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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

GAZETA

BEZPŁATNA

Dni Kultury Kaszubskiej rozpoczynają się już dziś, w czwartek 
24 lipca. Podczas imprezy nie zabraknie mnóstwa atrakcji zarów-
no dla dzieci i młodzieży, jak i dla nieco starszych mieszkańców 
powiatu kartuskiego oraz turystów. Będą więc koncerty, mnóstwo 
muzyki na żywo, występy artystyczne, pokazy kulinarne, występy 
kabaretowe, wybory miss, liczne konkursy i zabawy i wiele, wie-

le innych. Patronat medialny nad imprezą objął Express Powiatu 
Kartuskiego. Ważna jest też informacja dla kierowców – podczas 
trwania imprezy w mieście będą utrudnienia w ruchu. 

W dzisiejszym wydaniu publikujemy dokładny program im-
prezy oraz informacje o zmianach w ruchu drogowym. 

     Więcej – str. 3

USMAŻĄ NAJWIĘKSZĄ 
JAJECZNICĘ NA ŚWIECIE!

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-10

Aż trzy dni będzie trwać wielka impreza plenerowa - po raz trzeci w Kartuzach zostaną 
zorganizowane Dni Kultury Kaszubskiej. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie próba 
pobicia rekordu Guinessa na usmażenie największej na świecie jajecznicy. 

INWESTYCJE | Rozpoczęto 
kolejną inwestycję przy 
ulicy Sambora w Kartu-
zach. W ramach zadania 
powstanie chodnik o długo-
ści około 200 metrów, który 
wykonany będzie z cemen-
towej kostki brukowej.

Oprócz pieszych, zadbano 
także o zmotoryzowanych. 
Właśnie z myślą o nich 
powstanie bowiem sześć 
kolejnych miejsc parkingo-
wych.

- Od pewnego czasu kie-
rowane były do nas prośby, 
aby zająć się tą częścią ulicy 
Sambora, która prowadzi 

do budynku Komendy 
Powiatowej Policji – mówi 
Mirosława Lehman, bur-
mistrz Kartuz. – Oczywiście 
pozytywnie odpowiedzieli-
śmy na wnioski mieszkań-
ców i samych funkcjona-
riuszy, a wymierne efekty 
będzie można zobaczyć już 
wkrótce.

Zgodnie z przepro-
wadzonym przetargiem  
wykonawcą jest � rma Arat, 
przedsięwzięcie zakończy 
się jeszcze w tym miesiącu. 
Koszt zadania to około 92 
tysięcy złotych. 
(raf)

Powstaje chodnik 
przy ul. Sambora

Oprócz chodnika zbudowano również miejsca parkingowe
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Zadanie polegało na upo-
wszechnieniu turystyki kwalifi-
kowanej oraz na zorganizowa-
niu różnych form wypoczynku 
połączonych z różnymi dzie-
dzinami sportu i kultury fi-
zycznej dla dzieci i młodzieży 
wiejskiej oraz osób niepełno-
sprawnych. Uczestnicy waka-
cyjnego tygodnia poznawali 
okolice: pieszo, podczas rajdu 
rowerowego, konnego, pod-
czas wycieczki autokarowej 
oraz podchodów w terenie. W 
pierwszy dzień zaplanowano 
dla dzieci wycieczkę rowerami 
do Pomieczyńskiej Huty, gdzie 
podczas spotkania integra-
cyjnego z dziećmi z tej wioski 
uczyli się gry w ringo i wzięli 
udział w turnieju ringo. Ko-
lejnego dnia uczestnicy waka-
cyjnego wypoczynku spędzili 
w Tokarach, gdzie odwiedzili 
pole golfowe . Podczas prze-
jażdżki wozami konnymi po-
dziwiali teren gminy Przodko-
wo. Na miejscu czekała na nich 
niespodzianka. Obejrzeli grę w 
golfa w wykonaniu jednego z 
mistrzów, młodego zawodnika 
Maksymiliana Białego z Gdyni. 
Po zdobyciu przez mistrza kil-
ku dołków i wycieczce po polu 
golfowym dzieci miały okazję 
samemu sprawdzić jak należy 
odbić piłeczkę. W drodze po-
wrotnej z Tokar wycieczkowi-
cze odwiedzili Gospodarstwo 
Agroturystyczne Kuczer, gdzie 

WYSTAWA | Irena Brzeska to 
artystka-rzeźbiarka, która miesz-
kam i tworzy w Kożyczkowie 
koło Chmielna. Niedawno w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chmielnie 
zorganizowano wystawę prac 
artystki. 

- Sztuka towarzyszy mi odkąd 

Jestem turystą, zwiedzam świat
GM. PRZODKOWO | Stowarzyszenie Tacy Sami z Przodkowa zrealizowało projekt  
dotyczący turystyki i aktywnego wypoczynku „Turystą jestem ja, ruszam się i zwiedzam świat”. 

uczyli się jazdy konnej. Następ-
nego dnia organizatorzy zapla-
nowali wyjazd integracyjny do 
Parku Rekreacyjno- Edukacyj-
nego w Sarbsku ,,Sea Park”. Tam 
uczestnicy zwiedzali największe 
w Polsce fokarium, Oceanarium 
Prehistoryczne 3D, park ma-
kiet największych ryb i ssaków 
morskich, park miniatur latar-
ni morskich. Bawili się w parku 
zręcznościowo - linowym Małe-
go Pirata i uczestniczyli w lekcji 
o biolgii Morza Bałtyckiego w 
ramach Błękitnej Szkoły. Podczas 
wycieczki pieszej na Hejtus uczyli 
się fotografować, poznawali uro-
ki najbliższej okolicy i jej historię. 
W bazie wypadowej na Hejtusie 

spotkali się z ornitologiem, z 
którym razem wyruszyli na bez-
krwawe łowy w teren. Dzieci i 
młodzież czas spędzali na zawo-
dach sportowych, konkursach i 
zabawach integracyjnych, uczy-
li się chodzić z kijkami Nordic 
Walking i jazdy konnej. W bazie 
spędzili noc. W wakacyjnym 
tygodniu wzięło udział ok. 70 
osób. Zarząd Stowarzyszenie 
serdecznie dziękuje wszystkim 
osobom, dzięki którym możliwa 

była realizacja projektu. Przede 
wszystkim Dyrekcji i Gronu Pe-
dagogicznemu ze Szkoły Podsta-
wowej w Wilanowie oraz Kołu 
Gospodyń Wiejskich Hopo-
wianki. 

Stowarzyszenie dzięki wspar-
ciu gminy Przodkowo i pomocy 
nauczycieli z Wilanowa już od 
kilku lat organizuje taką formę 
wypoczynku dla dzieci wiejskich 
oraz osób niepełnosprawnych. 

Wyrzeźbione pory roku sięgam pamięcią – mówi Irena 
Brzeska. - Przygodę z rzeźbą roz-
poczęłam na warsztatach rękodzie-
ła 11 lat temu. Była to „miłość od 
pierwszego cięcia noża”. Od tego 
czasu rzeźba towarzyszy mi każde-
go dnia.

Początkowo artystka używała 
głównie noża, dłutami zaczęła pra-
cować znacznie później. Do wpra-
wy dochodziła sama, metodą prób 
i błędów. 

- Nie mam wykształcenia pla-
stycznego – wyjaśnia pani Irena. 
- Rzeźbię głównie nocą, maluję w 
dzień. Tematy czerpię z przemyśleń, 
obserwacji, ludzi, czasami gotowe 
obrazy pojawiają się w mojej gło-
wie. Niektóre prace powstają od 
razu, gdy pojawia się pomysł, inne 
czekają kilka lat na realizację. 

Temat wystawy „Od jesieni do 
wiosny” nawiązuje do czasu, w któ-
rym powstają rzeźby - duża część 
prac powstała bowiem od jesieni 
2013 r. do wiosny 2014 r. (raf)

Niektóre prace 
powstają od razu, 
gdy pojawia się 
pomysł, inne 
czekają kilka lat na 
realizację. 

Wycieczki rowerowe podobały 
się wszystkim uczestnikom...

... podobnie jak przejażdżka wozem 
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Czy w najbliższy weekend 
uda się usmażyć największą na 
świecie jajecznicę? Dowiemy 
się już w najbliższą sobotę. Tego 
bowiem dnia na kartuskim ryn-
ku zostanie podjęta próba pobi-
cia rekordu Guinessa, który do 
tej pory należy do restauracji 
Mc Donald’s w Nowej Zelandii. 
Czy Kartuzom uda się pobić 
tamtejszych kucharzy? Trzyma-
my kciuki!

Jajecznica to oczywiście nie 
jedyna atrakcja. Wiele będzie 
się bowiem działo przez całe 
trzy dni! Święto kaszubszczy-
zny ma na celu m.in. promocję 

regionu, dokonań kulinarnych 
i artystycznych mieszkańców. 
Nic więc dziwnego, że pojawi 
się wiele elementów związanych 
z kulturą Kaszub, nie zabraknie 
też lokalnych twórców i regio-
nalnej gastronomii. 

