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wydanie specjalne

Twój bezpłatny
przewodnik

po wydarzeniach
na Pomorzu

czytaj więcej na www.pomorski.info

Ponad 180 wystawców z Polski i zagra-
nicy, producenci i dystrybutorzy kosme-
tyki profesjonalnej, pielęgnacji paznokci 
i dłoni, pielęgnacji i stylizacji włosów, 
makijażu i wizażu, a także � rmy oferu-
jące wyposażenie oraz sprzęt do salonów 
kosmetycznych, fryzjerskich, solariów 
i gabinetów odnowy biologicznej prezen-
towały swoją ofertę w ramach Targów.

Targi Uroda to przedsięwzięcie przede 
wszystkim dla profesjonalistów. Specjal-
nie dla nich w ramach autorskiego pro-
gramu organizowane były seminaria, 
szkolenia, prestiżowe konkursy, a także 
liczne pokazy odbywające się na scenie. 
Goście spoza branży mogli zapoznać się 
z nowinkami z dziedziny kosmetyki, ko-
smetologii, wizażu i fryzjerstwa.

Ponadto rozstrzygnięto 50. Jubileuszo-
wy Wojewódzki Konkurs Uczniów Rze-
miosła Fryzjerskiego im. Stefana Zdro-
jewskiego, który zorganizowała Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Dorota Korbut

Mistrzowie nożyczek
Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Uroda odbyły się na terenie Amber Expo. 
To największe wydarzenie branżowe w północnej Polsce. 

Twój bezpłatny
przewodnik

po wydarzeniach
na Pomorzu

czytaj więcej na www.pomorski.info

(u góry) Wiesław 
Szajda, prezes 
zarządu Izby 
(z lewej) wręczał 
nagrody 
laureatom

(po lewej)
Uczniowie 
rywalizowali 
w kilku 
konkursowych 
kategoriach
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Pochwała szaleństwa
Z prof. Jerzym Limonem o trudach powstawania 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
rozmawia Anna Kłos.

„Parłem nieustępliwie, nie bacząc na nic.” str. 6
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Rajd Kobiet, zorganizo-
wany przez Automobilklub 
Orski, to zabawa i rywaliza-
cja w doborowym, damskim 
gronie. Zawody odbyły się 
na trasie przebiegającej przez 
różne punkty Trójmiasta: so-
pockie molo, ERGO Arenę,  
sopocki tor gokartowy oraz 
Kolibki Adventure Park, by 
zakończyć się w Pomarań-
czowej Plaży. 

Była to nie tylko przyjem-
ność, ale również nauka. 
Organizatorom zależało, 
by przełamać powszechny, 
krzywdzący stereotyp, że 
kobiety gorzej radzą sobie za 
kierownicą niż mężczyźni. 
Udział w imprezie sprzyjał 

Rajd Kobiet 2014 w doborowym gronie
To było wydarzenie dla pań z pasją i siłą! Kobiece zespoły wzięły udział w spek-
takularnym rajdzie. Na trasie czekało moc atrakcji i zadań do wykonania. 

zatem poprawieniu sprawno-
ści prowadzenia samochodu i 
pozwalał zdobyć nowe umie-
jętności.

W programie uwzględniono 
między innymi: przejazd w 
alko goglach, testy krajoznaw-
cze, test Stewarta, szkolenie z 
pierwszej pomocy medycznej, 
jazdy gokartami, quadami, 
wrak race, jazdy testowe no-
wymi modelami samochodów, 
spotkanie z policjantem.

Na zwyciężczynie rajdowych 
konkurencji czekały atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. A po wy-
czerpującej części sportowej 
dnia rajdowego w Pomarań-
czowej Plaży przygotowano 
moc atrakcji integrujących i 
aktywizujących: zumbę, warsz-
taty z komunikacji prowadzo-
ne przez wykwali� kowanych 
trenerów oraz  wspólne tańce i 
bankiet połączony z rozdaniem 
nagród i pucharów.

Przejażdżka 
na quadzie
dostarczała
niezapomnia-
nych wrażeń

Alko gogle 
nie ułatwiały 
prowadzenia 

samochodu

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

2 www.pomorski.info/

Rajd Kobiet 2014 w doborowym gronie
To było wydarzenie dla pań z pasją i siłą! Kobiece zespoły wzięły udział w spek-
takularnym rajdzie. Na trasie czekało moc atrakcji i zadań do wykonania. 

Gdzie można w przyjemnej 
atmosferze posłuchać o pasji 
i przedsiębiorczości, jedno-
cześnie degustując wyśmie-
nitych mołdawskich win, 
aromatycznej włoskiej kawy 
oraz pyszności zaserwowa-
nych przez blogerki kuli-
narne? Takie rzeczy tylko na 

konferencjach Wenusjanek!
Tym razem trójmiejska 

społeczność Wenusjanek 
spotkała się w malowniczo 
położonym hotelu Golden 
Tulip Gdańsk Residence, 
gdzie została ciepło powitana 
przez Daniela Danielewicza, 
dyrektora generalnego kom-

pleksu. Swoją obecnością za-
szczyciły spotkanie kobiety 
biznesu: Małgorzata Jasnoch, 
prezes zarządu Gdańskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości 
i szef Inkubatora STARTER, 
Natalia Bogdan, założycielka 
i prezes zarządu ogólnopol-
skiej agencji pracy tymcza-

Wenusjanki po raz trzeci
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sowej i doradztwa personal-
nego JOBHOUSE oraz Sylwia 
Zaręba, blogerka modowa i 
stylistka. W rozmowie z Kata-
rzyną Sempołowicz-Lipską i 
Patrycją Bronk panie wyjawiły 
m. in. nad jakimi projektami 
oraz z jakim zespołem pracu-
ją, w jaki sposób pasję można 
przekuć w intratne zajęcie, jak 
również podzieliły się garścią 
inspiracji odnośnie wystarto-
wania z własnym biznesem. 
Dorota Korbut

Uczestniczki 
trzeciego 

spotkania
Wenusjanek
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Nieduże miejscowości 
turystyczne, gdzie na co 
dzień mieszka niewie-
le osób, w sezonie letnim 
zmieniają się w gwarne 
miasteczka. Pociąga to za 
sobą oczywiste konsekwen-
cje: wielokrotnie większe 
zużycie prądu oraz wody, 
konieczność zapewnienia 
tysiącom turystów odpo-
wiedniej infrastruktury i 
bazy noclegowej, trans-
portu, itd. Dlatego bardzo 
ważne jest oszacowanie, ilu 
turystów odwiedza daną 
miejscowość w okresie 
wakacyjnym. Można to ro-
bić na wiele sposobów, ale 
najdokładniejszym i naj-
bardziej miarodajnym jest 
obliczenie ilości ścieków 
odprowadzanych do miej-
scowych oczyszczalni. 

