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Ostrożnie nad wodą
Na plaży i podczas kąpieli, czy to w mo-

rzu, czy jeziorze, trzeba pamiętać o kilku 
ważnych zasadach. Jeżeli chcemy się wy-
kąpać po dłuższym odpoczynku na słoń-
cu, trzeba najpierw stopniowo zamoczyć 
ciało. Natychmiastowe wejście do wody w 
czasie upału może skutkować szokiem ter-
micznym, co może doprowadzić nawet do 
utonięcia. Zwracajmy szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiajmy 
ich bez opieki. Najmłodsi mogą przebywać 
nad wodą tylko w obecności dorosłych. 

Jednym z największych „wrogów” kąpią-
cego się jest... alkohol. Pod żadnym po-
zorem nie wchodźmy do wody pod wpły-
wem alkoholu. 

Co roku słyszy się tez o tych, którzy sta-
rając się popisać przed znajomymi ska-
czą na główkę w nieznanym miejscu, co 
kończy się szpitalem, często złamaniem 
kręgosłupa i trwałym kalectwem a zdarza 
się, że nawet śmiercią. 

Są miejsca, gdzie obowiązuje zakaz ką-
pieli. Takie zakazy nie są wydawane bez 
powodu – stosujmy się do nich! 
                          WIĘCEJ STR. 3

Około 150 zawodników 
wystartowało w morder-
czym triathlonie „Kartuska 
Masakra”. To zdecydowanie 
najlepszy wynik ze wszyst-
kich dotychczasowych 
edycji.  WIĘCEJ STR.  2

ABY WAKACJE 
NIE STAŁY SIĘ 
KOSZMAREM

Lato w pełni, przepiękna słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku, 
na kąpieliskach nie brakuje chętnych do plażowania i kąpieli. 
Wakacje to również czas wzmożonego ruchu na drogach, a także czas 
szczególnej aktywności złodziei i włamywaczy. Warto więc pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, aby wakacje faktycznie 
stały się czasem relaksu i wypoczynku, a nie koszmarem, o którym 
nie będziemy mogli zapomnieć przez kolejne lata. 

Kartuska 
masakra

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

PISZCIE DO NAS!
Widziałeś, byłeś świadkiem 
czegoś ciekawego? 
Podziel się tym z nami   r.korbut@expressy.pl
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To była prawdziwa masakra

KARTUZY | Około 150 zawod-
ników wystartowało w mor-
derczym triathlonie „Kartuska 
Masakra”. To zdecydowanie naj-
lepszy wynik ze wszystkich do-
tychczasowych edycji. Uczest-
nicy zawodów w kategorii sprint 
do pokonania mieli 750 m pły-
wania, 25 km jazdy rowerem i 5 
km biegu. W kategorii standard 

odległości były 2 razy dłuższe. 
Pierwsi zawodnicy na starcie 

pojawili się o godz. 11. Triath-
lon tradycyjnie rozpoczął się od 
pływania. Potem przyszedł czas 
na jazdę rowerem i bieg. Niemal 
dwustustopniowe schody przy 
Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu okazały 
się jednym z najtrudniejszych 

elementów całej trasy. Licznie 
zebrani kibice gorąco dopingo-
wali zawodników. Pogoda nie 
ułatwiała im zadania. Wysokie 
temperatury dały się we znaki 
nawet najlepszym. Ostatni za-
wodnicy- długodystansowcy 
stawili się na mecie ok. 15.30. 
W gronie 150 uczestników tria-
thlonu znalazła się kilkunasto-

osobowa grupa z gminy Kartu-
zy. Na wszystkich zawodników 
czekał pamiątkowy medal oraz 
lunch regeneracyjny. 

Dla odważnych przygotowano 
atrakcję: przejście na linie nad 
wodą. Organizatorami zawo-
dów było Stowarzyszenie Rowe-
rOver oraz gmina Kartuzy. 
(raf)

Obecnie wykonawca kończy 
układanie kostki betonowej, za-
gospodarowuje również tereny 
zielone. Część czarnoziemu zo-
stała już nawieziona. Do końca 
przyszłego tygodnia planowane 
jest zakończenie prac związa-
nych z budową ogrodzenia, 
układaniem kostki oraz zago-
spodarowaniem terenów zie-
lonych. Potem pozostanie do 
wykonania dostawa i montaż 
urządzeń.

Przypominamy, że w skład 
interaktywnej ekspozycji wej-
dą przyrządy do doświadczeń, 
m.in. platforma równowagowa, 
telegraf akustyczny, tarcza New-
tona, pryzmat wodny i inne. 
Park będzie również doskona-

łym miejscem do odpoczynku. 
Wśród elementów rekreacyj-
nych znaleźć się mają stoliki z 
zadaszeniem, miejsce na ognisko 
czy plac do jazdy na rolkach.

- Cała społeczność sołectwa 
Kaliska jest bardzo zadowolona 
z prowadzonej inwestycji, dowo-
dem na to są bardzo pozytywne 
sygnały ze strony mieszkańców, 
które do mnie docierają – pod-
kreśla sołtys Kalisk Marek Lan-
dowski.

Budowa obiektu dofinanso-
wana jest ze środków pozosta-
jących w dyspozycji Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”. Uzyskana kwota dofinan-
sowania to niemal 360 tys. zł.

Park Newtona już na półmetku
Wkrótce mieszkańcy gminy Kartuzy i turyści będa mogli cieszyć się tzw. parkiem Netwona, który budowany jest w Kaliskach. 
To pierwsza tego typu inwestycja na terenie naszej gminy. Realizacja zadania jest już na półmetku.
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Prace przy budowie parku są juz 
bardzo zaawansowane

Zawody wymagały od uczestników ogromnego wysiłkuJedną z kategorii było pływanie

W triathlonie wzięło udział ponad 150 zawodników



3www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Oprócz zachowania rozsąd-
ku nad wodą trzeba też pa-
miętać o zabezpieczeniu swo-
jego dobytku. 

Uważaj na złodziei
Zwłaszcza teraz, kiedy po-

goda dopisuje i dużo osób 
wyjeżdża na wypoczynek, 
należy pamiętać o zabezpie-
czeniu swojego mieszkania 
czy też domku letniskowego 
przed nieproszonymi gośćmi. 
Żadna policja, nawet najsku-
teczniejsza, nie ochroni w 
pełni naszego mienia, jeżeli 
sami nie będziemy o nie dba-
li. Co więc należy zrobić?

- Zabezpiecz należycie drzwi 
i okna swojego mieszkania, 
załóż dobre zamki – radzą 
kartuscy policjanci. - Wska-
zanym jest zamontowanie 
domofonu albo też instalacji 
świetlnej lub elektronicznej 
podłączonej do sąsiadów (z 
wzajemnością). Jeśli jesteś 
właścicielem domu jednoro-
dzinnego, domku letnisko-
wego wykonaj solidne (lecz 
przejrzyste) ogrodzenie, kup 
psa, załóż oświetlenie na po-
dwórku. Nawet przebywając 
w mieszkaniu należy zamy-
kać drzwi wejściowe i gara-
żowe oraz okna, zwłaszcza 
te na parterze czy w piwnicy. 
Często złodziej wchodzi do 
mieszkania w czasie, kiedy 
jego lokatorzy są w innej czę-
ści domu bądź przebywają na 
piętrze lub w ogrodzie.

Trzeba też zwracać uwagę 
na kręcących się po klatkach 
schodowych i w pobliżu 
domu ludzi. Warto zapytać, 

CHWASZCZYNO | Pomimo 
deszczowej pogody, blisko 
dwadzieścioro mieszkań-
ców ul. Rewerenda i Polnej 
w Chwaszczynie spotkało 
się, aby wspólnie pozbierać 
przydrożne śmieci. 

- Szczególnie cieszy fakt, 
że zaangażowały się całe 
rodziny oraz osoby, które 
w naszej akcji wzięły udział 
po raz pierwszy – wyjaśnia 

Jacek Fopke, inicjator akcji. 
- Cała akcja trwała dwie 
godziny i skutkowała blisko 
20 workami śmieci oraz 
brodzikiem, fotelikiem sa-
mochodowym i elementami 
zderzaka samochodowego. 

Akcja odbyła się po raz 
trzeci z rzędu, Łącznie 
zebrano już ponad 100 
worków śmieci! 
(raf)

Posprzątali

KULTURA KULTURA WYDARZENIASPORT

Najlepsi piloci świata będą zmagać się w Gdyni. W dniach 25 
- 27 lipca odbędzie się tam pierwsza polska edycja  Mistrzostw 
Świata Red Bull Air Race. Publiczność będzie obserwować 
zawody z bulwaru nadmorskiego. Wstęp dla wszystkich 
jest wolny.

Projektanci 
w Gdyni
W Gdyni trwa 7 edycja naj-
ważniejszego letniego festiwa-
lu designu w Polsce -Gdynia 
Design Days.  Wszyscy entu-
zjaści projektowania, profe-
sjonaliści i amatorzy znajdą 
coś dla siebie. Tegoroczna 
edycja skupi się na potrze-
bach mieszkańców, zależnie 
od ich wieku: 5+, 30+, 60+ i 
podejmie próbę znalezienia 
wspólnego mianownika 
między pokoleniami. 

Gwiazdy 
w Pucku
To będzie prawdziwa atrak-
cja muzyczna dla miesz-
kańców i turystów przeby-
wających w Pucku. Latem 
wystąpią trzy popularne 
artystki – Sylwia Grzeszczak, 
Ewa Farna i Margaret. Kon-
cert Ewy Farny zaplanowano 
na 19 lipca, Margaret wystąpi 

26 lipca a Sylwia Grzesz-
czak zaśpiewa w miejsco-

wości 9 sierpnia podczas 
Puckiego Dnia Kapra.