Każdy dzień będzie odbywał 
się pod innym hasłem. I tak 
czwartek upłynie pod znakiem 
specjałów kulinarnych, piątek 
to przede wszystkim tańce, 
śpiewy i świetna muzyka, zaś 
sobota zostanie zdominowana 
przez bicie rekordu Guinessa, 
zabawę i rozrywkę. 
(RK)

Dokładny program imprezy:
Czwartek, 24 lipca - Ù nas białczi wiele jedzą

14:30 - 15:30 Program dla dzieci „Wilk i Zając na wakacjach”
15:30 - 16:00 Kapela Kaszubska
16:00 - 16:25 Pokazy kulinarne: Niestępowo – ogórkowa, 
Paczewo – rybna, Lisie Jamy – deser truskawkowy
16:30 – 17:00 Kapela Kaszubska
17:00 - 17:15 Konferansjer, konkursy
17:15 - 18:00 Grupa 51
18:15 – 18:40 Pokaz kulinarny: Hopowianki – Łazanki, 
Kaszubianki - Szmurowana kapusta
18:50 Hopowianki - scena kabaretowa
19:10 Kolonia – 2 piosenki
19:15 Pokaz mody w wykonaniu KGW: Kolonia – Kosowo, 
Kaszubianki, Hopowianki
19:20 – 19:30 Konkursy
19:30 -  20:30 Krzysztof Rospondek Show
20:30 – 20:40 Konferansjer
20:40 – 22:00 Malowana Lala program muzyczny, piosenki 
Karin Stanek

Piątek, 25 lipca - Tuńcujemë i spiéwómë

14:30 - 15:30 Konkursy i zabawy dla dzieci, Wëbòre miss i 
Skòwrónczi z ZkiW w Dzierżążnie
15:30 – 16:00 Tropico – Bliźniaczki
16:00 – 17:00 LIDER
17:00 – konkurs GPEC
17:10 – 17:30 Pokaz kulinarny: Kosowo – Przegotówka, 
Kolonia  - Ruchanki, Długi Kierz  - Pulki z sałatką śledziową
17:30 – 18:00 RZPiT Kaszuby
18:00 wręczenie nagród w konkursie na tradycyjną potrawę 
kaszubską oraz na gadżet DKK
18:15 – 18:30 KGW – artystycznie: Mściszewiczanki, Warzenko, 
Tokary
18:30 – 19:30 Łapalice 
19:30 – 19:45 Konferansjer 
19:45 – 22:00 HOT-LINE  zabawa z zespołem 

Sobota, 26 lipca 

Rynek - Ale jaja!
10:00 – 10:30 Muzyka, zapowiedzi
10:30 – 11:00 BICIE REKORDU GUINNESSA 
11:00 – 11:30 Kapela Zamkowa
11:30 – 12:00 BICIE REKORDU GUINNESSA 
12:00 – 12:20 Kapela Zamkowa
12:20  - 13:00 Kartescze zwónczi
Wyspa Łabędzia - Rôczimë na ùbaw!
16:15 – konkursy i zabawy dla dzieci
17:00 – Rozstrzygnięcie zawodów wędkarskich o Puchar 
Burmistrza Kartuz
17:15 – 18:15 -Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka
18:15 – 19:00 Kris Show
19:00 – 19:15 Konferansjer
19:15 – 20:15 Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka
20:15 – 20:45 Przygotowanie do koncertu
20:45 – koncert Eweliny Lisowskiej

Wielka jajecznica 
i wielkie święto Kaszubów
KARTUZY | To będą trzy dni zabawy, 
rozrywki, świetnej muzyki i znakomitego je-
dzenia. W Kartuzach odbędą się Dni Kultury 
Kaszubskiej. Jednym z najciekawszych 
wydarzeń będzie bicie rekordu Guinessa. 

Zmiany organizacji ruchu:
W dniach 24 – 26 lipca br. na terenie Kartuz w okolicy ulicy 
Rynek wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Utrudnienia te 
obejmą wyłączenie z ruchu ulicy Dworcowej – od skrzyżowa-
nia z ul. Bielińskiego do ulicy Rynek, Kościuszki (krótkiej) oraz 
części ulicy Rynek (prawa strona).Zachowany zostanie jedno-
kierunkowy przejazd jednym pasem ulicy Rynek (lewą stroną), 
przy kościele w kierunku ulicy Kościuszki (długa). Zmiana or-
ganizacji ruchu obowiązywać będzie od dnia 23.07.2014r. od 
godziny 20.00 do dnia 26.07.2012r. do godziny 9.00. Ponadto 
w dniu 26.07.2014r. Od godz. 9.00 do 15.00 zostanie całkowi-
cie zamknięty ruch na ulicy Kościuszki (krótka i długa)oraz uli-
cy Rynek ze względu na organizację próby bicia Rekordu Guin-
nessa w kategorii „Największa jajecznica świata”. Jednocześnie 
informuję, że w godzinach 6.00 – 9.00 w dniach trwania impre-
zy, zostanie umożliwiony dojazd pojazdów zaopatrzenia do 
punktów handlowych, działających w obrębie ulic objętych 
czasowym wyłączeniem z ruchu na podstawie identy� katora 
wystawionego na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Ogromna patelnia jest przygotowana do usmażenia 
największej na świecie jajecznicy
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Zbiórki 
łatwiejsze
18 lipca 2014 roku weszła 
w życie nowa ustawa o 
zbiórkach publicznych. 
Zniosła istniejący od 1933 
roku obowiązek występo-
wania do władzy o zgodę 
na zbiórkę publiczną. Teraz 
ma być szybciej, łatwiej i 
przejrzyściej. Będzie można 
zgłaszać i rozliczać prowa-
dzone zbiórki, wykorzystując 
gotowe formularze. 

2015 rokiem 
matematyki
Sejmik Województwa 
Pomorskiego zdecydował 
o ustanowieniu roku 2015 
Rokiem Matematyki na 
Pomorzu. Celem takiego 
działania jest popularyzacja 
matematyki oraz inspiracja 
do lepszego poznawania 
tej dziedziny, zarówno na 
poziomie edukacji szkolnej, 
akademickiej, jak i działal-
ności naukowej.

Z wizytą 
na Pomorzu
Marszałek Mieczysław Struk 
podpisał z ministrem sportu i 
turystyki Andrzejem Bierna-
tem porozumienie w sprawie 
współdziałania obu instytucji 
w latach 2014-2018. Strony 
porozumienia podpisały ten 
dokument, wyrażając zanie-
pokojenie i troskę z powodu 
pogłębiających się negatyw-
nych tendencji obniżania się 
sprawności � zycznej polskie-
go społeczeństwa. 

FUNDUSZE

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski zapa-
rafowali Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla 
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa 
pomorskiego, tj. Słupska, Starogardu Gdańskiego, Malborka, 
Chojnic-Człuchowa, Lęborka, Kwidzyna oraz Bytowa. 

Szansa na 770 mln zł
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Najczęściej rejestrowanymi 
imionami w kartuskim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w pierw-
szej połowie tego roku były 
Zuzanna (20 razy) i Franciszek 
(17). Oba imiona od dłuższego 
czasu utrzymują się w czołów-
ce najczęściej wybieranych.

Czołową piątkę męskich 
imion uzupełniają: Piotr (15), 
Jakub (15), Aleksander (14) i 
Maksymilian (13). O ile Piotr 
i Jakub w ostatnim czasie po-
jawiają się wysoko w tego typu 
zestawieniach, o tyle Alek-
sander i Maksymilian powoli 
„wdzierają” się do czołówki. 
Tuż za nimi uplasował się An-
toni (11).

Wśród dziewczynek aż 17 
razy w tym roku rejestrowano 
imię Lena. Na miejscu trzecim 
ex aequo znalazły się: Zofia, 
Wikoria i Aleksandra (każda 
po 12 razy). Warto dodać, że 
dopiero na miejscu 6 upla-
sowała się Maja, która była 
najczęściej rejestrowanym 
imieniem dla dziewczynek w 
ubiegłym roku w kartuskim 
USC (dane na dzień 01.07.2014 
r). Do końca roku wciąż jednak 
sporo czasu i dużo może się w 
tej kwestii zmienić. (r)

Stosowne dokumenty prze-
kazała Mirosława Lehman, 
burmistrz Kartuz. Najmłodsi 
posiadacze kart otrzymali także 
maskotki - Misia Bruno. KDR 
to rządowy program wspierają-
cy rodziny wielodzietne. 

- Już od roku śledziłem po-
stęp prac w sprawie Karty 
Dużej Rodziny, których posia-
daniem wraz z żoną byliśmy 
bardzo zainteresowani – mówi 
Krystian Gmurek, mieszkaniec 
Kartuz. – Teraz czekamy na ka-
talog zniżek i uprawnień. Póki 
co cieszymy się z ulgi komuni-
kacyjnej. Pochodzę z Gorzowa 
Wielkopolskiego, który chętni 
odwiedzamy, więc tak zniżka 
na pewno jest atrakcyjna. 

W sumie do Urzędu Miej-
skiego trafiło ponad 400 kart. 
Są one już przygotowane dla 
wszystkich tych mieszkańców, 
którzy złożyli stosowne wnio-
ski. Aby otrzymać KDR należy 
złożyć odpowiedni wniosek 
w Urzędzie Miejskim w Kar-
tuzach - pokój 100. Jest on do 
pobrania w urzędzie, ale także 
na stronie internetowej https://
rodzina.gov.pl/.

Przypomnijmy: Gmina Kar-
tuzy wydaje Karty Dużej Ro-
dziny na zlecenie Wojewody 
Pomorskiego. Dokument przy-
znawany jest rodzinom, które 

Pierwsze Karty Dużej 
Rodziny zostały wręczone

Zuzanna 
i Franciszek 
na czele

KARTUZY | Katarzyna i Krystian Gmurek wraz z dziećmi Zuzią, Julką, Olą i Mikołajem są pierwszymi 
mieszkańcami gminy Kartuzy, którzy mogą pochwalić się Kartami Dużej Rodziny. 
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utrzymują przynajmniej trójkę 
dzieci (dotyczy też rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów 
dziecka).

Dzięki dokumentowi rodziny 

mogą skorzystać ze zniżek ofe-
rowanych przez kilkadziesiąt in-
stytucji. 

Karta Dużej Rodziny przyzna-
wana jest dzieciom do ukoń-

czenia 18 lub 25 roku życia – w 
zależności od tego czy studiują.  
Rodzice mogą korzystać z niej 
dożywotnio. Dokument wydawa-
ny jest bezpłatnie i bez względu 

na dochód rodziny.

