
1www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

piątek, 28 listopada 2014 r.              
Nr 44 (262) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Nieruchomości
i wnętrza str. 4-5

Z okazji Dnia Otwartego 
każdy zainteresowany studia-
mi na AMW mógł sprawdzić 
ofertę uczelni, a przy okazji 
dobrze się zabawić korzysta-
jąc z symulatorów. 

Wszystkim, którzy odwie-
dzili uczelnię, udostępnione 

zostały specjalistyczne gabi-
nety dydaktyczne oraz nowo-
czesne symulatory. Była oka-
zja, by „na sucho” popływać 
okrętem na najnowszym sy-
mulatorze mostka nawigacyj-
nego. Goście mogli również 
sprawdzić swoje umiejętno-

ści strzeleckie na tzw. trena-
żerze strzeleckim „Śnieżnik” 
- to jeden z najnowocześniej-
szych tego rodzaju sprzętów 
w Polsce. Zajęcia przeprowa-
dzane były także w uczelnia-
nym planetarium. Wrażenia 
dla przyszłych mechaników 

czekały w symulatorze spa-
wania, gdzie można było zo-
baczyć, uczyć się i trenować 
różne metody spawania i to 
w różnych środowiskach. 
Natomiast, jak reagować w 
różnych sytuacjach kryzyso-
wych, można było zobaczyć 

w symulatorze zagrożeń mi-
litarnych i pozamilitarnych. 
Z kolei o tym, jak nawiązać 
łączność na morzu, każdy 
mógł się dowiedzieć w Labo-
ratorium Łączności Morskiej 
i Radiolokacji. 
Oprac. DK

AMW OTWIERA PODWOJE
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, zwykle zamknięta dla osób 
postronnych, tym razem otworzyła swoje drzwi dla wszystkich. 

Goście mogli również sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie
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Zajęcia na symulatorach cieszyły się sporym zainteresowaniem

Zawody odbywały się w So�  w Bułgarii, zaś 
gdyński strażak zdobył podczas nich tytuł 
Mistrza Europy. Czym jest grappling? To 
formuła walki, polegająca na konfron-
towaniu zawodników różnych sportów 
chwytnych takich, jak: judo, zapasy, 
rosyjskie sambo, czy brazylijskie jiu 
jitsu. W 2013 r. Światowa Federacja 
Zapasów FILA zrezygnowała z pro-
mocji grapplingu na rzecz zapasów. 

Zdobycie tytułu Mistrza Europy 
otworzyło Zbigniewowi Tyszce możli-
wość wystartowania pod koniec przyszłego 
roku w Mistrzostwach Świata w Brazylii. W 
zawodach tych będzie startowało jedynie 
dwóch Europejczyków, jeden Azjata, a po-
zostali rywale to Amerykanie i Brazylij-
czycy. Dodajmy, że tytuł Mistrza Europy 
to kolejny sukces osiągnięty przez Zbi-
gniewa Tyszkę. Oprac. DK

Honorowy patronat nad konkursem objął Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni i ks. Antoni Nerek, proboszcz 

para� i św. Józefa. Konkurs adresowany jest do wszyst-
kich rodzin zamieszkałych w województwie pomor-
skim. Uczestnicy są proszeni o składanie gotowych 

szopek do Szkoły Podstawowej nr 29,  przy ul. Ście-
giennego 8 w Gdyni, u  Aleksandry Motylińskiej. 
Termin to 1 grudnia. Cele konkursu to: podtrzy-
mywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodze-
niowych, pielęgnowanie zwyczajów związanych z 

kulturą regionu, doskonalenie sztuki projektowania i 
rozwijanie zmysłu estetycznego oraz inwencji twórczej.

Każda rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną 
szopkę. Wszystkie elementy muszą być wykonane samo-
dzielnie. To oznacza, że nie będą przyjmowane prace z 
gotowymi elementami (wykluczone są lalki, � gurki, pla-
stikowe zwierzątka, pocztówki, itp.).

Wszystkich uczestników konkursu organizatorzy za-
praszają na uroczystą świąteczną galę, która odbędzie się 

dzili uczelnię, udostępnione sprawdzić swoje umiejętno-
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Strażak na medal
Sekcyjny Zbigniew Tyszka, strażak z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, 
został Mistrzem Europy w submission 
� ghting/grappling.

Pora na rodzinną szopkę
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni już po raz 13 jest organizatorem Wojewódz-
kiego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową.  

