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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Urząd Miasta Gdyni oraz Fun-
dacja Badań i Innowacji Społecz-
nych Stocznia zapraszają miesz-
kańców do udziału w spotkaniu 
„Porozmawiajmy o Budżecie 
Obywatelskim w Gdyni”.

Organizatorzy zachęcają 
wszystkie osoby zainteresowa-
ne Budżetem Obywatelskim do 
przyjścia i podzielenia się swo-
imi opiniami. W trakcie spotka-
nia wspólnie zastanowią się m. 
in. nad tym, jak przebiega proces 
ustalania budżetu oraz co zro-
bić, aby więcej osób głosowało i 

składało projekty, a także jaki jest 
wpływ Budżetu Obywatelskiego 
na miasto i jego funkcjonowa-
nie. Wnioski ze spotkania zosta-
ną uwzględnione w planowaniu 
kolejnych edycji budżetu. 

Spotkanie odbędzie się w pią-
tek, 8 sierpnia 2014 r., o godz. 
17.30, w Pomorskim Parku Na-
ukowo - Technologicznym Gdy-
nia przy al. Zwycięstwa 96 - 98, 
budynek Biurowo-Laboratoryj-
ny, sala F 0.17. Przewidywany 
czas spotkania 2,5 godziny (do 
godz. 20.00). oprac. DK

W gdyńskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego odbyła 
się uroczystość wręcze-
nia przyznanych przez 
Prezydenta RP medali za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie.

Te wyjątkowe odznacze-
nia otrzymali: Urszula i 
Władysław Bólowie (50 lat), 
Irena i Alfons Gorowscy 
(50 lat), Krystyna i Marian 
Kre� owie (50 lat), Małgo-
rzata i Konrad Kuklińscy 
(50 lat), Regina i Zbigniew 
Maderowie (50 lat), Jadwiga 
i Krystian Makowscy (50 
lat), Elżbieta i Czesław Mru-
kowie (50 lat), Gertruda i 
Edmund Sikorscy (50 lat), 
Urszula i Tadeusz Walosz-
czykowie (50 lat), Maria i 
Józef Wosek (50 lat), Kazi-
miera i Janusz Wyrzykow-
scy (50 lat), Konrada i Jerzy 
Tłokińscy (60 lat), Krystyna 
i Jan Ślosowscy (54 lata), Ja-
dwiga i Januariusz Janocho-
wie (50 lat), Karolina i Jerzy 
Jaworscy (50 lat), Jadwiga i 
Bogumił Kowalscy (50 lat), 
Krystyna i Jan Ohs (50 lat), 
Jadwiga i Edwin Piotrowscy 
(50 lat), Brygida i Hubert 
Puszczyńscy (50 lat), Da-
niela i Zbigniew Siwiccy (50 
lat), Anna i Stefan Wilcowie 
(50 lat), Gertruda i Antoni 
Witomscy (50 lat).
Gratulujemy!
Oprac. DK

- Żeby zacząć to zmieniać 
i lepiej zapoznać się z pro-
blemami osób niepełno-
sprawnych, wybrałem się na 
spacer po dzielnicy razem 
z Karoliną, poruszającą się 
na wózku inwalidzkim oraz 
Krzysztofem, który utracił 
wzrok – relacjonuje Lecho-
sław Dzierżak, społecznik i 
radny dzielnicy Dąbrowy. 

Ekipa rozpoczęła spacer 
od terenu własnej dzielnicy. 
Niestety – okazało się, że 
osoba niepełnosprawna, po-
ruszająca się na wózku, nie-
jednokrotnie natra� ała na 
przeszkody, głównie w po-
staci schodów. Nagminnym 
problemem był także brak 
podjazdów. 

- Większość naszej dziel-
nicy Karolina mogła poko-
nać jadąc bezpośrednio po 
ulicy, czyli razem z ruchem 
samochodowym – dodaje L. 
Dzierżak. - Po chodniku nie 
mogła jechać z powodu zbyt 
wysokiego krawężnika. Od 
początku przypuszczałem, 
że może być z tym słabo. 
Wiele spraw jest bowiem re-
alizowanych bez planu. I po-
tem pojawiają się problemy, 
których na co dzień, chodząc 
na własnych nogach, się nie 
dostrzega. Widać je dopiero 
z perspektywy wózka. 

Czy niepełnosprawny może 
sam załatwić swoje codzien-
ne sprawy? Np. pójść po za-
kupy, czy wstąpić na pocztę, 
by zapłacić rachunki lub 
odebrać korespondencję? 
Karolina Kneba nie mogła 
wejść do wielu sklepów, gdyż 
często brakowało tam pod-
jazdów. Z kolei na terenie 

Czy nasze miasto jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych? Wydawać by się mogło, że lata 
walki z przysłowiowymi „trzema schodami” mamy już za sobą. A jednak – nie! 

CODZIENNOŚĆ
JAK TOR PRZESZKÓD

i Krystian Makowscy (50 
lat), Elżbieta i Czesław Mru-
kowie (50 lat), Gertruda i 
Edmund Sikorscy (50 lat), 
Urszula i Tadeusz Walosz-
czykowie (50 lat), Maria i 
Józef Wosek (50 lat), Kazi-
miera i Janusz Wyrzykow-
scy (50 lat), Konrada i Jerzy 
Tłokińscy (60 lat), Krystyna 
i Jan Ślosowscy (54 lata), Ja-
Tłokińscy (60 lat), Krystyna 
i Jan Ślosowscy (54 lata), Ja-
Tłokińscy (60 lat), Krystyna 

dwiga i Januariusz Janocho-
wie (50 lat), Karolina i Jerzy 
Jaworscy (50 lat), Jadwiga i 

Karolina Kneba 
napotkała na drodze 

wiele przeszkód. 
Tutaj - schody 

zbyt wąskie 
i zbyt strome, 

żeby podjechać 
na nie wózkiem 

inwalidzkim
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Zadecyduj o budżecie! 

poczty przy ulicy Nagietkowej 
jest podjazd, a nawet dzwonek 
po pomoc. Jednak poruszając 
się na wózku... nie można do 

niego podjechać. Najpierw 
są do sforsowania inne prze-
szkody: bardzo zniszczony 
chodnik, brak podjazdów, 

zarośnięte i zastawione samo-
chodami przejścia.

Na tym jednak nie koniec...
Więcej – na str. 3

Warto porozmawiać o Budżecie Obywatelskim
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Małżeństwa 
na medal
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TECHNOLOGIAKULTURA 

Darmowe 
foto-warsztaty 

Bezpłatne zajęcia z fotogra-
� i portretowej poprowadzi 
od 8 do 10 sierpnia na Kultu-
ralnej Plaży Trójki w Sopocie 
Filip Ćwik – znany fotograf.

W sumie zorganizowanych 
zostanie 7 sesji warsztato-
wych: dwie w piątek, trzy w 
sobotę i dwie w niedzielę. 
Osoby, które nie zakwali� -
kują się na zajęcia z Filipem 
Ćwikiem, mają szansę otrzy-
mać własny portret zrobiony 
aparatem w technologii foto-
gra� i natychmiastowej.

Programiści 
na start!

Gdynia, CodiLime i Asseco 
Poland zorganizują wspólnie 
drugą edycję międzynarodo-
wego zespołowego konkursu 
programistycznego „Asseco 
Programming Marathon24 
Gdynia 2014. Powered by 
CodiLime”. Kwali� kacje od-
będą się on-line, a Wielki 
Finał, trwający 24 godziny, 
rozpocznie się 29 listopada 
br. w Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym 
Gdynia. Zgłosić się może 
każdy, niezależnie od wieku.

ROZRYWKA

Do końca sierpnia potrwa Muzyczne Lato w Parku Miej-
skim w Wejherowie. Scena letnia zaprasza w każdą niedzielę 
sierpnia, o godz. 17.00. Wakacyjne koncerty w Parku Miej-
skim cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkań-
ców Wejherowa, ale także turystów. Na stałe zagościły już w 
kalendarzu imprez kulturalnych miasta. Wstęp wolny! 

Muzyczne lato 

Pierwszy Alexander von 
Humboldt przeszedł na 
emeryturę, a w służbie zastą-
pił go nowy -  wybudowany 
w 2011 roku - statek, które-
go kadłub co prawda też jest 
zielony, ale żagle już białe. 
Nowy Alex przypłynie do 
Gdyni po raz pierwszy. 

