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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Dziewczęta z YKP Gdynia okazały się 
sensacją Volvo Gdynia Sailing Days. 
Zdobyły aż trzy mistrzostwa w klasie 420 
- Polski, Europy Juniorów i Europy Euro-
saf. Każda z zawodniczek uhonorowana 
została nagrodą prezydenta Gdyni w wy-
sokości 4000 złotych.

- Zawodniczki są objęte programem 
Gdynia Saling Teams, stworzonego z my-
ślą o naszych najlepszych żeglarzach – za-

pewnił Wojciech Szczurek. - Wierzymy, 
iż ten projekt także pomaga w realizacji 
ambitnych sportowych marzeń. Bardzo 
się cieszę, że obie panie tak fantastycznie 
reprezentowały Polskę i Gdynię podczas 
imprezy. Medale naszych mistrzyń to za-
powiedź wielkiej kariery i mam nadzieję, 
że jeszcze nie raz spotkamy się, aby gratu-
lować kolejnych zwycięstw.

A to dopiero początek ich kariery, bo 

klasę 420 można uznać jako przygoto-
wującą do 470-tek i startów w Igrzyskach 
Olimpijskich, które są najbliższym dużym 
celem Kasi i Ewy. Dodajmy, że gdyńskie 
zawody to nie tylko sukcesy indywidual-
ne, ale i całej reprezentacji - polska druży-
na zdobyła Nation’s Cup za zwycięstwo w 
klasy� kacji drużynowej młodzieżowych 
mistrzostw Starego Kontynentu. 
Dorota Korbut

Liczne spotkania towarzy-
skie towarzyszyły o� cjalnym 
uroczystościom podczas 
Operacji Żagle Gdyni 2014. 
Jednym z nich był koktajl na 
francuskim żaglowcu Etoile, 
co w tłumaczeniu na polski 
znaczy Gwiazda. 

Ten dwumasztowiec szkol-
ny francuskiej Marynarki 
Wojennej był ostatnio w 
Gdyni przed 40 laty, czyli 
w 1974 roku. Etoile zosta-
ła zbudowana w 1932 roku 
jako replika tradycyjnych 
rybackich szkunerów, jaki-
mi niegdyś łowiono ryby w 
rejonie Islandii. Ma więc wy-
trzymałość i charakter. Ma 
też chwalebną historyczną 
przeszłość. W czasie II woj-
ny światowej, zbuntowana 

Koktajl na „Etoile”

przeciwko profaszystowskie-
mu rządowi w Vichy, weszła w 
skład Sił Wolnych Francuzów. 
Odtąd ma prawo umieszczać 

na maszcie trójkolorowa � agę 
Wolnej Francji z krzyżem lota-
ryńskim. Anna Kłos
Więcej na s.3 

Marek Listowski - konsul honorowy Chile, Monika Tarnowska 
– konsul honorowa Francji, Roland Delawarde – attache obrony 
w Ambasadzie Francji w Polsce, Cornelia Pieper – konsul Niemiec
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DZIEWCZYNY 
NA MEDAL
Nagroda Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni powędrowała 
w ręce potrójnych medalistek - Katarzyny Goralskiej i Ewy Romaniuk.

Od lewej: 
Wojciech 

Szczurek, 
prezydent 

Gdyni oraz 
Katarzyna 

Goralska i Ewa 
Romaniuk
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Znasz 
angielski? 

Zbliża się Wielki Test 
Języka Angielskiego! 
Trzecia edycja tego 
ogólnopolskiego wy-
darzenia edukacyjnego 
odbędzie się już 14 
września w około stu 
miastach Polski.

Niech Cię 
zauważą!

Nikt o Tobie nie wie, masz 
złą reputację, niczym 
się nie wyróżniasz, nie 
odpowiadasz na niczyje 
potrzeby – jako marka, 
nie istniejesz! Dlatego 26 
września w Olivia Busi-
ness Centre w Gdańsku 
odbędzie się II Konferen-
cja Personal Branding. 
Sprawujemy patronat nad 
tym wydarzeniem.
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Szkoła językowa Tete-a-Tete 
Language School postanowiła 
dołączyć do akcji testowania 
Polaków jako organizator lo-
kalny, chcąc promować naukę 
języka angielskiego, umożli-
wić mieszkańcom bezpłatne 
sprawdzenie kompetencji 
języka angielskiego oraz po-
chwalić się, że Gdynia zna 
angielski. Impreza została 
lokalnie objęta honorowym 
patronatem prezydenta Gdy-
ni, zaś patronat medialny 
nad wydarzeniem sprawuje 
Express Gdyński.

