 
które są po prostu zablokowane. 
Nie można tam inwestować, nic 
zbudować ani tych terenów sprze-
dać. 

- Nadchodzi nowa perspektywa 
unijna, nowe możliwości pozy-
skania pieniędzy na infrastrukturę 
– wyjaśnia Michał Maksymiuk. - I 
gminy nie mogą na tych terenach 
nic zrobić, pozyskać funduszy na 
drogi, kanalizację, itd. 

Wysoki koszt energii elektrycz-
nej w województwie pomorskim 
jest szczególnie ważny dla roz-
woju regionu z punktu widzenia 
działalności biznesowej. Pomor-
skie firmy, szczególnie dla których 
energia elektryczna stanowi dość 
poważny czynnik kosztowy, stają 
się mało konkurencyjne w sto-
sunku do ich odpowiedników w 
innych częściach kraju. Ponadto 
wysokie koszty energii stanowią 
barierę inwestycyjną dla nowych 
firm szukających lokalizacji w re-
gionie pomorskim.

Poseł Andrzej Czerwiński jako 
Przewodniczący Komisji Nadzwy-
czajnej ds. Energetyki i Surowców 
Energetycznych zapowiedział 
zwołanie we wrześniu posiedze-
nia komisji celem omówienia tego 
problemu. Na posiedzenie zostaną 
zaproszone wszystkie zaintereso-
wane strony.

może sprzedać. Mało tego – wia-
traki mają największą wydajność 
nocą, kiedy jest najmniejsze zapo-
trzebowanie, a energii nie można 
magazynować. Jest więc ona tra-
cona. Energa kupuje energię, która 
nie jest jej potrzebna - w ubiegłym 
roku zakupiła niepotrzebną ener-
gię za kwotę ponad... 700 mln zł!

Pracodawcy Pomorza wskazy-
wali także na problemy związane 
z inwestycjami, z czego najważ-
niejszym są kłopoty z budową 
elektrowni. 

- O ile elektrownie niekonwen-
cjonalne, jak np. wiatraki, jakoś 
powstają, to z elektrowniami kon-
wencjonalnymi jest znacznie go-
rzej – uważa Michał Maksymiuk. - 
Np. w Pelplinie czy w Gdańsku (tu 
miała być elektrownia gazowa) nic 
się nie dzieje. A zapotrzebowanie 
na energię rośnie i w końcu doj-
dziemy do momentu, gdy energii 
zacznie brakować i zaczną się cza-
sowe wyłączenia dostaw. 

Debatowano też o energetyce 
jądrowej. Przez lata nie określo-
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Odnawialne źródła energii 
przynoszą straty
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O ile w kwietniu i maju twór-
cy programu Mieszkanie dla 
Młodych mogli być zadowoleni, 
patrząc na wyniki (wskazywały 
one na rosnąca popularność 
programu), to już w czerwcu 
było znacznie gorzej. Czerwiec 
okazał się bowiem najsłabszym 
jak dotąd miesiącem jeśli cho-
dzi o sprzedaż kredytów w ra-

mach programu MdM. Nic więc 
dziwnego, że już pojawiają się 
pomysły zmiany zasad udziela-
nia dofinansowania. Pierwszy 
mówi o podwyżce kwot dopłat. 
Jest więc szansa na to, że ci, 
którzy zdecydują się na skorzy-
stanie z dopłaty, mogą zyskać 
jeszcze więcej. 
Więcej str. 7 Fo
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Zmienna 
popularność 
programu MDM
ANALIZA | Pierwsze miesiące roku były obiecujące, jeśli 
chodzi o dopłaty przy kupnie mieszkań w ramach pro-
gramu Mieszkanie dla Młodych. Popularność programu 
rosła, na rynku pojawiło się więcej mieszkań spełniają-
cych dosyć rygorystyczne wymogi. Ale do czasu...

KREDYTY | Choć stopy 
procentowe nadal mamy na 
najniższym poziomie i dzięki 
temu raty kredytów hipo-
tecznych są relatywnie niskie, 
to nie znaczy, że nie warto po-
starać się o to, by obciążenie z 
tytułu kredytu mieszkaniowe-
go było jeszcze niższe. Home 
Broker podpowiada sposoby 
na obniżenie raty kredytowej 
zwracając uwagę na to, kiedy 
warto z danego rozwiązania 
skorzystać.

1 - Wydłużenie okresu 
spłaty. Im spłata kredytu 
będzie rozłożona na więcej 
rat, tym pojedyncza kwota 
spłaty będzie niższa – to 
oczywiste. Trzeba przy tym 
jednak pamiętać, że każde 
wydłużenie spłaty oznacza 
większą kwotę, którą łącznie 
oddamy bankowi.

2 - Spłata kredytu bezpo-
średnio w walucie. Osoby 
spłacające kredyt walutowy 
ponoszą koszt tzw. spreadu. 
Chodzi o zakup waluty od 
banku, który udzielił kredytu, 
a kursy walutowe w bankach 
nie zawsze są atrakcyjne. 
Warto jednak wiedzieć, że 
klient ma możliwość samo-
dzielnego nabycia waluty (np. 
w kantorze internetowym) 

i nie musi być skazanym na 
stawki oferowane przez bank. 

3 - Obniżka marży kredy-
towej. Bardzo efektywnym 
sposobem na obniżkę raty 
kredytowej jest zmiana marży 
kredytowej na niższą. Marża 
to składnik oprocentowania, 
który jest zapisany w umowie 
kredytowej i bez podpisania 
aneksu do umowy nie może 
się zmienić. 

4 - Re� nansowanie kredytu. 
W sytuacji, w której kredy-
tujący bank nie jest skłonny 
do obniżki marży, warto 
rozejrzeć się za innym. Za-
ciągnięcie kredytu na spłatę 
innego zadłużenia nazywa 
się kredytem re� nansowym 
i niektóre banki chcą w ten 
sposób pozyskać klienta od 
konkurencji. 

5 - Wakacje kredytowe. 
W przypadku czasowych 
problemów ze spłatą kredytu 
(związanych np. z chorobą 
czy utratą pracy) można 
skorzystać z tzw. wakacji 
kredytowych. Rozwiązanie 
to polega na czasowym 
zawieszeniu części lub całości 
raty kredytowej, co pozwala 
kredytobiorcy przetrwać 
trudny czas. 
(raf)

Pięć sposobów 
na niższą ratę



6 www.pomorski.info/NIERUCHOMOŚCI I WNĘTRZA

Korzystanie z klimatyzacji 
podczas upalnego miesiąca 
może w przeciętnym miesz-
kaniu podnieść rachunki za 
energię o około 100 – 150 zło-
tych. Tymczasem klimatyzację 
zamontowano już w 48 tys. do-
mów i mieszkań w Polsce.

Z danych opublikowanych 
przez Główny Urząd Statystycz-
ny wynika, że z klimatyzacji w 
domu lub mieszkaniu korzysta-
ło w 2012 roku zaledwie 0,35 
proc. gospodarstw domowych. 
Jako że liczbę nieruchomości 
mieszkalnych szacuje się na 
13,7 mln, to łatwo można obli-
czyć, że w domach około 48 tys. 
rodzin zainstalowano klimaty-
zatory. Są to przeważnie urzą-
dzenia chłodzące pojedyncze 

pomieszczenia, które w całości 
zamontowano w tychże poko-
jach (co drugi przypadek). Rza-
dziej gospodarstwa domowe 
decydują się na klimatyzatory 
chłodzące pojedyncze pomiesz-
czenia, w przypadku których 
część urządzenia (skraplacz 
oddający ciepło) zamontowa-
na jest na zewnątrz budynku 
(rozwiązanie bardziej efektyw-
ne i cichsze). Najrzadziej (0,04 
proc. gospodarstw domowych) 
korzysta z klimatyzacji central-
nej, czyli urządzenia, w którym 
jeden skraplacz (zamontowany 
na zewnątrz budynku) pozwala 
działać więcej niż jednemu pa-
rownikowi obniżającemu tem-
peraturę wewnątrz domu lub 
mieszkania.