Jak duże są to zatem róż-
nice? Postanowiliśmy to 
sprawdzić na przykładzie 
gminy Jastarnia, która ma 
ok. 4 tys. mieszkańców. 
Oczywiście poza sezonem. 
Gdy tylko rozpoczyna się 
sezon letni Jastarnia oży-
wa i staje się nawet 40-
tysięcznym miasteczkiem! 
To duże wyzwanie przed 
samorządowcami, � rmami 
oraz instytucjami, których 
zadaniem jest zabezpiecze-
nie podstawowych potrzeb 
mieszkańców i turystów. 
Elektrownie muszą bo-
wiem dostarczyć znacznie 

Andrzej Struk, kierownik oczyszczalni w Jastarni należącej do spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”

Poza sezonem odbieramy ok. 600 metrów sześc. ścieków na dobę, co 
przy 4 tys. mieszkańców daje ok. 150 litrów na osobę. W sezonie letnim 
ilość odbieranych ścieków wzrasta nawet ośmiokrotnie, do niemal 5 
tys. metrów sześc. Na tej podstawie bardzo dokładnie widać, ile osób 
każdej doby przebywa w Jastarni. Różnice są na tyle widoczne, że można 
zaobserwować nawet to, jak dużo osób odwiedza miejscowość w weekend. 

Tak duże sezonowe różnice rodzą oczywiste problemy – oczyszczalnia musi być przystoso-
wana do przyjęcia dużej ilości ścieków, ale jest to potrzebne tylko na 2 miesiące. Pozostałe 
10 miesięcy oczyszczalnia jest po prostu przewymiarowana. Dlatego jest to obiekt sekwen-
cyjny, podzielony na 3 bloki. W sezonie wszystkie bloki działają, poza sezonem dwa są wy-
łączane. Tyle, że powstaje wówczas problem z fachowcami, którzy obsługują oczyszczalnię. 
Zwiększona kadra niezbędna jest tylko w sezonie, zatrudniani są więc sezonowo. I często 
znalezienie pracowników nie jest łatwą sprawą. Ale to najlepsze rozwiązanie, musimy więc 
sobie z tym radzić. 

W lecie tłumy, 
w zimie pustki
Przez dwa miesiące tętnią życiem, a poza letnim sezonem świecą pustkami – tak wygląda 
roczny rytm „życia” niemal każdej miejscowości turystycznej. Zarówno dla samorządow-
ców, przedsiębiorców, jak i mieszkańców bardzo ważne jest oszacowanie, ilu turystów od-
wiedza daną miejscowość w lecie. Najdokładniej można to zrobić analizując ilość... ścieków. 

więcej energii, � rmy zajmu-
jącej się dostawą wody oraz 
oczyszczalnie ścieków też 
muszą znacznie zwiększyć 
swoje dostawy i moce prze-

robowe, itd. Zakłady muszą 
być zatem przygotowane 
na takie sytuacja. Dlatego 
np. oczyszczalnie ścieków 
projektuje się tak, aby były 

przystosowane zarówno do 
obsługi kilkudziesięciu ty-
sięcy osób w sezonie, jak i 
zaledwie kilku tys. osób poza 
sezonem. A nie jest to łatwe. 
Dlatego budowane są oczysz-
czalnie sekwencyjne. To jed-
nak nie rozwiązuje wszyst-
kich problemów, jak choćby 
związanych z tym, że takie 
zakłady są nieco droższe w 
eksploatacji oraz wymaga-
ją sezonowego zatrudniania 
obsługi. Jest to jednak naj-
lepsze z dostępnych obecnie 
rozwiązań, stosowanych nie 
tylko w Polsce, ale także w 
krajach zachodnich.

W sezonie nadmorskie miejscowości turtystyczne tętnią życiem

Na terenie kampusu Aka-
demii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku 
odbyła się pierwsza edycja 
Sztafety Firm – imprezy 
biegowej dedykowanej, jak 
wskazuje jej nazwa, � rmom 
działającym na trójmiej-
skim rynku. 

Ideą Sztafety Firm jest 
integracja pracowników 
poprzez dobrą zabawę i 
zespołową rywalizację. 
Słabszym biegaczom 
żywiołowy doping kolegów 
dodawał skrzydeł, a ci 
silniejsi wylewali siód-
me poty, by choć trochę 
poprawić wynik swojej 
drużyny - w myśl zasady, że 
najskuteczniejsza jest praca 
zespołowa. 

- Dzisiejsza impreza 
pokazała, że ludzie bardzo 
chętnie podejmują ak-
tywność � zyczną, co nas, 
pracowników Akademii 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu, bardzo cieszy – 
powiedział prof. Wojciech 
Ratkowski, uczestnik 
Sztafety Firm w drużynie 

AWFiS. – Jednak bardzo 
ważne jest to, by zwłaszcza 
na początku przygody z 
bieganiem mieć profesjo-
nalne wsparcie. Bo ruch 
niewłaściwie poprowa-
dzony może prowadzić do 
zniechęcenia, a co gorsze, 
nawet do kontuzji, a tego 
chcielibyśmy uniknąć. 
Jeśli ktoś włącza się w tego 
typu imprezy, to powinien 
mieć przyjemność z tego, 
że startuje, że spotyka się 
z innymi. Zwycięstwo nie 
jest tutaj najważniejsze. 
Celem jest dobra zabawa 
z ukierunkowaniem na 
zdrowie i z tego właśnie 
powodu jako Akademia 
Wychowania Fizycznego i 
Sportu chętnie włączamy 
się w takie przedsięwzięcia 
jak Sztafeta Firm.  

Do biegu każda � rma 
mogła zgłosić dowolną 
liczbę czteroosobowych 
drużyn, a w ich skład mógł 
wejść każdy, niezależnie od 
stanowiska zajmowanego w 
� rmie i poziomu sportowe-
go. Oprac. DK

Sztafeta Firm

Sztafeta to zabawa i integracja dla wszystkich
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Organizatorzy przygotowa-
li dla osób odwiedzających 
targi bogatą i różnorodną 
ofertę: produkty i usługi 
dedykowane seniorom, bez-
płatne badania i konsultacje 
zdrowotne, warsztaty pla-
styczne i ruchowe, wykłady 
i porady ekspertów, a także 
ciekawy program artystycz-
ny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Każdy znajdzie coś dla 

siebie – podkreśla Anna Ja-
rosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca 
targów. - Seniorzy są grupą 
zróżnicowaną, w zależności 
od wieku i stanu zdrowia 
ich potrzeby są inne, dlate-
go na targach przygotowali-
śmy propozycje zarówno dla 
osób aktywnych, jak i tych 
niesamodzielnych, które wy-
magają wsparcia i opieki. 

Odnaleźć tu można wszyst-
ko to, co służy zdrowiu i ra-
dości życia na emeryturze, a 

więc wyroby prozdrowotne 
i medyczne, oferty z zakre-
su: pielęgnacji ciała i urody, 
opieki nad osobami starszy-
mi, rehabilitacji, zdrowego 
żywienia, wypoczynku i 
podróży, edukacyjne oraz 
propozycje aktywnego spę-
dzania wolnego czasu.

Bogata oferta
Tegoroczna edycja sopoc-

kich targów seniora odbę-
dzie się pod hasłem: „Piękny 
uśmiech w każdym wieku”. 

- Będziemy promować 
aktywny tryb życia, który 
niesie radość, doradzimy 
jak dbać o urodę i pięknie 
wyglądać mimo upływu lat 
oraz zadbamy o pro� lakty-
kę zdrowia, oferując naszym 
seniorom szereg bezpłatnych 
badań, warsztatów oraz po-
rad ekspertów – podkreśla 
Marek Wojda, prezes Fun-
dacji Niezależni, współorga-
nizator targów.