Katarzyna i 
Krystian Gmurek 

wraz z dziećmi 
Zuzią, Julką, Olą i 
Mikołajem odeb-

rali Karty Dużej 
Rodziny
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Łącznie dofinansowa-
nych zostało 14 projektów 
z 12 sołectw. Wśród nich 
znalazły się: Bącz, Brodnica 
Dolna, Brodnica Górna, 
Grzybno (2 projekty), 
Kaliska, Kiełpino, Kosy, 
Łapalice, Mezowo, Prokowo 
(2 projekty), Sianowska 
Huta i Smętowo Chmieleń-
skie. Większość projektów, 
bo aż 11, dotyczy ułożenia 
płyt typu yomb na drogach 
gminnych. 1 projekt zakłada 

utwardzenie drogi tłucz-
niem, a 2 projekty dotyczą 
obiektów rekreacyjno- spor-
towych.

Przypominamy, że w la-
tach 2008-2013 na Kartuski 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Gmina Kartuzy 
przeznaczyła niemal 1,2 mln 
zł. Dzięki programowi po-
prawia się standard życia na 
wsi oraz wzrasta atrakcyj-
ność turystyczna obszarów 
wiejskich. (raf)

Odpady należy wystawić bez-
pośrednio przy głównej drodze 
(asfaltowej) tak aby nie utrud-
niały ruchu pojazdów i pie-
szych, najpóźniej do godziny 
8:00. Odpady wystawione po 
tym terminie nie będą odbie-
rane. Zbiórka będzie przepro-
wadzona w miejscowościach: 
Miechucino, Miechucińskie 
Chrusty, Koryta, Borzestowo, 
Borzestowska Huta, Zajezierze, 
Garcz, Kożyczkowo, Cieszenie, 
Reskowo. 

Prosi się osoby zaintereso-
wane o dostarczenie odpadów 
wyłącznie w wyznaczonych 
godzinach i miejscach.

Wykaz zbieranych odpa-
dów wielkogabarytowych (są 
to wszelkiego rodzaju od-
pady, które ze względu na 
duże rozmiary i/lub wagę nie 
mieszczą się do pojemnika 
na odpady niesegregowane): 
meble domowe (stoły, szafy, 
krzesła, sofy, wersalki, fotele, 
itp.); elementy wyposażenia 
mieszkań (dywany, wykładzi-
ny, materace, kołdry, pierzy-
ny, poduszki, walizki, torby 
podróżne, lampy i żyrandole 
bez żarówek, obudowy sprzę-
tu elektronicznego, itp.); ar-
matura sanitarna (umywalki, 
muszle toaletowe, spłuczki, 
sedesy, itp.); ramy okienne; 
meble ogrodowe (drewniane i 
z tworzyw sztucznych); sprzęt 

W zestawach znajdą się przy-
rządy pn. biegacz i orbitrek, 
prasa nożna i wioślarz, wyciąg 
górny i krzesło do wyciskania, 
twister i steper. Przyrządy będą 
ogólnodostępne dla wszystkich 
użytkowników mieszkańców i 
turystów. Obecnie trwają przy-
gotowania do montażu. Na plac 
budowy przywieziono solidne 
podstawy betonowe, do których 
przymocowane zostana przy-
rzady do ćwiczeń. Urządzenia 
zostaną oddane do użytku do 31 
lipca br. Jest to kolejna inwestycja 
przygotowana dla mieszkańców 
i turystów, zachęcająca do ak-
tywnego, zdrowego trybu życia 
i wypoczynku.  Dostawcą urzą-
dzeń jest firma PPUH “ZAMA” 
z Torunia. Całkowity koszt inwe-
stycji wraz z montażem urządzeń 
to niemal 74 tys. zł brutto. Inwe-
stycja zostanie dofinansowana ze 
środków unijnych w wysokości 
50 tys. zł. 

Pozbądź się zbędnych gratówĆwierć miliona 
na 14 sołeckich projektów

GM. KARTUZY | Podpisano już wszystkie umowy w 
ramach tegorocznego Kartuskiego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Na ich mocy 250 tys. zł. przezna-
czono na inwestycje w sołectwach gminy Kartuzy. 

EKOLOGIA | W gminie Chmielno odbędzie się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. We wtorek 29 lipca można pozbyć się zbędnych 
przedmiotów większych rozmiarów. Odpady będa odbierane bezpłatnie.

sportowy (rowery, narty, sanki, 
sprzęt do ćwiczeń, itp.); wózki i 
chodziki dziecięce; zabawki du-
żych rozmiarów; duże odpady 
plastikowe (doniczki, skrzynki, 
czyste wiaderka bez zawartości); 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. 

Podczas zbiórki nie będą od-
bierane odpady niebezpieczne 
(farby, lakiery, kleje, oleje, smary, 
środki ochrony roślin itp. oraz 
opakowania po tych odpadach), 
odpady ogrodowe (gałęzie, liście, 
trawa, itp.), odpady budowlane 
(deski drewniane, belki, pane-

le, grzejniki, płytki, rury, rolety, 
itp.), odpady remontowe (gruz 
budowlany, wata szklana, itp.), 
części samochodowe (zderzaki, 
lusterka samochodowe, kołpaki, 
itp.), zużyte opony oraz inne od-
pady komunalne).
(raf)

Siłownie zewnętrzne
GM. CHMIELNO | Niedawno wójt gminy podpisał umowę na budowę czterech siłowni napowietrznych. 
Siłownie powstaną w Chmielnie, Borzestowie, Miechucinie i Borzestowskiej Hucie.  

Siłownie zewnętrzne, czyli wy-
dzielone, ogólnodostępne miejsca, 
wyposażone w zespół urządzeń 
rekreacyjnych zainstalowanych 

na stałe na lub za pomocą których 
użytkownicy bez nadzoru i bez 
pomocy z zewnątrz, mogą ćwiczyć 
w celu utrzymania lub poprawy 

ich zdolności fizycznych, stają się 
coraz popularniejsze. W Polsce, 
zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego, wyposażenia siłowni 

zewnętrznej są elementami małej 
architektury, stąd ich budowa wy-
maga zgłoszenia we właściwym 
wydziale architektury. 

Siłownie będą gotowe 
jeszcze w tym miesiącu

Wystawki to doskonała okazja do pozbycia się zbędnych sprzętów

W ramach inwestycji powstają m.in. place zabaw
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GM. STĘŻYCA | Jarmark Ka-
szubski, którego celem jest 
rozpowszechnianie kultury i 
tradycji kaszubskich, odbył się 
w stężyckim parku. Rozpoczął 
się konkursem o Puchar Sta-
rosty Kartuskiego na najlepszy 
deser truskawkowy i przetwór 
z truskawek. W komisji oce-
niającej zasiadali: przewodni-
czący - Artur Michna, krytyk 
kulinarny; członkowie: Iwona 
Formela, radna powiatu kar-
tuskiego, Stanisława Lica, Pen-
sjonat „Jejmościna”, Dorota 
Birr, pracownik Urzędu Gmi-
ny Sierakowice. 

Nalewka i truskawkowy tort 
zdaniem jury wyróżniały się 
smakiem w konkursie na naj-
lepszy produkt i deser z truska-
wek podczas tegorocznego Jar-

Plan Trasy:

15.07 - Żukowo- Pruszcz Gdański - Tczew - Malbork
16.07 - Malbork - Kwidzyn - Grudziądz
17.07 - Grudziądz - Chełmno - Bydgoszcz
18.07 - Bydgoszcz - Toruń
20.07 - Toruń - Ciechocinek - Włocławek
21.07 - Włocławek - Kutno - Łódź
22.07 - Łódź - Piotrków Trybunalski
23.07 - Piotrków Trybunalski - Częstochowa
24.07 - Częstochowa - Bytom - Katowice
25.07 - Katowice - Tychy – Chorzów

Oba kościoły wpisane są do 
rejestru zabytków i otoczone 
zostały nadzorem konserwa-
torskim. Kościół w Wygo-
dzie od 2008 r., a chmieleński 
od 1978 r. Gmina Chmielno 
wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, we 
współpracy z proboszczami 
parafii przeznacza część swo-
ich środków na prace reno-
wacyjne i konserwatorskie 
przy kościołach wpisanych do 
rejestru zabytków. W 2010 r. w 
budżecie gminy Chmielno za-
rezerwowano kwotę 53 tys. zł. 
Ze środków tych dofinansowa-
no wymianę dachu kościoła w 
Wygodzie i renowację ołtarza 
głównego w Chmieleńskim 
kościele. W 2011 r. w budżecie 
gminy zarezerwowano kwotę 
20 tys. zł. Przeznaczono ją na 
prace renowacyjne kolejnej 
części ołtarza głównego w ko-
ściele parafialnym w Chmiel-
nie oraz na renowację ścian 
kościoła w Wygodzie. W 2012 
r. gmina przyjęła w budżecie 
30 tys. zł, którą wydatkowano 
na renowację ołtarza bocznego 
matki Boskiej Chmieleńskiej 
w kościele chmieleńskim oraz 
na organy w kościele w Wygo-
dzie. 

W 2013 r. na ochronę zabyt-
ków w budżecie gminy przyjęto 
kwotę ponad 83 tys. zł. Wydat-
kowano ją na dofinansowanie 
malowania wnętrza kościoła 
w Wygodzie oraz na renowacje 
ołtarzy bocznych w chmieleń-
skim kościele parafialnym. 

Rowerem przez 
Polskę dla dzieci
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ŻUKOWO | Rowerem z Żu-
kowa do Chorzowa, aby po-
móc chorym dzieciom – na 
taki pomysł wpadła Wioleta 
Krause, która w ubiegłym 
tygodniu wyruszyła w trasę, 
której przyświeca charyta-
tywny cel. 

