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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

W mieście powstaną 3 szta-
by: przy Teatrze Miejskim 
(ul. Bema 26), In gremio (ul. 
Strażacka 15) i YMCA Gdynia 
(ul. Żeromskiego 26). Dat-
ki do puszek będzie zbierało 
1280 wolontariuszy - w tym 
roku zbiórka odbywa się dla 
podtrzymania wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na od-
działach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz dla godnej 

opieki medycznej seniorów.
Z tej okazji w najbliższą nie-

dzielę, 11 stycznia w mieście 
będzie bardzo gorąco – przy-
gotowano dziesiątki imprez, 
setki licytowanych gadżetów 
i tysiące serduszek. W progra-
mie mnóstwo atrakcji od rana 
do wieczora. Wśród nich np. 
w Centrum Riviera   koncerty 
dadzą: Reni Jusis, SouthBlunt 
System, Mietek Blues Band, 
Siergiej Kriuczkow i Riverbo-
atRamblers, Joanna Knitter 
i Jo&LazyFellow. Wystąpią 
Cheerleaders Gdynia, Elphin 
- Grupa Tańca Irlandzkiego, 
Centrum Muzyczne RYTM, 
� e Salsa Kings i Ambershi-
re. Przewidziano kilkanaście 
stref atrakcji oraz spotkania z 

Katarzyną Figurą, Mateuszem 
Kuśnierewiczem i Dariuszem 
Michalczewskim. O godz. 
10.00 na Bulwarze Nadmor-
skim zacznie się  II edycja bie-
gu „Na ratunek”. O tej samej 
porze na lotnisku Gdynia - 
Kosakowo wystartuje rajd dla 
kierowców amatorów „Moto-
Orkiestra”, a w Centrum Gdy-
nia Waterfront rozpoczną się 
konkursy, występy taneczne, 
sportowe i muzyczne. W godz. 
11.00 - 15.00 na Plaży Śród-
mieście przy Contrast Cafe 
potrwają ekstremalne przygo-
dy. Zaś w godz. 12.00 - 17.00 w 
Teatrze Miejskim odbędą się 
występy zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych, a  o godz. 
18.00 zacznie się tradycyjna 
wielka orkiestrowa licytacja, 
prowadzona przez prezydenta 
Wojciecha Szczurka. Będzie 
można licytować m. in. mor-
ski wiatrowskaz, wykonany 
przez studentów i pracowni-
ków Wydziału Mechaniczne-
go AM, koszulki z autogra-
fami gdyńskich sportowców 
i szklane serce z autografem 
Jurka Owsiaka od Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni.

Przy Klubie MW Riwiera 
słychać będzie wystrzały z 
moździerza, odbędą się wy-
stępy Reprezentacyjnej Orkie-
stry MW i Chóru AMW oraz 
pokazy Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „2-go Morskiego 
Pułku Strzelców”. 

W Zespole Szkół nr 10, 
Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej, YMCA Gdynia, 
CH Batory i CH Klif przy-
gotowano konkursy, gry i 
wielkoorkiestrowe sklepiki z 
loterią. W siedzibie  Wydzia-
łu Nawigacyjnego Akademii 
Morskiej odbędzie się pre-
zentacja Symulatora Mostka 
Nawigacyjnego i pokazy w 
Planetarium oraz zwiedzanie 
Daru Młodzieży.

Na zakończenie „poleci” 
światełko do nieba - o godz. 
20.00 z parkingu przy Cen-
trum Riviera.
Oprac. DK

Klub Marynarki Wojennej 
“Riwiera” w Gdyni zaprasza 
na wernisaż wystawy fotogra� i 
Piotra Krahla „Toscana - Siena 
Palona”. Wernisaż odbędzie się 
w piątek 16 stycznia 2015 r. o 
godz.18.00 w Klubie MW „Ri-
wiera”, w  galerii na 1 piętrze. 
Wystawa potrwa do 12 lutego 
2015 r. Będą na niej prezento-
wane duże fotogramy (100x70 
cm). Wstęp wolny.

