
czwartek, 21 sierpnia 2014 r.              
Nr 30 (248) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Nieruchomości
i wnętrza str. 5-8

Dobiegły końca prace na 
niespełna 300-metrowym 
odcinku ulicy pomiędzy stacją 
benzynową a ul. Małe Karwi-
ny. Gotowy jest już nie tylko 
fragment ścieżki rowerowej, 
ale - za jednym zamachem 
- został odnowiony także 
chodnik.

Oprócz nawierzchni, zmienił 
się też układ samego ciągu ko-
munikacyjnego. W rejonie ul. 
Zapolskiej droga dla rowerów 
została poprowadzona po ze-
wnętrznej stronie skrzyżowa-
nia w celu zmniejszenia liczby 
miejsc kolizji ruchu pieszych z 
ruchem rowerowym. 

- W dotychczasowym ukła-
dzie na tym krótkim odcinku 
ścieżka przecinała chodnik 
trzykrotnie – argumentuje Ra-
fał Studziński, miejski o� cer 
rowerowy. Dorota Korbut
Więcej na s.3

W paradzie udział wzięły 
załogi wszystkich żaglowców. 
Warto było postarać się, by 
wypaść jak najkorzystniej, 
bowiem na koniec wręczo-

no nagrody i puchary. Tytuł 
„Najstarszy uczestnik zlotu / 
Champion of Wisdom” otrzy-
mał Gerard Trinks z żaglow-
ca Greif (rocznik 1923!), zaś 

„Najmłodszy uczestnik zlotu / 
Champion of Vigour”- David 
Seifert z Seute Deern (rocz-
nik 2002). Tytuł „Mistrz mil / 
Champion of Miles” zdobyła 

bezdyskusyjnie Santa Maria 
Manuela, która pokonała naj-
dłuższy dystans, by przybyć 
na zlot, czyli aż 2533 km (4559 
mil morskich). Za „Najbar-

PARADA W CIENIU ŻAGLI 

Marynarze z różnych stron świata, egzotyczne tancerki, a nawet sam władca głębin Posejdon wraz ze 
świtą wzięli udział w przemarszu załóg podczas Operacji  Żagle Gdyni 2014. Ta niezwykle barwna 
i stylowa parada na pewno na długo zapisze się w pamięci gdynian oraz licznych gości. 

dziej rozśpiewaną załogę parady 
/ Champion of Voice” uznano aż 
dwie ekipy: Falken i Tre Kronor 
af Stockholm, zaś „Najbardziej 
radosną załogę parady / Cham-
pion of Joy” posiadał Fryderyk 
Chopin. Natomiast „Mistrzem 
stylu / Champion of Style” został 
okrzyknięty rosyjski Kruzensh-
tern. Dorota Korbut

Klimat momentami przypominał karnawał w Rio de Janeiro
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Rowerem po nowej ścieżce
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Rowery są coraz popularniejszym środkiem transportu
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Dzieje się 
– w Gdyni!

Z Markiem Łucykiem, 
dyrektorem GOSiR 
Gdynia, rozmawia 
Dorota Korbut.
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- Jak ocenia Pan to, co 
działo się w Gdyni pod 
względem sportu, rozrywki 
i rekreacji do tej pory w 
tym sezonie?

- Rok 2014 przejdzie do 
historii Gdyni jako czas, w 
którym po raz pierwszy zre-
alizowano projekty sportowe 
na niespotykaną dotąd skalę. 
Z jednej strony – Red Bull 
Air Race Gdynia, największe 
wyścigi lotnicze na świecie. 
Potem – Herbalife Triathlon 
Gdynia i sensacyjna wiado-
mość, że w 2015 roku Gdy-
nia gościła będzie prestiżowe 
zawody Ironman 70.3. A do 
tego cały czas kontynuujemy 
projekty rekreacyjne – Gdyń-
skie Poruszenie i Aktywne 
Lato. Jednym słowem – dzie-
je się! 

- Jakich jeszcze atrakcji 
możemy się spodziewać do 
końca lata w Gdyni? 

- Trwają regaty w ramach 
Volvo Gdynia Sailing Days. 
Czołowi zawodnicy wszyst-
kich klas żeglarskich, tnąc 
wody Zatoki Gdańskiej, za-
mienili okolice Mariny Gdy-
nia w arenę emocjonującego 
sportowego widowiska, ja-
kiego próżno szukać w ja-
kimkolwiek innym miejscu 
na świecie. Nie sposób nie 
wspomnieć także o Opera-
cji Żagle Gdyni, czyli legen-
darnym zlocie największych 
światowych żaglowców. 

- Red Bull Air Race to 
impreza na skalę, jakiej 
jeszcze nigdy przedtem nie 
było. Czy, Pana zdaniem, 
to wydarzenie spełniło 
oczekiwania pod względem 
promocji naszego miasta?

- Zdecydowanie tak. Red 
Bull Air Race pozwolił 
utrwalić wizerunek Gdyni 
jako miejsca, w którym moż-
liwa jest organizacja przed-
sięwzięć sportowych na świa-
towym poziomie. Gdynia 
stanęła w jednym szeregu z 
takimi miastami jak Las Ve-
gas czy Abu Dhabi i spełni-
ła wszystkie nadzieje, jakie 
w niej pokładano. I to jest 
wspaniałe! 

Grupa dzieci i opiekunów 
z Ukrainy odwiedziła nasze 
miasto. Pobyt dzieci w Gdyni 
został zorganizowany w 
ramach akcji „Solidarni z 
Ukrainą”, do której przyłą-
czyło się miasto, finansując 
wypoczynek letni dla grupy 
40 dzieci oraz 4 opiekunów z 
Ukrainy.

W ramach pobytu, goście 
z Ukrainy mieli zapewniony 
bogaty program krajoznaw-
czy i integracyjny, umoż-
liwiający zapoznanie się z 
atrakcjami turystycznymi 
Gdyni oraz regionu. 
Oprac. DK

Najpopularniejsze zdjęcia z 
gdyńskiego Facebooka można 
oglądać w Galerii Ratusz (I 
piętro Urzędu Miasta Gdyni). 

Wystawę „Najlepsze z gdyń-
skiego Facebooka” otworzył 
Marek Stępa, wiceprezydent 
Gdyni. 

Dodajmy, że gdyński fan-
page jest jednym z najwięk-
szych samorządowych profili 
na Facebooku. Jego siłą są 
zdjęcia, udostępnione do 
publikacji przez zaprzyjaźnio-
nych fotografów. Na wystawie 
można zobaczyć prace 29 
autorów, które na oficjalnym 
profilu Gdyni na Facebooku 
zdobyły najwięcej „lajków”, 
czyli cieszyły się największą 
popularnością. Wystawę 
można oglądać do 29 sierpnia, 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 16.00. oprac. DK

Gdynia 
„na fejsie” 

Solidarni 
z Ukrainą

Wizyta gości z Ukrainy 
w Urzędzie Miasta Gdyni

Wystawę można oglądać 
w budynku UM Gdyni
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Dzieje się – w Gdyni!
Z Markiem Łucykiem, dyrektorem GOSiR Gdynia, rozmawia Dorota Korbut. kowe zgodne z FIFA Quality 

Concept for Football Turf Of 
The Methods dla poziomu 
FIFA 2 Standard. 

- GOSiR jest również admini-
stratorem dwóch hal sporto-
wych – hali lekkoatletycznej 
oraz hali gier?

- Pierwsza z nich wykorzysty-
wana jest przede wszystkim do 
zajęć sportowych i rekreacyj-
nych. To tam odbywają się co-
tygodniowe zajęcia jogi, tai chi 
lub fitness, gromadzące setki 
uczestników. Z kolei w hali gier 
rozgrywają swoje spotkania li-
gowe drużyny Gdyńskiego To-
warzystwa Koszykówki, a także 
zespół piłki ręcznej – Kar-Do 
Spójnia Gdynia. 

Kolejnym ważnym obiektem 
sportowym jest Narodowy 
Stadion Rugby – posiadający 
wysokiej klasy sztuczną na-
wierzchnię, nowoczesny system 
oświetlenia oraz funkcjonal-
ne zaplecze administracyjne. 
Popularny NSR to miejsce, z 
którego korzystają futboliści 
Seahawks, piłkarze Bałtyku 
Gdynia, Arki II Gdynia, dru-
żyn juniorskich z Centralnej 
Ligi Juniorów Arki i Bałtyku, 
liczne drużyny młodzieżowe, 
a przede wszystkim – RC Arka 
Gdynia, mistrzowie Polski w 
rugby, jeden z najlepszych ze-
społów w Polsce.

- Przed objęciem stanowi-
ska szefa GOSiR-u, był Pan 
dyrektorem Vistalu Łączpol 
Gdynia. Czy z tego czasu 
pozostał jakiś sentyment do 
drużyny piłkarek ręcznych?

- Pełniona funkcja nie pozwa-
la mi na wyróżnianie żadnego z 
gdyńskich klubów, jednak jako 
kibic Vistalu staram się być z 
zespołem w jego najważniej-
szych momentach. Śledziłem 
poczynania naszych piłkarek, 
kiedy te w marcu zdobywały 
Puchar Polski, później oso-
biście kibicowałem podczas 
meczu, po którym dziewczy-
ny zdobyły brązowy medal 
PGNiG Superligi. Czytelników 
serdecznie zachęcam do wspie-
rania zarówno Vistalu, jak i 
pozostałych gdyńskich klubów. 
Naprawdę warto! 

- Jako samorządowiec zaj-
mował się Pan głównie spor-
tem. Jak ocenia Pan gdyń-
skie zaplecze sportowe?

- Infrastruktura zarządzana 
przez GOSiR to grupa naj-
ważniejszych i najbardziej 
znanych gdyńskich obiektów 
sportowych. Spośród nich 
niewątpliwie największą po-

pularnością cieszy się Stadion 
Miejski, na którym wielokrot-
nie gościliśmy młodzieżowe 
reprezentacje Polski, a także 
najmłodszych piłkarzy – np. 
w ramach Pucharu Tymbarka 
„Z podwórka na stadion” czy 
Coca Cola Cup. 