Wioleta, mieszkanka 
Żukowa, wyruszyła 15 lipca 
spod Urzędu Gminy. W 
ciągu swojej trasy odwie-
dzi wiele ciekawych miast. 
Finałem całej wycieczki 

będzie: Kuprzestrodze - XVI 
Festiwal im. Ryśka Riedla, 
gdzie nasza bohaterka 
zbierze podpisy od zespo-
łów, na koszulkach „Żukowo 
dzieciom”. Te zaś za niecałe 
pół roku zostaną przekazane 
na licytację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Burmistrz Gminy Żukowo 
przekazał także czek na 
rzecz dzieci ze Śląskiego 
Hospicjum dla Dzieci.
(raf)

Wioleta Krause, mieszkanka Żukowa, 
wyjechała w trasę w ubiegłym tygodniu

Jarmark Kaszubski
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marku Kaszubskiego w Stężycy.
Prowadzącymi imprezę byli 

Agnieszka Łukasik i Piotr Szyca 
z Radia Kaszëbë, zaś organizato-

rami było Stowarzyszenie Kobiet 
Zgorzałego, na czele z prezes 
Zytą Górną.

Na Jarmarku można było po-

dziwiać ludowych twórców i 
wystawców prezentujących ma-
lowidła, rzeźby i przedmioty 
domowego użytku, a także Koła 
Gospodyń Wiejskich, wystawia-
jące kaszubskie potrawy, prze-
twory i nalewki. Wśród licznych 
straganów spotkać można było 
mistrza w zażywaniu tabaki, któ-
ry chętnie rozmawiał z gośćmi i 
częstował tabaką.

Na przybyłych czekały liczne 
występy regionalnych zespołów 
takich jak Kapela Kazimierza 
z Borzystowskiej Huty, Kapela 
Słodki z Chmielna oraz Regio-
nalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
z Łowicza. Na zakończenie czas 
umilał występ zespołu muzycz-
nego z Kościerzyny. Pomimo 
deszczowej pogody publiczność 
bawiła się tańcząc i śpiewając do 
północy. (raf)

Wsparcie dla zabytków
Gmina Chmielno już od kilku lat prowadzi działania zmierzające do odrestaurowania obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków. Największymi, a jednocześnie najstarszymi zabytka-
mi, które otrzymują wsparcie gminy jest Kościół Parafialny w Chmielnie PW. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz Kościół Parafialny PW. Św. Józefa w Wygodzie. 

Na sesji, która odbyła się 3 lip-
ca br. Rada Gminy Chmielno, na 
wniosek Wójta Gminy wyraziła 
zgodę na dofinansowanie kolej-
nych prac renowacyjnych w obu 
kościołach. 32 tys. zł przeznaczo-
ne zostaną na dofinansowanie od-
nowienia obejścia kościoła wraz z 
odwodnieniem i przygotowaniem 

nowego ciągu procesyjnego przy 
kościele w Wygodzie oraz na prze-
prowadzenie prac konserwator-
skich przy feretronie znajdującym 
się w Chmieleńskim kościele. 

Wymienione dofinansowania, 
stanowią część wydatków prze-
znaczonych na renowację zabyt-
ków. Pozostałą, potrzebną kwotę 

wnosi parafia. Wszystkie prace 
zlecane są przez Proboszczów, a 
realizowane pod nadzorem kon-
serwatorów zabytków. Dofinan-
sowania udzielane przez gminę 
zgodne są z przyjętym „Gminnym 
Programem Opieki nad Zabytka-
mi Gminy Chmielno na lata 2013-
2016”.

Fo
t. 

U
G

 C
hm

ie
ln

o

Wymienione 
dofinansowa-
nia, stanowią 

część wydatków 
przeznaczonych 

na renowację za-
bytków. Pozostałą, 

potrzebną kwotę 
wnosi parafia. 

Wszystkie prace 
zlecane są przez 

Proboszczów, 
a realizowane 

pod nadzorem 
konserwatorów 

zabytków. 
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W przygotowanie festynu za-
angażował się zarząd Stowarzy-
szenia, dyrekcja, grono pedago-
giczne i Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Wilanowie 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
Hopowianki. Spotkanie było 
możliwe dzięki dotacji z urzędu 
gminy Przodkowo oraz wielu 
sponsorów, którzy przyczynili 
się do uatrakcyjnienia festynu. 
Organizatorzy zaplanowali na 
letni piknik bogaty program. 
Mimo, że kilka razy nad Wi-
lanowem pojawiły się chmury 
deszczowe, to wiele osób pozo-
stało do końca. 

Projekt Uśmiech dla wszyst-
kich – organizacja imprezy spor-
towo-integracyjnej w Wilanowie 
polegał na zorganizowaniu dla 
dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej, mieszkańców Wila-
nowa oraz mieszkańców oko-
licznych miejscowości festynu, 
który służył integracji społecz-
nej oraz przełamaniu barier oraz 
upowszechnieniu kultury � -
zycznej i sportu. Organizatorom 
zależało też na zaktywizowaniu 
mieszkańców okolicznych miej-
scowości w dziedzinie sportu i 
rekreacji. Imprezę uatrakcyjnił 
bogaty program artystyczny. 
Na początek wystąpili ucznio-
wie z kółka teatralnego, którzy 
przedstawili program o prawach 
dziecka. Przewodnim hasłem fe-
stynu była rodzina, dlatego dzie-
ci postanowiły dorosłym powie-
dzieć na czym im bardzo zależy. 
Zebrani na pikniku mogli spo-
tkać się z rzeźbiarzem ludowym 
panem Czesławem Hinc, który 
opowiedział wszystkim, jak to 
łatwo można znaleźć na ziemi 
pieniądze. Pokazał, że z kawałka 
drewna można stworzyć ptaszka, 
który pomalowany stanowi małe 
arcydzieło, które może przynieść 
dochód. Wystarczy tylko trochę 

Uśmiech dla wszystkich!
FESTYN | W niedzielne popołudnie mieszkańcy Wilanowa, członkowie Stowarzyszenia Tacy Sami i goście z różnych 
zakątków Kaszub przybyli na festyn integracyjny, który od kilku już lat nosi nazwę,,Uśmiech dla wszystkich”. 

Uśmiech dla wszystkich!
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chęci i wyobraźni i można two-
rzyć i zarabiać. Na stoisku przy-
gotowanym przez pana Czesława 
można było pomalować drewnia-
nego ptaka . Dla zainteresowa-
nych rękodziełem przygotowano 
stoisko z ha� em kaszubskim, 
plecionkami. Swoje umiejętno-
ści taneczne zademonstrowały 
absolwenci zerówki . Następnie 
dla wszystkich zatańczył zespół 
taneczny STEPS. Po tańcach ko-
lej przyszła na zabawę z aktorami 

z Agencji Artystycznej Frajda, z 
którymi dzieci i dorośli wyruszy-
li w podróż dookoła świata. W 
trakcie festynu odbył się też mecz, 
którzy zorganizowała miejscowa 
drużyna z panem Jackiem Niemc 
na czele. Chętni mogli skorzystać 
też z � tness placu oraz placu za-
baw. Podczas wspólnej zabawy nie 
zabrakło motywu kaszubskiego. 
Dzieci uczęszczające na zajęcia 
z języka kaszubskiego przygo-
towały bogaty program złożony 

z przedstawienia o królewnie, 
tańców i piosenek po kaszubsku. 
Atrakcją były przejażdżki wozem 
drabiniastym i na koniu. Z różno-
rodnym repertuarem wystąpił tez 
zespół wokalny pod kierunkiem 
pani Klaudyny Pielowskiej. W 
czasie deszczu w pomieszcze-
niach szkoły przygotowano bajkę 
o Czerwonym Kapturku, która 
przedstawili aktorzy Teatru Frajda 
z Koszalina. Bogato zaopatrzone 
w pyszne potrawy stoiska przy-

gotowała Rada Rodziców oraz 
KGW Hopowanki. Wolontariusz-
ki malowały buzie maluchów, a 
każdy chętny mógł wziąć udział 
w loterii fantowej oraz zjeść watę 
cukrową i popcorn przygotowany 
przez Caritas z Przodkowa. . Na 
zakończenie wręczono nagrody 
dla najbardziej usportowionych 
rodzin. Główna nagroda puchar 
tra� ł do rodziny Myszk z Hopów. 
Mimo niesprzyjającej pogody w 
festynie wzięło bardzo dużo osób, 

wśród nich miedzy innymi Wójt 
gminy Przodkowo Andrzej Wy-
rzykowski.

Organizatorzy dziękują gminie 
Przodkowo oraz wszystkim spon-
sorom za pomoc i współpracę 
przy realizacji projektu. 
Beata Ludwichowska
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LatozExpressem
KONCERTY - FESTIWALE - FESTYNY - WYDARZENIA - IMPREZY

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 22 (2014)

Festiwale, koncerty, wystawy, 
wycieczki i zajęcia dla najmłodszych 
- to tylko niektóre z wielu atrakcji, 
jakie przygotowano dla mieszkańców  
i turystów odpoczywających 
na Pomorzu. 
Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich imprez. A tych ostatnich w tym 
roku nie zabraknie. Zarówno w Trójmieście jak i na Kaszubach będzie się sporo działo. 
Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDAŃSK
Miasto proponuje wyprawę w przeszłość. 
Na Jarmarku Entograficznym będzie można 
zobaczyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, 
rękodzieła i działalności artystycznej 
a w weekendy wybrać się na wyprawę 
liniami turystycznymi.

PUCKI DZIEŃ KAPRA 
I SYLWIA GRZESZCZAK

W sobotę 9 sierpnia w mieście odbędzie się Pucki Dzień Ka-
pra. Atrakcje tej imprezy to: Parada Kaperska, najazd kaprów 
na zieloną plażę,  Strefa Małego Kapra, kocioł pysznej strawy 
kaperskiej i koncerty szantowe. Zwieńczeniem wieczoru będzie 
koncert popularnej polskiej wokalistki Sylwi Grzeszczak. Ten 
koncert zaplanowano na godzinę 20.