Żeglarska kariera pierw-
szego Alexandra von Hum-
boldta rozpoczęła się w 1988 
roku. Wówczas, po gruntow-
nym remoncie, stary latar-
niowiec z 1906 roku zyskał 
nowe imię i  otaklowanie 
według projektu inżyniera 
Zygmunta Chorenia. Zielo-
ne ubarwienie zawdzięcza... 
sponsorowi - jednemu z nie-
mieckich producentów piwa, 
w którego słynnej rekla-
mie wystąpił. Od tego cza-
su Alex, jak pieszczotliwie 
nazywany był statek przez 
żeglarską brać, wielokrot-
nie brał udział w regatach 
i zlotach żaglowców, także 
tych w Gdyni (w 2003 i 2009 
roku), gdzie zaskarbił sobie 
spore grono sympatyków. 
Po 23 latach służby wysłużo-
ny bark sprzedano. Kolejne 
rozdziały morskiej legen-
dy pisze już jego następca, 
Alexander von Humboldt 
II. Nowy żaglowiec to także 

Wydarzenie jest dosko-
nałą okazją, by poznać 
bliżej Szwajcarię - jej 
kulturę, tradycję i obyczaje. 
Na sobotę zaplanowano 
warsztaty „Kulinarnie po 
szwajcarsku”, warsztaty 
Szwajcaria po raz drugi w 
Gdynikreatywne z FABLAB 
Trójmiasto, podczas których 
powstaną małe, ekologiczne 
meble, warsztaty komik-
sowe, których uczestnicy 
stworzą komiksową reklamę 
wybranej szwajcarskiej 
specjalności, oraz kuglar-
skie. Będzie pokaz � lmów 
związanych ze Szwajcarią 
realizowanych przez Planet 
Doc+, własnoręczne two-
rzenie naturalnych mydeł, 
warsztaty D.I.Y i wspólne 
granie w Love Land - szwaj-
carską grę odpowiadającą 
w przystępny sposób na 
trudne pytania dotyczące 
edukacji seksualnej. Przez 
cały czas oglądać będzie 
można wystawę zdjęć ze 
Szwajcarii, poznać szwajcar-
ską literaturę czy powspinać 
się na ściance wspinaczko-
wej.

W niedzielę - wielkie 
grillowanie, druga część 
warsztatów kreatywnych, 
komiksowych, pokazów 
� lmów, a także szycie 
ekologicznych toreb i 
poduszek w szwajcarskich 
klimacie, zajęcia poświęco-
ne szwajcarskiej typogra� i 
czyli literkom oraz warsz-
taty breakdance. Wszystko 

Szwajcarski weekend
Druga edycja Weekendu Szwajcarskiego, który rok 
temu przyciągnął setki gdynian, odbędzie się w sobotę 
i niedzielę - 9 i 10 sierpnia - na terenie Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. 

Zielony żaglowiec 
płynie do Gdyni
Zielony kadłub to jego znak rozpoznawczy. Jeden z najbardziej charakterystycznych żaglow-
ców świata - Alexander von Humboldt II - potwierdził obecność na Operacji Żagle Gdyni. 

trzymasztowy bark. Jest nie-
co większy od poprzednika, a 
jego 65-metrowy kadłub rów-
nież pomalowano na zielono. 
Zmieniła się jednak barwa ża-
gli. Symboliczna zmiana war-

ty miała miejsce 23 września 
2011 roku, kiedy to obie jed-
nostki pod żaglami wymieniły 
saluty na redzie Bremerha-
ven. Podczas zlotu żaglowców 
Operacja Żagle Gdyni nowy 

Alex zacumuje przy gdyńskiej 
kei po raz pierwszy. Z pew-
nością zdobędzie co najmniej 
tyle samo miłośników, co jego 
poprzednik. 
Oprac. DK

Charakterystyczny 
zielony kadłub to znak 
rozpoznawczy jednostki
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Ubiegłoroczna edycja 
była okazją do degustacji 
szwajcarskich specjałów

oczywiście pod wspólnym 
mianownikiem, jakim jest 
Szwajcaria.

Weekend Szwajcarski or-
ganizowany jest w ramach 
prowadzonego w Gdyni 
projektu „Wymiennikownia 
- innowacyjna przestrzeń 
współpracy na rzecz mło-
dzieży” współ� nansowane-
go przez Szwajcarię. 

Patronat honorowy nad 
imprezą objęli Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni 
oraz Ambasada Szwajcarii 
w Polsce. Szczegółowy 
program znaleźć można 
na facebookowym pro� lu 
projektu Wymiennikownia. 
Wydarzenie otwarte jest dla 
wszystkich, na warsztaty 
obowiązują zgłoszenia!
Oprac. DK
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DESIGN

Promocja 
rękodzieła

„Poroża Sztuki - Dizajnerzy 
Atakują” to cykliczne wyda-
rzenie prezentujące zarów-
no prace wychodzące spod 
utalentowanych rąk, jak 
również promujące artystów 
rękodzielników, w szczegól-
ności studentów i absolwen-
tów kierunków projektowych 
uczelni artystycznych z całej 
Polski. Do 17 sierpnia na 
przedprożach Gdańskiej Ga-
lerii Guntera Grassa będzie 
można zobaczyć i zakupić 
takie prace.
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- Niewidomi często porusza-
ją się wzdłuż krawężnika, trak-
tują go jak punkt odniesienia i 
od niego wyobrażają sobie, jak 
biegnie dalszy ciąg chodnika – 
wyjaśnia Lechosław Dzierżak. 
-  W przypadku, gdy krawężnik 
jest krzywy i zarośnięty, osoba 
o białej lasce gubi trasę. A jak 
na środku jeszcze stoi słupek - 
wchodzi prosto na niego!

Pułapki na każdym kroku
Uczestnicy tego niecodzien-

nego spaceru doszli do wnio-
sku, że na terenie dzielnicy 
jest wiele utrudnień dla osób 
niepełnosprawnych. Wiele 
miejsc jest całkowicie dla nich 
niedostępnych. A dodatkowo 
„miejska dżungla” obfituje w 
prawdziwe pułapki, czyli takie 
miejsca, w których niepełno-

Ekipa remontowa Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni 
zakończyła prace napraw-
cze zapadniętej ścieżki 
rowerowej na Bulwarze 
Nadmorskim, przy Skwerze 
Arki Gdynia. Koszt usunię-
cia zniszczeń wywołanych 
gwałtowną burzą wyniósł 
około 15 tys. złotych.

Gwałtowna burza, 
połączona z nawałnicą, 
dokonała sporych zniszczeń 
w Gdyni, zwłaszcza na Bul-
warze Nadmorskim. Wdarła 
się też pod węzeł Wzgórze 
św. Maksymiliana i przejście 
pod torami PKP na wysoko-
ści ul. Żwirki i Wigury oraz 
do ogrodów działkowych w 
Małym Kacku. 

 
Woda była wszędzie

Kanał zbierający wody 
deszczowe ze znacznej 
części Śródmieścia i wy-
prowadzający je do morza 
na początku al. Marsz. 
Piłsudskiego, został zatkany 
spływającymi śmieciami 
na zakratowanym wylocie. 
Woda pod wielkim ciśnie-
niem wybiła na zewnątrz 
kanału. Zapadła się na 

kilkumetrowym odcinku 
ścieżka rowerowa, a błoto 
rozlało się na całej niemal 
długości Bulwaru Nadmor-
skiego. 

Deszczówka, dla której nie 
było ujścia kanałem, wypeł-
niła tunel pod węzłem św. 
Maksymiliana do wysokości 
2,5 m oraz przejście dla 
pieszych pod torami PKP 
na przedłużeniu ul. Żwirki i 
Wigury. Nie była konieczna 
interwencja służb komu-
nalnych dla jej usunięcia, 
jednak został po niej piasek. 

 
Kłopotliwe błoto

Krata u wylotu kanału ma 
zapobiegać wchodzeniu 
do niego ludzi i zwierząt. 
Okazała się jednak barierą, 
na której zatrzymały się ga-
łęzie, liście, śmieci tworząc 
dla wody tamę. Naprawa 
uszkodzeń na bulwarze 
poszła sprawnie i dobiegła 
końca. O wiele gorzej było 
ze sprzątaniem grubej 
warstwy zalegającego błota, 
którego nie sposób było 
usunąć mechanicznymi 
zamiatarkami.
oprac. DK

Dzielnica nie dla wszystkich
Przeszkody dla osób niepełnosprawnych w samodzielnym poruszaniu się po mieście to 
przede wszystkim: dużo drzew, których gałęzie wystają na chodnik, zarośnięte i zbyt wysokie 
krawężniki oraz słupki, znaki i latarnie, postawione nierzadko... na środku chodnika. 

sprawni są narażeni na wiele 
niebezpieczeństw. 

