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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Tamara Łempicka została bo-
haterką pierwszego spotkania 
z cyklu „Za Granicą Sztuki” w 
Muzeum Emigracji w Gdyni. 
Cykl ośmiu wykładów przy-
bliży artystyczne koleje losu 
twórców, którzy dobrowolnie 
wybrali, bądź też zmuszeni byli 
wybrać, życie na poza Polską, 
śledząc ich wpływ na sztukę 
polską i światową.

Z kolei Centrum Kultury 
wprowadza w swym reper-
tuarze propozycję dla dzieci. 
Premiera „Małej Syrenki” na 
podstawie baśni H. CH. An-
dersena właśnie się odbyła. W 
tej interpretacji jest to zwario-
wana komedia muzyczna dla 
miłośników morskich przygód. 
Widzowie spektaklu przenoszą 
się do podwodnej krainy króla 
Neptuna i jego obdarzonej cu-
downym głosem córki-syrenki.

Nowości nie brakuje także w 
Teatrze Muzycznym. Najnow-
sza premiera to spektakl „� is 
is not a love song, czyli miłość 
Ci wszystko wypaczy”. Wokalny 
tandem tworzą: Renia Gosław-
ska i Krzysztof Wojciechowski, 
soliści Teatru Muzycznego w 
Gdyni. Oboje awangardowi, 
twórczy, wszechstronnie uzdol-
nieni, multiinstrumentaliści, z 
imponującym dorobkiem arty-
stycznym. Spektakl spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem, 
poruszył publiczność, wywołu-
jąc wzruszenie, zachwyt i zadzi-
wienie nad naturą ludzką.

KULTURA I SZTUKA 
BEZ GRANIC
Nowe wydarzenia i instytucje pojawiają się jak grzyby po deszczu na kulturalnej mapie Gdyni. 

Teatr Muzyczny 
postawił na poru-

szający spektakl

Centrum Kultury 
przygotowało 

coś dla  miłośni-
ków morskich 

przygód

Nagrody dla gdyńskich nauczycieli
Tradycją jest przyznawanie 
- z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej  - odznaczeń i wyróżnień 
dla  nauczycieli i pracowników 
oświaty. 

Tym razem uroczystości z tej 
okazji odbyły się w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicz-
nym Gdynia. Wręczono meda-
le Komisji Edukacji Narodowej, 
Nagrody Prezydenta Miasta 
Gdyni, Nagrody Pomorskiego 
Kuratora Oświaty oraz resorto-
we i związkowe wyróżnienia. 
DK

Barbara 
Dysarz 

– z lewej 
– odbiera  
Nagrodę 

Pomor-
skiego 

Kuratora 
Oświaty
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Gminę Kosakowo od-
wiedzili: Andrzej Halicki 
– Minister Administracji 
i Cyfryzacji, Bogdan Do-
mbrowski – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Ad-
ministracji i Cyfryzacji, Ry-
szard Stachurski – Wojewo-
da Pomorski. Gości przyjęli: 
Jerzy Włudzik – Wójt Gmi-
ny Kosakowo, Wojciech 
Piaseczny – Prezes Zarządu 
Pro-internet Sp. z o.o. ,Ro-
bert Cybulski – Wiceprezes 
Zarządu Pro-internet Sp. 
z o.o.,Wojciech Krakow-
ski – Wiceprezes Zarządu 
Pro-internet Sp. z o.o. Oraz 
Wojciech Stroiński – Dy-
rektor Działu Rozwiązań 
Telekomunikacyjnych C&C 
Partners Telecom.

 
Nowoczesna technologia

Pierwsza część spotkania 
odbyła się w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy Kosakowo. 
Na wstępie, Wojciech Pia-
seczny zaprezentował szcze-
góły realizowanego projektu 
oraz omówił rodzaje usług, 
które mogą być świadczone 
za pośrednictwem budowa-
nej sieci światłowodowej. 

Kosakowo ma dotacje na innowacje 
Delegację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gościła gmina Kosako-
wo. Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem realizacji budowy sieci światłowodowej na terenie gminy.