Seniorzy będą mogli ak-
tywnie wziąć udział w tar-
gach, uczestnicząc w licz-
nych warsztatach np. obsługi 
laptopa i tabletu, warsztatach 

plastycznych, jak np. ukła-
dania bukietów, tworzenia 
biżuterii, malowania na ce-
ramice czy decoupage oraz 
ruchowych, m. in. gimnasty-
ka kręgosłupa, twarzy, nauka 
tańca, joga śmiechu, tai chi. 
Organizatorzy zachęcają do 
zabrania wygodnego stroju 
oraz obuwia aby w pełni sko-
rzystać z bogatej oferty zajęć 
ruchowych. 

Bezpłatne badania
Ważnym elementem tar-

gów są bezpłatne badania 
pro� laktyczne, wykłady, 
porady oraz konsultacje 
zdrowotne, m. in. lekarza 
stomatologa, kardiologa, 
rehabilitanta, dietetyka, po-
dologa, który podpowie jak 
dbać o stopy; badania wzro-
ku i słuchu, gęstości kości, 
skóry, pomiar poziomu cu-
kru, ciśnienia oraz tkanki 
tłuszczowej a także degusta-
cje zdrowej żywności. Przed 
halą stanie osteobus, w któ-
rym będzie można wykonać 
badanie densytometryczne 
(gęstości kości) w kierunku 
osteoporozy oraz mammo-

Sopockie Targi Seniora już blisko!
W weekend 18 i 19 października w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. 

ciekawe rozwiązania i pomy-
sły jak przygotować się do 
starości aby była dobrym i 
spełnionym czasem – dodaje 
Anna Jarosz. -   Dużym zain-
teresowaniem na targach za-
wsze cieszą się wykłady i po-
rady zdrowotne oraz badania 
pro� laktyczne. To oznacza, że 
mamy coraz większą świado-
mość jak ważne jest przygoto-
wanie się do starości - zdrowy 
styl życia, odpowiednia dieta, 
pro� laktyka, rozwijanie pasji i 
zainteresowań oraz pielęgno-
wanie relacji. Jak mówi znane 
nam wszystkim powiedzenie: 
„Śmiech to zdrowie”, dlate-
go organizatorzy Sopockich 
Targów Seniora zachęcają do 
uśmiechu i promują w tym 
roku hasło: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”.

Zapraszamy w sobotę i nie-
dzielę 18 i 19 października w 
godz. 10.00 – 16.00 do Hali 
100-lecia Sopotu, przy ul. 
Goyki 7. Wstęp wolny.

bus, w którym panie w wieku 
50-69 lat będą mogły bezpłat-
nie wykonać badanie piersi. 
Na hali wystawienniczej bę-
dzie również specjalnie przy-
gotowany unit dentystyczny 
gdzie będzie można bezpłat-
nie wykonać przeglądy den-

tystyczne. 

Liczy się uśmiech
- Starości należy się uczyć - 

jak mówił Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i wychowawca 
-  dlatego na Sopockich Tar-
gach Seniora prezentujemy 
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Przedstawiciele GOM pod-
sumowywali trzy lata swojej 
działalności podczas specjal-
nej konferencji prasowej. Pa-
weł Adamowicz, prezes GOM 
i prezydent Gdańska zazna-
czył, że wciąż wielu samorzą-
dowców z Pomorza nie ma 
wiedzy na tego, czym powin-
na się zajmować metropolia.
- Dlatego my musimy poprzez 
działania bardzo praktycz-
ne udowadniać niemal na co 
dzień, że to jest potrzebne. 
Bo samorządowcy potrzebują 
dowodów i wymiernych efek-
tów - podkreślił Adamowicz.

Przy bogatym można więcej

Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki tłumaczyła nato-
miast, że obszar metropolitalny 
ułatwia małym gminom pozy-
skanie dodatkowych pieniędzy.
- Biednemu przy bogatym lżej 
i przynależność do metropolii 

pozwala nam myśleć, że jeste-
śmy wybraną kastą. To daje 
nam dwie rzeczy, po pierwsze 
pieniądze, a po drugie zdoby-
wamy coś bardzo wartościo-
wego - wiedzę. Dzięki temu, 
że jesteśmy w metropolii, 
bierzemy udział w projektach 
i zdobywamy fundusze na 
realizację konkretnych rze-
czy - mówiła Hanna Brejwo.
Po krótkim podsumowaniu 
już zrealizowanych projek-
tów przedstawiciele GOM 
poinformowali o najbliższych 
planach. Jednym z nich jest 
przygotowywanie Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej. Ten 
dokument będzie gotowy w 
2015 roku i ma wskazać głów-
ne źródła zanieczyszczeń w 
metropolii i sposoby ich likwi-
dacji. 

Węzły dla podróżnych

GOM zajmie się także bu-
dową transportowych węzłów 
integracyjnych, które zwiększą 
komfort podróżowania po me-

Trzy lata działań w ramach metropolii
Tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, budowa transportowych węzłów integracyjnych i stworzenie 
„Weekendów za pół ceny” dla obcokrajowców. To najnowsze plany Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
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- Z inicjatywą powstania 
organizacji metropolitalnej 
wyszedł prezydent Gdańska. 
Na początku 2011 r. zaprosił 
do dyskusji kilkudziesięciu 
samorządowców, którzy w 
czerwcu podpisali deklarację 
przystąpienia do stowarzy-
szenia, a 15 września 2011 r. 
powołali je do życia. Formal-
nie organizacja została zare-
jestrowana 6 października.
- W 2011 r. GOM liczył 29 
samorządów. Dziś jest ich 
w składzie stowarzyszenia 
49. To obszar o powierzchni 
6 605,62 km2, zamieszkany 
przez 1,28 mln mieszkańców.
- Członkami wspierającymi są 
dwie � rmy partnerskie: Saur 
Neptun Gdańsk oraz Gdań-
ska Infrastruktura Wodocią-
gowo-Kanalizacyjna. 
- Część najważniejszych 
projektów GOM jest � nanso-
wana z dotacji UE i rządo-
wych, które udało się zdobyć 
stowarzyszeniu. W sumie to 
ponad 14 mln zł, przeznaczo-
nych na działanie Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej, Platformę Praktyk i przy-
gotowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 

Metropolia w skrócie

tropolii ma kosztować 280 mln 
złotych. Węzły zostaną zbudo-
wane, lub rozbudowane w 18 
punktach metropolii: Tczewie, 
Pruszczu Gdańskim, Kartu-
zach, Redłowie, Karwinach, 
Luzinie, Rumi, Wejherowie, 
Osowie, Somoninie, Rębiecho-
wie, Sierakowicach, Redzie, Żu-
kowie Wschodnim, Cieplewie, 
Gołubiu Kaszubskim, Gości-
cinie Wejherowskim, Pszczół-
kach. Planowany termin re-
alizacji projektu wartego 280 
mln złotych to lata 2014-2022.
- Już teraz w powiecie wejhe-

rowskim jest tyle samochodów 
co dorosłych mieszkańców, a 
w powiecie kartuskim zareje-
strowano nieomal tyle samo 
pojazdów, ile ten powiat liczy 
mieszkańców. Nie uda się więc 
nam wszystkim wjechać do 
Gdańska. Dlatego potrzebne 
są węzły integracyjne - tłuma-
czył Józef Reszke, wiceprezes 
GOM i starosta wejherowski.