- Żeby to naprawiać, potrzeb-
ne są spore środki finansowe, a 
także odpowiednie planowanie 
i inwestowanie z głową – dodaje 
L. Dzierżak. - Chodzi o to, żeby 

nowe inwestycje nie powodowa-
ły kolejnych utrudnień. A tak się 
niestety czasem zdarza. Listę kil-
kunastu utrudnień, które można 
poprawić niewielkimi środkami, 
już przekazałem do Zarządu 
Dróg i Zieleni. Jest szansa, że w 

najbliższym czasie część prze-
szkód zostanie usunięta, ale jest 
jeszcze naprawdę wiele do zro-
bienia.

Daleko od ideału
To nie była pierwsza akcja, zor-

ganizowana przez gdyńskich spo-
łeczników. Wcześniej sprawdzali 
oni lokale komisji wyborczych. 
Spośród 121 gdyńskich obwo-
dów głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 33 
zostały oznaczone jako „lokale 
wyborcze dostosowane do osób 
niepełnosprawnych”. 

- Sprawdziliśmy 7 obwodów 
zlokalizowanych w 4 szkołach na 
Dąbrowie, Karwinach oraz Wiel-
kim Kacku – mówi Lechosław 
Dzierżak.

Wyniki eksperymentu prezen-
towały się następująco: 2 komisje 
dostosowane idealnie (28,6 %), 
3 komisje prawie idealnie (42,9 
%), 1 komisja, do której bardzo 
trudno dojechać, ale z pomocą 
się da (14,2 %), 1 komisja niedo-
stosowana do potrzeb osoby na 
wózku (14,2 %).

- Niestety tak kiepskie dosto-
sowanie wielu obwodów głoso-
wania uniemożliwia niektórym 
osobom oddanie głosu – uważa 
L. Dzierżak. - Miejsca, oznako-
wane jako przystosowane do 
osób niepełnosprawnych, po-
winny być faktycznie przygoto-
wane dla takich osób. 
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Bulwar jak nowy

Prace przy naprawie zarwanej nawierzchni
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Najkorzystniejszą polisę, 
szybko i w prosty sposób mo-
żemy wybrać i kupić w mul-
tiagencji CUK Ubezpieczenia. 
W zaledwie kilka minut, na 
miejscu w placówce lub telefo-
nicznie, otrzymamy bezpłatną 
symulację cen polis OC i AC 
spośród ofert 30 Towarzystw 
Ubezpieczeniowych.

CUK posiada system in-
formatyczny, dzięki któremu 
możliwe jest szybkie i pre-

cyzyjne wyliczanie składek 
ubezpieczeń OC, AC oraz 
całych pakietów ubezpiecze-
niowych. Po wpisaniu podsta-
wowych informacji na temat 
kierowcy i jego pojazdu, pro-
gram przeprowadza precyzyj-
ną symulację cen oraz dobiera 
zakres polisy, który interesuje 
klienta. Po chwili otrzymuje-
my gotowy, bezpłatny wydruk, 
który zawiera aktualne ceny 
polis różnych Towarzystw 
Ubezpieczeniowych. 

Twoje OC i AC może być tańsze!
Przed zakupem ubezpieczenia OC i AC warto porównać 
ceny polis dostępnych na rynku. Może się okazać, że do tej 
pory przepłacaliśmy, i to słono, za nasze ubezpieczenie. 
Różnice w cenach mogą wynosić nawet kilkaset złotych! 
Co zrobić żeby płacić mniej?

Porównuj ceny, oszczędzaj 
czas i pieniądze

Już nie musimy poświęcać 
kilku godzin, czy nawet dni, 
poszukując najtańszej polisy  
w wielu Towarzystwach, a róż-
nica w cenach może wynosić 
nawet kilkaset złotych! W jed-
nym miejscu, w placówce CUK, 
możemy znaleźć, wybrać i za-
kupić polisę. Dzięki systemowi 
CUK dobór ubezpieczenia staje 
się prosty i przyjemny, a co naj-
ważniejsze – tańszy! Co więcej, 
w CUK możemy podzielić swo-
ją polisę aż na 11 rat, a pierwszą 
z nich zapłacić dopiero po 3 ty-
godniach.

Sprawdź jak tanie może być 
Twoje OC i AC!

Po bezpłatną kalkulację za-
dzwoń do konsultanta pod nu-
mer 22 33 00 300.  Infolinia czyn-
na jest cały tydzień: pn.-pt. 8:00 
- 20:00; sb.-nd. 10:00 - 18:00.

CUK Ubezpieczenia w Gdyni:
ul. Świętojańska 134, 
tel. 58 620 29 50, 
ul. Morska 101, 
tel. 58 661 32 95.

Adresy i godziny otwarcia 
pozostałych placówek 
w regionie znajdziesz na 
www.cuk.pl

Wolon-
tariusze 

sprawdzali 
dosto-

sowanie 
obiektów 

do potrzeb 
niepełno-

sprawnych
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Lato w Toruniu to również 
czas ciekawych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Nie 
zabraknie ich również podczas 
długiego sierpniowego week-
endu. Już w piątek 15 sierpnia 
wyjątkowych wrażeń dostar-

czyć może nocne zwiedzanie 
Wieży Ratuszowej, z której wi-
dok rozciąga się całą, wpisaną 
na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO, starówkę. W so-
botę o godz. 20.00 odbędzie się 
na Scenie Letniej na Rynku Sta-

romiejskim koncert Andrzeja 
Sikorowskiego z grupy „Pod 
Budą”. Krakowski bard wyko-
na zarówno najpopularniejsze, 
jak i te mniej znane piosenki ze 
swoich solowych albumów. 

Toruń nazywany jest mia-

stem aniołów. Jeden z nich 
jest od wieków wpisany jest w 
herb miasta. W niedzielę, 17 
sierpnia, miasto będzie gościło 
najlepszych lotników na świe-
cie. Nie będą nimi anioły, ale 
piloci biorący udział w - odby-

wających się po raz pierwszy w 
Polsce -  Rajdowych Samoloto-
wych Mistrzostwach Świata. 

Na gości czeka również bo-
gata oferta kulturalna Muzeum 
Okręgowego, Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy oraz 

Centrum Sztuki Współczesnej. 
Tego lata Toruń, nie tylko pod-
czas długiego sierpniowego 
weekendu, nieustannie poru-
sza sztuką, kulturą i sportowy-
mi emocjami. 
Oprac. DK

Toruń – miasto, które porusza na lato
Toruń to miasto niezwykłe. Nie tylko ze względu na fakt, że to właśnie tu urodził się Mikołaj Kopernik. Wyjątkowy klimat gotyckiego grodu, smak 
znakomitych pierników oraz liczne atrakcje turystyczne sprawiają, że jest to jedno najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. 
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Nocna panorama miasta

Impreza sportowa Basket Cup
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Moda na hamburgery, 
hot-dogi, czipsy i coca-colę 
przyćmiła zwykłą mar-
chewkę i selera... Ale Teatr 
Gargulec spieszy na ratunek 
podatnym na wszechobecne 
reklamy dzieciom.

21 sierpnia, w czwartek, 
o godz. 17.00 w Filii nr 
13 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Podchorą-
żych 10a, Gdynia Oksywie) 
na chętnych czeka spektakl 
„Hamburgery atakują!” 
Wszystko jak zawsze na 
wesoło - piosenki i śmieszne 
postacie. Główna bohaterka 
bajki, Marchewa - pełna 

życia, energiczna dziewczy-
na - spróbuje zmienić złe 
nawyki żywieniowe swojego 
ociężałego przyjaciela, 
Felka. Nie będzie to proste 
zadanie. Felka czeka trudna 
droga, podczas której od-
krywać będzie nowe smaki, 
kształty i kolory warzyw i 
owoców. Organizatorem jest 
Rada Dzielnicy Oksywie w 
ramach projektu „Kultura w 
dzielnicy”. Wstęp wolny!
DK

Z naszą redakcją skon-
taktował się mieszkaniec 
Gdyni Leszczynek. 

- Jestem zbulwersowany tą 
sytuacją – nie ukrywa nasz 
czytelnik. - Przecież jest oczy-
wiste, że ni stąd ni zowąd nie 
przestałem nagle być osobą 
niepełnosprawną. Dlaczego 
zatem mam teraz, bez kon-
kretnej przyczyny, wyrabiać 
sobie nową kartę i do tego 
jeszcze za to płacić?

Niestety, przepisy są nie-
ubłagane. Okazuje się, że od 
miesiąca obowiązują nowe 
zasady  wydawania kart par-
kingowych dla osób niepeł-
nosprawnych oraz placówek 
zajmujących się opieką, re-
habilitacją lub edukacją osób 
niepełnosprawnych.