Funkcję pomocniczą dla 
Stadionu Miejskiego pełnią 
dwa boiska zlokalizowane w 

kompleksie GOSiR przy ul. 
Olimpijskiej. Boisko A po-
siada wysokiej klasy murawę, 
dzięki czemu może być wy-
korzystywane do treningów 
piłkarskich zespołów senior-
skich. Natomiast na boisku 
B zakończyliśmy proces wy-
miany nawierzchni na trawę 
syntetyczną 3 generacji, która 
spełniać będzie wymogi użyt-
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INFO

Inwestycja 
w liczbach

Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 49,3 mln zł, z czego ok. 
23,8 mln � nansowanych jest 
ze środków unijnej inicjaty-
wy JESSICA. Organizatorem 
muzeum jest miasto Gdynia. 
Powierzchnia Dworca Mor-
skiego to ok. 3000 m kw., a 
sąsiadującego z nim Magazy-
nu Tranzytowego (przestrzeni 
wystawy stałej i wystaw cza-
sowych to ok. 2900 m kw.). 

Modernizacja i budowa 
ścieżki oznacza zmiany, 
które powinny ucieszyć 
pieszych.

- Przejście, wraz z przejaz-
dem przez ul. Zapolską, zo-
stanie przesunięte w kierun-
ku przychodni o odległość 
umożliwiającą pojazdom 
osobowym wyjeżdżającym 
z ul. Zapolskiej zatrzymanie 
przed ul. Chwaszczyńską 
w sposób niekolidujący z 
przejściem i przejazdem – 
tłumaczy Rafał Studziński, 
miejski o� cer rowerowy. 

Remont drogi rowerowej 
w ciągu ul. Chwaszczyńskiej 
jest realizowany w ramach 
projektu  „Usunąć niespój-
ności z obowiązującymi od 
2012 roku standardami jako-
ści na istniejących drogach o 
dużym znaczeniu komunika-
cyjnym”. Koszt inwestycji to 
ok. 300  tys. zł brutto.

W kolejnych latach miesz-
kańcy Karwin i Małego 
Kacka mogą spodziewać się 
wyremontowania odcinka 
poniżej ul. Strzelców do 
ul. Racławickiej wzdłuż ul. 
Wielkopolskiej. Odcinek 
ciągu rowerowego i pieszego 
w okolicach przystanku My-
śliwska oraz za ul. Górniczą 
jest również w planach 
remontowych Zarządu Dróg 
i Zieleni.

- Dodać należy, że w tym 
roku ZDiZ w Gdyni wyda 
na remonty dróg rowero-
wych około miliona złotych 
– mówi Rafał Studziński. - 
Do tej pory między inny-
mi połączono dwie drogi 
rowerowe na ul. Sportowej, 
wyremontowano przejazdy 
rowerowe przy parkingu w 
Kolibkach (przy pomniku II 
MPS). Niedługo rozpocznie 
się również remont pasów 
ruchu dla rowerów na ul. 
Dickmana.  Dorota Korbut

Na dwóch 
kółkach

Na zaproszenie Wojciecha 
Szczurka, prezydenta Gdyni, 
pani minister jako pierwszy 
gość zwiedziła  odrestauro-
wany budynek dworca, który 
po 70 latach odzyskał dawny 
kształt. 

Budynek nie tylko z ze-
wnątrz, ale także w środku 
przeszedł gruntowny re-
mont. Prace restauracyjne, 
przebiegające pod okiem 
wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, polegały m. 
in. na rekonstrukcji i rewa-
loryzacji wszelkich detali 
zgodnie z ich oryginalnym 
wyglądem. Dotyczyło to sto-
larki drzwiowej, balustrad, 

Minister w muzeum 
Świeżo wyremontowany Dworzec Morski w Gdyni odwiedziła Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego. Obiekt, zlokalizowany przy ul. Polskiej 1 od przyszłego roku będzie siedzibą Muzeum Emigracji. 

kinkietów, mozaikowych po-
sadzek i świetlików, które są 
charakterystyczne dla tego 
modernistycznego budynku. 

- To niesamowite, jak w tak 
szybkim czasie placówka od-
zyskała swój dawny blask – po-
wiedziała Małgorzata Omila-
nowska. - Do niedawna była 
tutaj dojrzewalnia bananów i 
nie sądziłam, że można zrobić 
coś takiego. Muzeum Emigra-
cji, to decyzja więcej niż sen-
sowna. 

Muzeum swoją działalność 
w nowym budynku zainaugu-
ruje w pierwszej połowie 2015 
roku. 
Oprac. DK 

LIFESTYLEKULTURA 

Latawcowe 
atrakcje

W najbliższy piątek 22 sierp-
nia ruszy w Łebie Festiwal 
Zaczarowanych Latawców. 
Na czterodniowym festiwalu 
pojawią się uczestnicy z Chin, 
Korei Płd., Austrii, Niemiec, 
Włoch i Polski.Podczas festi-
walu zostaną zaprezentowane 
różnorodne latawce - jedno, 
dwu i czterolinkowe, samo-
dzielnie latające i te, które są 
wyciągane przez wyciągarki, 
ogromne kolorowe boole, 
turbiny, latawce rokkaku, 
akrobatyczne i wiele innych.

Doceniono 
barmanów

W Gdyni odbył się � nał pre-
stiżowego konkursu barmań-
skiego Pilsner Urquell Polish 
Master Bartender 2014. By 
zasłużyć na miano jednego z 
pięciu najlepszych barmanów 
w regionie i zakwali� kować 
się do � nału krajowego, 
uczestnicy musieli m.in. 
zaprezentować umiejętność 
perfekcyjnego serwowania 
piwa. Wśród piątki zwycię-
skich � nalistów znaleźli się 
Stanisław Zachariasz i Łukasz 
Staniszewski z Trójmiasta. 

INWESTYCJA

Cztery nowe pociągi 
Jeszcze w tym roku na pomorskie tory tra� ą zmodernizowa-

ne cztery elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57. To efekt 
podpisanej  w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku umowy 
pomiędzy Województwem Pomorskim a � rmą NEWAG S.A. 
z Nowego Sącza. -Modernizacja czterech elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych wpisuje się w cały 
szereg projektów taborowych re-
alizowanych przez Wojewódz-
two Pomorskie takich jak: 
zakup taboru do obsługi linii 
Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej (10 sztuk), zakup 
taboru do obsługi linii Mal-
bork – Grudziądz (4 sztuki) 
– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.

KULTURA

Rosyjska 
literatura

Miejska Biblioteka Publicz-
na oraz Miasto Sopot już po 
raz trzeci organizują Festiwal 
“Literacki Sopot”. W tym roku 
festiwal odbędzie się w dniach 
21-24 sierpnia 2014r. w 
Sopocie. Tematem wiodącym 
trzeciej edycji będzie literatura 
rosyjska.W programie znajdą 
się między innymi spotkania 
autorskie, targi książki, warsz-
taty dla dzieci i dorosłych, 
a także projekty powstałe 
na styku literatury i innych 
dziedzin sztuki.

z Nowego Sącza. -Modernizacja czterech elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych wpisuje się w cały 
szereg projektów taborowych re-
alizowanych przez Wojewódz-
two Pomorskie takich jak: 
zakup taboru do obsługi linii 
Pomorskiej Kolei Metropo-



Tym razem tematem spotkania 
elbląskich przedsiębiorców była 
Sprzedaż w Internecie. Partnerami 
wydarzenia były: mBank i FirstON.
Na wakacyjne spotkanie w Ho-
telu Elbląg przybyło około 30 
osób reprezentujących głównie 
lokalne � rmy zajmujące się han-
dlem i sprzedażą internetową. 

Wydarzenie, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie IPMA Polska we współpracy 
z PM in Touch, skierowane było do spe-
cjalistów z dziedziny project management, 
którym zależy na rozwoju w tym kierunku. 
Temat związany był z zarządzaniem pro-
jektem Europejskiego Centrum Solidarno-
ści w Gdańsku.

Pierwszą część spotkania poprowadziła 
Renata Wiśniowska, dyrektor Biura Re-
alizacji Projektu Budowy Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość poznania 
poszczególnych etapów realizacji projek-
tu inwestycyjnego ECS oraz parametrów 
dotyczących inwestycji. Na zakończenie 
prezentacji, ze strony uczestników pojawi-
ły się liczne pytania, dotyczące przebiegu 
pracy zespołu oraz sytuacji kryzysowych, 

jakie miały miejsce podczas budowy. 
- Bez wątpienia pozwoliło to na jesz-

cze lepsze zrozumienie realizowanego w 
Gdańsku projektu – mówi Grażyna Stefa-
niszek, przewodnicząca Pomorskiej Grupy 
Regionalnej IPMA.

Paweł Golak, kierownik Wydziału Muze-
alno-Archiwalnego i Biblioteki ESC pod-
czas swojego wystąpienia zaprezentował 
wizualizacje wyposażenia, jak i nowocze-
snych rozwiązań, które będą zastosowane 
w ECS. Potrzebne będą miejsca na organi-
zowanie wystaw czasowych, prowadzenie 
działalności edukacyjnej oraz naukowej. 

- Aby wzmocnić ten potencjał w Cen-
trum powstało archiwum i biblioteka udo-
stępniająca swoje zbiory w wolnym dostę-
pie – tłumaczy Paweł Golak.
Dorota Korbut

Po stronie biznesu

Rozwój kategorii cydrów i związane z tym korzyści 
takie jak m.in. dodatkowe zagospodarowania 100 tys. 
ton jabłek, będą w pełni możliwe do zrealizowania 
pod warunkiem, że cydr uzyska prawo do promocji 
i reklamy masowej. Polska Rada Winiarstwa, Krajowa 
Unia Producentów Soków i Związek Sadowników RP 
wskazują, że oprócz korzyści gospodarczych, za cydra-
mi mogą iść również pozytywne zmiany w strukturze 
spożycia alkoholi. Potwierdzają to przeprowadzone 
badania społeczne.

Cydr to lekki, niskoprocentowy napój alkoholowy 
powstały z soku jabłkowego poddanego fermentacji, 
doceniany przede wszystkim za swoje walory smako-
we. Konsumenci postrzegają cydr, jako coś pośrednie-
go między winem, a piwem.  Z pierwszym łączy go 
podobny sposób produkcji, z drugim niska zawartość 
alkoholu. Z obydwoma natomiast, fakt, że niesie za 
sobą określone, wyraziste smaki. 

