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w Gdyni

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9

O znacznym osłabieniu 
znaczenia ul. Świętojańskiej 
mówi się od dawna. Wie-
le lokali świeci pustkami. I 
trudno dociec, czy wszyst-
kiemu winne prężnie dzia-
łające Centrum Riviera, czy 
też całkowite rozminięcie się 
z potrzebami i oczekiwania-
mi mieszkańców. Gdynianie 
chętnie widzieliby bowiem 
chociażby klimatyczne, tęt-
niące nocnym życiem knajp-
ki, niż kolejne � lie banków. 
Na tym tle na prowadzenie od 
kilku lat wysuwa się ul. Sta-
rowiejska, wcześniej trochę 
zapomniana i niedoceniana. 
A przecież to właśnie tędy 
przebiega szlak łączący gdyń-
ski dworzec z ul. Świętojań-
ską. Często dla przyjezdnych 
jest to pierwszy kontakt z 
naszym miastem. Powoli, ale 
konsekwentnie ta ulica przej-

Gdyński Klub Filmowy znowu działa! 
Znakomita wiadomość 
dla  kinomanów - 
Gdyński Klub Filmowy, 
po kilku miesiącach 
nieobecności, powraca 
na kulturalną mapę 
miasta. Ale na seanse 
wybierzemy się do 
nowej siedziby. 

Sierpniowy program pokazów � lmowych 
1-3 sierpnia, godz. 18:00, 20:15 - „Jak ojciec i syn”
12-17 sierpnia, godz. 18:00 - „Chore ptaki umierają łatwo”
12-17 sierpnia, godz. 20:00 - „Szukając Vivian Maier”
19-21, 23-24 sierpnia, godz. 18:00 - „Tom”
19-21, 23-24 sierpnia, godz. 20:00 - „Obywatel roku”
26-31 sierpnia, godz. 18:00 - „Teoria wszystkiego”
26-31 sierpnia, godz. 20:00 - „Wróg”

Zawieszenie działalności klu-
bu wynikło z konieczności wy-
prowadzki z ulicy Waszyngtona. 
Część zajmowanego przez klub 
budynku, została wyburzona 
przed planowaną inwestycją, 
przez nowego właściciela gma-
chu. Znalazło się jednak roz-
wiązanie. Klub wznawia swoją 
działalność 1 sierpnia w sali ki-

projekcjach � lmów o wysokich 
walorach artystycznych, planu-
jemy zwiększenie ilości pokazów 
specjalnych, cykli dokumental-
nych i wydarzeń skierowanych 
do młodszych odbiorców. Chce-
my, by nasz klub stał się zarazem 
kinem dyskusyjnym, zachęcają-
cym naszych widzów do jeszcze 
większej interakcji podczas kon-
taktu ze sztuką � lmową. 

Do sierpniowego repertuaru 
wracają � lmy, które ze wzglę-
du na zawieszenie działalności 
klubu, wcześniej nie zostały po-
kazane. To między innymi psy-
chologiczny thriller „Tom”, bio-
gra� czna opowieść o tajemniczej 
fotografce „Szukając Vivian Ma-
ier”, czy historia o grupie arty-
stów wyruszających do Gabonu 
w obrazie „Chore ptaki umierają 
łatwo”. Wśród propozycji znala-
zły się: „Wróg” z podwójną rolą 
Jake’a Gyllenhaala, japoński dra-
mat „Jak ojciec i syn”, natomiast 
odkrywanie sensu ludzkiej eg-
zystencji zobaczymy w „Teorii 
Wszystkiego” Terrego Gillia-
ma, członka legendarnej grupy 
Monty Pythona.  DK

Klub zaczyna 
działalność w Po-
morskim Parku 
Naukowo-Tech-
nologicznym
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nowej Pomorskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego przy 
Alei Zwycięstwa 96/98. Bilety w 
cenie 10 złotych.

- Przeprowadzka jest dla nas 

nie tylko szansą na powrót, ale 
także okazją do rozwoju - mówi 
Magdalena Malinowska z Klubu 
Filmowego. - Oprócz bieżącego 
programu, skupiającego się na 

STAROWIEJSKA 
DEPTAKIEM?
Czy główna, reprezentacyjna ulica Gdyni – Świętojańska - zostanie „zdetronizowana”, a funkcję miejskiego 
salonu, pasażu handlowo-gastronomicznego i ulubionego miejsca wypoczynku mieszkańców oraz turystów 
obejmie Starowiejska? I czy zostanie ona deptakiem wyłączonym z ruchu kołowego?

Czy wyłączenie 
ulicy z ruchu 

drogowego 
poprawiłoby 

sytuację?

mysł? Trwa dyskusja nad wy-
łączeniem z ruchu niektórych 
ulic Śródmieścia. W ogniu 
szczegółowych pytań była już 
ulica Świętojańska, teraz przy-
szedł czas na Starowiejską. Te-
raz znamy już wyniki ankiety 
dotyczącej organizacji ruchu na 
tej ulicy.

Wśród 795 mieszkańców, któ-
rzy wzięli udział w ankiecie, 11 
proc. chce ulicy tylko dla pie-
szych, 23 proc. dla pieszych i 
rowerzystów, 24 proc. wyłącz-
nie dla pieszych, rowerzystów 
oraz dla kierowców samocho-
dów należących do mieszkań-
ców ulicy, natomiast 42 proc. 
nie chce żadnych ograniczeń 
na Starowiejskiej. Z całym ra-
portem Civitas Dynamo można 
się zapoznać na stronie www.
mobilnagdynia.pl/
Więcej – na str. 3muje rolę pasażu, gdzie można 

zrobić zakupy w sklepach spo-
żywczych, czy punktach fast 
food, ale także zaopatrzyć się w 
modną odzież i elegancką bie-

liznę, czy skorzystać z bogatej 
oferty kilku księgarni, a także 
posiedzieć w ogródku gastro-
nomicznym, czy zaszyć się w 
przytulnym wnętrzu pubu lub 

restauracji. 
Nic dziwnego, że coraz czę-

ściej mówi się mówi się o 
uczynieniu ul. Starowiejskiej 
deptakiem. Czy to dobry po-
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Ceremonia otwarcia Salo-
nu Firmowego BOSS Store w 
Centrum Riviera, mieszczące-
go się przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 2 w Gdyni, była bardzo 
uroczysta.

Powierzchnia salonu to po-
nad 285 metrów kwadrato-
wych. Dostępne na miejscu 

są kolekcje BOSS Menswear i 
BOSS Green Menswear. Go-
ście zaproszeni na otwarcie 
mieli okazję podziwiać 60-
metrowy jacht wyścigowy 
„HUGO BOSS”, którego firma 
jest sponsorem od 2003 roku. 

Na przełomie 2012/13 roku 
żeglarz Alex Thomson brał 

Alex Thomson 
przypłynął łód-
ką HUGO BOSS 

na ceremonię 
otwarcia BOSS 
Store w Gdyni

Hugo Boss już w Gdyni
Z okazji otwarcia nowego BOSS Store, do Gdyni 
przypłynął Alex Thomson wraz ze swoją załogą. 

udział w prestiżowym wyścigu 
Vendée Globe, który ukończył z 
sukcesem po 80 dniach na mo-
rzu, zajmując trzecie miejsce. 
Jednocześnie stał się jedynym 
Brytyjczykiem, który najszyb-
ciej samotnie przepłynął cały 
świat na łodzi jednokadłubowej. 
W grudniu 2014 r. Alex Thom-
son wraz z Pepe Ribes (ESP) 
będą uczestniczyli w Barcelona 
World Race. W Trójmieście za-
łoga bawiła przez tydzień. DK fo
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Zielona trawka, leżaki i 
znakomite filmy - tak za-
powiadają się czwartkowe 
wieczory na skwerze przed 
Gdynia InfoBox.  A dla 
melomanów nie zabraknie 
atrakcji muzycznych.

Letnie Kino InfoBoxu to 
propozycja dla wszystkich 
wielbicieli nie tylko X 
muzy, ale również relaksu 
na świeżym powietrzu. 
Gorące, letnie wieczory to 
wprost idealne połączenie 
dla każdego, kto po pracy, 
czy po dniu spędzonym na 
plaży chce odpocząć przed 
ekranem. 

Pierwszy film wyświe-
tlany na ekranie gdyń-
skiego InfoBoxu to „Nie 
zapomnij o mnie” Davida 
Sievekinga. Ta biograficzna 
historia opowiada o matce 
reżysera, która zapada na 
chorobę Alzheimera. Jed-
nak jak podkreśla twórca, 
kobieta traci pamięć, ale 
nie poczucie humoru. Ko-
lejny film to „Ambasador”. 
Tym razem dokumentali-
sta Mads Brügger wyrusza 

do Republiki Środkowo-
afrykańskiej. Wcielając się 
w rolę fałszywego dyplo-
maty, pokazuje korupcję, 
która owładnęła kraj. A 
na koniec „Rozbitkowie”, 
czyli powrót do katastrofy 
lotniczej, do jakiej doszło 
w 1972 roku w Andach. 
Teraz, po 35 latach od 
tych wydarzeń, reżyser 
Gonzalo Arijon spotyka 
się z uczestnikami tragedii, 
którzy próbują pogodzić 
się z przeszłością. 

Poza tym  w Gdynia In-
foBox dobiega końca cykl 
koncertów muzycznych 
„Uśmiech na wakacje”. W 
repertuarze znalazły się 
perełki muzyki klasycznej, 
standardy jazzowe, swin-
gowe oraz muzyka filmo-
wa. Frekwencja przerosła 
najśmielsze oczekiwania! 
4 sierpnia wystąpi kwartet: 
Sergiej Kriuszkow – vocal, 
trąbka, Jura Miszczenko 
– kontrabas, vocal, Marek 
Jurski – instrument klawi-
szowy i Adam Zagrodzki 
– perkusja. DK

Do Infoboksu 
na film i na koncert
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Muzyczne chwile przy Infoboksie

Drugą edycję Nagrody im. 
Pawła E. Strzeleckiego ogła-
sza Muzeum Emigracji w 
Gdyni. Do konkursu zgłaszać 
można reportaże zdjęciowe 
i filmowe na temat migracji. 
Termin upływa 5 stycznia 
2015 roku, a główna nagroda 
wynosi 5000 zł. Zwycięzcę 
poznamy podczas przyszło-
rocznych Ogólnopolskich 
Spotkań Podróżników, Alpi-
nistów i Żeglarzy, czyli Ko-
losów.