Sieci tego typu cechuje duża 
prostota, niezawodność oraz 
skalowalność świadczonych 
usług. Zwrócono również 
uwagę na fakt, iż budowa sieci 
FTTH Point To Point w gmi-
nie Kosakowo jest najwięk-
szym tego typu przedsięwzię-
ciem w Polsce.

 
Światłowód do domu

W drugiej części spotka-
nia zaprezentowano gościom 
główny węzeł dostępowy, któ-
ry zlokalizowany jest w Pier-
woszynie oraz dyskutowano 
na temat możliwości, jakie 
daje gminie tak nowoczesna 
sieć światłowodowa.

Wójt Jerzy Włudzik zwrócił 
uwagę, iż poza usługami te-
lekomunikacyjnymi takimi, 
jak: dostęp do Internetu, te-
lewizja kablowa czy telefon, 
już niebawem powstanie na 
terenie gminy nowoczesny 
monitoring, a od lipca b.r. 
dostępny jest w sieci program 
telewizyjny „Kosakowo TV”, 
który dostarcza mieszkańcom 
aktualnych informacji z gmi-
ny Kosakowo. Światłowód do 
domu to więc nie tylko szero-
kopasmowy dostęp do Inter-
netu, ale ogromne spektrum 
nowych możliwości, jakie daje 
nowoczesna technologia.

Następnie Jerzy Włudzik 
oraz Wojciech Piaseczny od-
powiadali na liczne pytania 
przybyłych gości. Najwięk-
sze zainteresowanie ministra 
oraz wojewody wzbudziła 
technologia, która została za-

stosowana na terenie gminy. 
Spośród wielu dostępnych 
rozwiązań, na terenie gminy 
Kosakowo została wdrożona 
technologia FTTH Point To 
Point, czyli światłowód do 
domu, punkt-punkt.

Prostota i niezawodność 

Jest to odmiana sieci FTTH, 
w której światłowód łączy 
abonenta bezpośrednio z 
głównym węzłem dostępo-
wym Operatora, bez jakich-

kolwiek rozdzielaczy, czy in-
nych punktów pośrednich. 

W tym rozwiązaniu, każdy 
z Klientów ma „swoje”, nieza-
leżne włókno światłowodowe, 
które nie jest współdzielone 
przez innych użytkowników. 

Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem realizacji budowy sieci światłowodowej na terenie gminy
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Chodzi o realizację projektu 
„Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej - budowa i moderniza-
cja systemu odprowadzania 
wód opadowych w Gdyni 
oraz Małym Trójmieście Ka-
szubskim”. Dokument jest 
formalnym potwierdzeniem 
woli wspólnego działania, 
wyrażonej w liście intencyj-
nym, podpisanym przez sa-
morządowców 11 kwietnia 
2008 roku.

 
Redukcja zanieczyszczeń 

Umowa o współpracy okre-
śla prawa i obowiązki, zwią-
zanych z realizacją projektu 
przez Gdynię, Rumię, Redę i 
Wejherowo w zakresie zarzą-
dzania, monitorowania, spra-
wozdawczości oraz kontroli.

Dzięki wspólnym działa-
niom ma dojść do redukcji 
zanieczyszczeń w wodach 
opadowych i roztopowych 
trafiających do Bałtyku - za-
wiesin ogólnych o ponad 
70% i ok. 90 % substancji ro-
popochodnych w skali roku. 
Rozbudowany i zmoderni-
zowany system odprowadza-
nia wód opadowych, oprócz 
podniesienia jakości wód 
powierzchniowych - rzek 
i potoków oraz wód przy-

W 75. rocznicę pierw-
szych wysiedleń ludności 
polskiej przez okupanta 
niemieckiego został  od-
słonięty pomnik Gdynian 
Wysiedlonych. 

