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Dzienne przedstawia kwit-
nące kosmosy przed gdyńską 
fontanną, nocne jest z ron-
dem przy Dworcu Gdynia 
Główna, gdzie w tym roku 
posadzone były begonie, so-
sny i tawuła.

Drugie miejsce przypadło 
Gabrieli Kamińskiej za róże, 
sfotografowane przy Rondzie 
Karlskrony. Trzecie miej-
sce zajęła Julita Matuszak za 
zdjęcie paciorecznika i petu-
nii, wykonane przy ul. Świę-
tojańskiej. 

Jury przyznało także dwa 
wyróżnienia. Otrzymują je 
Ewa Morzuch za zdjęcie ścia-
ny bodzieszka kwitnącego 
przy Gdynia InfoBox oraz 
Iwona Jasiewicz za nocne 
zdjęcie paciorecznika wyko-
nane na ul. Świętojańskiej.  

U NAS MÓWI SIĘ NAJŁADNIEJ!

W Gdyni wybrano Mistrza Mowy Polskiej. Finał XIV edycji tego 
programu społecznego  odbył się w Teatrze Miejskim. 

Trwająca ponad dwie godzi-
ny uroczystość zgromadziła 
liczną widownię, zasłuchaną 
w popisowych monologach 
w wykonaniu nominowa-
nych. Spośród 12 kandydatów, 
jury w składzie: prof. Halina 
Zgółkowa, Adam Bednarek, 
Bolesław Faron, Jan Mazur 
przyznało równorzędne ty-

tuły Mistrza Mowy Polskiej 
czterem osobom. Są to:Zo� a 
Kucówna, Edward Marszałek, 
Szymon Sędrowski, Walery 
Tankiewicz.

Największe uznanie publicz-
ności w głosowaniu interne-
towym uzyskał Leszek Mi-
kos, otrzymując tytuł Mistrza 
Mowy Polskiej Vox Populi. 

Nagrodę specjalną jury - Waw-
rzyn Mowy Polskiej - otrzyma-
ła Danuta Sza� arska.

W kategorii Kuźni Mistrzów 
Mowy Polskiej po raz czwarty 
w historii laureata tytułu wska-
zała Akademia. Jej członkowie, 
czyli laureaci poprzednich edy-
cji programu, tytuł przyznali 
Redakcji Językowej Polskiego 

Radia, którą reprezentował 
Tomasz Bereda. Również w tej 
kategorii swoje wyróżnienie 
przyznała publiczność. Wyjąt-
kowo w tym roku wręczono 
dwie równorzędne nagrody 
Vox Populi. Zdobyli je: Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Płońsku oraz Jarosławskie Po-

tyczki Ortogra� czne - powiato-
we dyktando organizowane w 
Jarosławiu z powodzeniem już 
od 7 lat.

Akademia Mistrzów Mowy 
Polskiej przyznała także wyróż-
nienie specjalne, przyznawane 
wybitnym postaciom za nie-
oceniony wkład w promowanie 
języka polskiego. Złoty Laur 
Akademii Mistrzów Mowy Pol-
skiej z rąk Barbary Wachowicz, 
ambasadorki programu, ode-
brał prof. Kazimierz Nowosiel-
ski. Oprac. Dorota Korbut

Szymon Sędrowski z nagrodą Mistrza 
Mowy Polskiej

Nagroda Vox Populi dla Jarosławskich Potyczek Ortogra� cznych
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Gdynia kwitnie także jesienią
Piotr Koy wygrał ostatnią edycję konkursu „Gdynia kwitnie”. 
Jury przyznało mu pierwszą nagrodę za dwa zdjęcia.

Konkurs „Gdynia kwitnie”, 
którego tematem były gdyńskie 
skwery i zieleńce, organizowa-
ny był co miesiąc od kwietnia 

do  września 2014 r.  W sześciu 
edycjach wzięło udział 136 
osób, które nadesłały przeszło 
350 zdjęć. Oprac. DK

Zwycięskie zdjęcie Piotra Koya (mat. www.Gdynia.pl)

Rajd Kobiet

To było wydarzenie dla 
pań z pasją i siłą! Ko-
biece zespoły wzięły 
udział w spektakularnym 
rajdzie. Na trasie czekało 
moc atrakcji i zadań do 
wykonania. 
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Targi Kosmetyczne i 
Fryzjerskie Uroda odbyły 
się na terenie Amber Expo. 
To największe wydarzenie 
branżowe w północnej 
Polsce. 