Karta tylko na 5 lat
Jak informuje MOPS w 

Gdyni, od 1 lipca organem 
wydającym kartę parkingową 
jest przewodniczący zespołu 

Hamburgery atakują!
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Spektakl jest przeznaczony nie tylko dla dzieci

Parkuj, płać i płacz
Z początkiem lipca zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. Niektórzy czują się pokrzywdzeni. 

ds. orzekania o niepełnospraw-
ności, właściwy ze względu na 
miejsce stałego pobytu osoby 
niepełnosprawnej w rozumie-
niu przepisów o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych. 

Kartę parkingową wydaje się 
na wniosek osoby niepełno-
sprawnej lub placówki. Oso-
bie niepełnosprawnej na okres 
ważności orzeczenia, jednakże 
nie dłużej niż na okres 5 lat, a 
placówce - na okres 3 lat. Karty 
parkingowe wydane do 1 lip-
ca 2014 r. zachowują ważność 
do dnia określonego jako data 
ważności karty, nie dłużej jed-
nak niż do dnia 30 listopada 
2014 r.

Płatne za każdym razem 
Opłata za wydanie karty par-

kingowej wynosi 21 zł. 
- To niekorzystne rozwiązanie 

dla mnie – argumentuje czytel-
nik. - Przecież za 5 lat nic się nie 
zmieni. Nadal nie będę spraw-
ny tak samo, jak było to do tej 
pory. Ale będę musiał zapłacić 
za kartę – teraz i co każde ko-
lejne 5 lat. 
Dorota Korbut

Przydatne informacje

Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu organem wydającym kartę 
parkingową jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2. 
Sprawy dotyczące kart parkingowych można załatwiać od wtor-
ku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00. W związku z nowymi 
przepisami zainteresowani są proszeni o osobiste stawiennictwo 
w siedzibie zespołu lub o kontakt telefoniczny (tel. 58 782 01 28) 
w celu ustalenia uprawnień do nowej karty parkingowej.
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Niepełnosprawni kierowcy parkują 
na wyznaczonych miejscach
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Niezależnie od tego, czy 
spędzamy je w mieście, czy 
nad morzem, powinniśmy 
uważać. Podczas upałów tra-
cimy dużo wody, a wraz z 
nią magnez, potas, sód i inne 
elektrolity. Co to oznacza dla 
organizmu? 

Tracimy wraz z potem

Im cieplej, tym bardziej się 
pocimy, a tym samym traci-
my sporo wody, którą należy 
bezwzględnie uzupełniać. Za-
pominamy jednak o tym, że 
wraz z nią tracimy coś jeszcze 
– niezwykle ważne dla nasze-
go organizmu - elektrolity. 

- To nic innego jak rozpusz-
czalne w wodzie jony soli, 
które przewodzą w organi-
zmie prąd elektryczny, nie-
zbędny do regulowania czyn-
ności życiowych  - tłumaczy 
Maria Jakubowska, specjalista 
ds. żywienia w Fundacji BOŚ. 
- Mogą być one naładowane 
dodatnio (sód, potas, wapń, 
magnez) lub ujemnie (jony 
chlorkowe, fosforowe, siar-

czany). Są niczym paliwo dla 
naszego organizmu, które od-
powiada za równowagę kwa-
sowo–zasadową, dystrybucję 
i wchłanianie wody.

Niedobory elektrolitów 
spowodowane są przede 
wszystkim odwodnieniem 
organizmu, które wynikać 
może z nadmiernego wysił-
ku � zycznego, albo zbyt dłu-
giego przebywania na słoń-
cu. Jego objawami są m. in. 
ogólne osłabienie organizmu, 
nadciśnienie, zawroty gło-
wy, omdlenia, drżenie mię-
śni, zaburzenia rytmu serca 
(arytmia). Charakterystycz-
ne są także: obrzęk kończyn 
dolnych, senność, utrata ape-
tytu i mdłości. 

Elektrolity trzeba 
uzupełniać

Sód, potas, wapń i magnez 
to pierwiastki, których od-
powiedni bilans jest bardzo 
ważny dla zachowania pra-
widłowej równowagi wodno-
elektrolitowej organizmu. To 

Jak przetrwać upał?
Lato, upał, 30 stopni w cieniu, siatkarska 
rozgrywka na plaży i litr wody, który 
wypiliśmy niemalże „jednym haustem”. 
Duże miasto, słońce, zatłoczony tramwaj lub 
autobus, brak wody i brak klimatyzacji. 
Tak często wyglądają wakacje. 

głównie je tracimy wraz z po-
tem. Dlatego ważne jest, aby te 
straty uzupełniać pijąc wodę i 
spożywając produkty bogate 
w elektrolity. 

Potas znajdziemy przede 
wszystkim w roślinach strącz-
kowych, suszonych owocach, 
nasionach i orzechach, ziem-
niakach, awokado, zielonych 
warzywach liściastych, pomi-
dorach, bananach oraz wino-
gronach. Bogatym źródłem 
magnezu jest m. in. kakao, 
kasza gryczana, groch, fasola, 

pestki dyni, orzechy, płatki 
owsiane, pieczywo razowe i 
makarony. Doskonałym źró-
dłem wapnia są oczywiście 
produkty mleczne, ale nie tyl-
ko. Zawierają go także ryby, 
rośliny strączkowe, zielone 
warzywa - przede wszystkim 
brokuły, natka pietruszki, 
szpinak i kapusta, a także mar-
chew, kukurydza oraz orzechy. 
Jeżeli chodzi o sód, możemy 
dostarczyć go nie tylko w po-
staci napojów izotonicznych, 
ale także w postaci lekkich 

przekąsek z kiszonych ogór-
ków, ryby morskiej, oliwek czy 
sera żółtego.  

Czereśnie zamiast batonika

- Ogólna rada jest taka, aby 
latem, oprócz regularnego picia 
wody, jeść dużo warzyw i owo-
ców - radzi Maria Jakubowska. 
- To w nich tkwi elektrolityczne 
bogactwo. Dlatego lekka wie-
lowarzywna zupa czy sałatka 
owocowa to domowy sposób 
na  dostarczenie organizmowi 
cennych pierwiastków. Z kolei 
osoby wyczynowo uprawiające 
sport powinni sięgnąć po spe-
cjalne napoje węglowodano-
wo-elektrolitowe, które poma-
gają zachować odpowiednią 
objętość i skład elektrolitowy 
krwi, stanowiąc też dodatko-
we źródło energii. To właśnie 
dlatego, gdy wrócimy z plaży 
do domu i poczujemy „spadek 
sił witalnych”, lepiej sięgnąć po 
czereśnie, truskawki lub inne 
owoce, aniżeli po batonika. Po-
dobnie jest, gdy spędzamy lato 
w mieście, bez grama cienia i 
możliwości odpoczynku. War-
to pamiętać, że nawet niewiel-
ka utrata wody osłabia naszą 
wydolność � zyczną, a ubytek 
rzędu 4 proc. masy ciała ogra-
nicza zdolność do wykonywa-
nia ćwiczeń średnio nawet o 
30 proc. 
oprac. DK

Niedobory 
elektrolitów 
spowodowane są 
przede wszystkim 
odwodnieniem 
organizmu, które 
wynikać może 
z nadmiernego 
wysiłku fi zycznego.

Owoce takie, jak arbuzy to cenne źródło elektrolitów 
– w sam raz na upały!
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Celem konkursu było wyło-
nienie najładniejszego jachtu 
żaglowego oraz jachtu motoro-
wego, prezentowanego na tar-
gach. Spośród zgłoszonych do 
konkursu jednostek zwycięz-
ców wyłoniło jury w skałdzie: 
Leszek Gonciarz – polski kon-
struktor i projektant jachtów, 
Stanisław Iwiński – żeglarz, 
Krzysztof Łoszewski – projek-

tant mody, stylista, autor książ-
ki „Dress Code. Tajemnice 
męskiej elegancji” oraz Hanna 
Bakuła polska malarka, sceno-
graf, kostiumolog, felietonistka 
i autorka książek. Wręczenie 
nagrody Gdynia Yacht Design 
odbyło się w Klubie Wystaw-
cy. Podczas targów zostały 
także wręczone nominacje w 
konkursie „Jacht Roku w Pol-
sce – Polish Yacht of the Year 
2015”, organizowanym przez 
redakcję Magazynu Sportów 

Wodnych „Żagle”. Komisja 
konkursowa zdecydowała, że 
nagrody uzyskały następujące 
konstrukcje: w kategorii Jachty 
Żaglowe - Hanse 575, prezen-
towany przez firmę Horyzont, 
w kategorii Jachty Motorowe 
- Monte Carlo 5, wystawiony 
przez firmę Power Boats Po-
land. Ponadto jury postanowi-
ło przyznać wyróżnienie jach-
towi motorowemu Balt 818 
Tytan, wystawionemu przez 
stocznię Balt Yacht. 