 
Organizatorzy nie ograni-

czają uczestników w kwestii 
ujęcia tematu - cenne będą 
zarówno reportaże portretu-
jące wybrane postacie, jak i 
próbujące ująć zjawisko mi-
gracji z szerszej, problemowej 
perspektywy. Najważniej-
szym kryterium dla wyboru 
laureata będzie unikatowość i 
waga podejmowanej historii, 
dopiero w drugiej kolejności 
oceniany będzie warsztat re-
alizacyjny. Nie potrzeba więc 
profesjonalnego sprzętu - w 
konkursie może wziąć udział 
każdy, kto podeśle zdjęcia 
bądź krótki film. Prace mogą 
powstawać z wykorzystaniem 
profesjonalnego sprzętu, ale 
także smartfonów czy innych 
urządzeń amatorskich.

 
Polacy na obczyźnie

Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się pod hasłem „Po-
znaj się na rodaku!”. Tematem 
prac byli Polacy-emigranci. 
W drugiej edycji temat kon-
kursu został rozszerzony, by 
pokazać polskie doświadcze-

Nie tylko dla podróżników

nia emigracyjne w szerszym, 
ponadnarodowym kontekście. 

- Misją Muzeum Emigracji 
w Gdyni jest popularyzowanie 
wiedzy o historii polskiej emi-
gracji i prowadzimy tę dzia-
łalność w pełnej wrażliwości 
na uniwersalny charakter tego 
zjawiska - wyjaśnia Karolina 
Grabowicz-Matyjas, dyrektor 
Muzeum Emigracji w Gdyni. 
- Migracje to naturalny proces, 
który odbywał się wszędzie 
i od zawsze. Wędrówki znał 
świat starożytny, średniowie-
cze, wiek XIX. Dziś, podobnie 
jak kiedyś, zjawisko to równo-

legle rozgrywa się na wszyst-
kich kontynentach i zmienia 
nie tylko losy milionów ludzi 
i ich rodzin, ale także wpływa 
na społeczeństwa i kultury ich 
przyjmujące. Jesteśmy bardzo 
ciekawi, jakie historie o pol-
skich emigrantach pojawią się 
w konkursie, bo przecież i my 
jesteśmy częścią świata będą-
cego w ciągłym, migracyjnym 
ruchu.

 
Pod egidą geografa

Patronem nagrody jest Paweł 
Edmund Strzelecki - pierwszy 
Polak, który odbył indywidu-

alną podróż naukową dookoła 
świata, wybitny geograf, które-
go wyprawy do dziś imponują 
zasięgiem i rozmachem. Naj-
ważniejszych odkryć doko-
nał w Australii - opisał nowe 
krainy oraz pasma górskie, 
zidentyfikował złoża węgla, 
ropy naftowej i złota. Dzięki 
niemu najwyższy szczyt kon-
tynentu dziś nosi nazwę Góra 
Kościuszki.

Migawki z podróży – chwile zatrzymane w kadrze
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Należy wyjaśnić, że CIVI-
TAS DYN@MO to europej-
ski projekt, którego celem 
jest wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie mobil-
ności. Jest realizowany w 4 
europejskich miastach: nie-
mieckim Akwizgranie, pol-
skiej Gdyni, chorwackiej Ko-
privnicy i hiszpańskiej Palma 
de Mallorca.

Gdynia, przystępując do 
projektu,  zobowiązała się m. 
in. do realizacji strefy dla pie-
szych wolnej od ruchu samo-
chodowego. 

- Można zadać sobie pytanie: 
jaki jest cel tego przedsięwzię-
cia? - rozważa w raporcie Ma-
ciej Zielonka z PrzestrzenG-
dyni.pl. - Przecież piesi mogą 
swobodnie spacerować po 
bulwarze nadmorskim, szero-

kim ciągu Skweru Kościuszki 
i Mola Południowego lub par-
kiem wzdłuż ulicy Piłsudskie-
go. Jednak strefy te, pomimo 
ich niewątpliwej atrakcyjno-
ści, - nie są zlokalizowane w 
obrębie zwartej, śródmiejskiej 
zabudowy, gdzie w parterach 
budynków znajdują się lokale 
usługowe.

Badania ruchu pieszego w 
centrum Gdyni obejmują za-
równo badania marketingo-
we, oparte na kwestionariuszu 
ankiety elektronicznej oraz na 
wywiadach bezpośrednich, 
jak i badania natężenia ruchu 
pieszego, drogowego indywi-
dualnego, zbiorowego i rowe-
rowego w odniesieniu do ulic: 
Świętojańskiej, Starowiejskiej 
i Skweru Kościuszki.

Zdaniem autorów raportu, 

Starowiejska wychodzi z cienia
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pod względem obsługi ruchu 
tranzytowego ul. Starowiejska 
nie odgrywa znaczącej roli. 

- Ma raczej spokojny, śród-
miejski charakter, przerwany 
jedynie ulicami poprzecznymi: 
Władysława IV i 3 Maja – piszą 

autorzy. - Patrząc z perspekty-
wy całego Śródmieścia, ulica 
Starowiejska pełni funkcję 
„naturalnego łącznika” piesze-
go dworca PKP/SKM z Pla-
cem Kaszubskim oraz dalszą, 
nadmorską częścią centrum 

Gdyni. Wydaje się, że dzisiej-
szej Starowiejskiej brakuje 
prestiżu. Ulica ta jest w cieniu 
Świetojańskiej, czy Skweru Ko-
ściuszki. Szansą jej ożywienia 
jest np. reorganizacja ruchu 
transportowego oraz działania 

w zakresie estetyzacji. Wyma-
ga to jednak spójnych działań 
miasta oraz właścicieli nieru-
chomości.

Badanie zostało przepro-
wadzone w lipcu tego roku i 
obejmowało: ankietę on-line, 
przeprowadzoną na stronie in-
ternetowej www.mobilnagdy-
nia.pl (kwestionariusz wypełni-
ło 681 respondentów), wywiady 
z wykorzystaniem kwestiona-
riusza ankiety, przeprowadzone 
na ul. Starowiejskiej (70 respon-
dentów), wywiady przeprowa-
dzone wśród przedsiębiorców 
(44 respondentów spośród 
właścicieli i pracowników lo-
kali handlowych, usługowych, 
punktów � nansowych i innych 
na ul. Starowiejskiej). Ogółem 
w badaniu wzięło udział 795 
osób. W ramach opracowania 
dodatkowo przeanalizowane 
zostały odpowiedzi mieszkań-
ców ul. Starowiejskiej (46 re-
spondentów).
Dorota Korbut

Starowiejska pomału przejmuje rolę „salonu Śródmieścia”

PIENIĄDZETRANSPORT

Szybiecj 
do Warszawy

Jeszcze w tym roku 330-
kilometrową trasę z War-
szawy do Trójmiasta pocią-
gi pasażerskie pokonają w 
rekordowym czasie poniżej 
trzech godzin. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. kończą 
inwestycję w ramach jednego 
z najważniejszych kolejowych 
programów modernizacyj-
nych w Polsce. Zakładany czas 
przejazdu pod koniec 2015 
roku będzie jeszcze krótszy - 
2 godz. i 37 min.

Rolnicy 
oszczędzają

Najwięcej oszczędzają w Pol-
sce rolnicy - wynika z raportu 
ekspertów BGŻ Optima. W 
gospodarstwie domowym 
utrzymującym się z rolnic-
twa miesięczne oszczędności 
wynoszą 335 zł na osobę, w 
tym obszarze wypadają najgo-
rzej emeryci i renciści, gdzie 
oszczędności wynoszą tylko 
117 zł miesięcznie na osobę.

Z badania wynika, że na 
głowę przeciętnego Polaka 
przypada ok 14 tys. zł w depo-
zytach.

ZDROWIE

W szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawne 
Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku) otwarty zo-
stał wyremontowany i zmodernizowany Zakład Rehabilitacji, 
który dedykowany jest chorym ze schorzeniami układu ru-
chu. Zakład jest największą tego typu placówką w wojewódz-
twie pomorskim. 

Otwarto Zakład Rehabilitacji
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Nauta Turbo wdraża rozwią-
zania, zmniejszające wpływ fir-
my na środowisko naturalne. W 
przedsiębiorstwie zostanie więc 
zainstalowana nowoczesna myj-
nia wysokociśnieniowa, energię 
wytwarzać będą kolektory sło-
neczne, oprócz tego oświetlenie 
zostanie wymienione na nowo-
czesne i energooszczędne lampy 
LED. 

- Nauta Turbo, realizując pro-
jekt współfinansowany przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcar-
skiego Programu Współpracy, 

opracuje kompleksową strategię 
dla działań z zakresu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) w oparciu o standard ISO 
26 000 – wyjaśnia Marcelina 
Przybysz, doradca CSR w Agen-
cji Rozwoju Pomorza wspiera-
jący wdrożenie strategii. - Dzię-
ki temu firma będzie w stanie 
zintegrować cele biznesowe z 
ideą zrównoważonego rozwoju. 
Opracowywana strategia zakłada 
m.in. zminimalizowanie wpływu 
firmy na środowisko poprzez 
wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, spadek emisji do 
atmosfery szkodliwych substan-
cji oraz redukcję zużycia surow-
ców i energii. Ponadto projekt 
dąży do pogłębienia świadomo-
ści klientów, kontrahentów oraz 
społeczności lokalnej w zakresie 
zagadnień społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Nauta Turbo wdroży rozwiąza-
nia zmniejszające jej wpływ na 
środowisko naturalne już w naj-
bliższym czasie. Pierwsze z tych 
rozwiązań to instalacja myjni 
wysokociśnieniowej. Jest to bar-

dzo istotne, ponieważ firma w 
codziennej działalności zużywa 
znaczne ilości wody (do czysz-
czenia części statków i łodzi). 

