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Prezentacja oferty Sopoc-
kiego Inkubatora Przed-
siębiorczości Społecznej 
odbyła się w siedzibie przy 
ul. Młyńskiej 11. 

Można było zwiedzić 
obiekt, poznać kadrę i za-
kres działalności Centrum 
Integracji Społecznej w 
Sopocie, zapoznać się z 
ofertą Spółdzielni Socjalnej 
„Kooperacja” i spotkać się z 
doradcą zawodowym, psy-
chologiem, pracownikiem 
socjalnym.

Sopocki Inkubator Przed-
siębiorczości Społecznej w 
Sopocie (SIPS) jest przykła-
dem dobrej praktyki, która 
pokazuje, jak skutecznie 
aktywizować zawodowo 
osoby bezrobotne przy 
wykorzystaniu zasobów 
własnych gminy. Intencją 
leżącą u podstaw kon-
cepcji projektu powołania 
SIPS było podjęcie szeroko 
rozumianej współpracy 
różnych podmiotów na 
rzecz wykluczonych lub za-
grożonych wykluczeniem 
społecznym mieszkańców 
Sopotu.  W ramach SIPS 
działać będzie: Centrum 
Integracji Społecznej, Cen-
trum Aktywizacji Zawodo-
wej i Pośrednictwa Pracy, 
punkt konsultacji psycho-
logicznych oraz spółdziel-
nia socjalna.

Wśród przyszłych podej-
mowanych w SIPS form 
pracy z podopiecznymi, 
wspomnieć należy: doradz-
two zawodowe, warsztaty 
zawodowe i nabywanie no-
wych kwali� kacji, edukację 
społeczną. DK

Sopocki 
inkubator

Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu i Jan Kozłowski, 
europoseł
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Nastąpiło o� cjalne otwarcie nowej trasy rowerowo-rekreacyjnej o długości 5 km. Ścieżka przebiega malowniczymi drogami skraju wysoczyzny morenowej. 
Przy okazji prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni zaprosili mieszkańców Trójmiasta na wspólne jesienne świętowanie początku zimowego sezonu rowerowego. 

W trakcie inauguracji uroczyście otwarta została właśnie - wspomniana wcześniej - nowa trasa rowerowo-rekreacyjna, czyli  pięciokilometrowa Pętla Reja.
Wspólny przejazd inauguracyjny rozpoczął się przy Stawie Reja (w pobliżu skrzyżowania ulic Reja i Armii Krajowej w Sopocie). Uczestnicy dojechali wspól-

nie do leśnego parkingu przy leśniczówce Gołębiewo, gdzie przygotowano dla nic moc atrakcji: ognisko z kiełbaskami, tor rowerowy, grę w bule i inne zabawy. 
Jednym z najważniejszych punktów imprezy był konkurs na najlepsze przebranie.
Dorota Korbut

Rowerem cały rok
Inauguracja odnowionej trasy rowerowo-rekreacyjnej w Sopocie już za nami!

Wielka ślubna 
gala już blisko!
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już blisko!
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Pomorska Gala Ślubna to 
niepowtarzalna okazja dla 
par planujących organizację 
ceremonii ślubnej i przyję-
cia weselnego. Swoje stoiska 
wystawiennicze będzie pre-
zentować wiele � rm. Narze-
czeni będą mogli poznać 
oferty fotografów, makija-
żystek, zobaczyć najnowsze 
kolekcje zaproszeń ślub-
nych, stoisko z dekoracjami, 
a przede wszystkim suknie 
ślubne. Czyż każda panna 
młoda o tym nie marzy? 

Największą atrakcją bę-
dzie z pewnością pokaz su-
kien ślubnych. Nie zabrak-
nie znanych marek! Pojawią 
się projekty Pronovias, Rosa 
Clara czy Cymbeline, a tak-
że premierowy pokaz hisz-
pańskiej marki YolanCris. 
Jeśli chcecie znaleźć swoją 
wymarzoną kreację, musi-

cie tu być!
Oczywiście nie zabrak-

nie niespodzianek i na-
gród. Główne nagrody to 
dowolna suknie ślubna z 
kolekcji SWEETHEART 
2015 - ufundowana przez 
gdyński salon Celebrity 
BRIDAL, garnitur - ufun-
dowany przez � rmę PAWO 
oraz pakiet fryzjersko-ko-
smetyczny dla panny i pana 
młodego o wartości 2500 zł 
- ufundowany przez Salon 
Urody Le Sourire.