Grochowska 
doceniona
Agnieszka Grochowska zosta-
ła laureatką nagrody festiwalu 
Orange Kino Letnie Sopot-
Zakopane 2014 Podczas so-
pockiej gali 7. edycji festiwalu 
Orange Kino Letnie aktorka 
odebrała nagrodę Diamen-
towego Klapsa Filmowego. 
Ta nagroda przyznawana jest 
aktorce lub aktorowi za osobo-
wość, wnoszącą do kina wiele 
emocji i pozytywnej energii. 

Piloci będą rywalizować w Gdyni

Fot. Materiały prasowe

Fo
t. 

M
at

. o
rg

an
iz

at
or

ów

Podczas trzech edycji akcji zebrano łącznie 
ponad 100 worków pełnych śmieci

Nie zapomnij 
o bezpieczeństwie
WAKACJE | Letni wypoczynek to wymarzony czas na relaks i zabawę. Niestety często 
wiele osób zapomina przy tym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, co kończy się 
w najlepszym wypadku poważnymi problemami i zepsuciem wakacji. 

kogo szukają, przyjrzeć im się, 
by zapamiętać wygląd. 

- Współdziałaj zawsze z sąsia-
dami – dodają policjanci. - Zwra-
caj uwagę także na ich mieszka-
nie. Podczas ich nieobecności 
interesuj się ludźmi stojącymi 
pod ich drzwiami, zwracaj uwagę 
na hałasy, niecodzienne odgłosy 
dochodzące z klatki schodowej, 
wynoszenie mebli lub sprzętów 
domowych przez osoby obce, 
którym nie towarzyszy nikt ze 
znanych sąsiadów.

Zabezpiecz auto
Niezależnie od tego, czy ktoś 

wyjeżdża na wakacje samocho-
dem, czy go zostawia, powinien 
odpowiednio go zabezpieczyć. 
Najlepiej zaparkować auto w 
garażu lub na parkingu strzeżo-
nym. 

- Parkując nie zostawiaj w 
środku żadnych przedmiotów, 
zwłaszcza elektronarzędzi, apa-
ratu czy laptopa – przestrzegają 
policjanci. - Pozostawione w 
samochodzie przedmioty do-
datkowo prowokują złodzieja. 
Koniecznie pamiętaj, by nie zo-
stawić w samochodzie dowodu 
rejestracyjnego, a w żadnym 
wypadku nawet na chwilę nie 
zostawiaj kluczyków w stacyjce! 
Jeżeli masz alarm, nie zapomnij 
go włączyć - pamiętaj, że każda 
nieuzasadniona niedyspozycja 
systemu zabezpieczenia może 
być sygnałem, że złodziej zainte-
resował się samochodem i spło-
szony nie zdołał go ukraść.
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Podczas wakacji policjanci zatrzymują więcej 
złodziei i włamywaczy
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W gminie Kartuzy znajduje się 
jedno strzeżone miejsce wyko-
rzystywane do kąpieli. Znajduje 
się ono nad Jeziorem Białym w 
Prokowie – Ucisk (dojazd od 
strony Grzybna). W okresie od 1 
lipca do 31 sierpnia w godzinach 
10.00-18.00 (przerwa od 13.30 
do 14.00) miejsce to jest strzeżo-
ne przez doświadczonych ratow-
ników WOPR.

W sezonie letnim na terenie 
gminy Sierakowice wyznaczono 
dwa nowe miejsca wykorzysty-
wane do kąpieli.  Jedno zlokali-
zowane jest nad jeziorem Junno 

w Kamienicy Królewskiej, które 
to uchodzi za jedno z najczyst-
szych w naszej gminie. Wody 
tego jeziora charakteryzują się 
również bardzo wysoką przezro-
czystością.  

Drugie miejsce gdzie bezpiecz-
nie będzie można się kąpać znaj-
duje się nad jeziorem Świętym 
w Załakowie. Miejsce do kąpieli 
znajduje się w sąsiedztwie nowo 
otwartego Centrum Wypoczyn-
kowym „Na Gwizdówce”. Po 
wielu latach ponownie reakty-
wowana została plaża nad tym 
jeziorem. Właściciel obiektu od-

nowił infrastrukturę kąpieliska, 
zorganizował wypożyczalnię 
sprzętu wodnego i plac zabaw 
dla dzieci. Do końca wakacji na 
tym kąpielisku będzie dyżuro-
wać dwóch ratowników. Kiedyś 
stan czystości tego jeziora był 
niezadowalający. Obecnie jakość 
wody na tyle się poprawiła, że 
kąpiel w tym jeziorze jest znów 
możliwa. Widać, że wielomilio-
nowe inwestycje Gminy Sierako-
wice w rozwój sieci kanalizacyj-
nej przynoszą konkretne efekty, 
w postaci poprawy czystości na-
szych jezior. 

Tak jak w ubiegłych latach pla-
że w Gowidlinie od strony ul. 
Jeziornej i przy O.W. „Słoneczna 
Zatoka” będą również miejscem 
przeznaczonym do kąpieli.

Wszystkie wskazane akweny 
zostały już przebadane przez 
Państwowy Powiatowy Inspek-
torat Sanitarny w Kartuzach, 
który stwierdził że woda w nich 
jest zdatna do kąpieli. Miejsca do 
kąpieli będą funkcjonować od 
początku lipca do końca sierp-
nia.

Urząd Gminy w Sierakowicach 
i niektórzy mieszkańcy wkłada-

BRODNICA GÓRNA | 
Ruszyła budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
w Brodnicy Górnej, dzięki 
czemu 19 gospodarstw 
domowych zostanie pod-
łączonych do specjalistycz-
nych instalacji. Wykonawca 
robót został wyłoniony w 
wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Dodajmy, że obecnie 
realizowany projekt jest 
już  drugim takim przed-
sięwzięciem na terenie 
gminy Chmielno. Wcześniej 

przydomowe oczyszczalnie 
ścieków powstały między 
innymi w Starej Hucie oraz 
Głusinie. Inwestycja reali-
zowana jest dzięki środkom 
gminy, wkładowi własnemu 
mieszkańców oraz pożyczce 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku, której wysokość to 360 
tys. zł.  Dzięki temu jeszcze 
w tym roku wybudowane 
zostaną kolejne przydomo-
we oczyszczalnie ścieków, 
tym razem w Staniszewie.
(raf)

Do zalet nowego oblicza pla-
cówki z pewnością zaliczyć 
trzeba udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. Właśnie 
z myślą o nich powstanie pod-
jazd przy wejściu do szkoły, 
specjalnie przystosowana toa-
leta oraz specjalistyczny pod-
nośnik. To z całą pewnością 
ułatwi funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych na terenie 
szkoły.

Na komfort pracy wpłynie 
również budowa sali, która wy-
korzystywana będzie między 
innymi do zajęć korekcyjnych. 
Jej rozmiar dodatkowo pozwo-
li na przeprowadzanie uroczy-
stości szkolnych z udziałem 
rodziców i gości.

- Taka sala była nam niezwy-
kle potrzebna – mówi Jolanta 
Kryszewska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Grzybnie. 
- Brakowało po prostu miej-
sca, w którym moglibyśmy 
przeprowadzać uroczystości 
szkolne. Teraz nie możemy się 
doczekać, kiedy skorzystamy z 
nowych warunków.

Nowa część szkoły to dwu-
kondygnacyjny segment. W 
ramach inwestycji rozbudowa-
na zostanie również instalacja 
wodociągowa i kanalizacja sa-
nitarna.

Gdzie wybrać się na kąpielisko?
Kąpiel i wypoczynek na plaży to z pewnością lubiany przez wiele osób sposób spędzania wolnego czasu. 
Warto pamiętać, aby jadąc czy idąc na taki relaks, wybrać miejsce, które jest sprawdzone i bezpieczne. 

ją sporo wysiłku w utrzymanie 
czystości linii brzegowej jezior. 
Rozstawiane są stojaki z workami 
na odpady, a miejsca gdzie kąpie 
się najwięcej osób, co tydzień są 
sprzątane ręcznie. 

Apelujemy do wszystkich prze-
bywających nad jeziorami o po-
zostawienie po sobie porządku 
w miejscu plażowania. Kaszub-
skie jeziora są naprawdę piękne, 
gniazduje tu wiele gatunków pta-
ków, są stanowiska chronionych 
roślin, dlatego wszyscy musimy 
zadbać o ich czystość. 

Osiem kąpielisk ma gmina Stę-
życa. Są to: Ostrzyckie, przy Cen-
trum Wypoczynkowym „Wie-
życa”, Ostrzyckie, przy Ośrodku 
Wypoczynkowym Zakłady 
Energetyczne, Raduńskie Górne, 
przy Ośrodku Wypoczynkowym 
„Sosnówka”, Raduńskie Górne, 
kąpielisko gminne, Raduńskie 
Górne, przy Ośrodku Wypo-

czynkowym Stoczni Radunia, 
Raduńskie Dolne, przy Ośrodku 
Wypoczynkowym „Modrok”, 
Patulskie, kąpielisko tradycyjne, 
Dąbrowskie, przy Ośrodku Wy-
poczynkowym „Wald-Tour”. 

W gminie Chmielno kąpieliska 
znajdują się nad jeziorami: Kłod-
no, kąpielisko gminne, Kłodno, 
przy Ośrodku Wypoczynkowym 
„Krefta”, Bukszyno, przy Ośrodku 
Wypoczynkowym „Elf ”. 