Piotr Krahl to z zawodu i 
zamiłowania fotograf. Swoje 
prace prezentował na wielu 

wystawach w kraju. Skupia 
się na fotogra� i czarno-białej 
i jednobarwnej, szukając cie-
kawych form geometrycznych 
i malarskich. - Wielokrotnie 
odwiedziłem Italię - jej różne 
rejony, jednak niepowtarzal-
nym i urzekającym dla mnie 
stał się wyjazd do Toskanii 
- mówi. - Słowami trudno 
wyrazić magię tego zakątka, 
jego wyjątkowość w wyrazie i 
formie i przede wszystkim je-
dynej w swoim rodzaju barwie 
krajobrazu. DK

DOŁĄCZ DO ORKIESTRY!
Jak co roku, Gdynia „zagra” w orkiestrze. 
I to jakiej! Będzie to już 23. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Będzie można 
licytować m. in. 
morski wiatrow-
skaz, wykonany 
przez studentów i 
pracowników Wy-
działu Mechanicz-
nego AM, koszulki 
z autografami 
gdyńskich spor-
towców i szklane 
serce z autografem 
Jurka Owsiaka od 
Komendy Miejskiej 
Policji w Gdyni.

Toskania nad Bałtykiem
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Datki do puszek będzie zbierało 1280 wolontariuszy  
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Do tej pory udało się to między innymi założycielom fir-
my IVONA Software, Łukaszowi Osowskiemu i Michało-
wi Kaszczukowi, których syntezator mowy IVONA okazał 
się hitem nie tylko na lokalnym rynku, ale również stał się 
przepustką do światowej kariery. Natomiast firma Bilander, 
laureat z 2008 roku, stworzył Binocle. Produkt pozwala na 
tworzenie analiz i raportów przez osoby, które niekoniecznie 
znają bazy danych i język programowania. 

 
Bez ograniczeń 

Ubiegłorocznymi zwycięzcami zostali: twórca projektu VR 
ONE Damian Karczewski. Jego pomysł pozwala na tworze-
nie indywidualnych prezentacji, wykorzystując wirtualną 
rzeczywistość. Drugie miejsce zajęli Jan Radzikowski, To-
masz Grzechnik, Konrad Słoniewski i Tomasz Główka. Ich 
pomysł ISIVI, jest pierwszym w Polsce, inteligentnym porta-
lem pracy i rozwoju osobistego. Trzecie miejsce zajął Konrad 
Klepacki i jego Barobot, czyli robot, który potrafi serwować 
drinki.  

Gdyński Biznesplan nie przewiduje ograniczeń ze względu 
na wiek - najmłodszy uczestnik konkursu miał 18, najstarszy 

63 lata, chociaż największą grupą zgłaszającą się do konku-
rencji stanowią osoby w wieku 21-30 lat. Nie jest to również 
konkurs tylko dla gdynian. Brali w nim udział uczestnicy z 
Warszawy, Wrocławia, Suwałk, Słupska, Krakowa, Poznania 
i Elbląga. 

 
Cenne nagrody

Żeby zgłosić się do konkursu należy do 31 stycznia prze-
słać drogą elektroniczną zgłoszenie, wypełnione na stronie 
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl. Drugi etap, który rozpocznie 
się 16 lutego, to czas na szkolenia i dostarczanie przygoto-
wanych biznesplanów organizatorowi konkursu, czyli prezy-
dentowi Gdyni do 31 marca 2015 roku. 

Laureatów konkursu Gdyński Biznesplan czeka wiele cen-
nych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego. 
Łączna pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych. Ponadto fi-
naliści będą mogli skorzystać z bezpłatnej, półrocznej opieki 
doradcy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 
podczas gali finałowej 1 czerwca 2015 roku. 
Oprac. DK

Biznesplan 
po raz trzynasty
Ruszyła XIII edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”. To doskonała okazja, żeby zgłosili 
się przedsiębiorcy, którzy dopiero raczkują na rodzimym rynku, albo pracują nad 
pomysłem, który chcieliby wcielić w życie. 
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Do Bałtyckiego Portu No-
wych Technologii można już 
wjechać przez nowe rondo, 
przystosowane do transportu 
wielkogabarytowego. Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekono-
miczna wydała już około 100 
milionów złotych na rewitali-
zację terenów po byłej Stoczni 
Gdynia.