Na koszt takiego urządzenia 
składa się cena zakupu, monta-
żu, corocznego serwisu oraz zu-
żywanej energii elektrycznej. 

Jeśli koszty te ktoś uzna za 
racjonalne w porównaniu do 

Upały? Przecież jest klimatyzacja
komfortu, który przyniesie ko-
rzystanie z klimatyzacji podczas 
upałów, pozostają jeszcze do 
przebrnięcia problemy natury 
administracyjnej. Jak bowiem 
wynika z informacji zebranych 
przez Lion’s Bank prace związane 
z montażem klimatyzacji mogą 
wymagać pozwolenia. Nie cho-
dzi tu jednak o pozwolenie na 
budowę, ale zgodę spółdzielni 
lub wspólnoty mieszkaniowej. 
Te muszą się wypowiedzieć, je-
śli lokator planuje zamontować 
element zewnętrzny klimatyzacji 
na elewacji budynku (prawdopo-
dobnie dlatego często stawia się 
je na balkonach). W większości 
przypadków oczekiwanie na de-
cyzję nie powinno trwać dłużej 
niż 1 – 2 tygodnie.  
(oprac. raf)

Na koszt takiego 
urządzenia składa 
się cena zakupu, 
montażu, corocz-
nego serwisu oraz 
zużywanej energii 
elektrycznej. 



7www.pomorski.info/NIERUCHOMOŚCI I WNĘTRZA

Z analiz wynika, że pod 
względem liczby wniosków 
był to najsłabszy miesiąc od 
początku działania programu, 
coraz częściej mówi się o po-
trzebie zmian w zasadach jego 
działania tak, by dostęp do do-
finansowania był większy.

Łącznie – jak obliczyli anali-
tycy Home Broker - od począt-

MdM: możliwe zmiany w ustawie
1078 wniosków kredy-
towych na łączną kwotę 
dopłat 24,9 mln zł przeka-
zały w czerwcu do Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
instytucje udzielające kre-
dytów z rządowym wspar-
ciem w ramach programu 
Mieszkanie dla Młodych. 

ku działania programu (przypo-
mnijmy, że ruszył on 1 stycznia 
bieżącego roku), do BGK trafiło 
8237 wniosków na kwotę 187 
mln zł, z czego 6626 wniosków 
na 149,8 mln zł dotyczy pienię-
dzy zaplanowanych na 2014 rok. 
Przez sześć miesięcy zarezer-
wowano więc 25 proc. środków 
pieniężnych przeznaczonych 
na ten rok. W ustawie zapisano 
bowiem, że maksymalna kwota 
dopłat w 2014 r. to 600 mln zł. Z 
budżetu na 2015 r. zarezerwowa-
no już 5 proc. środków, a na 2015 
r. 0,25 proc. Wszystko wskazuje 
na to, że spora część z tegorocz-
nej puli zarezerwowanej na pro-
gram Mieszkanie dla Młodych 
nie zostanie wykorzystana, co 
oznacza oszczędności dla skarbu 
państwa. Warto przypomnieć, że 

w MdM pieniądze na dany rok 
nie mogą być wykorzystane w 
innym okresie.

Coć nadal najwięcej wniosków 
dotyczy bieżącego roku, to z każ-
dym miesiącem rośnie odsetek 
kupowanych w ramach progra-
mu MdM mieszkań, które odda-
ne zostaną w 2015 r. W kwietniu 
dopłaty na 2015 r. stanowiły nie-
spełna 20 proc. całości, w maju 
prawie 28 proc., a w czerwcu 
było to już 32,2 proc. Nie jest 
to jednak niepokojący sygnał 
o problemach deweloperów z 
ofertą, ale normalne zjawisko. 
Z każdym miesiącem do koń-
ca 2014 r. zostaje mniej czasu i 
mieszkania, które zostaną odda-
ne w kolejnych latach stanowią 
coraz większy odsetek oferty. 

Od początku działania pro-

gram Mieszkanie dla Młodych 
najpopularniejszy jest w woje-
wództwach woj. pomorskim, 
mazowieckim i wielkopolskim. 

Pół roku działania programu 
MdM pokazało, że zaintereso-
wanie rządowymi dopłatami jest 
znacząco mniejsze od zakłada-
nego. Jest to dobra wiadomość 
dla podatników i skarbu pań-
stwa, ale zła dla autorów progra-
mu, bo okazuje się, że ogranicze-
nia istniejące w MdM w oczach 
potencjalnych kredytobiorców 
nie bilansują się z korzyściami 
oferowanymi przezeń. Według 
doniesień prasy jest pomysł, by 
znowelizować ustawę i od po-
czątku 2015 r. zaoferować wyż-
sze dopłaty (nawet 20-25 proc. 
zależnie od liczby dzieci). 
Rafał Korbut

Od początku działania program Mieszkanie dla Młodych 
najpopularniejszy jest w województwach woj. pomorskim, 
mazowieckim i wielkopolskim. 
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W Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie narodził się 
home staging, od początku usta-
lono zakres spójnych działań w 
tej dziedzinie. Kolejne kraje o 
wysoko rozwiniętym rynku nie-
ruchomości przyjęły szybko taki 
sposób marketingu. A dzisiaj w 
tych krajach, niemal każda sprze-
dawana na rynku nieruchomość 
poddawana jest profesjonalnemu 
działaniu specjalistów- Home 
Stagerów.

Home Staging jest to zespół 
czynności, które mają wspoma-
gać sprzedaż nieruchomości. 
Stosując różne techniki deko-
ratorskie, marketingowe home 
staging wprowadza spójność, 
funkcjonalność nieruchomości. 
Kolejną ważną cechą home sta-
gingu jest działanie nisko kosz-
towe, a czasem możliwe jest i 
bezkosztowe. 

W przypadku podejmowanych 
zorganizowanych działań przez 
Home Stagera możemy odnieść 
sukces. A dlaczego tak się dzieje, 
że wielu sprzedających dotych-
czas nie przeprowadziło skutecz-
nej transakcji? Przede wszystkim 
nie przeszli pewnej istotnej gra-
nicy w procesie sprzedaży. Jeśli 
podejmujemy tak ważna decyzję 
o sprzedaży, musimy nierucho-
mość zacząć traktować tak, jakby 
już nie była nasza! Przekształca-
my ją z miejsca do mieszkania 
w miejsce do sprzedania. Przy-
pomnijcie sobie, gdy sprzeda-
waliście sami lub być może Wasi 
sąsiedzi wartościową rzecz np. 

samochód. Pojechaliście na myj-
nie, odświeżyliście wnętrze, aby 
w ten sposób zachęcić kupujące-
go. Tak samo musimy zrobić przy 
swoim mieszkaniu, domu. 

Organizacja przestrzeni, od-
personalizowanie nieruchomo-
ści, prawidłowe ustalenie funkcji 
pomieszczeń, to działania dzięki, 

którym zwiększamy zaintereso-
wanie wśród klientów, wzmac-
niamy cały proces sprzedaży 
nieruchomości a efektem jest 
szybsza sprzedaż i zwiększenie 

Jak szybko sprzedać nieruchomość
Dzisiaj gdy w Polsce mamy dużą podaż na rynku 
nieruchomości. Każda sprzedaż wymaga od wła-
ścicieli niełatwych zabiegów, które uatrakcyjnią 
mieszkanie czy dom. Brak odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności wśród klientów otwiera ogromne 
możliwości dla home stagingu. 

wartości nieruchomości.
“Nigdy nie ma drugiej szansy 

na zrobienie dobrego pierwszego 
wrażenia”.

 Pamiętajmy, że pierwsze kil-
kanaście sekund decyduje, czy 
Twoja nieruchomość wzbudziła 
u klientów zainteresowanie. Aby 
wykorzystać być może jedyną 
szansę na zrobienie dobrego wra-

żenia, potrzeba wykonać kilka 
ważnych czynności.