W gminie Sulęczyno są trzy 
kąpieliska: Mausz, przy Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Mausz”, 
Mausz, przy Ośrodku Wypo-
czynkowym „U Mietka”, Węgo-
rzyno (gm. Sulęczyno), kąpielisko 
gminne. 

Natomiast trzy gminy - Przod-
kowo, Żukowo oraz Somonino - 
nie mają żadnego kąpieliska, któ-
re zostałoby zgłoszone do stałego 
monitorowania jakości wód przez 
sanepid. (raf)

Nowe oblicze szkoły 
w Grzybnie

Coraz więcej 
przydomowych 
oczyszczalni
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W gminie powstają kolejne przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Rozbudowa szkoły w Grzybnie przebiega sprawnie i wszystko wskazuje na to, że nowy rok 
szkolny uczniowie i nauczyciele rozpoczną w nowych, komfortowych warunkach.

Budynek nowej 
szkoły w Grzybnie 
ma być gotowy na 

rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego
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Sprzęt medyczny zakupiony 
przez Urząd Miejski w Kartu-
zach służy już pacjentom od-
działu chirurgii Powiatowego 
Centrum Zdrowia. 

- Zdajemy sobie sprawę z po-
trzeb naszego szpitala, dlatego 
też w miarę możliwości staramy 
się wspomagać jego działalność 
– mówi Mirosława Lehman, 
burmistrz Kartuz. - Pomagając 
szpitalowi, pomagamy tak na-
prawdę naszym mieszkańcom, 
a to zawsze jest dla nas sprawą 
priorytetową.

Zakupiony ostatnio sprzęt tra-
fił do oddziału chirurgii, gdzie 
według planów w niedalekim 
czasie ma powstać kolejna sala 
pooperacyjna. Specjalistyczne 
łóżka na pewno zwiększą kom-
fort pacjentów oraz ułatwią 
pracę personelowi szpitala. Po-
siadają one bowiem regulację 
poszczególnych segmentów, a 
to wszystko sterowane jest za 

pomocą pilota przewodowego. 
Kardiomonitor z kolei pozwala 
na bieżące monitorowanie oraz 
rejestrowanie parametrów ży-
ciowych pacjenta. Posiada m.in. 
funkcję EKG, dzięki czemu do-
datkowo możliwe jest wykrycie 
wad serca. 

- Potrzeby mamy duże, więc 
nowy sprzęt to dla nas wymier-
na pomoc – mówi dr n. med. 
Jerzy Ropel, ordynator oddzia-
łu chirurgii PCZ w Kartuzach. 
- Do pełnego zabezpieczenia 
planowanej sali pooperacyjnej, 
która ma powstać w perspekty-
wie około trzech miesięcy, po-
trzebujemy jeszcze pięć kardio-
monitorów oraz jednego łóżka. 

Karol Góralski, prezes Po-
wiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach, podczas przeka-
zania sprzętu przypomniał o 
świetnej współpracy szpitala 
z Urzędem Miejskim w Kar-
tuzach. Efekty tych działań są 
wymierne - wymienić można 
choćby specjalistyczny stół do 
operacji ortopedycznych.

Kolejna pomoc dla szpitala
ZDROWIE | Kardiomonitor oraz cztery specjalistyczne łóżka – sprzęt o wartości ok. 25 tysięcy złotych został 
przekazany do kartuskiej placówki zdrowia przez przedstawicieli władz gminy Kartuzy. 
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Przekazany przez kartuskich urzędników sprzęt już służy pacjentom
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GM. PRZODKOWO | Żyjemy 
w czasach, kiedy mamy coraz 
mniej okazji do kontaktów z 
ludźmi starszymi. Znikają ro-
dziny wielopokoleniowe. Świat 
zmienia się na tyle szybko, że 
wiedza gromadzona przez całe 
życie, szybko traci na wartości. 
Seniorzy nie są już postrzegani 
jako „skarbnica wiedzy i mądro-
ści”. Coraz częściej w młodych 
ludziach pojawiają się wątpli-
wości w stylu: „Skoro starsi nie 
obsługują komputera, to cze-
go mogą mnie nauczyć?”, ,,Co 
mój dziadek czy babcia może 
wiedzieć o życiu w dzisiejszych 
czasach?”. Brak naturalnych 
przestrzeni do kontaktów wie-
lopokoleniowych w rodzinie, 

w przestrzeni miasta czy wsi 
sprawia, że młodzi i starsi mało 
o sobie wiedzą, rzadko współ-
pracują. Po obu stronach rodzą 
się stereotypy.  Warto spotkać ze 
sobą różne pokolenia, aby prze-
łamywać stereotypy, konfronto-
wać odmienne spojrzenia na te 
same sprawy, wymieniać się wie-
dzą i umiejętnościami, i wspierać 
w tych obszarach, gdzie młodzi i 
starsi mogą się uzupełniać.

Koła Gospodyń Wiejskich 
kojarzone są najczęściej ze star-
szymi kobietami, które zajmują 
się gotowaniem lub wyszywa-
niem. Poprzez realizację pro-
jektu organizatorzy wyjazdu do 
Kościerzyny chcieli przekonać 
młodych ludzi, że można wiele 

rzeczy robić razem oraz wzajem-
nie się od siebie uczyć. Poprzez 
wzajemne kontakty obie grupy 
mogą razem zyskać: wymienić 
się wiedzą, zrobić coś dla spo-
łeczności lokalnej, zdobyć przy-
jaźń i pomoc, wspólnie aktywnie 
spędzić czas. Wspólne działania 
przybliżają do siebie, stwarzają 
okazję do rozmów i lepszego po-
znania oraz podniesienia aktyw-
ności obu grup.   W ramach pro-
jektu  organizatorzy przewidzieli  
wspólny integracyjny wyjazd na 
basen do Kościerzyny oraz zwie-
dzanie Muzeum  Hymnu Naro-
dowego w Będominie. Dodatko-
wo postanowili poznać historię 
kolei.  W Będominie uczestnicy 
wyjazdu razem poznawali hi-

storię Polski, losy Polaków pod 
zaborami oraz dzieje hymnu 
narodowego od dnia powstania 
po dzisiejsze czasy. Na basenie 
był czas relaksu oraz wspólnej 
zabawy.  

Projekt „Przełamujemy stereo-
typy” zakładający współpracę 
międzypokoleniową młodzieży 
i osób starszych powinien zmie-
nić negatywny sposób widzenia 
zarówno jednych jak i drugich. 
Kontakty wielopokoleniowe 
powinny nie tylko przełamywać 
stereotypy, konfrontować różne 
spojrzenia, ale przede wszyst-
kim dawać szanse na aktywność 
społeczną wspierającą proces 
edukacyjno-wychowawczy. 
Beata Ludwichowska

Przełamujemy stereotypyPrzełamujemy stereotypy
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Pomimo bardzo zmiennego 
otoczenia prawnego, kasom 
udało się wypracować w mi-
nionym roku zysk, zwiększyć 
liczbę członków, wartość 
depozytów i kredytów. Kon-
ferencja Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredy-
towych stanowiła okazję do 
podsumowań i planów na ko-
lejne lata działalności. Jak co 
roku również nie zabrakło na 
niej znamienitych gości i pa-
miętnych wydarzeń.

- Rodzime instytucje � nan-
sowe budują lepszą Polskę – 
mówił Rafał Matusiak, prezes 
Kasy Krajowej. - Uważamy tak 
wbrew działaniom niektórych 
sił politycznych, które cięż-
ko pracują nad tym aby tych 
polskich instytucji było na 
naszym rynku jak najmniej. 
Doświadczenie, które wynosi-
my z tego okresu jasno poka-

SKOK-i liczą zyski
„Budujemy lepszą Polskę” – pod takim hasłem w Sopocie w Hotelu Sheraton odbyła się XXII Krajowa Konferencja SKOK. 
Uczestnicy dużo uwagi poświęcili zmianom zasad rachunkowości.

Od lewej: Wik-
tor Kamiński, 
członek Rady 
Nadzorczej 
Towarzystwa 
Zarządzające-
go SKOK i Ra-
fał Matusiak, 
prezes Kasy 
Krajowej

� nansowej. Tamtejsi decydenci 
doceniają rolę spółdzielczości 
� nansowej, widzą, jak dobrze 
nasz sektor radzi sobie w czasach 
kryzysu i spowolnienia. Mam 
nadzieję, że podobnie będzie w 
Polsce, że polskie kasy kredyto-
we, które są wzorem dla świata, 
będą przez państwo traktowane 
sprawiedliwie i życzliwie.

Podsumowaniem kluczowego 
punktu obrad XXII Krajowej 
Konferencji SKOK było uho-
norowanie tych, którzy wnieśli 
szczególny wkład w rozwój spół-
dzielczości � nansowej w Polsce. 
Za swoją pracę, laureatami Na-
grody Feniksa – najwyższego 
odznaczenia ruchu SKOK – zo-
stali prof. Andrzej Bałaban w 
kategorii „Osiągnięcia Naukowe 
w Dziedzinie SKOK” oraz prze-
wodniczący NSZZ Solidarność, 
Piotr Duda w kategorii „Promo-
tor idei SKOK”. Za szczególny 
wkład spółdzielczych kas w krze-
wienie wiedzy o polskiej historii 
i promocję wartości patriotycz-
nych, kapituła Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej na wniosek 
Zarządu Okręgu Pomorskiego i 
Koła Sopot nadała sztandarowi 
Kasy Krajowej odznaczenie za 
zasługi dla związku.

zuje jak bardzo nieprzemyślane i 
niespójne są przepisy, zgodnie z 
którymi kasy i Kasa Krajowa mu-
szą prowadzić swoją działalność. 
To niefortunne prawo trzeba 
zmienić! Dla mnie osobiście mi-
niony rok pokazał jeszcze jedno 
- jesteśmy na tyle silną i dobrze 
przemyślaną strukturą podmio-
tów, że nawet takie zawirowania 
i problemy nie są w stanie za-
przepaścić naszych osiągnięć i 
uniemożliwić kasom realizację 
ich podstawowej misji – pomocy 
drugiemu człowiekowi.