Język otwiera możliwości

Celem wydarzenia jest pro-
mowanie potrzeby kształcenia 
językowego. To wydarzenie 
ma uświadamiać Polakom, 
że angielski jest w tej chwili 
podstawą samorozwoju i osią-
gnięcia sukcesów zawodo-
wych. Znajomość tego języka 
otwiera dostęp do wszelkiej 
potrzebnej wiedzy. Wielki Test 
Języka Angielskiego ma rów-
nież na celu wyrównywanie 
szans. Dzięki tej społecznej 
inicjatywie istnieje corocz-
na możliwość bezpłatnego 
sprawdzenia swoich kompe-
tencji językowych przez Pola-
ków (kontrolowanie samoroz-
woju językowego).

Edukacja i kultura 

Wielki Test Języka Angiel-
skiego to duże wydarzenie o 
charakterze kulturalnym, w 
którym wezmą udział miesz-

Znasz angielski? Pokaż to!
Zbliża się Wielki Test Języka Angielskiego! Trzecia edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia 
edukacyjnego odbędzie się już 14 września w około stu miastach Polski.

Poprzednia edycja testu 

kańcy w różnym wieku oraz 
powszechnie znani i lubiani gdy-
nianie. 

Pomysłodawcą i inicjatorem 
testu jest białostocka szkoła języ-
kowa Homeschool. Teraz po raz 
pierwszy wydarzenie odbędzie 
się we współpracy z ETS Global 
– międzynarodowym wydzia-
łem ETS (Educational Testing 
Ser-vice), czyli największej nie-
zależnej amerykańskiej organi-
zacji na świecie, która zajmuje 
się testowaniem i badaniami 
edukacyjnymi w zakresie języ-
ków obcych.

Coraz lepiej

Pierwsza edycja WTJA odbyła 
się 17 czerwca 2012 roku w 35 
miastach Polski. Ogólnopolski 
test stwierdził, że Polska zna an-

Informacje

Aby wziąć udział w gdyńskim teście, należy dokonać bezpłatnej 
rejestracji poprzez stronę: www.gdynia.znaangielski.pl. W Gdyni 
organizatorem głównym jest Szkoła Językowa Tete-a-Tete, spon-
sorem głównym Klub Fitness Energy Club Gdynia, a współorga-
nizatorem Gdyński Wydział Wyższej Szkoły Bankowej. Te � rmy są 
również fundatorami bardzo atrakcyjnych nagród. Do wygrania 
m. in. tablety, bony na studia, kursy językowe, karnety do klubu 
� tness, bony zniżkowe na taksówki czy też gadżety � rmowe Te-
te-a-Tete i WSB. 
Wydarzenie rozpocznie się 14 września (niedziela) o godzinie 
11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej przy ulicy Śląskiej 
35/37 i potrwa około 3 godziny. 

gielski na poziomie B1+. Druga 
edycja została przeprowadzona 
9 czerwca 2013 w 49 miastach 
Polski i - pomimo większej ilości 
uczestników - Polacy podcią-
gnęli się i udowodnili, że posłu-
gują się angielskim na B2. Pod-
czas dwóch pierwszych edycji 
w wydarzenie zaangażowało się 
60 miast, dzięki czemu zostało 
przetestowanych ponad 10 tys. 
Polaków. 

Ideę testu poparło również 
wiele znanych osób: m.in. Kamil 
Stoch, Marcin Daniec, prof. Jerzy 
Buzek, Piotr Gruszka, Tomasz 
Olbratowski, Cezary Pazura, Jan 
Peszek, Małgorzata Potocka, Je-
rzy Stuhr, Joanna Trzepiecińska, 
Jan Wieczorkowski, czy Maciej 
Wojdyła.