14 grudnia w kościele św. Józefa w Gdyni, przy ul. Ramuł-
ta 13, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. Nagro-
dzone szopki będzie można obejrzeć na pokonkursowej 
wystawie w Muzeum Miasta Gdyni. Prace chętnych ro-
dzin zostaną przekazane w styczniu na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Dorota Korbut
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Legendarna grupa hip-
hopowa Onyx wystąpi 
28 listopada w Gdań-
sku. Sticky Fingaz oraz 
Fredro Starr zaprezen-
tują dotychczasowy 
dorobek oraz materiał 
z nowego albumu „Wa-
kedafucup”. 

Grupa Onyx pochodzi z Qu-
eens w Nowym Jorku. Zespół 
odkrył dla szerszej publicz-
ności DJ Run-D.M.C – Jam 
Master Jay, który wyprodu-
kował dużą część muzyki na 
debiutanckim albumie grupy 
„Bacdafucup”. Krążek został 
wyróżniony platyną, a utwo-
ry takie, jak „Slam” i „Throw 
Ya Gunz” zapisały się złotymi 
literami w historii hip-hopu. 

Grupa jest znana także dzięki 
swojej współpracy z zespołem 
Biohazard i... karierze filmo-
wej, którą prowadzą człon-
kowie zespołu Sticky Fingaz i 
Fredro Starr. 

Gościem specjalnym będzie 
DJ Illegal z niemieckiej grupy 
Snowgoons oraz raper repre-
zentujący hiszpańską scenę 
hardcore rapu Bambax wraz z 
Dj Ru Ondo.

Bilety: 39 zł w przedsprzeda-
ży, 59 zł w dniu koncertu. Do 
nabycia w: Fireline Skateshop 
Gdańsk, CH Wielki Młyn; Fat 
Cap, Galeria Bałtycka; Prosto 
Shop Sopot; Chrom, Gdynia i  
Allegro. DK

Jeśli gotowanie jest Twoją pasją, chcesz wygrać 100 tysię-
cy złotych i pracować pod okiem najlepszego polskiego szefa 
kuchni - Wojciecha Modesta Amaro, zgłoś się do trzeciej edycji 
programu „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”.

Nie musisz być zawodowcem, ale musisz być gotowy na 
wszystko! Jeśli chcesz być sławny, potrafisz gotować i masz na-
prawdę mocne nerwy, czekamy na Twoje zgłoszenie! Zaprasza-
my w sobotę 29 listopada do Gdyni - Restauracja Abrahama. 
Szczegóły pod nr: 881771066. DK

Piekielna kuchnia 
zaprasza! 
Rusza casting do trzeciej edycji programu 
„Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”!

Onyx zagra 
w Trójmieście
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Podczas dnia otwartego 
uczelni udostępniona zosta-
ła oferta jednej z najnowo-
cześniejszych bibliotek na 
Pomorzu, czyli Biblioteki 
Głównej AMW. 

Każdy z czterech uczelnia-
nych wydziałów przedstawił 
swoją ofertę dydaktyczną. 
Akademia Marynarki Wo-
jennej to uczelnia wojskowo-
cywilna. Kształci przyszłe 
kadry Marynarki Wojen-
nej, studentów cywilnych, 
a także kadry na potrzeby 
gospodarki morskiej. W jej 
ofercie można znaleźć 4 kie-
runki studiów wojskowych 
(nawigacja, mechatronika, 
informatyka oraz mechanika i 
budowa maszyn) oraz 11 kie-
runków studiów cywilnych 
(nawigacja, mechanika i bu-
dowa maszyn, informatyka, 
mechatronika, automatyka 
i robotyka, bezpieczeństwo 
narodowe, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, systemy infor-
macyjne w bezpieczeństwie, 
wojsko w systemie służb 
publicznych, pedagogika i 
stosunki międzynarodowe). 
Można również rozwijać i 
doskonalić swoje umiejętno-
ści na kilkunastu kierunkach 
studiów podyplomowych 
oraz studiach doktoranckich. 
Rocznie uczelnia kształci 
około 8000 osób. W 2012 
roku Akademia Marynarki 
Wojennej obchodziła swoje 
90. urodziny. DK

Akademia 
Marynarki 
Wojennej 
zaprasza

W ostatni weekend listo-
pada w Gdyni odbędzie się 
Wielki Finał drugiej edycji 
międzynarodowego zespo-
łowego konkursu programi-
stycznego „Asseco Pogram-
ming Marathon24 Gdynia 
2014. Powered by CodiLime”. 