 Spróbujmy przygotować się na 
wizytę potencjalnych klientów. 
Zaprośmy ich do miejsca, w któ-
rym kupujący wyobrazi sobie: sie-
bie, swoją rodzinę i swoje przed-
mioty. 

Jeśli sprawia Ci trudność spoj-
rzenie na swoje mieszkanie lub 

dom krytycznym okiem, spojrze-
niem kupującego znajdź kogoś 
z zewnątrz, kto będzie potrafił 
ocenić nieruchomość, a tym kimś 
może być profesjonalny Home 
Stager. To nie tylko osoba znająca 
się na aranżacji wnętrz, lecz zna-
jąca również aktualne trendy, po-
siadająca wiedzę na temat rynku 
nieruchomości.

Ostatnie nasze realizacje spo-
wodowały sprzedaż mieszkań w 3 
dni, 17 dni, a domu czasie 43 dni.

Autor: Tomasz Ziemann – 
Home stager, odbył szkolenia w 
HouseDoctorPolska, pośrednik w 
obrocie nieruchomości, członek 
Stowarzyszenia Pomorskiego Po-
średników w Obrocie Nierucho-
mościami. Tomasz Ziemann

 Pamiętajmy, że 
pierwsze kilkana-
ście sekund de-
cyduje, czy Twoja 
nieruchomość 
wzbudziła u klien-
tów zaintereso-
wanie. Aby wyko-
rzystać być może 
jedyną szansę na 
zrobienie dobrego 
wrażenia, potrzeba 
wykonać kilka waż-
nych czynności.



Organizatorzy już teraz za-
praszają � rmy, organizacje oraz 
instytucje, które posiadają cie-
kawą ofertę dla seniorów do 
zaprezentowania się na Sopoc-
kich Targach Seniora. 

- Duże zainteresowanie tym 
wydarzeniem zarówno ze stro-
ny odwiedzających, jak i wy-
stawców pokazuje, że to ważne 
miejsce wymiany doświadczeń 
oraz poszukiwania inspiracji 
jak zapewnić seniorom dobrą 
jakość życia  - podkreśla Marek 
Wojda, prezes Fundacji Nieza-
leżni, współorganizator targów. 
- Sopockie Targi Seniora to 
przestrzeń, gdzie spotykają się 
przedstawiciele różnych branż, 
organizacje i instytucje, które 

oferują produkty i usługi dosto-
sowane do potrzeb i możliwo-
ści osób starszych oraz seniorzy 
i ich rodziny, które mają możli-
wość zapoznania się z szeroką i 
różnorodną ofertą zarówno dla 
osób aktywnych, jak i tych wy-
magających wsparcia. 

Edukacja w każdym wieku

Sopockie Targi Seniora to nie 
tylko stoiska z ofertami pro-
duktów i usług dla seniorów, to 
również ciekawy program edu-
kacyjno-kulturalny. 

- Ważnym elementem targów 
są warsztaty, pokazy, wykłady 
oraz badania pro� laktyczne, 
które zawsze cieszą się dużym 

zainteresowaniem – podkreśla 
Anna Jarosz, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca tar-
gów. - To oznacza, że mamy 
coraz większą świadomość, 
jak ważne jest przygotowanie 
się do starości. To, jaka będzie 
nasza starość, w dużej mierze 
zależy od nas samych, od tego 
jak wyglądało nasze dotychcza-
sowe życie. Dlatego tak ważny 
jest zdrowy styl życia, pro� lak-
tyka, rozwijanie pasji i zainte-
resowań oraz pielęgnowanie 
relacji. Starości należy się uczyć 
- jak mówił Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i wychowawca. 
Dlatego na Sopockich Targach 
Seniora prezentujemy ciekawe 

rozwiązania i pomysły jak przy-
gotować się do starości aby była 
dobrym i spełnionym czasem. 

Społeczeństwo się starzeje

Według ekspertów co czwar-
ty Polak w 2035 r. będzie miał 
65 lat i więcej, a już w 2020 r. 
ponad milion Polaków będzie 
dobiegać 90. roku życia. Postę-
pujący proces starzenia się spo-
łeczeństwa to problem zarówno 
społeczny, jak i ekonomiczny. 
Zapewnienie dobrej jakości ży-
cia, utrzymanie jak najdłużej w 
aktywności i zdrowiu wymaga 
podejścia interdyscyplinarne-
go, współpracy świata nauki, 
ochrony zdrowia, sektora pry-

Zapraszamy firmy przyjazne seniorom  
Jesienią już po raz piąty odbędą się w Sopocie Targi Seniora, tym razem pod hasłem „Piękny uśmiech w każdym wieku”. 
To jedyna w Polsce Północnej profesjonalna impreza wystawiennicza dedykowana seniorom oraz ich rodzinom. 
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Nigdy nie jest za późno 
na piękny uśmiech w każdym 
wieku

Zdrowieiuroda
KONCERTY - FESTIWALE - FESTYNY - WYDARZENIA - IMPREZY
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Program jest realizowany w 
gdyńskim Studio Treningów Per-
sonalnych Puls, które mieści się na 
Kamiennej Górze. To jedyny taki 
klub w Trójmieście, stworzony z 
myślą o najbardziej wymagających 
klientach. 

- Treningi, jakie proponujemy, 
to najlepsze narzędzia do zdobycia 
wymarzonej sylwetki – mówi wła-
ściciel Pulsu. - Ja i moja żona, która 
jest zarówno trenerem, jak i die-
tetykiem, bazujemy na własnym, 
wieloletnim doświadczeniu. „Nową 
linię” realizujemy z powodzeniem 
już od 5-6 lat. Nasi podopieczni 
tracą bezpowrotnie na wadze po 
30-40 kg, zyskują smukłą i wyspor-
towaną sylwetkę oraz zdrowie.

„Nowa Linia” to intensywny, 
3-miesięczny program, stworzo-
ny na potrzeby osób z nadwagą. 
Obejmuje 36 specjalistycznych tre-
ningów, opiekę dietetyka, badanie 
struktury ciała, treningi grupowe i 
indywidualne, monitorowanie po-
stępów, grupy wsparcia, korekcję 
postawy i opiekę � zjoterapeuty.

- To prawdopodobnie najbardziej 
korzystna oferta na rynku - dodaje 
Zbigniew Sikorski. Tylko teraz ćwi-
czymy trzy miesiące w cenie jedne-
go. Zachęcamy również do konsul-
tacji dietetycznych, które nauczą, 
jak ważnym elementem naszego 
życia jest prawidłowe odżywianie. 

Warto dodać, że Studio Trenin-
gów Personalnych Puls dysponuje 
trzema niezależnymi salami, przy-

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!

Przed metamorfozą... Po metamorfozie...

watnego, samorządu, a także or-
ganizacji pozarządowych - pod-
kreślają organizatorzy targów i 
zapraszają do udziału w targach 
tych, którzy posiadają ciekawe 
propozycje dla seniorów. 

Tegoroczna, piąta edycja So-
pockich Targów Seniora odbę-
dzie się w dniach 18-19 paź-
dziernika. 

Firmy, instytucje oraz organi-
zacje zainteresowane udziałem 
mogą zgłaszać się do Biura Or-
ganizacyjnego Targów. Szcze-
gółowe informacje: tel./fax 58 
341-93-33, e-mail: biuro@targi-
seniora.pl, www.targiseniora.pl.
 Oprac. DK

stosowanymi do różnorakich trenin-
gów oraz profesjonalną kadrą. Na 
szczególną uwagę zasługuje pomiesz-
czenie – pierwsze w Trójmieście - do 
ćwiczeń grupowych w systemie lin 
TRX. Metoda ta została stworzona 
przez byłego żołnierza elitarnej jed-
nostki wojskowej USA, Randy’ego 
Hatricka. Polega na ćwiczeniach przy 
wykorzystaniu obciążenia własnego 
ciała, pozwalając bezpiecznie wyko-
nywać setki różnorodnych ćwiczeń, 
budując siłę, elastyczność, równowa-
gę, a także skutecznie zapobiegając 
urazom, dzięki możliwości samo-
dzielnego wyboru poziomu trudno-
ści dostosowanego do indywidual-
nych potrzeb każdego ćwiczącego.

