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NAKŁAD 7 000 EGZ.

Gwiazdy 
zagrają we 
Władysławowie!
Nadchodzi już III edycja 
koncertów pod hasłem 
„Letnia Scena  Muzyczna”. 
Fani muzyki popularnej, 
rockowej, reggae, jaki i 
hip-hopu po raz kolejny 
będą mogli wysłuchać 
swoich ulubionych 
wykonawców

Letni sezon
czas zacząć

Niedzielny odpust rozpocznie 
się o godzinie 10.45 przejściem 
z plebanii do portu w asyście or-
kiestry. Piętnaście minut później 
pięknie udekorowane  jednostki z 
rybakami, mieszkańcami i tury-
stami wypłyną na wody zatoki z 
portu rybackiego. Na wodach za-
toki do rybackich kutrów z Pucka 
dołączą jednostki z okolicznych 
portów a około 11.45 na wodach 
zatoki zostanie odprawione na-
bożeństwo w intencji rybaków. 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
modlitwa rybaków będzie miała 
niezwykle symboliczny i wzru-
szający przebieg – wszystkie od-
świętnie przystrojone jednostki 
połączą się burtami, tworząc 
symboliczny ołtarz.

Kolejnym punktem progra-
mu wydarzenia będzi Msza św. 
z udziałem Metropolity Gdań-
skiego ks. Abp. Sławoja Leszka 
Głódzia, która zostanie odpra-
wiona z ołtarzu polowego przy 
puckiej farze. Nabożeństwo za-
powiedziano na godzinę 12.30.
W tym roku Morska Pielgrzym-
ka Rybaków będzie miała także 
wymiar samorządowy. Miasto 
będzie  bowiem obchodzio jubi-
leusz 10-lecia partnerstwa z nie-
mieckim miastem Stein.  W trak-
cie dziesięcioletniej współpracy 
wielokrotnie organizowano już 
wyjazdy do Niemiec i realizowa-
no współne działania kulturalne 
i sportowe. Także w tym roku na 
Morską Pielgrzymkę Rybaków 

Zgodnie z obietnicą kolejarzy 
- w niedzielę 15 czerwca na re-
montowany przez dwa lata tory 
Reda-Hel wróciły pociągi.Jed-
nak  otwarcie tej linii okazało 
się falstartem -z powodu uste-
rek wprowadzono komunika-
cję autobusową a pociągi prze-
jeżdżały do  stacji docelowej 
z opóźnieniem.Pasażerowie i 
turyści podróżujący trasą zare-
agowali oburzeniem i irytacją.

Problemy rozpoczęły się już 
w niedzielny poranek. Pierwszy 
pociąg na półwysep z Gdyni 
wyjechał nie jak zapowiadano 
o godzinie  5.38 rano, a dopiero 
około godz. 11.00. Do godziny 
dziesiątej obowiązywała za-
stępcza komunikacja autobuso-
wa. W efekcie  pierwszy pociąg 
pokonał trasę Reda-Hel z około 
pięciogodzinnym opóźnie-
niem. Kolejarze tłumaczyli sy-
tuację zaniedbaniami ze  strony 
wykonawcy remontu.

- Nie zadziałała automatyka, 
która odpowiada za opuszczanie 
rogatek. W efekcie musieliśmy 
więc spowolnić ruch w wybra-
nych  miejscach trasy kolejowej 
- tłumaczyła Ewa Symonowicz-

Bałagan podczas otwarcia linii
na kolei mogą zniechęcić do 
odwiedzania półwyspu. Inwe-
stor zadeklarował, że koszty 
dodatkowych prac i działań  
związanych z przywróceniem 
ruchu na trasie w normalnych 
trybie ma ponieść wykonawca 
remontu.

Modernizacja linii kolejowej 
Reda – Hel trwała dwa lata a 
jej całkowity koszt wyniósł 117 
mln złotych brutto. Głównym 
celem inwestycji było skróce-
nie podróży pociągiem na Hel 
o około pół godziny. Zapla-

nowane prace objęły wymia-
nę i  naprawę torów o łącznej 
długości ponad 57 km. Wyko-
nawca zamontował 11 nowych 
rozjazdów na 6 stacjach. W ra-
mach prac stworzono  12 no-
wych peronów, które zostały 
podwyższone i wyposażone w 
nowe wiaty i tablice na rozkła-
dy jazdy. Modernizacja objęła 
również 2 wiadukty.

W trakcie prac inwestorowi 
udało się oszczędzić pieniądze, 
a te środki zostaną przeznaczo-
ne na przeprowadzenie dodat-

kowych  prace poprawiających 
parametry techniczne linii ko-
lejowej. Prace będą polegały, 
między innymi na zbudowa-
niu nowego peronu  wyspowe-
go na stacji Hel, przedłużeniu 
infrastruktury światłowodowej 
na całą trasę oraz na montażu 
nowych rozjazdów na torach  
bocznych kilku stacji. 

- Takie prace będą prowadzo-
ne od września i nie spowodu-
ją utrudnień dla pasażerów 
- zapowiada Ewa Symono-
wicz-Ginter.

Ginter, rzecznik prasowy po-
morskiego PKP PLK.

Inwestor remontu tłumaczył, 
że zobowiązał wykonawcę do 
pilnego naprawienia usterek,  
a w ostatnim tygodniu czerw-
ca pociągi na  Hel mają jeź-
dzić bez opóźnień i utrudnień. 
Kolejowy bałagan ogromnie 
zirytował mieszkańców i tu-
rystów podróżujących na tej 
trasie, samorządowcy obawia-
ją się natomiast,  że problemy 

W trakcie prac 
inwestoro-

wi udało się 
oszczędzić 

pieniądze, a te 
środki zostaną 
przeznaczone 

na przeprowa-
dzenie dodat-
kowych  prace 

poprawiających 
parametry 

techniczne linii 
kolejowej. 

PIELGRZYMKA NA KUTRACH
W najbliższą niedzielę 28 czerwca ruszy Morska Pielgrzymka Rybaków na Odpust Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Pucku. Wydarzenie będzie  jedną z największych imprez kulturalno–religijnych na Kaszubach 
a zarazem jedyną morską pielgrzymką w Europie!

Morska Piel-
grzymka Ryba-
ków to jedna z 

największych 
imprez kul-
turalno–re-
ligijnych na 
Kaszubach. 

Na zdjęciu 
ubiegłoroczna 

edycja imprezy

przyjedzie delegacja ze Stein.
- Goście z miasta partnerskie-

go podczas mszy oraz po godz. 
15.00 zaprezentują się artystycz-
nie na scenie – zapowiada Iwona 
Konkel z UM Puck.

Barwne i wiodowiskowe wy-
stępy artystyczne będa miały 
miejsce na Zielonej Plaży i po-
trwają do godziny 18. Zwień-
czeniem niedzielnego odpustu 
będzie atrakcyjne widowisko 
„Wehikuł Czasu – wiecznie …
szalone lata 80-te”, które ruszy o 
godzinie 18.

Pielgrzymowanie wodą z 
Półwyspu Helskiego ma długą 
tradycję, której początki sięgają 
około 1217 roku,kiedy nadano 

Puckowi przywilej odbywania 
jarmarków w dniu patronów pa-
rafi i. Półwysep przez długi czas 
był szeregiem wysepek i dotarcie 
do Pucka mogło odbyć się jedy-
nie łodziami. Gdy w 1922 roku 
oddano do użytku linię kolejową 
z Pucka do Helu, zwyczaj mor-
skiego pielgrzmowania zaczął 
wówczas zanikać. Do reaktywo-
wania tradycji morskich piel-
grzymek doszło w 1981 roku 
dzięki inicjatywie  Aleksandra 
Celarka - znakomitego żeglarza, 
szkutnika, inicjatora regat sta-
rych rybackich łodzi żaglowych 
Kaszëbsczi Bôtë pód Żeglami. 
Zainspirowała go wiadomość o 
odbywającej się w Brazylii ry-

backiej pielgrzymce Amazonką. 
Wkrótce po podjęciu decyzji, 
pierwsza powojenna pielgrzym-
ka rybaków wyruszyła z Kuźnicy 
do Pucka. Wzięło udział 50 jed-
nostek – łodzi i kutrów rybac-
kich. Druga pielgrzymka w 1982 
roku przebiegła podczas stanu 
wojennego, kiedy turystyka 
wodna była zakazana. Mimo że 
rybacy nie uzyskali u władz po-
zwolenia, z przystani w Kuźnicy 
wypłynęło 26 łodzi rybackich. 
W porcie żołnierze WOP i funk-
cjonariusze MO skrupulatnie 
spisujący wszystkie łodzie a wła-
ściciele tych jednostek  otrzymali 
wezwania do kolegium do spraw 
wykroczeń.
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jest łatwiej...
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-Naszym zadaniem 
jest przygotować mia-
sto do sezonu od stro-
ny infrastruktury: ulic, 
kwiatów, parków i pla-
ży. Po zeszłorocznym 
sukcesie renowacji 
Skweru Gen. Halle-
ra przy ul. Morskiej, 
która uzyskała spore 
uznanie w branżowych 
pismach, w tym roku 
zrealizowaliśmy jesz-
cze większą inwestycję 
– urządzenie skweru w 
dzielnicy Szotland nad 
Zatoką Pucką. Było 
to tym trudniejsze, że 
pracowaliśmy w ob-
szarze NATURA 2000 
i sąsiedztwie rezerwatu 

przyrody Słone Łąki. Efekt bardzo nas cieszy.
-Przygotowaliśmy kolejne przestrzenie publiczne dla 

mieszkańców i turystów, kończymy remonty dróg i chod-
ników. Kolorów i to dosłownie nabiera nasza miejska 
zieleń. Miasto zakwita nie tylko sezonowymi kwiatami 
ale i tymi, które zasadziliśmy w roku 2013. Cieszymy się, 
bo nasi goście widzą te starania naszych ekip i naszej ar-
chitekt krajobrazu. Co prawda nie osiągnęliśmy jeszcze 
wszystkiego co zaplanowaliśmy, ale po krokusach i tuli-
panach aktualnie surfi nie cieszą nasze oczy a czekamy już 
na różne i inne rośliny wieloletnie. 

-Zarządzamy też plażami gminnymi organizując na 
nich obsługę ratowniczą i sprzątając je każdego ranka o 
świcie. W tym roku udało nam się uzyskać godło „Błę-
kitna Flaga” dla kąpieliska nr 9 we Władysławowie. Jest 
to wyróżnienie dla najlepszych miejsc a kryteria dotyczą 
czystości wody, jakości piasku, atrakcji, pomocy dla nie-
pełnosprawnych, pojemników do segregacji odpadów, 
urządzeń sportowych jak do nordic walking. My speł-
niliśmy wszystkie te wymogi i dostaliśmy to branżowe 
wyróżnienie plaży. Inwestujemy też w obiekty ratowni-
cze. Od poprzedniego lata ratownicy w Jastrzębiej Górze 
dysponują obiektem nie gorszym niż z serialu „Słoneczny 
patrol”.  

Oczywiście musimy też zadbać o czystość ulic, chodni-
ków i placów, dlatego letni sezon, kiedy gminę Włady-
sławowo odwiedzają setki tysięcy turystów, jest dla nas 
okresem wytężonej pracy. Ale po efektach nas poznacie!

Ideą przedsięwzięcia było stworzenie miejsca ogólnodostępnego, dla mieszkańców i turystów, powiązanego z tożsamością kul-
turową dawnego Władysławowa – Wielkiej Wsi, przy jednoczesnym pokazaniu walorów przyrodniczych i widokowych terenu 
położonego nad Zatoką Pucką, a zwłaszcza znajdujących się tam naturalnych zasobów chronionych rezerwatu „Słone Łąki”. 
W projekcie zaplanowano posadowienie starej łodzi rybackiej oraz urządzeń nawiązujących do historii dzielnicy Szotland. 
Kolejnym atutem inwestycji jest powstanie strefy rekreacyjnej, z której będą mogli korzystać wszyscy - zarówno małe dzie-
ci, ich rodzice jak seniorzy. Pojawiły się elementy siłowni na świeżym powietrzu, boisko do siatkówki, a także plac zabaw dla 
dzieci. Na terenie skweru wyznaczono strefę piknikową wyposażoną w stoły z ławami i altany. W dalszej części zostanie zlo-
kalizowany taras widokowy, dający możliwość obserwowania Zatoki Puckiej i bogactwa naturalnego rezerwatu „Słone Łąki”.
-Skwer nad Zatoką na Szotlandzie będzie miejscem wypoczynku rodzinnego jak również grupowego. Będzie to też miejsce lokal-
nych imprez typu: Sobótka oraz spotkań grup mieszkańców. Wszystko to z poszanowaniem otaczającej skwer przyrody. – mówi 
Romualda Białkowska, wieloletnia mieszkanka dzielnicy Szotland, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa i jednocześnie 
autorka wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Ryby”.