Jak wynika z badań społecznych przeprowadzonych 
na zlecenie Krajowej Unii Producentów Soków, ze 
względu na wspomniany układ cech konsumenci wi-
dzą w cydrze zamiennik innych alkoholi. W pierwszej 
kolejności piwa smakowego (57% respondentów). W 
dalszej, również wina (53,9%) oraz drinków 
robionych na bazie wódki i innych dodat-
ków (39,1%). Pokazuje to dobitnie, że 
w rezultacie działań reklamowych 
i popularyzacji cydrów mogłoby 
dojść do pozytywnych zmian w 
strukturze spożycia alkoholi, 
w ramach, której nastąpiło-
by częściowe przejęcie przez 
cydr konsumentów pijących 
do tej pory wyłącznie piwo, 
wino i drinki na bazie wód-
ki. To z kolei wpłynęłoby na 
zmniejszenie spożycia czy-
stego alkoholu w społeczeń-
stwie.

Przeprowadzone badania od-
noszą się również do zjawiska al-
koholizmu, na tej płaszczyźnie wska-
zując zalety cydru w stosunku do innych 
alkoholi. Najwyraźniej widać to w pytaniu 
dotyczącym powodów spożywania danych napojów 
alkoholowych. W przypadku cydru odnotowano naj-
mniej odpowiedzi wskazujących na takie motywy, 
jak: „aby zapomnieć o problemach”, „aby złagodzić 
stres”, czyli typowych powodów, które można wią-
zać z uzależnieniem od alkoholu. Uzasadnienia 
podawane przez respondentów w odniesieniu do 
cydru, w porównaniu do innych alkoholi są zde-
cydowanie bardziej korzystne.

Twórcy badań podkreślają, że na podstawie 
tych oraz innych dostępnych badań nie można 
jednoznacznie wskazać, że reklama cydru może 
zwiększyć ogólne spożycie alkoholu.

-Bez zmian w przepisach ustawy, które pozwo-
liłyby cydrom prowadzić działania reklamowe 
niemożliwa będzie popularyzacja tej kategorii 
produktowej i szerokie komunikowanie jej zalet, 
takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność i 
unikalny smak. (GB)

Miejsce spotkań 
w sercu ECS
Kolejne spotkanie z cyklu Oko Kompetencji Project 
Management odbyło się w Sali BHP na terenach 
postoczniowych. Patronat nad nim miał Express Biznesu.

Cydr przebadany 
społecznie

O internetowej sprzedaży 
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Elbląska Izba Gospodarcza oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.

Marek Giętkowski tłumaczył 
dlaczego warto budować kanał 
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W ECS powstało archiwum i biblioteka
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zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.
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Na wstępie tematykę bezpieczeństwa płat-
ności on-line, przybliżyła zebranym Marta 
Ciuła z mBanku. Następnie w dwóch wy-
stąpieniach przedstawicieli � rmy FirstON 
przedsiębiorcy mieli szansę dowiedzieć się, 
jakie są zasady związane z rozwojem sprze-
daży przez Internet oraz jakie warunki trze-
ba spełnić by osiągnąć w tym polu sukces. 
Prelegenci - Marek Giętkowski i Aneta Ste-
faniak, przedstawili także narzędzia, które 
mogą być przydatne przy rozwijaniu sklepu 
on-line, wykorzystujące wsparcie ze środ-
ków unijnych. 
Rafał Kadłubowski

Liczba zdalnych odczytów z liczników 
inteligentnych przekazanych do 
sprzedawców energii na potrzeby 
rozliczeń przekroczyła milion (1,16 
mln) - poinformowała Energa Operator. 
Klienci, u których odczyt odbywa się w 
sposób zdalny, mają obniżoną opłatę 
abonamentową na rachunku za energię 
elektryczną.
Przekazywanie zdalnych odczytów 
na potrzeby rozliczeń z klientami 
rozpoczęło się w lutym 2013 roku. W 
lokalizacjach, w których projekt został 
zakończony, skuteczność pozyski-
wanych danych rozliczeniowych jest 
wyższa niż wymagana przez Urząd 
Regulacji Energetyki i wynosi 98%. 
Liczba zdalnych odczytów na potrzeby 
fakturowania systematycznie rośnie i 
obecnie wynosi ok. 150 tys. miesięcznie. 
Zdecydowana większość odczytów reali-
zowana jest co dwa miesiące. Szacujemy 
że na przełomie roku liczba odczytów z 
systemu AMI użyta dla potrzeb faktur-
owania przekroczy 2 miliony.

ENERGA

Milion wizyt mniej 
dzięki licznikom

Miesiące letnie to dla stoczni czas bardzo 
intensywnej pracy. Zwykle większość 
armatorów w sezonie letnim chce 
przeprowadzić remonty i konserwacje 
swoich statków. Rekordowe obłożenie 
doków widać też w stoczni Nauta.
8 sierpnia w zakładzie przy 
Czechosłowackiej 3 przebywało aż 
16 statków, oprócz tego 4 jednostki 
remontowano na terenach przy ulicy 
Waszyngtona. W tym czasie odbyły się 
m.in. remonty chemikaliowca Brovig 
Viento, kontenerowców Flintercape i 
Corina, promu samochodowego UECC 

Autoracer, promu pasażersko- samo-
chodowego Wolin.  Największą 

jednostką był w tym czasie 
chemikaliowiec Torm Ho-

rizon, którego długość 
wynosi 174 m. Łączna 

długość wszyst-
kich jednostek 
przebywających 
obecnie w stoczni 

wynosi około 
2,5 kilo-

metra.

NAUTA

Wszystkie doki 
wypełnione



Nieruchomości
DEWELOPERZY - KREDYTY - WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - OGRODY

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 248 (2014) i wnętrza

Lipiec był już 14. miesiącem 
z rzędu, w którym analiza 
przeprowadzona na podsta-
wie transakcji na rynku nie-
ruchomości dokonywanych 
przez klientów Home Broker 
i Open Finance wskazuje, że 
wahania cen wynosiły śred-
nio zaledwie ok. 2 proc.

W lipcu to Bydgoszcz była 
miastem, w którym odno-
towano największy wzrost 

średnich cen transakcyjnych 
mieszkań (8,2 proc.), na-
tomiast największy spadek 
cen nastąpił w Toruniu (-2,9 
proc.) i Gdańsku (-2,2 proc.).

Średnia wartość kredytu 
mieszkaniowego zaciąganego 
przez klientów HB i OF to 
188,4 tys. zł. W poszczegól-
nych miastach sytuacja pod 
tym względem jest jednak 
mocno zróżnicowana. Naj-

mniejsze zobowiązania zacią-
gają mieszkańcy Bielska-Bia-
łej – średnio 137,7 tys. zł. Jak 
można się domyślać, najwięk-
sze kredyty, ponad dwa razy 
większe niż w Bielsku-Białej, 
biorą mieszkańcy Warsza-
wy, którzy średnio zadłużają 
się na 280,3 tys. zł. Najbliżej 
średniej krajowej są Toruń i 
Szczecin (po 191,7 tys. zł).

- W kolejnych miesiącach 

Stabilne ceny mieszkań
ANALIZA | Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację cen na rynku 
nieruchomości. Tylko w dwóch polskich miastach - Bydgoszczy 
i Łodzi - ceny zmieniły się o więcej niż 5 proc. W większości 
pozostałych zmiana nie przekroczyła 2 proc.

oczekujemy dalszej stabiliza-
cji, coś zmienić może się pod 
koniec roku gdy zbliżać będzie 
się kolejna zmiana na rynku 
kredytów hipotecznych – od 
początku 2015 r. wymagane 
będzie 10 proc. wkładu wła-
snego – wyjaśnia Marcin Kra-
soń z Home Broker. - Niepew-
ności z kolei dodają możliwe 
zmiany w MdM, które chce 
wprowadzić Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, by 
zwiększyć dostępność i popu-
larność rządowych dopłat. Na 
razie są to jednak luźne po-
mysły i nie wiadomo, jakiego 
nabiorą kształtu.
Rafał Korbut

Targi mieszkaniowe to okazja, aby w jednym miejscu 
i jednym czasie można zapoznać się z pełną ofertą 
nieruchomości w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Warto już teraz zarezerwować sobie weekend 13 i 14 września 
i odwiedzić Amber Expo. Szeroki wybór ofert mieszkań i domów, 
doradcy � nansowi, pośrednicy obrotu nieruchomościami, war-
tościowe bezpłatne prelekcje to główne atrakcje jesiennej edycji 
targów. Zamiast przeglądać portale i wertować gazety – warto 
spotkać się bezpośrednio z wystawcami i uzyskać informacje 
o inwestycji z pierwszej ręki, a nawet wynegocjować rabat! Za-
praszamy w weekend targowy w godz. 10.00-17.00. (raf)

Zbliża się targowy weekend
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Prawdopodobnie uważają, że 
sprawa nie jest warta zachodu. 
I są w błędzie.

Kluczową kwestią dla klien-
tów jest to, czy proces zmiany 
dostawcy prądu jest trudny 
do przeprowadzenia. Otóż nie 
jest. Prawo zapewnia odbior-
com ciągłość dostaw prądu w 
trakcie procesu zmiany, a on 
sam nie powinien trwać dłużej 
niż 30 dni.