W uroczystości udział 
wzięli m. in. przedsta-
wiciele Stowarzyszenia 
Gdynian Wysiedlonych, 
rodziny wysiedlonych, 
władze miasta, a także 
mieszkańcy. Pomnik 
stanął na skwerze u 
zbiegu ulic Starowiejskiej 
i Dworcowej, dokładnie w 
tym samym miejscu, gdzie 
zmuszani do wyjazdu 
gdynianie oczekiwali na 
transport. Monument au-
torstwa rzeźbiarzy Adama 
Dziejowskiego i Pawła Sa-

sina przedstawia rodzinę: 
matkę, syna ciągnącego 
wózek z częścią dobytku, 
a także córkę, która oglą-
da się za pozostającym 
w tyle psem. Zwierzę jest 
symbolem tego wszystkie-
go, co gdynianie zosta-
wiali wygnani ze swych 
domów. 

Przypomnijmy, że ma-
sowe wysiedlenia gdynian 
rozpoczęły się praktycznie 
zaraz po zajęciu miasta 
przez Niemców we wrze-
śniu 1939 roku. Według 
zarządzenia, wysiedlani 
musieli pozostawić całe 
mienie za wyjątkiem 
podręcznego bagażu, zaś 
w drzwiach miały zostać 
klucze... DK
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Pomnik dla wysiedlonych 

Uroczyste odsłonięcie pomnika

Gdynia i MTK razem 
na rzecz Zatoki Gdańskiej
Gdynia, wspólnie z Rumią, Redą i Wejherowem, będą chronić wody Zatoki Gdańskiej. 
Strony podpisały umowę o współpracy.
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brzeżnych Zatoki Gdańskiej, 
przeciwdziałać będzie podto-
pieniom oraz powodziom. 

 
Rozszerzony zakres

- Od bardzo dawna, bo od 
roku 2007, zabiegaliśmy o 
to, aby budowa kanalizacji 
deszczowych została objęta 
dofinansowaniem unijnym. 
Małymi krokami udało się 
przekonać do tego pomysłu 
odpowiednie instytucje. Dzię-
ki temu teraz możemy reali-
zować dużą liczbę tego typu 
projektów - mówi Michał Guć, 
wiceprezydent Gdyni. 

W wyniku realizacji rozsze-
rzonego zakresu projektu dłu-

gość wybudowanej lub przebu-
dowanej kanalizacji deszczowej 
wzrośnie z 13,63 km do 25,01 
km. Natomiast liczba urządzeń 
podczyszczających z 46 szt. do 
56 szt.

Warto przypomnieć, że 29 
września tego roku zawarty 
został aneks do umowy o dofi-
nansowanie projektu o miasta 
Rumia, Reda oraz Wejherowo. 

Wspólne finansowanie

Wcześniej, od połowy 2011 
roku, Gdynia była jego sa-
modzielnym beneficjentem. 
Wprowadzone zostały m. in. 
następujące zmiany: zakres 
rzeczowy projektu zwiększo-

no o osiem zadań inwestycyj-
nych: cztery w Gdyni, dwa w 
Rumi i po jednym w Redzie i 
Wejherowie; udzielone dofi-
nansowanie ze środków euro-
pejskich zwiększono z ponad 
37 mln zł do niespełna 50 mln 
zł; nastąpiło zwiększenie kosz-
tu całkowitego projektu z ok. 
54,41 mln zł do ok. 72,75 mln 
zł. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2007-2013. Dofinansowanie z 
Funduszu Spójności pozostaje 
na dotychczasowym poziomie 
– prawie 70 proc.
Oprac. Dorota Korbut