Więcej szczegółów 

Na stronie www.polskazna-
angielski.pl znajdują się pełne 
informacje dotyczące Wielkiego 
Testu Języka Angielskiego 2014 
oraz opis poprzednich edycji.
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Znasz angielski? Pokaż to!
Zbliża się Wielki Test Języka Angielskiego! Trzecia edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia 
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KULTURASPORT

Kolarska 
rywalizacja

Na 7 września zaplanowane 
jest wielkie święto kolarskie – 
tego dnia rusza ŠKODA CY-
KLO Gdynia, organizowane 
przez Trójmiejskie Stowarzy-
szenie Rowerowe.

- Wyścig został pomyślany 
tak, aby mogli wziąć w nim 
udział zarówno początkujący 
rowerzyści-amatorzy, jak i 
zawodowi kolarze z licencją 
PZKol - mówi Bartłomiej Gla-
as z Trójmiejskiego Stowarzy-
szenia Rowerowego. 

Malarstwo 
Mokwy

Tylko do końca sierpnia 
zapraszamy do Oddzia-
łu Sztuki Nowoczesnej 
Muzeum Narodowego w 
Gdańsku - Pałacu Opatów 
na wystawę „Tureckie śluby 
Mariana Mokwy”. Wystawa 
jest prezentacją twórczości 
jednego z najwybitniejszych 
polskich marynistów. Szcze-
gólną okazją jest przypadają-
ca w tym roku 125 rocznica 
urodzin artysty. 

GOSPODARKA

Z lotu ptaka
Oględziny sieci z lotu pta-

ka przynoszą bardzo dobre 
efekty i pozwalają na szyb-
szą identy� kację słabych 
miejsc w sieci – ocenia 
ENERGA-Operator. Tylko 
w tym roku z lotu ptaka 
zbadano już 5300 km sieci. 

Oględziny linii elektro-
energetycznych są jednym 
z podstawowych zabiegów 
eksploatacyjnych i stanowią 
główny element oceny stanu technicznego sieci. Dokonuje się 
wówczas badania poszczególnych elementów infrastruktury, a 
także jej otoczenia (zadrzewienie, ukształtowanie terenu, skrzy-
żowania, zbliżenia, itp.).

WYDARZENIA

Zjazd 
internowanych 

Integracja środowiska 
internowanych, stworzenie 
bazy kontaktów oraz krze-
wienia pamięci o doświad-
czeniu ludzi internowanych 
w stanie wojennym – takie 
cele przyświecały Zjazdowi 
Strzebielinkowców, który 
odbył się w Gniewinie i 
Strzebielinku. Spotkaniu to-
warzyszyła premiera nowego 
wydania „Dziennika inter-
nowanego” oraz odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy. 

Wśród gości dominowali 
przedstawiciele służb dyplo-
matycznych akredytowani na 
Wybrzeżu oraz reprezentanci 
biznesu zaprzyjaźnionego z 
Republiką Francuską. Dała się 
bliżej poznać Cornelia Pieper, 
nowa konsul Niemiec. Jej no-
minacja oznacza nową kartę w 
dziejach niemieckich służb dy-
plomatycznych w Gdańsku. Po 
raz pierwszy od upadku muru 
berlińskiego i zjednoczenia 
Niemiec, konsulem general-
nym została osoba pochodzą-

Gdynia doczekała się 
skateparku z prawdziwego 
zdarzenia. Pasjonaci spor-
tów ekstremalnych będą 
mogą korzystać z jednego 
z największych i najnowo-
cześniejszych w północnej 
Polsce obiektów tego typu, 
zbudowanego na skwerze 
Sue Ryder. 