Rozstrzygnięcie drugiej 
edycji międzynarodowego 

zespołowego konkursu pro-
gramistycznego Marathon24 
odbędzie się w Pomorskim 
Parku Naukowo-Techno-
logicznym Gdynia. Wielki 
Finał będzie trwał nieprze-
rwanie przez 24 godziny, w 
trakcie których 30 trzyosobo-
wych drużyn będzie walczyć 
o nagrodę główną. Finaliści 

zmierzą się z trzema zadania-
mi wymagającymi nie tylko 
bardzo wysokich umiejętno-
ści programistycznych, ale 
też zdolności ustalenia sku-
tecznej strategii i szybkiego 
reagowania na zagrania prze-
ciwników. W Wielkim Finale 
zmierzą się reprezentanci z 
ośmiu krajów - z Polski, Ro-

Wielki Finał Marathon24 już blisko sji, Białorusi, Ukrainy, Czech, 
Włoch, Austrii i Serbii. Są to 
zarówno studenci, pracownicy 
naukowi, zawodowi programi-
ści, jak również licealiści. Na 
trzy najlepsze zespoły czekają 
nagrody pieniężne o łącznej 
wartości 30 000 zł.

- To, że właśnie tutaj rozgry-
wa się po raz kolejny finał tak 
prestiżowego konkursu jak 
„Asseco Programming Mara-
thon24 Gdynia 2014. Powered 
by CodiLime”, jest dla nas jako 

współgospodarzy źródłem 
ogromnego zadowolenia i 
satysfakcji - mówi Wojciech 
Szczurek,  prezydent Gdyni. - 
Mam nadzieję, że wśród fina-
listów, a zwłaszcza zwycięzców 
tego konkursu będą gdynianie 
lub osoby, które zdecydują 
się realizować swoje życiowe 
i zawodowe plany w naszym 
mieście, może w Pomorskim 
Parku Naukowo - Technolo-
gicznym Gdynia. 
DK

Swoje stoiska wystawienni-
cze prezentowało wiele firm. 
Narzeczeni mogli poznać ofer-
ty fotografów, makijażystek, 
zobaczyć najnowsze kolekcje 
zaproszeń ślubnych, stoisko z 
dekoracjami, a przede wszyst-
kim suknie ślubne. Czyż każ-
da panna młoda o tym nie 
marzy? 

Największą atrakcją był 
oczywiście pokaz sukien ślub-
nych. Nie zabrakło znanych 
marek! Pojawiły się projekty 
Pronovias, Rosa Clara czy 
Cymbeline, a także premiero-
wy pokaz hiszpańskiej marki 
YolanCris. 

Oczywiście nie zabrakło nie-
spodzianek i nagród. Główne 
nagrody to dowolna suknie 

ślubna z kolekcji SWEETHE-
ART 2015 - ufundowana 
przez gdyński salon Celebrity 
BRIDAL, garnitur - ufundo-
wany przez firmę PAWO oraz 
pakiet fryzjersko-kosmetycz-
ny dla panny i pana młodego 
o wartości 2500 zł - ufundo-
wany przez Salon Urody Le 
Sourire.

Oprócz tego można było po-
znać najnowsze trendy wśród 
zaproszeń ślubnych, dekora-
cji weselnych czy kompozycji 
florystycznych oraz zobaczyć 
stoiska najlepszych cukierni i 
fotografów.

Nie zapomniano również o 
panach. Były stoiska z modą 
męską oraz luksusowe auta i 
limuzyny do ślubu. 

Wielka ślubna gala za nami
Zakończyła się VIII Pomorska Gala Ślubna, 
czyli niepowtarzalna okazja dla par 
planujących organizację ceremonii ślubnej 
i przyjęcia weselnego. 

- Pomorska Gala Ślubna to je-
den z takich etapów, które po-
mogą Wam dokonać dobrych 
wyborów, którymi będziecie 
w pełni usatysfakcjonowani – 

uważa Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. - Ceremonia ślubna 
i przyjęcie weselne to w końcu 
najważniejszy dzień w Wa-

szym życiu. Każdy się z nami 
zgodzi, że warto zadbać aby 
ten dzień był niepowtarzalny 
i szczególny!
Oprac. DK
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Największą atrakcją był oczywiście pokaz sukien ślubnych
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Zdolność kredytowa w 
listopadzie osiągnęła kolejny 
historyczny rekord. Trzy-
osobowa rodzina z docho-
dem w wysokości 5 tys. zł 
może aż w czterech bankach 
pożyczyć ponad pół miliona 
złotych. Wszystko dzięki 
rekordowo niskim stopom 
procentowym. 