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

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
ROCKOWYCH I MARGARET

W najbliższą sobotę - 26 lipca w mieście ruszy trzecia edycja 
Puckiego Przeglądu Zespołów Rockowyh. Gwiazdą wieczoru 
(początek występu o 21) będzie Margaret, czyli wokalistka i 
blogerka modowa, autorka hitu “Thank  You Very Much”.

ZAŚPIEWA 
KAYAH

Wokalistka,kompozytorka, 
autorka tekstów i jedna  z naj-
bardziej rozpoznawalnych i doce-
nianych artystek na polskiej scenie 
muzycznej wystąpi w sobotę 26 lip-
ca na Targu Węglowym w Gdańsku. 
Bezpłatny koncert zaplanowano 
na godzinę 21.30  i będzie on jed-
ną z pierwszych imprez w ramach 
Jarmarku Domikańskiego. 

Kayah jest w szczególny spo-
sób powiązana z Gdańskiem, 
albowiem w 2013 r. otrzymała 
z rąk Prezydenta Miasta Gdań-
ska nominację na Ambasadora 
Bursztynu.

LETNI JARMARK 
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichlerzu 

Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej sztukę 
ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zobaczyć wy-
twory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i działalności ar-
tystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cznego udostęp-
niana jest również osobom zajmujących się tworzeniem 
etnodizajnu regionalnego oraz przedstawicielkom Kół Go-
spodyń Wiejskich, zajmujących się wyrobem produktów 
regionalnych. 

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



WAKACJE 
W OPERZE LEŚNEJ

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba w 
glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materiałami 
plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, kreatyw-
ne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu historii sztuk. 
Ponadto podczas warsztatów plastycznych dzieci zagłębią 
się w fascynujący świat sztuki, zapoznają się z artystami 
oraz ich twórczością, kierunkami w sztuce, ciekawymi te-
matami podejmowanymi na przestrzeni epok. Najmłodsi 
dowiedzą się między innymi kim był Picasso i dlaczego 
przedmioty na jego obrazach są takie kanciaste, do czego 
służyły maski w różnych kulturach. Zajęcia wakacyjne dla 
dzieci będą się odbywały codziennie w lipcu i sierpniu w 
godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w zajęciach wakacyjnych 
upoważnia bilet wstępu do Opery Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 
zł dla dorosłych).

ŁODZIOWA PIELGRZYMKA
W sobotę 26 lipca odbędzie się pieszo-wodna pielgrzymka 

łodziami z Nadola do Lubkowa na odpust św. Anny w Żarnow-
cu o godz. 14.00. Corocznie tego dnia pielgrzymi przepływają 
Jezioro Żarnowieckie z Nadola do Lubkowa, po czym pieszo 
wędrują do kościoła w Żarnowcu na uroczystą mszę św. Nadole 
to szczególna wieś położona w gminie Gniewino Po pierwszej 
wojnie światowej wieś znalazła się w Polsce, a cały otaczający 
teren należał do Niemiec. Jedyną nie transgraniczną drogą było 
jezioro. Mieszkańcy co niedzielę płynęli łodziami do Lubkowa, a 
stąd już pieszo do kościoła świętej Anny do Żarnowca. Ta histo-
ryczna droga co roku odtwarzana jest podczas odpustu.

NADOLE Wyjątkowo kolorowa i widowiskowa pielgrzymka łodziami 
oraz festyn folklorystyczny - to dwie ciekawe 
propozycje spędzenia wolnego czasu. 

ŁEBA
Ta nadmorska miejscowość oprócz szerokiej 
plaży i charakterystycznych wydmoferuje 
także wypełniony po brzegi program 
wakacyjnych imprez. 

KINO NA LEŻAKACH
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizowane 

na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostatnich 
latach omijała Łebę. W tym sezonie to się zmieni, bo miej-
scowość znalazła się na trasie akcji “Kino na Leżakach”. Do 
Łeby “Kino na Leżakach” przyjedzie w sobotę 2 sierpnia i 
rozstawi się w Parku Oblatów. Tego wieczoru (początek 
o godzinie 17) zostaną pokazane dwa � lmy “Podejrzani 
Zakochani i “Najlepsze, najgorsze wakacje”.

REWA

PIESZO PRZEZ ZATOKĘ
Już po raz czternasty odbędzie się słynny Marsz Śledzia z Kuźnicy 

do Rewy. Śmiałków, którzy zdecydowali się przejść pieszo przez Za-
tokę Pucką, powitamy w Rewie na Szpyrku w sobotę 16 sierpnia br. 
ok. godz. 14:30-15:00 (termin rezerwowy w zależności od pogody: 
17 sierpnia).

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Kosakowo Jerzego Włudzika. 

FESTYN 
KASZUBSKI
W REWIE

W piątek 15 sierpnia w Re-
wie na Szpërku rozpocznie się  
XVIII Festyn Kaszubski.

Podczas Festynu nie zabrak-
nie licznych atrakcji i koncer-
tów. Tegorocznym gościem 
będzie Reni, której występ 
zaplanowany jest na godz. 
18:00. Na scenie zaprezentują 
się m.in. zespoły ludowe, or-
kiestra dęta, odbędą się liczne 
loterie, nie zabraknie tradycyj-
nej kuchni kaszubskiej oraz 
rękodzieł ludowych twór-
ców. Jednym z konkursów 
będzie rzut głazem o Tytuł 
Króla Stolemów.

Całość rozpocznie się o godz 
13:30 przemarszem spod ko-
ścioła pw. Św. Rocha w Rewie 
do Krzyża na Szpërku, gdzie 
zostanie odprawiona Msza 
Święta. Festyn rozpocznie się 
o godz. 15:00.
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Przez dwa miesiące - li-
piec i sierpień - zaprasza-
my na plażę „Śródmieście”, 
gdzie będziemy spotykać 
się na wspólnej zabawie, 
łącząc plażowanie ze spor-
tową rywalizacją. Codzien-
nie przez dziewięć letnich 
tygodni nasi instruktorzy 
organizowali będą mini-
turnieje siatkówki (na sze-
ściu boiskach) i piłki nożnej 
plażowej (na dwóch bo-
iskach). Dodatkowo przez 
cały czas będzie można 
skorzystać z darmowej 
wypożyczalni sprzętu (pi-
łek, siatek i innych). Ak-
tywne lato to program dla 
każdego - dzieci, młodzie-
ży i dorosłych.

LATO W BIB
LIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszystkie 

dzieci spędzające wakacje w mieście do swoich placówek 

na terenie Gdyni na „Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygo-

towano liczne atrakcje: zajęcia plastyczne i teatralne, gry i 

zabawy ruchowe, rozgrywki gier planszowych i kompute-

rowych, seanse � lmowe i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 

skorzystać z dostępnych gier komputerowych i planszo-

wych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach 

MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.mbpgdy-

nia.pl. Wstęp wolny.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI

Ta miejscowość o charakterze rybackim słynna jest 
z powodu charakterystycznego Cypla Rewskiego, 
który ułatwia uprawianie tam kitesurfingu

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, czy-
stej krwi arabskiej, półkrwi oraz kłusaki francu-
skie w zaprzęgach - sulkach. W 2014 roku od-
bywają się Wyścigi Konne w Sopocie w 
następujących terminach: 26.07 
– 27.07. Każdego dnia odbę-
dzie się 6 - 8 gonitw. Miej-
sce: Hipodrom Sopot. 
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Amber Rock Festiwal, jest pro-
jektem muzycznym reprezentu-
jącym polski rock oraz wolność 
muzyczną, która łączy stare i 
nowe pokolenia artystów o roc-
kowym brzmieniu. 

Festiwal poprowadzi Krzysztof 
Skiba, zaś na scenie zaprezentują 
się: 

Lady Pank - polski zespół roc-
kowy założony w 1981 w War-
szawie przez Jana Borysewicza i 
Andrzeja Mogielnickiego. Jedna 
z najpopularniejszych grup w hi-
storii polskiego rocka.

Golden Life - zespół założony 
w Gdańsku w 1988, który po-
rusza się w różnych stylach, od 
rocka, popu, rapu do country. 
Dwa utwory grupy: Wszystko 
to co mam i 24.11.94 dotarły do 
pierwszego miejsca Listy Przebo-
jów Programu Trzeciego. 

Róże Europy - zespół rockowy, 
założony w Warszawie w 1983 
roku. Założycielem i liderem 
grupy jest Piotr Klatt - wokalista 
i autor tekstów, który jako jedy-
ny był w zespole przez cały okres 
jego istnienia. Grupa często 

Lady Pank, Róże Europy, Golden Life...
FESTIWAL | Już w przyszłą sobotę, 2 sierp-
nia, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzycz-
ne. W amfiteatrze na Złotej Górze po raz pierw-
szy rozpocznie się Amber Rock Festiwal! 

założony w 2014 roku. Liderka 
zespołu Dominika Miąskowska to 
energetyzująca dziewczyna, która 
zaprosiła do współpracy przystoj-
nych rockowych muzyków, co ma 
znaczący wpływ na zarówno audio 
jak i wizualny odbiór zespołu. 

Milczenie Owiec - to piątka lu-
dzi, których połączyła wspólna pa-
sja - zamiłowanie do ostrej muzyki 
rockowej. Gdańska formacja ma 
na swoim koncie liczne koncerty 
w Polsce i za granicą, gościła na 
scenach największych polskich fe-
stiwali rockowych. Lubią mocne, 
rockowe brzmienia, lecz nie stro-
nią od melodii i klimatu. 