Władze Gdyni 
i Małego 

Trójmiasta 
Kaszubskiego 

podpisały 
umowę o 

współpracy
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„Inicjatorem i długoletnim 
prezesem Towarzystwa był 
lekarz chirurg Miron Miki-
ciński. Współdziałali w nim 
m.in. kpt. A. Dulin, sędzia 
Konwicki, księgarz Marian 
Niemierkiewicz. Przy Towa-
rzystwie Muzycznym działały 
amatorskie zespoły muzyczne, 
np. kameralne złożone z mu-
zyków-amatorów, członków 
Towarzystwa, uprawiające 
muzykę w różnych kręgach 
środowiskowych a czasem 
nawet amatorska orkiestra 
smyczkowa”. Do Gdyni byli 
zapraszani artyści teatralni z 
występami solowymi. Bardzo 
często zdarzało się, że uznany 
artysta przebywający w Gdyni 
na wypoczynek dawał kon-
cert w muszli koncertowej, 
na Kamiennej Górze lub w 
jednym z licznych gdyńskich 
lokali rozrywkowych. Nie lada 
atrakcje mieli mieszkańcy i let-
nicy przebywający latem 1939 
roku. „Entuzjastycznie przy-
witano mistrza śpiewu przez 
społeczeństwo polskie. Po 
powitaniach wygłosił Kiepura 
przemówienie. Mówił o swej 
tęsknocie do Gdyni, której 15 
lat nie widział, o sobie i swej 
pracy, o tym, że na cele do-
zbrojeniowe i społeczne w Pol-
sce będzie śpiewał tak długo, 
jak trzeba będzie. Entuzjazm 
doszedł do zenitu, gdy zaśpie-
wał z samochodu piękną pieśń 
Galla „Zejdź z gondoli”, a po-
tem popularną piosenkę ludo-
wą „Umarł Maciek umarł”. Do 
dzisiaj żyjący, naoczni świad-
kowie tamtego wydarzenia z 
lubością wspominają występ 
legendarnego tenora.

Altruistyczne podejście 
do życia zaowocowało kon-
certem w centrum Gdyni. 
„Koncert Jana Kiepury na 
Fundusz Obrony Morskiej 
w Gdyni dnia 23.VII.1939 o 
godz. 21.15 na Placu Grun-
waldzkim”. Wizyta znakomi-
tego śpiewaka związana była 
z krótkim wypoczynkiem  
w gdyńskim uzdrowisku i waż-
nymi sprawami biznesowymi. 
Mający dobrych doradców 
finansowych Jan Kiepura zaro-
bione pieniądze lokował w nie-
ruchomościach. Gdynia była 
idealnym miejscem, w któ-
rym warto było nabyć działki 
budowlane za „Dziennikiem 
Gdyńskim”: „Kiepura buduje 
komfortowy hotel. Jak Kiepu-
ra sporządził w dniu 28 bm. 
akt notarialny, nabywając plac 

budowlany przy ul. Tetmajera 
na Wzgórzu Focha. Poza tym 
Kiepura wszczął pertraktacje 
celem wykupienia obszernego 
placu dawnego hotelu Nad-
morskiego na Kamiennej Gó-
rze, gdzie mieści się obecnie 
YMCA. Na placu tym Kiepura 
zamierza wznieść komforto-
wy hotel”. Nieruchomości na 
Kamieńcu Pomorskim, bo i 
tak nazywano Steinberg (Ka-
mienna Góra) należały do naj-
droższych w ówczesnej Polsce. 
Niewiele osób z elity towarzy-
skiej Warszawy, Krakowa czy 
Poznania mogły pochwalić się 
rezydencja w Gdyni. 

Wspólne muzykowanie 
przyciągało osoby ze słuchem 
muzycznym. Instrumentalne 
granie w orkiestrze dawało 
możliwości poznania wielu 
osób o podobnych zainte-
resowaniach, wspólny re-
pertuar uspokajał i łagodził 
obyczaje. Do wybuchu wojny 
w 1939 roku w Gdyni pró-
by odbywało sześć orkiestr, 
w tym orkiestra symfonicz-
na Gdyńskiego Towarzystwa 
Muzycznego, która aktywnie 
uczestniczyła w licznych uro-
czystościach państwowych  
i kościelnych. Były to głównie 
uroczystości rocznicowe zwią-
zane z krzewieniem ducha pa-
triotyzmu i podtrzymywania 
tradycji chrześcijańskich: Boże 
Ciało, rocznica Konstytucji  
3-go Maja, Dni Morza, rocz-
nica Odzyskania Niepodległo-
ści. 