Warto wiedzieć, że bez 
względu na wszystko, prąd 

w gniazdkach mamy dzięki 
dwóm firmom: jedna produ-
kuje energię, a druga zajmuje 
się jej sprzedażą. Tej pierwszej 
zmienić nie możemy - na ryn-
ku działa pięć spółek, każda 
obsługuje inny obszar kraju 
i ma tam monopol. Ceny są 
zatwierdzane przez Urząd Re-
gulacji Energetyki i klient nic 
tu nie może zrobić. Ale już 
w kwestii sprzedaży energii 
mamy coś do powiedzenia, 
możemy wybrać firmę, z którą 

chcemy współpracować.
- Przestrzegam: trzeba wni-

kliwie czytać regulaminy i cen-
niki, bo niektóre firmy stosują 
promocje, które nie zawsze są 
opłacalne dla klientów – pod-
kreśla Marcin Krasoń z Home 
Broker. - Może być np. tak, że 
przez pierwszy rok trwania kil-
kuletniej umowy prąd będzie 
bardzo tani, ale jego cena dra-
stycznie wzrośnie po 12 mie-
siącach. Warto więc zachować 
czujność i nie dać się wpuścić 

w maliny.
Jak więc wybrać dostawcę 

energii? Najlepiej skorzystać 
z jednej z kilku dostępnych w 
internecie porównywarek. Ta 
przygotowana przez Urząd Re-
gulacji Energetyki znajduje się 
pod adresem www.maszwybor.
ure.gov.pl. Zwykle wystarczy 
wpisać tam adres mieszkania 
i roczne zużycie energii oraz 
oszacować, jaka część energii 
zużywana jest w godzinach 
szczytu. Porównanie wyników 

Płać mniej za prąd
FINANSE | Już od siedmiu lat Polacy mają możliwość samodzielnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. 
Daje to szansę na obniżenie rachunku za prąd, ale nadal z tej opcji korzysta relatywnie niewiele osób. 

i obecnego rachunku za prąd 
powinno pokazać skalę moż-
liwych oszczędności i wskazać 
firmę oraz taryfę, którą war-
to wybrać, by rachunki były 
najniższe. Wybór danej taryfy 
zależy od struktury zużycia 
prądu przez dane gospodar-
stwo domowe. Trzeba zwrócić 
uwagę na korzystanie z takich 
urządzeń jak klimatyzator, 
ogrzewacz wody czy kosiarka. 
W zależności od potrzeb, dla 
jednych klientów najlepsza bę-
dzie płaska taryfa całodobowa 
(równe stawki przez całą dobę 
i przez cały tydzień), dzienno-
nocna (taniej w nocy) bądź 
weekendowa (taniej w week-
endy).

Po podjęciu decyzji wystar-
czy zgłosić się do nowego 
dostawcy i zamówić usługę. 
Otrzymamy umowę do pod-
pisania, którą należy odesłać 

(na koszt operatora). Klient 
nie musi się martwić o roz-
wiązanie umowy komplekso-
wej z poprzednim dostawcą 
prądu, bowiem na podstawie 
podpisanego przez klienta 
pełnomocnictwa, zajmie się 
tym nowa firma.

Po zatwierdzeniu i wejściu 
w życie nowej umowy klient 
otrzymywać będzie co mie-
siąc dwie oddzielne faktury: 
od producenta energii i jej 
dystrybutora (czasami będzie 
to jedna przesyłka, a w niej 
dwie faktury, a czasem dwie 
oddzielnie przesyłki – zależ-
nie od podpisanych pomię-
dzy firmami umów). Ostatnia 
rzecz to odczyt z liczników, 
którego powinien dokonać 
operator. Ma na to pięć dni i 
wszystko musi zrobić na swój 
koszt.
(źródło: Home Broker)
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Grupa kapitałowa Euro 
Styl kupiła od Między-
narodowych Targów 
Gdańskichdziałkę przy 
ulicy Beniowskiego w 
Gdańsku. - Na zakupio-
nym przez nas gruncie 
planujemy   stworzyć małą 
dzielnicę mieszkaniową o 
ciekawej, zróżnicowanej 
stylistycznie  architekturze, 
z funkcjami usługowymi 
oraz z ogólnodostępną 
atrakcyjnie zagospo-
darowaną przestrzenią  
publiczną - zapowiada wi-
ceprezes Mikołaj Konopka, 
wiceprezes Euro Stylu.

Licząca 4,2 ha działka  
przy ulicy Beniowskiego  
zgodnie z miejscowym  
planem zagospodarowania  
przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniowo-
usługową, uwzględniającą   
ogólnodostępne tereny 
zieleni urządzonej. 

- Na zakupionym przez 
nas gruncie planujemy 
stworzyć małą dzielnicę  
mieszkaniową o ciekawej, 
zróżnicowanej stylistycznie  
architekturze, z funkcjami 
usługowymi oraz z ogólno-
dostępną atrakcyjnie zago-
spodarowaną przestrzenią 
publiczną.  Na potrzeby 
negocjacji  prowadzonych 
z MTG przygotowaliśmy 
bardzo wstępną koncepcję 
zabudowy tego terenu,  
wobec czego trudno  
mówić o szczegółach, ale 
planujemy w tym miejscu  
zaproponować przyszłym 
mieszkańcom tego osiedla, 
a  także osobom, które 
już zamieszkują te tereny,  
naprawdę nietuzinkową,  
miastotwórczą przestrzeń,  
do której stworzenia  bę-
dziemy czerpać inspirację  
z najlepszych istniejących 
wzorców - zapowiada Mi-
kołaj Konopka, wiceprezes 
Euro Stylu.

Wstępną koncepcję 
zagospodarowania prze-
strzennego tego terenu 
przygotowało konsor-
cjum biur projektowych 
tworzonych  przez dwie 
trójmiejskie pracownie: 
Studio Architektury Degu-

tis oraz  Rayss  Szymański 
Architekci. Nowy właści-
ciel planuje zrealizować 
na tym terenie ponad 500 
mieszkań znajdujących 
się w budynkach  wiel-
kością dopasowanych do 
otaczającej zabudowy. 
Na zachodnim skraju 
działki znajdą się budyn-
ki o funkcji usługowej,  
które oddzielą zabudowę  
mieszkaniową od ul. Dro-
szyńskiego, dzięki czemu  
przyszli mieszkańcy będą 
mogli cieszyć się ciszą i 
spokojem.

Jak zapewnia inwestor, 
osiedle, które powsta-
nie w miejscu dawnych 
Międzynarodowych 
Targów Gdańskich, będzie 
wyjątkowe i z pewnością 
wzbogaci tę część miasta, 
dostarczając jej potrzebnej 
oraz  oczekiwanej przez 
lokalną społeczność prze-
strzeni publicznej. (GB) 

Polskie banki, w odpowie-
dzi na kryzys na światowych 
rynkach finansowych, który 
rozpoczął się w drugiej poło-
wie 2008 roku, zaostrzyły kry-
teria udzielania kredytów. Z 
tego też powodu odnotowano 
spadek wartości udzielanych 
kredytów o 26 proc. z około 
37 mld zł w I półroczu 2007 i 
2008 r. do 28,6 mld w tym sa-
mym okresie roku 2011. Jeśli 
chodzi o 

wartości ilościowe, spadek 
był jeszcze większy. W okresie 

od 2008 roku do 2013 roku 
wyniósł 39 proc. Równo-
cześnie w tym samym czasie 
wzrosła wartość umów kre-
dytowych. Do takiego spadku 
przyczyniły się przede wszyst-
kim firmy pożyczkowe, które 
przejęły dużą część segmentu 
kredytów konsumpcyjnych 
udzielanych na niskie kwoty.

Warto jednak dodać, że w 
2013 roku trend ten na rynku 
kredytów konsumpcyjnych 
się odwrócił. Przyczyną było 
przede wszystkim ponowne 

pojawienie się w ofercie ban-
ków kredytów związanych ze 
sprzedażą ratalną towarów i 
usług. Dlatego też w I półro-
czu 2014 roku banki i SKOK-i 
udzieliły kredytów gotówko-
wych i ratalnych na rekordo-
wą kwotę 37,7 mld zł. 

Podaje się, że kwota ta jest 
wyższa, niż ta, którą odnoto-
wano w latach 2007 i 2008.

BGK przypomina, że w w la-
tach 200-2008, czyli w okresie 
rozpędzania się akcji kredyto-
wej, nadzór bankowy ostrze-

Duże wzrosty na rynku kredytów według BIK
Z najnowszej analizy Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy w I półroczu 
2014 roku pożyczyli w bankach i SKOK- ach na cele konsumpcyjne rekordową 
sumę środków. Eksperci BIK-u twierdzą, że tendencja wzrostowa na rynkach 
kredytów konsumpcyjnych nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

gał przed niebezpieczeństwem 
“przegrzania rynku”. Okazało 
się 

bowiem, że w kolejnych latach 
co ósmy zaciągnięty kredyt nie 
był obsługiwany terminowo. 
Według specjalistów wynikało 
to z sytuacji, w której kryteria 
udzielania kredytów były 

zbyt liberalne. Dane BIK-u 
pokazują jednak, że w zaciąga-
nych później kredytach trud-
ności ze spłatą występują w 
przypadku zaledwie co dwu-
dziestego udzielanego kredytu. 
Obserwuje się sytuację, w któ-
rej banki i kredytobiorcy postę-
pują obecnie bardziej ostrożnie 
niż w latach 2007 – 2008.
(GB)

500 mieszkań 
zamiast targów
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Mała   dzielnica   mieszkaniowa   o   ciekawej,   
zróżnicowanej   stylistycznie  architekturze ma 
powstać na terenach targowych

- Na zakupionym 
przez nas grun-
cie planujemy 
stworzyć małą 
dzielnicę miesz-
kaniową o cieka-
wej, zróżnicowa-
nej stylistycznie  
architekturze, z 
funkcjami usłu-
gowymi.
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Kampania prowadzona we 
współpracy z regionalnymi sto-
warzyszeniami pośredników w 
obrocie nieruchomościami zrze-
szonymi w PFRN skierowana 
jest głównie do studentów, którzy 
- począwszy od połowy sierpnia - 
rozpoczynają intensywne poszu-
kiwania mieszkań do wynajmu. 
W tym czasie żacy są też szcze-
gólnie narażeni na nieuczciwe 
procedery.

 – Ogłoszeniodawcy, zamiesz-
czający anonse typu „Tanie miesz-
kanie do najmu”, oferują często li-
stę adresów w zamian za opłatę w 
wysokości 300-500 zł. Pieniądze 
pobierane są z góry, usługa zaś 
sprowadza się jedynie do przeka-
zania najczęściej nieaktualnych 
już adresów, a nie faktycznego 
doprowadzenia do transakcji  – 
zwraca uwagę Leszek A. Hardek, 
Prezydent Polskiej Federacji Ryn-
ku Nieruchomości.