Budowa skweru nad zatoką to kolejna inwestycja realizowana z funduszy Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Rozwoju Włady-
sławowa sporządziło wniosek o dofinansowanie operacji i pokryło koszta sporządzenia koncepcji zagospodarowania skweru. 
Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę w Północnokaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, co zaskutkowało podpisaniem przez 
Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Szotland i Właścicieli Rezerwatu „Słone Łąki” umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofi-
nansowanie 85% wartości projektu opiewającego na kwotę 1 286 078,00 złotych. Pozostałe 15 % wartości projektu Stowarzyszenie 
uzyskało ze środków  gminy Władysławowo.

Trzy piony ABRUKO
Mówi dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 
- prezes ABRUKO Sp. z o.o. 
we Władysławowie.

Otwarcie skweru nad Zatoką na Szotlandzie
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W poniedziałek 26 maja 
rozpoczął działalność sklep 
z odzieżą roboczą przy uli-
cy Szkolnej 42 w Bolszewie. 
- Klienci znajdą u nas szero-
ką ofertę ubrań roboczych 
produkowanych przez naszą 
fi rmę, ofertę innych produ-
centów, profesjonalne doradz-
two i możliwość realizacji 
indywidualych i nietypowych 
zamówień w szybkim terminie 
- tłumaczą właściciele sklepu.

Nowy sklep jest rozszerze-
niem działalności fi rmy Uni-
formir działającej przy ulicy 
Szkolnej 42. Ten producent 
odzieży roboczej w Bolszewie 
działa już od trzech lat. Wła-
ściciele zakładu oprócz trzylet-
niego doświadczenia związa-
nego z prowadzeniem własnej 
fi rmy mają także ponad dwu-

dziestoletnie doświadczenia w 
tej branży, które zdobyli pra-
cując w innych fi rmach. 

-Takie doświadczenie spra-
wia, że potrafi my zapewnić 
klientom profesjonale doradz-
two i zrealizować indywidu-
alne zamówienia o różnorod-
nym charakterze. Nasza fi rma 
działa na miejscu, mamy bo-
gaty park maszynowy i chętnie 
realizujemy także zamówienia 
niewielkiej ilości sztuk odzieży. 
To wszystko sprawia, że klient, 
którzy przyjdzie do nas z 

zamówieniem w poniedzia-
łek, kilka dni później może 
otrzymać komplet indywidu-
alnych strojów roboczych dla 
swojej załogi - podkreśla Ma-
rzena Marcińska-Gaffk  e, wła-
ścicielka fi rmy.

Oferta producenta odzieży 

roboczej z Bolszewa jest bar-
dzo szeroka. Bo oprócz typo-
wej odzieży roboczej dla bran-
ży budowlanej w Bolszewie 
powstaje także odzież, która 
używana jest w branży gastro-
nomicznej, powstają tam także 
różnego rodzaju fartuszki ko-
smetyczne, czy też medyczne, 
na miejscu szyta jest także 
odzież reklamowa. Producent 
z Bolszewa używa traknin o 
różnorodnym zastosowaniu 
-skierowanych do określonego 
typu zawodu np. wodoolejo-
odporne, trudnopalne.

 Firma z Bolszewa nie boi się 
także nietypowych zamówień 
i współpracuje z branż estra-
dową.

- Szyliśmy już na przykład 
ubrania dla lokalnych chó-
rów i zespołów muzycznych. 

Ubrania robocze od producenta

Chętnie podejmiemy się reali-
zacji podobnych zamówień w 
przyszłości - zaznacza Rafael 
Gaffk  e, współwłaściciel Unifor-
miru.

Zakład ma także doświad-
czenia w produkcji nietypo-
wych ubrań reklamowych i 
tych używanych w przeróżnych 
eventach. Wśród jego kientów 
jest wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw, które szukają 
ubrań dla swojej załogi. Takie 
stroje oprócz ochrony często 
też stanowią element reklamo-
wy fi rmy i pozwalają odróżnić 
jej ofertę od konkurencji.

- Nasi klienci szukają solid-

nych ale też i przemyślanych 
strojów. Elegencki strój robo-
czy, na którym znajduje się 
ciekawie wyeksponowane logo 
danej fi rmy może przecież sta-
nowić skuteczną formę rekla-
my - zaznacza Rafael Gaffk  e.

Chociaż Uniformir z Bol-
szewa jest niewielką, rodzinną 
fi rmą, to zakład pochwalić się 
może kilkoma ciekawymi suk-
cesami. Ten producent odzieży 
roboczej pozyskał już dofi nan-
sowanie unijne na swoje pro-
jekty, był też podwykonawcą 
dużych fi rm z branży, od dwóch 
lat szyje na rynek  niemiecki.

- Niedawno udało nam się 

zdobyć duży, pięcioletni kon-
trakt na szycie odzieży robo-
czej, która trafi  na Białoruś. To 
poważny sukces, bo dostanie 
się na ten rynek wymaga wie-
lu starań -  zaznacza Marzena 
Marcińska-Gaffk  e.

Właściciele Uniformiru pla-
nują także rozszerzyć swoją 
ofertę o pralnię. 

- Taką usługę wprowadzimy 
pewnie jesienią. Klienci będą 
u nas mogli zlecić pranie ubrań 
roboczych, zajmiemy się także 
ich serwisem, czyli przygoto-
waniem do użycia po praniu 
- zapowiadają przedstawiciele 
fi rmy.

tel. 509-732-015
biuro@uniformir.pl 

Uniformir
ul. Szkolna 42, Bolszewo

samorząd kultura inwestycja kultura

Marszałek Mieczysław 
Struk podpisał z fi rmą DS 
Consulting umowę na reali-
zację analizy wykonalności 
przedsięwzięcia „Pomorskie 
Trasy Rowerowe o zasięgu 
międzynarodowym R-10 i 
WTR (R-9)”. To pierwszy etap 
przedsięwzięcia strategiczne-
go, którego celem jest wybu-
dowanie dwóch rowerowych 
tras międzynarodowych. 
Trasa R-10 (Nadmorski Szlak 
Hanzeatycki) oraz Wiślana 
Trasa Rowerowa (będąca czę-
ścią R-9) położone są w kory-
tarzach europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Różnorodność krajobrazu 
oraz rzeźby terenu sprawia, 
że Pomorskie to doskonałe 
miejsce do uprawiania tury-
styki rowerowej. Samorząd 
województwa pomorskiego 

wyszedł naprzeciw oczekiwa-
niom turystów oraz uczest-
ników ruchu rowerowego i 
przystąpił do prac nad przed-
sięwzięciem strategicznym, 
które go celem jest wybudo-
wanie dwóch rowerowych 
tras międzynarodowych. 
Trasa R-10 (Nadmorski Szlak 
Hanzeatycki) oraz Wiśla-
na Trasa Rowerowa (będą-
ca częścią R-9) położone są 
w korytarzach europejskiej 
sieci tras rowerowych Euro 
Velo. Stworzone w ramach 
przedsięwzięcia trasy stano-
wić będą unikalny produkt 
turystyczny łączący turystykę 
aktywną z turystyką kultu-
rową i przyrodniczą. Turysta 
przemierzający szlaki otrzy-
ma pakiet unikalnych w skali 
kraju, walorów krajobrazo-
wych (pas nadmorski, Delta 

i Dolina Wisły, równinny ob-
szar Żuław), przyrodniczych 
(m.in. Nadmorski Park Kra-
jobrazowy, Słowiński Park 
Narodowy) i kulturowych 
(Kaszuby, Kociewie, Żuławy, 
Powiśle, Trójmiasto).

-Projekt zakłada budowę 
nowych dróg rowerowych, 
wykorzystanie dróg publicz-
nych o niskim natężeniu 
ruchu, wykorzystanie utwar-
dzonych dróg leśnych i wa-
łów przeciwpowodziowych 
Wisły, budowę infrastruktu-

ry dla rowerzystów, a także 
oznakowanie całości zgodnie 
z obowiązującymi przepi-
sami. Z uwagi na realizację 
przez samorząd wojewódz-
twa pomorskiego drugiego 
turystycznego przedsięwzię-
cia „Kajakiem przez Pomo-
rze”, oba projekty prowa-
dzone będą równocześnie i 
wzajemnie będą się uzupeł-
niały-tłumaczy Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
pomorskiego urzędu mar-
szałkowskiego. (BG)

Powstaną „autostrady” rowerowe
Trasa R-10 oraz Wiślana Trasa Rowero-
wa (będąca częścią R-9) położone są 
w korytarzach europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Podniebne 
akrobacje

12 najlepszych pilotów świata 
i samoloty z silnikami o mocy 
300 koni mechanicznych, lecące 
z prędkością ponad 300km/h. 
Tak właśnie będzie wygląda-
ła impreza Red Bull Air Race 
Gdynia 2014, którą zapowie-
dziano na koniec lipca.Z awody 
rozgrywane będą nad wodami 
Zatoki Gdańskiej tuż przed Bul-
warem Nadmorskim. 

Urzędy 
ocenione

By załatwić sprawę w urzę-
dzie miejskim w 72 proc. przy-
padków wystarczy jedna wi-
zyta. W urzędzie gminy – jest 
tak w 69 proc. przypadków, a 
w starostwie powiatowym – w 
53 proc. przypadków. M.in. 
takie wnioski płyną z badania 
30 urzędów z terenu Gdań-
skiego Obszaru Metropolital-
nego. 

Gwiazdy zagrają 
w Pucku

To będzie prawdziwa atrakcja 
muzyczna dla mieszkańców 
i turystów przebywających w 
Pucku. Latem w miejscowości 
wystąpią trzy popularne artystki 
– Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna 
i Margaret. Koncert Ewy Farny 
zaplanowano na 19 lipca, Mar-
garet wystąpi 26 lipca a Sylwia 
Grzeszczak zaśpiewa 9 sierpnia 
podczas Puckiego Dnia Kapra.

Terminal będzie 
większy

Do końca 2015 roku zakoń-
czyć się ma rozbudowa inter-
modalnego terminalu kontene-
rowego w porcie wewnętrznym 
w Gdańsku. Umowę z wyko-
nawcą i inżynierem kontraktu 
na rozbudowę terminalu, który 
mieści się przy Nabrzeżu Szcze-
cińskim podpisano we wtorek 
17 czerwca. 
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Północna część Pomorza, 
najbardziej na północ wysu-
nięty region Polski, należący 
do Gdańskiego Obszaru Me-
tropolitalnego - Powiat Pucki 
- to charakterystyczna kraina 
związana z kaszubskimi ry-
bakami, turystami i sportami 
wodnymi.

Historię i tradycję tych ziem 
oraz język kaszubski w do-
skonały sposób zachowują i 
promują pracownicy Muzeum 
Ziemi Puckiej. W ostatnim 
czasie dzięki licznym projek-
tom to miejsce zyskało nowy 
wymiar.

W ostatnim roku Muzeum 
Ziemi Puckiej im. Floriana 
Ceynowy w Pucku, oprócz 
prowadzenia bieżącej działal-
ności statutowej, realizowało 
cztery zadania finansowane ze 
środków zewnętrznych. Naj-
większym i najważniejszym z 
nich był projekt pt. Podniesie-
nie atrakcyjności i funkcjonal-
ności  Muzeum Ziemi Puckiej 
im. Floriana Ceynowy w Pucku 
poprzez rozbudowę i moderni-
zację oddziału „Szpitalik”, fi-
nansowany za pośrednictwem 
Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Ry-
backiego. 

W zakres tego zadania wcho-
dziła przebudowa i nadbudo-
wa istniejącego budynku części 
administracyjnej, umożliwia-
jące podniesienie standardu 
przyjmowania zwiedzających i 
gości oraz utworzenie sali wie-
lofunkcyjnej na piętrze. Nowa 
forma architektoniczna wznie-

Muzeum w nowej odsłonie
poprzedzone zostały, zgodnie z 
wymogami, pracami archeolo-
gicznymi. Drugi bardzo istotny 
dla funkcjonowania muzeum 
element zadania polegał na wy-
konaniu nowej wystawy stałej w 
tym oddziale. Nowa ekspozycja 
poprzez scenografię, elementy 
interaktywne, oświetlenie i mul-
timedia prezentuje w ciekawy i 
nowoczesny sposób wybrane ele-
menty kultury materialnej i du-
chowej Kaszub Północnych. W 
maju bieżącego roku „szpitalik” 
ponownie został udostępniony 
dla zwiedzających.