Liczy się strategia

Gdański Obszar Metropoli-
talny napisze również Strate-

gię Metropolii 2030, która ma 
przewidywać przyszłe wyzwa-
nia i zagrożenia dla metropo-
lii. Ten dokument, który ma 
inny charakter niż Strategia 
Województwa, ma być go-
towy jesienią 2015 roku. 
GOM chce też kontynuować 
swoje działania promocyj-
ne. Chodzi konkretnie o or-
ganizowane wspólnie akcje 
„Weekendów za pół ceny”. 
W przyszłym roku organi-
zacja zamierza współpra-
cować z liniami lotniczymi 
i przed sezonem stworzyć 

Przedstawiciele GOM podsumowywali trzy lata swojej działalności

ofertę weekendów za pół ceny 
skierowanych do Irlandczy-
ków, Włochów i Hiszpanów. 
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- Drodzy studenci pierwszego roku! Sta-
wiacie swoje pierwsze kroki w uczelni, w 
której spotkacie wielu ludzi – starszych 
kolegów, wykładowców i trenerów – z któ-
rych będziecie mogli brać przykład. Nie 
wzbraniajcie się przed tym, ale pamiętajcie, 
że w każdym z Was ukryte są talenty, które 
każdego z Was czynią kimś wyjątkowym. 
To od Was i od nas – Waszych nauczycie-
li – zależy, czy uda się te talenty obudzić i 
wykorzystać. W imieniu moich kolegów za-
pewniam Was, że zrobimy wszystko, aby tak 
się stało, bo nie ma dla nauczyciela większej 
satysfakcji niż ta, która płynie z  sukcesów 
jego uczniów. Postarajmy się o te sukcesy 
razem! – tymi słowami zwrócił się do stu-
dentów pierwszego roku w przemówieniu 
inauguracyjnym JM Rektor AWFiS, prof. 
Waldemar Moska.

Po mszy świętej odbyło się uroczyste po-
siedzenie Senatu AWFiS. Po powitaniu 
przybyłych gości, prof. Waldemar Moska 
wygłosił przemówienie. Obok wielu słów 
skierowanych do studentów Akademii, 
zwłaszcza tych z pierwszego roku studiów, 

rektor przypominał najważniejsze zeszło-
roczne sukcesy naukowe i sportowe, przede 
wszystkim znaczący wzrost publikacji, w 
tym publikacji z punktacją Impact Factor, 
rozbudowę Laboratorium Wysiłku Fizycz-
nego i Genetyki w Sporcie oraz Laborato-
rium Badań Prozdrowotnej Aktywności 
Fizycznej, a także zakończone wielkim suk-
cesem Halowe Mistrzostwa Świata w Lek-
koatletyce współorganizowane przez mia-
sto Sopot i AWFiS. W przemówieniu rektor 
wspomniał też o zakończeniu kompleksowej 
termomodernizacji uczelni, która przynio-
sła Akademii znaczące oszczędności, a także 
przywołał nowe inwestycje, zarówno te już 
rozpoczęte, jak II etap rozbudowy mariny 
żeglarskiej w Narodowym Centrum Żeglar-
stwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskie-
go, czy budowa Laboratorium Psychologii 
Sportu przy Narodowym Centrum Badaw-
czo-Wdrożeniowym Psychologii Sportu 
AWFiS Gdańsk, jak i te planowane, czyli 
budowa nowoczesnej Hali Leszka Blanika 
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego.
DK

AWFiS rozpoczął naukę
Rok akademicki 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku rozpoczął 
się uroczystą mszą świętą w Archikatedrze Oliwskiej, w której 
uczestniczyły władze AWFiS, pracownicy i studenci.
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- Jak to się zaczęło?
- Kiedy 25 lat temu wpadłem 

na pomysł zbudowania teatru 
w stylu elżbietańskim w Gdań-
sku, nikt chyba nie wiedział, 
gdzie to mnie zaprowadzi. 

- I przez te ćwierć wieku 
nigdy nie chciał się Pan 
wycofać?

- Był czas, kiedy jeszcze mo-
głem się ze wszystkiego wy-
cofać, zwłaszcza że w Polsce 
mamy nawet określenie „sło-
miany zapał”, więc wszyscy 
okazaliby daleko idące zrozu-
mienie. Ale nie, to nie był za-
pał, raczej pierwsze symptomy 
szaleństwa. Nie umiałem się 
wycofać – choroba okazała się 
silniejsza. Nie pomagały życz-
liwe uwagi i rady znajomych, 
ich pełne troski twarze i smut-
ny wzrok, którym penetrowali 
moje oczy, jakby w poszukiwa-
niu resztek rozsądku. Na próż-
no, coraz bardziej wypełniało 
je szaleństwo. Nie pomagały 
ostrzeżenia, nawet niepowo-
dzenia i porażki, poniżenia, 
czy okazjonalne nawroty roz-
sądku. Parłem nieustępliwie, 
nie bacząc na nic. Co więcej, w 
chorobie wydawało mi się, że 
mój szalony entuzjazm zatacza 
kręgi i zaraża innych, że jest 
grono osób i instytucji, a nawet 
korporacji, które mnie popie-
rają i też chcą, by w Gdańsku 
powstał teatr. Był czas, żeby 
się z tego wycofać, jak choć-
by wtedy, gdy na pierwszym 
fundraisingu spostrzegłem, 
że goście zamiast po portfele 
i książeczki czekowe sięgali 
po flaszki musującego wina, 
które skrywali za pazuchą, i 
chyłkiem umykali z uroczysto-
ści. Ale nie, tkwiłem w swoim 
uporze i nieskrywanym opty-
mizmie. 

- I co Pan wymyślił?
- W napływie choroby napi-

sałem list do Jego Królewskiej 
Wysokości Księcia Walii z 
prośbą o patronat, a kiedy od-
powiedział jego koniuszy, po-
winienem był się wycofać. Ale 
jak na złość, koniuszy zaprosił 
mnie na spotkanie z Księciem, 
a kiedy pojechałem, otrzy-
małem kolejny znak niebios: 
Książę, grając rano w polo, 
spadł z konia i złamał rękę, 
więc nie mógł się ze mną spo-
tkać. To wtedy powinienem się 
wycofać. Ale nie dało się: Ksią-
żę objął patronat, a mnie ogar-
nęły urojenia, że teraz wszyst-
ko pójdzie z górki. Nie szło, a 

Pochwała szaleństwa
Z prof. Jerzym Limonem o trudach powstawania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego rozmawia Anna Kłos.

ja trwałem w przekonaniu, że 
idzie jak z płatka. Mijały lata, 
a euforia mnie nie opuszcza-
ła. Nawet w sytuacjach kry-
zysowych nie przychodziło 
otrzeźwienie, jak choćby wte-
dy, gdy nie mieliśmy środków 
na konkurs architektoniczny, 
na archeologów czy pierwsze 
prace projektowe. 

