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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Już dziś, czyli 
2 października, 
w hotelu 
Nadmorski w 
Gdyni odbędzie 
się kolejny – 
drugi - wieczór 
w ramach cyklu 
„Marka jest 
kobietą”.
Tym razem bohaterką 
spotkania będzie Ilona 
Adamska, laureatka 
konkursu „Kobiecy 
biznes 2014”, ambasa-
dorka „Przedsiębiorczości 
Kobiet 2014”, „Autorka 
Roku 2013”, wydawca i 
redaktor naczelna trzech 
prestiżowych magazy-
nów: „Imperium Kobiet”, 
„Law Business Quality” 
i „Egypt Exclusive”. W 
programie wieczoru są 
m. in. rozmowy o marce 
w życiu i w biznesie oraz 
liczne niespodzianki. DK

Podczas już trzeciego week-
endowego kursu samoobrony, 
organizowanego przez Radę 
Dzielnicy Dąbrowa, można 
było bezpłatnie zapoznać z pod-
stawowymi technikami obrony 
oraz poćwiczyć pod okiem 
profesjonalistów z Akademii 
Samoobrowny oraz policji.

Kurs jest bogaty w ćwiczenia 
praktyczne oraz symulacje naj-
częściej spotykanych zdarzeń. 
Ostatnio zostały omówione 
przypadki kradzieży na ulicy 
czy w środkach komunikacji 
miejskiej, a także włamania do 
mieszkania. Dodatkowo gdyń-
ska Straż Miejska przeprowa-
dziła wykład oraz pokaz użycia 
gazu łzawiącego.

Obroń się sam i do tego za darmo!
Jak zapobiegać i jak reagować podczas rozboju, próby kradzieży czy włamania? Większość z nas nie wie, co należy zrobić 
w takiej sytuacji. W sukurs przychodzą bezpłatne kursy samoobrony – oddolna, społeczna inicjatywa.

mnie każdy powinien poznać tego 
typu techniki i umieć zareagować 
w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, 
czy dla  ochrony mienia. My daje-
my taką szansę za darmo!

Podczas Akademii Samoobro-
ny planowane jest omówienie 10 
tematów związanych z samoobro-
ną. Uczestniczenie we wszystkich 
kursach możne przygotować do 
około 90 proc. najczęściej spoty-
kanych przypadków.

Kolejne spotkanie odbędzie 
się w weekend 4-5 października. 
Będą omawiane zagadnienia sa-
moobrony w sytuacji, w której na-
pastnik jest pijany lub odurzony. 
Wymagane są zapisy pod adresem  
kursy@radadabrowa.pl.
Dorota Korbut 

- Zorganizowaliśmy ten kurs po 
to, żeby na naszych dzielnicach 
było bezpieczniej – mówi Lecho-
sław Dzierżak, pomysłodawca 
kursu i radny dzielnicy. – Według 

Zajęcia ob� tują w ćwiczenia 
praktyczne
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Ilona Adamska 
– bohaterka 

wieczoru 
W programie 

wieczoru są 
m. in. rozmowy 
o marce w życiu 

i w biznesie oraz 
liczne niespo-

dzianki

MARKA JEST KOBIETĄ 

fot. mat. pras. 

Rajd Kobiet
4 października odbę-
dzie się Rajd Kobiet w 
nowej odsłonie. 
Kobiece zespoły – kie-
rowca i pilot - wezmą 
udział w spektakular-
nym rajdzie. 
Na trasie czeka moc atrakcji i 
zadań do wykonania. Poczy-
nając od prób sprawnościo-
wych w alko-goglach i teście 
Stewarta, oswojenia wła-
snego samochodu na trasie 
odcinka specjalnego, poprzez 
prowadzenie quada i gokarta, 
zawody zakończy spraw-
dzian z udzielania pierwszej 
pomocy. Kulminacją będzie 
uroczyste zakończenie Rajdu 
Kobiet, połączone z rozda-
niem nagród, bankietem i za-
bawą do białego rana. Więcej 
na www.rajdkobiet.pl.
Dorota Korbut
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Jest to najważniejsza i najwięk-
sza impreza motoryzacyjna w 
Trójmieście. Nic dziwnego, 
bowiem te targi są przeglądem 
wszystkiego, co aktualnie dzieje 
się na rynku motoryzacyjnym. 
Zwiedzający mogą obejrzeć 
ofertę najlepszych firm – de-
alerów samochodów osobo-
wych i ciężarowych, motocykli, 
skuterów, quadów, a także firm 

oferujących usługi branży mo-
toryzacyjnej. 

Tym razem Targi Motoryza-
cyjne 3TM różniły się od do-
tychczasowych edycji imprezy. 
Duże zainteresowanie poten-
cjalnych klientów detalicz-
nych oraz sugestie wystawców 
wskazały bowiem na potrzebę 
rozszerzenia formuły impre-
zy o dodatkowy dzień. „Dzień 
dla flot i przedsiębiorców” był 
poświęcony na prezentację sto-
isk i oferty dla: klientów floto-

wych, wybranych klientów VIP, 
dziennikarzy, władz lokalnych i 
samorządowych. Jednocześnie 
wystawcy i klienci branżowi 
mieli możliwość uczestniczenia 
w konferencjach dotyczących 
zarządzania flotą, bieżących 
zmian w prawie, związanych z 
branżą motoryzacyjną i prezen-
tacji nowości branżowych.