Ze środków Ministra Kultury i 
dziedzictwa Narodowego w roku 
ubiegłym Muzeum  zrealizowa-
ło dwa projekty: z priorytetu: 
ochrona zabytków archeologicz-
nych wykonano zadanie polega-
jące na aktualizacji dokumentacji 
archeologicznej reliktów portu 
średniowiecznego w Pucku, by 
zorientować się w aktualnym 
stanie podwodnego stanowiska 
archeologicznego odkrytego w 
roku 1977 i na podstawie uzy-
skanych wyników wszcząć postę-
powanie o wpisanie stanowiska 
do krajowego rejestru zabytków 
archeologicznych.

Drugi projekt był realizowany 
w ramach priorytetu kolekcje 
muzealne i polegał na  zgroma-
dzeniu, zakupie i zabezpieczeniu 
odnalezionych i wytypowanych 
elementów dawnej rybackiej spu-
ścizny materialnej. Dzięki temu 
działaniu muzeum pozyskało do 
zbiorów 224 tradycyjne narzędzia 
oraz sprzęty połowowe związa-
nych z rybołówstwem kaszub-
skim. Wiele z nich dotychczas nie 

występowało w naszych narodo-
wych zbiorach muzealnych. 

Ze środków Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji od wie-
lu lat  Muzeum Ziemi Puckiej 
przeprowadza powiatowy kon-
kurs Mowy Kaszubskiej im. Jana 
Drzeżdżona; Bë nie zabecë mòwë 
starków. W roku ubiegłym odby-
ła się 21 edycja tego konkursu, a 
ciekawe nagrody motywowały 
uczestników do dobrego przygo-
towania wygłaszanych tekstów. 

W sumie w oparciu o środki ze-
wnętrzne Muzeum zrealizowało 
w omawianym okresie zadania za 
kwotę 887 066 złotych.W sezonie 
letnim Muzeum Ziemi Puckiej 
zaprasza na swoje cykliczne im-
prezy folklorystyczne organizo-
wane w „Skansenie” w Nadolu:
27 lipca 2014 r. „Krancbal”
24 sierpnia 2014 r. 
„Dzień chleba i miodu” 
28 września 2014 r. 
„Kiszenie w skansenie”
Więcej informacji na stronie 
internetowej muzeum: 
www.muzeumpuck.pl

sionego budynku z założenia 
nawiązuje do sąsiedniego, zabyt-
kowego obiektu „szpitalika”, po-
przez zastosowanie szkieletowych 
elewacji oraz układu i nachylenia 
połaci dachu. Została ona zapro-
jektowana z poszanowaniem dla 
istniejącego zabytkowego układu 
urbanistycznego oraz istniejące-
go charakteru zabudowy. Nowy 
budynek podparł niebezpiecznie 
przechylający się „szpitalik” nie 
ingerując w jego strukturę.W hi-
storycznym budynku w ramach 
prac remontowych wykonano 
wewnętrzne docieplenie ścian 
oraz wymieniono stolarkę okien-
ną i drzwiową. Roboty budowlane 
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Markety Briocomarche 
regularnie tworzą akcje pro-
mocyjne dla swoich klientów 
i wspierają zakupy nagroda-
mi. W tym  roku pierwsza z 
akcji odbyła się na przełomie 
kwietnia i maja gdzie zaku-
py były nagradzane  bonami 
towarowymi. Przy zakupie 
od 100zł do 249,99zł bon 
w wysokości 10zł, od 250 
do 399,99 bon 30zł oraz od 
400zł i więcej bon wysokości 
50zł. Promocja ta cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem 
lecz nie był to koniec nie-
spodzianek zaledwie tydzień 
później odbyła się promocja 
z nagrodami rzeczowymi. 
Aby wziąć udział w kon-
kursie wystarczyło zrobic 
zakupy za minimum 50zł 
a także odebrać i wypełnić 
kupon układając dowolne 
hasło dla marki własnej Bri-

comarche i wrzucić do urny.  
Wśród nagrodzonych zna-
lazło się wielu kreatywnych 
mieszkańców powiatu puc-
kiego. Organizatorzy kon-
kursu przyznali bowiem  3 
wyróżnienia, nagrody  w 
postaci żelazek trafiły do 
Mirosława K. (Puck), Justyn 
Ł. (Połczyno), Marianna R. 
(Połczyno-bis), 5 miejsce za-
jęła Magdalena Ch. (Kuźnica) 
otrzymując  w nagrodę grilla, 
4 miejsce wiertarko – wkrę-
tarkę marki McKenzie przy-
znano Karolinie K. (Puck), 3 
miejsce  zajęła Katarzyna H.  
otrzymując lodówkę marki 
Amica, 2 miejsce laptop Le-
novo otrzymała Katarzyna A. 
(Puck) oraz  1 miejsce Tele-
wizor 40 cali marki Samsung 
trafił do Lucyny K. (Gdynia, 
zamieszkała w Swarzewie). 
- Serdecznie gratulujemy 

Bricomarche nagrodził kreatywnych klientów
Mieszkańcy powiatu puckiego wygrali 
sprzęt AGD, komputery i narzędzia dla 
majsterkowiczów. Właśnie w taki sposób 
market Bricomarche nagrodził klientów, 
którzy zrobili zakupy za minimum 50zł 
i ułożyli hasła promujące market. 

zwycięzcom konkursu - mówią 
organizatorzy. Markety Brico-
marche wspierają także akcje 
Zbieramy krew dla  Polski.  
- W większości polskich szpi-
tali brakuje krwi, a każda kro-
pla jest na wagę złota . Dlatego 
również w tym roku postano-
wiliśmy kontynuować nasze 
zaangażowanie w rozwiązywa-
nie tego ważnego dla polskiego 
społeczeństwa problemu. Od-

danie krwi to tylko kilkanaście 
minut, a dla kogoś komu prze-
toczona zostanie nasza krew, to 
być może całe życie -tłumaczą 
przedstawiciele sieci marke-
tów. Bricomarche włącza się 
również w akcje charytatywne, 
a Konwój Muszkieterów (mar-
kety działają w Grupie Musz-
kieterów) przekazał już pomoc 
finansową Placówce Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Kłaninie 

oraz wspiera lokalne stowarzy-
szenia i szkoły.

Markety Bricomarche, które 
oferują tanie rozwiązania dla 
ogrodu i mieszkania nieustannie 
polepszają także swoją ofertę. 
- Jesteśmy już z Państwem  w 
Pucku od 1 czerwca 2009ro-
ku, przez wszystkie lata sta-
raliśmy się pozyskac wasze 
zaufanie oraz dotrzeć do coraz 
to szerszego grona klientów. 

Po 5 latach istnienia na rynku 
dopasowaliśmy gamę  naszych 
produktów do potrzeb oraz 
oczekiwań naszych klientów. 
Staramy się wspierać  sprzedaż 
w naszym sklepie różnego ro-
dzaju promocjami poczynając 
od gazetek, które pojawiają się 
dwa razy w miesiącu – tłuma-
czy Kamil Warmowski, kierow-
nik marketu Briocomarche w 
Pucku.

Markety Briocomarche regularnie 
tworzą akcje promocyjne dla 
swoich klientów i wspierają 
zakupy nagrodami
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Spływy kajakowe przez 
ostatnie kilka lat stały się 
popularną forma aktywnego 
wypoczynku I nic dziwnego, 
bo przepłynięcie się kajakiem 
to ogromna frajda zarówno 
dla najmłodszych, jak i tych 
nieco starszych. 

Piaśnicą do morza
Firm wypożyczających ka-

jaki i inny sprzęt wodny nie 
brakuje. Warto jednak zaufać 
tym najbardziej doświadczo-
nym. Gwarantują bowiem nie 
tylko wysokiej jakości sprzę-
t,ale przede wszystkim bardzo 
dobrą organizację opartą pię-
cioletnim doświadczeniem na 
rynku lokalnym Baltic Sports 
to wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, promująca aktywne 
spędzanie czasu na wodnych 
akwenach w regionie gminy 
Krokowa i Gniewino.

Główną atrakcją stała się 
rzeka Piaśnica ,która może 
poszczycić się bogactwem 
ekosystemu, krystalicznie 
czysta wodą a jej liczne mean-
dry zagwarantują nam udaną 
zabawę.

 
Dobra organizacja, bez-
pieczeństwo i grill

Baltic Sports dba nie tylko 
o to, aby wypożyczyć swoim 
klientom dobry i bezpieczny 
sprzęt, ale oferuje też wiele 

usług, dzięki którym nie trze-
ba się właściwie o nic mar-
twić, tylko korzystać z uroków 
spływu. Z ważniejszych spraw 
warto wymienić możliwość 
pozostawienia pojazdu na 
terenie prywatnym (bezpłat-
nie), prywatne miejsce wodo-
wania sprzętu czy możliwość 
wynajęcia ratownika WOPR 
na czas spływu. 

To jednak nie wszystko – od 
tegorocznego sezonu Baltic 
Sports wprowadza dodatko-
we udogodnienia z dniem 1 
lipca 2014 roku powstaje więc 
stacjonarna sezonowa baza 
kajakowa „Przystań Piaśnica”, 
gdzie uczestnicy spływu na 
koniec mogą posiedzieć przy 
grillu czy ognisku. To nowość, 
bo do tej pory praktycznie 
wszystkie firmy proponowały 
tylko wypożyczenie sprzętu 
na określony czas, a po spły-
wie uczestnicy mogli jedy-
nie... rozjechać się do domu. 

- A nam zależy na tym, 
aby każdy z klientów poczuł 
się jak nasz gość – wyjaśnia 
Anna Wojciechowska. - Wie-
le osób po spływie nie chce 
jeszcze wracać do domu czy 
pensjonatu, ale woli przedłu-
żyć miło spędzony czas z ro-
dziną i przyjaciółmi. Dlatego 
bez żadnych dodatkowych 
opłat udostępniamy w bazie 
paleniska grillowe.

Kajakowy spływ – rozrywka dla każdego!
reKreaCJa | Aktywny wypoczynek, szum wody, bliskość natury, świeże powietrze a później grill w gronie rodziny 
i przyjaciół – to wszystko może przeżyć każdy, kto wybierze się na spływ kajakami rzeką Piaśnicą. Wypożyczalnia sprzętu 
wodnego Baltic Sports przygotowała wyjątkowa ofertę na ten sezon letni. 

Rzeką pod prąd!
Oprócz standardowych spły-

wów w dół rzeki od tego roku 
będzie też możliwość popływa-

nia w odwrotnym kierunku. 
- Piaśnica ma delikatny nurt, 

więc nasi klienci mogą wy-
korzystać tę możliwość i wy-

dłużyć sobie trasę– wyjaśnia 
Anna Wojciechowska. - Przy 
sprzyjających warunkach po-
godowych będzie też możli-
wość wpłynięcia na przystań 
Lubkowo-Brzyno. Wybierając 
tę opcję będzie można popły-
wać w dowolnym kierunku 
i poznać tę przepiękną rzekę 
oraz jezioro Żarnowieckie.

Warto dodać, że spływy Pia-
śnicą są wyjątkowo atrakcyjne 
i są doskonałą opcją dla ca-
łych rodzin. Trasa jest bowiem 
łatwa, bez utrudnień, wręcz 
idealna na pierwszy kontakt z 
kajakiem Miejsce wodowania 
kajaków to teren prywatny, co 
gwarantuje rozpoczęcie spły-

wu bez opóźnień i utrudnień. 
Z pewnością każdy, kto choć 

raz miał okazję przepłynąć się 
w kajaku rzeką Piaśnicą, przy-
zna, że to miejsce, gdzie chce 
się wracać!

Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z naszą oferta 
umieszczoną na stronach in-
ternetowych

Baltic Sports
www.balticsports.pl
www.kajakidebki.eu
www.przystanpiasnica.pl

tel. +48 516 901 167
e-mail: kajaki@balticsports.pl

Główną atrakcją stała się rzeka Piaśnica ,która 
może poszczycić się bogactwem ekosystemu, 
krystalicznie czysta wodą a jej liczne meandry 
zagwarantują nam udaną zabawę
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Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Pucku 
złożyli wizytę niemieckim 
policjantom w zaprzyjaźnio-
nym powiecie Trier-Saarburg. 
Celem pięciodniowej wizyty 
była wymiana doświadczeń 
zawodowych oraz zapoznania 
się z wyposażeniem służbo-
wym niemieckich policjantów. 
Policjanci chcieli także  wy-
pracowanie dalszych ustaleń 
mających na celu podpisanie 
Deklaracji współpracy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pucku 
z Komisariatem Policji w Saar-
burgu.

W ramach przedsięwzięcia 
międzynarodowego odbyły się 
spotkania robocze w Komisa-
riacie Policji Saarburg, w szkole 
policyjnej oraz w Prezydium 
Policji Regionu. Podczas wizyty 
policjanci z Pucka mogli zapo-
znać się z zasadami funkcjono-
wania niemieckiej policji oraz 
wykorzystywanym sprzętem 
podczas codziennej służby.