Skatepark zbudowany 
został dzięki współpracy 
Gdyni oraz AB Inwestor. 
Nowy obiekt posiada 
wszystkie elementy nie-
zbędne do nauki i dosko-
nalenia jazdy na rowerach 
BMX, deskorolkach i 
rolkach. Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni oraz 
Andrzej Boczek, właściciel 
AB Inwestor i Fundacja 
Skatepark Gdynia zapra-
szają na o� cjalne otwarcie 
obiektu, które odbędzie się 

Salon na pokładzie
Etoile obecnie służy jako szkolna jednostka francuskiej Akademii Marynarki Wojennej. Gdy-
nię odwiedziła na zaproszenie pułkownika Rolanda Delawarde, attache obrony w Ambasa-
dzie Francji w Polsce i Monikę Tarnowską, konsul honorową Francji w Gdańsku. 

ca z dawnego NRD. Pani konsul 
od młodości interesowała się na-
szym krajem. Rok 1980 spędziła 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
brała nawet udział w strajkach 
studenckich. Potem wróciła do 
Lipska, gdzie studiowała � lologię 
polską i rosyjską. Po zjednocze-
niu Niemiec „poszła w politykę” 
– była posłanką do Bundestagu, 
wiceprzewodniczącą FDP i wice-
ministrem spraw zagranicznych 
ds. kontaktów kulturalnych z za-
granicą w rządzie Angeli Merkel. 

Od lewej: Krzysztof Bielak – 
wiceprezes NDI S.A., Wojciech 
Kolańczyk – b. ambasador 
Polski w Norwegii, Ewa Bonk
–Woźniakiewicz – b. wicepre-
zes Szpitala w Kościerzynie

Skatepark już gotowy! 

Akrobacje na desce na 
nowym skateparku
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w poniedziałek 1 września 
o godzinie 14.00. Będzie 
można zobaczyć popisy 
najlepszych trójmiejskich 
zawodników, odbędą się 
także zawody w każdej z 
popularnych dyscyplin 
sportów ekstremalnych.
DK
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Jest to konferencja cha-
rytatywna, skierowana do 
małych i średnich przedsię-
biorców oraz do firm jedno-
osobowych, gdzie człowiek 
sam jest swoją własną mar-
ką i samodzielnie musi się 
„przebijać” na rynku wśród 
tysięcy mu podobnych.

W obecnych czasach pro-
blem wyróżnienia się i zbu-
dowania silnej marki jest 
kwestią spędzającą sen z 
powiek wszystkim przedsię-
biorcom. Zbudowanie silnej 
marki osobistej jest proble-
mem dla jednoosobowych 
firm i dla każdego z nas 
- bardziej lub mniej świa-
domie kreującego własną 
reputację oraz walczącego 

Niech Cię zauważą!
Nikt o Tobie nie wie, masz złą reputację, niczym się nie wyróżniasz, nie odpowiadasz na niczyje 
potrzeby – jako marka, nie istniejesz! Dlatego 26 września w Olivia Business Centre w Gdańsku 
odbędzie się II Konferencja Personal Branding. Sprawujemy patronat nad tym wydarzeniem.
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o swoją pozycję w życiu, na 
rynku pracy i biznesie.

Dlatego też przygotowano 
darmowe szkolenie dla mi-
kro, małych i średnich przed-
siębiorców, szukających in-
spiracji, narzędzi i sposobów 

zmiany swojego działania w 
celu stworzenia silnej marki 
osobistej. To szansa dla ludzi 
biznesu z Pomorza na zdoby-
cie cennej wiedzy. 

Warto, by idea personal 
brandingu stała się znana 

szerszym kręgom ludzi, by 
zaczęli świadomie kreować 
własny wizerunek i dbali o 
swoją reputację, którą z tru-
dem się buduje, a bardzo ła-
two stracić, często zupełnie 
nieświadomie.

Więcej informacji na http://www.personalbrandingpolska.pl

W obecnych cza-
sach problem 
wyróżnienia się i 
zbudowania silnej 
marki jest kwestią 
spędzającą sen z 
powiek wszystkim 
przedsiębiorcom

Organizatorzy 
i prelegenci - 
od lewej: Olga 
Letycja Długo-
łęcka, Agnieszka 
Pawlikowska, 
Piotr Frączkowski, 
Anna Szubert i 
Ewa Struzik

Jego celem jest dostosowa-
nie kwali� kacji, doświadcze-
nia zawodowego i kompeten-
cji społeczno-zawodowych 
do potrzeb regionalnego 
rynku pracy. Projekt jest skie-
rowany do 48 kobiet zwolnio-
nych, które utraciły pracę z 
przyczyn dotyczących zakła-
du pracy (wypowiedzenie, 
wygaśnięcie, rozwiązanie, 
nieprzedłużenie itp. umowy) 
w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy przed przystąpie-
niem do projektu.