- W wielu krajach świata rzą-
dy wspierają unie kredytowe, 
których odpowiednikami są pol-
skie SKOK-i – dodał Grzegorz 
Bierecki, twórca polskich kas 
kredytowych, przewodniczący 
Światowej Rady Unii Kredyto-
wych (WOCCU). - Nie tylko 
gwarantują im stabilne i przyja-
zne otoczenie prawne, ale wręcz 
udzielają – jak w Wielkiej Bryta-
nii – pomocy merytorycznej czy 

Już po raz drugi Powiat Kar-
tuski uplasował się w ścisłej 
czołówce prestiżowego ran-
kingu prowadzonego przez 
Związek Powiatów Polskich. Za 
2012 rok samorząd kartuski za-
jął 10 miejsce, natomiast bardzo 
wysokie wyniki oraz ogrom re-
alizowanych projektów w 2013 
roku zaowocowały awansem 
na 8 miejsce w ogólnopolskim 
zestawieniu Powiatów do 120 
tys. mieszkańców. Ranking jest 
jedynym w Polsce tego rodzaju 
przedsięwzięciem zarządza-
nym i na bieżąco aktualizowa-
nym przez ekspertów Związku 
Powiatów Polskich. Oceniania 
jest realizacja projektów oraz 
zadań przypisanych samorzą-
dom powiatowym. Zagadnie-
nia te podzielono na 11 działów 
tematycznych: działania 
proinwestycyjne i proro-
zwojowe, w tym za ilość 
pozyskanych i wydatko-
wanych środków � nan-
sowych pochodzących z 
funduszy zewnętrznych i 
krajowych. Ponadto doce-
niono rozwiązania Powiatu 
Kartuskiego poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca i 
funkcjonowania JST, wpływa-
jące na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskie-
go, promujące rozwiązania z 
zakresu ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, edukacji, kul-
tury i sportu, a także starania 
ekoenergetyczne i proekolo-

Powiat Kartuski ósmym najlepszym powiatem w Polsce 

giczne.  Dużym uznaniem cieszą 
się działania Powiatu Kartuskiego 
wspierające partnerstwo w zakre-
sie przeciwdziałaniu wyklucze-
niu społecznemu i integracji lo-
kalnej, a które stawiają sobie za 
cel powoływanie i wspieranie 
stowarzyszeń, fundacji, klu-
bów, spółdzielni socjalnych 
i warsztatów terapii zaję-
ciowej. Również wysoko 
oszacowano współpracę 
krajową i międzynarodo-
wą oraz przedsięwzięcia 
promujące region i kul-
turę kaszubską. 

Starosta Kartuski Janina 
Kwiecień 12 czerwca 2014 r. 
odebrała nagrodę dla Powiatu 
Kartuskiego podczas uroczystej 
gali w trakcie Kongresu Regio-
nów w Świdnicy, największego 
w Polsce spotkania samorzą-
dowców, ludzi nauki, biznesu i 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych z całego kraju. W 
każdej edycji Kongresu Regio-
nów bierze udział blisko 2 tys. 
samorządowców z całej Polski. 
W trakcie trzech dni kongreso-
wych odbywa się kilkadziesiąt 
paneli dyskusyjnych i sesji ple-

narnych poświęconych najistot-
niejszym kwestiom funkcjono-
wania miast, gmin, powiatów i 
województw. Tegorocznym go-
ściem specjalnym był Rudolph 
Giuliani, legendarny burmistrz 
Nowego Jorku.

Związek Powiatów Polskich 
zachęca wszystkich do syste-
matycznego śledzenia postępów 
poszczególnych samorządów w 
rankingu ZPP. Honorowy Pa-
tronat nad Rankingiem sprawu-
ją Newsweek Polska, Dziennik 
Warto Wiedzieć oraz Magazyn 
Gospodarczy FAKTY.



Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich im-
prez. A tych ostatnich w tym roku nie zabraknie. Zarówno w Trój-
mieście, powiecie kartuskim, jak i w powiecie wejherowskim, bę-
dzie się sporo działo. Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDYNIA
Miasto Gdynia od lat zabiega o to, aby zostać stolicą wakacyjnego 

wypoczynku. Imprez nie brakuje, najwięcej oczywiście dzieje się w 
centrum. 

Aktywne lato
Przez dwa miesiące - lipiec i sierpień - zapraszamy na plażę „Śród-

mieście”, gdzie będziemy spotykać się na wspólnej zabawie, łącząc pla-
żowanie ze sportową rywalizacją. Codziennie przez dziewięć letnich 
tygodni nasi instruktorzy organizowali będą mini-turnieje siatkówki 
(na sześciu boiskach) i piłki nożnej plażowej (na dwóch boiskach). 
Dodatkowo przez cały czas będzie można skorzystać z darmowej wy-
pożyczalni sprzętu (piłek, siatek i innych). Aktywne lato to program 
dla każdego - dzieci, młodzieży i dorosłych

Lato w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszystkie dzieci 

spędzające wakacje w mieście do swoich placówek na terenie Gdy-
ni na „Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: 
zajęcia plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki gier 
planszowych i komputerowych, seanse � lmowe i seanse głośnego 
czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również skorzystać z 
dostępnych gier komputerowych i planszowych oraz z bezpłatnego 
dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach MBP Gdy-
nia oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

Na sportowo nad Bałtykiem
SKS Bałtyk Gdynia zaprasza na „Półkolonie nad Bałtykiem”. Pro-

ponuje dzieciom sześć dni aktywnego wypoczynku z wyżywieniem 
(obiad i podwieczorek). 

Zajęcia będą się odbywać na obiektach GOSiR w godz. 7.30 (zbiór-
ka) - 18.00 (w soboty do 15.00). Istnieje możliwość późniejszego 
dowozu dziecka. Opiekę nad uczestnikami półkolonii będzie spra-
wować wykwali� kowana kadra pedagogiczna i szkoleniowa. Koszt 
turnusu: 495 zł. SKS Bałtyk, tel. 601 33 1930, 692 227 397. Strona 
internetowa: www.baltykgdynia.pl.

GDAŃSK 

Święto truskawki, warsztaty fotogra� i i dźwięku, jarmark etnogra-
� czny i zwiedzanie miasta zabytkowymi pojazdami – to propozycje 
dla tych, którzy wybierają się do Gdańska. 

Święto Truskawki Kaszubskiej
Ostatnich tegorocznych truskawek będzie można spróbować w 

Gdańsku w najbliższy weekend – w dniach 12-13 lipca odbywać się 

KONCERTY, WYSTAWY, WYCIECZKI I ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH - TO NIEKTÓRE Z ATRAKCJI, 
JAKIE PRZYGOTOWANO DLA MIESZKAŃCÓW  I TURYSTÓW ODPOCZYWAJĄCYCH NA POMORZU. 
PONIŻEJ PUBLIKUJEMY KALENDARZ IMPREZ NA NAJBLIŻSZE DNI. 

będzie Święto Truskawki Kaszubskiej i Produktów Regionalnych 
Pomorza. Miejsce - Stare Miasto, teren Polskiego Związku Węd-
karskiego przy ulicy Rajskiej 2, gdzie ponad 30 straganów zaoferuje 
przysmaki Pomorza. 

Święto to niepowtarzalna okazja do nabycia produktów regio-
nalnych Pomorza. Główną bohaterką będzie truskawka kaszub-
ska – zarówno świeża, jak i przetworzona. Będzie można kupić 
truskawkę w różnych postaciach: świeżą, przerobioną na dżemy, 
soki, herbaty i czatneje. Ponad 30 straganów zaoferuje  przysmaki 
Pomorza, wędliny, ryby wędzone, sery, miody, nalewki i wyroby 
rękodzielnicze.

Zaplanowano także pokazy gotowania na żywo, które poprowa-
dzi Michał Turek z Radia Plus. Solijankę nad ogniem w ogromnym 
kotle przygotuje szef kuchni restauracji Stara Wozownia Marcin 
Nowak. Będą też występy kół gospodyń wiejskich, a dla najmłod-
szych – warsztaty plastyczne.

Dla osób, które na imprezę przyjadą komunikacją miejską ZTM 
Gdańsk (należy pokazać skasowany bilet z 12 lub 13 lipca 2014 r), 
przewidziano 20-proc. zniżkę na lody i gofry oraz gratisy!

Multidyscyplinarne warsztaty
Uczestnicy zajęć wezmą udział w niekonwencjonalnych wyciecz-

kach po Nowym Porcie i okolicach, podczas których będą foto-
grafować, przeprowadzać wywiady oraz nagrywać odgłosy miasta. 
Wykorzystując zebrany materiału fotogra� czny i dźwiękowy, stwo-
rzą “pocztówki”  oraz dźwiękową mapę miasta. Ich praca doprowa-
dzi ich do spektakularnego � nału: stworzenia wizualizacji/ video 
mapingu ukazującego prace uczestników warsztatów na wybra-
nych fasadach budynków w Nowym Porcie.  Miejsce: CEA Łaźnia 
2, przestrzeń miejska Nowego Portu. Termin: do 15.07.2014 (co 
wtorek),  godz. 15.00. Uczestnicy:  osoby w  wieku 50+ / osoby w 
wieku 18+. Zapisy: b.secke@laznia.pl.