Oprócz tego poznacie naj-
nowsze trendy wśród za-
proszeń ślubnych, dekoracji 
weselnych czy kompozycji 
� orystycznych. Poznacie 
stoiska najlepszych cukier-
ni oraz fotografów. Bez 
wątpienia zainteresuje Was 
pokaz makijażu!

Nie zapominamy również 

Wielka ślubna 
gala już blisko!
VIII Pomorska Gala odbędzie się już 23 listopada 2014 r. o panach. Pojawią się też sto-

iska z modą męską oraz luk-
susowe auta i limuzyny do 
ślubu. Poza tym – panowie - 
powinniście wytrwale wspie-
rać partnerkę we wszystkich 
etapach przygotowań. Po-
morska Gala Ślubna to jeden 
z takich etapów, które pomo-
gą Wam dokonać dobrych 
wyborów, którymi będziecie 
w pełni usatysfakcjonowani. 
Ceremonia ślubna i przyję-
cie weselne to w końcu naj-
ważniejszy dzień w Waszym 
życiu. Każdy się z nami zgo-
dzi, że warto zadbać aby ten 
dzień był niepowtarzalny i 
szczególny!

Jest to już VIII edycja! Dla 
par młodych jest to niezwy-
kłe wydarzenie. 

- Nie może Was zabraknąć! 
Zapraszamy serdecznie – za-
chęca Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. Oprac. DK
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Urodził się w 1917 roku 
w Omsku, na Syberii, miesiąc 
przed wybuchem rewolucji 
październikowej, która zmio-
tła carat. W rodzinie zesłań-
ców popowstaniowych. Do 
Polski przyjechał jako pięciola-
tek w 1922 roku. Mając lat 94, 
w lecie 2012 roku, wybrał się w 
podróż do Omska w poszuki-
waniu straconego dzieciństwa. 
Towarzyszył wiceprezydento-
wi Gdańska Maciejowi Lisic-
kiemu a wizyta miała charak-
ter oficjalny – obchody Dni 
Omska. Gościł ich mer tego 
miasta nazwiskiem Dwora-
kowski, wzięli też udział w ju-
bileuszowych uroczystościach. 
Ale był czas, aby Profesor mógł 
pójść tropem wspomnień z 
dzieciństwa. Choć rodzina 
wyjechała stamtąd gdy miał 
tylko 5 lat, wiele wiedział o 
tych miejscach, bo mu o nich 
na okrągło opowiadała starsza 
siostra Janka. Ojciec był ma-
szynistą prowadzącym pociągi 
kolei transsyberyjskiej, rodzi-
na mieszkała na kolejarskim 
osiedlu niedaleko dworca. O 

dziwo, kwatera drewnianych 
domków jednorodzinnych 
ocalała, nie zniszczyły jej twar-
de tryby historii, domy są za-
dbane i pięknie utrzymane. 
Niestety nikt z pytanych nie 
wiedział, która ulica nazywa-
ła się sto lat wcześniej Mopla. 
Może stał przed rodzinnym 
domem nie poznawszy go? 
Spotkał się też z dużą grupą 
tamtejszej Polonii. Mieli żal, 
że dopiero po prawie 90 latach 
odwiedził strony rodzinne...

Ale wróćmy do przedwojen-
nej Polski. Rodzina osiedliła 
się w Bydgoszczy. Studia roz-
począł w Akademii Handlo-
wej w Poznaniu w 1937 roku, 
kończąc je dziewięć lat później 
z tytułem magistra nauk eko-
nomiczno-handlowych. No 
cóż, była przerwa na wojnę i 
działalność w AK. Zaintere-
sowania gospodarską morską 
rozwinął w nim profesor Bo-
lesław Kasprowicz, który na 
poznańskiej uczelni wykładał 
wiedzę o organizacji i eksplo-
atacji portów. W kolejnych la-
tach prof. Kasprowicz kierował 

Profesor Witold Adruszkiewicz. Tak odchodzą wielcy duchem
Jeszcze miał tyle do zrobienia, tyle do przemyślenia, tyle nieprzeczytanych książek – odkładał je, mówiąc rodzinie: „Przeczy-
tam, gdy będę na emeryturze...” Nigdy jej nie doczekał, choć zmarł mając 97 lat, 28 października 2014. Zawsze pracował dla 
Polski – niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. A były burzliwe, urozmaicone i niebezpieczne. 