Dlatego też żacy mogą liczyć 
na wsparcie pośredników, którzy 
w ofercie posiadają mieszkania 
przeznaczone do wynajmu przez 
studentów, a także zajmą się 
kompleksową obsługą transakcji: 
od znalezienia odpowiedniego 
lokum po doradztwo związane 
z zawieraniem umowy najmu. 
Lista biur z całej Polski, które 
uczestniczą w kampanii jest do-
stępna od 1 sierpnia  na stronie 
internetowej PFRN (www.pfrn.
pl).

 – Pośrednik pomoże wybrać 
najlepszą lokalizację, sprawdzi 
tytuł prawny do lokalu, przygo-
tuje inwentaryzację mieszkania, 
pomoże w ustaleniu warunków 
najmu, a także doradzi przy 
wyborze odpowiedniej umowy 
dostosowanej do indywidualnej 
sytuacji najemcy. Część osób, 
szukających mieszkań, to mło-
dzi ludzie, którzy przyjeżdżają 
do dużych miast na studia i nie 
znają panujących w nich realiów. 
Chcąc czuć się bezpiecznie mogą 
skorzystać z pomocy profesjona-
listów – sugeruje Leszek A. Har-
dek.

Tegoroczna kampania po raz 
pierwszy jest realizowana w wa-
runkach deregulacji zawodów 
pośrednika w obrocie nierucho-
mościami i zarządcy nierucho-
mości. 

– Z badań przeprowadzonych 
przez PFRN wspólnie z serwisem 
Domy.pl wynika, że 57 proc. Pola-
ków po deregulacji rynku obawia 
się wzrostu liczby nierzetelnych 

Pośrednicy pomogą studentom
W sierpniu i we wrześniu biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pomogą żakom znaleźć 
mieszkanie i bezpiecznie przejść przez konieczne do zakończenia transakcji procedury. Właśnie na tym 
polega ogólnopolska akcja Bezpieczny Najem, którą organizuje Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 
- Tegoroczna kampania jest szczególnie istotna, bo odbywa się po raz pierwszy po rządowej deregulacji 
zawodu pośrednika – tłumaczą organizatorzy akcji.

pośredników i zarządców. Oba-
wy te potwierdzają pośrednicy. 
Zapytani przez Federację o ocenę 
sytuacji na rynku nieruchomości 
po 1 stycznia 2014 r. potwierdza-
ją, że obecnie dochodzi do wzro-
stu nieuczciwych praktyk. 55 
proc. ankietowanych zauważyło, 
że nieetyczne i nieprofesjonalne 
zachowania zdarzają się częściej. 
W świetle tych badań kampania 
Bezpieczny Najem nabiera szcze-
gólnego znaczenia  – zaznacza 
Leszek A. Hardek.

PFRN przypomina także o 
internetowym Centralnym Re-
jestrze Pośredników wObrocie 
Nieruchomościami PFRN i Za-
rządców Nieruchomości PFRN.  
Każdy znajdzie tu informacje o 
osobie wykonującej zawód, m.in. 
opis jej doświadczenia, wykształ-
cenie i – co ważne – informację 
o ubezpieczeniu od odpowie-
dzialności cywilnej. W systemie 
widoczne są osoby, które posia-
dają licencję nadaną przez PFRN. 
Dotychczas uzyskało ją prawie 
4000 pośredników PFRN z całej 
Polski.
Oprac (GB)

Informacja

Pośrednicy 
radzą studentom:

- Przeprowadź analizę kosztów najmu.
Do czynszu należy doliczyć opłaty za zużycie mediów (prąd, 

gaz, wodę i ogrzewanie). Jeśli w cenę nie jest wliczone ogrze-
wanie zimą czeka nas większy rachunek za prąd lub gaz. Kosz-
ty można minimalizować rozkładając je na większą liczbę wy-
najmujących. Im mniejszy lokal, tym cena jest też relatywnie 
wyższa. Najdroższe są kawalerki. Na cenę wpływ mają stan-
dard i wyposażenie mieszkania. Właściciel może też zażądać 
kaucji, zwrotnej po zakończeniu najmu, w wysokości najczę-
ściej jednomiesięcznego czynszu.

- Oceń lokalizację i standard okolicy.
Ważna jest szybkość dotarcia do uczelni (w tym dostęp do 

komunikacji miejskiej), a także do biblioteki czy dworca PKP 
lub PKS. Liczy się też infrastruktura (np. odległość od sklepu, 
apteki, przychodni etc.). Mieszkania na obrzeżach są często 
tańsze, ale koszty i czas dojazdu mogą nie rekompensować 
różnicy w opłatach. Warto też zwrócić uwagę na tańsze miesz-
kania, które nie są położone przy głównym ciągu komunika-
cyjnym, ale np. w trzeciej lub czwartej linii zabudowy.

- Sporządź umowę.
Umowa powinna regulować wszystko, co jest związane z 

najmem (wysokość opłat, w tym kaucji, sposób rozliczania z 
wynajmującym, usuwanie usterek, okres zawarcia umowy 
etc.). Umowę powinno się zawrzeć bezwzględnie, nawet je-
żeli wynajmujemy tylko pokój. Przed podpisaniem  umowy 
nie powinno się dokonywać żadnych opłat, a jeżeli właściciel 
wymaga zaliczki w zamian za rezerwację najpierw zobaczmy 
mieszkanie. Umowie powinien towarzyszyć protokół zdaw-
czo-odbiorczy zawierający wszystkie elementy znajdujące się 
w mieszkaniu (stan podłóg, ścian, opis sprzętów AGD i RTV, 
mebli oraz liczników).
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To kolejny element więk-
szego projektu „Oświetlenia 
ciemnych miejsc na Dąbro-
wie”, realizowanego przez 
Radę Dzielnicy Dąbrowa. W 
projekcie oświetlone zostaną 
również okolice dzielnico-
wych szkół podstawowych 
oraz ulice: Łopianowa, Ko-
perkowa, Kameliowa, Ma-
cierzanki, Rumiankowa, a 
także sięgacze ul. Rdestowej 
w okolicach ul. Szafranowej. 

- W przyszłych latach pro-
jekt będzie mógł zostać po-
szerzony o kolejne ulice – 
mówi Lechosław Dzierżak z 
Komisji Infrastruktury Rady 
Dzielnicy Dąbrowa. - Jednak 
wcześniej zostaną zorganizo-
wane konsultacje społeczne, 
aby omówić z mieszkańca-
mi najbardziej priorytetowe 
inwestycje na dzielnicy. Za-
chęcam do składania propo-
zycji na kolejne inwestycje 

już teraz, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej rada.
dabrowa@gdynia.pl.

Pilna sprawa
Sprawy związane z oświe-

tleniem ciemnych ulic nie są 
nowością - dominowały np. 
swego czasu podczas konsul-
tacji społecznych dla miesz-
kańców Dąbrowy. Po skali 
zagadnienia widać, że wciąż 
jest to olbrzymi problem na 

terenie naszej dzielnicy. 
- Najważniejsze jest dla nas 

bezpieczeństwo mieszkań-
ców – powiedział Lechosław 
Dzierżak tuż po konsulta-
cjach. - Dlatego zapropono-
waliśmy projekt oświetlenia 
niebezpiecznych miejsc na 
terenie naszej dzielnicy. Są 
to miejsca ciemne, sąsia-
dujące z lasami. Budowa 
oświetlenia jest stosunkowo 
niedroga w porównaniu z 

Ulice wychodzą z cienia
Na wrzesień zostały zaplanowane prace przy budowie oświetlenia na ulicy Głogowej. 
Niedługo później ruszą prace przy ulicy Bazyliowej. 

budową drogi, czy chodni-
ka. Mamy również nadzieję, 
że realizując wiele inwestycji 
oświetleniowych naraz, firmy 
budowlane będą mogły dać 
korzystniejszą cenę, przez co 
będziemy mogli zrobić dla 
mieszkańców jeszcze więcej 
i jeszcze bardziej polepszy się 
standard życia na Dąbrowie.

Całość poza budżetem 
Do realizacji przekazane zo-

stało wówczas przede wszyst-
kim oświetlenie ulicy Łopia-
nowej. 

- Początkowo chcieliśmy 
wykonać tę ulicę komplek-
sowo – zaznaczył Lechosław 
Dzierżak. - Na tej ulicy bra-
kuje nie tylko oświetlenia, 
potrzebna jest jeszcze kana-

lizacja deszczowa oraz sani-
tarna razem z przepompow-
nią ścieków, nawierzchnia 
ulicy i chodniki. Po deszczu 
na drodze pojawiają się ta-
kie dziury, że mieszkańcom 
jest trudno dojść, a nawet 
dojechać do swoich domów. 
Koszt całości według wyceny 
Wydziału Inwestycji wynosił 
w granicach od 3 do 4,5 mln 
zł i przekraczał kilkukrotnie 
możliwości Rady Dzielnicy 
Dąbrowy. Trzeba było inwe-
stycję podzielić na etapy, naj-
więcej zgłoszeń od mieszkań-
ców dotyczyło oświetlenia. 
Jest ono bardzo ważne, gdyż 
wpływa nie tylko na komfort, 
ale również na bezpieczeń-
stwo mieszkańców.
Dorota Korbut 

-  Z czego w głównej mierze 
składa się Pana codzienna 
praca?

- Pracuję nad podniesie-
niem jakości, szeroko rozu-
mianej, estetyki przestrzeni 
publicznej naszego miasta. 
Polega ona na  współpracy 
z Biurem Planowania Prze-
strzennego w zakresie two-
rzenia zasad ładu przestrzen-
nego w miejscowym prawie, 
współpracy z Wydziałem Ar-
chitektoniczno-Budowlanym 
w zakresie wydawania decy-
zji o warunkach zabudowy, 
tworzenia opinii i koncepcji 
plastycznych na rzecz miasta, 
ale w dużej mierze skupiam 
się na przeprowadzaniu in-
terwencji w sprawie nielegal-
nych i szpecących reklam. To 
jest chyba jeden z poważniej-
szych  problemów.

- Czy jest jakaś reguła 
dotycząca miejsc, gdzie ten 
chaos bywa najbardziej 
dokuczliwy? 