W ramach tej grupy 15 ko-
biet musi posiadać wykształ-
cenie co najwyżej średnie. 
Każda osoba musi być zare-
jestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Oferowane 
wsparcie to: poradnictwo 
psychologiczne indywidual-
ne, poradnictwo zawodowe 
indywidualne i grupo-
we, szkolenia zawodowe 
(przedstawicielka handlowa, 
pracowniczka ochrony, admi-
nistratorka nieruchomości), 
staż zawodowy w � rmie i 

pośrednictwo pracy.
Poradnictwo oraz szkolenia 

w ramach projektu odbywać 
się będą w Gdańsku, Gdyni 
i miejscowościach powiatu 
wejherowskiego, w zależno-
ści od zebrania wymaganej 
liczby chętnych osób. Pod 
uwagę brane będzie miejsce 
pracy/zamieszkania uczest-
ników oraz informacje, jakie 
przedstawią oni w kartach 
zgłoszeniowych (preferowane 
miejsce odbywania szkole-
nia).

Uczestniczki mają zapew-
nione: stypendium szko-
leniowe (1015,2 zł brutto), 
3-miesięczne płatne staże 
zawodowe (1580 zł brutto za 
1 mies.), materiały szkole-
niowe, ubezpieczenie NNW, 
wyżywienie, zwrot kosztów 
dojazdów (na wszystkie zaję-
cia indywidualne i grupowe, 
oprócz staży), zaświadcze-
nie o ukończeniu szkolenia 
potwierdzające uzyskane 
kompetencje i kwali� kacje.
Dorota Korbut

Rekrutacja do projektu   

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnie-
nie, podpisanie i złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wy-
maganymi załącznikami  (ich wzory znajdują się w zakładce „For-
mularz zgłoszeniowy” na stronie internetowej projektu): www.
pomorzanki.lechaa.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń! Komisja re-
krutacyjna dokona analizy złożonych dokumentów pod wzglę-
dem formalnym oraz oceni motywację uczestniczek przyznając 
punkty i wybierze osoby z najwyższą liczbą punktów.
Więcej informacji: Maciej Frączek, ul. Miszewskiego 12/13, 80-
239 Gdańsk, piętro I, pokój nr 12 (budynek ZDZ), tel. 58 341 78 
72, tel. kom. 531-61-31-51, szczegóły projektu znajdują się na 
stronie internetowej: www.pomorzanki.lechaa.pl.
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Pomorzanki 
wbrew stereotypom
Trwa bezpłatny projekt unijny dla bezrobot-
nych kobiet „Pomorzanki wbrew stereotypom”. 
Zasięgiem obejmuje trzy powiaty województwa 
pomorskiego: miasto Gdańsk, miasto Gdynia i 
powiat wejherowski.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja 
w Powiatowym Urzędzie Pracy

Niech Cię zauważą!
Nikt o Tobie nie wie, masz złą reputację, niczym się nie wyróżniasz, nie odpowiadasz na niczyje 





ZWIERZĘTA

RÓŻNE

FRYTOWNICE nową, 1,5 l., Opti-
mum  z papierami, w kartoniku, 
Wejherowo, 120 zł, tel. 510 688 
509

SPRZEDAM plastikowe beczki, 
200 l., 50 zł/szt, Gdynia, tel. 503 
631 333

SPRZEDAM stół do tenisa stoło-
wego, do użytku wewnętrznego, 
tel. 605 468 902

SPRZEDAM betoniarkę, 150 l, 
napięcie zasilające 380V, tel. 605 
468 902

BURSZTYN kupię, tel. 784 955 
498

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

SPRZEDAM głowicę silnika 
Renault 19,1.9D, cena: 500 zł, tel. 
788 085 085

SPRZEDAM piec c.o. 25 kw na 
drewno, węgiel z dmuchawą i 
sterownikiem, ruszta wodne, 1500 
zł, Wicko, tel. 788 085 085