- Jednak nie odłożył Pan 
pomysłu na półkę?

- Niestety Waldemar Dą-
browski, Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, dał 
nam wtedy pieniądze, więc 
ogłosiliśmy konkurs, który 
wygrał Renato Rizzi, czło-

wiek o szczególnym talencie 
i łagodności, który złamał 
jednak wszelkie warunki kon-
kursu. Ale tego w chorobie 
nie widziałem. Wtedy też był 
moment, żeby dać sobie spo-
kój. Lecz nie, parłem dalej. 
Wydawało mi się, że odważny 
projekt tak wszystkich ujmie, 
że realizacja będzie kwestią 
chwili. Tak jednak nie było. 
Pieniędzy też nie.

- Jakie fatum tym razem 
zadziałało?

- Na moją zgubę Minister-
stwo Kultury ogłosiło kon-
kurs na wsparcie wielkich in-
westycji. Oczyma rozszalałej, 

chorej wyobraźni widziałem 
fundusze europejskie kapiące 
jak manna z nieba. Oczywi-
ście, postanowiłem startować, 
chociaż projekt był nieukoń-
czony, a pieniędzy nie było 
nawet na wkład własny. 

- Sytuacja bez wyjścia...
- Ale wtedy, jak na złość, ob-

jawił się Jan Kozłowski, Mar-
szałek Województwa Pomor-
skiego, ze swoim ówczesnym 
zastępcą, a dziś marszałkiem 
Mieczysławem Strukiem i 
prezydentem Gdańska Paw-
łem Adamowiczem, którzy 
wpadli na pomysł, by zało-
żyć nową instytucję: Gdański 

Teatr Szekspirowski, na którą 
mogą dać pieniądze potrzeb-
ne do udziału w konkursie. 
Widać, że wirus mego sza-
leństwa zataczał coraz szersze 
kręgi. Gdybyśmy odpadli, by-
łaby stosowna chwila, by dać 
sobie spokój,..

- Ale? 
– Minister Bogdan Zdro-

jewski przyznał nam znaczną 
kwotę i mogliśmy ruszać z 
inwestycją. Nie było wyjścia. 
Niestety choroba pogłębiła się 
i zgodziłem się zostać dyrek-
torem inwestycji. Wydawało 
mi się, że teraz nie może już 
być żadnych przeszkód, a przy 

moim doświadczeniu budow-
lanym, jasności przepisów, kla-
rowności ustaw, przy wsparciu 
i życzliwości urzędów, wyro-
zumieniu kontrolerów, bu-
dowa będzie się toczyć bez-
kolizyjnie. Niestety, choroba 
czyniła dalsze postępy, a mnie 
wydawało się, że tempo jest 
świetne, wszyscy ją wspierają, 
a ja znakomicie sobie radzę z 
trudną materią budowlaną i 
zarządczą. Szczególnie polu-
biłem robienie sobie zdjęć w 
złotym kasku, oprowadzanie 
wycieczek po budowie, a w 
sprawach urzędowych nie-
bywałej wprawy nabrałem w 
podpisywaniu dokumentów 
za zgodność z oryginałem 
własnego podpisu. Wydawa-
ło mi się, że to w zupełności 
wystarczy, by sprostać proce-
durom. 

- Tyle lat, a wciąż nie można 
było organizować spekta-
kli...

- Dlaczego nie? Ku 
przerażeniu Włodzimierza 
Ziółkowskiego, głównego 
wykonawcy i mojego 
zastępcy, zacząłem urządzać 
występy teatralne zanim 
stanęły ściany, a pamiętny 
balet buldożerów odbył się 
na błotnistym placu, zanim 
w ogóle ruszono z budową. A 
mnie się wydawało, że teatr już 
stoi. Były to jednak dowody 
zniszczeń, jakich w moim 
umyśle dokonywała choroba. 
Co więcej, okazało się, że 
w miarę postępów budowy 
objawy mojego szaleństwa 
poszerzyły się o majaki. 
Proszę sobie wyobrazić, że 
teraz, w tej właśnie chwili, 
wydaje mi się, że teatr jest 
ukończony, a ja przemawiam 
przed gronem dostojnych, a 
przy tym życzliwych gości. Te-
atr jest piękny, cały w drewnie 
i kamieniu, ma otwierany 
dach, ale ja już wiem, że to 
tylko miraż. Nawet wydawało 
mi się przez chwilę, że jestem 
w Elsynorze i widzę przyjazd 
aktorów angielskich, tak jak 
w Hamlecie. Ale mam prośbę, 
nawet jeśli miałbym narazić 
się na śmieszność, zachowując 
się, jakbym otwierał teatr, to 
bardzo wszystkich proszę – 
pamiętajcie, że szaleństwo 
utkane jest z tej samej materii, 
co sny, więc nie mówcie, że 
jest inaczej, że tego, co widzę, 
nie ma, nie wytrącajcie mnie 
ze snu, bo chciałbym, żeby 
trwał wiecznie.

Nie umiałem 
się wycofać – 
choroba okazała 
się silniejsza. 
Nie pomagały 
życzliwe uwagi i 
rady znajomych, 
ich pełne troski 
twarze i smutny 
wzrok, którym 
penetrowali moje 
oczy, jakby w 
poszukiwaniu 
resztek rozsądku. 
Na próżno, 
coraz bardziej 
wypełniało je 
szaleństwo. 
Nie pomagały 
ostrzeżenia, 
nawet 
niepowodzenia 
i porażki, 
poniżenia, czy 
okazjonalne 
nawroty 
rozsądku. Parłem 
nieustępliwie, nie 
bacząc na nic.
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Teatr Szekspirowski 
już otwarty!
Prof. Jerzy Limon otworzył swój wymarzony 
Teatr Szekspirowski. 

Najpierw w holu zawisła tabli-
ca upamiętniająca Grzegorza 
Hillela Cwajga, aktora Teatru Ży-
dowskiego im. Idy Kamińskiej w 
Warszawie. Uczestniczyli w tym 
darczyńcy tablicy – Bożena i Arie 
Zweig, synowa i syn aktora, przy-
byli z rodziną na uroczystość z 
Chicago. Potem zaczęły się atrak-
cje inauguracyjnego wieczoru.

Tancerze z Sopockiego Teatru 
Tańca i Akrobatycznego Teatru 
Tańca Mira-Art odgrywali krót-
kie, farsowe scenki. Makbeta 
co prawda nie było, ale Hamlet 
tak – nawet ośmiu. W łączącym 
klasykę ze współczesnością kil-
kuminutowym przedstawieniu, 
poruszali się w rytm muzyki, 
każdy z nich dzierżył nieodłącz-
ny rekwizyt – czaszkę. Aktorzy z 
londyńskiego The Shakespeare’s 

Globe odegrali krótką scenkę hi-
storyczną.