- Nasze zajęcia odbywają się w nie-

wielkich grupach, dzięki czemu jeste-
śmy w stanie poświęcić uwagę każde-
mu, korygować błędy oraz nauczać 
prawidłowych nawyków, kształtować 
oraz wzmacniać nasze ciało – kon-
kluduje trener.

Zapisy do „Nowej Linii” wciąż trwa-
ją w Gdyni i w Wejherowie. Zgłosze-
nia prosimy nadsyłać na adres mail: 
nowalinia.puls@interia.pl. Informa-
cje o programie można uzyskać pod 
numerem tel. 531-805-365. 

Informacje o postępach będziemy 
publikować regularnie na łamach na-
szej gazety. 

https://www.facebook.com/pro� le.
php?id=100005072029217
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Festiwale, koncerty, wystawy, 
wycieczki i zajęcia dla najmłodszych 
- to tylko niektóre z wielu atrakcji, 
jakie przygotowano dla mieszkańców  
i turystów odpoczywających 
na Pomorzu. 
Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich imprez. A tych ostatnich w tym 
roku nie zabraknie. Zarówno w Trójmieście jak i na Kaszubach będzie się sporo działo. 
Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDAŃSK
Miasto proponuje wyprawę w przeszłość. 
Na Jarmarku Entograficznym będzie można 
zobaczyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, 
rękodzieła i działalności artystycznej 
a w weekendy wybrać się na wyprawę 
liniami turystycznymi.

PUCKI DZIEŃ KAPRA 
I SYLWIA GRZESZCZAK

W sobotę 9 sierpnia w mieście odbędzie się Pucki Dzień Ka-
pra. Atrakcje tej imprezy to: Parada Kaperska, najazd kaprów 
na zieloną plażę,  Strefa Małego Kapra, kocioł pysznej strawy 
kaperskiej i koncerty szantowe. Zwieńczeniem wieczoru będzie 
koncert popularnej polskiej wokalistki Sylwi Grzeszczak. Ten 
koncert zaplanowano na godzinę 20.

PUCK W tym roku Puck przygotował nietuzinkowe 
atrakcje muzyczne, a w mieście wystąpią 
polskie gwiazdy muzyki rockowej.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
ROCKOWYCH I MARGARET

W najbliższą sobotę - 26 lipca w mieście ruszy trzecia edycja 
Puckiego Przeglądu Zespołów Rockowyh. Gwiazdą wieczoru 
(początek występu o 21) będzie Margaret, czyli wokalistka i 
blogerka modowa, autorka hitu “Thank  You Very Much”.

ZAŚPIEWA 
KAYAH

Wokalistka,kompozytorka, 
autorka tekstów i jedna  z naj-
bardziej rozpoznawalnych i doce-
nianych artystek na polskiej scenie 
muzycznej wystąpi w sobotę 26 lip-
ca na Targu Węglowym w Gdańsku. 
Bezpłatny koncert zaplanowano 
na godzinę 21.30  i będzie on jed-
ną z pierwszych imprez w ramach 
Jarmarku Domikańskiego. 

Kayah jest w szczególny spo-
sób powiązana z Gdańskiem, 
albowiem w 2013 r. otrzymała 
z rąk Prezydenta Miasta Gdań-
ska nominację na Ambasadora 
Bursztynu.

LETNI JARMARK 
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichlerzu 

Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej sztukę 
ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zobaczyć wy-
twory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i działalności ar-
tystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cznego udostęp-
niana jest również osobom zajmujących się tworzeniem 
etnodizajnu regionalnego oraz przedstawicielkom Kół Go-
spodyń Wiejskich, zajmujących się wyrobem produktów 
regionalnych. 

Każdy weekend do 14 września 2014. Godzina: 10.00 
-18.00. Miejsce: Oddział Etnogra� i/Spichlerz Opacki, Cy-
stersów 19, Gdańsk. Wstęp: wolny.



WAKACJE 
W OPERZE LEŚNEJ

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba w 
glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materiałami 
plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, kreatyw-
ne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu historii sztuk. 
Ponadto podczas warsztatów plastycznych dzieci zagłębią 
się w fascynujący świat sztuki, zapoznają się z artystami 
oraz ich twórczością, kierunkami w sztuce, ciekawymi te-
matami podejmowanymi 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).

ŁODZIOWA PIELGRZYMKA
W sobotę 26 lipca odbędzie się pieszo-wodna pielgrzymka 

łodziami z Nadola do Lubkowa na odpust św. Anny w Żarnow-
cu o godz. 14.00. Corocznie tego dnia pielgrzymi przepływają 
Jezioro Żarnowieckie z Nadola do Lubkowa, po czym pieszo 
wędrują do kościoła w Żarnowcu na uroczystą mszę św. Nadole 
to szczególna wieś położona w gminie Gniewino Po pierwszej 
wojnie światowej wieś znalazła się w Polsce, a cały otaczający 
teren należał do Niemiec. Jedyną nie transgraniczną drogą było 
jezioro. Mieszkańcy co niedzielę płynęli łodziami do Lubkowa, a 
stąd już pieszo do kościoła świętej Anny do Żarnowca. Ta histo-
ryczna droga co roku odtwarzana jest podczas odpustu.

NADOLE Wyjątkowo kolorowa i widowiskowa pielgrzymka łodziami 
oraz festyn folklorystyczny - to dwie ciekawe 
propozycje spędzenia wolnego czasu. 

ŁEBA
Ta nadmorska miejscowość oprócz szerokiej 
plaży i charakterystycznych wydmoferuje 
także wypełniony po brzegi program 
wakacyjnych imprez. 

KINO NA LEŻAKACH
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizowane 

na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostatnich 
latach omijała Łebę. W tym sezonie to się zmieni, bo miej-
scowość znalazła się na trasie akcji “Kino na Leżakach”. Do 
Łeby “Kino na Leżakach” przyjedzie w sobotę 2 sierpnia i 
rozstawi się w Parku Oblatów. Tego wieczoru (początek 
o godzinie 17) zostaną pokazane dwa � lmy “Podejrzani 
Zakochani i “Najlepsze, najgorsze wakacje”.

REWA

PIESZO PRZEZ ZATOKĘ
Już po raz czternasty odbędzie się słynny Marsz Śledzia z Kuźnicy 

do Rewy. Śmiałków, którzy zdecydowali się przejść pieszo przez Za-
tokę Pucką, powitamy w Rewie na Szpyrku w sobotę 16 sierpnia br. 
ok. godz. 14:30-15:00 (termin rezerwowy w zależności od pogody: 
17 sierpnia).

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Kosakowo Jerzego Włudzika. 

FESTYN 
KASZUBSKI
W REWIE

W piątek 15 sierpnia w Re-
wie na Szpërku rozpocznie się  
XVIII Festyn Kaszubski.

Podczas Festynu nie zabrak-
nie licznych atrakcji i koncer-
tów. Tegorocznym gościem 
będzie Reni, której występ 
zaplanowany jest na godz. 
18:00. Na scenie zaprezentują 
się m.in. zespoły ludowe, or-
kiestra dęta, odbędą się liczne 
loterie, nie zabraknie tradycyj-
nej kuchni kaszubskiej oraz 
rękodzieł ludowych twór-
ców. Jednym z konkursów 
będzie rzut głazem o Tytuł 
Króla Stolemów.

Całość rozpocznie się o godz 
13:30 przemarszem spod ko-
ścioła pw. Św. Rocha w Rewie 
do Krzyża na Szpërku, gdzie 
zostanie odprawiona Msza 
Święta. Festyn rozpocznie się 
o godz. 15:00.
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Przez dwa miesiące - li-
piec i sierpień - zaprasza-
my na plażę „Śródmieście”, 
gdzie będziemy spotykać 
się na wspólnej zabawie, 
łącząc plażowanie ze spor-
tową rywalizacją. Codzien-
nie przez dziewięć letnich 
tygodni nasi instruktorzy 
organizowali będą mini-
turnieje siatkówki (na sze-
ściu boiskach) i piłki nożnej 
plażowej (na dwóch bo-
iskach). Dodatkowo przez 
cały czas będzie można 
skorzystać z darmowej 
wypożyczalni sprzętu (pi-
łek, siatek i innych). Ak-
tywne lato to program dla 
każdego - dzieci, młodzie-
ży i dorosłych.