Ponad 180 wystawców 
z Polski i zagranicy, pro-
ducenci i dystrybutorzy 
kosmetyki profesjonalnej, 
pielęgnacji paznokci i dło-
ni, pielęgnacji i stylizacji 
włosów, makijażu i wizażu, 
a także � rmy oferujące wy-
posażenie oraz sprzęt do 
salonów kosmetycznych, 
fryzjerskich, solariów i 
gabinetów odnowy biolo-
gicznej prezentowały swoją 
ofertę w ramach Targów.

Targi Uroda to przedsię-
wzięcie przede wszystkim 

dla profesjonalistów. Spe-
cjalnie dla nich w ramach 
autorskiego programu 
organizowane były semi-
naria, szkolenia, presti-
żowe konkursy, a także 
liczne pokazy odbywające 
się na scenie. Goście spoza 
branży mogli zapoznać się 
z nowinkami z dziedziny 
kosmetyki, kosmetologii, 
wizażu i fryzjerstwa.

Ponadto rozstrzygnięto 
50. Jubileuszowy Woje-
wódzki Konkurs Uczniów 
Rzemiosła Fryzjerskiego 
im. Stefana Zdrojewskie-
go, który zorganizowała 
Pomorska Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.
Dorota Korbut

Wszystko dla piękna
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Uczniowie rywalizowali w kilku 
konkursowych kategoriach

Nieduże miejscowości tu-
rystyczne, gdzie na co dzień 
mieszka niewiele osób, w se-
zonie letnim zmieniają się w 
gwarne miasteczka. Pociąga 
to za sobą oczywiste konse-
kwencje: wielokrotnie więk-
sze zużycie prądu oraz wody, 
konieczność zapewnienia ty-
siącom turystów odpowied-
niej infrastruktury i bazy 
noclegowej, transportu, itd. 
Dlatego bardzo ważne jest 
oszacowanie, ilu turystów 
odwiedza daną miejscowość 
w okresie wakacyjnym. Moż-
na to robić na wiele sposo-
bów, ale najdokładniejszym 
i najbardziej miarodajnym 
jest obliczenie ilości ścieków 
odprowadzanych do miej-
scowych oczyszczalni. 

Jak duże są to zatem różni-
ce? Postanowiliśmy to spraw-
dzić na przykładzie gminy 
Jastarnia, która ma ok. 4 tys. 
mieszkańców. Oczywiście 
poza sezonem. Gdy tylko 
rozpoczyna się sezon letni 
Jastarnia ożywa i staje się 
nawet 40-tysięcznym mia-
steczkiem! To duże wyzwa-
nie przed samorządowcami, 
� rmami oraz instytucjami, 
których zadaniem jest za-
bezpieczenie podstawowych 
potrzeb mieszkańców i tu-
rystów. Elektrownie muszą 

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 samorządowców, 
przedsiębiorców, jak i mieszkańców bardzo ważne jest oszacowanie, ilu turystów odwiedza 
daną miejscowość w lecie. Najdokładniej można to zrobić analizując ilość... ścieków. 

bowiem dostarczyć znacznie 
więcej energii, � rmy zajmu-
jącej się dostawą wody oraz 
oczyszczalnie ścieków też mu-
szą znacznie zwiększyć swoje 
dostawy i moce przerobowe, 

itd. Zakłady muszą być zatem 
przygotowane na takie sytu-
acja. Dlatego np. oczyszczalnie 
ścieków projektuje się tak, aby 
były przystosowane zarów-
no do obsługi kilkudziesięciu 

tysięcy 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 wszystkich 
problemów, jak choćby zwią-
zanych z tym, że takie zakłady 
są nieco droższe w eksploatacji 
oraz wymagają sezonowego 
zatrudniania obsługi. Jest to 
jednak najlepsze z dostępnych 
obecnie rozwiązań, stosowa-
nych nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach zachodnich.