Były to pierwsze, bez-
płatne warsztaty kulinarne 
Historii Kambuzowych, 
prowadzone przez 
Bartosza Liska. Gościem 
specjalnym był Aleksander 
Doba, który jako pierw-
szy przepłynął kajakiem 
Atlantyk w najszerszym 
jego miejscu z kontynentu 
na kontynent. Publiczność 
aktywnie uczestniczyła w 
warsztatach, podczas któ-
rych przygotowywane były 
przysmaki żeglarskie. 

- W rozmowie z Olkiem 
Dobą, 68-letnim kaja-
karzem i podróżnikiem, 
postarałem się pokazać 
jeden ze sposobów na 
to, jak przygotować się 
do dalekich rejsów, które 
nie zawsze kończą się w 

planowanym terminie 
– mówi Bartosz Lisek, 
organizator warsztatów 
i twórca Historii Kam-
buzowych. - Historie 
Kambuzowe to pierwsza w 
Polsce inicjatywa podkre-
ślająca znaczenie dobre-
go 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.
DK

Żeglarskie przysmaki
Jak gotują żeglarze, można było przekonać się podczas 
warsztatów kulinarnych w porcie jachtowym w Gdyni.
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Bartosz 
Lisek 

szykował 
żeglarskie 
przysmaki

Designerskie jachty nagrodzone
Podczas tegorocznych Targów Wiatr i Woda już po raz piąty 
przyznano nagrodę w konkursie Gdynia Yacht Design. 

fo
t. 

A
le

x 
D

om
ań

sk
i

Podczas 
imprezy pre-

zentowano 
nowoczesne 

jachty



LatozExpressem
KONCERTY - FESTIWALE - FESTYNY - WYDARZENIA - IMPREZY

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 247 (2014)

Koncerty, imprezy żeglarskie, zlot zabytkowych aut 
- to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie przygotowano 
dla mieszkańców  i turystów odpoczywających na Pomorzu. 
Tym razem szczególnie polecamy: Kaszubską Noc Pod 
Gwiazdami w Sierakowicach, koncert zespołu Enej w Bolszewie 
oraz występ Sylwii Grzeszczak w Pucku. Poniżej publikujemy 
kalendarz imprez na najbliższe dni. 

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. 

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

WEJHEROWO
AKTYWNIE W PARKU
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną zabawę przygotowa-
no 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.

9 sierpnia w Pucku odbędzie 
się Pucki Dzień Kapra a zwień-
czeniem tej imprezy będzie 
występ Sylwii Grzeszczak. Ta 
piosenkarka karierę muzyczną 
rozpoczęła już w wieku 5 lat, 
gdy wzięła  udział w programie 
„Od przedszkola do Opola”, w 
którym wykonała piosenkę z 
repertuaru Krzysztofa Krawczy-
ka. Na swoim koncie ma wiele 
nagród muzycznych i przebo-
jów, a jednym z nich był utwór 
śpiewany razem z Liberem "Co 
z nami będzie" z 2009 roku. Wo-
kalistka wystąpi o godzinie 20. 
Koncert Sylwii Grzeszczak bę-
dzie ostatnim punktem progra-
mu imprezy, ale i wcześniejsze 
atrakcje wydarzenia mają być 
widowiskowe i atrakcyjne. W 
trakcie Dnia Kapra odbędzie się 
bowiem Parada Kaperska,  Na-
bór do  królewskiej Floty kaper-
skiej, najazd kaprów na zieloną 
plażę  i koncerty szantowe.

ZAŚPIEWA SYLWIA GRZESZCZAK

Tego zespołu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Enej – gwiazda polskiej sceny muzycznej – zagra dla 
publiczności w czwartek 14 sierpnia o godz. 20:00 w Bolszewie (gm. Wejherowo). Koncert odbędzie się na 
boisku szkolnym przy gimnazjum, które mieści się przy ul Leśnej 35. Wstęp wolny!

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. 
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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).
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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.

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. 

Prawie tysiąc żeglarzy przybędzie do Gdyni, 
aby wziąć udział w cyklu regat Volvo Gdynia 
Sailing Days 2014, które odbędą się w dniach 
8-24 sierpnia 2014 roku.

Widowiskowe wyścigi jachtów i imprezy towarzyszące 
dają gwarancję dobrej zabawy oraz mocy wrażeń dla 
wszystkich - zawodników, turystów i mieszkańców 
miasta. W tym roku w ramach Volvo Gdynia Sailing Days 
odbędzie się kilkanaście prestiżowych regat na pozio-
mie mistrzostw Polski oraz Europy. 

Dwa największe żaglowce świata, pierwsza wizyta żaglowca z Portugalii  
w Polsce i liczna flota jednostek, które brały udział w historycznej Operacji 
Żagiel w 1974 roku - to tylko kilka z atrakcji zlotu żaglowców Operacja Żagle 
Gdyni. Co jeszcze czeka nas między 15 i 18 sierpnia? Miasto po raz szósty  
w historii ugości flotę wielkich żaglowców. Organizatorom udało się zaprosić 
7 dużych jednostek, które odwiedziły Gdynię cztery dekady temu. Ponownie 
zacumują takie jednostki, jak rosyjski Kruzenshtern, szwedzki Falken,  
niemiecki Seute Deern oraz nasze - Zawisza Czarny i Generał Zaruski.  
Francuski szkuner Etoile przypłynie na Bałtyk po raz pierwszy od 1974 roku. 

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 filmowe 

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.

wielki zlot 
żaglowców

Ciekawostką 
będzie niemiecka 
brygantyna 
Greif, która 
czterdzieści lat 
temu wystąpiła 
w Gdyni jako 
Wilhelm Pieck, 
ale wówczas była 
żaglowcem  
z NRD.

XV edycjA VOLVO 
gdyniA SAiLing dAyS

GDAŃSK
Letni jArmArk 
Jarmark Etnograficzny trwa w ogrodzie 
przy Spichlerzu Opackim w Parku Oliwskim. 

Można tu poznać bliżej sztukę ludową Kaszub, Kocie-
wia, Powiśla i Żuław, zobaczyć wytwory tradycyjnych 
rzemiosł, rękodzieła i działalności artystycznej. Prze-
strzeń Jarmarku Etnograficznego udostępniana jest 
również osobom zajmujących się tworzeniem etnodi-
zajnu regionalnego oraz przedstawicielkom Kół Go-
spodyń Wiejskich, zajmujących się wyrobem produk-
tów regionalnych. 

Każdy weekend do 14 września 2014. Godzina: 10.00 
-18.00. Miejsce: Oddział Etnografii/Spichlerz Opacki, 
Cystersów 19, Gdańsk. Wstęp: wolny.
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Rosnące natężenie ruchu 
wokół portów oraz wzrost zna-
czenia transportu intermodal-
nego sprawiają, że inwestycje 
usprawniające dostęp drogowy 
i kolejowy do portu mają dla 
jego sprawnego funkcjonowa-
nia znaczenie kluczowe. Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A., wspierany  funduszami 
unijnymi, od kilku lat realizuje 
inwestycje mające zasadniczy 
wpływ na dostęp,  zarówno dro-
gowy, jak i kolejowy do portu 
wschodniego (inwestycja „In-
frastruktura dostępu drogowe-
go i kolejowego do wschodniej 
części Portu Gdynia”, współfi-
nansowana ze środków Fundu-
szu Spójności w kwocie ponad 
70 mln zł), jak i zachodniego 
– niniejszy projekt „Przebudo-
wa intermodalnego terminalu 
kolejowego w Porcie Gdynia”. 
Inwestycje te pozwolą  m.in. 
rozwiązać problem  wąskich 
gardeł  w przewozach kolejo-
wych do i z gdyńskiego portu. 
Inwestycja „Przebudowa inter-

modalnego terminalu kolejo-
wego w Porcie Gdynia” polega 
na przebudowie istniejącego 
terminalu kolejowego w rejonie 
funkcjonowania BCT - Bałtyc-
kiego Terminalu Kontenero-
wego, w celu obsługi pełnych 
składów intermodalnych. Jej 
realizacja jest wspierana przez 
środki unijnena mocy podpisa-
nej 27 grudnia 2013 r. umowy o 
dofinansowanie w kwocie 39,1 
mln zł.  Planowany całkowity 
koszt realizacji projektu wyno-
si 96,4 mln zł, natomiast kwota 
wydatków kwalifikowalnych 
78,2 mln zł. Prace budowla-
ne realizowane będą w latach 
2014-2015. Inwestycja ta przy-
czyni się do zwiększenia kon-
kurencyjności Portu Gdynia w 
rejonie Morza Bałtyckiego i w 
VI Paneuropejskim Korytarzu 
Transportowym.