Niemieccy mundurowi za-
prezentowali również swoje 
najnowocześniejsze auta służ-
bowe, pokazano  między inny-
mi samochód wyposażony w 
armatkę wodną przeznaczony 
do działań podczas zamieszek 
ulicznych. Puccy munduro-
wi zaproszeni zostali także do 
zwiedzania Strzelnicy w Wit-

Uderzeniem w betonowe 
ogrodzenie zakończyła się 
próba ucieczki przed kon-
trolą drogową samochodu 
marki Audi kierowanego 
przez 37 letniego miesz-
kańca Gdańska. Do tego 
zdarzenia doszło w środę 
11 czerwca w Helu, gdy 
jego pojazd próbowali 
zatrzymać do kontroli 
strażnicy graniczni.

Mężczyzna nie posiadał 
prawa jazdy i w dodatku 
miał 0,24 prom. alkoholu. 
Ponieważ doznał obrażeń 
ciała, funkcjonariusze 
SG wezwali pogotowie 
ratunkowe, policjantów 

oraz strażaków do zabez-
pieczenia miejsca kolizji. 
Za niezatrzymanie się do 
kontroli drogowej i jazdę 
bez uprawnień mężczy-
zna otrzymał mandat w 
wysokości 1000 zł oraz 6 
punktów karnych. Sprawą 
pozostałych wykroczeń 
zajmie się Policja z Juraty.  
Tego samego gdańsz-
czanina takim samym 
mandatem dwa miesiące 
temu Straż Graniczna z 
Władysławowa ukarała 
również za niezatrzymanie 
pojazdu do kontroli dro-
gowej oraz kierowanie nim 
bez uprawnień. (GB) 

Nawet 50 firm, które istnieją 
krócej niż rok będzie działało 
na terenie Gdyńskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości . 
Uroczyste wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budo-
wę tego obiektu miało miejsce 
w środę 18 czerwca  przy ul. 
Olimpijskiej w Gdyni. 

W wydarzeniu wzięli udział 
m. in.: Wiesław Byczkowski, 
wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego, Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność. Gospodarzem uro-
czystości była Irena Muszkie-
wicz-Herok, prezes zarządu 
Fundacji Gospodarczej. 

Planowane zakończenie bu-
dowy to maj 2015 roku. Na 
powierzchni prawie 3 tys. m 

kw., na trzech kondygnacjach, 
znajdzie się miejsce dla 30-50 
firm, które istnieją krócej niż 
rok. Inwestycja jest realizowa-
na przez Fundację Gospodar-
czą, czyli jedną z pierwszych 
organizacji pozarządowych 
(powstałą 24 lata temu), 
wspierających przedsiębior-
ców, podnoszącą kwalifikacje 
pracowników i przeciwdzia-
łającą bezrobociu. Na potrze-
by inwestycji w Gdyńskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści powstanie Multimedial-
ne Centrum Rozwoju, gdzie 
firmy będą mogły skorzystać 
z usług doradczych, szkoleń 
i coachingu. Zostanie także 
utworzony Ośrodek Wspie-
rania Innowacji, którego za-
daniem będzie działalność na 
rzecz transferu wiedzy i tech-
nologii pomiędzy światem na-
uki i biznesu.

Już niedługo rozpocznie 

Policjanci pojechali do Niemiec

Uciekał przed 
kontrolą drogową
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bę Prezydium Policji Regionu 
Trier-Saarburg gdzie przywitali 
ich Zastępca Prezydenta Policji 
oraz Szef Sztabu Prezydium Poli-
cji mający polskie korzenie - pan 
Dominik Sienkiewicz. Prezydent 
Policji zaprezentował ogólny za-
rys funkcjonowania Prezydium, 
jego umiejscowienie w Landzie 
i zakres działania. Na spotkaniu 
omówiono również główne za-
dania, osiągnięte wyniki oraz cele 
strategiczne. Funkcjonariusze za-
poznawali się także z zasadami i 
charakterystyką działań niemiec-
kiej policji, wspólnie omawiali 
różnice polegające na strukturze i 
zadaniach służbowych aby popra-
wić bezpieczeństwo obywateli.

Podczas spotkania policjanci 
zaprzyjaźnionych krajów podjęli 
dyskusje dotyczące programów 
prewencyjnych skierowanych do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym oraz rozwiązań pre-
wencyjnych celem eliminowania 
przyczyn zdarzeń drogowych.

Celem głównym wizyty było 
wypracowanie dalszych ustaleń 
mających na celu podpisanie 
stosownej Deklaracji współpra-
cy Komendy Powiatowej Policji 
w Pucku z Komisariatem Policji 
w Saarburgu. Wizytę uczczono 
spisaniem pamiątkowego aktu ze 
spotkania zaprzyjaźnionych Poli-
cjantów Powiatu Trier-Saarburg.
(BG)

tlich - jednej z czterech powsta-
łych w Landzie Rheinland- Pfalz, 
przeznaczonej do podnoszenia 
umiejętności strzeleckich. Spe-
cjalnie dla gości z Polski zorga-

nizowano turniej drużynowy z 
wyszkolenia strzeleckiego z uży-
ciem broni przystosowanej do 
nabojów laserowych.

Mundurowi odwiedzili siedzi-

Celem pięciodniowej wizyty była wymiana doświadczeń 
zawodowych oraz zapoznania się z wyposażeniem 
służbowym niemieckich policjantów

Przedsiębiorczość 
wykluwa się w Gdyni
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W uroczystości  
wmurowa-

nia  kamienia 
węgielnego pod 

Gdyński Inku-
bator Przedsię-

biorczości wzięli 
udział samorzą-
dowcy z Gdyni i 
z województwa.
Na zdjęciu Woj-
ciech Szczurek 

– prezydent 
Gdyni.

się rekrutacja firm, które będą 
mogły znaleźć wsparcie w 
Gdyńskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości. Inwestycja jest 
finansowana ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego 

Infrastruktura dla Rozwoju 
Firm Innowacyjnych (8 mln 800 
tys. złotych), współfinansowana 
przez Gdynię (3 mln złotych). 
Wkład własny Fundacji Go-
spodarczej to 1 mln 200 tys. 
złotych.

Dorota Korbut
d.korbut@expressy.pl
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Puck przystąpił do 
realizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej programu  
Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny. Jej posiadacze  
będą mogli korzystać z 
tańszych wejść m.in. do 
muzeów czy na wydarzenia 
kulturalne w kraju. 

Karta Dużej Rodziny 
przyznawana jest rodzinie, 
która utrzymuje przynaj-
mniej trójkę dzieci, nieza-
leżnie od dochodu. Dotyczy 
to także rodzin zastępczych 
oraz rodzinnych domów 
dziecka. Karta przyznawana 
jest każdemu członkowi 
rodziny, będzie wydawana 
bezpłatnie. Rodzice będą 
mogli korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 
roku życia lub do ukończe-
nia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzy-
mają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełno-
sprawności.  
Karta oferuje system 
zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze 
będą mieli możliwość ko-
rzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie 
całego kraju. Informacje 
na temat ulg pojawią się na 
stronie internetowej www.
rodzina.gov.pl w zakładce 
Duża Rodzina. Zniżki 
mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale 
również przedsiębiorcy 
prywatni. Przystępując 
do programu zyskują 
prawo do posługiwania się 
znakiem „Tu honorujemy 
Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny”.

Wnioski  o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny 
przyjmowane są  w pok. 
109 Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Puc-
ku (ul. 1 Maja 13, 84-100 
Puck). (GB)

Karty Dużej Rodziny 
także w Pucku

Inkubator będzie prowadziła Fundacja Gospodarcza.  
Na zdjęciu Irena Muszkiewicz – Herok, prezes fundacji
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W Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Krokowej 
zorganizowano mię-
dzyklasowy konkurs pt. 
„Odkrycia, wynalazki i 
nowinki techniczne w 
krajach Unii Europejskiej”. 
W ten sposób uczniowie 
szkoły włączyli się w 
obchody 10 rocznicy przy-
stąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Do konkur-
su przystąpiły wszyst-
kie klasy. W ciekawy i 
często oryginalny sposób 
uczniowie zaprezento-
wali odkrycia, wynalazki 
i nowinki techniczne, 
wywodzące się z państw 
unijnych oraz sylwetki 
ich autorów. Nad całością 
konkursu czuwała komisja 
w składzie: dyrektor Anita 

Budzisz-Zelewska, Hen-
rieta Reglińska-Członka, 
Aleksandra Kwidzińska i 
Jadwiga Łowejko. Jury ze 
względu na wysoki i bar-
dzo wyrównany poziom 
prezentacji miała spore 
trudności, aby wyłonić 
najlepszą klasę. W klasyfi-
kacji końcowej zwyciężyła 
klasa II b za prezentację 
Włoch. Drugie miejsce 
zajęła klasa II a za Grecję 
a trzecie miejsce klasa II 
e za Polskę i klasa III c za 
Rumunię. Jury przyznało 
również wyróżnienia. 
Otrzymały je klasy: I b 
za Hiszpanię, III a za 
Portugalię i II d za Węgry. 
Nagrody zostaną wręczo-
ne zwycięzcom 1 czerwca 
w Dniu Dziecka. (DD)

Odkrycia EU 
na szkolnym konkursie
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KULTURA | Z Jastarni przez 
Sopot do Swarzewa przelecia-
ła podwieszona pod helikop-
terem czterometrowa figurka 
marynarza. Wydarzenie to 
było częścią uroczystości 
otwarcia Muzeum „Kocham 
Bałtyk” w Swarzewie.

Mieszkańcy Trójmiasta i 
Półwyspu Helskiego słysząc 
warkot lotniczego silnika, 
zobaczyli scenę, niemal jak 
z kultowego filmu „Miś” 
Stanisława Barei. Niezwy-
kły przelot śmigłowcem 
4-metrowego ludzika to nie-
spodzianka przygotowana 
na inaugurację najnowszego 
muzeum na Pomorzu - Mu-
zeum „Kocham Bałtyk” w 
Swarzewie w gminie Puck.

-O ile słomiana postać w 
filmie była kpiną z absurdów 
PRL-owskiej rzeczywistości, 
to latający marynarz sym-
bolizuje rozmach muzeum, 
a zarazem brak ograniczeń 
dla wyobraźni i zabawy, jakie 
nowa placówka proponuje 
– wyjaśnia Arkadiusz Gaw-
rych, prezes  Fundacji Pozy-
tywne Inicjatywy.

Podwieszona do śmigłowca 
figura marynarza przeleciała 
z Jastarni, przez Gdynię, So-
pot i Puck, by wylądować w 
Swarzewie. Ustawiona przed 
budynkiem nowo wybudo-
wanego muzeum, stanowi 
stały element ekspozycji, 
zapowiadając równocześnie 
pierwszą z wystaw czaso-

Latający marynarz 
otworzył muzeum

zbudowano z miliona klocków 
a 6 klocków o wymiarach 2 x 
4 kołków połączono na ponad 
915 milionów. Pierwsza wysta-
wa „Morze Klocków” czynna 
jest od 1 czerwca do 31 sierp-
nia, codziennie od poniedział-
ku do niedzieli w godzinach 
od 10:00 do 21:00. Wstęp dla 
dzieci do 10 lat 5 zł, dla pozo-
stałych zwiedzających - 15 zł. 
Uroczystego przecięcia wstęgi 
i otwarcia Muzeum „Kocham 
Bałtyk” dokonali wojewoda 
pomorski Ryszard Stachur-
ski, wójt gminy Puck Tadeusz 
Puszkarczuk i prezes fundacji 
Arkadiusz Gawrych. Wspól-
ne przedsięwzięcie powstało 
dzięki Fundacji Pozytywne Ini-
cjatywy, Lokalnej Grupie Dzia-
łania Małe Morze oraz Gminie 
Puck a jej celem jest promocja 
Morza Bałtyckiego, a w szcze-
gólności nadbałtyckiego regio-
nu północnych Kaszub. 

-W Muzeum o powierzchni 
ponad 600 m kw organizowa-
ne będą wystawy nawiązujące 
tematycznie do nadmorskiego 
regionu – dodaje Arkadiusz 
Gawrych. - Obiekt poprzez 
interaktywne wyposażenie i 
niebanalną estetykę wnętrza, 
służyć będzie mieszkańcom i 
turystom w każdym wieku. 