LATO W BIB
LIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszystkie 

dzieci spędzające wakacje w mieście do swoich placówek 

na terenie Gdyni na „Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygo-

towano liczne atrakcje: zajęcia plastyczne i teatralne, gry i 

zabawy ruchowe, rozgrywki gier planszowych i kompute-

rowych, seanse � lmowe i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 

skorzystać z dostępnych gier komputerowych i planszo-

wych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach 

MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.mbpgdy-

nia.pl. Wstęp wolny.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI

Ta miejscowość o charakterze rybackim słynna jest 
z powodu charakterystycznego Cypla Rewskiego, 
który ułatwia uprawianie tam kitesurfingu

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, czy-
stej krwi arabskiej, półkrwi oraz kłusaki francu-
skie w zaprzęgach - sulkach. W 2014 roku od-
bywają się Wyścigi Konne w Sopocie w 
następujących terminach: 26.07 
– 27.07. Każdego dnia odbę-
dzie się 6 - 8 gonitw. Miej-
sce: Hipodrom Sopot. 
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Nie trzeba jechać do Zakopa-
nego, Karpacza ani innej gór-
skiej miejscowości, aby zaliczyć 
górski bieg. Tereny Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego 
nadają się do tego idealnie. W 
sobotę 26 lipca odbędzie się 
czwarty, finałowy bieg w ra-
mach „Grand Prix Gdyni w bie-
gach górskich”. Na sportowców 
czekają dwie trasy, solidne prze-
wyższenia i w nagrodę - pach-
nący lasem - drewniany medal.

Cykl zawodów na gdyńskich 
Pustkach Cisowskich ruszył 12 
kwietnia tego roku. Kolejne bie-
gi odbyły się 17 maja i 14 czerw-
ca. Za każdym razem uczestni-
cy mieli do pokonania jedną 
pętlę mierzącą 5,25 kilometrów 
lub dwie o łącznej długości 10,5 
km. 

- Chcieliśmy stworzyć al-
ternatywę dla gdyńskich bie-
gów ulicznych, które cieszą 
się ogromną popularnością, a 
przy okazji wykorzystać nasze 
wzgórza morenowe i tereny 
TPK  - mówi Jacek Kowalczyk, 
współorganizator zawodów. - To 
jest impreza dla biegaczy, którzy 
szukają czegoś innego i potrze-
bują bardziej siłowego treningu. 
Suma przewyższeń jednej pę-
tli to ponad 200 metrów. Kilka 
podbiegów jest naprawdę wy-
czerpujących.

I, jak widać po trzech edycjach, 
gdyńskie górki nie zniechęcają 

sportowców, którzy przyjeżdżają 
na zawody także spoza Trójmia-
sta. Łącznie w biegach, a także 
rozgrywanych w ramach cyklu 
zmaganiach nordic walkerów, 
wystartowało około 800 osób. 
W sobotę na starcie ustawi się 
przynajmniej 200 osób. Ostatnia 
szansa na zapisy dla spóźnial-
skich w sobotę, w biurze zawo-
dów. Dla dzieci organizatorzy 
przewidzieli osobne dystanse - 
szczegóły znajdziecie na stronie 
www.biegigorskiegdynia.pl/. 
Start biegu głównego o godzi-
nie 11.30 obok szkoły przy ulicy 
Chabrowej 43. oprac. DK

Podczas tegorocznej 
edycji, nie zabraknie 
muzycznych doznań z 
najodleglejszych zakątków 
Ziemi. Daleką drogę z 
Nigru do Gdyni pokona 
zespół Mamar Kassey, 
którego twórczość łączy 
tradycyjne i nowoczesne 
dźwięki - fletu, molo, 
komsy, calangu, calabashu 
z gitarą elektryczną i baso-
wą, a wszystko to dopełnia 
głos frontmana Yacouba 
Moumouni.

Zdecydowanie krótsza 
podróż na scenę w Kolib-
kach czeka pochodzącą 
ze Szwecji Emilię Amper, 
która do perfekcji opano-
wała grę na tradycyjnym 
szwedzkim instrumencie 

- nyckelharpie, czyli harfie 
klawiszowej. Jej projekt 
Trollfågeln (Magiczny 
Ptak) prezentuje pełen ko-
lorów, wibrujący, rytmicz-
ny pejzaż muzyczny, gdzie 
główną rolę odgrywają głos 
i dźwięki harfy. Natomiast 
polskim akcentem Global-
tiki będzie grupa Mosaik, 
którą cechują słowiańskie, 
melancholijne rytmy. Arty-
ści grają na historycznych i 
etnicznych instrumentach, 
takich jak fidele średnio-
wieczne, gęśle, dudy gali-
cyjskie, lutnia arabska, saz, 
tar, czy wspak. DK

Jak twierdzą organizatorzy, w 
tym czasie na terenowym torze 
żywota dokonało ponad 450 
średnio sprawnych samocho-
dów, które zrobiły miejsce na 
drogach nowszym i sprawniej-
szym egzemplarzom.

Widzowie mają możliwość 
odwiedzenia parku maszyn, 
porozmawiania z kierowcami 
wraków, zajrzenia pod maski 
samochodów i aktywnego kibi-
cowania. A jest na co popatrzeć 
– dymiące wraki, przegrzane 
chłodnice, fruwające zderzaki i 
jazda na samej feldze to w tym 
wyścigu norma. Czyli - totalna 
demolka...

 Letnie przesilenie 
Impreza przebiegała tym ra-

zem pod hasłem „Letnie prze-
silenie” i tak w rzeczywistości 
było. Żar lał się z nieba i nie 
oszczędzał kierowców, którzy w 
pocie czoła przemierzali kolej-
ne okrążenia terenowego toru 
w pozbawionych klimatyzacji 
wrakach, często z włączonym 
gorącym nawiewem, aby nie 
przegrzać silnika. Wszystko to 
w olbrzymich tumanach uno-
szącego się w powietrzu kurzu, 
który osadzał się na szybach i 
skutecznie ograniczał widocz-
ność. Tradycyjnie wyciekał olej, 
odpadały opony i zderzaki, go-

towały się chłodnice. Były też... 
cztery dachowania.

Pierwszego dnia teren Adven-
ture Parku zamienił się w wielki 
garaż, do którego od rana zjeż-
dżały na lawetach kolejne wraki. 
Całą sobotę zawodnicy razem z 
rodzinami i przyjaciółmi do-
konywali niezbędnych napraw 
oraz stylizacji pojazdów. W ka-
tegorii stylizacja nagrodzeni zo-
stali: Szerszeń, Bobas, Byk.

Rekordziści nagrodzeni
Niedzielna rywalizacja była 

zacięta. Tytuł pechowca tej edy-
cji otrzymał zawodnik z nume-
rem 29 o pseudonimie Batman. 

W tej edycji udział wzięła rekor-
dowa liczba trzech kobiecych 
zespołów. Zwycięzcą z liczbą 
13 okrążeń został Krzysiek Ry-
dziński z numerem 10, który 
awansował z poprzedniej edycji, 
gdzie zajął drugie miejsce. Dru-
gi na podium stanął Sebastian 
Pol z numerem startowym 17, 
a trzeci z kilka sekund gorszym 
czasem był Rafał Grześ z nume-
rem 48, reprezentant zespołu 
LSM2. 
DK

Globaltica po raz dziesiąty! 
Przed nami dziesiąta odsłona festiwalu Globaltica, 
który co roku zabiera publiczność w muzyczną podróż 
dookoła świata. Kogo usłyszymy między 23 a 27 lipca 
w malowniczym otoczeniu parku Kolibki?