Bankiet też był artystyczny. 
Muzyczno-wizualno-kulinarne 
widowisko pod batutą Roberta 
Florczaka w choreografii Krzysz-
tofa Leona Dziemaszkiewicza 
dostarczyło wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Już na początku 
wieczoru goście zastanawiali się 
co znaczy ogromny koń z arkuszy 
bristolu i sznurka, stojący w foyer. 
Okazało się, że arkusze ukrywają 
staroświecki ogromny kredens 
w którym umieszczone są słone 
i słodkie przekąski oraz owo-
ce. Później z podziemi wjechał 
potężny stół, którego główną 
atrakcją był złoty Sfinks w postaci 
wpółnagiej kobiety, prezentujący 
na wyciągniętych dłoniach tace z 
jedzeniem.
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Przybył 
Donald Tusk 
– już prze-
wodniczący 
Rady Europy 
- z małżonką 
Małgorzatą

Od lewej: 
marszałek 
Mieczysław 
Struk z żoną 
Mariolą, pre-
zydent Paweł 
Adamowicz 
tym razem 
zabrał na 
uroczystość 
córkę Anto-
ninę

To jedyny taki eksponat w Pol-
sce. Użytkownicy, którzy na 
chwilę staną się częścią prostego 
obwodu elektrycznego, w bez-
pieczny sposób przekonają się, że 
ludzkie ciało jest przewodnikiem 
prądu.W centralnym punkcie sta-
nowiska znajduje się model ba-
terii. Gdy dwóch użytkowników 
złapie się „poręczy” połączonych 
z biegunami, wytworzą nietypo-
wą, bo „energetyczną” więź. O jej 
powstaniu zasygnalizują zapalone 
lampy.

„Energetycznej więzi” można już 
doświadczyć osobiście. Wkrótce 
stanowisko zostanie wykorzysta-
ne do produkcji autorskich vide-
o-lekcji poświęconych elektrycz-
ności, adresowanych do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
W przygotowaniu materiału fil-
mowego udział weźmie dr Tomasz 
Rożek, fizyk i dziennikarz uhono-
rowany tytułem Popularyzatora 
nauki. Stanowisko ufundowała 
firma Energa, mecenas wystawy 
„Energia, Niebo i Słońce”.

Energetyczna więź 
w Hewelianum

Interaktywna wy-
stawa „Energia, 
Niebo i Słońce” 

w gdańskim 
centrum nauki 

wzbogaciła się o 
nowe stanowisko. 

„Energetyczna 
więź” w pracow-

ni energii daje 
możliwość spraw-
dzenia, czy nasze 

ciało rzeczywiście 
przewodzi prąd. 

To jedyny taki 
eksponat 
w Polsce
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Diagnoza to punkt wyjścia, 
na podstawie którego będzie 
można określić, co wymaga 
włączenia w obszar współpra-
cy, zmiany lub doinwestowa-
nia.Rozmowy na temat stanu 
obecnego metropolii nie mogły 
się obyć bez postulatów, doty-
czących koniecznych przed-
sięwzięć. Oto lista najczęściej 
wymienianych wniosków i za-
dań dla obszaru metropolital-
nego:- zaplanowanie spójnego 
systemu komunikacyjnego, 
przede wszystkim z naciskiem 
na transport publiczny, także 
poprzez promocję tego rodzaju 
transportu wśród turystów. Do-
tyczy to również skoordynowa-
nia rozkładów jazdy;- koordy-
nacja planów przestrzennych, 
przygotowywanych przez sa-
morządy;- koordynacja gospo-
darki odpadami;- tworzenie 
klastrów przez małe przedsię-
biorstwa, by zwiększyć szanse 
eksportoweUczestnicy konsul-

Ruszyły rozmowy o metropolii
Od końca września w stolicach powiatów odbywają się publiczne dyskusje na temat diagnozy metropolii, 
opracowanej przez zespół ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem Strategii Rozwoju 2030. 

Na zdjęciu 
konsultacje 
na temat 
metropolii 
w Pucku. 
Lęborska 
dyskusja 
odbędzie się 
10 października 
o godzinie 17 
w UM Lębork

przyszłe działania dotyczące 
sieci szkół zawodowych, które 
słuchaczom dają pewny fach, 
a firmom wykwalifikowanych 
pracowników – podkreślała na 
spotkaniu w Kartuzach staro-
sta powiatu kartuskiego, Janina 
Kwiecień. – Konieczne jednak 
do tego jest wsparcie ze strony 
biznesu, który będzie nam i 
szkołom podpowiadał, jakie ma 
oczekiwania, jakie kierunki i 
specjalizacje należy tworzyć.

Obecni na konsultacjach 
przedsiębiorcy podkreślali z 
kolei, że kształcenie w szko-
łach zawodowych powinno 
zawierać jak najwięcej elemen-
tów praktyki i zajęć warsztato-
wych.

-Systemowym rozwiąza-
niem mogłoby być powstanie 
silnego samorządu gospodar-
czego, który nawiązałby stały 
kontakt ze szkołami – uwa-
ża Michał Glaser, dyrektor 
biura Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. – Zresztą, 
analizując przykłady innych 
metropolii europejskich, da 
się zauważyć, że wiele działań 
metropolitalnych bazuje na 
współpracy przedsiębiorców  
z samorządami, uczelniami 
czy organizacjami pozarządo-
wymi.Konsultacje diagnozy 
potrwają do 15 października. 
(MR)

tacji zastanawiali się także nad 
możliwościami wzrostu inno-
wacyjności naszego regionu.

-Trzeba w tym zakresie 
zmienić politykę naszych 
uczelni – uważa dr Piotr Ta-
mowicz, jeden z ekspertów 
przygotowujących diagnozę i 
strategię. - Ostatnie inwesty-

cje szkół wyższych to „twarda 
infrastruktura”: budynki, par-
kingi, remonty. Obserwujemy 
natomiast spadek nakładów 
na działalność naukowo-ba-
dawczą, która powinna być 
kluczową aktywnością. Zko-
lei szukanie innowacyjnych 
rozwiązań na poziomie fir-

my, można zacząć od bardzo 
prostych kroków: np. od wi-
zyty w urzędzie patentowym 
i przejrzenia najnowszych, 
zarejestrowanych rozwiązań 
w interesującej przedsiębior-
cę dziedzinie. Równie wiele 
zależy od promocji wśród 
osóbprowadzących działal-

ność gospodarczą odwagi 
do podejmowania zmian, do 
wdrażania nowych pomysłów 
i technologii.Wątki edukacyj-
ne zostały uznane za bardzo 
istotne zadanie metropolii 
także na poziomie szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego.

-Powinniśmy zaplanować 
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Masażu serca, unieruchamiania kończyn i ob-
sługi defibrylatora uczyli się członkowie Zarządu 
Województwa Pomorskiego i dyrektorzy urzędu. 
Szkolenie prowadzone było przez profesjonalnych 
ratowników medycznych. W tym samym dniu 
dwa defibrylatory AED, współfinansowane przez 
PZU Życie SA, zostały zamontowane w dwóch bu-
dynkach urzędu, przy ul. Augustyńskiego 2 oraz 
Długim Targu 1/7 w Gdańsku. Oprócz tego je-
den defibrylator znajduje się w głównym gmachu 
UMWP przy ul. Okopowej.

Defibrylatory AED w ogromnym stopniu zwięk-
szają szanse na przeżycie osób poszkodowanych. 
W niektórych przypadkach nagłego zatrzymania 
krążenia nawet w 50-75 proc. Powyższy sprzęt, 
który znajduje się w UMWP, służy nie tylko pra-
cownikom, ale również szerszej społeczności, 
w której urząd funkcjonuje. 