- Aktualnie używany system 
myjący jest mało wydajny i bar-
dzo energochłonny – tłumaczy 
Prezes Zarządu Edward Grześ-
kowiak. - Co więcej, Nauta Tur-
bo przy czyszczeniu części me-
chanicznych bezpowrotnie traci 
wodę – bez możliwości ponow-
nego jej użycia. Posiadana myj-
nia nie ma możliwości usunięcia 
z wody powstałych w procesie 

Biznes społecznie odpowiedzialny
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, spadek emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji oraz redukcja zużycia surowców (m.in. wody) i energii – to główne założenia 
projektu, realizowanego przez przedsiębiorstwo Nauta Turbo.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji o firmie: www.nautaturbo.com.pl

mycia zanieczyszczeń. Instalacja 
nowej myjni pozwoli na zmniej-
szenie o 80 proc. poboru wody 
do mycia, dzięki zastosowaniu 
możliwości oczyszczania wody w 
obiegu zamkniętym.

Używana dotychczas myjnia 
podgrzewała wodę do mycia 
olejem opałowym. Zakup nowej 
myjni umożliwi zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery poprzez zastosowanie 
systemu grzewczego opartego na 
gazie ziemnym. Emisja CO spad-
nie o 50 proc., CO2

o 25 proc., NOx  o 50 proc., pyłu 
o 80 proc., zaś SO2 o 100 proc.

Nauta Turbo chce też zmniej-
szyć ilość zużywanej energii elek-
trycznej. Dlatego zainstalowane 
zostaną kolektory słoneczne oraz 

nowoczesne lampy LED. 
- Instalacja kolektorów słonecz-

nych pozwoli na obniżkę kosztów 
ogrzewania oraz wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii 
– mówi Edward Grześkowiak. - 
Zamontowana instalacja solarna 
pomoże ogrzać pomieszczenia 
administracyjne i warsztatowe 
oraz użytkowaną wodę. Rocz-
nie instalacja solarna pomoże 
oszczędzić Naucie Turbo ponad 
30 tysięcy kWh energii! Instalacja 
oświetlenia LED natomiast przy-
czyni się do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej 
do oświetlenia biur i otoczenia 
zewnętrznego firmy. Dzięki roz-
wiązaniu firma będzie zużywać w 
tym celu aż o 70 proc. mniej ener-
gii elektrycznej.

W okresie wakacyjnym jest 
dużo mniej dawców krwi, a 
z powodu większej ilości wy-
padków jest na nią większe 
zapotrzebowanie. Z powodu 
braku zapasów krwi wiele 
operacji jest przekładanych 
na późniejszy okres.

Wakacyjne braki 
Poziom zapasów w Banku 

Krwi w Gdańsku jest alarmu-
jąco niski. Brakuje właściwie 
wszystkich grup krwi. Waka-
cje to okres, w którym mniej 
osób oddaje krew. Ludzie jeż-
dżą na urlopy i trudniej jest 
dostać w pracy wolny dzień 
na oddanie krwi, nie ma też 
zbiórek krwi przy szkołach 
średnich i uczelniach. Do 
tego zwiększa się ilość wy-
padków komunikacyjnych, a 
przez to zwiększa się potrzeba 
na krew.

- To bardzo ciężki okres dla 

pacjentów – podkreśla Le-
chosław Dzierżak ze Stowa-
rzyszenia KrewAktywni. - Ci, 
którzy mogą poczekać, mają 
operacje i zabiegi przesuwane 
na późniejszy termin, a to na 
pewno nie wpływa pozytyw-
nie na ich zdrowie.

Znajdź chwilę...
Honorowym krwiodawcą 

może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat, wa-
żąca powyżej 50 kg i legity-
mująca się dokumentem ze 
zdjęciem i numerem PESEL. 
Na oddanie krwi nie przy-
chodzimy na czczo – należy 
zjeść śniadanie i można wypić 
kawę. Przed oddaniem krwi 
każdy jest dokładnie przeba-
dany. Oddaje się 450 ml krwi 
pełnej. Cała procedura trwa 
około 30-45 minut (samo 
oddanie około 7 minut). Ho-
norowemu krwiodawcy w 

Włącz się do akcji – oddaj krew
Ambulansowa akcja poboru krwi odbyła się przy kościele p. w. św. Jadwigi na Karwinach. Akcja, 
organizowana przez Stowarzyszenie KrewAktywni, jest odpowiedzią na dramatyczny brak krwi.

fo
t. 

 S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 K
re

w
A

kt
yw

ni

dniu oddania krwi przysługuje 
dzień wolny od pracy, dostaje 
również posiłek regeneracyjny 
w postaci 8 czekolad.

- Wakacyjne zbiórki krwi w 
Sopocie organizujemy już od 
siedmiu lat – dodaje Lechosław 
Dzierżak. - Zawsze liczymy, że 
zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści po drodze na plażę speł-
nią dobry uczynek i oddadzą 
honorowo krew. Nie bądźcie 
obojętni – oddajcie krew, ura-
tujcie komuś życie!

Zbiórka w Sopocie
W Sopocie krew można od-

dać w każdy wtorek lipca i 
sierpnia przy kościele p. w. św. 
Jerzego (ul. Boh. Monte Cassi-
no) w godzinach 10:00-14:00. 
Podczas akcji Stowarzyszenia 
KrewAktywni oraz Krewnia-
cy Club Trójmiasto zebrano 
już ponad 3000 litrów krwi, 
jednak cały czas jest wielu po-
trzebujących czekających na 
transfuzję.
Dorota KorbutZbiórka krwi przy karwińskiej parafii

Oddanie krwi może uratować czyjeś życie
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Nowe tory umożliwią kom-
fortową podróż pociągiem z 
Warszawy do Gdańska w 2 
godziny i 58 minut. Taki czas 
przejazdu będzie obowiązywał 
od grudnia 2014 roku. W po-
równaniu z obecnym rozkła-
dem jazdy oznacza to skróce-
nie czasu podróży co najmniej 
o godzinę. Zakładany czas 
przejazdu pod koniec 2015 
roku będzie jeszcze krótszy 

– 2 godziny i 37 minut. Mo-
dernizacja linii z Warszawy do 
Gdyni wiązała się z rozbiórką 
całej infrastruktury kolejowej 
i budową jej od nowa. Pocią-
gi przyśpieszą, początkowo 
do 160 km/h, a docelowo do 
200 km/h. Będzie to możliwe 
między innymi dzięki kom-
pleksowej przebudowie 842 
km torów, montażowi 820 
rozjazdów i budowie 600 mo-

stów, wiaduktów i przepustów. 
Prace torowe zostały prze-
prowadzone przez  PLK na 
niespotykaną w historii skalę. 
Modernizacja torów wyma-
gała zamontowania około 1,5 
miliona podkładów. Ostatnie 
roboty, wymagające ułożenia 
ok. 15 km torów, prowadzo-
ne są w okolicach Malbor-
ka i Iławy i na stacji Gdańsk 
Wrzeszcz. Na pozostałych od-

cinkach trasy pociągi jeżdżą 
po dwóch nowych torach z 
prędkością do 160 km/h. 

Modernizacja objęła rów-
nież 153 perony, które zostały 
podwyższone i wyposażone w 
nowe wiaty, ławki i oświetle-
nie. Każdy został dostosowa-
ny do obsługi osób niepełno-
sprawnych, 

które mogą korzystać z wind 
lub pochylni. Wszystkie przy-

Szybciej z Warszawy do Trójmiasta
Jeszcze w tym roku 330-kilometrową trasę z Warszawy do Trójmiasta pociągi pasażerskie pokonają 
w rekordowym czasie poniżej trzech godzin. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą inwestycję 
w ramach jednego z najważniejszych kolejowych programów modernizacyjnych w Polsce.

stanki, stacje i przejścia pod-
ziemne zostaną objęte monito-
ringiem.

Na zmodernizowanej ma-
gistrali wzrośnie również po-
ziom bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego.  Na całej długości 
linia zostanie wyposażona w 
europejski system sterowania 
ruchem kolejowym – ERTMS 
(ang.- European Rail Traffic 
Management System). PLK 
planują, że w 2015 roku, na 
odcinku ok. 200 km system 
przekazujący drogą radiową 
sygnały z semaforów do kabiny 
prowadzącego pociąg, pozwoli 
na bezpieczną jazdę z prędko-
ścią do 200 km/h. Część zadań 
maszynisty będzie odbywała 
się automatycznie – system bę-
dzie wspomagał przyśpieszanie 

i hamowanie. Wzrośnie rów-
nież bezpieczeństwo na styku 
dróg i linii kolejowej. Kierow-
cy skorzystają z około 100 no-
wych, całkowicie bezpiecznych 
dwupoziomowych skrzyżo-
wań, które powstały w miejscu 
przejazdów kolejowych. 

Modernizacja trasy Warsza-
wa – Gdynia jest w współfinan-
sowana z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Umowy na roboty 
finansowane z tego źródła 

PLK podpisywała od 2011 
roku. Rok 2014 przyniesie za-
kończenie prac na torach, zaś 
w roku 2015 będzie montowa-
ny system ERTMS. Te prace 
nie wpłyną na ruch kolejowy. 
Łączny koszt inwestycji sięga 
8,8 mld zł. GB

Osoby biorące udział w 
zdarzeniu to 67-letnia bab-
cia i dwie wnuczki: 8-letnia 
i 9,5-letnia.   Dzieci uczęsz-
czają do SP nr 34 w Gdyni 
przy ul. Cylkowskiego, jest to 
szkoła z oddziałami integra-
cyjnymi.