Przebudowa istniejącego in-
termodalnego terminalu ko-
lejowego w rejonie Nabrzeża 
Helskiego I polegać będzie na 
zwiększeniu długości użytko-

Terminal obsłuży składy intermodalne
Terminal kolejowy w rejonie funkcjonowania BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego zostanie przebudowany w celu obsługi pełnych 
składów intermodalnych. O tej inwestycji rozmawiano podczas konferencji w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

Fo
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wyniku realizacji projektu będzie 
ochrona środowiska dzięki ogra-
niczeniu hałasu generowanego 
przez pojazdy samochodowe oraz 
składy towarowe przetaczane po 
istniejącym układzie torowym. 
Jednocześnie teren terminalu 
zostanie wyposażony w szczelne, 
betonowe nawierzchnie, z uję-
ciem w system kanalizacji wód 
opadowych, wyposażony w urzą-
dzenia oczyszczające, eliminują-
ce możliwość zanieczyszczenia 
gruntu, wód podziemnych i wód 
powierzchniowych. Projekt bę-
dzie gotowy do funkcjonowania 
bezpośrednio po zakończeniu 
inwestycji.

Ponadto zarząd podjął działa-
nia w celu pozyskania dofinan-
sowania unijnego dla kolejnej 
inwestycji „kolejowej” w tym ob-
szarze portu – na liście projektów 
indywidualnych okresu budżeto-
wego 2014-2020  został wstępnie 
umieszczony  projekt „Przebu-
dowa dostępu kolejowego do za-
chodniej części Portu Gdynia”.
(GB)

wej torów do minimum 650 m,  
przebudowie toru podsuwnico-
wego do długości co najmniej 
660 m, przebudowie układu dro-
gowego, sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, energetycznej i te-
letechnicznej  oraz  przebudowie 
istniejącego układu kolejowo-
drogowego przed magazynem nr 

25. Działania te spowodują upo-
rządkowanie układu torowego i  
zwiększenie efektywności pracy 
terminalu poprzez umożliwienie 
przyjmowania dłuższych skła-
dów pociągów oraz większych 
jednostek skonteneryzowanych. 
Nastąpi również ograniczenie 
jazd manewrowych pociągów 

z lokomotywami spalinowymi, 
oraz – z uwagi na intermodalny 
charakter terminalu – zmniej-
szenie ruchu ciężkich pojazdów 
samochodowych (zwiększenie 
ilości kontenerów przewożonych 
transportem kolejowym, a także 
możliwość przewozu naczep ko-
leją). Inną korzyścią osiągniętą w 

BCT - Bałtycki Terminal 
Kontenerowy
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Festiwal Filmowy w Gdyni 
to nie tylko największe pro-
dukcje rodzimej kinemato-
gra� i. W repertuarze znalazł 
się również blok poświęcony 
„Przeglądowi Polskiego Kina 
Niezależnego”. Wśród twór-
ców są debiutanci, ale także 
dobrze znani reżyserzy.  

 Obok � lmów i nazwisk już 
utytułowanych, jak najnow-
sze dzieła Katarzyny Klim-
kiewicz czy Bartka Konopki, 
zaprezentowane będą � lmy 
realizowane w stylistyce un-
dergroundu takie, jak „Tra-
shhh!” Filipa Syczyńskiego. 

- Jestem przekonany, że 
publiczność będzie miała z 
czego wybierać - podkreśla 
Michał Oleszczyk, dyrektor 
artystyczny festiwalu.

Wśród � lmów wybranych 
do przeglądu znalazły się 
między innymi: animowana 

Fabuła „Mewy” jest osadzo-
na w Rosji przełomu XIX i 
XX wieku. Należący do So-
rina folwark co roku odwie-
dzają goście. Są nimi siostra 
Sorina, Irena Arkadia, jej syn 
Konstanty Trieplew, kocha-
nek Ireny - Borys Trigorin. 
Jest także Nina - ukochana 
Konstantego. Sztuka opowia-
da o trudnych relacjach mię-
dzy nimi, kłótniach i tragedii, 
która ma się wydarzyć.  

Każda z prowadzących 
„Zaczynania teatralne” reży-
serka: Ewa Ignaczak, Loreta 
Vaskowa i Anna Johansson 
ma inne podejście do dzieła 
tego wybitnego dramatopi-
sarza i kładzie nacisk na inne 
elementy. 

- Pierwsza moja myśl była 
skoncentrowana na parze 
Niny i Trieplewa oraz zależ-
ności matka i syn – mówi Ewa 
Ignaczak. - Po rozmowach 
z aktorami, przemyśleniach 
dotyczących przestrzeni oraz 
samego Czechowa, doszłam 
do wniosku, że chciałabym 
opowiedzieć historię o bra-
ku. Czyli o kondycji ludzkiej, 

Czwarta edycja konkursu 
„Gdyński Modernizm w 
Obiektywie” właśnie startuje. 
Wszyscy miłośnicy fotogra� i 
architektonicznej, w tym 
modernizmu, mogą czuć się 
zaproszeni do udziału. 

Dlaczego warto uczestni-
czyć w konkursie? Najlepsza 
motywacja to oczywiście na-
groda. Można wygrać 1000 zł 
- to nagroda główna. Czekają 
także pozostałe nagrody o 
wartości łącznej co najmniej 
1000 zł, w tym akcesoria 
fotogra� czne. Ponadto zorga-
nizowana zostanie wystawa 
pokonkursowa w czasie IV 
Weekendu Architektury w 
Gdyni, połączona z uroczy-
stym wernisażem, zaś prace 
laureatów zaprezentowane 
zostaną na wystawie objaz-
dowej w dużych miastach 
Polski.

Organizatorem konkursu 
jest Agencja Rozwoju Gdyni. 
Celem wydarzenia jest 
promocja walorów estetycz-
no-architektonicznych oraz 
historycznych miasta. Liczy 
się przede wszystkim pomysł, 

kompozycja i zgodność z 
tematem. Każdy uczestnik 
może nadesłać do 3 zdjęć w 
każdej kategorii, w sumie 15 
fotogra� i. Zdjęcia nadesłane 
na konkurs mogą być wyko-
nane w technice czarno-białej 
lub kolorowej.

Zgłoszenia do konkursu 
(oznaczone zdjęcia na płycie 
CD/DVD/pendrive opa-
trzonej godłem, podpisana 
karta zgłoszeniowa, oraz w 
przypadku osób niepełno-
letnich zgoda rodziców lub 
opiekunów) należy nadsyłać 
pocztą lub dostarczyć osobi-
ście w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem Konkurs Fotogra-
� czny „Gdyński Modernizm 
w obiektywie” 2014 na adres: 
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z 
o.o., 81-451 Gdynia, Al. Zwy-
cięstwa 96/98 (PPNT budy-
nek H). Zostaną dopuszczone 
prace spełniające wymogi 
regulaminu i  nadesłane na 
wskazany adres do dnia 21 
sierpnia 2014r., przy czym 
liczy się data dostarczenia 
prac, a nie stempla pocztowe-
go. DK

Gdyński modernizm 
w obiektywie

Niezależni na festiwalu 
komedia „Wilq Negocjator”, 
horror „Strange Sounds”, dra-
mat science-� ction „Żelazny 
Obłok”. Na uwagę zasługują 
także „Ostatni walc”, którego 
akcja rozgrywa się w lipcu 1914 
roku, kiedy po zamachu na ar-
cyksięcia Ferdynanda Europa 
stoi w obliczu wojny. W zamku 
w Pszczynie odbywa się narada 
o� cjeli wojskowych i państwo-

wych. Sytuacja staje się dosko-
nałą okazją do przekrętów dla 
biznesmena Arnheima. W tej 
roli zobaczymy Zbigniewa Za-
machowskiego. 

Najlepszy � lm „Przeglądu 
Polskiego Kina Niezależnego” 
wybierze publiczność 39. Festi-
walu Filmowego w Gdyni, któ-
ry odbędzie się w dniach 15-20 
września 2014 r. Oprac. DK

Filmy wybrane do „Przeglądu Kina Niezależnego”: 

Hosanna, reż. Katarzyna Gondek
Kemping, reż. Krzysztof Jankowski
Kino, reż. Magdalena Wleklik
Molehill, reż. Joanna Zastróżna
Ostatni walc, reż. Maciej Kawalski
To tylko komedia, reż.Tomasz Suski
Trashhh, reż. Filip Syczyński
Strange Sounds, reż. Rafał Andrzej Głombiowski
WILQ Negocjator, reż.  Leszek Nowicki, Bartosz Minkiewicz
Wyspa, reż. Dominga Sotomayor, Katarzyna Klimkiewicz
Z łóżka powstałeś, reż. Bartek Konopka
Żelazny obłok, reż. Nikodem Wojciechowski

Można nadsyłać prace z podziałem na pięć kategorii: 

- „GS” - gra świateł w architekturze modernistycznej Gdyni
- „RSA” – rytm, symetria i asymetria w architekturze moderni-
stycznej Gdyni
- „LA” – ludzie i architektura – życie ludzi pośród architektury 
modernistycznej Gdyni
- „MSG” – modernizm spoza Gdyni – architektura modernistycz-
na w Polsce i na świecie
- „FK” – fotogra� a komórkowa - architektura modernistyczna 
Gdyni sfotografowana telefonem komórkowym i przetwarzana 
dostępnymi w aplikacji � ltrami. 