- Zainteresowanie szkoleniami z udzielania 
pierwszej pomocy wśród urzędników marszał-
ka wzrosło po dramatycznych wydarzeniach 17 
kwietnia 2012 r., których świadkami i uczestni-
kami byli pracownicy UMWP – mówił marszałek 

Mieczysław Struk. - Przed budynkiem urzędu na 
ul. Okopowej doszło do stłuczki, starszy kierow-
ca wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. 
Zastosowanie masażu serca przez pracowników 
urzędu, jeszcze przed przyjazdem pogotowia, ura-
towało mu życie. Po kilku tygodniach od zdarzenia 
uratowany przez urzędników mężczyzna odwie-
dził urząd i podziękował za udzielenie pierwszej 
pomocy.

W odpowiedzi na częste pytania pracowników, 
dyrekcja Urzędu Marszałkowskiego zdecydowała 
o ponownym przeprowadzeniu kursów z udzie-
lania pomocy przedmedycznej. Łącznie w szko-
leniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej i obsługi defibrylatora, które finan-
suje PZU Życie SA, przeszkolono już 386 pracow-
ników, co stanowi 43 proc. załogi ogółem. To jedy-
ny urząd, który szkoli swoich pracowników z tego 
zakresu. A chętnych jest znacznie więcej. Podczas 
ostatniego szkolenia byli wśród nich członkowie 
Zarządu Województwa Pomorskiego: marsza-
łek Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Hanna 
Zych-Cisoń. MP

Marszałkowie uczą się 
ratować ludzkie życie
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udzielić pierwszej 
pomocy przedlekarskiej potrafi już blisko 400 pracowników. Teraz pora na szefów. 

Mieczysław 
Struk, 

marszałek 
województwa 
pomorskiego, 

podczas 
szkolenia z 

pierwszej 
pomocy.
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Jest to najważniejsza i naj-
większa impreza motory-
zacyjna w Trójmieście. Nic 
dziwnego, bowiem te targi są 
przeglądem wszystkiego, co 

aktualnie dzieje się na rynku 
motoryzacyjnym. Zwiedza-
jący mogą obejrzeć ofertę 
najlepszych firm – dealerów 
samochodów osobowych i 

ciężarowych, motocykli, sku-
terów, quadów, a także firm 
oferujących usługi branży 
motoryzacyjnej. 

Tym razem Targi Motoryza-

cyjne 3TM różniły się od do-
tychczasowych edycji imprezy. 
Duże zainteresowanie poten-
cjalnych klientów detalicz-
nych oraz sugestie wystawców 

Największy przegląd moto-nowości
Zakończyła się VI edycja Targów Motoryzacyjnych 3TM. Wydarzenie odbyło się na terenie 
ERGO Areny i było okazją do prezentacji oferty różnych firm z branży.

Całkiem nowa odsłona Opla Adama

wskazały bowiem na potrzebę 
rozszerzenia formuły imprezy 
o dodatkowy dzień. „Dzień 
dla flot i przedsiębiorców” był 
poświęcony na prezentację 
stoisk i oferty dla: klientów 
flotowych, wybranych klien-
tów VIP, dziennikarzy, władz 
lokalnych i samorządowych. 

Jednocześnie wystawcy i 
klienci branżowi mieli możli-
wość uczestniczenia w konfe-
rencjach dotyczących zarzą-
dzania flotą, bieżących zmian 
w prawie, związanych z bran-
żą motoryzacyjną i prezentacji 
nowości branżowych.
Dorota Korbut

Nowe modele Forda nawiązują stylistycznie do Astona Martina
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Mistrzostwa dla niepełno-
sprawnych będą odbywać się 
na siedząco i w trzech kate-
goriach: dla głuchoniemych, 
niewidomych oraz niepełno-
sprawnych ruchowo.

- Spodziewamy się od 10 
do 200 zawodników. Skąd 
ta duża rozbieżność? Po 
raz pierwszy organizujemy 
osobną rywalizację tylko dla 
osób niepełnosprawnych. 
Do tej pory podczas zmagań 
z osobami pełnosprawnymi 
na Mistrzostwa Świata, czy 
Europy startowało nieco po-
nad 100 sportowców Osob-
na, światowa rywalizacja 
oraz dodatkowe kategorie 
pozwalają domniemywać, 

że do Pucka może zjechać 
się nawet 200 zawodników 
– uważa Paweł Podlewski, 
pracujący przy organizacji 
wydarzenia

Zawody odbędą się w 
dniach 7-12 października w 
hali MOKSiR w Pucku.

Organizatorzy podkreślają, 
ze osobne zawody dla nie-
pełnosprawnych to absolutna 
nowość w świecie armwre-
stlingu, która już na etapie 
planowania wzbudziła trochę 
kontrowersji. Niektórzy nie-
pełnosprawni niechętnie za-
reagowali bowiem na propo-
zycję International Armsport 
Federation for Persons with 
Psyhical Disabilities, która 
w ubiegłym roku, podczas 
spotkania WAF wystąpiła o 
zgodę na usamodzielnienie 

się i odłączenie od dotych-
czasowych mistrzostw. To 
wtedy Zarząd WAF na czele 
z Assenem Hadjitodorovem, 
prezydentem światowej fe-
deracji wyraził zgodę, aby 
niepełnosprawnymi zajęła się 
nowo powstała organizacja, 
w której zarząd wejdzie WAF.

- Mistrzostwa w Pucku będą 
przeprowadzane na naszym 
autorskim programie do pro-
wadzenia zawodów, który od 
dawna używany jest podczas 
rywalziacji Mistrzostw Świa-
ta, czy Europy – mówi Pod-
lewski. - Program sam oblicza 
i proponuje ilość stołów do 
walk i symuluje czas rywali-
zacji. Przy 200 zawodnikach 
do rozegrania mistrzostw po-
trzebne są nam maksymalnie 
4 stoły. Ostatecznie o ilości 

stołów zdecydujemy po zgło-
szeniu się wszystkch drużyn. 
Oczywiscie stoły będą cen-
tralnym punktem zawodów, 
a głowni bohaterowie – czyli 
sami zawodnicy - będą rywa-
lizowac na specjalnie przy-
gotowanej scenie. Planujemy 
również całe mistrzostwa 
pokazywać na telebimach i 
telewizorach rozstawionych 
po całej sali oraz przeprowa-
dzić darmową transmisję in-
terenetową z całej rywalizacji 
mistrzostw. 

Organizatorzy wydarzenia 
to Federacja Armwrestling 
Polska, która współpracuje 
z  Miastem Puck. “Express 
Powiatu Puckiego” objął pa-
tronat medialny nad tym wy-
darzeniem.
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Mistrzostwa armwrestlingu
Nawet 200 zawodników może przyjechać do Pucka na I Armwrestlingowe Mistrzostwa 
Świata Niepełnosprawnych. Mistrzostwa odbędą się w dniach 7-12 października a osobne 
zawody dla niepełnosprawnych to absolutna nowość w świecie armwrestlingu.
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Mistrzostwa w Pucku będą przeprowadzane na autorskim pro-
gramie do prowadzenia zawodów, który od dawna używany 
jest podczas rywalziacji Mistrzostw Świata, czy Europy

Akademia Piłkarska Lechia 
Gdańsk oraz Akademia 
Wychowania Fizycznego i 
Sportu w Gdańsku posta-
nowiły współpracować na 
polu kształcenia przyszłych 
specjalistów w zakresie za-
rządzania klubem piłkarskim 
oraz zarządzania obiektami 
sportowymi. 