- Młodsza córka jest dziec-
kiem niepełnosprawnym 
fizycznie i posiada upraw-
nienie do bezpłatnego ko-
rzystania z komunikacji 
miejskiej – wyjaśnia matka 
dziewczynki. - Opiekun z nią 
podróżujący zwolniony jest 
również z opłaty za przejazd, 
pomimo to babcia dzieci po-
siada własny bilet miesięcz-
ny. Dotychczas obowiąz-
kiem babci było kasowanie 
biletu dla starszej córki. W 
tym roku córka kończyła 4 
klasę i od września będzie 
sama wracała autobusem do 
domu. Ustaliliśmy, że córka 
w czerwcu zacznie sama pod 
okiem i kontrolą babci samo-
dzielnie kasować bilet, ucząc 
się w ten sposób i przygo-
towując do samodzielnego 
korzystania z komunikacji 
miejskiej od września.

Feralna kontrola
Tamtego dnia babcia, wraz 

z dwiema wnuczkami, we-
szła do autobusu. 

- Priorytetem dla opiekuna 

Podróż zakończona mandatem
Dla niepełnosprawnej dziewczynki, jej siostry i babci to miał być zwykły powrót autobusem ze szkoły. Może nie 
całkiem zwykły – dziecko miało właśnie samodzielnie uczyć się kasowania biletu. Tymczasem, gdy rozpoczęła się 
kontrola, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót i skończyła się... wystawieniem mandatu za 126 zł. 

dziecka niepełnosprawnego, 
jest znalezienie dla niego miej-
sca i bezpieczne usadowienie 
na krześle – zaznacza matka. 
- Starsza córka w tym czasie 
stanęła przy szybie i trzymając 
się uchwytu, czekała na zna-
lezienie przez babcię miejsca 
obok siebie. Gdy babcia posa-
dziła młodszą dziewczynkę i 
sama usiadła, odwróciła się do 
starszej, mówiąc: „Choć, ska-
sujesz bilet”. Dziecko usiadło 

na wskazane miejsce i zaczęło 
ściągać tornister. W tym cza-
sie podszedł kontroler i kazał 
okazać bilety całej trójki. Au-
tobus przebył zaledwie 100-
200 m trasy.

Babcia okazała swój bilet mie-
sięczny i legitymację młodszej 
wnuczki. Starsza nie zdążyła 
skasować biletu, co spowodo-
wało nałożenie na babcię kary 
w wysokości 126 zł, ponieważ 
nie dysponowała gotówką, by 

zapłacić mandat na miejscu, w 
wysokości 90 zł. 

ZKM wyjaśnia
Matka zwróciła się z prośbą 

do gdyńskiego Zarządu Komu-
nikacji Miejskiej o umorzenie 
kary nałożonej w związku z tą 
sytuacją. Argumentowała m. 
in., że dziecko dopiero uczy się 
korzystać z komunikacji miej-
skiej pod nadzorem osoby do-
rosłej i czynności te wykonuje 

o wiele wolniej niż inni.
Prośba została rozpatrzona 

negatywnie. W odpowiedzi 
skierowanej do matki dziew-
czynek, ZKM prezentuje swo-
je racje i stwierdza m. in., że: 
„brak jest podstaw do anu-
lowania opłaty dodatkowej” 
oraz uzasadnia, że bilet „musi 
być skasowany niezwłocznie 
po wejściu do środka miej-
skiej komunikacji zbiorowej”, 
a „kontrolerzy dają niezbędny 

czas na skasowanie biletu lub 
zakup u kierowcy pasażerom, 
którzy weszli do pojazdu na 
ostatnim przystanku”. Ponadto 
w piśmie czytamy, że tego dnia 
w autobusie było dużo miejsca 
i nie trzeba było długo szukać 
wolnych siedzeń, a „po zajęciu 
miejsca w pojeździe, ani pani 
ani dziewczynka nie podjęły 
czynności zmierzających do 
skasowania biletu (…) Napeł-
nienie pojazdu oraz czas prze-
jazdu pozwalały na spokojne 
skasowanie biletu przed rozpo-
częciem kontroli.”

Uraz do podróży 
Zdesperowana matka udała 

się na rozmowę, która również 
nie przyniosła oczekiwanego 
przez nią efektu.

- Co gorsza usłyszałam, że 
najwyraźniej babcia nie jest 
odpowiednim opiekunem – 
ubolewa kobieta. - Oraz, że 
jako rodzice stosujemy słabą 
edukację w stosunku do nasze-
go dziecka, skoro nie potrafi 
skasować biletu niezwłocznie 
po wejściu do autobusu. A je-
dyne rozwiązanie tej sprawy, 
przy tak słabej edukacji z na-
szej – dorosłych - strony, to 
kupić dziecku bilet miesięczny. 
Tak więc, ucząca się korzystać 
z komunikacji miejskiej moja 
córka, nie wygrała wyścigu z 
kontrolerem, a ja spotkałam się 
z wyjątkowym brakiem zrozu-
mienia ze strony pracowników 
ZKM.  Teraz córka ma uraz do 
jeżdżenia autobusami, nawet 
pomimo deszczu woli wracać 
pieszo. Boi się, że nie zdąży i 
pan kontroler ją „wyprzedzi”. 
I do tej pory nie rozumie, dla-
czego została ukarana, skoro 
postępowała według zaleceń 
rodziców.

Przepisy stanowią, że bilet należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu
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W sobotę 2 sierpnia o 
godzinie 14.30, w porcie 
jachtowym w Gdyni, 
odbędą się pierwsze, bez-
płatne warsztaty kulinarne 
Historii Kambuzowych 
prowadzone przez Barto-
sza Liska. Gościem spe-
cjalnym będzie Aleksander 
Doba, który jako pierwszy 
przepłynął kajakiem 
Atlantyk w najszerszym 
jego miejscu z kontynen-
tu na kontynent. Celem 
spotkania jest przybliżenie 
zagadnienia gospodarowa-
nia żywnością i przyrzą-
dzania posiłków z dala od 
targowisk i hipermarketów. 

- W rozmowie z Olkiem 
Dobą, 68-letnim kaja-
karzem i podróżnikiem, 
postaram się pokazać 
jeden ze sposobów na to, 
jak przygotować się do 
dalekich rejsów, które nie 
zawsze kończą się w plano-
wanym terminie – mówi 
Bartosz Lisek, organizator 
warsztatów i twórca Histo-
rii Kambuzowych. - Histo-
rie kambuzowe to pierwsza 
w Polsce inicjatywa pod-

kreślająca znaczenie do-
brego odżywiania podczas 
uprawiania żeglarstwa. 
Jako smakosz i uczestnik 
wielu rejsów, przekonałem 
się, jak ważna jest umie-
jętność sporządzenia listy 
zakupów, przechowywania 
żywności, gospodarowa-
nia nią, wykorzystania 
tych produktów, które 
są charakterystyczne dla 
danego regionu, a przede 
wszystkim umiejętność 
przetrwania na jachcie.

Organizatorzy zapraszają 
do aktywnego uczestnic-
twa w warsztatach, gdzie 
przygotowywane będą trzy 
przysmaki żeglarskie. 
DK

W pawilonie przy ul. św. Du-
cha w G0dańsku mieszkańcy i 
turyści mogą spróbować lokal-
nych przysmaków oraz spo-
tkać się z ludowymi artystami 
z całego województwa, którzy 
zaprezentują swoje oryginalne 
wyroby rękodzieła. Pomor-
skie Smaki to impreza dla 
całej rodziny. Dorośli goście 
mają możliwość dowiedzieć 
się od rolników i producen-
tów z Pomorza, jak wytwarza 
się naturalną żywność, a tak-
że zobaczyć przyrządzanie 
regionalnych potraw według 
receptur znanych od pokoleń. 
Wielu dań można oczywiście 
posmakować. Natomiast na 
dzieci czekają warsztaty pla-
styczne – np. malowania na 
szkle, ceramiki, decoupage czy 
haftu. Wszystko to okraszone 
dużą dawką ludowej muzyki i 
przyśpiewek. Na imprezę, któ-
ra potrwa do 3 sierpnia 2013 
r., zaprasza Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. Oprac. DK

Chociaż dzień poświęco-
ny był wyrobom piekarni-
czym, warto zwrócić uwagę 
na wielość i różnorodność 
stoisk z żywnością na Jar-
marku świętego Dominika. 
Na ulicach Szerokiej i Grobli 
II stragany kuszą produkta-
mi spożywczymi z Polski i 
z zagranicy. Obok tradycyj-
nych wiejskich przysmaków, 
takich jak pajda ze smalcem, 
kaszubskie ruchanki czy gó-
ralskie oscypki, znajdują się 
stoiska z żywnością z dale-
kich stron takie, jak „Natu-
ralne przysmaki kuchni bał-
kańskiej”. Kolorowy kramik 
oferuje produkty z Bułgarii 
i Macedonii, grillowane pa-
pryki, bakłażany i liście ki-
szonej kapusty. Posmakować 
można bałkańskich sosów lu-
tenica oraz ajvar. Stoisko ma 
już swoich stałych klientów, 
odwiedzających bałkańskie 
smaki corocznie. Nieco da-
lej, na ulicy Grobla II znajdu-
je się inne stoisko oferujące 
produkty, będące rzadkością 

Gotuj jak... Doba!
Jak gotują żeglarze? Odwiedź warsztaty kulinarne 
podczas Targów Wiatr i Woda w porcie jachtowym 
w Gdyni w dniach 31 lipca – 3 sierpnia.
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Poczuj Pomorze 
nie tylko na języku

Pomorskie Smaki to wielkie święto tradycyjnej kuchni 
i bogactwa kultury naszego regionu.
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W programie m. in. warsztaty  malowania na szkle, ceramiki, decoupage czy haftu

Wszystkie smaki Dominika
Obchodzone w ostatnią niedzielę XIX Święto Chleba przyciągnęło rzesze turystów. Na stoiskach 
ustawionych przy Zielonej Bramie znalazły się wyroby cukiernicze i piekarnicze. Rozstrzygnięto konkurs 
na najlepszy domowy chleb oraz wybrano Smakołyki Święta Chleba wykonane przez piekarzy. 

na polskim rynku. Na dużym 
straganie ustawione są wina, 
puszki z oliwkami, z owoca-
mi morza, oliwa z pierwszego 
tłoczenia. Wszystko prosto z 
Hiszpanii. Właściciel stoiska 
Basili Pujol, po raz drugi gości 
na Jarmarku św. Dominika. W 
swojej ofercie ma także szyn-

ki suszone z okolic Barcelony, 
produkowane z czarnych i 
białych świń. Kiełbasy czosn-
kowe, z domieszką papryki, 
ziołowe, chorizo, sangria pro-
sto z Hiszpanii to produkty, 
które przywiózł ze sobą Basili. 
Także ten kupiec zyskał grono 
stałych klientów. Jak zachwala 

swoje stoisko sprzedawca, je-
śli tylko spróbują, wracają po 
kolejne produkty. W tym roku 
po raz pierwszy można spró-
bować innego hiszpańskiego 
przysmaku – churros, a przy 
okazji zobaczyć, jak się robi 
ten słodki specjał.
Źródło – www.gdansk.pl Na Święto Chleba przygotowano specjalną ofertę
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Regionalne smakołyki kuszą przechodniów
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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
Jarmark etnograficzny i zwiedzanie 
miasta zabytkowymi pojazdami a także 
żywiołowy koncert – to propozycje dla 
tych, którzy wybierają się do Gdańska. 