Europejską Komisję Gospo-
darcza ONZ, że III Transeuro-
pejski Korytarz Transportowy 
Północ – Południe wybiegający 
z Helsinek (Finlandia) wyjdzie 
z Morza Bałtyckiego na ląd 
w Porcie Gdańsk i że od tego 
portu będzie budowana jedna 
z najdłuższych na świecie auto-
strad – przez Stambuł w Turcji 
do portów arabskich Bliskiego 
Wschodu nad Zatoką Perską i 
na Półwysep Indyjski – o łącz-
nej długości 10 tys. km. Niestety 
przez dziesiątki lat polski odci-
nek autostrady A-1 pozosta-
wał w sferze przedwyborczych 
obietnic kolejnych rządów. Do-
piero wojewoda pomorski Jan 
Ryszard Kurylczyk doprowadził 
w roku 2005 do rozpoczęcia bu-
dowy pierwszego odcinka – od 
wsi Rusocin a nie od Gdańska 
(jest światowym ewenemen-
tem, aby autostrada zaczynała 
się od wsi), do Torunia. Kolejne 
polskie rządy, choć z proble-
mami, posuwają budowę dalej. 
Prof. Andruszkiewicz ma na 
swoim koncie ponad 500 pu-
blikacji naukowych z dziedziny 
ekonomiki portów i żeglugi. 
Współpracował z ministrem 
Eugeniuszem Kwiatkowskim, 
będąc gorącym orędownikiem 

jego idei. Był ekspertem ONZ 
ds. portów morskich i transpor-
tu międzynarodowego oraz do-
radcą premiera Konga. Został 
odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski. Do końca swojego 
życia był aktywny zawodowo.  
W ostatnim czasie wykładał 
m.in. w Europejskiej Szkole 
Hotelarstwa, Turystyki i Przed-
siębiorczości - Szkole Wyższej 
w Sopocie, a także w Wyższej 
Szkole Bankowej w Gdańsku.  
Udzielał się się także w Polskim 
Towarzystwie Ekonomicznym 
w Gdańsku. Zmarł w wie-
ku 97 lat. Został pochowany 
w rodzinnym grobowcu na 
Cmentarzu Łostowickim. W 
pogrzebie uczestniczyło kilka-
set osób, byli wszyscy liczący się 
w gospodarce morskiej, wśród 
nich podsekretarz stanu ds. go-
spodarki morskiej w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju 
Dorota Pyć i prezydent miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz – 
przewodniczący Rady Nadzor-
czej Morskiego Portu Gdańsk.
Anna Kłos

Katedrą Portów w Wyższej Szko-
le Handlu Morskiego w Sopocie 
i zatrudnił tam jako wykładow-
cę świeżo upieczonego magi-
stra Witolda Andruszkiewicza. 
Ten ostatni pracował równole-
gle w porcie gdyńskim, co mu 
dało nieocenioną możliwość 
konfrontacji teorii z praktyką.  
 
W latach 1957-1961 Witold 
Andruszkiewicz pełnił funkcję 

dyrektora ds. eksploatacji Portu 
Gdynia, później tworzył Zakład 
Portów Instytutu Morskiego 
w Gdańsku. W 1962 roku uzy-
skał stopień doktora habilito-
wanego, a dziewięć lat później 
profesora nauk ekonomicznych, 
stając się jednym z największych 
specjalistów w dziedzinie ekono-
miki portów morskich i żeglugi. 
Według jego koncepcji zbu-
dowano w Świnoujściu głębo-
kowodny port dla statków o 
nośności 65 tys. ton a potem 
najgłębszy port na Bałtyku - Port 
Północny dla statków o nośnosci 
150 tys. ton., otwarty w Gdańsku 
w 1974 roku. Pomysł pojawił się 
już w pracy doktorskiej, którą 
Witold Andruszkiewicz zaczął 
pisać w 1947 roku. Opracował 
też (niezrealizowane) koncep-
cje budowy Portu Wschodnie-
go w Gdańsku, budowy kanału 
przez Mierzeję Wiślaną, powią-
zania autostrady A1 z portem 
w Gdańsku i terminalem w Wi-
ślince. 