Na koncerty Orkiestra Sym-
foniczna GTM zapraszała 
melomanów do auli Państwo-
wej Szkoły Morskiej. Zespo-
ły muzyczne składające się z 
muzyków i śpiewaków chętnie 
udzielały się w działalności 
charytatywnej na rzecz osób 
dotkniętych ubóstwem. Kon-
certy odbywały się w salach 
gdyńskich hoteli i lokali roz-
rywkowych. Całkowity dochód 
ze sprzedaży biletów i zapro-
szeń zasilał konto organizacji 
samopomocowych. „Nie lada 
ucztę artystyczną przeżyli ci 
wszyscy, którzy onegdaj byli w 
„Hotelu Centralnym” uczest-
nikami koncertu wokalno-in-
strumentalnego, urządzonego 
ze szlachetnej inicjatywy To-
warzystwa Świętego Wincen-
tego a Paulo na gwiazdkę dla 
ubogich miasta. Publiczności, 
przeważnie z kół inteligenc-
kich, zebrało się bardzo dużo”. 
Wykładnią jakości kultury były 

Kultura i sztuka a działalność 
muzyczno-wokalna
Ważnym punktem na kulturalnej mapie Gdyni było Gdyńskie Towarzystwo Muzyczne. 

imprezy kulturalno – artystycz-
ne ogólnodostępne i występy 
znanych artystów. 

W Gdyni były organizowane 
liczne koncerty, recitale i kon-
kursy muzyczne. Gdyńskim 
organizatorom życia kultural-

nego zaufali m. in. mecenasi 
konkursu Chopinowskiego 
odbywającego się w Warsza-
wie. „W 1932 roku szczegól-
nie uroczyście obchodzono 
w Gdyni Dni Chopinowskie.  
Jarosław Kłodziński

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.
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Panie Tomaszu, w poprzed-
nich wyborach do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
zabrakło Panu zaledwie kilku 
głosów, by zostać radnym… 
Czy startuje Pan również w 
tegorocznych wyborach?

Rzeczywiście dosłownie kil-
ku głosów zabrakło mi w 2010 
roku, by dostać się do Sejmiku. 
Dziękuję moim wyborcom, 
którzy wówczas oddali na mnie 
swój cenny głos. Obecnie mam 
nieco inne plany wyborcze, 
więc nie ubiegam się o fotel 
radnego Sejmiku Wojewódz-
twa.  Mam jednak swojego fa-
woryta wśród kandydatów. Tą 
osobą jest Bartłomiej Pobłocki. 
Znam go  i doceniam za to, co 
robi na rzecz lokalnej społecz-
ności. Dlatego swój głos oddaję 
właśnie na niego i liczę na to, że 
osoby popierające moją kandy-
daturę w poprzednich wybo-

Rozwój Regionu 
to nasza wspólna sprawa
Tomasz Fopke, Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przekazał swoje poparcie 
kandydatowi do Sejmiku Województwa Pomorskiego - Bartłomiejowi POBŁOCKIEMU.

rach, również zagłosują na Bartka 
Pobłockiego. Z pewnością będzie 
to dobrze ulokowany głos.

Dlaczego popiera Pan akurat 
Bartłomieja Pobłockiego?

Demokracja daje nam możli-
wość wyboru. Wybieramy spo-
śród nas kogoś, kto zna nasze 
problemy i wie, jak pomóc. Kto 
chce działać i ma do tego siły. 
Takim człowiekiem jest Bartło-
miej Pobłocki, twardy Kaszub, 
którego w działaniu nie zrażają 
niepowodzenia.  Jego rodzina 
od wieków zmagała się z prze-
ciwnościami losu, budując na 
Pomorzu swoje gniazdo rodowe. 
Bartek, przedstawiciel młodego 
pokolenia – kontynuuje tradycję 
odpowiedzialnej pracy dla spo-
łeczeństwa, to człowiek otwarty 
i energiczny, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Jest osobą 
wykształconą, z ogromnym do-
świadczeniem życiowym oraz 
kwalifikacjami w zakresie biz-
nesu i działalności społecznej. 
Ma wiedzę i umiejętności, któ-
re z powodzeniem będzie mógł 
wykorzystać dla dobra regionu, 
jako aktywny radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.  
Warto Mu zaufać!

Który z wyborczych prioryte-
tów Bartłomieja Pobłockiego 
jest panu najbliższy?