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.

LETNI JARMARK 
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichle-

rzu Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej 
sztukę ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zoba-
czyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i dzia-
łalności artystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cz-
nego udostępniana jest również osobom zajmujących 
się tworzeniem etnodizajnu regionalnego oraz przed-
stawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich, zajmujących się 
wyrobem produktów regionalnych. 

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

W niedzielę 3 sierpnia na Targu Wę-
glowym wystąpi Ania Rusowicz. Ta 
wokalistka wokalistka nawiązuje 
niezwykły kontakt z publiczno-
ścią, a hasło “Love, Peace and Roc-
k&Roll” nabiera nowej mocy! Ania 
Rusowicz albumem “Mój Big - Bit” 
szturmem zdobyła serca zarów-
no krytyków, jak i publiczności.  
“Mój big - bit”, zawierający no-
woczesne aranżacje przebo-
jów, które śpiewała niegdyś 
z Niebiesko - Czarnymi Ada 
Rusowicz oraz stylizowane 
na brzmienie lat 60. autor-
skie kompozycje Ani, przyniósł 
siedem nominacji i w efekcie aż 4 
nagrody Fryderyk 2012 w kate-
goriach: Album Roku, Produkcja 
Roku, Debiut Roku i  Wokalistka 
Roku. Początek koncertu o godzi-
nie 21, wstęp wolny.

ANIA RUSOWICZ

Inscenizacja historycznej bitwy pod Świecinem (powiat puc-
ki), która odbyła się 17 września 1462 roku, zostanie pokazana 
w sobotę 2  sierpnia na polu w Świecinie niedaleko Krokowej. 
Organizatorem jest Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy, 
któremu pomaga  Urząd Gminy w Krokowej. O godzinie 10.00 
rozpocznie się powitanie widzów przez przedstawicieli bractw 
rycerskich i przedstawienie programu. Następnie zostaną za-
prezentowane tańce średniowieczne, stroje, uzbrojenia, musz-
try, artylerie i wozy taborowe. Odbędą się pokazy kaskaderskie 
i pokazy walki oraz turnieje rycerskie jako imprezy towarzy-
szące. O godz. 14.30 zostanie zamknięty obóz i rozpoczną się 
przygotowania do inscenizacji. W tym czasie zobaczymy pokaz 
drwala i występ zespołu muzyki dawnej. Punktualnie o 15.00 
zacznie się bitwa pod Świecinem a od 16.30 zwiedzanie obozu. 
Zakończenie imprezy zaplanowano na godz. 19.00. 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny 

POKAŻĄ ŚREDNIOWIECZNĄ BITWĘ



WAKACJE 
W OPERZE LEŚNEJ

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba 
w glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materia-
łami plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, 
kreatywne 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 sztu-
ce, ciekawymi tematami podejmowanymi na przestrze-
ni 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 codzien-
nie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w 
zajęciach wakacyjnych upoważnia bilet wstępu do Ope-
ry Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 zł dla dorosłych).

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 organizowa-

ne na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostat-
nich latach omijała Łebę. W tym sezonie to się zmieni, 
bo miejscowość 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 po-
kazane dwa � lmy “Podejrzani Zakochani i “Najlepsze, 
najgorsze wakacje”.
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Przez dwa miesiące - lipiec 
i sierpień - zapraszamy na 
plażę „Śródmieście”, gdzie 
będziemy spotykać się na 
wspólnej zabawie, łącząc 
plażowanie ze sportową 
rywalizacją. Codziennie 
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 wy-
pożyczalni sprzętu (piłek, 
siatek i innych). Aktywne 
lato to program dla każ-
dego - dzieci, młodzieży 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 biblio-

tece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: zajęcia 

plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgryw-

ki gier planszowych i komputerowych, seanse � lmowe 

i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 

skorzystać z dostępnych gier komputerowych i plan-

szowych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placów-

kach MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.

mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI 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: 26.07 – 
27.07. Każdego dnia odbędzie 
się 6 - 8 gonitw. Miejsce: 
Hipodrom Sopot. 
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Od 1 do 3 sierpnia w Lisewie (w pobliżu Gniewina) będzie miał 
miejsce Piknik Militarny. Atrakcje tegorocznej, siódmej edycji 
tej imprezy to: przejażdżki pojazdami, dioramy grup rekon-
strukcyjnych, stoiska handlowe, wystawy, pokazy, konkursy 
i koncerty.

GNIEWINO
W najbliższy weekend  miejscowość może 
zaproponować atrakcję dla miłośników 
militariów.

PIKNIK Z MILITARIAMI

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

WEJHEROWO

MUZYCZNE LATO
Jak co roku w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 17.00 
odbywać się będzie Muzyczne Lato w parku. Będzie 
niezwykle różnorodnie. Posłuchać będzie można 
muzyki włoskiej, folkowej, hip hopu, rock&rolla, muzyki 
elektronicznej a nawet kwartetu smyczkowego.  

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

ZWIEDZANIE RATUSZA
SPACER PO MIEŚCIEDrugą propozycją są darmowe wycieczki z przewod-

nikiem PTTK organizowane od 7 lipca do 24 sierpnia. 
Wycieczki wyruszają codziennie o godzinie 11.00 spod 
pomnika Jakuba Wejhera i obejmują trasę od ratusza, 
przez kościół św. Anny, park miejski z Pałacem Prze-
bendowskich  i Kalwarię Wejherowską  po Filharmonię 
Kaszubską z tarasem widokowym. Taras czynny jest co-
dziennie w godzinach od 13.00-18.00. Są tam zamonto-
wane lunety, przez które można oglądać miasto z bliż-
szej perspektywy. 

AKTYWNIE W PARKU
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną zabawę przygotowano 
zajęcia w Parku Miejskim. W każdą sobotę lata odbywać się będą  
„Aktywne soboty” czyli darmowe  treningi � tness, zajęcia ruchowe 
oraz joga. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenerów 
Tiger Gym Wejherowo.
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Grupa ENERGA opubli-
kowała już trzeci raport CSR 
podsumowujący jej działa-
nia w 2013 roku z obszaru 
społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu.  ENERGA jako 
pierwsza z branży energe-
tycznej uzyskała poziom A+ 
raportu, prezentując aż 91 
wskaźników według między-
narodowego standardu Global 
Reporting Initiative (GRI).

Raport „Nasza odpowie-
dzialność 2013” jest konty-
nuacją poprzednich dwóch 
publikacji z lat 2011-2012 i 
prezentuje podejście Grupy 
ENERGA do zarządzania 
kwestiami społecznymi i śro-
dowiskowymi w realizacji 
celów ekonomicznych. Opra-
cowanie raportu jest natural-
ną konsekwencją przyjęcia 
przez Grupę w 2013 roku 
dokumentu „Strategia zrów-
noważonego rozwoju i odpo-
wiedzialnego biznesu w Gru-
pie Kapitałowej ENERGA”. 
Raport obejmuje 15 spółek 
Grupy i jest efektem prac za-
równo pracowników, jak też 
interesariuszy zewnętrznych  
zaangażowanych w proces ra-
portowania.

- Zrównoważony rozwój 
przejawia się nie tylko w dba-

ENERGA stworzyła raport CSR

łości o wysoki poziom usług 
czy bezpieczeństwo infrastruk-
tury energetycznej, ale także 
poprzez współpracę z lokalny-
mi społecznościami, działania 
edukacyjne, sponsoringowe i 
wparcie inicjatyw ekologicz-
nych. Wiemy, że nasze działa-
nia będą skuteczniejsze, gdy 
będą zgodne z dążeniami licz-
nych interesariuszy. Dlatego 
budujemy więzi społeczne, 
staramy się o zaufanie również 
poprzez otwarte raportowanie 
wpływu naszej firmy na oto-
czenie - podsumowuje Miro-
sław Bieliński, Prezes Zarządu 

ENERGA S.A.
Aktualny raport CSR, po-

dobnie jak poprzednie, został 
przygotowany według między-
narodowych standardów ra-
portowania Global Reporting 
Initiative (GRI). W tym roku 
przeanalizowano 15 spółek 
Grupy i zwiększono liczbę 
wskaźników GRI do 91, a wia-
rygodność  prezentowanych 
danych została potwierdzona 
po raz pierwszy przez  niezależ-
nego zewnętrznego audytora. 
W ten sposób prezentowany 
raport osiągnął poziom A+.

- Jako jedyni w branży ener-

getycznej raportujemy na tak 
wysokim poziomie, ponadto w 
ostatnim raporcie uwzględni-
liśmy również międzynarodo-
we wskaźniki GRI dla sektora 
energetycznego. Dzięki temu 
Grupa ENERGA znalazła się w 
czołówce firm raportujących w 
zakresie CSR w Polsce - dodaje 
Jacek Szubstarski, Dyrektor Pio-
nu Usług Organizacyjno- Praw-
nych spółki ENERGA Centrum 
Usług Wspólnych, koordynator 
procesu tworzenia raportu.