Klasykami po Gdańsku 
W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej zaprasza 

na przejażdżki wyjątkowymi liniami turystycznymi. Jest to nie lada 
gratka nie tylko dla turystów i mieszkańców Gdańska, ale także 
dla miłośników starych pojazdów. Od 28 czerwca do 31 sierpnia, 
zabytkowe tramwaje i autobusy zabiorą pasażerów na nietypowe 
wycieczki po Gdańsku. Tramwaj Konstal N z 1952 r. będzie obsłu-
giwał trasę objazdową z udziałem przewodnika miejskiego, który 
będzie opowiadał o mijanych po drodze atrakcjach. Nowością w 
tym roku będzie linia obsługiwana przez Ogórka, który będzie kur-
sował do Latarni Morskiej w Nowym Porcie.

Kombii zagra 
w Gniewinie
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To już niemal tradycja, że na 
początku lipca w Płocku, na 
plaży nad Wisłą, zbierają się 
amatorzy muzyki reggae. Tak 
będzie i tym razem 11 i 12 lip-
ca. Miejsce imprezy, czyli Płock 
swoim położeniem i atrakcjami 
turystycznymi co roku latem 
przyciąga rzesze turystów.

Ideą Reggaelandu jest po-
pularyzacja muzyki reggae i 
jej licznych odmian, a także 
zapewnienie publiczności ra-
dosnej i bezpiecznej zabawy 
w warunkach piknikowych, z 
grającą na żywo czołówką pol-
skich i zagranicznych gwiazd 
muzyki. Tu można pobujać się 
przy spokojnych rytmach roots 
reggae czy dub, poszaleć przy 
ragga, dancehall i jungle.

Kto jeszcze zagra podczas te-
gorocznego Reggaelandu? Ze-
spół The Skints, który najpro-
ściej  można określić mianem: 
East London Reggae. Wywo-
dząca się z punka brytyjska 
grupa, w ciągu ostatnich kilku 
lat osiągnęła sukces, żonglując 
różnymi odmianami muzyki 
nowoczesnej, odwołującej się 
do korzeni reggae, ska i punk 
rocka. Będzie także Green Jesus 
-  podróżnik, astronauta, rasta-
entuzjasta oraz wielu innych 
artystów. Bilety do kupienia na 
eBilet.pl i w Płockim Ośrodku 
Kultury i Sztuki.
Dorota Korbut 

W gorących rytmach reggae
Michael Prophet - żywa legenda muzyki jamajskiej - w Polsce wystąpi 
po raz pierwszy, prezentując swoje hity, których ma na koncie bardzo 
wiele. Gdzie? Podczas festiwalu Reggaland 2014!

SOPOT
Wypoczywający w Sopocie również nie będą się nudzić. Oczywiście 

można się tu wybrać na plażę i zrelaksować się nad morzem, ale nie 
zabraknie też innych atrakcji. 

Wyścigi konne
Na sopockim Hipodromie pierwsze gonitwy odbywały się już w 

1898 roku. Obecnie jest 4-8 mityngów wyścigowych w roku (28 - 
56 gonitw). Ścigają się tu konie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi 
arabskiej, półkrwi oraz kłusaki francuskie w zaprzęgach - sulkach. W 
2014 roku odbywają się Wyścigi Konne w Sopocie w następujących 
terminach: 12.07 - 13.07 19.07 - 20.07 26.07 – 27.07. Każdego dnia 
odbędzie się 6 - 8 gonitw. Miejsce: Hipodrom Sopot. Wstęp wolny, 
www.hipodrom.sopot.pl, hipodrom@sopot.pl, Tel./Fax: 585517896, 
585550644. 

GM. STĘŻYCA
Ścinanie Kani
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie zaprasza na festyn rodzinny 

pn. „Ścinanie Kani 2014”, który odbędzie się 12 lipca (sobota) w 
Szymbarku. Akcja rozpocznie się o godz. 16:00 przemarszem Ka-
szubskiego Korowodu, spod remizy strażackiej na boisko sportowe 
w Szymbarku, z udziałem: orkiestry dętej, aktorów skeczy, zawodni-
ków biorących udział w Turnieju Sołectw, zaprzęgów konnych, oraz 
wszystkich zgromadzonych mieszkańców i gości.

W programie przewidziano między innymi: SCËNANIË KANI - 
obrzęd kaszubski sięgający czasów przedchrześcijańskich - przed-
stawienie w wykonaniu grupy kabaretowej z Szymbarka, III Turniej 
Sołectw, gry, atrakcje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
skecze w wykonaniu uczniów szkoły w Szymbarku, występ zespołu 
„Marzebiónczi”, pokaz sztucznych ogni. Wspaniała zabawa przy mu-
zyce zespołu „Monopol”, trwać będzie do późnych godzin nocnych.

Organizatorzy gwarantują niezapomniane atrakcje oraz miłą at-
mosferę. Takiej imprezy nie można przegapić! Wstęp wolny. 

GM. SULĘCZYNO
Goci skrzyżują miecze
Już 12 lipca w Węsiorach odbędzie się IX edycja Biesiady Gockiej, 

podczas której będzie można podziwiać pokazy wczesnośrednio-
wiecznego rzemiosła wojennego, spektakl plenerowy „Zaklęte Kręgi 
Gotów” oraz koncert kościerskiej kapeli folkowo-rockowej „Strze-
cha”.

Biesiada Gocka to cykliczna impreza kulturalna o zasięgu ponad-
lokalnym. Jej przesłaniem jest poszukiwanie wspólnego mianownika 
pomiędzy społecznościami miejską i wiejską, zbliżenie do siebie obu 
środowisk. Medium jest taniec i nie-popowa muzyka (Folk, blues, 
jazz, muzyka klasyczna). Biesiada nawiązuje w swojej stylistyce do 

kultury starożytnych Gotów, którzy przebywali na Kaszubach 2000 
lat temu. Czyni to Biesiadę oryginalną i ciekawą. Jest to jedyna tego 
typu impreza na Pomorzu. 

GMINA GNIEWINO
Ta impreza co roku przyciąga tłumy. Z pewnością i w tym roku bę-

dzie podobnie. Tym bardziej, że atrakcji organizatorzy przygotowali 
wyjątkowo dużo. 

Kombii zagra w Gniewinie
Przez dwa dni – sobotę 12 i niedzielę 13 lipca – trwać będzie 

wspaniała, rodzinna zabawa. W tym czasie odbędą się bowiem Dni 
Gniewina. Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 15.30 na Placu 
Koncertowym w Czymanowie wielką paradą, zaś godzinę później na 
scenie zaprezentuje się zespół Nadolanie. Następnie wystąpi zespół 
Kakadu, a zaraz po nim kabaret Filip z Konopii. 

Wieczorem atrakcja dla tych, którzy lubią rytmy lat 90. - covery 
zespołu Roxette zaprezentuje zespół Roxanne. Występ gwiazdy wie-
czoru – czyli zespołu KOMBII – zaplanowano na godz. 21.30. Po 
koncercie pokaz fajerwerków i zabawa z DJ-em do rana. 

Drugi dzień zapowiada się także ciekawie. Będzie trochę mniej 
rozrywkowo, a bardziej kulturalnie, W niedzielę zabawa rozpocznie 
się o godz. 12.00 VII Kaszubskim Przeglądem Orkiestr Dętych. Nie 
zabraknie więc widowiskowego przemarszu orkiestr, po którym za-
planowano występy na scenie. Następnie odbędą się występy dzieci i 
młodzieży. Oprócz tego: Zupa Przewodniczącego Rady Gminy, sto-
iska kół gospodyń wiejskich, mała gastronomia, darmowe dmuchań-
ce i skakańce dla dzieci i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny!
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Rzeczniczka Ryanaira Klau-
dia Kałążna nie tai, że jej firma 
wypunktowuje polski LOT, 
którego samoloty latają do 
tych samych polskich miast. Po 
pierwsze dużo niższymi cena-
mi. Bilet do Warszawy kosztuje 
25 zł (w jedną stronę), do Kra-
kowa 84 zł, do Wrocławia 39 
złotych. Bilety LOT-u to ana-
logicznie: 150 zł, 200 zł, 165 
zł. Podkreśla też oszczędność 
czasu w porównaniu do po-
dróży pociągami. Przykłado-
wo podroż koleją do Krakowa 
zajmuje kilkanaście godzin, a z 
Ryanairem tylko jedną. 

Nie koniec na tym. W paź-
dzierniku 2014 roku Ryanair 

Z Ryanairem do Krakowa, 
Wrocławia i Warszawy
Tanie linie lotnicze Ryanair zainaugurowały nowe połączenia krajowe – z Krakowa i Wrocławia do Gdańska. Na razie ich samoloty 
będą latały na tych trasach 3 razy w tygodniu – do końca sierpnia br. Istnieje też krajowe codzienne połączenie z Warszawą. 

otworzy swą trzecią w Polsce bazę 
właśnie w Gdańsku (obecnie ma 
we Wrocławiu i Krakowie). Sta-
cjonować w Rębiechowie będzie 
jeden samolot. Ponadto zimowy 
rozkład lotów powiększy się o 
o trzy nowe połączenia: do Bir-
mingham, Leeds Bradford i War-
szawy Modlin. Będzie to razem 
10 połączeń z Gdańska, co ma 
zapewnić obsługę 700 tys. pasa-
żerów rocznie. 