W sezonie nadmorskie miejscowości turtystyczne tętnią życiem
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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 

Gdzie można w przyjemnej 
atmosferze posłuchać o pasji 
i przedsiębiorczości, jedno-
cześnie degustując wyśmieni-
tych mołdawskich win, aro-
matycznej włoskiej kawy oraz 
pyszności zaserwowanych 
przez blogerki kulinarne? Ta-
kie rzeczy tylko na konferen-

cjach Wenusjanek!
Tym razem trójmiejska spo-

łeczność Wenusjanek spotka-
ła się w malowniczo poło-
żonym hotelu Golden Tulip 
Gdańsk Residence, gdzie zo-
stała ciepło powitana przez 
Daniela Danielewicza, dyrek-
tora generalnego kompleksu. 

Swoją obecnością zaszczyciły 
spotkanie kobiety biznesu: 
Małgorzata Jasnoch, prezes 
zarządu Gdańskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości i szef In-
kubatora STARTER, Natalia 
Bogdan, założycielka i pre-
zes zarządu ogólnopolskiej 
agencji pracy tymczasowej i 

Wenusjanki po raz trzeci
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doradztwa personalnego JO-
BHOUSE oraz Sylwia Zaręba, 
blogerka modowa i stylist-
ka. W rozmowie z Katarzyną 
Sempołowicz-Lipską i Patrycją 
Bronk panie wyjawiły m. in. 
nad jakimi projektami oraz z 
jakim zespołem pracują, w jaki 
sposób pasję można przekuć 
w intratne zajęcie, jak również 
podzieliły się garścią inspiracji 
odnośnie wystartowania z wła-
snym biznesem. 
Dorota Korbut

Uczestniczki 
trzeciego 

spotkania
Wenusjanek

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



Organizatorzy przygotowali 
dla osób odwiedzających tar-
gi bogatą i różnorodną ofertę: 
produkty i usługi dedykowane 
seniorom, bezpłatne badania i 
konsultacje zdrowotne, warszta-
ty plastyczne i ruchowe, wykła-
dy i porady ekspertów, a także 
ciekawy program artystyczny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Każdy znajdzie coś dla siebie 

– podkreśla Anna Jarosz, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, pomysło-
dawca targów. - Seniorzy są gru-
pą zróżnicowaną, w zależności 
od wieku i stanu zdrowia ich po-
trzeby są inne, dlatego na targach 
przygotowaliśmy propozycje za-
równo dla osób aktywnych, jak 
i tych niesamodzielnych, które 
wymagają wsparcia i opieki. 

Odnaleźć tu można wszystko 
to, co służy zdrowiu i radości 
życia na emeryturze, a więc wy-
roby prozdrowotne i medyczne, 

oferty z zakresu: pielęgnacji ciała 
i urody, opieki nad osobami star-
szymi, rehabilitacji, zdrowego 
żywienia, wypoczynku i podró-
ży, edukacyjne oraz propozycje 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

Bogata oferta
Tegoroczna edycja sopockich 

targów seniora odbędzie się pod 
hasłem: „Piękny uśmiech w każ-
dym wieku”. 

- Będziemy promować aktyw-
ny tryb życia, który niesie radość, 
doradzimy jak dbać o urodę i 
pięknie wyglądać mimo upływu 
lat oraz zadbamy o profilaktykę 
zdrowia, oferując naszym senio-
rom szereg bezpłatnych badań, 
warsztatów oraz porad eksper-
tów – podkreśla Marek Woj-
da, prezes Fundacji Niezależni, 
współorganizator targów.

Seniorzy będą mogli aktywnie 
wziąć udział w targach, uczestni-
cząc w licznych warsztatach np. 
obsługi laptopa i tabletu, warsz-
tatach plastycznych, jak np. ukła-
dania bukietów, tworzenia biżu-

terii, malowania na ceramice czy 
decoupage oraz ruchowych, m. 
in. gimnastyka kręgosłupa, twa-
rzy, nauka tańca, joga śmiechu, 
tai chi. Organizatorzy zachęcają 
do zabrania wygodnego stroju 
oraz obuwia aby w pełni skorzy-
stać z bogatej oferty zajęć rucho-
wych. 

Bezpłatne badania
Ważnym elementem targów 

są bezpłatne badania profilak-
tyczne, wykłady, porady oraz 
konsultacje zdrowotne, m. in. 
lekarza stomatologa, kardiologa, 
rehabilitanta, dietetyka, podolo-
ga, który podpowie jak dbać o 
stopy; badania wzroku i słuchu, 
gęstości kości, skóry, pomiar 
poziomu cukru, ciśnienia oraz 
tkanki tłuszczowej a także degu-
stacje zdrowej żywności. Przed 
halą stanie osteobus, w którym 
będzie można wykonać badanie 
densytometryczne (gęstości ko-
ści) w kierunku osteoporozy oraz 
mammobus, w którym panie w 
wieku 50-69 lat będą mogły bez-
płatnie wykonać badanie piersi. 