Nowe rondo ma średnicę 44 
metrów i jest łącznikiem mię-
dzy aleją Solidarności a droga-
mi wewnętrznymi Bałtyckiego 
Portu Nowych Technologii, 
które również wyremonto-
wano w ramach inwestycji. 
Wszystkie jezdnie mają beto-
nową nawierzchnię z wzmoc-
nioną podbudową, dzięki 

czemu można po nich trans-
portować ponadgabarytowe 
i ciężkie towary, jak  choćby 
elementy offshore.

Warto przypomnieć, że 
wcześniej Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna na terenie 
po Stoczni Gdynia wyremon-
towała biurowiec G-330 - tzw. 
Akwarium, a także zbudowała 
prawie 10 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej i od-
prowadzania wód opadowych. 
Uczestniczyła też w budowie 
sieci energetycznej i ciepłow-
niczej. W czerwcu 2015 roku 
ma zostać oddany do użytku 
zmodernizowany budynek, 
tzw. Pentagon, w którym bę-
dzie funkcjonował Park Kon-

Nowe drogi na terenach postoczniowych
Zakończyła się kolejna inwestycja infrastrukturalna 
na obszarach postoczniowych. 

struktorów. To wspólna inwesty-
cja Gminy Gdynia i Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Powstaną tam powierzchnie la-
boratoryjne i prototypownie, z 
których będą korzystać firmy in-
nowacyjne, m.in. z branży stocz-
niowej. W dalszych planach jest 
też modernizacja budynku daw-
nej elektrociepłowni.

Obecnie na terenie Bałtyckie-
go Portu Nowych Technologii 
działają firmy głównie związa-
ne z gospodarką morską: Crist, 
Energomontaż-Północ Gdynia, 
Fast GritBlasting, Gafako, HG 
Solutions, Hydromega, Stocznia 
Remontowa Nauta, Vistal Stocz-
nia Remontowa oraz Elcen.
Oprac. DK

Choinki po świętach 
nie powinny trafiać do 
pojemników na odpa-
dy zmieszane - przede 
wszystkim ze względu 
na rozmiary drzewek 
oraz to, że stanowią one 
podlegający selektyw-
nej zbiórce odpad biode-
gradowalny.

 
Firma wywożąca odpady 

z nieruchomości na terenie 
Gdyni rozpoczęła odbiór 
drzewek świątecznych w 
tym tygodniu, zgodnie z 
następującym harmonogra-
mem: 23 stycznia oraz 6 i 20 
lutego 2015 r. w dzielnicach: 
Chwarzno-Wiczlino, Działki 
Leśne, Grabówek, Kamienna 
Góra, Leszczynki, Orłowo, 
Redłowo, Śródmieście, Wito-
mino Leśniczówka, Wito-
mino Radiostacja i Wzgórze 
św. Maksymiliana; 16 i 30 
stycznia oraz 13 i 27 lutego 
2015 r. w dzielnicach: Babie 
Doły, Chylonia, Cisowa, Dą-
browa, Karwiny, Mały Kack, 
Obłuże, Oksywie, Pogórze, 
Pustki Cisowskie-Demptowo 
i Wielki Kack.

Choinki należy wystawiać 
przed pergolami śmietniko-
wymi w sposób nieblokujący 
do nich dostępu. W zabudo-
wie jednorodzinnej, w celu 
uniknięcia nieporządku, 
należy wystawić drzewko 
przed posesją w miejscu wi-
docznym, łatwo dostępnym, 
najpóźniej do godz. 6.00 
rano w dniu planowanego 
wywozu. Oprac. DK

Nadrzędnym celem mo-
dernizacji sieci jest poprawa 
niezawodności zasilania – tj. 
zmniejszenie liczby awarii i 
skrócenie czasu ich trwania, 
a także – o ile to możliwe - 
nieprzerywanie dostaw na-
wet podczas planowych prac 
na sieci. Inwestycje spółka 
realizuje wg kolejności za-
pewniającej najwyższą efek-
tywność wydatkowanych 
nakładów. Przeprowadzone 
w spółce analizy wpływu po-
szczególnych kierunków mo-
dernizacji sieci jednoznacz-
nie wskazują, że najbardziej 
efektywnymi kierunkami in-
westowania są: automatyza-
cja sieci średniego napięcia 
oraz wymiana przewodów 
średniego i niskiego napięcia 
na izolowane.