Budowa pierwszego etapu 
Muzeum „Kocham Bałtyk” 
kosztowała 2 mln złotych. W 
Muzeum docelowo znajdzie 
się m.in. część wystawowa z 
miliona klocków, kawiaren-
ka, wypożyczalnia rowerów i 
największy na świecie ludzik 
mierzący ponad 4 metry. Dzia-
łalność muzeum ma charakter 
niekomercyjny, a wypracowane 
przychody są przeznaczane na 
jego cele statutowe. 
(D.Dunajska)

wych „Morze klocków”. Moż-
na tam podziwiać obiekty, 
związane z tematyką morską, 
m.in. modele okrętów wojen-
nych czy terminal kontene-
rowy. Ponadto największy na 
świecie lunapark, miasteczko 
westernowe czy makieta kole-

jową z jeżdżącymi pociągami 
i wiele innych wyjątkowych 
budowli czekających na zwie-
dzających. Nie są to zestawy, 
które można kupić w sklepach, 
tylko autorskie projekty doro-
słych fanów klocków Lego na 
świecie. Budowle na wystawie 
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- Turyści i wczasowicze 
już pukają do drzwi. Pani 
Burmistrz, czy gmina 
Władysławowo jest już 
przygotowana do letnie-
go sezonu?

-  Kończymy ostatnie in-
westycje. 30 czerwca wszyst-
ko będzie zapięte na ostatni 
guzik.

 -  A co Pani przygotowa-
ła dla turystów tego lata?

 - Piękną pogodę przede 
wszystkim (śmiech), cudną 
przyrodę i kaszubską go-
ścinność.

 -  Burmistrz Władysławo-
wa ma wpływ na pogodę, 
to dobrze wiedzieć...

 - A poważnie. Gmina nie 
ma bezpośredniego wpływu 
na sektor turystyczny, nie 
prowadzi hoteli, nie oferuje 
posiłków, czasy kiedy dzia-
łania takie podejmowały 
organy administracji minęły 
25 lat temu. Dziś gmina ma 
za zadanie stwarzać warun-
ki do tego, aby prywatni 
przedsiębiorcy chcieli inwe-
stować, tworzyć atrakcje i 
miejsca pracy. 

 - To poważne zadanie. 
A już myślałam, że może-
cie tylko leżeć i czekać...

 - No skądże! Ja, kaszub-
ska dziewczyna z Szotlan-
du miałabym leniuchować?  

Władysławowo 5 minut 
przed letnim sezonem 
Wywiad 
z burmistrz 
Grażyną Cern

Mówi Grzegorz 
Białas, Dyrektor 
Centrum Kultury, 
Promocji i 
Sportu we 
Władysławowie

- Nadchodzi już III edycja 
koncertów pod hasłem „Let-
nia Scena  Muzyczna”. Fani 
muzyki popularnej, rockowej, 
reggae, jaki i hip-hopu po raz 
kolejny będą mogli wysłuchać 
swoich ulubionych wykonaw-
ców. Cykl  imprez w ramach 
LSM rozpocznie 12 lipca. W 
ciągu lata na naszej scenie wy-
stąpią zespoły: Piotra i Wojt-
ka Cugowskich – BRACIA, 
MESAJAH, KUBA KNAP, 
MIELZKY, DIOX & THE 
RETURNERS, ZEUS, BISZ/
B.O.K. oraz VNM, zespół LE-
MON. Będzie można również 
posłuchać grającej muzykę 
rockabilly ekipy BURNIN’ 
HEARTS oraz rockowego ze-
społu reprezentującego mło-
de pokolenie - HEROES GET 
REMEMBERED. Na zakoń-
czenie III edycji Letniej Sceny 
Muzycznej 22  sierpnia już 
nie po raz pierwszy we Wła-
dysławowie zaśpiewa Kamil 
BEDNAREK - towarzyszyć 
mu będą zespoły TABU, PA-
JUJO, raper MIUOSH, a ca-
łość imprezy poprowadzi MC 
CHEEBA ze znanej formacji 

EAST WEST ROCKERS.
 - Nowością tegorocznych 

wakacji jest projekt pod nazwą 
„seatunes”. W jego ramach 
niekonwencjonalną twórczość 
prezentować będą gwiazdy 
muzyki  alternatywnej i elek-
tronicznej. Połączenie ambit-
nego popu z elektroniką  11 
lipca przedstawi tajemniczy 
zespół BOKKA. Tydzień póź-
niej wystąpi  duet z Warszawy, 

na czele z piękną wokalistką 
Klaudią Szafrańską, która  
wprowadzi zebranych w me-
andry muzyki elektronicznej 
jako XXANAXX. 25 lipca na-

Gwiazdy zagrają we Władysławowie!

Moi przodkowie w grobach 
by się przewracali! Możemy i 
musimy tworzyć infrastruk-
turę zaplecza. Porządne dro-
gi, estetyczne place i ulice to 
nasza powinność, a nie hote-
larzy. Tak samo zagospoda-
rowanie miejsc publicznych 
czy organizacja otwartych 
dla wszystkich imprez plene-
rowych. Niech się przyjezd-
ni cieszą, że odpoczywają w 
ładnych miejscach, gdzie nie 
można się nudzić i niech do 
nas wracają, a stali mieszkań-
cy niech będą dumni z gmi-
ny w której żyją. Co dopiero 
oddaliśmy do użytku nowy 
teren rekreacyjny na Szotlan-
dzie. Wprawdzie urządzała go 
miejska firma Abruko, ale jaki 
był przy tej inwestycji wkład 
wysiłków lokalnych społecz-
ności! Imponujący!

- Sama Pani chyba by nie 
szafnęła takiego kawału 
roboty?

 - No skąd, i po co? Mam 
przecież współpracowników, 
pomocników i mieszkańców, 
którym zależy na tym samym.  
Kiedy zaczęłam zarządzać 
gminą, postawiłam sobie za 
cel, aby ona piękniała, stawa-
ła się coraz atrakcyjniejsza, 
ciekawsza dla turystów. Stąd 
powołałam Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu. Ono wła-
śnie organizuje latem kon-
certy, bezpłatne, dostępne dla 
wszystkich, które przyciągają 
nie tylko miejscowych,  gości  
z Trójmiasta, ale z całej Pol-
ski.  

 -  A drogi, zieleń i plaże? 
To chyba klucz do serc 

turystów. Za coś dostali-
ście przecież godło „Teraz 
Polska”?

 -Tak, dlatego przy okazji 
zmian personalnych w naszej 
spółce ABRUKO, która odpo-
wiada za część przygotowań 
do sezonu, postawiłam tej fir-
mie i jej kierownictwu wyso-
kie wymagania. Z przyjemno-
ścią zauważam, że spółka daje 
radę, a ja i mieszkańcy cieszy-
my się, że gmina pięknieje. 

 - Uchodzi Pani za estetkę, 
prawda? Zawsze eleganc-
ko ubrana, od fryzjera, z 
biżuterią?

 - Tak mnie nauczono w 
domu rodzinnym, wpojono że 
do pracy i do kościoła należy 
się starannie ubrać, bo po-
przez to wyraża się szacunek 
dla instytucji i osób, które się 
tam spotyka. Widzę zresztą, 
że nasze mieszkanki, jak to 
kobiety, też lubią ładne rzeczy. 
Ale powiem Pani w zaufaniu, 
ze uwielbiam choćby jakimś 
szczegółem podkreślić swe 
miejscowe, lokalne pochodze-
nie – jakąś biżuterią z burszty-
nem, jakim haftem czy ozdo-
bą torebki... Przecież nasze 
tradycje są piękne. W naszym 
mieście też musi być ładnie, 
kolorowo, atrakcyjnie. A pro-
szę się przyjrzeć jak pięknie 
elementy haftu kaszubskiego 
zostały wykorzystane w urzą-
dzeniu nowego skweru na 
Szotlandzie!

 - Będziemy się przyglądali 
odwiedzając Władysławo-
wo tego lata...

Serdecznie zapraszam!
Anna Kłos
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tomiast we Władysławowie za-
gra kompozytor muzyki lirycz-
nej i  akustycznej FISMOLL. 
Nieszablonowe brzmienie, 
mieszczące się w granicach  
rocka, przeplatane dźwięka-
mi popu z przełomu lat 80. i 
90. 8 sierpnia  zaprezentuje 
zespół SORRY BOYS. Projekt 

seatunes 23 sierpnia zwieńczy  
swoim występem grający 
muzykę electro pop zespół 
KAMP! W roli zespołów  sup-
portujących zagrają OXFORD 
DRAMA, THE DUMPLINGS, 
JÓGA, ATLAS LIKE oraz BI-
XBIT.

Dodatkowo należy wspo-

mnieć o koncertach João de 
Sousa & Fado Polaco oraz  
Pawła Zagańczyka & The 
Tonacji, którzy wystąpią 2 
sierpnia we  Władysławowie, 
a także Natalii Szroeder, któ-
ra 15 sierpnia zagra na  festy-
nie rodzinnym w Karwi. Jeśli 
mowa o dobrej zabawie to 

taką zebranym zapewnią tak-
że na pewno Kabarety Świer-
szychrząszcz, Kacper Ruciń-
ski oraz  Formacja Chatelet w 
ramach już VIII Nadmorskiej 
Nocy Kabaretowej we  Wła-
dysławowie.

Przyjeżdżajcie! Jutro zaczy-
namy sezon!

W ciągu lata na 
naszej scenie 
wystąpią zespoły: 
Piotra i Wojtka 
Cugowskich – 
BRACIA, MESA-
JAH, KUBA KNAP, 
MIELZKY, DIOX & 
THE RETURNERS, 
ZEUS, BISZ/B.O.K. 
oraz VNM, zespół 
LEMON

Koncert zespołu Myslovitz

Kiedy zaczęłam 
zarządzać gmi-
ną, postawiłam 
sobie za cel, aby 
ona piękniała, 
stawała się coraz 
atrakcyjniejsza, 
ciekawsza dla 
turystów



Wyposażenie szkolnej sali 
w sprzęt komputerowy, to 
główna nagroda w nowym 
konkursie Wojewody Po-
morskiego adresowanym 
do szkół podstawowych i 
gimnazjów. We wrześniu 
ruszy pierwsza edycja akcji 
społecznej „My na Pomo-
rzu”. Jest ona skierowana 
do młodych mieszkańców 
województwa pomorskiego. 
Jej celem jest promowanie 
zdrowego i bezpiecznego 
trybu życia. Projekt ma słu-
żyć wzmacnianiu więzi spo-
łecznych i pokazać, że czas 
wolny można spędzić twór-
czo, bez negatywnych emocji 
i postaw. 

Konkurs organizowa-
ny w ramach akcji „My na 
Pomorzu” ma nie  ograni-
czać wyobraźni i pozwa-
lać na  twórczą realizację. 
-Uczniowie zgłoszonych klas 
przygotują projekt w dowol-
nie wybranej formie – wy-
stawa prac fotograficznych, 
słuchowisko, musical, przed-
stawienie teatralne, wystawa 
prac plastycznych dotyczą-
cych zagadnienia, które wy-
biorą spośród dostępnych 5 
bloków tematycznych. Do-
datkowym atutem będzie 
zaangażowanie do wspólnej 
pracy jak największej licz-
by osób spoza społeczności 
szkolnej - podkreśla Roman 
Nowak, rzecznik prasowy 
wojewody pomorskiego. 
Pierwsza edycja konkursu 
rozpoczyna się we wrześniu 
2014, a zakończy w czerwcu 
2015 roku. Nagroda główna 
to wyposażenie szkolnej sali 

Prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz podpisał 
umowę z instytutami 
badawczymi, które przy-
gotują Strategię Rozwoju 
Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego do 2030 r. pod 
nazwą „INTIS. Integracja i 
Synergia”. Strategia będzie 
realizowana w 69 pomor-
skich samorządach, także w 
powiecie puckim.

- Doświadczenia europej-
skie wskazują, że zrówno-
ważony, ale i dynamiczny 
rozwój ma miejsce tam, 
gdzie funkcjonują silne, 
zintegrowane, atrakcyjne 
gospodarczo i kulturalnie 
metropolie. Metropolitalny 
wymiar strategii jest z tego 
powodu niezwykle ważny – 
komentuje prezydent Paweł 
Adamowicz. Dowodzi 
tego fakt, że aż ok. 75 proc. 
produktu globalnego 
brutto Unii Europejskiej i 
niemal wszystkie innowacje 
powstają w metropoliach. 
– My już w tej chwili wyróż-
niamy się na tle środkowej 
części kontynentu, a chcemy 
dołączyć do liderów – doda-
je prezydent.

- Żeby to zrobić, metropo-
lia musi precyzyjnie określić 
to, jakie są jej silne i słabe 
strony. A co za tym idzie, 
w jakie obszary i dziedziny 
należy inwestować, w jakich 
zacieśniać współpracę, by 
osiągnąć zamierzony cel: 
podniesienie jakości życia 
mieszkańców – tłumaczy 
prof. dr hab. Krystyna 
Gawlikowska-Hueckel, 
kierownik projektu i przed-
stawiciel Instytutu Rozwoju 
z Sopotu, który jest liderem 
w konsorcjum eksperc-
kim przygotowującym 
strategię. Drugi podmiot 
w konsorcjum to Instytutu 

Geografii i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego PAN w 
Warszawie.