Czechow na dworcu
Powoli dobiegają końca warsztaty Teatru Gdynia Główna „Zaczynania teatralne”. 
Od blisko dwóch tygodni grupa uczestników przygotowuje się do wystawienia aż trzech 
spektakli  inspirowanych sztuką „Mewa” Antoniego Czechowa. 

kondycji wpisanej w samot-
ność, w indywidualny byt, 
brak rozwoju. Nie opowiadam 
o konkretnej parze, ale raczej o 
idei, czy jej braku, którymi lu-
dzie są opętani.

Efekty „Zaczynań teatral-

nych” będziemy mogli poznać 
8 sierpnia, podczas premie-
ry „Mewy” w Teatrze Gdynia 
Główna, w podziemiach gdyń-
skiego dworca. Warto się wy-
brać na tę potrójną sztukę nie 
tylko ze względu na wykonanie 

i przekonanie się, jak Czecho-
wa widzą trzy reżyserki, ale 
również dlatego, że będzie to 
jedyna okazja, żeby zobaczyć 
wszystkie trzy sztuki jednego 
wieczoru.  
Oprac. DK

Próby przed spektaklem
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W samo południe przedsta-
wiciele władz miasta, orga-
nizacji kombatanckich, spo-
łecznych, mieszkańcy Gdyni 
złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Żołnierzy Armii Krajo-
wej na Skwerze Kościuszki. W 
rocznicę godziny „W” o 17.00 
zawyły syreny. W tej najwięk-
szej bitwie w historii Polski 
uczestniczyło wielu mieszkań-

ców Gdyni, wysiedlonych po 
włączeniu naszego miasta do 
Niemiec w 1939 r.

Wśród nich było wielu har-
cerzy - żołnierzy Szarych 
Szeregów - oraz członków 
innych formacji Państwa Pod-
ziemnego: Armii Krajowej, 
służb medycznych, poczty 
polowej, obrony cywilnej czy 
łączności. Służyli oni Polsce z 

największym poświęceniem i 
patriotyzmem, wyniesionym 
ze swoich gdyńskich korzeni 
- rodzin, szkół, para� i, orga-
nizacji społecznych. Wielu z 
nich stało się bohaterami wpi-
sanymi do historii II Wojny 
Światowej. 

Jednym z nich był Jerzy Bart-
nik, ps. „Magik”, rocznik 1930, 
harcerz. Za bohaterstwo w 

walce został kawalerem Krzy-
ża Wojennego Virtuti Militari, 
jako najmłodszy spośród po-
wstańców. Jego młodsza siostra 
- Maria, ps. „Diana” - walczyła 
w Batalionie „Parasol”. Zginęła, 
wykonując zadania łączniczki. 
Wcześniej zginęli ich rodzice: 
ojciec - rozstrzelany w Piaśnicy 
i matka - zamęczona w obozie 
koncentracyjnym.

Gdynianie w Powstaniu Warszawskim
Gdynia od lat uroczyście obchodzi kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Tak było również i tym razem, gdy 1 sierpnia minęło dokładnie 70 lat od tego wydarzenia. 

W Powstaniu Warszawskim 
poległo blisko 80 zidenty� ko-
wanych dotychczas gdynian, 
większość jako żołnierze. 
Ich nazwiska zawiera Lista 
Strat Osobowych Gdyni 
w II Wojnie Światowej 
(www.2wojna.gdynia.pl). 
Oprac. DK

Społeczeństwo polskie było 
zmęczone i wybiedzone pro-
wadzoną wojną skutkiem 
czego liczne były choroby. 
W niektórych miejscowo-
ściach ilość zachorowań była 
tak znaczna, że przygoto-
wano szczepionki przeciw 
chorobom zakaźnym. Sta-
rano się zadbać o pokrycie 
minimalnej ilości dziennej 
racji żywnościowej. W tak 
trudnym położeniu trudno 
było myśleć o prowadzeniu 
sportowego życia na terenie 
zrujnowanego kraju. Jed-
nak Polacy bardzo dążyli 
o utworzenia organizacji, po-
przez które mogliby zbliżyć 
się w rozwoju sportowym do 
państw zachodniej Europy. 
Już w pierwszych miesiącach 
po odzyskaniu niepodległo-
ści pod patronatem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
powołano „Polski Komitet 
Olimpijski – organizacja po-
wstała w 1919 roku z zada-
niem przygotowania i wysła-
nia polskiej ekipy na Igrzyska 
Olimpijskie do Antwerpii 
(1920 r.), wchodząca w skład 
Związku Polskich Związków 
Sportowych”.

W tym samym roku po-
wołano związek skupiający 
wszystkich pasjonatów piłki 
nożnej. Działacze tejże orga-
nizacji byli upoważnieni do 
wytypowania składu repre-
zentacji Polski na Piłkarskie 
Mistrzostwa Świata. Piłka 

Zmarły w 2011 r. 
Jerzy Bartnik, ps. „Magik” 

był najmłodszym 
spośród powstańców
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Pomorski sport 
po I wojnie światowej
Druga Rzeczpospolita po odzyskaniu niepodległości zmagała się z wieloma problemami natury 
ekonomicznej i społecznej. Państwo polskie pogrążone w chaosie gospodarczym mogło liczyć tylko na to, 
co nie udało się wywieźć zaborcom poza granice. 
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nożna była najpopularniejszą 
dyscypliną zespołową w od-
rodzonej Polsce. „Dnia 20 i 
21 grudnia 1919 odbyło się w 
Warszawie konstytuujące zgro-
madzenie wszystkich polskich 
towarzystw sportowych, któ-
rego wynikiem było zawiąza-
nie „Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.” Celem tego Związku 
jest zastępowanie Polski na 
Międzynarodowych Igrzy-
skach Olimpijskich w spo-
rcie piłki nożnej, które w tym 

roku odbędą się w Antwerpii. 
Polski Związek Piłki Nożnej 
P.Z.P.N. dzieli się chwilowo 
na okręgi: Warszawski, Lwow-
ski, Krakowski, Łódzki i Po-
znański. Później zostaną jesz-
cze utworzone okręgi Wileński 
i Lubelski”.

Losy historii sprawiły, że Po-
lakom nie było dane wystąpić 
w VII Igrzyskach Olimpijskich 
z powodu trwającej wojny pol-
sko - bolszewickiej. Oprócz 
Polaków w zmaganiach olim-

olimpiady, koloru białego, w 
środku z pięcioma splecionymi  
ze sobą kołami. Po raz pierw-
szy � aga pojawiła się w roku 
1920 w Antwerpii podczas VII 
Igrzysk Olimpiady. Historyczna 
� aga przekazywana jest co czte-
ry lata przez kolejnych gospo-
darzy igrzysk władzom mia-
sta – organizatora następnych 
igrzysk”.

Po zakończeniu działań wo-
jennych aktywnie przystąpiono 
do tworzenia centralnego syste-
mu szkolenia i wyłaniania naj-
lepszych zawodników i zawod-
niczek. Zanim po raz pierwszy 
polscy sportowcy wystąpili na 
olimpijskich arenach startowali 
w zawodach organizowanych w 
kraju i zagranicą. Wielkim za-
skoczeniem było wywalczenie 
w Paryżu pierwszych medali 
olimpijskich dla Polski. Tego 
wyczynu dokonali Adam Kró-
likiewicz (brązowy w skokach 
na koniu) oraz drużyna kolarzy 
torowych (medal srebrny). Tym 
sposobem Polacy zaistnieli w 
najważniejszej imprezie spor-
towej.