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.

Nowe modele Forda nawiązują stylistycznie do Astona Martina
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3www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Stałym punktem obchodów 
jest złożenie w dniu rocznicy 
kwiatów i zapalenie zniczy na 
grobie pułkownika. 

- Minęło 40 lat od nadania 
V Liceum Ogólnokształcą-
cemu w Gdyni imienia puł-
kownika Stanisława Dąbka 
– informuje Urszula Motyl-
Śliwa, organizatorka Dnia 
Patrona w oksywskiej „piąt-
ce”. - W maju 1973 roku na 
uroczystość przyjechała żona 
naszego patrona - Irena Dą-
bek. Podarowała szkole por-
tret męża, odsłoniła pamiąt-
kową tablicę na frontonie 
szkoły, była świadkiem prze-
kazania szkole sztandaru. W 
naszej kronice widnieje pełen 
wdzięczności jej wpis.

- W naszym archiwum 
znajduje się akt przekazania 
pod opiekę młodzieży V LO 
miejsc pamięci narodowej ta-
kich, jak: grób płk. Stanisława 
Dąbka na cmentarzu Obroń-
ców Wybrzeża w Redłowie, 

Patriotyzm z patronem w tle
Dzień Patrona szkoły i ślubowanie uczniów klas pierwszych – w ten sposób nauczyciele oraz 
młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego im. Pułkownika Stanisława Dąbka w Gdyni uczcili 
75. rocznicę śmierci dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.

czy mogiły zbiorowe poległych 
w obronie polskiego Wybrzeża 
w 1939 r. polskich żołnierzy 
pochowanych na cmentarzu 
oksywskim – dodaje Alicja 
Adamczyk,  dyrektor szkoły.

W Dniu Patrona rokrocznie 
odbywa się także uroczyste ślu-
bowanie młodzieży klas pierw-
szych. 

- Postacią płk. Dąbka intere-
suję się od dawna - mówi Kamil 

Sowiński, uczeń III klasy. - Na-
pisałem i wykonałem piosenkę 
poświęconą temu bohaterskie-
mu dowódcy na 120. rocznicę 
jego urodzin. Wraz z kolegami 
opiekuję się grobem patrona 
na Cmentarzu Obrońców Wy-
brzeża w Redłowie i miejscem 
w Babich Dołach, gdzie zginął, 
a gdzie obecnie znajduje się pa-
miątkowa tablica. 
Oprac. DK
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Młodzież co roku składa kwiaty na grobie pułkownika





Przedstawiciele GOM pod-
sumowywali trzy lata swojej 
działalności podczas specjalnej 
konferencji prasowej. Paweł Ada-
mowicz, prezes GOM i prezydent 
Gdańska zaznaczył, że wciąż wie-
lu samorządowców z Pomorza 
nie ma wiedzy na tego, czym po-
winna się zajmować metropolia.
- Dlatego my musimy po-
przez działania bardzo prak-
tyczne 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 natomiast, 
że obszar metropolitalny uła-
twia małym gminom pozyska-
nie 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 pie-
niądze, a po drugie zdobywamy 
coś bardzo wartościowego - wie-
dzę. Dzięki temu, że jesteśmy w 
metropolii, bierzemy udział w 
projektach i zdobywamy fun-
dusze na realizację konkretnych 
rzeczy - mówiła Hanna Brejwo.
Po krótkim podsumowaniu już 
zrealizowanych projektów przed-
stawiciele GOM poinformowali 
o najbliższych planach. Jednym z 
nich jest przygotowywanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Ten 
dokument będzie gotowy w 2015 
roku i ma wskazać główne źródła 
zanieczyszczeń w metropolii i 
sposoby ich likwidacji. 

Węzły dla podróżnych

GOM zajmie się także budową 
transportowych węzłów integra-
cyjnych, które zwiększą komfort 
podróżowania po metropolii 
ma kosztować 280 mln złotych. 
Węzły zostaną zbudowane, lub 

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

rozbudowane w 18 punktach 
metropolii: Tczewie, Pruszczu 
Gdańskim, Kartuzach, Redło-
wie, Karwinach, Luzinie, Rumi, 
Wejherowie, Osowie, Somoni-
nie, Rębiechowie, Sierakowicach, 
Redzie, Żukowie Wschodnim, 
Cieplewie, Gołubiu Kaszub-
skim, Gościcinie Wejherowskim, 
Pszczółkach. Planowany termin 
realizacji projektu wartego 280 
mln złotych to lata 2014-2022.
- Już teraz w powiecie wejherow-
skim jest tyle samochodów co 
dorosłych mieszkańców, a w po-

wiecie kartuskim zarejestrowano 
nieomal tyle samo pojazdów, ile 
ten powiat liczy mieszkańców. 
Nie uda się więc nam wszystkim 
wjechać do Gdańska. Dlatego po-
trzebne są węzły integracyjne - 
tłumaczył Józef Reszke, wicepre-
zes 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 metropolii. 
Ten dokument, który ma inny 
charakter niż Strategia Woje-
wództwa, ma być gotowy jesie-
nią 2015 roku. GOM chce też 
kontynuować swoje działania 
promocyjne. Chodzi konkret-
nie o organizowane wspólnie 
akcje „Weekendów za pół ceny”. 
W przyszłym roku organizacja 
zamierza współpracować z linia-
mi lotniczymi i przed sezonem 
stworzyć ofertę weekendów za 
pół ceny skierowanych do Irland-
czyków, Włochów i Hiszpanów. 