Przez lata, prawie do śmierci 
przypominał wszystkim o de-
cyzji podjętej w 1972 roku przez 

Prof. Witold Andruszkiewicz 
podczas promocji książki 
„Apetyt na życie” będącej 
jego biografią, napisanej 
przez Romana Kolickiego 
(październik 2012)
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- Czy z perspektywy czasu 
uważa pan, że to była 
dobra decyzja?

- Odpowiedzią jest moje 
hasło wyborcze: „Polak z 
wyboru, gdańszczanin z 
miłości”. W nim zawiera 
się wszystko. Nigdy bym 
tej decyzji nie cofnął, cho-
ciaż na początku nie było 
mi łatwo. Była tęsknota za 
krajem, z którego pocho-
dzę. Trudność sprawiały 
mi nawet proste sprawy. 
Jednak Polacy okazali się 
być bardzo przyjaznym i 
życzliwym narodem, oka-
zali mi mnóstwo wsparcia 
i pomocy. Poznałem tu 
prawdziwych przyjaciół 
i czuję się, jak w domu. 
Wspólnie z rodziną reali-
zujemy swoje pasje, pra-
cując i tworząc od samego 
początku firmę turystycz-
ną, która specjalizuje się 
w grupowych wyjazdach. 
Zawsze promuję Polskę i 
dzięki moim działaniom 
zostałem ambasadorem In-
vest in Pomerania. 

- Czym jest Invest in Pome-
rania?

- To inicjatywa, która w 
oparciu o zasadę non-pro-
fit pomaga inwestorom 
zagranicznym realizować 
projekty inwestycyjne na 
Pomorzu. Każdy region 
ma swój oddział. Związani 
jesteśmy z Agencją Roz-
woju Gospodarczego. Po-
mysł zrodził się w 2011 r. 
w oparciu o analizę atrak-
cyjności inwestycyjnej. 
W efekcie powstał unikal-
ny system obsługi inwesto-
rów zagranicznych, oparty 
na bliskiej współpracy po-
między członkami Invest 
in Pomerania. Inicjatywę 
tworzą: Urząd Marszał-
kowski Województwa Po-
morskiego, miasta: Gdańsk, 
Gdynia, Słupsk i Sopot, 
Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Słupska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, 
InvestGDA oraz Agencja 
Rozwoju Pomorza, która 
koordynuje działania ini-
cjatywy. Założeniem jest, 
aby inwestor, zgłaszając się 

Polak z wyboru, 
gdańszczanin z miłości
Rozmowa z Hasanem Ciftci, kandydatem do sejmiku wojewódz-
twa pomorskiego z Gdańska, gdzie od 15 lat mieszka i ma rodzinę. 
Z Polską związał się na całe życie. Ma żonę Polkę i dwoje dzieci.

Międzynarodowe 
wyróżnienie dla PSSE
Teresa  Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej, dołączyła do swych nagród i wyróż-
nień jeszcze jedno trofeum.

Spotkanie, podczas którego gospodarzem był Ja-
nusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, 
odbyło się w ministerstwie. Poświęcone było najnow-
szym wynikom rankingu fDi Magazine dotyczącym 
Specjalnych Stref Ekonomicznych. PSSE otrzymała na-
grodę specjalną za aktywność CSR, w tym programy 
dla młodych matek, stypendia dla naukowców i szkol-
nictwo zawodowe.