Raport „Nasza odpowiedzial-
ność 2013” i poprzednie rapor-
ty CSR Grupy dostępne są w 
postaci elektronicznej w serwi-
sie internetowym spółki www.
grupa.energa.pl/zaangazowa-
nie_spoleczne.xml.

Global Reporting Initiative 
(GRI) - to zbiór zasad iwskaźni-
ków, które organizacje powin-
ny wykorzystać do mierzenia i 
raportowania ekonomicznych, 
środowiskowych oraz społecz-
nych aspektów swojego funk-
cjonowania. W zależności od 
stopnia zaawansowania rapor-
tu, GRI ustanowiło poziomy 
aplikacji A, B, C, (gdzie A jest 
najwyższym). Każdy raport 
przygotowany według tych stan-
dardów jest również ostatecznie 
weryfikowany przez GRI. 

Pierwsza odpowiedź brzmi: 
mądrze. Pomorscy samorzą-
dowcy biedzili się z tym pro-
blemem ponad rok. Wresz-
cie w Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku marszałkowie 
Mieczysław Struk i Wiesław 
Byczkowski zaparafowali Zin-
tegrowane Porozumienia Tery-
torialne (ZPT) dla 7 Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych 
(MOF) województwa, tj. Słup-
ska, Starogardu Gdańskiego, 
Malborka, Chojnic-Człuchowa, 
Lęborka, Kwidzyna oraz Byto-
wa. Dojdzie jeszcze Kościerzy-
na, gdzie negocjacje w sprawie 
ZPT jeszcze się nie skończyły. 
- Parafowanie porozumienia 
to danie zielonego światła dla 
realizacji wybranych przez 
kierownictwa  MOF-ów prio-
rytetów – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. - Efekt po-
nad rocznej współpracy samo-
rządów lokalnych i partnerów 
społecznych i gospodarczych 
z Samorządem Województwa 
Pomorskiego w ramach tzw. 
Miejskich Obszarów Funkcjo-
nalnych. Samorządy muszą się 
teraz zabrać za zabezpiecze-
nie tzw. wkładów własnych.                                               
Negocjacje w ramach ZPT 

trwały ponad rok i w tym czasie 
zidentyfikowano szereg przed-
sięwzięć, najważniejszych z 
punktu widzenia rozwoju MOF, 
co do których został osiągnięty 
konsensus wszystkich zaanga-
żowanych partnerów – zarówno 
samorządów, jak i sektora gospo-
darczego oraz pozarządowego. 
Projekty te uzyskają prioryteto-
wą ścieżkę wyboru i preferencje 
do wsparcia w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020. 
 
Wspólne reprezentacje MOF

Zakres uzgodnionych przed-
sięwzięć obejmuje m. in. wę-
zły transportu zbiorowego, 
zagospodarowanie odpadów 
i wód opadowych, termomo-
dernizację budynków, akty-
wizację zawodowo-społeczną, 
kształcenie zawodowe na po-
ziomie wyższym, upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej 
czy informatyzację ochrony 
zdrowia. W 7 MOF uzgodnio-
no 56 przedsięwzięcia o łącznej 
wartości około 770 mln zł. W 
uroczystości parafowania ZPT, 
poza marszałkami, udział wzię-
li Przewodniczący Wspólnych 
Reprezentacji Miejskich Obsza-
rów Funkcjonalnych: prezydent 

Umowę z Wiesławem Byczkowskim, wicemarszałkiem województwa pomorskiego (od lewej) 
i Mieczysławem Strukiem, pomorskim marszałkiem podpisuje Henryk Wojciechowski, 
wiceprezydent Starogardu 

Jak wydać 770 mln zł?

Słupska Maciej Kobyliński, bur-
mistrz Bytowa Ryszard Sylka, sta-
rosta chojnicki Stanisław Skaja, 
starosta człuchowski Aleksander 
Gappa, starosta kwidzyński Jerzy 
Godzik, burmistrz Lęborka Wi-
told Namyślak, burmistrz Mal-
borka Andrzej Rychłowski oraz 
wiceprezydent Starogardu Gdań-
skiego Henryk Wojciechowski. 

Kasa na projekty
W Miejskim Obszarze Funk-

cjonalnym Słupsk ma być reali-

zowanych 12 projektów o łącznej 
wartości ok. 380 mln zł w zakre-
sie m.in. poprawy efektywności 
oświetlenia zewnętrznego, mo-
dernizacji i rozbudowy miej-
skich sieci ciepłowniczych Ustki i 
Słupska oraz termomodernizacji 
budynków. Planowana jest też 
budowa Centrum Żeglarstwa 
Ziemi Słupskiej w Ustce i węzła 
transportowego w Słupsku. W 
obszarze Chojnice-Człuchów, 
który jest modelowym przykła-
dem funkcjonowania na terenie 

dwu jednostek samorządowych,  
ma być realizowanych 12 projek-
tów dotyczących m. in. programu 
na rzecz zwiększenia zatrudnie-
nia, upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, rozbudowy bazy 
lecznictwa psychiatrycznego, 
utworzenia transportowych wę-
złów integrujących oraz rozbu-
dowy infrastruktury do odzysku i 
recyklingu odpadów. W regionie 
Kwidzyna mają być realizowane 
4 projekty, m. in. budowa węzła 
integracyjnego wraz z rewitaliza-

cją zabytkowego budynku dworca 
PKP w Kwidzynie oraz rozbudo-
wa kompostowni w Gilwie Małej. 

Energetyka i bezpieczeństwo
W obszarze Bytowa mają być re-

alizowane zadania dotyczące po-
prawy efektywności energetycznej 
oraz poprawy bezpieczeństwa pa-
cjentów i efektywności świadczeń 
szpitala powiatu bytowskiego oraz 
budowa węzła transportu zbioro-
wego w Bytowie. 

Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna oraz zapobieganie nieko-
rzystnym następstwom chorób 
cywilizacyjnych, to dwa z siedmiu 
projektów, które mają być reali-
zowane w obszarze Lęborka. Na-
tomiast w regionie Malborka m. 
in. ma się poprawić dostępność 
do przystanków transportu zbio-
rowego oraz efektywność energe-
tyczna w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie Powiśla i 
Żuław. 

Realizacja jesienią
Umowy ws. realizacji projektów 

mogą być podpisane jesienią br. 
Ich realizacja może się rozpocząć 
najwcześniej pod koniec 2015 
roku. Według przyjętego przez 
władze województwa projektu 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 global-
nie do dyspozycji będzie 2,2 mld 
euro (łącznie z wkładem krajo-
wym). 
Opracowała: Anna Kłos

13 filmów zakwalifikowało 
się do Konkursu Głównego 39. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni. 
Cztery tytuły zostaną pokazane 
w ramach nowej sekcji „Inne  
spojrzenie”.

Komitet Organizacyjny 
39. Festiwalu Filmowego w 
Gdyni, na podstawie propo-
zycji Zespołu Selekcyjnego 
oraz Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Filmowego w Gdyni, 
zadecydował o przyjęciu do 
Konkursu Głównego następu-
jących tytułów: „Bogowie”, reż. 
Łukasz Palkowski 

„Kebab i Horoskop”, reż. 
Grzegorz Jaroszuk, „Fotograf”, 
reż. Waldemar Krzystek, 
„Hardkor disko”, reż. Krzysztof 
Skonieczny, „Jack Strong”, reż. 
Waldemar Pasikowski, „Je-
ziorak”, reż. Michał Otłowski, 
„Miasto’ 44”, reż. Jan Komasa, 
„Obietnica”, reż. Anna Kazejak, 
„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, 
„Pod Mocnym Aniołem”, 
reż. Wojciech Smarzowski, 
„Onirica - Psie Pole”, reż. Lech 
Majewski, „Sąsiady”, reż. Grze-
gorz Królikiewicz, „Zbliżenia”, 
reż. Magdalena Piekorz.

Wśród filmów zakwali-
fikowanych do Konkursu 
Głównego znalazło się sześć 
premier. Dyrektor Artystyczny 

Festiwalu, Michał Oleszczyk, 
powołał w tym roku nową sek-
cję, przeznaczoną dla filmów z 
pogranicza gatunków, ekspery-
mentalnych i poszukujących. 
W związku z tym, Festiwal 
rezygnuje w 2014 roku z sekcji 
Panorama. Oto lista filmów 
zakwalifikowanych do sekcji 
„Inne spojrzenie”: „Arbiter 
uwagi”, reż. Jakub Polakowski, 
„Heavy Mental”, reż. Sebastian 
Buttny, „Małe stłuczki”, reż. 
Aleksandra Gowin, Ireneusz 
Grzyb, „Polskie gówno”, reż. 
Grzegorz Jankowski.