- Zaangażowanie wy-
bitnych naukowców do 
napisania Strategii Rozwoju 
Obszaru Metropolitalnego 
to element, który wyróż-
nia nasz projekt i także 
nawiązuje do europejskich 
trendów – powiedział 
wiceprezydent Michał Guć, 
reprezentujący Gdynię oraz 
Forum NORDA.

Prace nad strategią 
rozpoczną się od zdiagno-
zowania obecnej sytuacji 
metropolii. Diagnoza została 
podzielona na 10 obszarów: 
infrastruktura transportowa 
OM na tle uwarunkowań 
przestrzennych, bezpie-
czeństwo energetyczne i 
środowisko przyrodnicze 
OM, włączenie społeczne i 
rozwój kapitału społecznego 
OM, innowacyjność i przed-
siębiorczość w OM , rola 
małych miast i obszarów 
wiejskich w rozwoju OM, 
rozwój zasobów ludzkich 
OM ,zarządzanie OM, de-
mograficzne uwarunkowa-
nia rozwoju OM, kluczowe i 
potencjalne motory rozwoju 
gospodarczego OM, inter-
nacjonalizacja gospodarki 
OM. Spotkania konsulta-
cyjne ekspertów piszących 
strategię z partnerami pro-
jektu INTIS zapowiedziano 
na koniec czerwca. Jesienią 
odbędą się konsultacje 
społeczne założeń diagnozy. 
Strategia ma być gotowa w 
przyszłym roku. Jej częścią 
będzie także podręcznik 
dla samorządów, ułatwia-
jący wdrażanie założeń 
dokumentu oraz koncepcja 
zagospodarowania prze-
strzennego metropolii.
(BG)

Metropolia tworzy Strategię 
Rozwoju do 2030 r.Ruszyła akcja 

społeczna wojewody
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w sprzęt komputerowy. Orga-
nizatorzy nie zapomną też o 
uczniach wchodzących w skład 
zwycięskiej grupy i ich opie-
kunach. Na nich czekać będą 
atrakcyjne nagrody niespo-
dzianki! Będzie o co walczyć. 
Głównym organizatorem ak-
cji jest Wojewoda Pomorski, 
współorganizatorami: Pomor-
ska Federacja Sportu, Pomor-
skie Kuratorium Oświaty w 

Gdańsku, Komenda Woje-
wódzka Policji w Gdańsku, Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdański i Pomor-
ski Oddział Wojewódzki Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.  
Zgłoszenia do konkursu przyj-
mowane będą od września 
przez Biuro Wojewody Pomor-
skiego.
(GB)

Akcja wojewody ma pokazać, że czas wolny można spędzić 
twórczo, bez negatywnych emocji i postaw



zawsze chętna, kobieca. 
Poznam Panów sponsorów. Tel. 
514 120 213 Sopot Ps. Również 
sex - tel. Fotki, filmiki.

Zadbany, wysoki, samotny, 
pracujący 45 latek pozna 
zadbaną kobietą do stałego 
związku z okolic Wejherowa, 
Tel. 730 499 146.

PoZnam Panią w dowolnym 
wieku w celu stałego związku. 
Tel. 798 505 479

Kulturalny chłopak 41 lat, 
miły, pozna Panią spod znaku 
ryb z okolic Rumi, Wejherowa, 
do stałego związku. Tel. 515 
314 284

towarZysZa życia, rzetelne-
go, z dystyngowanego w wieku 
60 do 65 lat. Poznam. Tel. 505 
510 174

ZWIERZĘTA

sPrZedam jałówkę cielną, tel. 
684 39 56

RÓŻNE

sPrZedam żyrandol i lampę 
stojącą, klosze w kwadracie, 
kolor kremowy z brązową ob-
wódką, 150 zł, tel. 507 486 424

PŁYTY analogowe oraz video 
Cassette Recorder JVC, plus 
taśmy VHS, tanio sprzedam, 
Gdynia, tel. 586 243 566

sPrZedam: bryczkę typu 
dokard dla 5 os., z uprzężą wy-
jazdowa na 1 konia, wszystko 
mało używane, Wejherowo, 
tel. 507 724 008

sPrZedam sofę z fotelem, 
mało używana, komplet kosz-
tował 6400 zł, cena 1490 zł, do 
negocjacji, tel. 518 398 115

sPrZedam Tabex, 71 tab., za 
15 zł, Wejherowo, tel. 666 522 
515

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
oKaZyjnie sprzedam mieszka-
nie 3 pokojowe, pow.72,7 m2, 
blok 10 piętrowy, super stan 
techniczny, Gdynia Pogórze, 
tel. 690 445 628

Z Powodu wyjazdu tanio 
sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie o wysokim standardzie, 
w Gdyni, 10 min. do centrum, 
tel. 730 201 700

Garaż murowany sprzedam, 
Wejherowo, ul. Strzelecka, tel. 
697 361 474

miesZKanie 55m w Wejhero-
wie, os. Sucharskiego, 1p, 3 
pokoje, rb 2011, słoneczne, 
wl. miejsca postojowe, wys. 
standard, 258 tys., tel. 509 
524 714

DziaŁkę 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, 
tel. 605 420 694

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, 790 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 ziemie 25000m2 w 
miejscowości Lówcz Górny kolo 
Strzebielina, cena do negocja-

cji. Kontakt 607 773 292

DziaŁka 7600m2 w Łówcz 
Górny, koło Strzebielina z moż-
liwością zabudowy, media przy 
granicy. Cena 10zł/m2. Kontakt 
782 167 653, 00491724794130

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
WYnajmę garaż i miejsca 
parkingowe, Wejherowo, Spa-
cerowa 12, tel. 501 084 005

KolecZKowo, parter domu, 
pokój, kuchnia, łazienka wynaj-
mę, osobne wejście, ogródek 
całość 55 m, cena 800 zł plus 
media, tel. 661 178 582

WYnajmę lokal 60 m2 w Rumi 
na parterze na działalność 
biurową, tel. 504 389 193

WYnajmę mieszkanie, 36m w 
Wejherowie, tel. 509 410 304

loKal na biuro, Gdańsk 2 po-
koje, pow. 40m2, dobra lokali-
zacja, blisko tramwaj. Cena 32 
zł/m2+10 zł opłaty eksploata-
cyjne, tel. 58 345 28 17

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sPrZedam pilnie skuter Zipp 
Vapor, stan bdb., 2010 rok, 
opłaty aktualne, przegląd 
2015 rok, kupiony w salonie, 1 
właściciel, kufer, dwuosobowy, 
niebieski, prędkość do 80 km/
godz., wszystko sprawne, cena 
1700 zł, przebieg 3900 km., 
Wejherowo, tel. 666 522 515

KUPIĘ
absolutnie każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od 
ręki, tel. 668 193 771

sKuP aut, złomowanie, wyre-
jestrowane, do wyrejestrowa-
nia, każda marka, dojazd do 
klienta, Wejherowo, Gdańsk, 
okolice, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

eGZaminator maturalny z j. 
angielskiego udzieli korepe-
tycji, tel. 887 135 440, Rumia 
Janowo

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

sPrZedam zestaw do moni-
toringu, kamery, rejestrator, 
monitor, całość do montażu, 
700 zł, tel. 512 504 583

sPrZedam telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali,2 kolumny, 50 zł, 
tel. 505 567 034

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

sZuKam pracy. Sprzątanie 
mieszkań na terenie Wejhero-
wa. Jestem dojrzałą kobieta, 
tel. 725 446 627

USŁUGI

UsŁUGi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

FotoGraF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

mŁoDY pozna panią w dowol-
nym wieku w celu bliższych 
relacji, nr tel. 798 505 479

Goraca blondi pozna spon-
sorów, zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie, a zabiorę cię w 
siódme niebo, dzwoń 514 670 
725, Sopot, woj. pomorskie

sinGel 33l., modelowy typ 
urody, umilę czas 1 pani w 
sposób dowolny, tylko sponsor-
ki 35-45 l., zadbane z klasą, 
Sopot, oferty propozycje 728 
185 466 Jger Ulfs

seX-sex-sex-to lubię a ty? 
poznajmy się umów się na 
wspaniałą zabawę! ja śliczna 
kobietka o zgrabnym tyłeczku 
blondyna zapraszam! dla kon-
kretnych panów sponsorów! 
ps. również sex tel., 516 747 
365 Sopot

ja 30 lat, miły, uczynny, mają-
cy dobre serce mężczyzna 
pozna kobietę z Wejherowa i 
okolic do stałego związku, tel. 
513 230 424

blondi o zgrabnym laty-
noskim tyłeczku, jędrnych 
piersiach i aksamitnym ciałku, 

sPrZedam elektroniczny 
papieros najnowszej generacji 
GT Monaco, ładowarka, USB, 
zapasowe ustniki, smycz gratis, 
mało używany w oryginalnym 
kartoniku, na gwarancji 2015 
rok, za 55 zł, Wejherowo, tel. 
666 522 515

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 pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

oKno drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, u 
góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

sPrZedam nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

sPrZedam drzwi, 80, ze-
wnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 
539 159

sPrZedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

sPrZedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.98-122 i 
buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

sPrZedam lampki nocne, 
brązowe, 2 sztuki po 10 zł, tel. 
660 731 138

sPrZedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138
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Start i meta znajdować się 
będą przy hali sportowej w 
Przodkowie ul. Sportowa. 
Biuro biegu czynne będzie 
w dniu biegu od godz.12.00. 
Dla uczestników biegu przy-
gotowano szatnie, natryski, 
przechowalnie bagażu, „ 
kawę po kaszubsku” oraz 
po biegu medal i gorący 
posiłek.
Dla najlepszych w po-
szczególnych kategoriach 
przewidziano puchary 
oraz nagrody rzeczowe i 
fi nansowe. 
Wśród wszystkich, którzy 
ukończą bieg rozlosowany 
zostanie m.in.: telewizor 32 ‘.
Imprezę obsługiwać będzie 
elektroniczny system 
pomiaru czasu na bazie 
chipów aktywnych. Po 
imprezie biegowej będzie 
można spędzić czas do 

późnych godzin wieczor-
nych na pikniku rodzinnym 
przygotowano mnóstwo 
atrakcji min: bezpłatne 
stoiska medyczne, bezpłatne 
wesołe miasteczko dla ca-
łych rodzin, liczne występy 
artystyczne z góralskim 
zespołem Baciary na czele 
oraz wiele innych.
- Jeśli ktoś nie czuje się na 
bieg główny to jest szansa 
wystartować o godz. 14.15 
w biegu rodzinnym na dy-
stansie 1 km wokół jeziora 
Książącego – informują 
organizatorzy. - Wszyst-
kich miłośników biegania 
zapraszamy do uczestnic-
twa oraz rejestracji, której 
można dokonać na stro-
nie www.KaszubyBiegaja.
pl oraz w dniu zawodów tj. 
06.07.2014r. od godz. 12.00. 
do 14.30.  (luK)

Pobiegną 
w ćwierćmaratonie

BIEGI | 6 lipca o godz. 15.00 odbędzie się III 
Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej. Trasa licząca 
11,5 km biegnie tak samo jak w ubiegłym roku, przez 
Kczewo, Tokary i Czeczewo.
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Historia
2012 r. - Angelika Cichocka - Talex Borzytuchom 
/45,12/, Łukasz Kujawski - Żukowo /35,52/
2013 r.- Weronika Wójcik - Kociewski Klub Biegacza 
Starogard Gd. /46,35/, Łukasz Kujawski - Żukowo 
/37,47/
2014 - ?
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29 czerwca – niedziela – NADMORSKI PUCHAR LATA
- Gdynia, Obiekt Sportowy Checz, ul.Zamenhofa 17
- godz.11.00 – odprawa techniczna kapitanów drużyn – przydział szatni, losowanie grup, informacje o tym jak 
poruszać się po naszym obiekcie
- godz. 12.00 – pierwsze mecze grupowe turnieju ( na dwóch boiskach jednocześnie)
- godz.16.00   – przerwa w turnieju po fazie grupowej, posiłek dla zespołów, wręczenie nagród za sezon wio-
sna 2014 w Nadmorskiej Lidze 6,
- godz.  16.30– Mecz Charytatywny z udziałem zawodników Arki Gdynia, Pogoni Szczecin i Legi Warszawa
- godz. 17.00 – faza pucharowa turnieju, dwa mecze półfi nałowe , mecz o 3 miejsce i fi nał
- godz.  – ofi cjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród, podsumowanie
 
ATRAKCJE NA OBIEKCIE:
- Dla wszystkich zawodników możliwość skorzystania z darmowej odnowy biologicznej
- Mecz Charytatywny – udział biorą zawodnicy Arki Gdynia, Pogoni Szczecin, Legi Warszawa oraz wszystkie 
osoby, które wykupią za 100zł. Specjalną okolicznościową koszulkę!
- Przez caly dzień prowadzona będzie loteria, w której można wylosować wiele gadżetów piłkarskich m.in. 
koszulki piłkarskie, piłki z autografami i wiele innych.
 