W opinii wicepremiera jednym z bardzo ważnych 
zadań, które spoczywa obecnie na kierujących SSE 
jest m. in. proces kształcenia zawodowego.  – Bar-
dzo ważna w tym obszarze jest ścisła współpraca ze 
szkołami i uczelniami zawodowymi, aby uwzględnić 
przede wszystkim potrzeby rynku pracy - podkreślił. W 
najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial 
Times, GlobalFreezonesof the Year 2014, wyróżniono 
cztery polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Prócz Po-
morskiej - Łódzką, Katowicką i Wałbrzyską. Tegorocz-
na klasyfikacja odbyła się po raz pierwszy na nowych 
zasadach, uwzględniających podział w zależności od 
kontynentu. - Jesteśmy w pierwszej trójce najatrakcyj-
niejszych stref ekonomicznych w Europie, a naszym 
walorem jest m. in. wysoki poziom nowych technolo-
gii – cieszył się Janusz Piechociński podczas konferen-
cji prasowej. Opracowała: Anna Kłos

- Dlaczego zdecydował się 
Pan zostać kandydatem?

- Od lat robię to, co robię 
i dzięki temu nominowano 
mnie na ambasadora Invest 
in Pomerania. Działam nie-
zależnie od mandatu, czy 
kandydatury. Ale wiem, że 
mandat umożliwi mi po-
większenie moich możliwo-
ści. Większość kandydatów 
obiecuje, co zrobi, kiedy 
zostanie radnym albo pre-
zydentem... Ja nie obiecuje, 
lecz działam. Robię tylko to, 
na czym naprawdę się znam. 
Fakty bronią się same. Chcę, 
żeby ludzie wiedzieli, że za-
leży mi na rozwoju Polski. 
Bo mimo, że nie urodziłem 
się w Polsce, jestem Pola-
kiem. Mieszkam tu od 15 lat, 
a moja córka jest kandydatką 
do rady miasta w Gdańsku. 

Nie przemawiają do mnie 
puste słowa i slogany rekla-
mowe, za którymi nic nie 
idzie. W Trójmieście jest 
dużo ludzi z całej Polski, bo 
szukają tutaj pracy. Taka jest 
tendencja. Powoduje to, że 
pracodawcy nie dają więk-
szych pensji, gdyż wśród 
rzeszy osób poszukujących 
pracy zawsze znajdą pracow-
nika za mniejsze pieniądze. 

- Pan podkreśla, że to jest 
niewłaściwe. 

- Ludzie tracą w ten spo-
sób zaufanie do polityków. 
Wierzę, że świadectwo mo-
jej działalności choćby w 
jakimś stopniu temu zapo-
biegnie. Moja praca bowiem 
nie opiera się na obietni-
cach, a na prawdziwych, zre-
alizowanych planach i fak-
tycznych osiągnięciach na 
rzecz rozwoju. Niezależnie 
od wszystkiego będę moją 
działalność kontynuował, a 
mandat tylko da mi większe 
możliwości. 

Tutaj jest moje serce i mam 
głęboką wiarę, że w Polsce 
można coś zmienić na lep-
sze. A różnorodność jest 
potrzebna, by coś poprawić, 
by zobaczyć sprawy z innej 
perspektywy. Jestem czę-
ścią tego kraju i tego społe-
czeństwa. Mam tu rodzinę i 
dzieci. Nie urodziłem się w 
Polsce, ale to tutaj chcę być 
pochowany.

Z Hasanem Ciftci rozmawia-
ła Aneta Sucharzewska.

do Invest in Pomerania miał 
pewność, że otrzyma wspar-
cie na każdym etapie pro-
cesu inwestycyjnego. Moim 
zadaniem jest zachęcanie 
inwestorów zagranicznych 
do inwestowania w Polsce, 
a w szczególności w naszym 
regionie i w Gdańsku.

- Kolejnym pana zadaniem 
jest edukacja...

- Jako koordynator progra-
mu ERASMUS oraz Leonar-
do Da Vinci, działam na rzecz 
rozwoju systemu kształcenia 
i dopasowania go do realiów 
rynkowych. Kolejnym fila-
rem mojego działania jest 
kultura. Stanowisko prezesa 
Towarzystwa Polsko-Turec-
kiego umożliwia skuteczne 
działania na rzecz wymiany 
kulturowej. Czwarty filar to 
turystyka. Od lat z sukcesem 
prowadzę biuro turystyczne 

i działam na rzecz lepszego 
wykorzystania turystyczne-
go potencjału Pomorza.