445 tys. zł –na taki kredyt 
mieszkaniowy w listopadzie 
2014 r. może liczyć trzyoso-
bowa rodzina z dochodem 
5 tys. zł netto. Możliwy do 
zaciągnięcia dług odpowia-
da więc niemal 90-krotności 
miesięcznego wynagro-
dzenia. W przedstawio-
nym przypadku rodzina 
musiałaby zadłużyć się na 
30 lat, korzysta z bankowego 
rachunku i karty kredyto-
wej, a w niektórych bankach 
także kupić dodatkowe 

ubezpieczenie. 
Co niemniej ważne, 

listopadowy wynik jest 
o 43 tys. zł lepszy niż w 
analogicznym okresie przed 
rokiem i o 11 tysięcy wyższy 
niż w poprzednim miesiącu. 
Wzrost ten wynika przede 
wszystkim z obniżek stóp 
procentowych. Wyższa 
zdolność kredytowa ozna-
cza, że nie tylko wzrosły 
możliwości nabywcze 
osób, których dochody już 
wcześniej pozwalały na 
zaciągnięcie kredytu na 
wymarzone mieszkanie, 
ale także ci, którzy dotych-
czas nie byli wiarygodni w 
oczach banków (nie mieli 
zdolności kredytowej), dziś 
mają szansę na pozytywną 
wery� kację. Zmiany te 
wzmagają więc popyt na 
nieruchomości. (raf)

Ile bank może pożyczyć?

Choć od początku 2015 roku 
kupując mieszkanie na kredyt 
trzeba będzie dysponować nie 
5-, a 10-procentowym wkładem 
własnym, wygląda na to, że de-
weloperzy nie obawiają się bra-
ku klientów. 

- W październiku � rmy bu-
dujące mieszkania i domy na 
sprzedaż rozpoczęły budowę 
7726 mieszkań, co oznacza 
wzrost w stosunku do paździer-
nika 2013 r. o ponad 10 proc. 
w ujęciu 12-miesięcznym, któ-
re pokazuje kondycję rynku z 
szerszej perspektywy, zmiana 
jest jeszcze bardziej imponują-
ca – wyjaśnia Marcin Krasoń 
z � rmy Home Broker. - Przez 
ostatnich 12 mies. dewelope-
rzy rozpoczęli 66,4 tys. budów, 
a rok temu wartość ta wynosiła 
50,8 tys., co oznacza wzrost o 
30,7 proc. Więcej budują także 
inwestorzy indywidualni, któ-
rych aktywność (w ujęciu 12-
mies.) wzrosła w ciągu roku o 
3,5 proc.

O wierze deweloperów w do-
brą przyszłość świadczyć może 
też liczba wydawanych pozwo-
leń na budowę. Wprawdzie w 
samym październiku było ich 
mniej niż w poprzednich czte-
rech miesiącach (6128 sztuk), 

ale gdy spojrzeć na statystykę 
długoterminowo, to w ujęciu 
12-mies. liczba wydanych de-
weloperom pozwoleń wzrosła 
w ciągu roku o 27,7 proc. i jest 
najwyższa od jesieni 2012 r.

Aktywność deweloperów w 
okresie listopad 2013 – paź-
dziernik 2014 r.

- Rozpoczynając wiele budów 
przedsiębiorstwa budowlane 
chcą nadrobić zaległości sprzed 
kilku lat. Efektem spowolnienia 
sprzed dwóch lat jest fakt, że 
dziś liczba oddawanych miesz-
kań nie jest imponująca – wy-
jaśnia Marcin Krasoń. - Przez 
ostatnich 12 mies. na rynek tra-
� ło 58,7 tys. lokali, to o 2 proc. 
mniej niż rok wcześniej. Należy 
przy tym zauważyć, że jest to 
wartość o prawie 8 tys. mniej-
sza niż liczba rozpoczynanych 
obecnie budów.