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, jedno-
skrzydłowe, 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 � 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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ul. Stefczyka 28b, tel. 501 
278 888

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

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni za okazyjna cenę, 
sprzedam, tel. 690 445 628

SPRZEDAM okazyjnie ładne 
mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2 
z widokiem na Gdynię, tel. 604 
169 071

DZIAŁKA 7600m2 w miejscowo-
ści Łówcz Górny, koło Strzebielina 
z możliwością zabudowy, media 
przy granicy, cena 10 zł/m2, 
kontakt 00491724794130, tel. 725 
504 787

SPRZEDAM pomieszczenie 
gospodarcze na osiedlu Fenikow-
skiego w Wejherowie, 3m, cena 
orlexu, tel. 721 102 236

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

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-

kanie w Gdyni za okazyjną cenę, 
sprzedam, tel. 690 445 628

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 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 na biuro lub 
usługi, 20m2, Wejherowo, ul. 
Chopina 5, tel. 58 672 10 22

PRZESTRONNE, słoneczne, 3 
pokojowe mieszkanie z kuchnią i 
łazienką, ogrzewanie tradycyjne, 
możliwość wynajęcia garażu za 
dod. Opłatą, cena: 700 zł, Gowino, 
tel. 697 498 369

BEZDZIETNEMU małżeństwu, 
bez nałogów, dbającemu o sub-
stancje najmu, wynajmę pokój w 
Mrzezinie koło Pucka, 500 zł/msc., 
Plus liczniki, tel. 722 071 698

WYNAJMĘ mieszkanie 
2-pokojowe w Kartuzach, tel. 608 
671 710

MIESZKANIE 2-pokoje, 2 piętro 

na os. Sikorskiego w Kartuzach, 
tel. 608 671 710 

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2 p., na Gdynie - także ew.  
własn., tel. 798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM markowy skuter 
Piaggio, 80 cm, fabryczny, cena 
1500 zł do negocjacji, tel. 798 
534 857

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z j. polskiego, 
zakres szkoły podst., gimnazjum i 

szkoły średniej, tel. 696 169 727

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

POŻYCZKI od 300 do 5000 zł, 
minimum formalności, gotówka 
już w 10 minut, tel. 508 593 834

ABSOLUTNA nowość, pożyczki 
od 300 do 5000 zł, minimum 
formalności, gotówka już w 10 
minut, zadzwoń lub napisz sms o 
treści „pożyczka”, tel. 508 593 834

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

ZADBANY, pracujący, młody 
wygląd, 46 latek pozna zadb. ko-
bietę do st. zw. z ok. Wejherowa, 
tel. 730 499 146

BIERZ mnie, będzie wspaniale, 
blondi zaprasza, tel. 500 350 925 
Sopot

SEX to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
670 725, Sopot
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Zachowały się liczne infor-
macje prasowe i fotografie, 
audycje radiowe i przekazy 
słowne, które  prezentują do-
konania na tej płaszczyźnie.

Na początku sierpnia 2014 
zakończył się maraton pły-
wacki na trasie Hel – Gdynia, 
który po raz pierwszy wygrała 
kobieta – pływaczka z Węgier. 
Gratulujemy pozostawienia z 
tyłu męskiej stawki pływaków. 
Okazuje się, że próby poko-
nania Małego Morza Kaszub-
skiego wykorzystując tylko 
siłę mięśni ludzkiego organi-
zmu odbywały się już przed II 
wojną światową. Jak podawał 
dodatek do dziennika „Gazeta 
Gdańska”, informator o spor-
towych osiągnięciach „Sport 
pomorski”: W roku 1927 
odbyła się próba połączenia 
wpław cypla helskiego z gdyń-
ską plażą: „Kapitan Sztabu Ge-
neralnego Aleksander Poncet 
de Sandon dokonał w dniu 
5. sierpnia 1927 roku próby 
przepłynięcia zatoki puckiej z 
Gdyni na Hel, niestety próba 
ta się nie powiodła”1. Pomimo 
niepowodzenia kolejne próby 
odbywały się w latach następ-
nych.