W ramach prowadzonych 
prac modernizacyjnych w 
2104 roku wymieniono bli-
sko 730 km linii i przyłączy 
z „gołych” na izolowane i 
zmodernizowano ponad 

Pozbądź się 
choinki... i to 
ekologicznieENERGA-Operator 

zmodernizował linie
Blisko 250 milionów złotych przeznaczyła ENERGA-Operator w 2014 r. na realizację programu poprawy niezawod-
ności zasilania, na który składa się przede wszystkim modernizacja sieci i automatyzacja sieci średniego napięcia. 
Zdaniem spółki efekty są już odczuwalne przez klientów.

1300 słupowych stacji trans-
formatorowych. Dzięki prze-
izolowaniu linie energetyczne 
nie reagują wyłączeniem, gdy 
spadnie na nie gałąź, a nawet 
– gdy oprze się o nie pień zła-
manego drzewa. Z kolei czas 
ewentualnych awarii ulega 
znaczącemu skróceniu dzięki 
wykorzystaniu rozłączników 
sterowanych radiowo. W 2014 
roku spółka zamontowała na 

sieci blisko 780 takich urzą-
dzeń.

Pozytywne efekty automaty-
zacji sieci średniego napięcia 
wskazuje Mirosław Nowakow-
ski, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Majątkiem Sie-
ciowym w gdańskim oddziale 
spółki:

- Podczas świąt doszło do 
przerw w dostawach energii 
związanych z tym, że konary 

drzew, obciążone mokrym i 
ciężkim śniegiem opierały się 
o nasze linie, doprowadzając 
do wyłączeń odbiorców na 
trudnodostępnych terenach 
leśnych. Awarii uległa m.in. 
linia średniego napięcia za-
silająca łącznie blisko 7 tys. 
odbiorców (ponad 220 stacji), 
na której zamontowaliśmy 12 
rozłączników sterowanych ra-
diowo. Dzięki przełączeniom 

dokonanym za ich pomocą w 
ciągu kilkudziesięciu minut 
przywróciliśmy zasilanie ponad 
99 proc. klientów i zlokalizowa-
liśmy uszkodzone przęsła. Na 
zasilanie przez kolejne 8 godzin 
czekało ok. 150 klientów, a nie 
7 tys. W przypadku braku roz-
łączników, w takich warunkach 
pogodowych lokalizacja uszko-
dzenia przez zespół pogotowia 
energetycznego trwałaby około 
6 godzin, a klienci, do których 
zasilanie doprowadzane było 
uszkodzonymi ciągami, czeka-
liby na elektryczność nie 8, ale 
co najmniej 18 godzin. – podsu-
mowuje dyrektor Nowakowski.

Dodatkowo, aby podczas 
modernizacji linii nie było ko-
nieczne wyłączanie zasilania, 
ENERGA-Operator systema-
tycznie rozwija technologie 
prac pod napięciem. W 2014 
roku prace na liniach niskie-
go napięcia wykonywane były 
w zdecydowanej większości 
(90%) bez konieczności wyłą-
czania zasilania. W przypadku 
modernizacji linii średniego 
napięcia już ok. 25% prac pla-
nowych wykonywanych jest 
przy włączonym zasilaniu.

W 2014 roku 
prace na 

liniach niskie-
go napięcia 

wykonywane 
były w zde-
cydowanej 
większości 
(90%) bez 

konieczności 
wyłączania 

zasilania. 
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Głównymi przedstawiciela-
mi tego nurtu artystycznego 
był Marian Mokwa (1889-
1987), malarz marynista. W 
latach 1932-33 zbudował w 
Gdyni przy ul. 3-go Maja Ga-
lerię Morską. Galeria mogła 
pomieścić około 1000 osób 
i pełniła w Gdyni funkcję 
ośrodka kulturalnego”. Gale-
ria wybudowana przez artystę 
była pokaźnych rozmiarów i 
stanowiła centrum spotkań 
artystów różnych profesji. 
Drugim artystą malarzem 
preferującym sztukę maryni-
styczną był Antoni Suchanek 
(1901-1982), malarz mary-
nista. Artystycznym kroni-
karzem Wybrzeża został w 
momencie, gdy w roku 1921 
po raz pierwszy zobaczył 
Gdynię i Wybrzeże”.