Dodatkowo, w ramach 
sekcji „Czysta klasyka”, która 
zapoczątkowana została 
w 2008 r. filmem „Pociąg” 
Jerzego Kawalerowicza, zapre-
zentowanych zostanie sześć 
zrekonstruowanych cyfrowo 
filmów: „Wielki Szu”, w reż. 
Sylwestra Chęcińskiego, rok 
prod. 1982, „Żywot Mateusza”, 
w reż. Witolda Leszczyńskiego, 
rok prod. 1967, „Siekierezada”, 
reż. Witolda Leszczyńskiego, 
rok prod. 1985, „Konopielka”, 
reż. Witolda Leszczyńskiego, 
rok prod. 1981, „Kingsajz”, 
reż. Juliusz Machulski, rok 
prod. 1987, „Zmruż oczy”, reż. 
Andrzej Jakimowski, rok prod. 
2003. Oprac. DK

Festiwalowe propozycje 
już znane!
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Jednak koniecznym były do-
godne warunki geograficzne, 
silne wiatry i odważne zało-
gi, wg H. Bakuna: „Oficjalne 
otwarcie zawodów pod na-
zwą II Wszechpolski Konkurs 
Szybowców nastąpiło 17 maja 
1925r. w obecności przedstawi-
cieli Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa, władz wojskowych, 
przedstawicieli Departamentu 
Żeglugi Powietrznej i Mini-
sterstwa Spraw Wojskowy-
ch”1. Na oksywskie wzgórza 
mierzące od poziomu morza 
ponad 50 metrów wysokości, 
do tego silne podmuchy wia-
tru dzięki którym wzbijały się  
do góry odbijając się od stro-
mo pochyłych pagórków da-
wały optymalne warunki do 
wizyty kilkunastu szybowców, 
które brały udział w dość spe-
cyficznych zawodach. Dziw-
nym wydawać się mogło dla 
ówczesnych mieszkańców, że 
miejscowość w której nie ma 
lotniska może podejmować 
szybowce: „Na okolicznych 
wzniesieniach rozstawiono 
szereg płóciennych namiotów, 
które służyły za hangary dla 
szybowców i miejsce do spania  
dla obsługi.(...) Stacja meteoro-
logiczna badała sytuację i ukła-
dała plan działania. Kierowana 
była przez prof. Smolarskiego. 
W zawodach uczestniczyło 15 
ekip. Na miejscu zorganizowa-
no warsztat do wykonywania 
drobnych napraw szybowców, 
które miały oryginalne nazwy 
własne. „Miś”, „Żabuś”, Bim-
buś”, „Bydgoszczanka”, „Czar-
ny kot”, „Mechanik”, „S.L.2”, 
„S.L.3”, „Maszyna”, „Motyl”, 
„Korona”, „Mewa”, „Rywal”, 
„Czajka”, „Spiesz się powoli”2.

Kilka dni bezpośrednich 
przygotowań, do tego wiele 
tygodni treningów na rodzi-
mych lądowiskach, a wszystko 
to dla kilkudziesięciu minut 
bezpośredniego lotu. W su-
mie wykonano blisko setkę 
lotów, uzyskując prawie trzy 
kwadranse ogólnego czasu  
w powietrzu przez operatorów 
szybowcowych. Uroczystość 
rozdania nagród odbyła się  

w połowie czerwca w Hote-
lu Kaszubskim na Kamiennej 
Górze pod przewodnictwem 
dowódcy polskiej floty. Hotel 
Kaszubski zbudowany w zało-
żeniu jako prowizoryczny miał 
spełniać funkcje hotelowo – 
gastronomiczne przez kilka lat, 
po czym miał być rozebrany,  
a w jego miejscu miał być posta-
wiony hotel o parametrach bar-
dziej zachodnioeuropejskich. 
Zawody szybowcowe rozgry-
wane na oksywskich wzgó-
rzach, które wówczas nie były 
porośnięte drzewami idealnie 
nadawały się do ślizgów szy-
bowcowych. Należy nadmienić,  
że szkielet szybowca wykonany 
był z lekkiej sklejki, a elemen-
ty ruchome były poruszane  
za pomocą drążków połączo-
nych drucianymi linkami. 
Zwyczajowo szybowce nie 
posiadały kabiny, jak to wi-
dzimy na współczesnych za-

wodach szybowcowych. Za 
siedzisko pilota robiła wąska 
ławeczka na której siedział pi-
lot zapięty paskiem do słupka 
konstrukcyjnego znajdujące-
go się za jego plecami. Kan-
dydaci przechodzili specjalne 
badania lekarskie, które miały 
kwalifikować najlepsze jed-
nostki do szkółki szybowco-
wej. Następnym szczeblem 
kariery mógł być kurs szkole-
niowy na pilotów samolotów 
wojskowych i cywilnych. Przy 
okazji zmagań sportowych w 
centrum Gdyni odbywały się 
imprezy towarzyszące dla lo-
kalnych notabli sponsorowane 
przez Ligę Obrony Powietrz-
nej Polski i inne organizacje.  

Jarosław Kłodziński – Badacz dziejów Gdyni. 
Wychował się na Oksywiu, obecnie mieszka na 
Obłużu. Autor Oksywskiej Ścieżki Turystycznej 
(m.in. wzdłuż ul. Zielonej). Promotor obiektów 
militarnych Oksywia i Babich Dołów. Kierownik 
w XIII LO i Gimnazjum nr 14, nauczyciel 
akademicki AWFiS. Współautor Mapy 
„Fortyfikacje Gdyni i okolic” 

Wszechpolski Konkurs 
Szybowców w Gdyni 1925
Była taka dyscyplina sportowa, która nie wymagała od organizatorów budowania wielkich 
stadionów wraz z trybunami. Nie były potrzebne zaplecza dla sportowców i zbiorniki paliwa. 
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Zwyczajowo 
szybowce nie 
posiadały kabiny, 
jak to widzimy na 
współczesnych 
zawodach 
szybowcowych



panów sponsorów, tel. 514 670 725, 
Sopot

GORĄCA blondi, pozna panów 
sponsorów, zapraszam do siebie, od-
wiedź mnie a zabiorę Cię w siódme 
niebo, tel. 514 670 725, Sopot, woj. 
pomorskie

SEX-sex-sex, to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213, Sopot

ZADBANY, młodo wyglądający 46 
latek, pozna zadbaną kobietę. do 
stałego związku z okolic Wejherowa, 
tel. 730 499 146

ZWIERZĘTA

SZCZENIĘTA rasy Chiński Grzywacz 
(nagi piesek i długowłosa suczka) od-
dam w dobre ręce, tel. 609 244 609

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM sofę 2 osobową, mało 
używana, tanio, tel. 501 466 817

BECZKI plastikowe 100 i 200 litrowe. 
Cena 30 i 55 zł szt., czyste, tel. 511 
841 826

SPRZEDAM wędki spinningowe 
kongera i robinsona, 100 zł za sztukę, 
stan b. dobry, tel. 516 603 723

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
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 gazo-
wo - 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

SZAMBA betonowe, 100% szczelne, 
atestowane, producent, 5 lat gwa-
rancji. tel 515 373 550

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, Wejhe-
rowo, 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

MIESZKANIE 55 m, 1 piętro, 3 po-
koje, słoneczne, rok budowy 2011, 
258 tys., tel: 509 524 714

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

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni, za okazyjna cenę 
sprzedam, tel. 690 445 628

SPRZEDAM miejsce w hali garażo-
wej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, ul. 
Stefczyka 28b, tel. 501 278 888

MIESZKANIE 55 m w Wejherowie 
os. Sucharskiego, 1 piętro, 3 pokoje, 
rok budowy 2011, słoneczne, własne 
miejsca postojowe, wysoki standard, 
258 tys, tel. 509 524 714

SPRZEDAM 2 pokojowe miesz-
kanie. 5 km od Lęborka, tel. 691 
614 648 

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 tys. zł, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokoje w 
Wejherowie Os. Staszica 4 piętro,  
650 zł miesięcznie, tel. 512 684 888

WYNAJMĘ mieszkanie w Wejhe-
rowie, Osiedle Staszica 2 pokojowe 
37m2, 4 piętro, zadbane, od zaraz, 
650 zł. Tel: 512-684-888

POKÓJ biurowy do wynajęcia z wy-
posażeniem w centrum Wejherowa, 
powierzchnia 20 m2. Do wynajęcia 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8 do 16., opłata za godzinę 
- 25 zł, tel. 691 694 246

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na parterze 
w Rumi na działalność lub biuro, tel. 
504 389 193

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

LAKIERY, zaprawki, tuning http://
bit.ly/lakierowanie

KUPIĘ

LAKIERY, zaprawki, tuning http://
bit.ly/lakierowanie

INNE

SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 

każda marka, dojazd do klienta: 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

PRZYJMĘ używany komputer, tel. 
797 293 805

SPRZEDAM Laptopa Samsung  8gb 
17” 750hd  w8, na gwarancji, cena 
1600 zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAM Laptop Samsung 350 
e7cso3pl 13311om 8gb 17.3” 750hd, 
7670m 1gb w8 na gwarancji cena 
1600 zł, tel. 510 501 955

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

INNE

SPRZEDAM nowy czytnik packet 
Book Mini z Wi-Fi za pół ceny 160 zł, 
Wejherowo, tel. 502 351 988

SPRZEDAM telewizor kolorowy 

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SOLIDNY, obowiązkowy, uczciwy, 
mobilny, bez nałogów, pełnospraw-
ny emeryt z Wejherowa podejmie 
odpowiedzialną pracę, tel. 512 
953 721

USŁUGI

PUNKT przesyłek kurierskich 
zaprasza, najniższe ceny, Wejherowo, 
Judyckiego 2/B, tel. 512 121 674 

POŻYCZKI prywatne do 15000 zł, 
nie sprawdzamy Bik i KRD. Judyckie-
go 2/B Wejherowo, tel. 512 121 674 

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, tel. 512-905-908 
www.pod-zastaw.net

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 311

SZAMBA betonowe, wodoszczelne, 
na ścieki, gnojówkę, gnojowicę, 
deszczówkę, z atestem. Zapewniamy 
transport i montaż HBS-em gratis. 
tel. 666 950 940

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, pracujący, 
młodo wyglądający 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego związku 
z okolic Wejherowa, tel. 730 499 146

MIŁY chłopak 41 lat pozna panią 
ze znaku: ryb, panny w celu stałego 
związku, tel. 515 314 284

SUPER laseczka, zaprasza na sex 
telefon, zadzwoń, jestem wilgotna, 
tel. 511 704 246, Pomorskie

SEX, to lubię, gorąca blondi pozna 
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„Funino” to optymalny 
program rozwoju dziecię-
cych zdolności do gry w 
piłkę nożną. Daje graczom 
możliwość samodzielnego 
odkrywania atrakcyjności 
tej dyscypliny sportu. Pobu-
dza kreatywność i pozwala 
dziecku przejmować odpo-
wiedzialność, dzięki czemu 
nabywa ono umiejętności 
przydatnych w późniejszym 
życiu. Koncepcja rozgrywek 
powstała w oparciu  o pomy-
sły przedstawione w książ-
ce  Horsta Weina  „Funino 
– piękna gra”. Wakacyjny 
turniej piłki nożnej był prze-
znaczony dla wychowan-
ków placówek opiekuńczo-
wychowawczych jak dom 
dziecka, wioska dziecięca, 
świetlica środowiskowa i 
terapeutyczna, dla  urodzo-
nych po 1 stycznia 2003 
roku. Mogły w nim zagrać 
także „dzikie drużyny”. Od-
były się cztery finały woje-
wódzkie: w Krakowie, Opo-
lu, Poznaniu i w Centralnym 
Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Cetniewie. Trene-
rzy piłki nożnej w każdym 
z miast wybrali w sumie 48 
najlepszych zawodników 
i zawodniczek, które we-
zmą udział w tygodniowym 
obozie piłkarskim w Suwał-
kach. Tam będą doskonalić 
swoje sportowe umiejętno-

Ogólnopolski turniej sztuk 
walki „Kaszub Cup - Otwarty 
Puchar Kaszub” odbył się w 
hali widowiskowo-sportowej 
im. marszałka Macieja Pła-
żyńskiego w Luzinie. 