- Podsumowując – są to 
cztery „filary”: kultura, 
przedsiębiorczość, turystyka 
i edukacja. A co z rodziną?

- Moja żona, która jest Po-
lką nauczyła mnie kochać i 
rozumieć Polskę. To właśnie 
dzięki niej ten kraj stał się 
moją Ojczyzną. Kraj bliski 
memu sercu pragnę rozwi-
jać, dzieląc się swymi umie-
jętnościami na rzecz jego do-
bra. Chciałbym, żeby moje 
dzieci mieszkały w bezpiecz-
nym i rozwijającym się pań-
stwie. Moje działania służą 
temu, by aktywnie wspierać 
jego rozwój. Efekty widzę na 
przestrzeni lat, co daje mi 
jeszcze większe chęci do dal-
szej pracy. Dobro Polski to 
także dobro mojej rodziny.
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W modernizowanym bu-
dynku, na powierzchni ok. 
5600 m kw. powstaną labo-
ratoria, prototypownie, pra-
cownie warsztatowe i projek-
towe, przystosowane do tzw. 
czystej produkcji elektroniki, 
automatyki, robotyki, inży-
nierii oraz wzornictwa prze-
mysłowego. Budynek ma 
zostać ukończony na wiosnę 
2015 roku, jednak już teraz 
rozpoczyna się nabór firm 
zainteresowanych umiejsco-
wieniem w nim swoich la-
boratoriów i prototypowni.  
 Pierwszym zainteresowa-
nym jest Stocznia Crist. Jak 
mówi Zdzisław Bahyrycz – 
pełnomocnik zarządu:

- Od kiedy 3 lata temu za-
ryzykowaliśmy i przenieśli-
śmy siedzibę do zarządzane-
go przez PSSE budynku, tzw. 
Akwarium, działamy tu z 

zadowoleniem. Naszą cechą 
jest szybkość działania. Na 
dziś, prócz biur, potrzebuje-
my laboratorium do badań 
wytrzymałościowych ma-
teriałów, co jest związane z 
naszym kontraktem na prze-
budowę platformy Petrobal-
ticu. To laboratorium nie 
jest obliczone tylko na jeden 
kontrakt i będzie służyć nie 
tylko Stoczni Crist, Będzie-
my też świadczyć usługi na 
rzecz innych podmiotów i 
na tym zarabiać.

Myśl tę podchwyciła i twór-
czo rozwinęła Teresa Kamiń-
ska – prezes PSSE:

- Skoro ta jednostka ma ob-
sługiwać także inne obiekty, 
w sposób naturalny, sytu-
acyjnie zacznie tworzyć się 
klaster, nawet jeśli oficjalnie 
nie będzie się używać tej na-
zwy.

Stocznia Crist ma zamiar 
wynająć w nowym budynku 
ok. 300 m kw. Jej zarząd ma 
kilka potencjalnych projek-
tów w zanadrzu, m. inn. w 
dziedzinie offshore, bo przy-
stępuje do budowy turbin 
wodnych. Chodzi o rodzaj 
pływających elektrowni wod-
nych, które będą wykorzysty-
wać energię z różnego typu 
morskich falowań. Prototyp 
firma wykonała kilka lat temu 
jeszcze w Gdańsku. Jak mówi 
Zdzisław Bahyrycz: Nudne 
budownictwo okrętowe po-
szło na Daleki Wschód, jeśli 
chcemy nie tylko przetrwać, 
ale się rozwijać, musimy ro-
bić to, czego jeszcze nikt w 
świecie nie wymyślił, czyli 
postawić na innowacyjność. 

Prezes PSSE Teresa Kamiń-
ska nie obawia się o zagospo-
darowanie nowego budynku:

Powstaje Park Konstruktorów
W Gdyni, w b. budynku Stoczni im. Komuny Paryskiej zwanym nieoficjalnie Pentagonem, powstaje Park Konstruktorów. 
Zamknięty został już stan surowy budowy. Obiekt przeznaczony dla racjonalizatorskich rozwiązań technologicznych, powstaje 
przy współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

- Postawiliśmy na budowa-
nie wartości dodanej, poprzez 
tworzenie rzeczy, których 
jeszcze nie ma w regionie. 
Większość firm innowacyj-
nych będzie zainteresowana 
możliwościami przeprowa-
dzania u nas badań, które są 
dla nich konieczne, a na które 
w macierzystych lokalizacjach 
nie mają ani miejsca a ni wa-
runków. 