Wydarzenia kulturalne w 
Gdyni były znane w Polsce, 
często komentowane, ponie-
waż niektóre spotkania zare-
zerwowano wyłącznie dla elit 
towarzyskich. Tak powstała 
legenda wieczorów czwart-
kowych, głośnych medialnie 
imprez na których bywali 
wybitni literaci i artyści. W 
uzdrowiskowej Gdyni Stefan 
Żeromski opisywał tereny 
Kaszub w trylogii nadmor-
skiej. Był szczerym piewcą 
atutów przyrodniczych i an-
tropogenicznych. Poza Że-
romskim na uwagę zasługuje 

powieściopisarka, która jak 
dobry kronikarz zapisywała 
ważne wątki z dziejów budu-
jącej się Gdyni. Opisy literac-
kie sprawiały, że czytelnik po 
zamknięciu oczu wczuwał się 
jakby były one na wyciągnię-
cie ręki. Była baczną obser-
watorką marynarskiego życia, 
a będąc kobietą potrafiła bez-
błędnie wczuć się w rolę żony 
człowieka często przebywa-
jącego poza domem. Mowa 
w tym miejscu o Stanisławie 
Fleszarowej – Muskat (1919-
1989), powieściopisarka, de-
biutowała poematem z cza-
sów Władysława IV „Sen o 
potędze morskiej”. W trylogii 
„Tak trzymać” (1974-1977) 
przedstawiła losy Gdyni i 
jej mieszkańców od budowy 
portu po okres wojny a pro-
blematykę codziennego życia 
środowiska marynarskiego 
w „Lecie nagich dziewcząt” i 
„Zatoce śpiewających traw”.

Wysoki poziom działalno-
ści kulturalnej zawdzięczano 
licznym entuzjastom dziedzin 
artystycznych i wielkiej przy-
chylności lokalnych władz 
samorządowych. Wszelkie 
działania zmierzające do za-
pewnienia atrakcyjnego spę-
dzenia wolnego czasu przez 
kuracjuszy i robotników 
portowych były świadomym 
działaniem urzędników. 
„Obok działalności mającej 

Obrazem malowana historia Gdyni i Kaszubów
Jedną z form działalności kulturalnej w czasach II RP na terenie Gdyni było malarstwo. Jak na miasto nadmorskie przystało był to marynizm. 

na celu zapewnienie mieszkań-
com Gdyni dobrej rozrywki 
kulturalnej, ważnego czynnika 
rekreacyjnego w prawidłowo 
funkcjonującym organizmie 
miejskim, podjęto w latach 
trzydziestych starania o stwo-
rzenie lokalnego środowiska li-
terackiego i publicystycznego”. 

Niektórzy literaci publikowali 
utwory w lokalnych gazetach i 
periodykach. Znani byli tyl-
ko ograniczonej grupie osób. 
Uznani pisarze i lokalni twór-
cy oddawali się pasji pisania o 

rzeczach i sprawach związa-
nych z morzem. „Do literatów 
związanych z przedwojennym 
gdyńskim środowiskiem inte-
lektualnym możemy zaliczyć 
m. in.: Kazimierza Śliwkow-
skiego, Tadeusza Kaczmarka, 
Alfreda Świerkosza czy też Fer-
dynanda Kulleschitza. Publi-
kowali swoje utwory głównie 
na łamach lokalnej prasy”.

Pisarstwo, które opisywało 
zwyczaje i tradycje Kaszubów 
było dziełem Aleksandra Maj-
kowskiego z przeznaczeniem 

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.

dla młodego i starszego po-
kolenia. Wielu powiadało, że 
autor napisał największe dzieło 
kultury kaszubskiej.  „Aleksan-
der Majkowski (1876-1938) 

– działacz społeczny, lekarz, 
publicysta i pisarz. Jego „Zëce 
i przigodë Remusa” – to naj-
większa powieść w dziejach 
literatury kaszubskiej”.