Wszystko wskazuje na to, że 
rok 2014 będzie dla dewelope-
rów udany. Póki co wszystkie 
statystyki obejmujące pierw-
szych dziesięć miesięcy prezen-
tują się bardzo dobrze. Liczba 
oddanych do użytkowania 
mieszkań wzrosła w porówna-
niu do analogicznego okresu 
ubiegłego roku o 3,6 proc., licz-
ba rozpoczętych budów o 34,8 

Deweloperzy budują na potęgę
Budowę niemal 8 tys. mieszkań rozpoczęli deweloperzy w październiku! To najlepszy wynik 
od kwietnia 2012 r., kiedy to na statystykę wpłynęło wejście w życie ustawy deweloperskiej. 

proc., a liczba wydanych po-
zwoleń – o 38,8 proc. 

Zakończony trzeci kwartał 
był dla � rm deweloperskich 
kolejnym dobrym jeśli chodzi o 
sprzedaż. Średnio był o 8,5 proc. 
lepszy od okresu lipiec-wrzesień 
w ubiegłym roku. Ze spółek no-

towanych na giełdzie najlepszy 
wynik zanotował Budimex, 
który zwiększył sprzedaż o 123 
proc. Dobrze wiedzie się także 
innym czołowym � rmom ta-
kim jak: Ronson Development 
(sprzedaż większa o 21 proc.), 
Dom Development (20 proc.) 

i JW Construction (13 proc.). 
Coraz większa liczba wydawa-
nych pozwoleń na budowę po-
kazuje, że wiele przedsiębiorstw 
ma ambitne plany na niedaleką 
przyszłość. Do kupna miesz-
kania klientów zachęcają m.in. 
niskie stopy procentowe zwięk-
szające dostępność kredytów 
oraz obniżające atrakcyjność 
bankowych lokat oraz dobra 
koniunktura w gospodarce. Nie 

bez znaczenia jest też program 
rządowych dopłat Mieszkanie 
dla Młodych, który oferuje do-
� nansowanie do kredytu mło-
dym osobom kupującym swoje 
pierwsze mieszkanie na rynku 
pierwotnym. Warto jednak do-
dać, że obecne wyniki dewelo-
perów odnosimy do słabszych 
ostatnich lat, statystyczne wzro-
sty są więc w dużej mierze efek-
tem tzw. niskiej bazy.
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Ponad 200 mln zł zostało zare-
zerwowanych na tegoroczne do-
płaty do kredytów Mieszkanie dla 
Młodych do końca października. 
Wygląda jednak na to, że listo-
pad będzie ostatnim miesiącem, 
w którym będzie można dostać 
kredyt z tej puli. Od grudnia wiele 
banków będzie przyjmować tylko 
wnioski na kolejne lata.

Jest to związane ze sposobem 
działania programu. W MdM za-
łożono określoną pulę pieniędzy 
na każdy rok działania, przykła-
dowo na 2014 r. jest to 600 mln zł. 
To, z której puli zostanie rozliczo-
na dopłata dla danego klienta, za-

Banki przestają przyjmować wnioski o dopłaty MdM
Otrzymanie kredytu w ramach programu MdM z dopłatą wypłaconą w tym roku będzie coraz trudniejsze  
– banki przestają bowiem przyjmować wnioski kredytowe. Osoby, które wybrały mieszkanie z datą oddania  
do użytkowania pod koniec roku, znalazły się w trudnej sytuacji. 

leży od daty oddania mieszkania 
do użytkowania, bo dofinansowa-
nie MdM stanowi ostatnią transzę 
płatności dla dewelopera. Ta zaś 
nierozerwalnie łączy się właśnie z 
ukończeniem budowy i oddaniem 
mieszkania. Jeśli więc ktoś jest 
wybrał mieszkanie, które zostało 
już oddane lub zostanie oddane 
przed końcem roku, powinien 
zająć się sprawą jak najszybciej, 
bo w niektórych bankach wnioski 
będą przyjmowane jeszcze tylko 
przez kilka dni.

Wśród banków, które już dziś 
zapowiedziały zaprzestanie przyj-
mowania wniosków na 2014 rok 

są na chwilę obecną: Alior Bank 
(wnioski przyjmował do 24 listo-
pada br.), Eurobank (nie akceptu-
je wniosków z terminem wypłaty 
dofinansowania przypadającym 
pomiędzy 10 a 31 grudnia br.) i 
PKO BP (data graniczna to 28 li-
stopada br.). Stanowiska nie okre-
śliły póki co BGŻ, Deutsche Bank 
i Getin Noble Bank, z kolei Pekao 
SA nie wprowadziło wprawdzie 
granicznej daty, ale to na oddzia-
łach i doradcach banku spoczywa 
odpowiedzialność jeśli chodzi o 
określenie szans na wypłatę pie-
niędzy w terminie.