Organizatorzy zapewniają:
- nagrody
- gościnę dla uczestników
- przyjazną atmosferę
- swoje stoisko wystawi fi rma FIZJO-WORLD zajmująca się rehabilitacją i opieką medyczną nie tylko wyczy-
nowych sportowców. W trakcie trwania turnieju pracownicy FIZJO-WORLD służyć będą zawodnikom doraźną 
pomocą 
- pojawią się hostessy promujące napoje energetyczne i izotoniczne 
 
Turniej ma także cel charytatywny!
Pieniądze zebrane podczas turnieju zasilą konto Fundacji „NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM” Rafała Murawskiego, 
która zbiera w tym roku fundusze dla gdyńskiego Hospicjum Dziecięcego.

Najlepsi amatorscy piłkarze 
zjeżdżają do Gdyni

PIŁKA NOŻNA | Wielki-
mi krokami zbliża się 
II edycja Nadmorskiego 
Pucharu Lata.

Podobnie jak rok temu 
atrakcji nie zabraknie. Głów-
nym punktem jest oczywiście 
turniej, w którym rywalizują 
najlepsze amatorskie zespoły 
z Pomorza. 

- Znów gościć będziemy ze-
społy ze Szczecina, Słupska, 
Gdańska, Wejherowa czy Kar-
tuz. Łącznie zagra osiem ze-
społów – mówi Grzegorz Ni-
ciński, jeden z organizatorów 
turnieju. - Wkrótce będziemy 
znać pełną listę uczestników. 
W tej chwili trwają jeszcze 
rozgrywki w poszczególnych 
ligach. 

Podobnie jest w Nadmorskiej 
Lidze 6 . Jako gospodarze do ry-
walizacji wystawi dwie drużyny: 
Mistrza NL6, czyli zwycięzcę 
zmagań w Ekstraklasie oraz ze-
spół, który wygra Puchar NL6.

Oprócz samego turnieju przy-
byli goście będą mogli liczyć na 
moc atrakcji. W trakcie przerwy 
pomiędzy fazą grupową a pucha-
rową odbędzie się mecz charyta-
tywny z udziałem zawodników 
Arki Gdynia, Pogoni Szczecin i 
Legii Warszawa! Aby zagrać w 
jednej ekipie ze piłkarzami Eks-
traklasy i I Ligi należy zakupić 
specjalną koszulkę (100 zł.), któ-
ra będzie jednocześnie pamiątką 
z II edycji NPL. 

Przez cały czas trwania turnieju 
prowadzona będzie także loteria 
piłkarskich gadżetów.

- O wszystkich atrakcja infor-
mować będziemy na bieżąco 
na naszej stronie internetowej 
– mówi Niciński. - Pieniądze 
zebrane podczas turnieju prze-
każemy na rzecz gdyńskiego 
Hospicjum dla dzieci. Zaprasza-
my więc 29 czerwca od godziny 
12.00 na Nasz Obiekt przy ulicy 
Zamenhofa 17.Ł.Krzemiński
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W turnieju wystąpiło 10 ze-
społów reprezentujących różne 
ligi amatorskie w naszym wo-
jewództwie. Zespoły zostały 
podzielone na dwie grupy po 5 
zespołów. W grupie A znalazły 
się: AWKS Wejherowo, Romek 
Lębork, D&H Poland Bytów, 
Klaja Cafee Lębork, Władysła-
wowo. W grupie B natomiast: 
KS Baza 44 Siemirowice, Plast 
Team Słupsk, Epo Project Żu-
kowo, Tom Blok Wejherowo, 
Gnieżdżewo. Zespoły rozegrały 
w swoich grupach po 4 mecze, 
dwie najlepsze drużyny z obu 
grup awansowało do półfinałów 
gdzie walczyło o możliwość gry 
o tytuł mistrza województwa. 
Mecze w grupach były bardzo 
zacięte i wyczerpujące. W grupie 
A pierwsze miejsce zajęli zawod-
nicy Klaja Cafee, drugą lokatę 
wywalczyli zawodnicy zespołu 
Władysławowo. W grupie B 
najlepsi okazali się zwycięzcy te-
gorocznej edycji ALS, zespół KS 
BAZA 44, na drugim miejscu 
uplasowali się ubiegłoroczni mi-
strzowie zespół Gnieżdżewo. W 
półfinałach spotkały się zespoły: 
Klaja Cafee – Gnieżdżewo i KS 
Baza 44 – Władysławowo.  Kla-
ja Cafee pokonała 2:0 zespół 

Gnieżdżewo i awansowała do 
półfinału. Drugi półfinał był 
bardziej zacięty. Po pierwszym 
wygranym secie dla KS Baza 
44, zawodnicy z Władysławowa 
zmobilizowali się i wygrali wy-
soko drugiego seta. O awansie 
do finału zdecydował trzeci set 
który wygrali zawodnicy Wła-
dysławowa. W meczu o trzecie 
miejsce KS Baza 44 również w 
pojedynku trzy setowym uległa 
zespołowi z Gnieżdżewa  i osta-
tecznie zajęli 4 miejsce. Ubie-
głoroczny mistrz województwa 
Gnieżdżewo w tym roku nie 
obronił tytułu ale zajął miejsce 
medalowe. Finał rozegrał się 
bardzo szybko. Widoczne było 
zmęczenie obu zespołów. Szcze-
gólnie zawodnicy zespołu Wła-
dysławowo odczuli trudy meczu 
półfinałowego. Klaja Cafee w 
ostatnim meczu miała więcej 
sił a szczególnie jej lider Łukasz 
Oleszczuk, który został wybra-
ny najlepszym zawodnikiem 
tegorocznych mistrzostw. Finał 
zakończył się zwycięstwem 2:0 
dla Klaja Cafee Lębork. Po za-
kończeniu meczy o 1 i 3 miejsce 
nastąpiło podsumowanie całego 
turnieju. Najlepszym zespołom 
gratulowali: Burmistrz Lębor-

Klaja Cafee Lębork mistrzem 
województwa w siatkówce amatorów

SIATKÓWKA | Za nami VI Mistrzostwa województwa 
pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów, nad tego-
rocznym turniejem patronat honorowy objął Wojewoda 
Pomorski Ryszard Stachurski. 

ka Witold Namyślak, Starosta 
Lęborski Wiktor Tyburski oraz 
Dyrektor CSiR w Lęborku Ma-
rian Borek. Trzy najlepsze zespoły 
otrzymały medale i okazałe pu-
chary. Wszystkie zespoły uczest-
niczące w turnieju otrzymały pa-
miątkowe zdjęcie oraz statuetkę 
uczestnika VI Mistrzostw Woj. 
Pomorskiego w Piłce Siatkowej 
Amatorów.  Podczas turnieju 
promowany był zdrowy tryb ży-
cia i aktywny wypoczynek oraz 
projekt Baltic Rally programu 
Południowy Bałtyk, który miasto 
Lębork i Lęborskie Towarzystwo 
Sportowe Unia wspólnie reali-
zują. Podsumowując tegoroczne 
Mistrzostwa można stwierdzić 
że poziom zespołów amatorskich 
jest z roku na rok coraz wyższy a 
Amatorska Liga Siatkówki w Lę-
borku prezentuję się na tym tle 
bardzo dobrze o czym świadczą 
wyniki zespołów Klaja Cafee i KS 
Baza 44. (luK)

Wyniki półfinałów:
Klaja Cafee Lębork – Gnieżdże-
wo 2:0 (25:20, 25:22)
KS Baza 44 Siemirowice – 
Władysławowo 1:2 (25:21, 13:25, 
9:15)
Mecz o 3 miejsce:
Baza 44 – Gnieżdżewo 1:2 (17:25, 
25:22, 11:15)
Finał:
Klaja Cafee – Władysławowo 2:0 
(25:17, 25:12)

Złoto w drużynie i srebro 
indywidualnie to kolejne 
krajowe sukcesy w kolejnej 
kategorii wiekowej, które 
wywalczyłaś. Czy talent 
Zuzanny Sobczak rozwija 
się prawidłowo?

- Kilka lat temu miałam kon-
tuzję, która trochę zahamowa-
ła mój rozwój, ale teraz wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku, 
choć nie jest łatwo pogodzić 
studiowanie w Stanach Zjed-
noczonych i utrzymanie się w 
rankingu Polskiego Związku 
Szermierczego. 

Na co dzień jesteś w USA. 
Co tam robisz?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej, czy-
li w 2013 roku, zdecydowałam 
się wyjechać. Tym bardziej, że 
dostałam propozycje stypen-
dium sportowego z uczelni w 
Detroit (Wayne State Universi-
ty). Studiuję inżynierię lądową 
i środowiska czyli to samo co 
w Polsce. No i wciąż trenuję 
szermierkę. 

Skąd pomysł na studiowa-
nie za oceanem?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej 
zorientowałam się, że bardzo 
trudno jest pogodzić zajęcia na 
uczelni z uprawianiem sportu. 
Wykładowcy w Polsce byli pod 
wrażeniem, że traktuję sport 
profesjonalnie, ale nie miałam 

z tego powodu żadnej taryfy 
ulgowej. Część zajęć odbywa-
ła się wieczorami i by na nich 
być musiałam rezygnować z 
treningów. Zdecydowałam się 
więc na wyjazd i jak na razie 
jestem bardzo zadowolona.

Łączenie studiów z upra-
wianiem sportu nie jest 
łatwe. Jaka jest różnica 
pod tym względem między 
Polską a USA?

- W USA mam plan sporto-
wy i pod niego układam resztę 
zajęć. Nie ma możliwości, żeby 
wystąpił pomiędzy nimi jaki-
kolwiek konflikt. Dodatkowo, 
mogę liczyć na wsparcie ze 
strony wydziału sportowego, 
który oferuje różne pomoce 
dydaktyczne oraz spotkania z 
opiekunem w sprawie progra-
mu studiów. Zależy im, aby 
sportowcy osiągali nie tylko 
dobre wyniki sportowe, ale 
również naukowe. Co wię-
cej, dla uczelni jest ważne, że 
ich studenci są sportowcami i 
osiągają sukcesy. Uczelnia ma 
się czym pochwalić, a to pod-
nosi renomę. 

Kiedyś do USA wyjecha-
ła utalentowana Alicja 
Kryczało i niestety dla 
polskiej szermierki zajęła 
się zupełnie czymś innym. 
Jak będzie z Tobą?

- Nie wiem co będzie za kilka 
lat. To na pewno wiele zależy 

W Stanach łatwiej łączyć sport i studia
wywiad | Rozmowa z Zuzanną Sobczak, florecistką Sietom AZS AWFiS Gdańsk, która na co dzień 
studiuje i trenuje w USA a niedawno zdobyła medale mistrzostw Polski do lat 23.

od osoby, która musi w pew-
nym momencie podejmować 
różne decyzje. Ja mam to szczę-
ście, ze rodzice chcą mi bardzo 
pomóc, namawiają mnie bym 
ciągle walczyła, aby pozostać 
wysoko w krajowym rankingu, 
który decyduje o powołaniach 
na zgrupowania reprezentacji 
czy udział w międzynarodo-
wych turniejach. Powroty do 
Polski dają mi również okazję 
do treningów z moim gdańskim 
trenerem, Longinem Szmitem, 
który według mnie jest jednym 
z najlepszych szkoleniowców 
na świecie. Mimo, że wracam 
do kraju zaledwie kilka razy w 
roku, to zawsze staram się to 
połączyć ze sportem. Wyma-
ga to dużego planowania, ale 
dzięki temu mogę startować w 
krajowych zawodach i zdoby-
wać kolejne punkty. Na chwilę 
obecną zrobię wszystko, aby 
utrzymać formę sportową i re-
prezentować mój klub Sietom 
AZS AWFiS Gdańsk jak i Polskę 
na zawodach w kraju i za grani-
cą. Jednak najważniejsze jest to, 
że w USA systematycznie tre-
nuję i biorę udział w stanowych 
turniejach.

To nowe doświadczenie.
- Właśnie, mam możliwość 

popatrzenia z innej perspekty-
wy na szermierkę. Mam nowych 
sparingpartnerów, trenuję z 
chłopakami, mogę się sprawdzić 
na ich tle. Rywalizuję z innymi 

florecistkami i zdobywam nowe 
doświadczenia, gdyż poziom 
sportowy w Stanach jest bardzo 
wysoki.

W ilu zawodach, w których 
mogłaś zdobyć punkty do 
krajowego rankingu, w tym 
sezonie startowałaś?