MMG/SZ/657 - M/s Batory; Mokwa Marian, Sopot; 
29,5 x 24 cm; akwarela





dziękuję. Tel: 788-245-594

KUPIĘ ubranka dla dziewczynki 
rozmiar 122 na 128. Tel: 505-864-
616

SPRZEDAM replikę czołgu za 15 
zł. Tel: 796-720-371

SPRZEDAM rakietę do tenisa 
ziemnego, � rmy Wilson. Tel: 796-
720-371 

LODÓWKA elektrolux, Express, 
chodnik dywanowy, szybkowar, 
drzwi wewnętrzne i metalowe oraz 
Autodraha. Tel: 885-557-151

MĘSKIE buty zimowe i adidasy nr 
46, tanio. Tel: 668-076-468

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 
702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

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 widoczny zestaw me-
bli, cena 300 zł, tel. 607 301 942

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, 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: ekwipune-
kwojskowy@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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę 1000m2, prąd 
Mezowo. Tel: 511-646-970

SPRZEDAM ziemie 25000m2 w 
Łówczu Górnym kolo Strzebielina, 
cena do negocjacji. Tel: 607-773-
292

SPRZEDAM mieszkanie 
3-pokojowe 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 185 tys. Wejherowo. 
Tel: 58 672-60-75

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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

TANIO wynajmę parter domu, tel. 
781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ Warszawska Starówka, 
45m2, 2P., na Gdynię - także ew. 
kawalerka własnościowa. Tel: 
798-663-348 

WEJHEROWO komunalne 76 
m, 4 pokoje, kuchnia, łazienka 
przedpokój, ogrzewanie gazowe, 
zamienię na mniejsze za dopłatą 
lub domek. Może być inna okolica. 
Tel: 510-118-155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

MERCEDES okularnik 250, rok 
produkcji 1996, cena 8700 zł do 
negocjacji, tel. 501-102-724

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

INNE

SPRZEDAM cztery opony zimowe 
z felgami 155x70.13”. mało używa-
ne cena 260 zł. Tel: 510-501-955

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 aparat cyfrowy Fuji 
Film 14 Megapix z ładowarkami. 
Cena 120 zł, Wejherowo. Tel: 730-
499-146

SPRZEDAM tv samsung 37 lcd, 
stan dobry, 3 hdmi, internet. Cena 
400 zł, Gdynia. Tel: 888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-

miasto i okolice, tel. 601 677 964

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości. Tel: 512-905-908 
www.pod-zastaw.net

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

TOWARZYSKIE

29-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna Panią do 37 lat w celu 
stworzenia kochającej się rodziny. 
Dziecko mile widziane. Tel: 571-
283-840

SPOKOJNY, miły chłopak przed 
30-stką, niepijący, niepalący pozna 
kobietę do 33 lat w celu stałego 
związku. +49 15 214 138 311

EXTRA cycusie, wystrzałowa 
dupcia. Pozna Panów sponsorów. 
Tel: 514-670-725 Sopot

MIŁY kulturalny chłopak 41 lat. 
Pozna miłą Panią spod znaku 
Lwa w celu stałego związku. Tel: 
514-906-666

SAMOTNY w związku lat 48, za-
pozna miłą Panią z Kartuz w wieku 
40-50 Tel: 697-822-366

PAN 55 lat pozna Panią która 
poważnie myśli o stałym związku. 
Tel: 668-284-411

ZWIERZĘTA

MIĘSO głęboko mrożone dla 
zwierząt. Mielona wołowina, drób, 
drób z kością. Tel: 501-441-830

SPRZEDAM prosiaki, siedem 
sztuk, Cena 140zł sztuka. Tel: 
505-468-616

RÓŻNE

SPRZEDAM tanio nieużywaną, 
niemiecką, automatyczną maszy-
nę do szycia, która ma 21 ściegów 
(2x owerlok), cena 220 zł, Rumia, 
tel. 790 734 939 

SPRZEDAM łuparkę świdrową 
silnik 5.5 kw bardzo praktyczna, 
tel. 601 638 877

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 190

SPRZEDAM drewno opałowe do 
kominka i Co , także gałęziówkę. 
Możliwość dowozu gratis. Tel: 
606-522-604