Organizatorem imprezy był 
KTS-K GOSRiT Luzino. W 
zawodach rywalizowało pra-
wie 80 zawodników z Wej-
herowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, klubu Spartnas 
Słupsk, klubu Egida Olszty-
nek-Barczewo, klubu Marky 
Mark Piotrków Trybunalski 
oraz z GOSRiT Luzino. Ry-
walizacja odbywała się w 
kategorii dzieci na piankowe 
pałki oraz semi contact, a 

także w kategorii młodzików 
w semi contact oraz w kate-
gorii juniorów i seniorów w 
konkurencjach semi i light 
contact w różnych katego-
riach wagowych. W stawce 
80 zawodników pierwsze 
miejsce w klasyfikacji druży-
nowej zdobyło Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe. 
Drugie miejsce zajął klub 
z Luzina a trzecia pozycję 
Egida Barczewo-Olsztynek. 
Zawody zostały dofinanso-
wane przez Pomorski Urząd 
Marszałkowski oraz Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i 
Turystyki w Luzinie.
(DD)

Puchar Kaszub 
w sztukach walki
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Polska edycja turnieju dla dzieci
Polska Fundacja Sportu i Kultury przeprowadziła finał wojewódzki pierwszej, polskiej edycji turnieju piłki nożnej dla dzieci „Funino”.
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ści, a w czasie wolnym brać 
udział w zajęciach mających 
na celu pobudzać kreatyw-
ność, wzmacniać silne strony 
osobowości, rozwijać swoje 
indywidualne zdolności ale 
również poznawać korzyści 
pracy zespołowej i wspólne-
go rozwiązywania zadań. Nie 
zabraknie oczywiście także 
możliwości aktywnego wy-
poczynku, korzystając z róż-
norodnych atrakcji jakie ofe-
ruje jeden z najpiękniejszych 
regionów w Polsce. Najlepsi 
zostaną zaproszeni do udziału 
w Międzynarodowym Turnie-
ju Piłki Nożnej Youth Festival 
w Suwałkach. Program został 
współfinansowany ze środków 
w ramach Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

-Program skierowany do 
dzieci w wieku 7-10 lat, roz-
wijający ich kreatywność oraz 
inteligencję w grze – mówi 
Sylwia Marczuk z Polskiej 
Fundacji Sportu i Kultury. 
- Funino daje graczom moż-
liwość samodzielnego odkry-
wania atrakcyjności gry w 
piłkę nożną z interesującym 
zestawem uproszczonych gier 
dostosowanych do indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych 
młodych zawodników.

Ćwiczenia w ramach pro-
gramu pozwalają dziecku 
przejmować odpowiedzial-
ność, dzięki czemu nabywa 
ono umiejętności przydatnych 
w późniejszym życiu. Dla 
dzieci poniżej 10 roku życia 
gra 11 na 11, ze względu na 

liczne zmienne jest zdecydo-
wanie zbyt skomplikowana 
i trudna, aby możliwe było 
realizowanie procesów po-
znawczych i rozwojowych na 
boisku. Podstawą Funino jest 
prosta gra 3 na 3 na cztery 
bramki jest idealnym narzę-
dziem do rozpoczęcia przygo-
towań stopniowego rozwoju 
inteligencji w grze.

-Funino, którego zasady zo-
stały optymalnie dostosowane 
do zdolności dzieci w wieku 
7-10 lat jest nieocenionym na-
rzędziem, które pozwala roz-
budzić ich ogromny, uśpiony 
potencjał, kreatywność i in-
teligencję piłkarską – dodaje 
Sylwia Marczuk z Polskiej 
Fundacji Sportu i Kultury. - 
Dzięki temu, że młodzi gracze 
są bardzo często w posiadaniu 
piłki, a tym samym w zasad-
niczym stopniu warunkują 
przebieg rozgrywki i strzelają 
wiele bramek, zwiększa się ich 
wiara we własne umiejętności 
głównie za sprawą częstszego 
aktywnego uczestnictwa w 
grze.

Aktywność, w ramach któ-
rej dzieci mogą się wyszaleć, 
mają wiele przyjemności i 
radości, a przy tym mogą roz-
ładować nadmiar energii daje 
małym piłkarzom odskocznie 
od poważniejszych aspektów 
życia takich jak szkoła. 
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Rywalizacja najlepszych pi-
lotów była spektakularnym 
wydarzeniem, które w sobotę i 
niedzielę w sumie przyciągnę-
ło na śródmiejską plażę i Bul-
war Nadmorski ponad 700 000 
osób. Gdynia okazała się być 
szczęśliwa dla Hannesa Archa, 
który pokonał podniebny tor w 
najkrótszym czasie - 1 minuty 
i 9 sekund. Publiczność mogła 
również zobaczyć w akcji Łuka-
sza Czepielę - jedynego Polaka 
startującego w klasie preten-
dentów do klasy mistrzowskiej 
- Challenger Cup.

Podniebne popisy
Gdynia, jedno z najmłodszych 

i prężnie rozwijających się miast 
północnej Polski, była gospo-
darzem czwartego przystanku 
Mistrzostw Świata Red Bull Air 

Race 2014. Najszybszy sport 
motorowy świata przyciągnął 
nad polskie morze fanów awia-
cji z całego świata. Na licznie 
zgromadzoną publiczność cze-
kał nie tylko powietrzny spek-
takl rywalizujących pilotów, ale 
także niski przelot Dreamlinera 
LOT-u oraz DC-3 (tzw. low 
pass), pokazy akrobatyczne w 
wykonaniu Breitling Jet Team, 
również moc koncertów, prze-
jazdów w wykonaniu Adama 
Małysza i wielu innych atrak-
cji. Zazwyczaj kapryśna polska 
pogoda tym razem dopisała, co 
podkreśliło piękno naszego wy-
brzeża.

Na początek - treningi
Zawody Red Bull Air Race w 

Gdyni rozpoczęły się już w pią-
tek od sesji treningowej, a przez 
cały dzień ponad 100 000 osób 
miało okazję śledzić powietrzne 
treningi najlepszych. Wieczo-
rem wydarzenie oficjalnie otwo-
rzył Prezydent Miasta Gdyni 
- Wojciech Szczurek.

Sobotnie zawody stały pod 
znakiem rywalizacji pretenden-
tów - klasy Challenger, wśród 
której na niebie można było 
podziwiać jedynego Polaka - 
Łukasza Czepielę. Był to drugi 
(po Chorwacji) występ Łukasza, 
który zakończył swoje zmagania 
w Gdyni na piątym miejscu. 
Warto podkreślić, że Czepielę 
od podium dzieliło zaledwie 0,2 
sekundy.

- Spoczywała na mnie olbrzy-
mia presja, ale cieszę się bardzo, 
że mogłem ścigać się przed pol-
ską publicznością. Zdobyłem ol-
brzymie doświadczenie w ciągu 
tego tygodnia i mam nadzieje, 
że zaowocuje ono przed kolej-
nym występem w Ascot - ko-
mentował Łukasz Czepiela po 
zawodach.

Finał z rozmachem
Wielki finał weekendu Red 

Bull Air Race odbył się w nie-
dzielę. Tego dnia na niebie do-
minowali piloci klasy Master. 
Lekko zachmurzone niebo 
ułatwiało widzom obserwację 
podniebnej rywalizacji. Wyści-
gi rozpoczęły się od serii TOP 
12. Zawodników podzielono w 
pary na podstawie osiągniętych 
czasów po sobotnich kwalifi-
kacjach. Z tego grona do kolej-
nego etapu awansowało ośmiu 
najlepszych. Następnie czterech 
najszybszych pilotów spotkało 
się w ścisłym finale. O zwycię-
stwo walczyli: Hannes Arch, 
Nigel Lamb, Matt Hall i Kirby 
Chambliss. 

Wygrał Austriak Hannes 
Arch, pokonując o 2 sekundy 
reprezentanta Wielkiej Brytanii, 
Nigela Lamba. Na najniższym 
stopniu podium uplasował się 
Matt Hall z Australii. Zaraz 
za podium finiszował Kirby 
Chambliss z USA.

Liczy się taktyka
- Długo się zastanawiałem jaką 

taktykę przyjąć. Wyciągnąłem 
wnioski z kwalifikacji i dzięki 
temu nie miałem karnych se-
kund, co było kluczowe. To do-
piero połowa sezonu i wszystko 
może się zdarzyć. Staram się 
podchodzić do tego niezbyt 
emocjonalnie i nie zadzierać 
nosa - powiedział po wyścigu 
Hannes Arch.
oprac. DK/ 
źródło www.gdynia.pl

Minuta pod niebem
W ostatni weekend lipca w Gdyni odbył się 
czwarty przystanek Mistrzostw Świata 
Red Bull Air Race 2014. Zwycięzcą został 
Austriak - Hannes Arch.

Popisy podczas Red Bull Air Race
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Nigel Lamb, Hannes Arch i Matt Hall na podium Red Bull Air Race w Gdyni
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Wygrał Austriak 
Hannes Arch, 
pokonując 
o 2 sekundy 
reprezentanta 
Wielkiej Brytanii, 
Nigela Lamba.
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