- Startowałam w trzech z 
czterech Pucharów Polski oraz 
dwóch z ośmiu Pucharów Świa-
ta. Straciłam szansę na zdoby-
cie wielu punktów, ale przede 
wszystkim zdobycia kolejnego 
doświadczenia. W rankingu na 
szczęście ciągle jestem, na razie 
na 17. miejscu. Moim celem jest 
awans przynajmniej do ósemki. 

Czekamy na medale na 
arenie międzynarodowej, no 
i wśród seniorek.

- Moimi największymi suk-
cesami są brązowy medal dru-
żynowo i 5. miejsce indywidu-
alnie na Mistrzostwach Europy 
kadetów w 2010 roku oraz 8 
miejsce indywidualnie na Mi-
strzostwach Świata Juniorów w 
2011. Młodym seniorkom, które 
dopiero co skończyły kategorię 
juniora, ciężko jest się przebić, 
seniorki mają zdecydowanie 
większe doświadczenie.  

Czy bycie córką znanych i 
utytułowanych rodziców 
pomaga czy przeszkadza? 
Oboje to floreciści z wieloma 
sukcesami. Mama Anna 

była indywidualnie piąta na 
mistrzostwach świata (1989) 
i siódma na mistrzostwach 
Europy (1983). Tata Ryszard 
to m.in. drużynowy mistrz 
świata (1998) oraz srebrny 
(1996) i brązowy (1992) 
medalista olimpijski. 

- Jak byłam młodsza to mówi-
łam, że przeszkadza. Dziś wiem, 
że to ogromny plus, bo mama 
i tata dają mi wielkie wspar-
cie. Dużo pomagają, rozumieją 
mnie, opowiadają z doświadcze-
nia co robić np. gdy pojawiają się 
jakieś kryzysy, sytuacje stresowe. 
Ich wskazówki są bezcenne. Bar-
dzo często zdarza mi się zadzwo-
nić do mamy podczas turnieju i 
zapytać, jak powinnam walczyć z 
daną zawodniczką.  

W Twoim biogramie na 
stronie szermierka.pl przy 
pytaniu ulubiona potrawa 
odpowiadasz: „kuchnia Wa-
silczyków”. Możesz wyjawić o 
co chodzi?

- To domowa kuchnia rodzi-
ców mojej przyjaciółki, u której 
wtedy, gdy ten biogram był two-
rzony, często bywałam. Teraz, 
szczególnie z amerykańskiej per-
spektywy, powiem, że kuchnia 
polska (śmiech – przyp. red.). 
Dopiero gdy wyjechałam, zda-
łam sobie sprawę, że domowe 
jedzenie to bardzo ważna spra-
wa. Nie sądziłam, że tak często 
będzie mi brakować niektórych 
potraw. Na szczęście, mam bli-
sko do Polskiej restauracji i 
Polskiego sklepu. Wiadomo, że 
nie jest to to samo, ale pomaga 
przetrwać „kryzys jedzeniowy” 
(śmiech – przyp. red.).Fo
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PLEBISCYT | W Samorzą-
dowym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Krokowej 
rozstrzygnięto plebi-
scyt na 10 najlepszych 
sportowców szkoły w roku  
szkolnym 2013 /2014. 

Zwycięzcą plebiscytu 
został Wojciech Koszałka 
z klasy 3 D, który zdobył 
201 punktów. Drugie 
miejsce zajęła Wikto-
ria Minga z klasy 1 B, 
otrzymując 178 punktów. 
Trzecie miejsce zdobyła 
Patrycja Adamek z klasy 3 
D, uzyskując 164 punkty. 
Na czwartym miejscu 

uplasował się Sebastian 
Preihs z klasy 1 D z 154 
pkt, na piątym miejscu 
Maciej Kamiński z klasy 
3 C z 153 pkt, na szóstym 
miejscu Patryk  Białk z 
klasy 3 C z 129 pkt, na 
siódmym miejscu Kinga 
Styn z klasy 2 B z 128 
pkt, na ósmym miejscu 
Małgorzata Hintz z klasy 3 
C z 119 pkt, na dziewią-
tym miejscu Mateusz 
Pomieczyński z klasy 2 E 
z 114 pkt i na dziesiątym 
miejscu znalazł się Rafał 
Zaczek z klasy 3 C z 95 
punktami. (DD)

- Jestem bardzo zadowolo-
ny ze zwycięstwa i obrony ty-
tułu mistrzowskiego, szcze-
gólnie że po czterech dniach 
zajmowałem drugą pozycję, 
na szczęście dziś udało mi 
się odrobić straty i zwyciężyć 
- powiedział zdobywca złote-
go medalu MŚ Finn Masters, 
Czech Michael Maier. - Mu-
szę przyznać, że warunki na 
morzu były bardzo ciężkie, 
podczas pierwszych dni wia-
ło bardzo słabo, natomiast 
przez ostatnie dwa dni bar-
dzo mocno. Zmagania były 
wymagające, tym bardziej 
cieszy mnie zwycięstwo. 
Chciałbym dodać, że jestem 
pewien podziwu dla orga-
nizatorów, mistrzostwa były 
zorganizowane na bardzo 
wysokim poziomie. - dodał 
Michael Maier. 

Andre Budzien z Niemiec 
(GER 711), który po czterech 
dniach zmagań prowadził, 
ostatecznie po sześciu wyści-
gach zajął drugie miejsce w 
klasyfikacji generalnej. Trze-
cim żeglarzem na świecie w 
klasie Finn Master został Ro-
sjanin Aleksandr Kuliukin 
(RUS 161). 

Mimo starań polscy za-
wodnicy wypadli słabo. Naj-
lepszy z naszych reprezen-
tantów Marek Jarocki (POL 
71) zajął 50 miejsce. Wło-
dzimierz Radwaniecki (POL 

Tegorocznej edycji po raz 
pierwszy towarzyszy wielka 
akcja charytatywna, w której 
udział mogą wziąć zarów-
no zawodnicy, jak i kibice. 5 
lipca 2014 roku Skandia Ma-
raton Lang Team odwiedzi 
Krokowę, gdzie będzie jedna 
z największych imprez spor-
towych tego typu w Polsce. 
Co roku w zawodach udział 
bierze ponad 6 tys. uczest-
ników. Maratony rowerowe 
Skandii przeznaczone są dla 
profesjonalistów, amatorów 
oraz całych rodzin. Każde 
zawody rozgrywane są na 
czterech trasach – Rodzin-
nej Paradzie 10 km, Mini 30 
km, Medio 60 km i Grand 
Fondo 90 km. W ramach 
tegorocznej edycji Skandia 
Maraton Lang Team organi-
zatorzy przygotowali również 
specjalny „dystans dobro-
czynności” w ramach akcji 
Pozytywne Obroty. Suma ki-
lometrów przejechanych 
przez uczestników na trasie 
zawodów oraz w specjalnych 
strefach kibica zostanie prze-
liczona na określoną kwotę, 
za którą Skandia oraz Lang 

Michael Maier obronił 
tytuł Mistrza Świata Finn Masters
ZAWODY | Czech Michael Maier (CZE 1) tryumfował podczas tegorocznych Mistrzostw 
Świata Finn Masters, które rozgrywane były na sopockim akwenie od 6 do 13 czerwca 
2014 r. Była to jedna z największych tegorocznych imprez żeglarskich rozgrywanych 
w Polsce, zgromadziła na starcie 235 zawodników z całego świata. 
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skiego kurortu przyjechało 40 
Holendrów, 19 Rosjan. 18 An-
glików wzięło udział w wyści-
gach i tyle samo liczyła drużyna 
gospodarzy – Polaków. 

Startowali również zawodnicy 
z Kanady, USA, Australii, Nowej 
Zelandii oraz z RPA. Przypo-
mnijmy, że Klasa Finn jest naj-
bardziej wymagającą fizycznie i 
mentalnie, jednoosobową klasą 
na świecie. Tworzy wyjątko-
wych, wszechstronnych żegla-
rzy testując wszystkie aspekty 
żeglugi regatowej. Jest to nowo-
czesna klasa dla wymagających 
zawodników. Pływając Finnem 
łączy się precyzję delikatnego 
sterowania na słabszych wia-
trach z taktyką i strategią na 
najwyższym poziomie, a także 
potężną siłą, która razem z dużą 
wytrzymałością jest niezbędna 
przy silnych wiatrach. - Cieszy 
się, że mimo ciężkich warun-
ków pogodowych naszemu 
doświadczonemu zespołowi 
udało się sprostać wszystkim 
wyzwaniom na tegorocznych 
MŚ Finn Masters - powiedział 
Piotr Oleksiak, organizator.

Organizatorem tegorocznych 
Mistrzostw Świata Finn Ma-
sters był Sopocki Klub Żeglar-
ski Ergo Hesfa Sopot, który co 
roku na gdańskim akwenie or-
ganizuje zawody rangi między-
narodowej. Już od najbliższego 
poniedziałku w Sopocie będą 
rozgrywane Mistrzostwa Euro-
py windsurfingowej klasy Ra-
cebord, natomiast w przyszłym 
roku będą rozgrywane MŚ 
windsurfingowej klasa Kona. 
(red.luK) 

10 najlepszych 
sportowców szkolnych
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99), który na co dzień trenuje 
w Sopockim Klubie Żeglarskim 
Ergo Hesfa Sopot i po cichu li-
czył na atut własnego akwenu, 
finalnie uplasował się dopie-
ro na 64 pozycji. Tegoroczne 
Mistrzostwa Świata to jedna z 
największych imprez żeglar-
skich rozgrywanych w Polsce 
w 2014 r. Sopot o organizację 
tej imprezy rywalizował z Los 
Angeles (USA) i Tihany (Wę-
gry). Walka o międzynarodowe 
złoto rozgrywała się w kategorii 
wiekowej 40 plus. 

Pierwszego dnia zawodów 
brak wiatru uniemożliwił start. 
Drugi dzień mistrzostw przy-
witał zawodników lepszymi wa-
runkami pogodowymi. Dzięki 

wiatrowi, który wiał z prędko-
ścią 3 węzłów, mogliśmy po-
dziwiać dwa biegi. Trzeci dzień 
ścigania podczas tegorocznych 
Mistrzostw Finn Masters w 
Sopocie także przebiegał ze sła-
bym wiatrem, co pozwoliło na 
rozegranie tylko wyścigu dla 
jednej z dwóch flot. Natomiast 
czwarty i piąty dzień była cał-
kowicie odmienny od poprzed-
nich. Wiatr wiał w okolicach 
20 węzłów, co sprawiło, że 
zawodnicy musieli się bardzo 
napracować aby ukończyć wy-
ścigi z dobrymi rezultatami. Do 
startów przystąpiło ponad 235 
żeglarzy. Najliczniejszą grupą 
mastersów, była grupa żeglarzy 
z Niemiec – 59. Do trójmiej-Piłka ręczna jest mocną stroną szkoły

Maraton Lang Team 
w lipcu w Krokowej
KOLarSTwO | Siedem miast, setki kilometrów do pokonania, sportowe emocje oraz możliwość zebrania 
dziesiątków tysięcy złotych na rzecz podopiecznych domów dziecka – to jedne z atrakcji przygotowanych dla 
uczestników maratonów rowerowych Skandia Maraton Lang Team. 

Team zakupią rowery na rzecz 
podopiecznych Domu Dziecka. 
W zbiórce udział mogą wziąć 
również kibice i mieszkańcy, 
zwiększając liczbę przebytych 
kilometrów, jadąc po wirtualnej 
trasie na specjalnie przygotowa-
nych rowerach stacjonarnych. 
Na wszystkich, którzy spróbują 
swoich sił, czekać będą upomin-
ki. Aby dodatkowo uatrakcyjnić 
akcję wsparcia domów dziecka, 
organizatorzy przygotowali na-
grodę dla miasta, które nakręci 
największą liczbę pozytywnych 
kilometrów. W charytatywnym 
maratonie pomocy weźmie 
udział siedem miejscowości: 
Warszawa, Kraków, Bytów, Bu-
kowina Tatrzańska, Krokowa, 
Dąbrowa Górnicza i Kwidzyn. 
Na stacji „Krokowa” rowery 
zostaną podarowane Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Kłaninie i Pogotowiu Opiekuń-
czemu Janusza i Alicji Wendt. 

-W życiu człowieka ważne 
są dwie aktywności fizyczna 
i finansowa. Są jednak osoby, 
które z różnych względów mają 
utrudniony start w dorosłe ży-
cie. Dlatego podczas tegorocznej 
edycji Skandia Maraton Lang 
Team chcemy zachęcić Polaków 
do jeszcze większej aktywności 
i wysiłku z myślą o najbardziej 
potrzebujących – mówi Paweł 
Ziemba, prezes Skandia Życie 
TU. - Im więcej kilometrów 
wspólnie przejedziemy, tym 
więcej środków zgromadzimy 
na rzecz podopiecznych domów 
dziecka.Fo
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