Przedstawiciele GOM podsumowywali trzy lata swojej działalności



SPRZEDAM silnik 2,2 kw 1400 
obrotów 240 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję, tel. 512 757 719

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

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, 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: 
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, pamiątki 

z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

SPRZEDAM kufer dębowy, wys. 
88cm, dł.1,30cm, szer. 91 cm,gł. 
69,5cm, stan bdb, 2200 zł, tel. 
605 468 902

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600 m2, z dobrą 
lokalizacją, Linia, tel. 503 923 874

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

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w 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, 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

NIEDROGO biuro 33m2 blisko 
centrum Wejherowa, parter, tel. 
502 351 988

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 
pokojowe w domku wolno stoją-
cym, blisko dworca głównego w 
Wejherowie, tel. 693 370 251

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy 
Mściwoja, tel. 695 813 159

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy 
Strzeleckiej w Wejherowie, tel. 
889 450 015

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 2006 
diesel, 122000 km, czarny hatch-
back, 5 drzwi, cz, klimatyzacja, 
abs, tempomat, autoalarm. Cena 
16 700 zł, tel. 698 162 385

KUPIĘ

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

INNE

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

SPRZEDAM Samsung Galaxy 
Young, nowy, 250 zł, tel. 602 
465 683

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

KSIĘGOWA z Centrum Gdyni 
poprowadzi rachunkowość 
Twojej Firmy, tel. 606 992 753

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

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, produ-
cent, 5 lat gwarancji. tel 515 
373 556

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek, pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa, tel. 
730 499 146

NIEBRZYDKA, szczupła, 
wrażliwa szatynka, 164cm, 55 
lat, Emerytka z Gdańska. Pozna 
pana niepalącego szczerego do 
60 lat na dalsze lata życia Tylko z 
Trójmiasta, tel. 694 271 352

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 
Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

BECZKI Plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 zł, tel. 511 
841 826

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy do 18 kg 50 zł, tel. 668 346 
033, Rumia

BURSZTYN kupię, tel: 532 110 
190

SPRZEDAM rower turystyczny 
męski, mało używany, stan bdb, 
1300 zł, tel. 605 468 902

SPRZEDAM odzież dziewczęcą 
rozm. S i M. od 3 zł wzwyż, także 
markową, spodnie rozmiar 1.60 
wzwyż, tel. 501 534 260

SPRZEDAM rękawiczki robocze, 
cienkie, grube oraz gumowe 
grube długie, okazyjnie wszyst-
kie 50 par za 100 zł, Wejherowo, 
tel. 510 688 509

POMOC mam 5-cioro dzieci 
potrzebuje ubrań, artykułów 
szkolnych, środki czystości, z 
góry dziękuję, tel. 570 032 212
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Zawodników oraz widzów 
gorąco przywitała Aleksan-
dra Kobielak,  mistrzyni 
świata � tness. 

Następnie na scenę wy-
szły pierwsze zawodniczki z 
kategorii 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 wystąpieniu 

Udane zawody fitness Udane zawody fitness 
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.

nadszedł czas na pierwszy po-
jedynek. Na scenie zmierzyły 
się zawodniczki w kategorii 
Fitness Model w kategorii po-
niżej 167 cm, następnie powy-
żej 167 cm. Pierwsza runda to 
wyjście na scenę w bikini w 
butach na wysokim obcasie. 
Kolejne były zawodniczki w 
kategorii Fitness Figure. Po-
między 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 przed-
stawiała zawodniczki w nowej 
odsłonie – sukniach wieczoro-
wych. 

Po wszystkich rundach i zli-
czeniu wyników odbyło się 
wyłonienie zwycięzców. Za-
wodnicy wychodzili na scenę 

kategoriami, a Aleksandra Ko-
bielak wręczała medale, pucha-
ry oraz nagrody od partnerów 
i sponsorów. Dodatkowymi 
nagrodami była nagroda Fit-
ness-Foto, dla najbardziej fo-
togenicznej zawodniczki, któ-
ra otrzyma profesjonalną sesję 
zdjęciową od PolishFitness.
com. Kolejna nagrodą była 
indywidualna statuetka Alek-
sandry Kobielak za najlepszy 
układ � tness, którą otrzymała 
Nikola Szydłowska z Gdańska 
oraz statuetka Aleksandry Ko-
bielak Najlepsza Sylwetka Fit-
ness, którą otrzymała Marta 
Górka z Warszawy. 

Drugą edycję imprezy zapo-
wiedziano 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
t. 
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