Pierwszy przylot boeingów 
pierwszego lipca do Gdańska 
zorganizowano uroczyście. Naj-
pierw wylądował samolot z Kra-
kowa a ok. 10 minut później z 
Wrocławia. Powitały je kurtyny 
wodne. Przedstawiciele Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej obdarowali wszyst-
kich pasażerów piłkami plażowy-
mi. Dla przybyłych z tych dwu 
miast dziennikarzy zorganizo-
wano konferencję prasową, pod-
czas której dyr PROT-u Marta 
Chełkowska krótko przedstawiła 
główne atrakcje turystyczne Po-
morza, w tym dla środowisk biz-
nesowych i pobytów rodzinnych. 

Specjalne przywileje i ułatwie-
nia dla rodzin podróżujących z 
małymi dziećmi zaprezentowała 
też Klaudia Kałążna z Ryanaira.

Kaczor – maskotka wita 
przybyłych z Krakowa

ROZRYWKA | Oj, działo się, 
działo podczas minionego Tru-
skawkobrania. Było i muzycznie, i 
rozrywkowo, i radośnie i – nieste-
ty – deszczowo. 

Na scenie pojawiły się takie 
gwiazdy muzyki, jak Shakin’ 
Dudi, Rafał Brzozowski czy Po-
lish Bon Jovi. Rozstrzygnięto też 
zawody żeglarskie i przeprowa-
dzono konkurs Miss Nastolatek. 

Zaś najwięcej atrakcji czekało na 
najmłodszych. 

Przez dwa dni na Złotej Górze 
królowała muzyka, tańce i kon-
certy. Truskawkobranie to od 
wielu lat największa impreza ple-
nerowa na Pomorzu. Jak zawsze 
przyciągnęła tłumy widzów, nie-
stety w tym roku nieco zawiodła 
pogoda. Mimo tego frekwencja 
na koncertach była wysoka, a chy-

ba najwięcej widzów przyciągnęły 
wybory Miss Nastolatek. Dzieci 
z kolei zachwycone były Czaro-
dziejskim Światem Cyrku i liczny-
mi konkursami, w których można 
było wygrać atrakcyjne nagrody. 

Organizatorem tegorocznej 
edycji Truskawkobrania było – 
jak zawsze – Kaszubskie Centrum 
Kultury. Kolejna taka impreza – 
dopiero za rok. (raf)

Święto truskawek już za nami
Wybory Miss Na-
stolatek cieszyły się 
dużym zaintereso-
waniem ze strony 
widzów
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Organizowanemu przez firmę 
Nowy Adres S.A. Forum Ryn-
ku Nieruchomości w sopockim 
hotelu Sheraton towarzyszy-
ła piękna, słoneczna pogoda. 
Uczestnicy konferencji nie sie-
dzieli jednak na plaży - blisko 
400 gości reprezentujących 
największych krajowych - i nie 
tylko - graczy na rynku nieru-
chomości aktywnie uczestni-
czyło w wykładach i panelach 
dyskusyjnych. Podobnie jak w 
poprzednich edycjach, uczest-
nicy mogli korzystać z inno-
wacyjnego systemu umawiania 
spotkań biznesowych „Match 
Maker”. Za pomocą tego pro-
gramu umówiono podczas obu 
dni imprezy w sumie blisko 
600 spotkań biznesowych!

Konferencję otworzył wykład 
jednego z najbardziej uznanych 
polskich ekonomistów, Jana 
Krzysztofa Bieleckiego, byłego 
premiera, a obecnie przewod-

By załatwić sprawę w 
urzędzie miejskim, w 
72 proc. przypadków 
wystarczy jedna wizyta. 
W urzędzie gminy – jest 
tak w 69 proc. przy-
padków, a w starostwie 
powiatowym – w 53 
proc. przypadków. Takie 
wnioski płyną z badania 
30 urzędów z terenu 
Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Badaniem zostało objętych 
20 urzędów gminnych, 5 
miejskich i 5 powiatowych. 
Klienci odwiedzający urzędy 
byli pytani nie tylko o suk-
ces w załatwieniu sprawy, 
ale także kompetencje 
urzędników, czy ich kulturę 
osobistą. 

Jak wypadły te kwestie? 
Ok. 78 proc. klientów 
urzędów miejskich oceniło 
kompetencje urzędników na 
poziomie bardzo dobrym 
(a 17 proc. - dobrym). W 
starostwach powiatowych 
ocen bardzo dobrych było 
52 proc. (ocen dobrych - 38 
proc.). 

Natomiast suma ocen do-
brych i bardzo dobrych we 
wszystkich typach urzędów 

sięga lub przekracza 90 
proc. Interesująco wypadają 
sugestie klientów, co należa-
łoby zmienić, by usprawnić 
obsługę. Najwięcej osób – 15 
proc. – chciałaby zmniejsze-
nia kolejek. Z kolei 13 proc. 
oczekuje zmiany godzin 
urzędowania, 8 proc. suge-
ruje przebudowę siedziby 
urzędu, by poprawić jego 
funkcjonalność.

Badanie zostało przepro-
wadzone w ramach projektu 
Metropolitalna Platforma 
Wymiany Praktyk Samo-
rządowych, realizowanego 
przez stowarzyszenie Gdań-
ski Obszar Metropolitalny 
oraz Polską Unię Mobilności 
Aktywnej. 

We wrześniu znane będą 
wyniki drugiej części 
badania, prowadzonego już 
poza urzędami. Ankieterzy 
pytali w nim mieszkańców 
Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego o to, jak oceniają 
jakość usług publicznych 
(np. stan dróg, chodników, 
dostępność wydarzeń kultu-
ralnych). Oprac. DK

Jak oceniamy urzędników?Koniec kryzysu 
dla nieruchomości
Zaczyna się dobra passa dla rynku nieruchomości. Ze wszystkich jego sektorów płyną dane znacz-
nie bardziej optymistyczne, niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu – wynika z danych 
zaprezentowanych podczas czwartej edycji konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”.
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niczącego Rady Gospodarczej 
przy Prezesie Rady Ministrów 
RP. Miał on optymistyczne in-
formacje nie tylko dla rynku nie-
ruchomości, ale dla gospodarki 
w ogóle. – 2014 jest pierwszym 
rokiem ożywienia po długich la-

tach spowolnienia gospodarcze-
go – mówił Bielecki. – Przemysł, 
produkcja budowalno-montażo-
wa i sprzedaż detaliczna rosną 
od ponad pół roku. Wskaźnik 
PMI – Purchasing Managers 
Index, odzwierciedlający aktyw-

ność managerów nabywających 
różnego rodzaju dobra i usługi 
utrzymuje się powyżej 50 pkt. 
Wszystko wskazuje na to, że 
ożywienie to potrwa co najmniej 
do 2016 roku.
(DK)

Uczestnicy 
konferen-

cji słuchali 
prelekcji i 

wykładów
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Spośród nadesłanych prawie 
300 prac komisja konkursowa 
wybrała 15 najlepszych. Uro-
czystości zakończenia konkur-
su, czyli wręczenie nagród oraz 
warsztat plastyczny, który po-
prowadziła niemiecka malarka 
Corinna Kidoń, odbyły się w 
siedzibie Centrum Herdera. 
Prócz autorów nagrodzonych 
prac, zostali na nie zaproszeni 
nauczyciele pod kierunkiem 
których prace te powstały, oraz 
rodzice bądź opiekunowie lau-
reatów. 

Okazało się, że szkoły z terenu 
województwa biją na głowę pla-
cówki trójmiejskie:   1 miejsce 
ex aequo zdobyły Kamila Woj-
ciechowska (ZS nr 2, Pruszcz 
Gdański) i Martyna Buda (SP 
nr 52, Gdańsk), 2 miejsce ex 
aequo : Maciej Makurat (ZS 
w Skorzewie k. Kościerzyny) i 
Alicja Bruździak (SP nr 3, Lę-
bork), 3 miejsce - Oliwia Soko-
łowska (SP nr 2, Nowy Staw).

Wyróżnienia: Mateusz Brze-
ziński (ZS w Skorzewie k. Ko-
ścierzyny), Daria Lubińska (SP 
nr 2, Malbork),  Zuzanna Ma-
zurowska (SP nr 15, Gdańsk), 
Martyna Myrcik (ZS nr 2, 
Pruszcz Gdański), Michał Saj-
kowski (SP nr 2, Malbork), Ga-
briela Siecińska (SP nr 2, Ust-
ka), Marta Szmytkowska (ZSP 
w Drewnicy), Wiktoria Wąsic-
ka (SP nr 5, Słupsk), Weroni-
ka Wodzińska (SP nr 2, Nowy 

Młode pokolenie nie 
zna Muru Berlińskiego

Konkurs plastyczny dla uczniów pomorskich podstawówek zatytułowany: „Was ist Deutsch?”, czyli: 
„Z czym ci się kojarzą Niemcy?” zorganizowało mieszczące się w Gdańsku  Centrum Herdera.

W warsztacie plastycznym uczestniczyli m. inn. uczniowie Zespołu Szkół w Skorzewie 
(k. Kościerzyny) – Maciek Makurat (z prawej) i Mateusz Brzeziński. 
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Laureaci z p. Corinną Kidoń (z prawej) i p. Marią Żukowską – kierownik Centrum Herdera
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Staw), Wiktoria Wydrowska (SP 
nr 1, Kartuzy).