Umowa o współpracy po-
zwoli studentom Akademii 
zdobyć praktyczną wiedzę 
opartą na doświadczeniach 
zarządców klubów piłkar-
skich, a szczególnie Lechii 
Gdańsk.

- Z punktu widzenia 
Akademii Piłkarskiej Lechia 
Gdańsk, współpraca z Aka-
demią Wychowania Fizycz-
nego i Sportu jest kwestią 
kluczową – mówi Tomasz 
Bocheński, wicedyrektor 
Akademii Piłkarskiej Lechia 
Gdańsk. – APLG, poza 
prowadzeniem profesjonal-
nego szkolenia zawodników 
oraz zawodniczek w piłce 
nożnej, realizuje wspólnie 
z Grupą Lotos SA program 
„Biało-zielona przyszłość z 
Lotosem”, który swoim zasię-
giem obejmuje już większość 
województwa pomorskiego 
oraz Elbląg w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
Oprac. DK

Umowa 
o współpracy
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POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych, z góry dziękuję, tel. 512 
757 719

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, powieszę szafkę, 
przepcham zlew, przestawię 
meble, tel. 694 424 758

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 złotych, 
tel. 511 841 826

SPRZEDAM fotelik samocho-
dowy do 18 kg, 50 zł, tel. 668 
346 033, Rumia

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, 
kurtki, buty skórzane, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
MIESZKANIE 55m w Wej-
herowie, 3 pokoje, 1 piętro, 
rok budowy 2011, wysoki 
standard, 258 tys, tel. 509 
524 714

SPRZEDAM ziemię 2500 
m2 w Łowczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji, tel. 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 
2-pokojowe 44.8m2 blisko 
SKM i „R” Janowo ul. Dokerów 
1, II piętro, tel.: 782 983 184

PILNIE sprzedam mieszka-
nie 2 pokojowe 44.8m2, ul. 
Dokerów 1\5, 2 piętro, blisko 
SKM oraz „R”, Rumia-Janowo, 
tel: 782 983 184

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 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

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 
2 pokojowe w domku wol-
nostojacym blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 
693 370 251

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155/13 
POLO 1, cena 320 zł, tel. 510 
501 955

EDUKACJA

MATEMATYKA na każdym 
poziomie, tanio, tel. 882 027 
668

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, 
gazowe, ekogroszek, pompy 
ciepła. Całe trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

POTRZEBUJESZ pożyczki, 
zadzwoń, tel: 887 840 204. 
Pożyczki � rmy Marka S.A., tel. 
533 371 800

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, 
kukurydze, łubin, bobik itp. 
Min 24t. Zapewniam trans-
port, płacę w dniu odbioru, 
tel. 509 942 079

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

TOWARZYSKIE

ZWYCZAJNA, lat 40, 
atrakcyjna, ceniąca wartości, 
pozna dojrzałego Pana z 
klasą gotowego na związek, 
tel. 698 718 660

28-LETNI kawaler bez nało-
gów, pozna Panią do 37 lat w 
celu stałego związku, tel. 798 
505 479

SZUKAM dziewczyny lub 
kobiety wieku od 30 - 50 lat, 
może być z dzieckiem na 
terenie całego Trójmiasta, tel. 
660 803 737

SZUKAM kochanki, ja 30 lat, 
żonaty, szukam Pani szczu-
płej, wiek bez znaczenia, tel. 
601 908 455

POZNAM fajne laski, tel. 696 
454 028, ja z Sopotu, 25 lat

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM piec CO 25kw 
drewno, węgiel, dmuchawa, 
sterownik,1500 zł, Wicko, tel. 
788 085 085

KUPIĘ spawarkę wirowa 
300-500A.lub bester, tel. 666 
074 990

BURSZTYN kupię, tel. 532 
110 190

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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Zawodników oraz widzów 
gorąco przywitała Aleksan-
dra Kobielak,  mistrzyni 
świata � tness. 

Następnie na scenę wyszły 
pierwsze zawodniczki z ka-
tegorii FIT-KID w wieku 
od 8 do 14 lat i zawodniczki 
startujące w Fitess Aerobic, 
które zaprezentowały układy 
taneczno-gimnastyczne.

Na scenie pojawiły się 
wszystkie panie, prezentując 
kolekcję sukien zaprojekto-
wanych przez Aleksandrę 
Kobielak. W dniu zawodów 
mogliśmy oglądać także 
suknie UFUFU, które za-
projektował Michał Starost. 
Następnie na scenie pojawił 
się zawodnik, który zapre-
zentował kategorię Fitness 
Athletic. Po męskim wy-
stąpieniu nadszedł czas na 

Udane zawody fi tness Udane zawody fi tness 
Promocja zdrowego stylu życia u dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zawodów sylwetkowych i gimnastycznych, których 
partnerem jest miasto Gdańsk - taki właśnie był cel pierwszej edycji GRAND PRIX FITNESS Aleksandry Kobielak. Zawody okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Ludzie z całej Polski zjechali się do Gdańska, aby pokazać swoje wysportowane ciała.

pierwszy pojedynek. Na sce-
nie zmierzyły się zawodnicz-
ki w kategorii Fitness Model 
w kategorii poniżej 167 cm, 
następnie powyżej 167 cm. 
Pierwsza runda to wyjście na 
scenę w bikini w butach na 
wysokim obcasie. Kolejne 
były zawodniczki w katego-
rii Fitness Figure. Pomiędzy 
paniami nadszedł czas na 
kolejną kategorię -  Kultu-
rystyka Niepełnosprawnych. 
Na scenie wystąpił  Kamil 
Kowalczyk. Potem nadszedł 
czas na drugą i � nałową 
rundę Fitness Model, która 
przedstawiała zawodniczki 
w nowej odsłonie – sukniach 
wieczorowych. 

Po wszystkich rundach i 
zliczeniu wyników odbyło 
się wyłonienie zwycięzców. 
Zawodnicy wychodzili na 

scenę kategoriami, a Alek-
sandra Kobielak wręczała 
medale, puchary oraz nagro-
dy od partnerów i sponsorów. 
Dodatkowymi nagrodami 
była nagroda Fitness-Foto, 
dla najbardziej fotogenicznej 
zawodniczki, która otrzyma 
profesjonalną sesję zdjęciową 
od PolishFitness.com. Kolej-
na nagrodą była indywidu-
alna statuetka Aleksandry 
Kobielak za najlepszy układ 
� tness, którą otrzymała Ni-
kola Szydłowska z Gdańska 
oraz statuetka Aleksandry 
Kobielak Najlepsza Sylwet-
ka Fitness, którą otrzymała 
Marta Górka z Warszawy. 

Drugą edycję imprezy za-
powiedziano na 2015 rok.

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objął magazyn 
„Express Biznesu”. (GB)Zawody skierowane były do każdej grupy wiekowej, zaczynając od 8 roku życia

fo
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