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Tam skupiamy się na szeroko rozumianej tematyce biznesowej oraz na tematach związanych z gospodarką, lokalną polityką, funkcjonowaniem samorządów, 
czy życiem w wielkim mieście – stąd liczne tematy związane z modą, urodą, kulturą, designem, najnowszymi trendami, czyli tzw. lifestyle’m.Wcześniej podobne 
informacje mogliście znaleźć na portalu pomorski.info. Jednak teraz rozszerzyliśmy zasięg naszego działania i za pomocą prasy oraz internetu docieramy do dużego 
grona odbiorców zarówno na terenie województwa pomorskiego, jak i warmińsko-mazurskiego. Stąd nowy portal i nowa nazwa.
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Kiedy w roku 1260 papież Aleksander IV zezwolił gdańskim do-
minikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta 
ich założyciela, zapewne nie przypuszczał, że tworzy tradycję, 
która będzie żywa jeszcze 755 lat później. Uroczyste rozpoczęcie 
handlowania i dobrej zabawy oznajmiały przez wieki w samo 
południe gdańskie dzwony.  W sobotę 25 lipca br. uroczyste 
otwarcie Jarmarku obwieściło światu 754 uderzeń w bęben, 
symbolizujących liczbę odbytych już Jarmarków. Oficjalne 
otwarcie kolejnego - zostało potwierdzone 755 uderzeniem 
w bęben przez Andrzeja Bojanowskiego, wiceprezydenta Gdań-
ska.To największy (10 metrów średnicy membrany) i najcięższy 
(ponad 3 tony) bęben świata. Jednorazowo może na nim zagrać 
ponad 100 osób. 
Od wieków na sierpniowe Jarmarki do gdańskiego portu zawi-
jało ponad 400 okrętów z najróżniejszymi towarami. Były wśród 
nich luksusowe dobra: francuskie i hiszpańskie wina, jedwab, 
konfitury, przyprawy korzenne, cyna, angielskie sukna, bursztyn, 
czeskie szkło, toruńskie pierniki, rosyjskie futra. Podczas Jarmar-
ku Anno Domini 2015 zagraniczni kupcy też się pojawią: z Bia-
łorusi, Francji, Hiszpanii, Indii, Izraela, Litwy, Nepalu, Niemiec, 
Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.  Od zarania dziejów podczas 
Jarmarku swoje wyroby oferowali rzemieślnicy najróżniejszych 
branż. I tym razem Jarmark zachwyci  bogactwem smaków - wy-
pieków, serów, wędlin, wytwarzanych zgodnie z tradycyjnymi 
recepturami. 

Chleba naszego powszedniego.....od Szydłowskiego

Pierwsza jarmarkowa niedziela – 26 lipca należała do piekarzy 
i cukierników. Obchodzili jubileusz zorganizowania po raz XX 

Święta Chleba w Gdańsku. Pomysłodawcą, inicjatorem 
i głównym organizatorem tego święta był w roku 1995 Andrzej 
Szydłowski – obecnie prezes honorowy Stowarzyszenia Rze-
mieślników Piekarstwa RP. Tak wspomina te początki:
- Wprawdzie nasza branża uczestniczyła w Jarmarkach Domini-
kańskich od pierwszych organizowanych po II wojnie światowej, 
ale były to takie pojedyncze zrywy. 20 lat temu postanowiliśmy 
zorganizować Święto Chleba z prawdziwego zdarzenia - z pre-
zentacją produktów naszych piekarzy, degustacją, konkursem 
na smakołyki Jarmarku. Chciałem zacząć od mocnego akcen-
tu – takiego o którym wszędzie byłoby głośno i wymyśliłem 
ogromne stoisko w kształcie bochenka chleba na placu przy 
Kościele Mariackim. Ten pomysł wymagał realizatora – fachow-
ca. Został nim rzeźbiarz – mój przyjaciel Włodek Wieczorkiewicz. 
Przełożył ideę na język sztuki i na język wykonawcy. Dzieło stało 
się hitem na lata. Okazało się też niesłychanie odporne na trudy 
transportu, czasu i niepogodę. Do tej pory jest ozdobą Jarmarku 
i przedmiotem zachwytu turystów.
Pomysł poszedł w świat.
Ten super-chleb oglądali ludzie z całej Polski. Pomysł tak się 
spodobał, że po 4 latach prawie w każdym polskim dużym 
mieście i w wielu średnich a także małych, piekarze organizo-
wać zaczęli lokalne Święta Chleba. Mało tego – przyłączyła się 
nawet Światowa Unia Piekarzy (UIB), której Andrzej Szydłowski 
był prezydentem w latach 2002- 2004 i obecnie Światowy Dzień 
Chleba obchodzony jest w wielu krajach i na rożnych kontynen-
tach. Jako datę wybrano 16 października –  bo jest połączony ze 
Światowym Dniem Zdrowia. Obchodzą go Szwajcarzy, Brazylij-
czycy, Niemcy, Austriacy i inne nacje. Czasami trwa nawet kilka 
dni – do tygodnia. 
Andrzej Szydłowski wciąż uczestniczy w działalności tej orga-
nizacji, która od roku 2014 przeobraziła się w Światową Unię 