 Znam program wyborczy 
Bartka Pobłockiego i dlatego 
właśnie tak zdecydowanie go 
popieram. Właściwie każdy 
z jego priorytetów do mnie 
przemawia i przekonuje mnie 
do poparcia jego kandydatu-
ry. Głównym postulatem jest 
przeciwdziałanie bezrobociu i 
aktywizacja lokalnego rynku 
pracy. Jako biznesmen z do-
świadczeniem, wynikającym 
również z zatrudnienia w in-
stytucjach państwowych i fir-
mach prywatnych, dokładnie 
zna specyfikę rynku pracy i 
problemy, jakie należy w tym 
zakresie rozwiązać. Podoba mi 
się również, że duże znaczenie 
w jego programie ma rozwój 
regionu oraz aspekty tak ważne 
dla mieszkańców województwa, 
jak: swobodny dostęp do usług 
medycznych, promocja regionu 
i jego walorów turystycznych, 
poprawa bezpieczeństwa dro-
gowego i bezpieczeństwa so-
cjalnego mieszkańców, a także 
aktywne wykorzystanie środ-
ków unijnych. 

Jestem pewien, że Bartłomiej 
Pobłocki skutecznie i sprawnie 
będzie zmierzał do realizacji 
swoich priorytetów, a jego pra-
ca radnego Sejmiku przyniesie 
wiele korzyści nie tylko wo-
jewództwu jako całości, lecz 
wszystkim jego mieszkańcom. 

Takim 
człowiekiem 
jest Bartłomiej 
Pobłocki, twardy 
Kaszub, którego 
w działaniu 
nie zrażają 
niepowodzenia 
- mówi Tomasz 
Fopke (z prawej)

Fo
t. 

m
at

. p
ra

s.



601-638-877

BUKSZPAN sadzonki 3zł + 
przesyłka sztuka. 30cm. Orzech 
włoski drzewko 10zł + przesyłka 
sztuka. 120cm, pięciornik 
sadzonka 2zł + przesyłka 60cm. 
Tel:887-688-968

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny, rozmiar M, stan bardzo 
dobry 250 zł. Płaszczyk z lnu, 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-
885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL. Cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy – cena 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 
usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 

usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193 

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupie. 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki. 
Tel: 668-193-771

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

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155x13. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki – 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

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

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

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

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z Kartuz w 
wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. 
Tel: 518-995-461

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

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
627-608

SEX to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

WITAM. Jestem wysokim brune-
tem lat 40 o niebieskich oczach. 
Szukam kobiety o wrażliwym 
sercu, miłej i sympatycznej na 
stałe. Tel: 601-775-377.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 794-956-742

PEŁNA życia 50 latka z wiarą 
w szczęśliwa przyszłość szuka 
Pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM tanio stolik pod te-
lewizor wysokość 80, szerokość 
50, długość 70. Mdf dąb. Cena 
120 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM akwarium 60 litrów, 
pro� lowe, szczelne z wyposaże-
niem. Tel: 504-422-179

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrowe. Cena 30 i 50 złotych 
sztuka. Tel: 511-841-826

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków czy-
stości oraz artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM rowerek trenin-
gowy stacjonarny i ławeczkę 
do ćwiczeń siłowych z gryfem. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 511-
159-965

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 3kw bardzo 
praktyczna, średnica klocka i sęki 
nie maja żadnego znaczenia. Tel: 
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We wtorek 21 października 
koszykarki Basketu Gdynia 
zainaugurowały tegoroczne 
odwiedziny w szkołach pod-
stawowych, a pierwszą pla-
cówką przyjmującą gdyńskie 
zawodniczki okazała się SP 
nr 10. Projekt o nazwie "Sport 
sposobem na szczęśliwe 
życie" zakłada prowadzenie 
zajęć wychowania fizycznego 
przez reprezentantki nad-
morskiego klubu, jak również 
dyskusję o zaletach profesjo-
nalnego uprawiania sportu 
oraz udzielenie odpowiedzi 
na pytania zadawane przez 
uczniów.