Oczywiście bez problemu moż-
na składać wnioski o kredyty z 
terminem wypłaty dofinansowa-
nia na kolejne lata. Wyjątkiem 
jest Bank Zachodni WBK, który 

nie tylko wyznaczył 24 listopada 
br. jako datę końca przyjmowania 
wniosków o kredyty z dopłatami 
w tym roku, ale na razie w ogóle 
planuje wstrzymać akceptowanie 
wniosków o kredyty MdM, co 
jest związane z przeciążeniem 
oddziałów i brakiem czasu na 
wprowadzanie wniosków do sys-
temu BGK.

Zaprzestanie przyjmowania 
wniosków na ten rok przez banki 
jest jak najbardziej zrozumiałe, 
bo przyjmując wniosek np. w po-
łowie grudnia, bank praktycznie 
nie ma szans na uruchomienie 
kredytu w terminie. A pieniądze 
muszą być wypłacone w odpo-
wiednim czasie, bo tak został 
skonstruowany program Miesz-
kanie dla Młodych. (oprac. Raf)
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Kolibki Adventure Park 
Gdynia będą bazą najnowszej 
edycji rajdów na orientację z 
cyklu “Rajd z Kompasem”. 13 
grudnia rozpocznie się tam 
piesza impreza na orientację 
„Mikołajkowy Kompas”.

Organizatorzy przygoto-
wali trzy trasy do wyboru: 
Smerfową (7,5 km), Zieloną 
(15 km) i Czarną (15 km). 
Na miejscu oprócz rywaliza-
cji na trasach liczne atrakcje: 
ognisko, pyszne jedzonko, 
losowanie zjazdów „tyrolek”, 
spotkanie z Tajemniczym 
Gościem. Każdy uczestnik 
otrzyma w pakiecie starto-

Mikołajkowy Kompas w Kolibkach
Fo
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wym kolorowy numer startowy, 
kolorową mapę oraz dyplom 
uczestnictwa. 

Tradycyjnie organizatorzy za-
pewniają cenne nagrody - nie 
tylko dla najlepszych ekip. 

W miarę zbliżania się terminu 
Rajdu na stronie www.zkompa-
sem.pl będą zamieszczane istot-
ne dla startujących informacje. 

- Mikołajkowy Kompas bę-
dzie super okazją do przedświą-
tecznego spotkania pasjonatów 
rajdów na orientację. Nie może 
Ciebie zabraknąć – podkreślają 
organizatorzy wydarzenia.

Rajd organizuje Kolibki Ad-
wenture Park i Klub Ino z Kom-
pasem. (GB)

Poprzednia edycja rajdu miała miejsce w Sierakowicach
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SPRZEDAM
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, 465 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

MIESZKANIE 3-pokojowe, 
kuchnia wyposażona, Lubo-

widz. Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od ręki 24h. 
Tel: 514-192-787

ABSOLUTNIE każde auto ku-
pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

RENAULT tra� c 1.9 dci 2003 
rok, 130 tys km, hak, opony z=l, 
9 osób. Tel: 509-023-988

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od ręki 24h. 
Tel: 514-192-787

ABSOLUTNIE każde auto ku-

pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

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

INNE

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od ręki 24h. 
Tel: 514-192-787

ABSOLUTNIE każde auto ku-
pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

SPRZEDAM tanio cztery opo-
ny zimowe z felgami 155x70 
13”. rocz.09. 09. Cena 320 zł. Tel: 
510-501-955.

SPRZEDAM lampy tył bmw 
e46 i e36. Tel: 509-023-988

SPRZEDAM bardzo dużo 
części nowych do motoru 
wska oraz książek. Tanio. Tel: 
885-699-284

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

DORABIANIE kluczy, awaryjne 
otwieranie zamków, Rumia. Tel: 
693-717-871 

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

CHŁOPAK bez nałogów, lat 41. 
Pozna miłą Panią w celu stałe-
go związku. Tel: 514-906-666.

SEX To Lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725, Sopot.