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

zentujemy ciekawe rozwiązania i 
pomysły jak przygotować się do 
starości aby była dobrym i speł-
nionym czasem – dodaje Anna 
Jarosz. -   Dużym zainteresowa-
niem na targach zawsze cieszą 
się wykłady i porady zdrowotne 
oraz badania profilaktyczne. To 
oznacza, że mamy coraz większą 
świadomość jak ważne jest przy-
gotowanie się do starości - zdro-
wy styl życia, odpowiednia dieta, 
profilaktyka, rozwijanie pasji i 
zainteresowań oraz pielęgnowa-
nie relacji. Jak mówi znane nam 
wszystkim powiedzenie: „Śmiech 
to zdrowie”, dlatego organizatorzy 
Sopockich Targów Seniora za-
chęcają do uśmiechu i promują w 
tym roku hasło: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”.

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

Na hali wystawienniczej będzie 
również specjalnie przygotowany 
unit dentystyczny gdzie będzie 
można bezpłatnie wykonać prze-
glądy dentystyczne. 

Liczy się uśmiech
- Starości należy się uczyć - jak 

mówił Aleksander Kamiński, pe-
dagog i wychowawca -  dlatego na 
Sopockich Targach Seniora pre-
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Biurowiec Enter powstaje 
przy ulicy Śląskiej, w centrum 
Gdyni, obok trasy szybkiego 
ruchu i zaledwie kilkaset me-
trów od węzła komunikacyj-
nego zapewniającego dojazd 
do Sopotu i Gdańska oraz 
Trójmiejskiej Obwodnicy.

Na 6 kondygnacjach biurow-
ca powstanie 4500 metrów 
kwadratowych powierzchni 
biurowo-usługowej. Każda 
kondygnacja daje możliwość 
elastycznego kształtowania 
powierzchni: od modułów 
typu open space po aranżację 
indywidualnych pokoi. 600 
mkw na parterze z witryna-
mi od strony głównej ulicy 
przeznaczone jest na ogólno-
dostępne usługi. Biurowiec 
jest dedykowany również 
firmom medycznym. Z ostat-
niej kondygnacji dostępne są 
tarasy, a biura mają widok na 
śródmieście Gdyni, z portem 
i morzem w tle. Miejsca par-
kingowe zlokalizowane są w 
hali garażowej. Przewidziane 
są także miejsca dla rowerów. 
Projekt biurowca powstał w 
gdyńskiej pracowni BJK Ar-
chitekci.
DK

Wiecha na biurowcu Enter
Zawisła wiecha na gdyńskim biurowcu Enter. Realizowany 
przez EKOLAN obiekt, którego budowa rozpoczęła się w maju 
b.r., zostanie ukończony w pierwszym kwartale 2015 roku. 
Obecnie rozpoczyna się montaż fasad i prace wykończeniowe.
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Wizualizacja obiektu

Multiagencja ubezpieczeniowa 
Superpolisa.pl otworzyła pla-
cówkę w gdyńskim Centrum 
Handlowym Riviera. Wszystkie 
osoby odwiedzające to miejsce 
zyskały dzięki temu dostęp do 
pełnej oferty ubezpieczeń – od 
komunikacyjnych po życiowe. 

Superpolisa.pl w zaledwie kilka 
minut porównuje oferty kilku-
nastu największych towarzystw 
ubezpieczeniowych. Pozwala to 
klientom sprawnie dopasować 
ubezpieczenie pod względem 
ceny i zakresu ochrony, tak aby 
kupiona polisa w jak najwięk-
szym stopniu odpowiadała ich 
faktycznym potrzebom i możli-
wościom finansowym. Podczas 
zakupu klienci mogą liczyć na 
profesjonalne wsparcie konsul-
tanta, który odpowie na wszelkie 
pytania dotyczące szerokiego 
wachlarza oferowanych przez 
Superpolisę ubezpieczeń: sa-
mochodowych, turystycznych, 
mieszkań, domów, zdrowia i ży-
cia. 