- Problem zaburzeń este-
tycznych dotyka wszystkich 
dzielnic w różnym stopniu.  
Ma na to wpływ wiele ele-
mentów: zła kondycja bu-
dynków słaba architektura 
tymczasowa, bylejakość ko-
lorystyk elewacji budynków 
mieszkalnych, brak czystości 
i systematycznej dbałości o 
tereny zielone, ale przede 
wszystkim chaos informa-
cji wizualnej komercyjnej, 
czyli reklamy. Dlatego moje 
interwencje mają miejsce w 
różnych dzielnicach jedno-
cześnie. Grabówek, Chylo-
nia, Śródmieście, Orłowo, 
Dąbrowa czy Wielki Kack. 

Dialog w miejskiej przestrzeni 
Z Jackiem Piątkiem, plastykiem miejskim Gdyni, rozmawia Dorota Korbut.

Chciałbym podkreślić, że w 
wielu przypadkach spotykam 
się ze zrozumieniem proble-
mu i otwartością na współpra-
cę. Dlatego chciałbym bardzo 
podziękować proboszczowi 
parafii p. w. św. Wawrzyńca za 
szybkie usuniecie nośników 
oraz właścicielce nieruchomo-
ści przy ul. Źródło Marii 4, któ-
ra szybko uporządkowała swój 
teren.

- Czyli – liczy się chęć 
współpracy?

- Oczywiście, że tak. Musimy 
mieć świadomość, że dzięki 
współpracy można uniknąć 
poważnych problemów. Duży 
procent reklam jest nielegalny. 
W oparciu o brak odpowied-
nich zgłoszeń, pozwoleń czy 
decyzji występuję do właścicieli 
nieruchomości i przedsiębior-
ców z prośbą o ich usunięcie. 
Nie wszędzie można wszystko, 
ale często jestem w stanie za-
proponować inne przyzwoite 
rozwiązania. Angażuję się w 
przestrzenie szczególnie zde-
gradowane, a ważne z punktu 

widzenia wizerunku naszego 
miasta. Współpraca się opłaca, 
bo można uniknąć nieprzy-
jemności związanych z man-
datami i karami. Zaznaczam, 
że nie walczę z reklamami czy 
przedsiębiorcami. Walczę z 
chaosem i bałaganem. Jestem 
zwolennikiem rozwiązań, któ-
re mają uzasadniony kontekst 
przestrzenny, a zastosowane 
formy bronią się jakością i es-
tetyką.

- Reklamy to chyba jednak 
nie jest jedyny problem 
w kwestii estetyki miasta? 

- Tak. Niestety, często dostrze-
gam po prostu brak dbałości o 
swoją  posesję. Nie wspomnę 
już  o stosunku do tego, co za 
płotem. Brak dbałości o kon-
dycję ogrodzeń, obojętny sto-
sunek do zielska na trawniku 
czy działce. Niechlujna ekspo-
zycja reklam czy towarów. Zbyt 
agresywne kolorystyki budyn-
ków. To wszystko świadczy 
o kulturze zachowań w prze-
strzeni miejskiej. Na szczęście 
ten proces zmian ruszył.

- A czy plastyk miejski 
dysponuje odpowiednimi 
instrumentami, by skutecz-
nie interweniować w takich 
przypadkach – posprzątać, 
usunąć, zasłonić? 

- Oczywiście. Oprócz argu-
mentów czysto plastycznych, 
estetycznych, etycznych mam 
silne wsparcie w służbach po-
rządkowych.  Od początku 
pełnienia mojej funkcji wspie-
ra mnie Straż Miejska. Sporo 
dużych i trudnych tematów 
przekazuję do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, który chętnie podejmuje 
wyzwania. Na początku jednak 
zawsze proponuję dialog.

- Ostatnio uczestniczył Pan 
w interwencji na prośbę 
mieszkańców Dąbrowy. 
Jakie są wnioski po tej „wizji 
lokalnej”? 

- Okazuje się, że wiele no-
śników reklamowych spełnia 
rolę informacji kierunkowej 
doprowadzającej do miejsca 
prowadzenia działalności. Te 
różnorodne konstrukcje można 
zastąpić rozwiązaniem syste-
mowych tablic kierunkowych. 
Czyli kilka nośników zastąpić 
jednym o uporządkowanej czy-
telnej grafice ze wskazaniem 
kierunku, odległości i logotypu 
firmy. Takie rozwiązanie zapro-
ponowałem Zarządowi Mło-
dzieżowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Zresztą współpraca 
zarówno z Radą Dzielnicy, jak 
i właścicielami nieruchomości 
nabiera rumieńców. Spotykam 
się ze zrozumieniem i wolą 
zmian. Musimy mieć jednak 
świadomość, że wszyscy zain-
teresowani muszą mieć czas na 

działanie. W każdym razie pro-
ces się rozpoczął, a efekty będą 
pojawiać się stopniowo.

- Bo przecież chodzi 
o dialog...

- Zapraszam wszystkich 
przedsiębiorców, właścicieli 
nieruchomości, każdego kto 
potrzebuje doradztwa, wspar-
cia czy po prostu pomocy. Je-
stem po to, by służyć pomocą, 
rozwiązywać problemy. Chęt-

nie podzielę się wieloletnim 
doświadczeniem z zakresu 
informacji wizualnej, doboru 
kolorystyki elewacji czy formy 
architektury tymczasowej. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
wykazują otwartość, współ-
odpowiedzialność  i chęć 
współpracy w zakresie ukła-
dania naszej wspólnej prze-
strzeni publicznej. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Źródło Marii 4 - przed i po interwencji 

Chodzi o 
dialog - 

zapewnia 
Jacek Piątek
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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. 

WEJHEROWO
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 rucho-
we oraz joga. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenerów 
Tiger Gym Wejherowo.

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. 

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

Jak co roku w każdą niedzielę podczas letnich wakacji o godz. 
17.00 odbywa się Muzyczne Lato w parku. Jest niezwykle różno-
rodnie. Posłuchać można muzyki włoskiej, folkowej, hip hopu, 
rock&rolla, muzyki elektronicznej a nawet kwartetu smyczkowe-
go. W najbliższą niedzielę zagra Frument Project (to zespół, który 
gra folk) zaś w kolejną Orkiestra Dęta Fermata (koncert pod nazwą 
Dary Jana Pawła II odbędzie się 31 sierpnia). 

Jelonek, Ukeje, Raggafaya i inni – to wszystko czeka tych, którzy w 
dniach od 29 do 31 sierpnia wybiorą się do Żukowa. Przez trzy dni 
trwać tam będzie rockowa impreza, czyli Freedom Festival. 
To będą dni pełne muzycznej energii - w Parku nad Jeziorkiem 
zagrają zarówno gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak i � naliści 
programu Voice of Poland: Damian Ukeje oraz Juan Carlos Cano z 
zespołem Enclose. 
Posłuchać więc można będzie Jelonka, Kapeli Pieczarki, Rag-
gafaya, a także lokalnych kapel: Yell_O!, Lizard Head, Horoskop, 
Hipertro� a, Red Cruizer, Mayonez i Soda.
Podczas festiwalu trwać będą Dni Dawcy Szpiku. Organizatorzy 
pomyśleli też o najmłodszych, tworząc specjalną strefę dla dzieci. 
Dla przyjezdnych ważną informacją jest z pewnością, że pole na-
miotowe będzie bezpłatne, zaś sam wstęp na festiwal jest wolny. 

ŻUKOWO

ZWIEDZANIE RATUSZA

MUZYCZNE LATO

FREEDOM FESTIVALFo
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Wieńce dożynkowe, wybory Małej Miss Lata i grecka grupa muzyczna – to tylko nie-
które z atrakcji, jakie zaplanowali organizatorzy gminnych dożynek. Impreza odbędzie 
się w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, na boisku w Gołubiu. O godz. 13.00 rozpcoznie 
się uroczysta, dożynkowa msza święta w kościele NMP Częstochowskiej w Gołubiu, zaś 
po mszy zaplanowano przemarsz korowodu na boisko. Tam wójt gm. Stężyca uhonoruje 
producentów rolnych, zaś na scenie wystąpi Gminna Orkiestra Dęta oraz zespoły arty-
styczne. Ogłoszone zostaną wyniki konkursu piękna Wieś. 

Na godz. 16.00 zaplanowano początek Wyborów Małej Miss Lata, następnie program 
artystyczny dla dzieci i wybór najpiękniejszego wieńca. Na scenie wystąpi regionalny ze-
spół pieśni i tańca Cepelia „Pilsko” Żywiec. O godz. 20.30 – koncert gwiazdy wieczoru, 
czyli Nikosa Rusketosa z zespołem Orfeusz. 

GM. SIERAKOWICE
NIKOS RUSKETOS I ORFEUSZ
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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).

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. 

CHMIELNO

W najbliższy piątek, 22 sierpnia, odbędzie się festyn wakacyjny pod patronatem 
wójta gminy Chmielno. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00. W programie 
znalazły się Amatorskie Zawody Pływackie na miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli (plaża gminna) w Chmielnie, natomiast od godz. 18.00 ma stadionie 
gminnym w Chmielnie: wręczenie nagród w Amatorskich Zawodach Pływackich, 
pokaz sprzętu strażackiego - zabawy dla dzieci, konkursy dla dzieci i dorosłych 
– DYNAMIC EVENT, występ grupy tańca nowoczesnego STOP AND GO, zabawa 
przy zespole PREMIUM i SZOKERS. 
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Przez te kilka dni przy 
gdyńskich kejach cumowało 
25 jednostek, w tym te naj-
większe i najpiękniejsze na 
świecie. Imponującą popular-
nością wśród zwiedzających 
cieszyły się rosyjskie: Sedov, 
Kruzenshtern i zbudowana 
jako kopia fregaty cara Piotra 
I jednostka Shtandart. Przy-
płynęły żaglowce uczestnicy 
Operacji Żagiel z 1974 roku: 
wspomniany już Kruzensh-
tern, francuski dwumaszto-
wiec Etoile, Falken ze Szwe-
cji, z Niemiec Seute Deern i 
Greif, który w międzyczasie 
zmienił nazwę, bo 40 lat temu 
przybył jako Wilhelm Pieck 
z NRD. Było to wtedy pierw-
sze tego typu wydarzenie za 
„żelazną kutyną”, pierwsze 
w dziejach spotkanie żeglar-
skiego wschodu z zachodem. 
A sprawcą tego przełomu 
stał się nasz przedwojenny 
Dar Pomorza, który w 1972 
roku pod dowództwem kapi-
tana Kazimierza Jurkiewicza 
wygrał Operację Żagiel na 
trasie Solent – Skaw (poko-
nując bark Bundesmarine) i 
zgodnie ze zwyczajem jego 
port macierzysty (Gdynia) 
uzyskał przywilej organizo-
wania kolejnej żeglarskiej 
imprezy. Niestety lata lecą i w 
tym roku Dar Pomorza, prze-
obrażony w statek-muzeum, 
mógł być już tylko miejscem 
spotkań prawdziwych żegla-
rzy, w tym kaphornowców.