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł! Proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provi-
dent: Polska S.A. - 600-400-295 
(opłata wg taryfy operatora)

DREWNO kominkowe , 
gałęziówkę do co, sprzedam 
Możliwość dowozu gratis. Tel: 
606-522-604

DREWNO opalowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałę-
ziówkę sprzedam. Możliwość 
dowozu gratis. Tel: 503-353-421

SPRZEDAM ster statku z drew-
na mahoniowego. Tel: 796-720-
371. http://olx.pl/57429961

PIEC ka� owy oddam. Tel: 515-
411-954

SPRZEDAM ławkę do ćwiczeń 
marki THORN mało używaną 
razem z osprzętem. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM wannę narożną, 
akrylowa obudowa plus panel. 
Cena 450 zł. Tel: 500-800-848

DRZWI pełne, jasne i me-
talowe, szybkowar, expres, 
autodraha, garnitur 140 100% 
wełny, tel. 885 557 151

LODÓWKA elektrolux -170cm 
wysokości, żelazko tefal nowe, 
stół, ława ciemna. Tel: 885-
557-151

SPRZEDAM akwarium 80 
litrów. Tel: 605-423-517

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

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

SPRZEDAM biurko kompute-
rowe duże. Tel: 509-023-988

SPRZEDAM szafkę na buty 
białą 50zł. Zlew 2 komorowy 
baterie i szafkę  50zł, stan 
bardzo dobry, Wejherowo. Tel: 
798-020-532

DREWNO opalowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałęziówkę 
sprzedam. Możliwość dowozu 
gratis. Tel: 503-353-421

SPRZEDAM drewno kominko-
we, gałęziówkę do pieców co. 
Tel: 782-846-927

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

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, 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
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W najbliższą sobotę, 29 listo-
pada zespół Basketu Gdynia 
zmierzy się w ramach 9. Kolej-
ki Tauron Basket Ligi Kobiet z 
ubiegłorocznym wicemistrzem 
Polski, ekipą CCC Polkowice. 
Będzie to trzecie z rzędu nie-
zwykle trudne spotkanie na-
szych koszykarek. 

Choć ciężko porównywać 
składy i ambicje tegorocznej 

drużyny z tą wicemistrzow-
ską sprzed roku, to potencjał 
zespołu CCC Polkowice i tak 
wydaje się być kilkukrotnie 
wyższy od gdyńskiego. W skła-
dzie polkowiczanek próżno 
szukać nazwisk z najwyższej 
półki, jednak podopieczne Ar-
kadiusza Rusina po 7 meczach 
(wciąż mają do rozegrania 
zaległe spotkanie z Pszczół-

ką AZS UMCS Lublin) mają 
na swoim koncie 6 zwycięstw 
i zaledwie jedną porażkę- z 
Artego w Bydgoszczy. Taki 
bilans sprawia, że zespół CCC 
z całą pewnością będzie trud-
nym rywalem dla gdyńskiego 
zespołu. Najskuteczniejszymi 
zawodniczkami w składzie 
CCC są Helena Sverrisdottir 
oraz Aishah Sutherland, które 

Z bilansem jednego 
zwycięstwa oraz siedmiu po-
rażek zespół Basketu Gdynia 
zajmuje obecnie 11 miejsce 
w tabeli. Jak do tej pory pod-
opieczne Vadima Czeczuro 
zdołały wygrać jedynie z 
Basketem Konin, który z 
jeszcze słabszym bilansem 
zamyka tabelę Tauron Basket 
Ligi Kobiet. 

Czy sytuacja gdyńskiego 
zespołu jest jednak aż tak 
zła? Po meczu ze wspo-
mnianym Koninem zespół 
Basketu zmierzył się kolejno 
z drugą oraz trzecią drużyną 
w tabeli, tj. Energą Toruń 
oraz Artego Bydgoszcz, a już 
w kolejce czeka ekipa CCC 
Polkowice. Nic więc dziwne-
go, że euforia po zwycięstwie 
nad Koninem szybko minę-
ła, a lista porażek wydłużyła 
się. 