Gdynia była w okresie mię-
dzywojennym miejscem, w 
którym kończone były liczne 
rajdy, wyścigi kolarskie i za-
wody automobilowe. Miasto z 
morza i marzeń nazywane czę-
sto Morską Stolicą Polski. Do 
wyjątkowego zdarzenia doszło 

w 1928 roku, za sprawą pol-
skiego inżyniera – konstrukto-
ra, który pragnąc wypróbować 
własny wynalazek dotarł aż do 
Gdyni.

Przebył Wisłą setki kilome-
trów na nartach wodnych. 
Największym problemem jaki 
spotkał na trasie ślizgu było 
pokonanie odcinka na tere-
nie Wolnego Miasta Gdańska, 
gdyż Niemcy starali się prze-
rwać bieg ku Morskiej Stolicy: 
„Dnia 10.09. przybył z Warsza-
wy na „nartach wodnych” wła-
snego wynalazku i konstrukcji 
p. inż. Zawrotny”. Pan inżynier 
był znanym stołecznym pre-
kursorem budowy i produkcji 
broni palnej. W latach okupa-
cji nowatorski projekt pistole-
tu maszynowego „Błyskawica” 
wyszedł spod jego rąk.

Gościnne wody przy gdyń-
skim brzegu były areną wielu 
zawodów pływackich organi-
zowanych dla lokalnych jak i 
przyjezdnych pływaków. Ży-
wioł morski nadal zachęcał 
do zmierzenia się z trudami 
pływania na trasie ponad 20 
km przez zatokę. Wody zato-
ki gdańskiej nie zawsze były 
na tyle przychylne, by dystans 
z Helu do Gdyni pokonać 
wpław. Jednak ani zła po-
goda, ani prądy morskie nie 
zniechęcały działaczy przed 
organizacją takiego ekstremal-
nego ścigania się. Za to bardzo 
widowiskową konkurencją 
były skoki do wody z różnej 

Indywidualny maraton 
pływacki Hel – Gdynia 1927
Morze było wykorzystywane nie tylko w celach biznesowych. Czysta woda zachęcała 
do uprawiania sportów wodnych, co też czynili nasi rodacy w okresie międzywojennym.

Jarosław Kłodziński -  wychował się na Oksywiu, 
obecnie mieszka na Obłużu. Radny Dzielnicy 
Obłuże w latach 1999-2010. Badacz dziejów Gdyni. 
Wytyczył i oznakował Oksywską Ścieżkę Turystyczną 
wzdłuż ul. Zielonej. Promotor obiektów militarnych 
Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. 
Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”. 
Nauczyciel akademicki AWFiS, kierownik w XIII LO 
i Gimnazjum nr 14 w Gdyni Obłuże.

wysokości. W wieloboju pły-
wackim brali udział panowie, 
zgłosiły swój akces udziału tak-
że panie: „Wielki bieg pływacki 
Gdynia-Hel. P.Z.P. organizuje w 
dniu 3 sierpnia wielkie zawody 
pływackie w Gdyni. Dnia tego 
rozegrane zostaną w porcie 
gdyńskim długodystansowe 
zawody o mistrzostwo polski 
dla panów i pań, trasa których 
została wytyczona od Basenu 
Prezydenta wzdłuż wybrzeża 
Wilsona (390 m). W zależno-
ści od stanu pogody dystans 
będzie się wahać od 3 do 5 km. 

W tym samym czasie zostanie 
zakończony wielki bieg pływac-
ki Hel-Gdynia (Małe Morze) 
oraz rozegrany międzynarodo-
wy konkurs skoków do wody”. 
Zawody pływackie spełniały 
nie tylko rolę rywalizacji spor-
towej. Gdynia będąc wówczas 
uzdrowiskiem tym sposobem 
zwiększała ofertę turystyczną 
dla przebywających nad mo-
rzem kuracjuszy. Bywało też i 
tak, że w szranki z zawodnika-
mi wyczynowymi stawali ama-
torzy akurat przebywający na 
wypoczynku.                   Łazienki kąpielowe w Gdyni lata 20. Muzeum Miasta GdyniPlaża i molo w Orłowie.  Muzeum Miasta Gdyni
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