SPRZEDAM widoczny zestaw, 
cena 100 zł, tel. 607 301 942

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
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KARATE | Kolejny sukces odnieśli karatecy z Klubu Sportowego Karate „SAKURA” z Rumi. Pod 
sam koniec ubiegłego roku 13 zawodników brało udział w „IX Swarzędzkich Mistrzostwach Ka-
rate o Puchar Burmistrza Miasta Swarzędz”, gdzie miało okazję walczyć i demonstrować swo-
je umiejętności z 265 zawodnikami z 23 klubów i miast. Świetnie się bawiąc i dzielnie walcząc 
rumianie zajęli pierwsze miejsce jako klub w klasyfikacji medalowej zdobywając aż 12 złotych 
medali, 9 srebrnych i 2 brązowe. Dodatkowo zostali wyróżnieni, gdyż miano najlepszej zawod-
niczki i zawodnika przypadło uczniom KSK „SAKURA”. Najlepszą zawodniczką została Karolina 
Osińska, a najlepszym zawodnikiem Łukasz Gromuł. (raf)

Wyniki:
Łukasz Gromuł - I m. kumite fantom chłopców 10-11 lat, I m. kumite chłopców 10-11 lat- 30 kg,  
I m. kata chłopców 10-11 lat
Karolina Osińska - I m. kata kadetek 14-15 lat, I m. kata juniorek 16 -17 lat, II m. kumite kadetów 
open 14-15 lat
Małgorzata Kirszling - I m. kumite młodziczek open 12-13 lat, I m. kata młodziczek 12-13 lat
Patryk Andrzejewski - I m. kata młodzików 12 -13 lat, II m. kumite młodzików 12-13 lat
Wiktoria Ehrlich - I m. kumite fantom dziewcząt 7 lat i młodsze, III m. kihon dziewcząt 7 lat  
i młodsze
Krzysztof Małachowski - I m. kumite młodzików open 12-13 lat
Krystian Andrzjewski - II m. kumite open kadetów 14- 15 lat, II m. kata kadetów 14-15 lat
Wiktoria Skoczke - II m. kata młodziczek 12-13 lat, II m. kumite młodziczek 12-13 lat
Jakub Szamber - I m. kumite fantom chłopców 7 lat i młodsi, II m. kata chłopców 7 lat i młodsi, III 
m. kata chłopców 8-9 lat
Kajetan Link - II m. kumite fantom chłopców 7 lat i młodsi
Remigiusz Totzke - II m. kumite fantom chłopców 10-11 lat
I m. kata drużynowe dziewcząt 12-15 lat ( Kirszling, Osinska, Skoczke)
II m. kata drużynowe chłopców 12-15 lat ( Andrzejewski, Małachowski, Gromuł)

Wrócili aż z 23 medalami
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Grzegorz Niciński oraz 
Grzegorz Witt wystąpili w 
rywalizacji oldbojów Arki 
i Bałtyku. Obie ekipy stają 
naprzeciw siebie w pierwszy 
dzień stycznia od 1981 roku. 
Tegoroczna potyczka była 
26. w historii, a Arkowcy są 
w posiadaniu pucharu od 
2009 roku. Od tej pory padały 
zwycięstwa Arki i remisy, ale 
wciąż trofeum nie zmieniło 
posiadacza. Również w tym 
roku nie zabrakło znanych 
osobistości, w tym prezesa 
klubu Wojciecha Pertkiewi-
cza oraz Dariusza Ulanow-
skiego, który otworzył wynik 
spotkania w 45. minucie spo-
tkania. Sześć minut później 
Bałtyk wyrównał i więcej 
goli już nie odnotowano. W 
minioną sobotę i niedzielę 
odbyły się również zmaga-
nia w ramach Arka Gdynia 

Cup 2015. Najlepsi okazali się 
młodzi reprezentanci Bayeru 
04 Leverkusen, którzy o pal-
mę pierwszeństwa walczyli 
z Talentem Białystok. Arka 
Gdynia rocznik 2002 zajęła 
ósmą lokatę, natomiast o rok 
młodsi piłkarze Arki uplaso-
wali się na dziesiątym miejscu 
w stawce szesnastu ekip. 