Szkoły z których przesłano naj-
więcej prac:  ZS Skorzewo – 18, 
SP nr 2, Malbork – 12, ZS nr 2, 
Pruszcz Gd. - 10, SP nr 2 Nowy 
Staw – 9. Wyniki konkursu w 
sposób jednoznaczny świadczą o 
dużym zaangażowaniu nauczy-
cieli tych szkół. Dwójkę laureatów 
z Nowego Stawu przygotowywała 
p. Małgorzata Sawicka, dwójkę z 
ZS nr 2 w Pruszczu Gdańskim p. 
Urszula Szczepańska a dwu zwy-

cięzców z ZS w Skorzewie p. Mar-
cin Woźniak.

Ciekawe było, z czym się ko-
jarzą Niemcy współczesnym 
dzieciom. Niektórzy podeszli do 
sprawy bardzo poważnie: Jan Se-
bastian Bach lub Albert Einstein. 
Ale bohaterem pracy obok był 
miś Theo, który kocha Niemcy 
lub proszek persil obok pieczonej 
kiełbaski, kufla piwa i bajek braci 
Grimm. Był Bawarczyk w skórza-
nych spodenkach na tle zielonych 
wzgórz i błękitnej rzeki. I Brama 

Brandenburska na szczycie której 
zamiast kwadrygi stał kufel piwa 
a spod niej wyjeżdżał audi z nie-
mieckim herbem w miejscu tabli-
cy rejestracyjnej. Brama Branden-
burska występowała zresztą na 
pracach dość często. Natomiast 
nigdzie, na żadnym rysunku nie 
było Muru Berlińskiego. Uświa-
domiliśmy sobie, że ten tak ważny 
dla nas dorosłych fakt, dla nich 
jest już tylko zamierzchłą historią, 
a Berlin był stolicą Niemiec od 
zawsze.

KONKURS | W Urzędzie 
Gminy Żukowo wyłoniono 
zwycięzców tegoroczne-
go konkursu Piękna Wieś 
Pomorska (w kategoriach 
zagroda rolnicza i wieś).

W konkursie wystartowało 
ogółem 31 zagród rolni-
czych. Zakwalifikowało się 
do konkursu 29 uczestni-
ków i wieś Glincz. Komisja 
konkursowa w składzie: Józef 
Kobiela - Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska 
i Porządku Publicznego RM 
w Żukowie, Janina Ulenberg 
- Inspektor ds. Rolnictwa UG 
Żukowo i Genowefa Lehman 
- specjalistka WGD - PODR 
Gdańsk, dokonała podsu-
mowania konkursu zgodnie 
z regulaminem i wyłoniła 
zwycięzców:
Zagrody rolnicze:
1. Elżbieta i Józef Sakowiec z 
Łapina
2. Teresa i Ludwik Secke z 

Chwaszczyna, Elżbieta Gruba 
z Małkowa i Mirosław Ustow-
ski z Leźna
3. Andrzej Lis z Żukowa pod 
Elżbietowo, Bożena Freiberg z 
Chwaszczyna, Alojzy i Danuta 
Labuda z Banina i Urszula 
Rompa z Pępowa.
Wieś:
Glincz, sołtys Genowefa 
Zasada.

Wyróżnienia powędrowały 
do: Marii Wendt, Marzeny 
Korynt, Izabeli Małycha, 
Genowefy Zasada, Edyty i 
Wojciecha Richert, Marzeny 
Skierka, Pawła Bruhn, Wie-
sławy Romskiej, Ireny Styba, 
Krystyny i Franciszka Młyń-
skich, Grażyny Czoska, Barba-
ry Sochy, Reginy Tuskowskiej, 
Weroniki Kwidzińskiej Hopa, 
Bogdana Płoskiego, Sabiny 
Darznik, Leszka Groth, 
Wioletty Drewing, Krystyny 
Płotki, Jadwigi Mischke i 
Renaty Malek. (raf)

Najpiękniejsze 
wsie i zagrody
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Nagrody wręczał Przewodniczący RM w Żukowie 
Adam Okrój. Burmistrza reprezentowała skarbnik 
gminy Żukowo, Lucyna Cybula
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Mieszkańcy i turyści będą po 
raz pierwszy Polsce świadkami 
wyścigów lotniczych, będą-
cych najszybszą serią w świecie 
sportów motorowych, elek-
tryzujących miliony widzów 
na całym świecie. W Gdyni 
wystartuje polski pilot Łukasz 
Czepiela w klasie Challenger!

Po trzech rozegranych do-
tychczas przystankach Mi-
strzostw Świata Red Bull Air 
Race - w Abu Dhabi, male-
zyjskiej Putrajaya i chorwac-
kim Rovinj - przyszedł czas 
na Gdynię. Zapowiada się 
niezapomniany weekend nad 
polskim morzem. Otwarcie 
imprezy, które uświetni kon-
cert Brodki, zaplanowano na 
piątek, 25 lipca. Tego też dnia 
zawodnicy będą mieli okazję 
odbyć loty treningowe. Z kolei 
w sobotę, 26 lipca, zgroma-
dzona na plaży Śródmieście 
i bulwarze Nadmorskim pu-
bliczność obejrzy kwali� kacje, 
a także zmagania pilotów kla-
sy Challenger. Główna część 
zawodów, transmitowane na 
żywo przez Telewizję Polską, 
loty � nałowe odbędą się w nie-
dzielę, 27 lipca.

-Gdynia nie pierwszy raz 
staje przed wyzwaniem orga-
nizacji imprezy o globalnej 
renomie. To wielka radość, że 
Gdynianie, a wraz z nimi go-
ście z kraju i zagranicy, znów 
mogą uczestniczyć we wspa-
niałym międzynarodowym 
wydarzeniu. To, że jesteśmy w 
gronie tylko 8 miast świata - 
obok Las Vegas czy Abu Dhabi 
- jest wielkim wyróżnieniem, 
ale i zobowiązaniem. Warto 
podkreślić, że miejską część 
imprezy organizujemy rękami 
zespołu urzędników, którzy 
mieli okazję zdobyć niezbędne 
doświadczenie podczas orga-
nizacji zlotów największych 
żaglowców świata czy festiwalu 
Open’er. Trzeba też podkreślić, 
że sprawne przeprowadzenie 
tak ogromnego przedsięwzię-
cia nie byłoby możliwe bez do-
skonałej współpracy z wszyst-
kimi służbami - z policją, 
strażą pożarną, pogotowiem 
ratunkowym, Marynarką Wo-
jenną i strażą miejską na cze-
le  - mówi Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni.

W trakcie wyścigów zawod-
nicy ścigają się w jednomiej-

Wyścigi lotnicze 
opanują Gdynię
W ostatni weekend lipca Gdyna będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Red Bull Air Race.

scowych samolotach napędza-
nych silnikiem tłokowym o mocy 
ponad 300 koni mechanicznych, 
które w powietrzu rozpędzają 
się do 370 km/h. Konstrukcja 
płatowca jest bardzo lekka, ale 
jednocześnie super wytrzymała, 
dzięki czemu możliwe są cia-
sne manewry o przeciążeniach 
dochodzących nawet do 10G! 
Rywalizacja odbywa się zaled-
wie 20 m nad wodą lub ziemią 
(w zależności od lokalizacji) po 
trasie ograniczonej specjalnymi, 
dmuchanymi pylonami. Wygry-
wa ten, kto uzyska najlepszy czas 
przelotu z najmniejszą liczbą 
kar. Podczas każdej rundy ry-
walizacja odbywa się w dwóch 
klasach: Masters oraz Challen-
ger. W pierwszej ściga się 12 
najlepszych pilotów na świecie, 
natomiast w drugiej jedenastu 
klasy Challenger, wśród których 
jest polski pilot Łukasz Czepiela.
- To jest spełnienie moich ma-
rzeń. Jestem pierwszym Pola-
kiem, który bierze udział w tych 
zawodach. Pracowałem ciężko 

przez lata, aby móc powiedzieć 
o sobie: jestem pilotem Red Bull 
Air Race Challenger Class. Na-
wet dzisiaj trudno mi w to uwie-
rzyć. Zrobię wszystko, aby przed 
polską publicznością zaprezento-
wać się jak najlepiej. Dodajcie mi 
skrzydeł! - mówi Łukasz Czepiela.
Główną areną zmagań będzie 
przestrzeń powietrzna nad wo-
dami Zatoki Gdańskiej. W po-
bliżu  plaży Śródmieście i bul-
waru Nadmorskiego w Gdyni 
zostanie ustawiony lotniczy tor, 
który ograniczą pylony wypeł-
nione sprężonym powietrzem. 
- Tor będzie z pewnością bardzo 
widowiskowy. Start oraz meta 
zlokalizowane zostaną w pobliżu 
wejścia południowego do Portu 
Gdynia. Następnie zbliżymy się 
do bulwaru Nadmorskiego i le-
cąc wzdłuż brzegu w kierunku 
Sopotu pokonamy szykanę. W 
tym miejscu zostaniemy poddani 
przeciążeniom dochodzącym do 
10G. Następnie przelecimy przez 
trzy bramki, na ostatniej zawró-
cimy wykonując pętlę. Tu rów-

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
RED BULL AIR RACE

Mistrzostwa Świata Red Bull 
Air Race, w których startują 
najlepsi piloci świata, to 
zawody będące najczystszą 
postacią sportów moto-
rowych, łączące prędkość, 
precyzję i umiejętności. 
Wykorzystując najszybsze, 
lekkie samoloty wyścigowe, 
piloci pokonują powietrz-
ny tor nisko nad ziemią, 
manewrując pomiędzy 
napełnionymi powietrzem 
25-metrowymi pylonami. 
W porównaniu z ostatnim 
wyścigiem trzy lata temu 
wprowadzono kilka zmian 
w kwestii zasad i bezpie-
czeństwa, jednak jedna 
rzecz się nie zmieniła: Red 
Bull Air Race to najbardziej 
emocjonujące powietrzne 
zawody w świecie sportów 
motorowych. 

nież przeciążenie będzie blisko 
wartości maksymalnej. Drugą 
część toru pokonamy w kierun-
ku przeciwnym, na sam koniec 
wykonując efektowny, ostry 
zwrot w prawo tuż przy gdyń-

skiej Marinie. Długość trasy to 
około 6 km - opowiada Czepiela.
Wstęp na Red Bull Air Race jest 
bezpłatny, ale w sprzedaży do-
stępne są także bilety do stref 
specjalnych. 