Finał górskich zmagań 
biegaczy w GdyniZnane są już wyniki ankiety 

dotyczącej organizacji ruchu 
na ulicy Starowiejskiej.

Celem europejskiego projektu 
Civitas Dynamo, jest zrówno-
ważenie transportu w mieście. 
Trwa dyskusja nad wyłącze-
niem z ruchu niektórych ulic 
Śródmieścia. W ogniu szcze-
gółowych pytań była już ulica 
Świętojańska, teraz przyszedł 
czas na Starowiejską. 

Wśród 795 mieszkańców, 
którzy wzięli udział w ankie-
cie, 11% chce ulicy tylko dla 
pieszych, 23% dla pieszych i 
rowerzystów, 24% dla wyłącz-
nie dla pieszych, rowerzystów 
oraz dla kierowców samocho-
dów należących do mieszkań-
ców ulicy, natomiast 42 % nie 
chce żadnych ograniczeń na 
Starowiejskiej. Z całym rapor-
tem Civitas Dynamo można 
się zapoznać na stronie www.
mobilnagdynia.pl/ DK

Mieszkańcy 
chcą deptaka?

Jubileuszowy Wrak Race za nami!
To była jubileuszowa - dziesiąta - edycja Wrak Race. Impreza odbywa się regularnie 
trzy razy do roku już od ponad 4 lat w gdyńskich Kolibkach. 

Zadyma na starcie

Pomysłowa stylizacja to połowa sukcesu

 Zacięta walka

Prawdziwe moto-emocje
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SZAMBA betonowe, 100% szczel-
ne, atestowane, producent, 5 lat 
gwarancji. tel 515 373 550

LODÓWKA 170cm,żelazko, 
prześcieradło elektryczne, drzwi 
pełne jasne i metalowe, żyrandol, 
chodnik, 6m stół ława, expres, 
szybkowar, grill elektryczny, dywan, 
garnitury męski i chłopięcy, j. Fran-
cuski Sita, Autodraha dla chłopca, 
tel. 885 557 151

LODÓWKA 170 cm wysokości, 
żelazko tefal nowe, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne jasne, 
wewnętrzne i metalowe, żyrandol 
– lustrzany, chodnik dywan,  6m 
dł. stół – ława na kółkach, express, 
szybkowar, szynkowar, dywan 
dwustronny, autodraha 7 – 12 
lat dla chłopca, grill elektryczny, 
garnitur męski i chłopięcy 146cm 
wzrostu, kurs j. Francuskiego Sita, 
tel. 885 557 151

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni, tel. 730 201 700

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe, blok 10 piętrowy, 
Gdynia Pogórze, tel. 690 445 628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie, 
w Gdyni, 10 min jazdy do centrum, 
tel. 730 201 700

SPRZEDAM działkę budowlaną 
3.300 m2 w Gniewinie. Na działce 
woda i kanaliza, cena 150.000 zł, 
tel. 691 694 246

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483
  
SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898 

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 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

DO WYNAJĘCIA

TANIO 2-pokojowe mieszkanie 
wynajmę Gdynia Leszczynki, tel. 
604 876 721

BOLSZEWO tanie noclegi dla 
pracowników fi rm, tel. 781 426 010

BOLSZEWO wynajmę pokój Pani 
pracującej, tel. 781 426 010

WYNAJMĘ pokój biurowy z wy-
posażeniem. Znajduje się w cen-
trum Wejherowa, o powierzchni 20 
m2. Do wynajęcia od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 16. 
Opłata za godzinę - 25 zł, tel: 691 
694 246

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2P., na Gdynię - także 
ewentualnie kawalerka własna, tel. 
798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodoszczel-
ne, na ścieki, gnojówkę, gnojowicę, 
deszczówkę, z atestem. Zapew-
niamy transport i montaż HBS-em 
gratis. tel. 666 950 940

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

GDYNIANIN, lat 62,kawaler, nie 
zamożny, rencista, z własnym 
mieszkaniem, nie palący, nie piją-
cy, nie karany sądownie, pragnie 
poznać samotną Panią, tel. 507 
810 794

MIŁY chłopak, 41 lat, pozna Panią 
spod znaku Ryb, Raka, do stałego 
związku, tel. 515 314 284 

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213 Sopot.

BLOND laseczka o latynoskiej 
dupci i jędrnym ciałku, pozna 
Panów sponsorów, tel. 514 670 
725 Sopot.

BLONDI o zgrabnym latynoskim 
tyłeczku, jędrnych piersiach i 
aksamitnym ciałku, zawszę chętna, 
kobieca. Poznam Panów sponso-
rów, tel. 514 120 213, Sopot. Ps. 
Również sex tel. fotki, fi lmiki

KAWALER lat 62 nie zamożny, 
rencista, wierzący, nie palący, nie 
pijący, nie karany, opiekuńczy, 
pragnie poznać samotną Panią. 
Gdynia, tel. 507 810 794

ZWIERZĘTA

SZCZENIĘTA rasy chiński grzy-
wacz, nagie i długowłose. Oddam 
w dobre ręce, tel. 609 244 609

RÓŻNE

SPRZEDAM wędki spinningowe 
kongera i robinsona 100zl za sztu-
kę. Stan b. dobry, tel. 516 603 723

ZBIORNIKI betonowe szczelne na 
gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę 
i na ścieki. Sprawdź nas! tel. 600 
588 666

GARNITUR męski i chłopięcy, 
autodraha samochody czeskie, 
żyrandol lustrzany, dywan, tel. 885 
557 151

LODÓWKA, żelazko, żyrandol, 
chodnik, 6m stół-ława, express, 
szybkowar, grill elektryczny, 
dywan, drzwi metalowe, tel. 885 
557 151 

LODÓWKA, żelazko, przeście-
radło elektryczne, drzwi pełne i 
metalowe, żyrandol chodnik, 6m 
stół ława, expres, grill elektryczny, 
szynkowar, dywan, 2 garnitury 
męski i chłopięcy, tel. 885 557 151
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Rozgrywają na niej swoje 
mecze koszykarze Proko-
mu Trefla Sopot, a w okoli-
cy znajdują się inne obiekty 
sportowe: Korty Tenisowe i 
Basen Miejski. Położenie i ła-
twość dojazdu będą ogrom-
nym atutem imprezy, bowiem 
niedaleko przy hali znajduje 
przystanek SKM i przystanki 
autobusowe z którychodjeż-
dżają autobusy z Gdańska i 
Gdyni. Na  pewno  nie  jest  to  
jedyny  atut  tego  wydarzenia.  
Najważniejszym  będą  wy-
stępy  zawodników i zaplano-
wane walki w formule MMA 
i K-1 Rules. W poprzednich 
trzech edycjach organizacja 
FEN potrafiła z nieznanych 
medialnie zawodników wy-
kreować gwiazdy jakie już 
cieszą się uznaniem i kibice 

Sztuk Walki chcą oglądać ich 
pojedynki. 