W poniedziałek 12 stycznia 
o godz. 14 nastąpi zbiórka za-
wodników pierwszej drużyny 
po okresie wolnym od wspól-
nych treningów. Wykonane 
zostaną wówczas pomiary wy-
dolnościowe i szybkościowe. 
Kilku graczy uczestniczyło już 
w różnego rodzaju zawodach 
halowych, co skończyło się 
kontuzją dla występującego 
w Energa Cup Bartosza Ławy. 
Wciąż nie jest znana ostatecz-
na diagnoza co do długości 
przerwy 36-latka. Najbliższa 
gra kontrolna zaplanowana 
jest na 24 stycznia - w Cetnie-
wie przeciwko Okocimskiemu 

Ślęża Wrocław pokonała 
Basket Gdynia 92:79, a o po-
rażce gdynianek zadecydowa-
ły przede wszystkim druga i 
czwarta kwarta. 

Wrocławianki przed tą kolej-
ką miały na konie cztery zwy-
cięstwa, natomiast podopiecz-
ne Wadima Czeczuro odniosły 
dotychczas dwa triumfy. Suk-
cesywna poprawa gry koszyka-
rek znad morza dawała nadzie-
ję na nawiązanie równorzędnej 
walki i taka rzeczywiście miała 
miejsce, lecz tylko w wybra-
nych momentach spotkania. 
Szczególna niemoc ogarnęła 
reprezentantki Basketu w koń-
cówce meczu, kiedy to przez 
dwie minuty zdołały oddać 
tylko jeden celny rzut. Punkty 
Gali (18), Brown oraz Stankie-
wicz (po 15) nie wystarczyły 
na jeszcze lepiej dysponowane 
rywalki, którym przewodziła 
Jhasmine Player. Amerykanka 
była niemal nie do powstrzy-
mania we wtorkowy wieczór i 
rzuciła aż 32 “oczka”. Po 13. ko-
lejkach Tauron Basket Ligi Ko-
biet zawodniczki z Gdyni po-
zostają na jedenastym miejscu. 
11 stycznia żółto-niebieskie 
zmierzą się z Basketem ROW 
Rybnik, aktualnie zajmują-
cym szóstą pozycję w tabeli. 

Porażka Basketu we Wrocławiu

fo
t. 

bi
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Zawody zaplanowano na 15:00, 
a miejscem rywalizacji będzie 
tradycyjnie Gdynia Arena. 
Ślęza Wrocław - Basket Gdynia 
92:79 (26:30, 25:16, 19:20, 22:13)
Ślęza: Player 32, Czarnecka 17, 

Ross 17, Brown 14, Głocka 7, 
Śnieżek 5.
Basket: Gala 18, Stankiewicz 15, 
Brown 15, Miłoszewska 10, Na-
czk 7, Adamowicz 6, Dorogobu-
zova 4, Jakubiuk 2, Koperwas 2.

Zawodniczki Basketu wciąż znajdują się w dolnej części tabeli

Styczniowy rozruch Arkowców
Mimo że powrót do treningów wyznaczono na 12 stycznia, piłkarze i trenerzy żółto-niebieskich nie próżnują na początku nowego roku.

Brzesko. Kolejny sparing ma się 
odbyć tydzień później w Gdyni 
na stadionie rugby, a rywalem 
będzie Stomil Olsztyn.

Plan wszystkich 
sparingów Arki
24.01. sobota – Okocimski 
Brzesko, Cetniewo
31.01. sobota – Stomil Olsz-
tyn, 15.00 Gdynia
7.02. sobota – Olimpia Gru-
dziądz, Gdynia
14.02. sobota – Kotwica Koło-
brzeg, Gdynia
18.02. środa – Start Warlubie, 
Gdynia
21.02. sobota – Błękitni Star-
gard Szcz., Gdynia
28.02. sobota – Olimpia 
Elbląg oraz Gryf Wejherowo, 
Gdynia

Niebawem 
piłkarze Arki 

rozpoczną 
przygotowa-
nia do rundy 

wiosennej
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