Placówka Superpolisy w Rivie-
rze jest częścią sieci kilkudziesię-
ciu oddziałów zlokalizowanych 
na terenie całego kraju. Oprócz 
bezpośredniego kontaktu z do-
radcą, osoby zainteresowane 
ubezpieczeniami mogą także bez 
wychodzenia z domu porów-

Superpolisa.pl 
z ubezpieczeniami w Rivierze!

nać i w parę minut kupić polisę 
na stronie www.superpolisa.pl. 
Każda z dostępnych metod za-
kupu ubezpieczenia gwarantuje 
oszczędność czasu i pieniędzy!

Superpolisa.pl mieści się na 
parterze Centrum Handlowego 

Riviera przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 2 w Gdyni. Zapraszamy 
również do kontaktu telefonicz-
nego pod numer 58 73 95 523 
oraz na adres gdynia1@super-
polisa.pl. 
Dorota Korbut



SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
zbiór 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, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
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, pamiąt-
ki 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

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, 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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
MIESZKANIE 55m w Wejhero-
wie, 3 pokoje, 1 piętro, rok bu-
dowy 2011, wysoki standard, 
258 tys, tel. 509 524 714

SPRZEDAM ziemię 2500 m2 
w Łowczu Górnym, koło Strze-
bielina, cena do negocjacji, 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 mieszkanie 2 
pokojowe 44.8m2, ul. Dokerów 
1\5, 2 piętro, blisko SKM oraz 
„R”, Rumia-Janowo, tel: 782 
983 184

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 budowla-
ną, 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 mieszka-
nie 2 pokojowe w domku 
wolnostojacym blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 
693 370 251

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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 po-
ziomie, 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 wod-
no – kanalizacyjne, gazowe, 

ekogroszek, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice, 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 transport, 
płacę w dniu odbioru, tel. 509 
942 079

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, 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 szczupłej, 
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

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

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, powieszę szafkę, 
przepcham zlew, przestawię 
meble, tel. 694 424 758
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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 rywa-
lizację tylko dla osób niepeł-
nosprawnych. Do tej pory 
podczas zmagań z osobami 
pełnosprawnymi na Mistrzo-
stwa Świata, czy Europy star-
towało nieco ponad 100 spor-
towców Osobna, światowa 
rywalizacja oraz dodatkowe 
kategorie pozwalają domnie-
mywać, że do Pucka może 

zjechać się nawet 200 zawod-
ników – uważa Paweł Podlew-
ski, pracujący przy organizacji 
wydarzenia

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

Organizatorzy podkreślają, 
ze osobne zawody dla niepeł-
nosprawnych to absolutna no-
wość w świecie armwrestlingu, 
która już na etapie planowania 
wzbudziła trochę kontrowersji. 
Niektórzy niepełnosprawni 
niechętnie zareagowali bo-
wiem na propozycję Interna-
tional Armsport Federation 
for Persons with Psyhical Di-
sabilities, która w ubiegłym 
roku, podczas spotkania WAF 
wystąpiła o zgodę na usamo-
dzielnienie się i odłączenie od 
dotychczasowych mistrzostw. 

To wtedy Zarząd WAF na czele 
z Assenem Hadjitodorovem, 
prezydentem światowej fede-
racji wyraził zgodę, aby niepeł-
nosprawnymi 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 Świata, 
czy Europy – mówi Podlew-
ski. - Program sam oblicza i 
proponuje ilość stołów do walk 
i symuluje czas rywalizacji. 
Przy 200 zawodnikach do ro-
zegrania mistrzostw potrzebne 
są nam maksymalnie 4 stoły. 
Ostatecznie o ilości stołów 
zdecydujemy po zgłoszeniu 
się wszystkch drużyn. Oczy-

wiscie stoły będą centralnym 
punktem zawodów, a głowni 
bohaterowie – czyli sami za-
wodnicy - będą rywalizowac 
na specjalnie przygotowanej 
scenie. Planujemy również 
całe mistrzostwa pokazywać 
na telebimach i telewizorach 
rozstawionych po całej sali 
oraz przeprowadzić darmową 
transmisję interenetową z całej 
rywalizacji mistrzostw. 

Organizatorzy wydarzenia to 
Federacja Armwrestling Pol-
ska, która współpracuje z  Mia-
stem Puck. “Express Powiatu 
Puckiego” objął patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem.

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
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