Mocno zaawansowane pra-
ce w Parku Konstruktorów, 
o wartości 16,4 mln zł netto, 
obejmują kompleksową mo-
dernizację budynku. 85 proc. 
wartości prac dofinansowano 
ze środków unijnych.
Anna Kłos

Teresa Kamińska, 
prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 25000m2 
w Łówczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji. Tel: 607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe, 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 195 tys. Wejhero-
wo. Tel: (58) 672-60-75.

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, 
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

GARAŻ do wynajęcia Kartuzy 
Mściwoja. Tel: 695-813-159.

MIESZKANIE 3 pokojowe, 
umeblowane, wyposażone, 
Lubowidz. Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klient. Tel: 789-345-593

KUPIĘ auto do 2000 zł małe. 
Tel: 785-015-655

INNE

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155.70.13.rocz.09. 09. Cena 
320 zł, tel. 510 501 955

EDUKACJA

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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI elektryczne, insta-

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

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziewczynę. 
Ja chłopak 25 lat z Sopotu. 
Tel: 696-454-028

ZAPOZNAM samotna panią 
z kartuz w wieku 40-50 lat, 
mile widziane panie puszyste! 
Tel: 518-995-461

MIŁY, kulturalny chłopak, 
lat 41, pozna panią w celu 
stałego związku. Rumia. Tel: 
515-314-284.

SYMPATYCZNY, bez nało-
gów, szuka na dłużej subtel-
nej, miłej z małego trójmiasta 
lub okolic. Tel: 737-376-853

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

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, 
niepalący pozna Panią. Tel: 
692-915-998 

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 

10 000 zł! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. 
Provident: Polska S.A. - 600-
400-295 (opłata wg taryfy 
operatora)

SPRZEDAM drewno komin-
kowe gałęziówkę i do pieców 
CO. Tel: 782-846-927

KUPIĘ spawarkę wirową 
300-500A.lub bester. Tel: 666-
074-990

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość 80cm, 
szerokość 50cm, długość 
70cm, MDF dąb. Cena 120 zł. 
Tel: 510-501-955

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155.70.13.rocz.09. 09. Cena 
320 zl.t.510 501 955

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM beczki plastiko-
we 200 litrów - 50zł sztuka. 
Tel: 503-631-333

DREWNO opałowe do 
kominków i co. Także ciętą 
gałęziówkę sprzedam. Możli-
wość dowozu gratis. 

SPRZEDAM pluszowy mis 
80cm wys. 40zł. Kuchnia na 
baterie 1m wysokość, sze-
rokość 60cm + naczynia itp 
80zł. Stan bardzo dobry, � rma 
smeby. Tel: 798-020-532

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 

czystości, artykułów spożyw-
czych, artykułów szkolnych z 
góry dziękuję. Tel: 512-757-
719

MEKOWSKI – kartuski 
malarz. Sprzedam dwa obrazy 
malowane na desce o wymia-
rach 23/49. Tel: 607-154-049

SPRZEDAM komplet skórza-
ny ecri kanapa + 2 fotele. Ca-
łość rozkładana, nowe, cena 
4000zł. Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórza-
ny ecri „Bolonia” rozkładana 
kanapa + dwa rozkładane 
fotele. Nowy 4000 zł.Tel: 790-
398-115.

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

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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki 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
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Dominacja płocczan była do 
przewidzenia i nie ulega wąt-
pliwości, że kluczowe “oczka” 
będą do zdobycia w rywaliza-
cjach z bezpośrednimi sąsia-
dami w ligowej tabeli. Cenne 
punkty podopieczni Daniela 
Waszkiewicza zainkasowali 11 
października na własnym par-
kiecie, kiedy to po bardzo wy-
równanym pojedynku poko-
nali Nielbę Wągrowiec 22:21. 
To dotychczas jedyny triumf 
piłkarzy ręcznych z Trójmia-
sta, poza tym mają na koncie 
remis wywalczony przeciwko 
Zagłębiu Lubin.