Organizatorzy zapowiada-
ją udział Marty Chojnoskiej 
z Fight Club Shi-Kon Łódź 
- mistrzyni świata w Kick-
boxingu i byłej zawodniczki 
KSW, która walczyła na FEN 
2 we Wrocławiu. Marta wy-
stąpi w jedynym kobiecym 
starciu na zasadach K-1. Ko-
lejnym odkryciem organiza-
cji jest monstrualny  Dawid 
Mora. Ważący 120 kg wege-
tarianin, błysnął wolą walki 
na czerwcowym evencie po-
konując w debiucie szwedz-
ko-chorwackiego  olbrzyma,  
Leo  Kostica.  Ze  względu  na  
świetny  występ  na  tej  sa-
mej  gali kolejną propozycję 
otrzymał  Maksymilian Brat-
kowicz. Uwielbiany przez 

Widowiskowe MMA w Sopocie
W sobotę, 16-go sierpnia odbędzie się kolejna edycja gali  Fight Exclusive Night. Tym razem po niesamowitym 
sukcesie gali we Wrocławiu, FEN 4 „Summer Edition”, odbędzie się w letniej stolicy Polski, czyli w Sopocie.
Areną zmagań będzie Hala 100-lecia Sopotu im. Haffnera przy ulicy ul. Goyki 7.

kibiców WKS Śląsk, Maks - 
tym razem ma szansę walczyć 
na zaprzyjaźnionym terenie 
Trójmiasta z rywalem, które-
go ogłoszenie nastąpi szybko. 
Oczywiście solą gali będą wy-
stępy najlepszych miejscowych 
zawodników. Organizacja już 
dostrzegła potencjał zawod-
ników MMA -  Jacka Kreftaz 
Mad Dogs Gdynia czy  Roberta 
Maruszakaz Corpusu Gdańsk. 
Do roli gwiazdy przymierzany 
jest najlepszy polski kickboxer 
kategorii półśredniej  Jarosław. 
Daschkez Championa Gdańsk. 
Szansę otrzyma też  Michał 
Wlazłoa więc widzów czekają 
emocje, emocje, emocje... Nie 
zabraknie, tak jak i poprzed-
nio, znamienitych gości hono-
rowych.

-We Wrocławiu galę odwie-
dziła najlepsza na świecie za-
wodniczka MMA,  Cristiane 
„Cyborg” Justino, i tym razem 
tak znakomici goście będą 
oglądać niesamowite zmagania 
– zapowiada Paweł Jóźwiak, 
współorganizator wydarzenia.
(BG)

FEN 4 „Summer 
Edition” ma być 
widowiskowym 

wydarzeniem 
prezentującym 

walki w formule 
MMA i K-1 Rules
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Michał Rudnicki: Lądował 
pan w Gdańsku w poniedzia-
łek. Przez większą część dnia 
w Trójmieście niebo było 
zachmurzone i padał deszcz, 
jednak niedługo przed 
pańskim przylotem rozpogo-
dziło się, a zza chmur wyszło 
słońce. Czy to jakiś znak?

Andrea Anastasi: (śmiech) 
Mam po prostu szczęście do 
pogody w Trójmieście. Zawsze, 
kiedy tu jestem, jest ładnie. Uda-
ło mi się, bo tego dnia we Wło-
szech też było brzydko. Tu pogo-
da dopisuje, a to dobrze, bo mam 
ostatnie paręnaście dni wolnego, 
więc wolałbym, żeby słońce było 
przy mnie.

Pytam o szczęśliwe znaki, bo 
można odnieść wrażenie, że 
na razie LOTOS Trefl był dość 
pechowym klubem. Co roku 
wydaje się, że w tym sezonie 
nastąpi przełamanie, że 
skład jest lepszy niż kiedy-
kolwiek, a dotąd nie udało 
się osiągnąć spektakularne-
go sukcesu. Wielu upatruje 
jednak w panu magika, który 
przyjechał do Gdańska i jak 
za dotknięciem magicznej 
różdżki pozbawi nas pecha. 
Czuje się pan jak czarodziej, 
który wybawi LOTOS Trefl od 
wszystkich problemów?

- Nie, nie, nie… Kiedy zdecy-
dowałem się na objęcie gdańskie-
go zespołu, w głowie ułożyłem 
sobie konkretny plan tego, jak 
ma wyglądać skład, jak mamy 
go budować i jak ma wyglądać 
później nasza gra. Doskonale 
zdaję sobie sprawę, że nie mamy 
najlepszej drużyny w Polsce, ale 
stworzyliśmy ciekawy zespół. 
Problemy? Zawsze jakieś się po-
jawią. Ważne, żeby stworzyć dru-
żynę, która będzie grała zgodnie 
z moją wizją. Mam swój pomysł, 
swój system gry, którym już po-
dzieliłem się z resztą sztabu. To 
jest moja praca. Mam wiedzę i 
doświadczenie zdobyte podczas 
wielu lat pracy. To właśnie wno-
szę do klubu, tym chcę się dzielić 
i tym pomóc w rozwoju dru-
żyny i klubu. Szczerze się w to 
zaangażowałem, jestem bardzo 
podekscytowany i w pełni zmo-
tywowany do działania. Musimy 
się jednak liczyć z tym, że nie 
wszystko nam się uda. Jesteśmy 
drużyną środka tabeli, będziemy 
wygrywać mecze, ale i je prze-
grywać. Musimy za to stworzyć 
charakter tej drużyny, postawić 
fundamenty i zrobić pierwsze 
kroki na drodze do sukcesu LO-
TOSU Trefla Gdańsk.

Kiedy w pańskiej głowie 
pojawiła się myśl, że oferta z 

Gdańska to ciekawa opcja? 
Wielu nie dowierzało w te 
doniesienia, twierdząc, że 
Andrea Anastasi to za duży 
rozmiar kapelusza dla LOTO-
SU Trefla.

- Przez dziewięć lat pracowa-
łem z reprezentacjami Włoch, 
Hiszpanii i Polski. Specyfiką pra-
cy z drużyną narodową jest to, 
że trener może powołać zawod-
ników według własnego uznania 
i stworzyć z nich taką drużynę, 
jaką chce. Miałem oferty z dru-
żyn klubowych, ale zwykle wy-
glądało to tak, że przedstawiano 
mi gotowy skład, a szukano tylko 
trenera, który to poprowadzi. Mi 
jednak nie o to chodzi w pracy. 
Ja muszę być zaangażowany w 
budowanie składu, w tworzenie 
drużyny, w rozwój klubu. Taki 
mam styl. Kiedy przyjechałem 
do Gdańska, zdawałem sobie 
sprawę, że LOTOS Trefl jest 
drużyną po słabym sezonie. Ale 
mogę tutaj pracować tak, jak 
lubię. Mogę pomóc w rozwoju 
drużyny i klubu. To był główny 
powód, dla którego zdecydowa-
łem się na tę ofertę. Poza tym 
– macie ogromne szczęście, że 
mieszkacie w Gdańsku. Dla was 
to normalne, ale doceńcie to, że 
jesteście w tak pięknym miejscu 
do pracy i życia. Urok miasta był 
dla mnie również bardzo ważny. 

Mając dobre Cinquecento też można 
być szczęśliwym – mówi Anastasi
Andrea Anastasi został niedawno zaprezentowany jako trener LOTOSU Trefla. W rozmowie z trenerem poruszamy wiele tematów - 
od potencjału poszczególnych graczy żółto-czarnych, przez sympatię Włocha do ERGO ARENY, a na reprezentacji Iranu kończąc.

Poza tym Gdańsk jest znakomicie 
skomunikowany lotniczo z Wło-
chami, a to bardzo istotne dla mo-
jej żony, dla mojej rodziny.

W jednym z wywiadów po 
wtorkowej konferencji powie-
dział pan, że jeśli kogoś nie 
stać na Ferrari, powinien kupić 
raczej solidne Cinquecento. 
Czy nasz skład w hierarchii 
składów jest na tym samym 
poziomie, co Cinquecento w 
hierarchii samochodów?

- Wierzę w to, że nie. To po pro-
stu odpowiedź na kolejne z serii 
pytań „czemu ten, a nie tamten”. 
Poza tym, ja bardzo lubię nowe 
Cinquecento! (śmiech) To bardzo 
solidny samochód! Mając dobre 
Cinquecento też można być szczę-
śliwym.

Czy wie pan, czego zabrakło 
drużynie LOTOSU Trefla, by 
osiągnąć dobry wynik w po-
przednim sezonie?

- O nie… Nie wiem dokładnie 
i nie chcę o tym mówić. To jest 
przeszłość, to działo się przed 
moim przyjściem i nie będę tego 
oceniał. Teraz mamy zupełnie 
inną drużynę, której nie można 
porównywać do tej zeszłorocznej.