W tym wszystkim jest jed-
nak światełko w tunelu. Dwa 
ostatnie mecze pierwszej 
rundy, prowadzona przez 
Vadima Czeczuro ekipa 
rozegra z Widzewem Łódź 
oraz beniaminkiem- MKK 
Siedlce, a więc zespołami jak 
najbardziej w zasięgu gdyń-
skich koszykarek. Jak do tej 
pory obie te drużyny wygra-
ły po dwa mecze i zajmują 
ósmą oraz dziewiątą lokatę 
w tabeli. Jeżeli gdyniankom 
uda się zrealizować ten plan 
minimum, to jeszcze przed 
świętami Bożego Narodze-
nia, ekipa Basketu „podsko-
czy” w tabeli i z lepszymi 
nastrojami rozpocznie rok 
2015. Czy im się to uda? 
Przekonamy się już w ciągu 
najbliższych trzech tygodni! 
Mecze z MKK ( w Siedlcach) 
zaplanowano na 6 grudnia, 
zaś z Widzewem gdynianki 
zmierzą się „u siebie” 14 
grudnia. 

Pierwszoligowy zespół rezerw 
Basketu Gdynia, Politechnika 
Gdańska, bardzo dobrze radzi 
sobie w swoich rozgrywkach. 
Po pierwszym meczu rundy re-
wanżowej, podopieczne Mag-
daleny Szymkiewicz z bilansem 
6 zwycięstw oraz 4 porażek 
znajdują się obecnie na 3 miej-
scu w tabeli. Tuż nad nimi znaj-
dują się dwie stołeczne drużyny 
– AZS Uniwersytet Warszawski 
oraz SMS PZKosz Łomianki. 

W najbliższą niedzielę 
gdańszczanki będą miały oka-
zję zrehabilitować się za jedną 

Światełko 
w tunelu?

Przed nimi trudne wyzwanie
notują średnio kolejno 14 i 13,3 
punkty w każdym meczu. Po-
nadto, w składzie są trzy, znane z 
gdyńskich parkietów koszykar-
ki: Ketia Swanier, Magda Kacz-
marska oraz Karolina Puss. 

W zupełnie odwrotnej sytuacji 
są koszykarki Basketu Gdynia. 
Podopieczne Vadima Czeczuro 
jak do tej pory wygrały zaled-
wie jedno spotkanie i nic nie 
ucieszyłoby ich tak bardzo, jak 
pokonanie wyżej notowanego 
przeciwnika. Czy jest to jednak 
możliwe? Gdynianki dobre me-

cze przeplatają słabszymi wystę-
pami, więc ciężko powiedzieć 
jaki wynik mogą osiągnąć w so-
botę. Niezmiennie od początku 
sezonu najskuteczniejszymi za-
wodniczkami są Kateryna Do-
rogobuzova (15pkt), Dominika 
Miłoszewska (10,4pkt) oraz 
Angelika Stankiewicz (8,8pkt). 
Pod dużym znakiem zapytania 
stoi występ Julii Adamowicz, 
która w ubiegłym tygodniu do-
znała kontuzji. 

Początek spotkania zaplano-
wano na godz. 16:00. 

Gdańszczanki pną 
się coraz wyżej

z dotychczasowych porażek – tę, 
którą odniosły w Lublinie (58:68). 
30 listopada, o godz. 14:30, ekipa 
Politechniki Gdańskiej zmierzy 
się w Hali Centrum Sportu Aka-
demickiego Politechniki Gdań-
skiej (al. Zwycięstwa 12, Gdańsk) 
z drużyną AZS UMCS II. W 
zespole rezerw ekstraklasowej 
Pszczółki AZS UMCS najskutecz-
niejszymi zawodniczkami są Ka-
tarzyna Trzeciak (16 pkt), Jessica 
Dulęba (12,8pkt) oraz Grażyna 
Wikoś. W drużynie z Gdańska 
najwięcej punktów zdobywają 
Agata Ostrowska (9,8pkt), Julia 
Adamowicz (8,8), Angelika Kuras 
(8.6pkt, 8zb) oraz Karina Różyń-
ska (8,3pkt). 

Zwycięstwo nad naszą druży-
na było jednym z dwóch, jakie 
zespół Darii Cybulak odniósł w 
obecnych rozgrywkach. Tym bar-
dziej możemy być pewni, że pod-
opieczne Magdaleny Szymkie-
wicz będą chciały zrewanżować 
się lubliniankom i odnieść swoje 
siódme zwycięstwo w sezonie!

W najbliższą 
niedzielę 
gdańszczanki 
będą miały 
okazję zre-
habilitować 
się za jedną z 
dotychczaso-
wych porażek 
– tę, którą 
odniosły w Lu-
blinie (58:68)

Pierwszoligowy 
zespół rezerw 
Basketu Gdynia, 
Politechnika Gdań-
ska, bardzo dobrze 
radzi sobie w swo-
ich rozgrywkach
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