Skala tegorocznego zlotu 

Po naszej publikacji

W artykule „Tak się bawi Chylonia!” 
w Expressie Gdyńskim nr 245 – 
nie z naszej winy - pojawiła się 
pomyłka. W wyniku błędnych in-
formacji, przekazanych do redak-
cji, jako Danuta Poznańska została 
przedstawiona Urszula Pozanska, 
która tego dnia wystąpiła w 
recitalu własnego autorstwa, tuż 
po Kacprze Fułku oraz zaśpiewała 
kilkakrotnie piosenkę o Gdyni. Za 
pomyłkę przepraszamy!

Ponad 30 amatorów deskorolek stawiło się 
na Seaside Session, czyli czwartej odsłonie 
Skateboardowych Grand Prix Polski. Zawod-
nicy byli bezlitośni dla przeszkód, które czeka-
ły na nich w AB Inwestor Skatepark Gdynia w 
Parku Sue Ryder. Właściciele „czterech kółek” 
zaliczyli kilka upadków, ale ollie, kick� ipów i 
back� ipów nie było końca. A to wszystko po 

to by zdobyć główne trofeum. Pierwsze trzy 
miejsca zajęli: Alex Żerwe z Gdańska (nagro-
da: 1 000 zł w gotówce i bon na 500 zł do skle-
pu VANS Gdańsk Galeria Bałtycka), Mateusz 
Okuła z Kędzierzyna Koźle (500 zł w gotów-
ce), Kamil Gozłowski z Gdańska (300 zł w go-
tówce).
Oprac. DK

Deskorolkowe Grand Prix
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Operacja Żagle Gdyni 2014
Malownicza parada na wodach Zatoki Gdańskiej, w blasku zachodzącego słońca zakończyła Operację Żagle Gdyni 
2014. Podczas pięciu dni, które flota spędziła w gdyńskim porcie, żaglowce obejrzało 1,9 miliona odwiedzających. 
Impreza upamiętniła 40. rocznicę pierwszego zlotu żaglowców, Operacji Żagiel ‘74. 

żaglowców oraz fakt, że odby-
wał się on podczas długiego 
weekendu sprawiły, że mimo 
zmiennej aury, według szacun-
ków służb porządkowych Gdy-
ni, żaglowce obejrzało oko-
ło  1,9 miliona osób. Tłoczno 
było już w czwartek, bo choć 

nie był to o� cjalnie dzień im-
prezy, to w Basenie Prezydenta 
cumowała już większość ża-
glowców. W kolejne dni przez 
gdyńskie nabrzeża od rana do 
późnych godzin wieczornych 
przechodziła fala zaintereso-
wanych wielkimi jednostkami 

osób. Z Bulwaru Nadmorskie-
go, Polanki Redłowskiej oraz 
plaż Orłowa, Śródmieścia i 
Redłowa poniedziałkową pa-
radę żagli obejrzały setki ty-
sięcy osób. A było co oglądać, 
bo podczas wychodzenia jed-
nostek z portu rozpogodziło 

się i nad międzynarodową 
� otą żaglowców zaświeciło 
słońce. Silny wiatr, dochodzą-
cy w porywach do 7 stopni w 
skali Beauforta, uniemożliwił 
jednak jednostkom postawie-
nie wszystkich żagli, bowiem 
przy takich warunkach wiatro-

wych z postawionymi żaglami 
jednostki nie byłby w stanie 
utrzymać szyku paradnego, a 
ich przejście zakończyłoby się 
zbyt szybko i mogłoby być zbyt 
niebezpieczne dla towarzyszą-
cych jachtów.  
Anna Kłos 

Polski żaglowiec Pogoria Replika fregaty cara Piotra I - Shtandart
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Pomorskie.

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

BIERZ mnie, jestem chętna. Blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 511-
470-498, Sopot.

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM piec Co moc 20 kw na 
drewno, węgiel. Tel: 604-434-981

GRILL elektryczny, stół ława, express 
do kawy, szybkowar, garnitur 146cm, 
beżowy dywan 140x200, autodraha 
czeska, tel. 885 557 151

LODÓWKA electrolux, chodnik 
6x1m, żelazko, prześcieradło elek-
tryczne, drzwi pełne, żyrandol, tel. 
885 557 151

ŻELAZKO Tefal, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne wewnętrzne 
i metalowe, żyrandol, chodnik 6x1m, 
stół – ława na kółkach, express, tel. 
885 557 151

SPRZEDAM sofę 2 osobową, tanio. 
Tel: 501-466-817

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

BECZKI plastikowe 100 i 200 litrów. 
Tel: 511-841-826. Cena 30 i 55zł za 
sztukę.

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

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 
501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � 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

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

SPRZEDAM kanapę, tanio, Pierwo-
szyno, tel. 608 097 261

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

ŁADNE M-3 z widokiem na las i Gdy-
nię, 48 m2 z balkonem, w nowym 
bloku, p. 2/3, okazja, tel. 604 169 071

DZIAŁKA 7600m2 w miejscowości 
Łówcz Górny, koło Strzebielina z 
możliwością zabudowy, media przy 
granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 
00491724794130, tel. 725 504 787

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażo-
wej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, ulica 
Stefczyka 28b. Tel: 501-278-888

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni za okazyjną cenę, 
sprzedam. Tel: 690-445-628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni. Tel: 730-201-700.

ŁADNE M-3 z widokiem na las i 
Gdynię, 48m2, piętro 2/3, balkon, 
piwnica, nowy blok z cegły. Okazja. 
Tel: 604-169-071

MIESZKANIE 55m w Wejherowie, 3 
pokoje, 1 piętro, rok budowy 2011, 
wysoki standard wykończenia. 258 
tys. Tel: 509-524-714

DZIAŁKĘ budowlana 1034 m 
wyposażona w media, z domkiem 
letniskowym sprzedam, Lubowidz 
- 5 km od Lęborka, 120000 zł do 

negocjacji, tel. 503 413 494

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  

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
miejscowości Lówcz Górny, koło 
Strzebielina, cena do negocjacji , 
kontakt 607 773 292

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

SPRZEDAM pomieszczenie gospo-
darcze na osiedlu Fenikowsiego w 
Wejherowie, 3m, cena orlexu, tel. 
721 102 236

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w Lów-
czu Górnym, koło Strzebielina, cena 
do negocjacji, kontakt 607 773 292

DZIAŁKĘ budowlaną 1034 m (me-
dia + domek letniskowy) sprzedam, 
Lubowidz – 5 km od Lęborka, tel. 
503 413 494

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ murowany, duży, do wyna-
jęcia, tel. 501 549 579

WYNAJMĘ dwupokojowe miesz-
kanie, aneks na parterze, Osiedle 

Sikorskiego w Wejherowie, 5min do 
skm. Tel: 721-102-236

WYNAJMĘ mieszkanie 30 m na 
parterze z ogródkiem, dwa pokoje 
z aneksem. Na osiedlu Sikorskiego 
w Wejherowie 5 min do skm. Tel: 
721-102-236

DO WYNAJĘCIA dom wolno stojący 
5 pokoi w Wejherowie. Blisko dworca 
głównego. Tel: 693-370-251

GARAŻ dwustanowiskowy wynajmę 
od zaraz, Kartuzy, tel. 695 813 159

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

ZA 100 zł, 2 ekrany kompa, Wejhero-
wo, tel. 502 351 988

INNE

TELEWIZOR kolorowy NEC, 29 
cali, 2 kolumny, oddam gratis, tel. 
517-782-024

SPRZEDAM nowy czytnik packet 
book mini z wi-�  za pół ceny, 160 zł, 
Wej., tel. 502 351 988

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POMOC Kredytowa dla zadłużonych 
Tel: 703-202-602 (1,29zł/min)

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

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

GORĄCA blondi pozna Panów 
sponsorów. Zapraszam do siebie, od-
wiedź mnie a zabiorę Cię w siódme 
niebo Tel: 514-670-725 Sopot Woj. 
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Na liście startowej w tego-
rocznych zmaganiach było 
ponad 1600 osób. Linię mety 
przekroczyło nieco ponad 
tysiąc trzystu. Organizacyjny 
i sportowy sukces imprezy 
zadecydował o tym, że za rok 
Gdynia będzie gościła Herba-
life Ironman 70.3, czyli naj-
bardziej prestiżowe zawody 
na dystansie half-ironman. 

 
Zacięta rywalizacja

Nieoczekiwanie, drugie 
miejsce zajął Massimo Cigana 
z Włoch, który stracił do zwy-
cięzcy blisko 5 i pół minuty 
(4:00:13), natomiast najniż-
szy stopień podium zdobył 
Irlandczyk Sean Donnelly 
(4:01:08), który prowadził po 
pływaniu i jeździe na rowe-
rze. Czwartą lokatę zajął drugi 
przed rokiem Anton Blokhin 
(04:02:58).

Rywalizacja pań była nieco 
bardziej wyrównana. Podob-
nie jak przed rokiem wygra-
ła Maria Cześnik (04:22:21), 

Herbalife Triathlon 
Gdynia za nami 

Ewa Romaniuk i Katarzyna 
Goralska (YKP Gdynia) pod-
czas Volvo Gdynia Sailing Days 
zostały mistrzyniami Europy 
juniorek w klasie 420. Nasze za-
wodniczki  świetnie wypadły w 
także w klasy� kacji open, gdzie 
zajęły 4. miejsce, ustępując pola 
jedynie męskim załogom.