Rozmawiał: Michał Rudnicki
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Wkrótce niebo nad Gdynią 
przetną smugi rozpędzonych 
samolotów wyścigowych. Za ich 
sterami usiądzie 12 najlepszych 
na świecie pilotów klasy Master 
oraz 6 pretendentów klasy Chal-
lenger. Wśród nich jedyny Polak 
w stawce – Łukasz Czepiela. Mi-
strzostwa Świata Red Bull Air 
Race, pierwsza tej skali impreza 
lotnicza w Polsce, zadebiutuje w 
weekend 25 - 27 lipca w sercu 
Gdyni. Wstęp wolny!

Udając się nad gdyńskie morze 
warto bliżej przyjrzeć się pod-
niebnej rywalizacji, która w tym 
sezonie, po trzyletniej przerwie, 
powróciła do światowego ka-
lendarza FAI (Międzynarodo-
wa Federacja Lotnicza). Przede 
wszystkim należy podkreślić, 
że Red Bull Air Race to nie są 
„pokazy lotnicze”, ”akrobacje” 
lub „air show”. To nowatorska 
formuła wyścigów lotniczych 
w randze Mistrzostw Świata, w 
której o wygranej decyduje tylko 
najbardziej obiektywne kryte-
rium – czas przelotu. Nie są też 
przyznawane żadne noty za styl.

Piloci i samoloty
W Gdyni zobaczymy łącznie 

18 pilotów: 12 w klasie Master 
oraz 6 w klasie Challenger. W 
obu przypadkach piloci rekru-
towani są spośród zawodników, 
którzy mają na swym koncie 

Podniebne akrobacje podczas  Red Bull Air Race lżejsza od standardowego papieru 
z drukarki. Przy każdym kontak-
cie maszyny z pylonem – z uwa-
gi na olbrzymią różnicę ciśnień 
– materiał natychmiast pęka nie 
powodując zagrożenia dla pilota. 
Obsługa trasy potrzebuje średnio 
ok. 90 sekund na wymianę pylo-
nu.

O� cjalny weekend wyścigowy 
rozpocznie się 26 lipca w sobotę. 
Tego dnia odbędą się treningi pi-
lotów obu klas. Zawodnicy kate-
gorii Master powalczą dodatkowo 
w kwali� kacjach o najlepszą po-
zycję startową przed niedzielnymi 
wyścigami. Piloci klasy Challen-
ger – w tym nasz zawodnik Łu-
kasz Czepiela – po zakończeniu 
treningu przystąpią w sobotę do 
decydujących przelotów i walki o 
wygraną.

Piloci nie rywalizują bezpo-
średnio. O wyniku decyduje naj-
lepszy czas zanotowany podczas 
dwóch kolejnych okrążeń. Sę-
dziowie mogą zmienić końcowy 
wynik poprzez dodanie karnych 
sekund. Czas dolicza się w sytu-
acji, w której zawodnik popełni 
błąd np. przelatując zbyt wysoko 
podczas pokonywania bramki po-
wietrznej lub ustawiając samolot 
w nieodpowiedniej pozycji. Karne 
sekundy grożą również za brak 
uruchomienia specjalnej maszyny 
wytwarzającej dym, dzięki której 
na ziemi lepiej widać pokonany 
tor przelotu. W przypadku złama-
nia przepisów dotyczących pilo-
tom grozi automatyczna dyskwa-
li� kacja. Oprac. DK

Harmonogram Red Bull Air Race w Gdyni

Piątek, 25 lipca 2014
godz. 11.00 Treningi
godz. 19.00 Krzysztof Zalewski – koncert Red Bull Tour Bus
godz. 20.00 O� cjalne otwarcie imprezy – plaża Śródmieście
godz. 20.30 Brodka – koncert Red Bull Tour Bus
 
Sobota, 26 lipca 2014
godz. 13.00 Rozpoczęcie aktywności na plaży Śródmieście
godz. 13.50 Treningi - klasa Master
godz. 15.55 Wyścig - klasa Challenger
godz. 17.05 Kwali� kacje - klasa Master
godz. 19.00 I�  Ude – koncert Red Bull Tour Bus
godz. 20.30 Kamp! – koncert Red Bull Tour Bus
 
Niedziela, 27 lipca 2014
godz. 13.00 Rozpoczęcie aktywności na plaży Śródmieście
godz. 13.15 Atrakcje otwierające imprezę
godz. 15.20 Wyścig klasa Master - TOP 12
godz. 16.25 Wyścig klasa Master - SUPER 8
godz. 17.10 Wyścig klasa Master - FINAL 4

Liczą się zasady
Piloci ścigają się po torze, który 

wyznaczają wypełnione sprężo-
nym powietrzem pylony o wy-
sokości 25 m. Stożkowate słupy 
tworzą powietrzne bramki lub 
szykany, pomiędzy którymi musi 
przelecieć pilot. Gdyński tor zo-
stanie wytyczony na akwenie 

Zatoki Gdańskiej w pobliżu plaży 
miejskiej i bulwaru Nadmorskie-
go, a pylony będą zainstalowane 
na zakotwiczonych w wodzie 
barkach. Tkanina, z których są 
wykonane przypomina materiał 
wykorzystywany do produkcji 
ultra lekkich żagli (spinakerów) 
i jest w górnej jego części o 40% 

wyjątkowe osiągnięcia w lotnic-
twie sportowym. Oprócz znako-
mitych umiejętności w pilotażu, 
każdy zawodnik musi być również 
w świetnej formie � zycznej. Pod-
czas najtrudniejszych manewrów 
wartość przeciążeń dochodzi na-
wet do 10G.

Łączna długość gdyńskiej trasy 
wyścigu to ok. 6 km (2 okrążenia). 
Piloci szacują, że będą potrzebo-
wali zaledwie około 1,5 minuty 
na jej pokonanie. Jak to możli-
we? Wszystko dzięki dużej mocy 
silnika, wysokiemu momentowi 
obrotowemu oraz bardzo małej 
wadze samolotu. Do rywalizacji 
w Red Bull Air Race w klasie Ma-
ster dopuszczono trzy modele sa-
molotów: Edge 540, MXS-R oraz 

Corvous Racer 540. Samoloty róż-
nią się konstrukcją kadłuba oraz 
skrzydeł, do produkcji których 
wykorzystano stal oraz włókno 
węglowe, ale mają dokładnie taki 
sam silnik i śmigło. Standaryza-
cja jednostki napędowej zrównuje 
szanse pilotów. Maksymalna pręd-
kość samolotów (w zależności od 
modelu) waha się od 425 km/h 
do 444 km/h, a ich wyczynowa 
konstrukcja pozwala nawet na la-
tanie… tyłem. Podczas rywalizacji 
prędkość maksymalną ograniczo-
no do 370 km/h lecz mimo to Red 
Bull Air Race pozostaje najszyb-
szym sportem motorowym na 
świecie! W kategorii Challenger 
Cup piloci rywalizują na samolo-
tach Extra E-330LX.
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Łukasz Czepiela

Rozgrywki odbyły się na terenie Sierra Golf Club, pod patronatem Expressu Biznesu. Gracze grali według de� nicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, w formacie Strokokeplay 
Brutto, STB Netto. Rywalizowali zarówno panowie, jak i panie.  To już kolejna odsłona takiego wydarzenia sportowego pod znakiem Porsche. Turniej ob� tował w emocje oraz liczne atrak-
cje.  Goście zostali powitani w Sierra GC lampką szampana. Potem zaczął się Turniej Tee times ora Akademii golfa. Po lunchu, wieczorem do dyspozycji gości był DJ,który zapewnił oprawę 
muzyczną, na chętnych czekało kasyno i open bar. Drugi dzień upłynął pod znakiem Turnieju Shotgun. Jednocześnie startowała Akademia Golfa dla początkujących. Po południu imprezę 
zakończyła uroczysta ceremonia rozdania nagród Turnieju oraz Akademii.  Dorota Korbut

Emocje na polu golfowym
Turniej III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2 już za nami. 
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Od lewej: Sebastian Magrian (prezes SGC), Paweł Chałupka (dyrektor Porsche), 
Jan Mazuryk oraz  Marek Nowicki, przedstawiciel Mobile 1

Wspólne chwile na polu golfowym
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