Amber Rock Festiwal ta będzie 
odbywać się cyklicznie co roku. 
Cała impreza odbywać się będzie 
pod patronatem burmistrz gminy 
Kartuzy, natomiast patronatem ty-
tularnym jest AmberExpo.
Rafał Korbut

zmieniała skład, współtworzyli ją 
m.in. kolejni gitarzyści i zarazem 
kompozytorzy.

Chassis - zespół założony w 1999 
roku w Gdańsku, kiedy to do mu-

zyków grupy Cierń dołączył wo-
kalista Not Quite Metal, Michał 
Gabryelczyk. Muzyka grana przez 
Chassis jest wypadkową rocka i 
metalu, charakteryzuje się niskim 

brzmieniem gitar oraz melodyj-
nym wokalem w odpowiednich 
momentach przybierającym dra-
pieżny charakter. 

Hologram - trójmiejski zespół 

Golden Life 
będzie jed-

ną z gwiazd 
festiwalu
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EMERYTURY | Tylko do 31 
lipca możemy zdecydować, 
gdzie trafią nasze składki 
emerytalne – do ZUS czy 
OFE. W praktyce decydu-
jemy o tym, gdzie trafi 2,92 
procent naszego wynagrodze-
nia brutto. Do tej pory było 
przekazywane do OFE. Teraz 
musimy wybrać, czy nadal ma 
trafiać do Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych, czy też na 
subkonto w ZUS.

Osoby, które chcą, aby 
część ich składki emerytalnej 
trafiała do OFE, muszą do 31 
lipca 2014 roku złożyć w ZUS 
oświadczenie o dalszym prze-
kazywaniu składki do OFE.

Oświadczenie można złożyć: 
osobiście, listownie, lub w 
formie elektronicznej pue.zus.
pl, przy czym po zalogowaniu 
można wypełnić oświadcze-
nie i wysłać je przez internet, 
bez zalogowania można je 
wypełnić i wydrukować w 
urzędomacie w wybranych 
placówkach ZUS (wykaz 157 
placówek na zus.pl).

Składki osób, które nie 
zadeklarują przekazywania 
przyszłej składki do OFE 
będą ewidencjonowane na 
indywidualnym subkoncie w 
ZUS. Szczegółowe informa-
cje na stronie – emerytura.
gov.pl
(r)

Ostatnie dni 
na decyzję

Publikacja to kontynuacja se-
rii, prezentującej znane sylwet-
ki gdańszczan. Swoją najnow-
szą książkę autorka poświęciła 
Zbigniewowi Canowieckiemu 
– przedsiębiorcy i menedżero-
wi, znanemu z szerokiej dzia-
łalności o wymiarze społecz-
no-kulturalnym. 

Barbara Kanold opisała barw-
ną postać Zbigniewa Cano-
wieckiego. Bohater książki już 
od czasu studiów na Politech-
nice Gdańskiej związany był z 
Klubem Studentów Wybrze-
ża Żak. Dał się poznać także 
jako prezes DKF im. Zbyszka 
Cybulskiego oraz gdańskiego 
Klubu Dziennikarzy Studenc-
kich i Międzyuczelnianego 
Ośrodka Filmu i Fotografii. 

W książce znalazł się również 
interesujący opis działalności 
biznesowej pana Canowiec-
kiego oraz jego aktywności 
społecznej w organizacjach sa-
morządu gospodarczego oraz 
organizacji pracodawców.

Podczas spotkania fragmen-
ty książki odczytał aktor Jerzy 
Kiszkis, natomiast całe wy-
darzenie  poprowadził Piotr 
Świąc, redaktor z Telewizji 
Polskiej w Gdańsku.
Dorota Korbut

Z sercem do ludzi i do biznesu
„Biznesmen z sercem społecznika. Wywiad – rzeka z dr Zbigniewem Canowieckim” to tytuł książki autorstwa 
Barbary Kanold, której promocja odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Od lewej: Jerzy Kiszkis, aktor teatralny i filmowy oraz Zbigniew Canowiecki, bohater książki

Fragment książki czyta Jerzy Kiszkis, za nim 
siedzą:  Zbigniew Canowiecki,  Piotr Świąc 
z TVP w Gdańsku oraz Barbara Kanold, 
autorka publikacji

Publiczność licznie przybyła na promocję książki
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szynkowar, dywan, 2 garnitury 
męski i chłopięcy, tel. 885 557 151

SZAMBA betonowe, 100% szczel-
ne, atestowane, producent, 5 lat 
gwarancji. tel 515 373 556

LODÓWKA 170cm,żelazko, 
prześcieradło elektryczne, drzwi 
pełne jasne i metalowe, żyrandol, 
chodnik, 6m stół ława, expres, 
szybkowar, grill elektryczny, dy-
wan, garnitury męski i chłopięcy, 
j. Francuski Sita, Autodraha dla 
chłopca, tel. 885 557 151

LODÓWKA 170 cm wysokości, 
żelazko tefal nowe, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne jasne, 
wewnętrzne i metalowe, żyrandol 
– lustrzany, chodnik dywan,  6m 
dł. stół – ława na kółkach, express, 
szybkowar, szynkowar, dywan 
dwustronny, autodraha 7 – 12 
lat dla chłopca, grill elektryczny, 
garnitur męski i chłopięcy 146cm 
wzrostu, kurs j. Francuskiego Sita, 
tel. 885 557 151

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty skó-
rzane, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie w Gdyni, tel. 730 201 700

OKAZYJNIE sprzedam mieszka-
nie 3 pokojowe, blok 10 piętrowy, 
Gdynia Pogórze, tel. 690 445 628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie, w Gdyni, 10 min jazdy do 
centrum, tel. 730 201 700

SPRZEDAM działkę budowlaną 
3.300 m2 w Gniewinie. Na działce 
woda i kanaliza, cena 150.000 zł, 
tel. 691 694 246

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 Karwiń-
skich 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

DO WYNAJĘCIA

TANIO 2-pokojowe mieszkanie 
wynajmę Gdynia Leszczynki, tel. 
604 876 721

BOLSZEWO tanie noclegi dla 
pracowników fi rm, tel. 781 426 
010

BOLSZEWO wynajmę pokój Pani 
pracującej, tel. 781 426 010

WYNAJMĘ pokój biurowy 
z wyposażeniem. Znajduje 
się w centrum Wejherowa, o 
powierzchni 20 m2. Do wynajęcia 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8 do 16. Opłata za 
godzinę - 25 zł, tel: 691 694 246

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2P., na Gdynię - także 
ewentualnie kawalerka własna, 
tel. 798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 

Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

GDYNIANIN, lat 62,kawaler, nie 
zamożny, rencista, z własnym 
mieszkaniem, nie palący, nie piją-
cy, nie karany sądownie, pragnie 
poznać samotną Panią, tel. 507 
810 794

MIŁY chłopak, 41 lat, pozna Panią 
spod znaku Ryb, Raka, do stałego 
związku, tel. 515 314 284 

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

BLOND laseczka o latynoskiej 
dupci i jędrnym ciałku, pozna 
Panów sponsorów, tel. 514 670 
725 Sopot.

BLONDI o zgrabnym latynoskim 

tyłeczku, jędrnych piersiach i ak-
samitnym ciałku, zawszę chętna, 
kobieca. Poznam Panów sponso-
rów, tel. 514 120 213, Sopot. Ps. 
Również sex tel. fotki, fi lmiki

KAWALER lat 62 nie zamożny, 
rencista, wierzący, nie palący, nie 
pijący, nie karany, opiekuńczy, 
pragnie poznać samotną Panią. 
Gdynia, tel. 507 810 794

ZWIERZĘTA

SZCZENIĘTA rasy chiński grzy-
wacz, nagie i długowłose. Oddam 
w dobre ręce, tel. 609 244 609

RÓŻNE

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

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

GARNITUR męski i chłopięcy, 
autodraha samochody czeskie, 
żyrandol lustrzany, dywan, tel. 885 
557 151

LODÓWKA, żelazko, żyrandol, 
chodnik, 6m stół-ława, express, 
szybkowar, grill elektryczny, 
dywan, drzwi metalowe, tel. 885 
557 151 

LODÓWKA, żelazko, przeście-
radło elektryczne, drzwi pełne i 
metalowe, żyrandol chodnik, 6m 
stół ława, expres, grill elektryczny, 
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Dzięki 8 zwycięstwom pod-
czas zawodów kitesurfingo-
wych w Łebie w kategorii race 
(10-13 lipca) Maks Żakowski 
wygrał Puchar Polski oraz 
obronił tytuł Mistrza Polski. W 
tym roku koszalinianin pływał 
fenomenalnie i zapewnił so-
bie tytuł mistrzowski jeszcze 
przed końcem sezonu. Z po-
dobnego osiągnięcia cieszy się 
Tomek Janiak, który utrzymał 
tytuł Mistrza Polski Masters. 
Teraz mistrzowie ostrzą sobie 
zęby na Mistrzostwa Europy 
w kiteracingu, które odbędą 
się na plaży w Mielnie (2-7 
września 2014 r.).  

Podczas zawodów w Łebie, 
zaliczanych do Pucharu Pol-
ski, kitesurferzy rozegrali 15 
wyścigów. Aż 8 z nich wygrał 
Maks Żakowski. Decydujący 
był ostatni, piętnasty wyścig. 
To on miał rozstrzygnąć o 
tym, czy Puchar Polski trafi 
do rąk Maksa Żakowskiego, 
czy też sięgnie po niego Błażej 
Ożóg. Obaj kitesurferzy mieli 
przed wyścigiem po 7 pierw-
szych i po 7 drugich miejsc na 
swoim koncie. Większą spor-
tową odpornością na stres wy-
kazał się Maks i to on wygrał 
najważniejszy wyścig, zosta-
wiając swojego rywala daleko 
w tyle.