W wyścigach Red Bull Air Race wystartuje polski pilot Łukasz 
Czepiela (na zdjęciu) w klasie Challenger
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Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni pokazuje trasę wyścigów
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W celu przeprowadzenia po-
kazów powstała specjalna ram-
pa, według organizatorów, do 
tej pory w naszym kraju nikt nie 
miał większej. Konkurs skoków 
z rampy polega na wykonaniu 
najciekawszych figur powietrz-
nych. Przebiega w trzech odsło-
nach. Wszystko zaczyna się od 
bloku treningowego, w którym 
zawodnicy przygotowują się do 
wykonania ewolucji oraz po-
znają specyfikę rampy. Drugim 
etapem jest konkurs kwalifika-
cyjny, w którym każdy z zawod-
ników wykonuje dwa skoki. Do 
finału kwalifikuje się trzech naj-
lepszych zawodników. Każdy 
z nich wykonuje po trzy skoki, 
wygrywa oczywiście najlepszy.

- Tę pierwszą w Polsce im-
prezę freestylu kajakowego 
w formule „Kayaks Games”  
udało się zorganizować dzięki 
wsparciu Urzędu Miejskiego w 

Pierwszy w Polsce kajakowy freestyle
KARTUZY | Gościom, którzy podczas ostatniego weekendu odwiedzili Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej Górze dostarczono sporą dawkę adrenaliny. Wszystko za sprawą 
pierwszej w Polsce imprezie freestylu kajakowego w formule „Kayaks Games”. 

To pierwsza tego 
rodzaju impreza, jaka 
odbyła się w Polsce

Kartuzach oraz CSWiPR – mówi 
Michał Bulczak, przedstawiciel 
Stowarzyszenia UMPA UMPA 
Eskimoska. - Zaprezentowane 
zostały trzy konkurencje tej no-

wej formy kajakarstwa, a konkurs 
skoków z rampy był debiutem w 
naszym kraju.

Przy przystani CSWiPR odbył 
się także konkurs kajak cross. 
To bezpośrednia rywalizacja 
czterech zawodników na wyzna-
czonej trasie, zapoczątkowana 
zjazdem lub skokiem do wody z 
pomostów i wyścigiem bez spe-
cjalnych ograniczeń pomiędzy 
filarami pomostów. Na zakoń-

czenie zawodnicy zaprezentowali 
publiczności pokazy m.in. figur 
freestylu  kajakowego na płaskiej 
wodzie.

- Kajakarstwo, które rozpalało 
wyobraźnię naszych rodziców, 
dzisiaj wydaje się być dla nie-
których ekstremalnie… nudne 
– dodaje Michał Bulczak. -  Na 
szczęście dla nich, w ostatnim 
czasie szaloną karierę robią spor-
ty freestyle’owe. Właśnie takiej 
odmiany doczekało się też kaja-
karstwo. Dla przedstawicieli tego 
stylu, kajak nie służy tylko do 
pływania, ale przede wszystkim 
do wykonywania przeróżnych 
ewolucji na, pod, a najczęściej 
ponad powierzchnią wody. Ten 
styl sprawia, że człowiek czuje się 
naprawdę wolny.  

Konkursom i prezentacjom to-
warzyszyła muzyka oraz specjali-
styczne komentarze konferansje-
ra z branży Free Kayaks. 

Wyniki:
Konkurencja Big Air
1. Michał Bulczak
2. Dawid Kurowski
3. Tadeusz Malek

Konkurencja Kayaks Cross
1.Damian Mrożek
2.Tadeusz Malek
3.Krzysztof Dębski

Wszystko zaczyna 
się od bloku 
treningowego, 
w którym 
zawodnicy 
przygotowują się do 
wykonania ewolucji 
oraz poznają 
specyfikę rampy.

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Po raz drugi amatorskie drużyny sześcioosobowe z Pomorza spotkały się na gdyńskiej 
Checzy, aby nie tylko rywalizować o miano tej najlepszej, ale także po to, aby wspomóc 
Fundację Rafała Murawskiego „Nigdy Nie Zostaniesz Sam”. 

W tym roku Fundacja zbiera-
ła pieniądze dla dzieci z Gdyń-
skiego Hospicjum im. Św. Waw-
rzyńca. Tytuł najlepszej drużyny 
obroniła ekipa Stare Szopena 
Wejherowo, a największą atrak-
cją był Mecz Charytatywny z 
udziałem piłkarzy i trenerów 
Arki Gdynia i Pogoni Szczecin. 
Fundacja Rafała Murawskiego 
„Nigdy Nie Zostaniesz Sam” 
już po raz drugi zorganizowa-
ła Nadmorski Puchar Lata. W 
zeszłym roku zbierała pienią-
dze dla rodziny zmarłego za-
wodnika występującego w roz-
grywkach Nadmorskiej Ligi 6, 
natomiast w tym roku skupiła 
się na zgromadzeniu jak naj-

większych funduszy dla dzieci 
z gdyńskiego Hospicjum im. 
Św.Wawrzyńca. Pomóc dzie-
ciom można było w niedzielne 
popołudnie na kilka sposobów. 
Na początku swoją cegiełkę 
dołożyły zespoły uczestni-
czące w Nadmorskim Pucha-
rze Lata. Następnie podczas 
trwania całej imprezy można 
było wziąć udział w loterii. 
Wszystkie losy wygrywały, a 
najcenniejszymi pamiątkami 
były koszulki znanych piłkarzy 
grających w Polsce i zagranicą. 
- Aby pomóc dzieciom można 
było również zagrać w Meczu 
Charytatywnym – mówi Grze-
gorz Niciński, jeden ze współ-

organizatorów turnieju. – Wy-
starczyło za 100 złotych zakupić 
koszulkę i można było w jednej 
drużynie zagrać z zawodnikami 
i trenerami Arki Gdynia i Po-
goni Szczecin. Zawodnicy, tre-
nerzy oraz osoby, które zakupi-
ły koszulki rozegrały pokazowy 
mecz, w którym nie bramki 
się liczyły, ale dobra zabawa. 
Nie zabrakło również młodych 
piłkarzy, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją przygodę z pił-
ką a już mogli wymienić kilka 
podań z reprezentantem Polski 
Rafałem Murawskim. Akcję so-
lidnie wsparli także zawodnicy 
na co dzień grający w Nadmor-
skiej Lidze 6. 

Dla Hospicjum zagrali 
w Nadmorskim Pucharze Lata
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Regaty meczowe polegają na 
ściganiu się dwóch załóg w bez-
pośredniej walce. Zawodnicy 
muszą wykazać się dużą znajo-
mością przepisów regatowych, 
a załogi powinny być zgra-
ne.  Wyścigi prowadzono na  4 
Omegach zapewnionych przez 
organizatora regat, tak by każda 
załoga miała równe szanse. Taka 
forma regat jest bardzo widowi-
skowa ze względu na małą ilość 
jednostek na wodzie i obser-
wowanie ich zmagań z bliskiej 
odległości, wyścigi są ustawiane 
bardzo blisko brzegu.

Po rozegraniu 36 meczy rundy 
eliminacyjnej zostały wyłonio-
ne 4 załogi:  Małecki Krzysztof, 
Plichta Sławomir, Małecki Piotr 

i Górski Paweł. O trzecie miej-
sce ścigały się załogi Sławka 
Plichty i Piotra Małeckiego, a o 
zwycięstwo walczyli Krzysztof 
Małecki z Pawłem Górskim.  Po 
niezwykle emocjonujących wy-
ścigach opatrzonych ciekawym 
komentarzem prowadzonym 
z pomostu wyłonieni zostali 
zwycięzcy.

Pierwsze miejsce – Krzysz-
tof  Małecki, Patryk Wojt-
kiewicz, Bartłomiej Bana-
sik ze Szkoły Żeglarskiej 
„Błękitny Piotruś” - Giżycko 
Drugie miejsce – Paweł Gór-
ski, Filip Lewandowski, Ma-
ciej Przybytek - Gdynia 
Trzecie miejsce – Sławomir 
Plichta, Patryk Płotka, Mikołaj 

Żeglarze z Giżycka najlepsi
Za nami regaty meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Omega rozegrane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. 
W imprezie wzięło udział 9 załóg z różnych klubów żeglarskich. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z Giżycka. 

Gielniak – Kartuzy/Politechnika 
Gdańska

Kolejne miejsca zajęły załogi:
4. Piotr Małecki, Karol Dunst, 

Tadeusz Marszałkowski –Giżyc-

ko/UKŻ LAMELKA Kartuzy
5.Tomasz Micewicz, Piotr 

Sutkowski, Michał Ruciński - 
Gdańsk

6. Patryk Richter, Marek Za-

lewski, Tomasz Riener - Gdańsk
7. Igor Tarasiuk, Bartosz Sa-

dowski, Alicja Bronk - Sierako-
wice

8. Kamil Ortyl, Marek Gozo-

waki, Robert  Zawadowicz – 
Gdańsk

9. Daniel Sokołowski, Dawid 
Bocianowski, Kamil Maliszew-
ski - Warszawa
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