Okres przygotowań  do Olim-
piady w Paryżu spowodował 
zwiększoną aktywność w wielu 
polskich miejscowościach. Or-
ganizowano towarzystwa kul-
turalno - sportowe, które miały 
przybliżać ducha rywalizacji 
sportowej. Jedną z pierwszych 
organizacji sportowych dzia-
łających na terenie Gdyni było 
TKO „Bałtyk”, wg S. Głowac-
kiego: „W 1923 r. pojawiła się 
nazwa Towarzystwo Kultural-
no-Oświatowe „Bałtyk”. Działa-
ło przy warsztatach Marynarki 
Wojennej w Pucku. Warsztaty 
zostały w 1927 r. przeniesione 
do Gdyni- Oksywia. W towa-
rzystwie tym działały sekcje: 
muzyczno-śpiewacza, teatral-
na, także piłki nożnej, lekkiej 
atletyki i szachów. Była również 
czytelnia. Działalność skiero-
wana była przede wszystkim 
do pracowników Warsztatów a 
także mieszkańców Oksywia”4.

Jarosław Kłodziński – wychował się na 
Oksywiu, obecnie mieszka na Obłużu. Badacz 
dziejów Gdyni. Wytyczył i oznakował Oksywską 
Ścieżkę Turystyczną wzdłuż ul. Zielonej. 
Promotor obiektów militarnych Oksywia, 
Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. Współautor 
mapy „Forty� kacje Gdyni i okolic”. Nauczyciel 
akademicki AWFiS, kierownik w XIII LO 
i Gimnazjum nr 14 w Gdyni Obłuże. 

Dzięki aktywności lokalnych społeczników i pomocy � rm państwowych przygotowano początki działalności 
rekreacyjno – kulturalnej w Oksywiu

pijskich nie brały udziału dru-
żyny państw przegranych w I 
wojnie światowej. Wśród nich 
były: Austria, Bułgaria, Niem-

cy, Turcja i Węgry. Podczas 
olimpiady po raz pierwszy po-
jawił się nowy symbol igrzysk, 
„Olimpijska � aga – to symbol 



RÓŻNE

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

GĄSIOR do wina 20 litrów, cena 
32zł. Tel: 511-841-826

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrowe. Tel: 511-841-826 cena 30 
i 55 zł sztuka

SPRZEDAM tanio ubranka 90 
sztuk dla dziewczynki od 3 do 
12 miesięcy, cena 65 zł, Tel: 500-
074-265

SPRZEDAM bryczkę dokard dla 5 
osób Wejherowo. Tel: 507-724-
008

SPRZEDAM wędki spinningowe 
kongera i robinsona 100zł za 
sztukę. stan b. dobry. Tel: 516-
603-723

SPRZEDAM skrzydło drzwiowe 
pokojowe, prawe kolor wenge 50 
zł, Tel: 886-190-434

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę. Tel: 782-846-927

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 pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

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

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

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

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

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

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

SPRZEDAM 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

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, producent, 
5 lat gwarancji. tel 515 373 550

NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKANIE 55m w Wejhe-
rowie, 3 pokoje, 1 piętro, rok 
budowy 2011, wysoki standard 
wykończenia. 258 tysięcy zł. Tel: 
509-524-714

SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ul. Stefczyka 28b, Tel: 
501-278-888

SPRZEDAM Orle/Kościerzyna, 
kawalerka 28m2 w bloku z gara-
żem, pełna własność cena 58000 
zł. Tel: 510-753-395

MIESZKANIE 55m, 1 piętro, 
3 pokoje, słoneczne, rok 
budownictwa 2011, 258tys. Tel: 
509-524-714

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem 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 ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 

Wejherowo, 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

LOKAL na biuro, Gdańsk 2 po-
koje, powierzchnia 40m2, blisko 
tramwaj. Cena 32zł/m2+10zl/
m2 opłaty eksploatacyjne. Tel:58 
345-28-17

WYNAJMĘ pokój Pani pracującej 
Bolszewo. Tel: 781-426-010

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

AUTO na gaz, zbiorniki, wtryski, 
reduktory i inne. Marcin. Tel: 
665-707-712

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 nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi-Fi za pół ceny, 
160zł. Wejherowo Tel: 502-351-
988

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POMOC kredytowa dla zadłu-
żonych Tel: 703-202-602 (1,29zł/
min).

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, kuku-
rydzę, lubin, bobik itp. Minimum 
24 tony. Zapewniam transport, 
płace w dniu odbioru. Tel: 509-
942-079

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 
Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat pozna miłą 
Panią w celu stałego związku. Tel: 
515-314-284

28-LETNI kawaler bez nałogów 
na okresowej rencie pozna panią 
może być z dzieckiem do 37 lat. 
Jestem po odbytym wyroku w 
zakładzie karnym. Tel: 798-505-
479 Przemek.

NIEBRZYDKA szczupła szatynka 
50 -letnia, emerytura, z Gdańska. 
Poznam Pana nie palącego 
odpowiedzialnego na dalsze lata 
Poważne odpowiedzi Tylko z 
Trójmiasta. Tel: 694-271-352

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu 
stałego związku 798-505-479  

ZADBANY, wysoki, pracujący, 
młodo wyglądający 46 latek po-
zna zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa. Tel: 
730-499-146

SEKSI Lala pozna Panów sponso-
rów. Tel: 510-851-131 Sopot.

KOCIAK zaprasza na sex telefo-
nik: 514-670-725. Sopot.

BIERZ mnie, gorąca blondi cze-
ka, Tel: 511-470-498 Sopot.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
na rencie pozna panią może być 
z dzieckiem do 37 lat. Jestem po 
wyroku w zakładzie karnym Tel: 
798-505-479  

ZWIERZĘTA

CHIŃSKI Grzywacz (nagi piesek) 
Tel: 609-244-609
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Ekstremalny pokaz siły

Fot. UM Kartuzy (6)

STRONGMAN | 12 siłaczy 
rywalizowało w Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji 
Regionu na Złotej Górze. W 
zmaganiach udział wzięli mię-
dzy innymi zawodnicy z Łotwy, 
Walii, Holandii czy Norwegii.

Nie zabrakło też polskich ak-
centów, wśród których znalazł 

się ubiegłoroczny zwycięzca 
zawodów- Krzysztof Radzi-
kowski.

Strongmani musieli zmierzyć 
się w 6 konkurencjach wyma-
gających ogromnej siły i woli 
walki. Dodatkowym utrudnie-
niem był upał- tego dnia ter-
mometry pokazywały ponad 
30 st. C. Kibice nie mogli jed-
nak narzekać na brak emocji. 
Zawody z cyklu Strongman w 
ostatnich latach stały się bar-

dzo popularne. Pokaz siły po-
łączony z duchem rywalizacji 
jest niezwykle efektowny.

W niedzielę na Złotej Górze 
po raz kolejny równych sobie 
nie miał Krzysztof Radzikow-
ski. Tuż za nim uplasował się 
Austriak Martin Wildauer. Po-
dium uzupełnił Litwin Vidas 
Blekaitis.

Zmaganiom towarzyszyły 
zawody ministrongmanów i 
pokaz taekwondo.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

1. Krzysztof Radzikowski    (Polska)
2. Martin Wildauer    (Austria)
3. Vidas Blekatis     (Litwa)
4. Grzegorz Szymański    (Polska)
5. Dainis Zageris     (Łotwa)
6. Rauno Heinla     (Estonia)
7. Robert Cyrwus     (Polska)
8. Alex Moonen     (Holandia)
9. Ole Martin Hansen    (Norwegia)
10. Antti Mourujarvi    (Finlandia)
11. Rob Frampton    (Anglia)
12. Simon Johnston    (Walia)

Strongmani 
musieli 
zmierzyć się 
w 6 konkurencjach 
wymagających 
ogromnej siły 
i woli walki.
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KOLARSTWO | W niedzielę 
17 sierpnia, ze startem i metą 
w Czymanowie koło Gnie-
wina, odbędzie się trzecia 
edycja King Oscar MTB Ma-
raton 2014. W ubiegłym roku 
na starcie tej prestiżowej na 
Wybrzeżu Gdańskim impre-
zy rowerowej stanęło ponad 
400 uczestników. Wśród 
nich była prawie cała czo-
łówka polskiej sceny MTB. 
W tym roku frekwencja bę-
dzie z pewnością wyższa, bo 
swój udział już potwierdziły 
najsilniejsze kluby marato-
nowe w Polsce. Dla lokalnych 

klubów kolarskich to jedna z 
nielicznych okazji do rywali-
zacji na wymagającej trasie. 
Współorganizator maratonu 
Przemysław Ebertowski za-
pewnia, że nie jest ona bar-
dzo trudna, ale na pewno bę-
dzie na niej można solidnie 
się zmęczyć. Uczestnicy na 
trasę ruszą o godzinie 12.00. 
Pula nagród finansowych w 
tym roku wynosi 20.000 zło-
tych. Zapisy na King Oscar 
MTB Maraton na stronie 
Domtel Sport. Patronat me-
dialny objął Express Powiatu 
Wejherowskiego. (DD)

King Oscar MTB Maraton
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