Aktualnie Wybrzeże sklasy-
fikowane jest na 10. pozycji w 
tabeli PGNiG Superligi z do-
robkiem 3 punktów. Następna 
seria gier odbędzie się 8 listo-
pada. Wówczas szczypiorniści 
znad morza podejmą Śląsk 

Wrocław we własnej hali.
Wybrzeże Gdańsk – Nielba 
Wągrowiec 22:21 (10:10)
Wybrzeże: Chmieliński, Plasz-
czak – Rogulski 7, Kornecki 3, 
Nilsson 2, Abram 2, Rakowski 
2, Kondratiuk 2, Sulej 2, Prym-
lewicz 1, Lijewski 1 oraz Mo-
gielnicki, Jasowicz, Papaj.
Kary: 10 min. (Rogulski 4 
min., Jasowicz 2 min., Nilsson 
2 min., Lijewski 2 min.).
Karne: 3/6.
Nielba: Konczewski – Tórz 6, 
Świerad 4, Barzenkou 3, Przy-
bylski 3, Widziński 2, Tarcijo-
nas 2, Gąsiorek 1 oraz Olifer-
chuk, Gregor, Biniewski.
Kary: 6 min. (Tarcijonas 2 
min., Tórz 2 min., Widziński 
2 min.).
Karne: 1/2.
Sędziowie: Leszczyński, Pie-
chota (Płock).

Stara siatkarska zasada 
mówiąca “kto prowadząc 
2:0 nie wygrywa 3:0, 
przegrywa 2:3” okazała się 
prawdziwa w odniesieniu 
do siatkarek PGE Atomu 
Trefla Sopot w 3. kolejce 
rozgrywek. 

Sopocianki zostały po-
skromione nie przez byle 
kogo, bowiem dokonały 
tego obecne mistrzynie 
kraju z Polic.

Na pocieszenie po-
zostaje fakt, iż w zeszły 
poniedziałek w Ergo 
Arenie zgromadziło się 
najwięcej kibiców, biorąc 
pod uwagę wszystkie do 
tej pory odbyte spotkania 
sezonu 2014/15, a był to 
dopiero pierwszy występ 
we własnej hali zawodni-
czek z Sopotu. W piątek 24 
października zmierzą się 
na wyjeździe z Impelem 
Wrocław, natomiast w 
połowie przyszłego tygo-
dnia podejmą Developres 
SkyRes Rzeszów.
Krzysztof Handke

Orlen Wisła Płock za silna 
dla Wybrzeża Gdańsk
Zdecydowanym faworytem spotkania pomiędzy Orlenem Wisłą Płock a Wybrzeżem Gdańsk 
byli gospodarze, którzy bez większych problemów pokonali gdańszczan 35:21

Widzów w hali AWFiS: 1 020.
Orlen Wisła Płock – Wybrzeże 
Gdańsk 35:21 (17:11)
Orlen Wisła: Wichary, Mo-
rawski – Syprzak 7, Ghionea 5, 
Daszek 5, Rocha 3, Racotea 3, 
Zelenović 2, Pusica 2, Monto-
ro 2, Wiśniewski 2, Nikcević 1, 
Kwiatkowski 1.
Kary: 6 min. (Pusica 2 min., Ra-
cotea 2 min., Montoro 2 min.)
Karne: 7/9.
Wybrzeże: Chmieliński, Plasz-
czak, Sokołowski – Rogulski 
6, Lijewski 4, Sulej 4, Kornecki 
3, Jasowicz 2, Nilsson 1, Papaj 
1 oraz Rakowski, Mogielnicki, 
Abram, Prymlewicz.
Kary: 4 min. (Sulej 2 min., Ra-
kowski 2 min.)
Karne: 4/4.
Sędziowie: Dębski, Rodacki 
(Kielce).
Krzysztof Handkefo
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ORLEN Liga: 
PGE Atom Trefl 
Sopot nie podołał 
Chemikowi Police
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