– To była naprawdę elektry-
zująca rywalizacja, za którą 
ogromnie dziękuję Błażejowi. 
Musiałem się mocno zmobi-

Kitesurferzy utrzymali tytuły
Maks Żakowski i Tomek Janiak z Blue Media Team 
utrzymali tytuły Mistrzów Polski w Kiteracingu.

lizować i zebrać w sobie, żeby 
wygrać ten ostatni wyścig. Uda-
ło się, choć później nogi miałem 
jak z waty – mówił po zawodach 
uradowany Koszalinianin.   

Z kolei Tomek Janiak aż 13 
razy meldował się na 3 pozycji, 
nie przeszkodziło mu to jednak  
zwyciężyć w klasyfikacji Masters 
(kitesurferzy powyżej 35. roku 
życia). 

Zawodnicy Blue Media Team 
spisują się w tym sezonie zna-
komicie. Żakowski wygrywał 
wszystkie etapy Pucharu Polski 
w kategorii race. Z kolei Janiak 
był bezkonkurencyjny w swojej 
kategorii wiekowej, deklasu-

jąc po drodze rywali również 
podczas Puchary Europy w nie-
mieckim Sylt, gdzie zwyciężył 
w foilboardingu (pływanie na 
hydroskrzydle). Gdańszczanin 
również nie krył zadowolenia po 
zawodach.

– Obronić tytuł mistrzowski to 
nie łatwa sztuka, zwłaszcza, że z 
roku na rok chłopaki pływają co-
raz szybciej. Cieszę się, że uda-
ło mi się wykonać plan. Teraz 
przede mną kolejne wyzwania. 
Mam cichą nadzieję, że po nich 
również będę miał powody do 
radości – mówił po zawodach w 
Łebie Tomasz Janiak. 
(BG)
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Zawodnikom z  Blue 
Media Team udało się 
utrzymać tytuły

Świetne wieści napłynęły z 
Kluczborka k. Opola, gdzie roze-
grane zostały Mistrzostwa Polski 
w Wędkarstwie Spławikowym. 
Dawid Makurat, zawodnik kar-
tuskiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego, wywalczył pod-
czas tej imprezy srebrny medal. 

W Kluczborku podczas krajo-
wego championatu o laury wal-

czyli mistrzowie poszczególnych 
okręgów PZW. Gdański, w kate-
gorii kadet do lat 14 reprezento-
wał właśnie Dawid. Rywalizacja 
podzielona była na trzy tury. 
Podczas pierwszej nasz zawod-
nik uplasował się na drugiej po-
zycji, natomiast pozostałe dwie 
wygrał. W sumie Dawid uzyskał 
łączną wagę 26 640 gr., co było 
najlepszym wynikiem w całych 
zawodach. Wędkarze łowili 
głównie leszcze, jazie, karpie, 

płocie i okonie. - To już mój dru-
gi z rzędu start na MP – mówi 
Dawid Makurat, na co dzień 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kartuzach. – Ubiegłoroczna 
edycja nie była specjalnie udana, 
ale za to teraz mam powody do 
radości.

W tym tygodniu okaże się 
czy nasz zawodnik pojedzie na 
Mistrzostwa Świata, które za 
kilkanaście dni odbędą się w 
Holandii. Dawid Makurat jest 

członkiem kadry narodowej, 
więc jest duża szansa, że będzie 
reprezentował nasz kraj i oczy-
wiście Gminę Kartuzy podczas 
tych najważniejszych dla mło-
dych wędkarzy zawodów.

- Jestem podwójnie dumny z 
Dawida – mówi Stefan Makurat, 
prezes kartuskiego koła PZW. - 
Wicemistrzostwo Polski to prze-
cież wielki sukces naszego koła, 
a po drugie jestem po prostu 
dumny z syna.   

Wędkarski sukces 
Dawida Makurata
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W Letniej Akademii Młodych 
Orłów w tym roku brali udział 
najzdolniejsi piłkarze z roczni-
ków 2002 i 2003. Do LAMO po 
trzech zawodników z każdego 
rocznika wskazały okręgowe 
związki piłkarskie, a 32 wytypo-
wali związkowi trenerzy, którzy 
jeździli po różnych turniejach i 
obserwowali mecze młodzieżo-
wych drużyn.

- Akademia to nasz autorski 
pomysł - mówi Zbigniew Boniek. 
- Do tej pory w PZPN nikt szko-
leniem dzieci nie zajmował się a 
my chcemy to zmienić i dlatego 
PZPN powołał do życia Letnią 

Akademię Młodych Orłów, w 
której ćwiczą najzdolniejsi w kra-
ju chłopcy 11 i 12-letni.

Koszt  akcji to 350 tysięcy zł, 
która obejmuje zakwaterowanie, 
kadrę szkoleniową, proces selek-
cji, dojazd i sprzęt. Akcja będzie 
kontynuowana. Wszyscy chłop-
cy są monitorowani. Każdemu 
zrobiono testy psychologiczne, 
aby poznać ich motywację. Po-
ziom w obu grupach był wyrów-
nany, ale były też perełki. Kilka 
nazwisk zostało zanotowanych, 
aby potem śledzić przebieg ich 
kariery. W tej grupie są przyszli 
reprezentanci Polski. Młodzi 

Letnia Akademia 
Orłów w Gniewinie
PIŁKA NOŻNA | 160 chłopców w wieku 11 i 12 lat 
uczestniczyło w zgrupowaniu, powołanej przez Polski 
Związek Piłki Nożnej „Letniej Akademii Młodych 
Orłów”, która odbyła się w Gniewinie.

piłkarze mieszkali i trenowali w 
Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, 
który był centrum pobytowym re-
prezentacji Hiszpanii, a obecnie na 
zgrupowaniach przebywały w nim 
takie zespoły jak Legia Warszawa, 
Panathinaikos Ateny, Pogoń Szcze-
cin czy Apoel Nikozja.

-W Gniewinie są doskonałe wa-
runki do organizowania takich 
przedsięwzięć – dodaje Zbigniew 
Boniek. – Chcę pogratulować i po-
dziękować wójtowi Zbigniewowi 
Walczakowi za realizację takiego 
pomysłu bo nie tylko Hiszpanie 
czuli się tu świetnie.

Zajęcia w Letniej Akademii 
prowadzili trenerzy różnych kadr 
juniorskich: Marcin Dorna, Ra-
fał Janas, Robert Wójcik, Andrzej 
Dawidziuk, Bartłomiej Zalewski 
i Józef Młynarczyk, który zajmuje 
się szkoleniem młodych bramka-
rzy. Na zakończenie prezes PZPN 
oznajmił, że ma zamiar jesienią 
zorganizować międzynarodowy 
turniej młodych piłkarzy, w któ-
rym wystąpią najlepsi uczestnicy 
LAMO. A od najbliższego roku 
szkolnego w każdym mieście wo-
jewódzkim planuje powołać aka-
demie PZPN, w których za darmo 
trenowaliby najzdolniejsi chłopcy 
w wieku 8-12 lat. 

-Nie będziemy wyręczać klubów 
piłkarskich  ale chcemy pomagać 
młodym zawodnikom, szczególnie 
tym z najbiedniejszych rodzin, bo 
często wśród nich są prawdziwe ta-
lenty – mówi Zbigniew Boniek.

W niedzielę do domu wyjecha-
ło 80 chłopców z rocznika 2003, 
natomiast w ich miejsce w Hotelu 
Mistral Sport pojawiła się grupa 
zawodników o rok starszych.
(D.Dunajska)
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- Akademia to nasz autorski pomysł 
- mówi Zbigniew Boniek (po prawej)
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Mieszkańcy i turyści będą po 
raz pierwszy Polsce świadkami 
wyścigów lotniczych, będących 
najszybszą serią w świecie spor-
tów motorowych, elektryzują-
cych miliony widzów na całym 
świecie. W Gdyni wystartuje 
polski pilot Łukasz Czepiela w 
klasie Challenger!

Po trzech rozegranych dotych-
czas przystankach Mistrzostw 
Świata Red Bull Air Race - w 
Abu Dhabi, malezyjskiej Putra-
jaya i chorwackim Rovinj - przy-
szedł czas na Gdynię. Zapowia-
da się niezapomniany weekend 
nad polskim morzem. Otwarcie 
imprezy, które uświetni koncert 
Brodki, zaplanowano na piątek, 
25 lipca. Tego też dnia zawodni-
cy będą mieli okazję odbyć loty 
treningowe. Z kolei w sobotę, 
26 lipca, zgromadzona na plaży 
Śródmieście i bulwarze Nad-
morskim publiczność obejrzy 
kwali� kacje, a także zmagania 
pilotów klasy Challenger. Głów-
na część zawodów, transmito-
wane na żywo przez Telewizję 
Polską, loty � nałowe odbędą się 
w niedzielę, 27 lipca.

-Gdynia nie pierwszy raz staje 
przed wyzwaniem organizacji 
imprezy o globalnej renomie. 
To wielka radość, że Gdynianie, 
a wraz z nimi goście z kraju i 
zagranicy, znów mogą uczest-
niczyć we wspaniałym między-
narodowym wydarzeniu. To, że 
jesteśmy w gronie tylko 8 miast 
świata - obok Las Vegas czy Abu 

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

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. 

W wyścigach 
Red Bull Air Race 

wystartuje pol-
ski pilot Łukasz 

Czepiela (na 
zdjęciu) w klasie 

Challenger
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Dhabi - jest wielkim wyróżnie-
niem, ale i zobowiązaniem. War-
to podkreślić, że miejską część 
imprezy organizujemy rękami 
zespołu urzędników, którzy mie-
li okazję zdobyć niezbędne do-
świadczenie podczas organizacji 
zlotów największych żaglowców 
świata czy festiwalu Open’er. 
Trzeba też podkreślić, że sprawne 
przeprowadzenie tak ogromnego 
przedsięwzięcia nie byłoby moż-
liwe bez doskonałej współpracy 
z wszystkimi służbami - z policją, 
strażą pożarną, pogotowiem ra-
tunkowym, Marynarką Wojenną 

i strażą miejską na czele  - mówi 
Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni.