26 października, czyli w 
niedzielę koszykarki Basketu 
podejmować będą sąsiada z 
ligowej tabeli - Pszczółkę AZS 
UMCS Lublin. Obie ekipy nie 
odniosły w bieżącym sezonie 
ani jednej ligowej wygrany, 
więc bez wątpienia przystąpią 
do wspomnianej rywaliza-
cji bardzo umotywowane. 
Początek meczu o godz. 16 w 
hali Gdynia Arena.

Po siedmiu rozegranych 
kolejkach gdynianki są wi-
celiderkami tabeli PGNiG 
Superligi Kobiet, zdobywszy 
12 punktów, a miano niepo-
konanych przypada ciągle 
szczypiornistkom MKS Sel-
gros Lublin. W ramach 8. 
serii gier 25 października 
(sobota) Vistal zmierzy się 
na wyjeździe z Piotrcovią 
Piotrków Trybunalski.

Vistal Gdynia - SPR Ol-
kusz 36:17 (24:5) 

Vistal: Gapska, Kordo-
wiecka - Pawłowska 7, 
Niedźwiedź 6, Andrze-
jewska 4, Janiszewska 4, 
Kozłowska 4, Galińska 3, 
Kulwińska 2, Gutkowska 2, 
Dorsz 2, Łabuda 1, Zych 1, 
Kobylińska..

SPR: Wąż, Hoffman - Kob-
zar 5, Marszałek 4, Wcze-
śniak 3, Basiak 2, Fierka 1, 
Nowak 1, Przytuła 1, Leń-
czuk, Postołek, Latała.

Do 13. kolejki I ligi gdyń-
scy kibice musieli czekać na 
pierwszy domowy triumf 
swojego zespołu. Sprawę 
przesądził Bartosz Ława, 
który kapitalnym strzałem 
z blisko 25 metrów nie dał 
szans bramkarzowi Pogoni 
Siedlce. 

Jak się później okaza-
ło, kolejne bramki przy 
Olimpijskiej tego dnia 
już nie padały. Niemniej 
jednak nastąpił przełom w 
ekipie żółto-niebieskich. 
- W końcu! Zdobyliśmy 
trzy punkty i to nas naj-
bardziej cieszy. Da jakiś 
bodziec do większej pracy, 
w końcu odnieśliśmy 
zwycięstwo na własnym 
boisku - powiedział trener 
Arki, Grzegorz Niciński, 
cytowany przez oficjalną 
stronę klubu. 

Arkowcy najbliższy poje-
dynek stoczą w sobotę na 
Dolnym Śląsku, rywalizu-
jąc z KGHM Zagłębiem 
Lubin, które plasuje się na 

2. lokacie z dorobkiem 25 
punktów. Piłkarze Arki 
zajmują 12. pozycję z 14 
"oczkami" na koncie.

Arka Gdynia - Pogoń 
Siedlce 1:0 (1:0)
Bramki: Ława 38' 
Arka: Skowron - Glauber, 
Sobieraj, Fialho, Warcho-
lak - Jagiełło (57' Sulewski), 
Ława, Nalepa (64' Łuka-
siewicz), Wojowski -  Lech 
(79' Calderon) - da Silva 
Pogoń: Kozaczyński - 
Grudniewski, Dybiec, Le-
wandowski, Guzek, Rodak, 
Dziubiński, Demianiuk, 
Dzięgielewski (65' Drażba), 
Krawczyk (66' Ogrodnik), 
Tataj (57' Wocial)
Żółte kartki: Łukasiewicz 
- Dzięgielewski, Kozaczyń-
ski, Grudniewski
Sędzia: Wojciech Krztoń 
(Olsztyn)
Widzów: 2749

Długo oczekiwane 
zwycięstwo wreszcie 
nadeszło

SPR Olkusz bezradny 
w starciu z Vistalem

Piłkarki ręczne Vistalu Gdynia nie pozostawiły cienia wątpliwości 
przeciwniczkom z Olkusza, uzyskując ogromną przewagę już 
w pierwszej połowie (24:5), a ostatecznie odprawiając  przyjezdne 
w stosunku 36:17. 
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Basket Gdynia 
odwiedza 
podstawówki 
i chce przełamać 
złą passę
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