Jak oceniają specjaliści, przy 
takich warunkach pogodo-
wych, więcej nie można było 
oczekiwać, gdyż przy silnym 
wietrze decydowała przede 
wszystkim siła, a nie technika.  

Ostatniego dnia regat, zgod-
nie z deklaracjami trenera ka-
dry, Stanisława Mickiewicza, 
dla Polek najważniejszą klasy� -
kacją były mistrzostwa Europy 
juniorek. Ewa Romaniuk i Ka-

tarzyna Goralska żeglowały w 
dwóch ostatnich wyścigach bez 
zbędnego ryzyka i kontrolowa-
ły to, co robią ich najgroźniej-
sze rywalki w walce o medale. 
W poniedziałek 18 sierpnia 
2014 r. załoga YKP Gdynia 
meldowała się na mecie na 21. 
i 8. miejscu. To wystarczyło do 
złota, gdyż przewaga naszych 
reprezentantek wypracowana 
w poprzednich dniach była 
kolosalna. W końcowej klasy-
� kacji biało-czerwone wyprze-
dziły kolejną załogę o blisko 30 
punktów!

 
A za rok matura

- Wielkie gratulacje dla zało-
gi - ocenia Tomasz Chamera, 

dyrektor sportowy Polskiego 
Związku Żeglarskiego. - Nie 
wiem, czy w historii tej klasy 
mieliśmy złoty medal. Trudno 
mi sobie przypomnieć. A jeże-
li nawet był, to bardzo dawno 
temu. W klasach dwuoso-
bowych mamy rzeczywiście 
dość ubogie tradycje, jeśli 
chodzi o medale, a zwłaszcza 
w ostatnich latach. Dlatego 
to bezwzględnie wielki suk-
ces dziewczyn. Ponadto, poza 
tytułem mistrzyń Europy w 
klasy� kacji kobiet zajęły one 
czwarte miejsce w klasy� ka-
cji ogólnej, ustępując tylko 
trzem załogom mężczyzn. 
To naprawdę duży wyczyn. 
Gdynianki potwierdziły duże 
umiejętności i potencjał. Wie-

rzę, że za kilka lat będziemy 
świętowali ich medale olim-
pijskie. Od jesieni tego roku 
dziewczyny zamierzają że-
glować już w klasie 470, a za-
tem specjalności z programu 
igrzysk. Co prawda w przy-
szłym roku zdają maturę, co 
ograniczy ich czasowe możli-
wości treningu, ale w sporcie 
nie powinno odkładać się ni-
czego na później, więc wierzę, 
że podejmą rywalizację już o 
miejsce w reprezentacji na Rio 
de Janeiro 2016.

Złoto dla Francuzów 

W klasy� kacji generalnej, w 
której sklasy� kowano 108 za-
łóg, Polki z podium, na czwar-

OPEN
1. Hippolyte Machetti/Sidoine Dantes (Francja)  - 86 pkt.
2. Kilian Wagen/Gregoire Siegwart (Szwajcaria)  - 92 pkt.
3. Alexandre Demange i Maxime Roux (Francja)  - 110 pkt.
4. Ewa Romaniuk/Katarzyna Goralska (Polska)  - 128 pkt.
 

JUNIORKI
1. Ewa Romaniuk/Katarzyna Goralska (Polska)  - 128 pkt.
2. Paula Barcelo/Margarita Alba (Hiszpania)  - 157 pkt.
3. Sarah Norbury/Mari Davies (W.Brytania)  - 180 pkt.

Klasy� kacja mistrzostw Europy juniorów 
klasa 420, po dwunastu wyścigach:

Polki mistrzyniami Europy te miejsce zepchnęli rewelacyj-
nie żeglujący w poniedziałek 
Francuzi. Alexandre Demange 
i Maxime Roux wpływali w 
ostatnich wyścigach na 1. i 2. 
miejscu i tym samym nad za-
łogą YKP Gdynia wypracowali 
aż 18 punktów przewagi.

Zresztą także złoto zabrali 

Francuzi. Hippolyte Machetti i 
Sidoine Dantes bez problemów 
odrobili punkt straty do lideru-
jących po niedzieli Szwajcarów, 
a prymat przypieczętowali w 
kończącym mistrzostwa wyści-
gu, przecinając linię mety na 1. 
pozycji. 
Oprac. DK 

Andreas Raelert fantastycznym czasem 3 godziny 54 minuty i 44 sekundy wygrał Herbalife Triathlon Gdynia 2014. 
To najlepszy rezultat, jaki kiedykolwiek udało się uzyskać w Polsce.

skim, który pewnie wygrał Ma-
teusz Rak. Potem konferencja 
prasowa, na której ogłoszono, 
że w przyszłym roku w Polsce 
odbędzie się pierwszy w historii 
Ironman 70.3, a na końcu - wi-
sienka na sportowym torcie - 
niedzielny Herbalife Triathlon 
Gdynia 2014.

Dodajmy, że według szacun-
ków organizatorów, w trakcie 
zawodów na trasie kibicowało 
około 30 tys. osób, co jest ewe-
nementem na skalę europejską. 
To, co dodatkowo czyni naszą 
imprezę wyjątkową, to liczba 
uczestników, którzy ukończyli 
zmagania. Liczba ponad 1300 
tzw. „� nisherów” sytuuje Herba-
life Triathlon Gdynia w pierw-
szej dziesiątce tego typu imprez 
na Starym Kontynencie.   

A za rok - Ironman

Już za rok Gdynia będzie gości-
ła  Herbalife Ironman 70.3, czyli 
najbardziej prestiżowe zawo-
dy na dystansie half-ironman. 
Gdyńska edycja imprezy odbę-
dzie się w dniach 7-9 sierpnia. 
Zawodnicy powalczą między 
innymi o 30 przepustek na Mi-
strzostwa Świata Ironman 70.3.

druga była Camilla Lindholm 
(04:24:39), a trzecia Ewa Bugdoł 
(04:26:23).

Z Polaków pierwszy na mecie 
zameldował się Kacper Adam, 
zajmując 6. miejsce w klasy� ka-
cji generalnej (4:07:45). Warto 
również wspomnieć o wspania-
łym wyniku gdynianina Daniela 
Formeli (4:11:01), który zdekla-

sował wielu zawodników z elity 
i zajął wysokie 8. miejsce.

Na europejską skalę

To był weekend, który z pew-
nością na długo zapadnie w 
pamięci polskich miłośników 
triathlonu. Najpierw sobotni 
wyścig na dystansie sprinter-

Gdynianie kibicowali 
zawodnikom

Już za rok Gdynia będzie gościła  
Herbalife Ironman 70.3, czyli najbardziej 
prestiżowe zawody na dystansie half-
ironman. Gdyńska edycja imprezy 
odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia. 
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Nad rywalizacją najmłod-
szych adeptów kolarstwa, 
którzy ściga się będą na 
gdyńskim Skwerze Kościusz-
ki czuwać będzie Akademia 
Kolarska Michała Kwiat-
kowskiego COPERNICUS. 
Patronat nad imprezą objęli 
Wojciech Szczurek, prezy-
dent Gdyni oraz Mieczysław 
Struk, marszałek woj. po-
morskiego. 

- Wyścig został pomyślany 
tak, aby mogli wziąć w nim 
udział zarówno początkują-
cy rowerzyści-amatorzy, jak 
i zawodowi kolarze z licen-
cją PZKol - mówi Bartłomiej 
Glaas z Trójmiejskiego Sto-
warzyszenia Rowerowego. - 
To możliwe, ponieważ trasa 
przejazdu dzieli się na trzy 
dystanse, zróżnicowane pod 
względem długości oraz stop-
nia trudności. Szacujemy, że 
w tym roku na szosę wyjedzie 
łącznie ok. 1500 kolarzy. 

Podwójna pętla
Uczestnicy ścigać się będą 

na dwóch oddzielnych pę-
tlach o długości 40 i 125 km, 

Zbliża się ŠKODA CYKLO Gdynia!
Na 7 września zaplanowane jest wielkie święto kolarskie – tego dnia rusza ŠKODA CYKLO 
Gdynia, organizowane przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe. 

sprzętu treningowego dzieciom 
i młodzieży, które w trakcie „do-
rosłego” wyścigu będą mogły 
spróbować swoich sił na pętlach 
wokół Skweru Kościuszki.

Pojedź z mistrzem
- Wraz z akademią, której je-

stem współzałożycielem, po-
stanowiłem zaangażować się w 
popularyzację kolarstwa wśród 
dzieci i młodzieży, kładąc duży 
nacisk na szkolenie zgodne 
z najnowszymi europejskimi 
i światowymi standardami - 
mówi Michał Kwiatkowski. - 
Podczas tegorocznego wyścigu 
także ci najmłodsi przybyli do 
Gdyni kibice, będą mogli spró-
bować swoich sił na rowerach i 
być może zechcą kontynuować 
naukę. 

Więcej informacji na temat 
ŠKODA CYKLO Gdynia oraz 
formularz rejestracyjny znajdu-
ją się na stronie internetowej: 
http://skodacyklogdynia.pl/
oprac. DK

a także łączącej je i przezna-
czonej wyłącznie dla profesjo-
nalistów trasie o długości 165 
km. W zmaganiach na tym dy-

stansie kibice będą mogli oglą-
dać m. in. mistrza Polski oraz 
dwukrotnego uczestnika Tour 
de France, Michała Kwiatkow-

skiego z grupy Omega Pharma-
Quick Step. 

Jeden z najlepszych obecnie 
polskich kolarzy wystąpi w 

gdyńskim wyścigu nie tylko w 
roli zawodnika. W dniu zawo-
dów jego Akademia Kolarstwa 
Copernicus zapewni dostęp do 

Od lewej: Marek Łucyk - dyrektor GOSiR Gdynia,  Michał Kwiatkowski - mistrz Polski, Michał Cabaj -  Škoda, 
Michał Jackowiak - Copernicus
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