W trakcie wyścigów zawodnicy 
ścigają się w jednomiejscowych 
samolotach napędzanych silni-
kiem tłokowym o mocy ponad 
300 koni mechanicznych, które 
w powietrzu rozpędzają się do 
370 km/h. Konstrukcja płatowca 
jest bardzo lekka, ale jednocze-
śnie super wytrzymała, dzięki 
czemu możliwe są ciasne manew-
ry o przeciążeniach dochodzą-
cych nawet do 10G! Rywalizacja 
odbywa się zaledwie 20 m nad 

wodą lub ziemią (w zależności 
od lokalizacji) po trasie ograni-
czonej specjalnymi, dmuchany-
mi pylonami. Wygrywa ten, kto 
uzyska najlepszy czas przelotu z 
najmniejszą liczbą kar. Podczas 
każdej rundy rywalizacja odbywa 
się w dwóch klasach: Masters oraz 
Challenger. W pierwszej ściga się 
12 najlepszych pilotów na świe-
cie, 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. Nawet 
dzisiaj trudno mi w to uwierzyć. 
Zrobię wszystko, aby przed pol-
ską publicznością zaprezentować 
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 podda-
ni przeciążeniom dochodzącym 
do 10G. Następnie przelecimy 
przez trzy bramki, na ostatniej 
zawrócimy wykonując pętlę. Tu 
również przeciążenie będzie bli-
sko 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 dostęp-
ne są także bilety do stref specjal-
nych. 

Zawody w nadmorskiej gmi-
nie przyciągnęły ponad tysiąc 
uczestników, co było drugim 
najlepszym wynikiem w tym 
roku (po Krakowie). Kolarze 
chwalili przygotowanie trasy, 
a jednocześnie podkreślali jej 
trudność. Kłopoty sprawiała 
jazda w piachu, oraz dość moc-
ny wiatr. Na szczęście pogoda 
dopisała i tym razem nie trze-
ba było zmagać się z błotem.
Licencjonowani kolarze rywa-
lizowali o punkty w Pucharze 
Polski na najdłuższym dystan-
sie Grand Fondo (98 km). Jako 
pierwszy swojej szansy szu-
kał Bartosz Banach (HOTEL 
CZTERY BRZOZY GDAŃSK), 
który zaatakował pod koniec 
pierwszego okrążenia. Mariusz 
Kowal dzięki dobrej pracy kole-
gów z drużyny JBG-2 Professio-
nal MTB Team zlikwidował tę 
ucieczkę, a później powiększał 
przewagę nad rywalami. Linię 
mety lider Pucharu Polski minął 
przed Bartłomiejem Wawakiem.

Świetna frekwencja w Krokowej

- Chciałbym podziękować 
kolegom z drużyny. Tra-
sa była dziś bardzo ciężka i 
sam nie dałbym rady dogo-
nić Bartka - powiedział Kowal.

Wśród zawodniczek Pucharu 
Polski zwyciężyła Karolina Ko-
zela (Cyclo Trener Team), która 
również umocniła się na prowa-
dzeniu w klasy� kacji generalnej 

PP. Wśród wszystkich pań naj-
szybsza była natomiast Magdale-
na Hałajczak (Euro Bike Kaczma-
rek Electric Team). Na dystansie 
MINI (49 km) najszybszy okazał 

się Przemysław Mikołajczyk (San-
te BSA Whistle Team), a na ME-
DIO (76 km) Grzegorz Czetyrko 
(KOLARZYK FUJI Olsztyn). 
Na PREMII SHIMANO, któ-
ra usytuowana była na 15 kilo-
metrze, najlepsze czasy zano-
towali Przemysław Rozwałka 
(MINI, Volkswagen Samocho-
dy Użytkowe MTB Team/OSP 
Lipno), Bartosz Kołodziejczyk 
(MEDIO, Euro Bike Kaczma-
rek Electric Team) i Patryk 
Piasecki (GRAND FONDO, 
JBG-2 Professional MTB Team).
Zawody w Krokowej były bardzo 
udane, zabawę uczestnikom uła-
twiała dobra pogoda. Wójt gminy 
Henryk Doering podkreślał, że 
Skandia Maraton Lang Team peł-
ni ważną rolę w promocji regio-
nu i zwiększa ruch turystyczny.
- Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że impreza już po raz dru-
gi gości w naszej gminie. Tym 
razem postawiliśmy na termin 
lipcowy, dzięki czemu pogoda 
jest dużo lepsza, niż rok temu w 
maju - cieszył się wójt Krokowej.
Tradycyjnie w cyklu SMLT wśród 
uczestników toczyła się walka o 
cenne nagrody. Najważniejszy 

jest konkurs „Camera Maraton”, 
w którym nagrodą jest samochód 
osobowy Jeep Compass. W Kro-
kowej promowany był także nowy 
model tej marki - Jeep Cherokee.
- To auto dostosowane do co-
dziennego użytkowania, ale jed-
nocześnie prawdziwy Jeep z dużą 
możliwością jazdy w terenie. 
Tam, gdzie Volvo i BMW kończą 
jazdę, Cherokee dopiero się roz-
kręca - podkreślał Krzysztof Kłos, 
Product Manager marki Jeep.
Nagrodami w cyklu SMLT są także 
zegarki Festina, odżywki Vitarade, 
okulary Superdry i stroje Quest.
W cyklu Skandia Maraton Lang 
Team nastąpi teraz przerwa do 27 
września. Wtedy kolarze wrócą 
do ścigania w Dąbrowie Górni-
czej. Wszystkich spragnionych 
rywalizacji na rowerze już dziś 
zapraszamy na Tour de Pologne 
Amatorów, który odbędzie się 8 
sierpnia wokół kompleksu BU-
KOVINA Terma Hotel Spa. 
(BG)

Zawody w nadmorskiej gminie przyciągnęły ponad tysiąc uczestników, 
co było drugim najlepszym wynikiem w tym roku (po Krakowie).
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Gospodarze okazali się mało 
gościnni sportowo, bowiem 
imprezę wygrała załoga z UKŻ 
Lamelka Kartuzy Iza Satrian 
– sternik oraz Bartek Szlija – 
załogant. Na drugim miejscu 
znalazły się wychowanki klubu 
UKŻ Lamelka, a od tego sezo-
nu trenujące w MKR Tramp 
Mielno siostry Emilia i Natalia 
Majewskie. Trzecie miejsce wy-
walczyła załoga z MKR Tramp 
Mielno Zuzanna Nagadowska i 
Helena Kostecka. Wszyscy za-
wodnicy początkowo pływali 
w bardzo trudnych warunkach 
atmosferycznych, ale widomo, 
że prawdziwym żeglarzom 
żadna pogoda nie straszna. 
Wszyscy biorący udział w re-
gatach otrzymali upominki 
oraz dyplomy, a po ceremonii 
wręczenia nastąpiło tradycyj-
ne uhonorowanie zwycięzców, 
czyli… wrzucenie do wody. 
Oczywiście Iza i Bartek cho-
ciaż mokrzy byli bardzo szczę-
śliwi ze wspólnego sukcesu.

Dla UKŻ Lamelka sezon 
2014 jest bardzo udany, ponie-
waż po raz pierwszy w krót-
kiej historii klubu udało się 
wywalczyć dwie kwalifikacje 
na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży. Załogi Iza Satrian 
i Bartek Szlija oraz Kuba Paw-

UKŻ Lamelka na szerokich wodach
ŻEGLARSTWO | Jesteśmy już trochę przyzwyczajeni, że w należącym do Gminy Kartuzy Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra cały czas dzieje się coś ciekawego. Tym razem po dziesięciodniowym, 
intensywnym treningu młodzieżowej dwuosobowej klasy Cadet odbyły się regaty wieńczące ten cykl.

likowski i Hubert Kurjańczyk 
będą reprezentować nasz region 
i województwo pomorskie na 
tych najważniejszych krajowych 
zawodach, które odbędą się w 
pierwszych dniach sierpnia w 
Pucku. 

Pierwsze treningi zaczynają się 
w już nawet w wieku pięciu lat 
od pływania w klasie Optymist, 
w której łodzie to właściwie nie-
wielkie „wanny z żaglem”. Szko-
leniem grup młodszych w UKŻ 
Lamelka zajmują się Alina Szulist 
i Katarzyna Zdrojewska. Efekty w 
postaci wspomnianej już kwali-
fikacji do OOM to także podjęta 
kilka lat temu praca z kilkoma 
trenerami – Adamem Mickiewi-
czem, Ryszardem Winnickim i 
Grzegorzem Formelą. Szlifowa-
nie formy to również treningi z 
gościnnie pomagającymi znako-
mitymi trenerami współpracu-
jącymi z klubem - Filipem Pie-
trzakiem, Bartkiem Bartnickim, 
Irminą Mrozek-Gliszczyńską. 
Do tego dodać należy oczywiście 
współpracę podjętą z innymi klu-
bami, m.in. MKR Tramp Mielno.

Możliwość przejścia z klubu o 
wymiarze lokalnym do organi-
zacji widocznej w województwie, 
a nawet w kraju stała się faktem 
dzięki determinacji prezesa UKŻ 
Lamelka, Mirosława Plichty oraz 
ścisłej współpracy z burmistrz 
Kartuz, Mirosławą Lehman, 
Urzędem Gminy Kartuzy oraz 
rodziców młodych żeglarzy. No i 
oczywiście potrzebne było trochę 
wody i wiatru… 
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Imprezę wygrała załoga z UKŻ Lamelka Kartuzy Iza Satrian – sternik oraz Bartek Szlija – załogant
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