Piekarzy i Cukierników – więc UIBC, a ma siedzibę w Madrycie. 
Nasz gdański super piekarz wybiera się na kolejny kongres tej 
zjednoczonej organizacji zaplanowany 12 – 15 września w Mo-
nachium.
Od wieków Jarmark św. Dominika był także okazją do rozrywki 
i zmasowanej zabawy. Zewsząd przybywali cyrkowcy, akrobaci, 
kuglarze i trupy aktorskie. Tego i tym razem będzie pod dostat-
kiem. 
Ceremonię rozpoczęcia Jarmarku zorganizowała, jak zawsze, 
Elwira Twardowska ze swym zespołem z Klubu PLAMA . Zaczęło 
się 25. lipca w samo południe przed Ratuszem Głównego Mia-
sta. Na schodach widzowie zobaczyli strażników miejskich w hi-
storycznych strojach, bębniarzy i żywe alegorie ze Złotej Bramy. 
O godzinie 12 zabrzmiał ratuszowy carillon, który był sygnałem 
dla pojawienia się włodarzy miasta i gości honorowych. Uro-
czysty orszak, prowadzony przez opiekuna kupców - Hermesa 
- podążył w stronę sceny przy Zielonej Bramie nad Motławą. Na 
jego czele wiceprezydent Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski, 
przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, oraz 
prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Kasprzak. 
Na Długim Targu pojawił się karmazynowy kogut symbolizujący 
wszystkie Jarmarki Św. Dominika oraz inne efektowne postacie 
sypiące złotymi płatkami. 
Organizatorzy Jarmarku pomyśleli o zmotoryzowanych uczest-
nikach imprezy. Po raz pierwszy w historii Jarmarku organizują 
akcję „Park + Ride”. Będzie działał specjalny bezpłatny parking 
przy Amber Expo przy ulicy Żaglowej, nieopodal PGE ARENY. 
Stamtąd bezpłatną linią autobusową P+R będzie można dotrzeć 
do centrum Gdańska w soboty i niedzielę w godz. 9:30 - 21:30. 
Autobusy kursować będą co 40 minut. Anna Kłos

Miasto żyje jarmarkiem
W sobotę 25 lipca w Gdańsku ruszył Jarmark Dominikański. 755 edycja tego wydarzenia potrwa do 16 sierpnia.
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Jednorazowo wagonik, w typowej dla gdyńskiej komunikacji 
stylistyce, który ma 960 kg udźwigu, zabierze 12 pasażerów 
stojących lub 8 siedzących (krzesełka są podnoszone w razie 
potrzeby). Kolejka nie ma stacji pośrednich i zatrzymywać się 
będzie na szczycie, niedaleko krzyża i tarasu widokowego.
Obsługiwać ją będą sami pasażerowie przywołując ją i urucha-
miając przyciskiem. Przejazd kolejką jest bezpłatny.
Wraz z kolejką został oddany do użytku, urządzony pod daw-
nym pl. Grunwaldzkim, dziś zielonym skwerem - podziemny 
parking na 180 samochodów. 

Jak podkreślają urzędnicy miejscy – par-
king jest płatny, ale najtańszy w mieście 
- za pierwsze pół godziny opłata wyniesie 
50 groszy, każda pełna godzina po 2,50 zł.
Wjazd i wyjazd na parking jest od strony 
ul. Wybickiego, przy dolnej stacji kolejki. 
Kolejka i parking to część inwestycji, na 
która składa się budynek Gdyńskiego 
Centrum Filmowego wraz z podziemnym 
parkingiem, aranżacją placu Grunwaldz-

kiego na zielony skwer i budową 
kolejki na Kamienną Górę.
Koszt całej inwestycji wyniósł około 
40 mln złotych.
Roczne szacunkowe koszty eksplo-
atacji kolejki, to 159 tys. zł (koszty 
energii elektrycznej, przeglądów 
technicznych, dozoru konserwator-
skiego, ochrony, sprzątania).
(GB)

Na Kamienną Górę wjedziesz kolejką
Na Kamienną Górę można już wjechać kolejką. Teraz, pokonanie dystansu 96 metrów na wysokość 40 metrów, zajmuje około 2 minut. Kolejka 
jest zarówno atrakcją turystyczną, jak i dobrym rozwiązaniem dla osób poruszających się na wózku, matek z dziećmi, a także osób starszych.
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PPNT nominowany jest w kategorii edukacja. 
- Nominacja jest dla nas znakiem, że mnogość i różnorodność 
funkcji, jakie pełni Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
Gdynia, została zauważona i doceniona. Kategoria, w której 
Park otrzymał nominację, ma w naszej działalności niemal rów-
nie ważne znaczenie jak wspieranie przedsiębiorczości - mówi 
dyrektor PPNT Gdynia Anna Borkowska. Edukacyjną misję re-
alizujemy poprzez bogatą działalność Centrum Nauki EXPERY-
MENT, ale również dzięki aktywności Strefy Startup Gdynia czy 
Centrum Designu Gdynia. Wyposażamy w wiedzę cały przekrój 
grup wiekowych i społecznych - dzieci, studentów, dorosłych, 
przedsiębiorców. Cieszymy się, że ten fakt został doceniony 
przez Kapitułę konkursu - dodaje.
O zwycięstwo w konkursie rywalizuje 21 projektów wybranych 
spośród 195 zgłoszeń. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu, 
w skład której wchodzą  przedstawiciele Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju, Biura Konkursu, Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, mediów oraz laureatów poprzednich edycji Konkursu.
Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Polska Pięk-
nieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, 
dyplom, pakiet materiałów promujących każdego z laureatów, 
a także liczne działania promocyjne. Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty we wrześniu. (OP)

PPNT w finale 
konkursu
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
znalazł się w finale konkursu „Polska Pięk-
nieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 
2015” Już po raz ósmy w Polsce wybierane 
są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące 
turystyki, infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej,  które otrzymały dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej.
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GdyńSKi PPNT w KrAjOwej CzOłówCe:
• największy pod względem powierzchni (powierzchnia PPNT – 76 000 m2),
• posiada największą bazę sal konferencyjnych (12 sal na 960 osób),
• jedyny park na terenie którego zlokalizowany jest Regionalny Ośrodek    
   Informacji Patentowej,
• jedyny park posiadający Dział Innowacji Społecznych i Centrum Designu.
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Fot. Anna Kłos
Od lewej: rodzina Jakuszewskich, Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy, prezes Kazimierz Empel

28-letni Adam Jerzykow-
ski ma wykształcenie 
prawnicze i pracuje 
w korporacji w Łodzi. 
Przepłynięcie wpław 
z Helu do Gdyni ma 
wymiar charytatywny. 
W ramach takiego nietu-
zinkowego wydarzenia 
zostały bowiem zebrane 
fundusze dla trzech or-
ganizacji wspierającymi 
m.in chore dzieci - Fun-
dacji Marcina Gortata 
MG13, Caritas Archidie-
cezji Łódzkiej oraz Fun-
dacji Gajusz. Wydarzenie 
zostało zadedykowane 
dziadkowi Pana Adama. 
Swoją motywację miesz-
kaniec Łodzi tłumaczy 
na specjalnej stronie 
internetowej swimfora-
dream.com.
- To on nauczył mnie 
podziwu dla otaczające-
go świata i potencjału, jaki w nas drzemie. 
To częściowo dzięki niemu wyrosłem na 
człowiekaz licznymi wadami i jedną, zasad-
niczą zaletą - jestem szczęśliwy. Po odejściu 
Dziadka myślałem o tym, co wniósł do 
mojego życia. Kiedy zrozumiałem, ile tego 
jest, poczułem, że sama wdzięczność to za 
mało. Postanowiłem ją okazać - tłumaczy 
pływak z Łodzi.
Do przepłynięcia z Helu do Gdyni łodzianin 
przygotowywał się już od 2013. Intensywny 
trening (ćwiczenia na basenie 6 razy w ty-
godniu i siłownia) połączono ze współpracą 
ze specjalistami. O dobrą formę pływaka 
dbał m.in Tomasz Pąchalski - trener
kadry Polski w pływaniu na wodach otwar-
tych.
Łodzianin wypłynął z Helu w piątek 24 lipca 

o godzinie 11. Podczas trasy asekurowała 
go łódź z lekarzem i ratownikiem na po-
kładzie. Pływakowi sprzyjała letnia pogoda 
i brak wiatru, ze względu na poważny 
dystans 18 km łodzianin kilkakrotnie robił 
przerwy i przyjmowała napoje oraz żele 
energetyczne.
Według założeń pływaka podróż miała 
zająć około 6-8 godzin, do gdyńskiej plaży 
Adam Jerzykowski dotarł jednak dopiero 
o godzinie 18, bo wyprawę opóźniła ko-
nieczność przeczekania statków wypływa-
jących z gdyńskiego portu.
Na gdyńskiej plaży Łodzianina przywitała 
rodzina i bliscy. Huczne przyjęcie otrzymał 
także od przedstawicieli fundacji, której 
pływak pomógł. Na mecie otrzymał także 
niespodziankę od władz Gdyni. 
(GB)

Popłynął dla marzeń
Udało się! Adam Jerzykowski z Łodzi przepłynął wpław z Helu do 
Gdyni. Ta nietuzinkowa akcja charytatywna polegająca na pokona-
niu 18 km zabrała mu 8 godzin.
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Jeszcze w 2014 roku sekcja „Inne Spojrzenie” miała charak-
ter przeglądu, w którym prezentowano filmy o szczegól-
nej specyfice artystycznej. W formule konkursowej, Inne 
Spojrzenie, jest organizowane pierwszy raz. Adresowane 
jest do twórców filmów międzygatunkowych, eksperymen-
talnych, które trudno jednoznacznie sklasyfiko-
wać. Główną nagrodą w konkursie jestZłoty Pazur. 
Nagroda za odwagę formy i treścima wartość 
finansową 30 tys. zł (18 tys. zł dla reżysera i 12 tys. 
zł dla producenta). Jednocześnie zapadła decyzja, 
o zrezygnowaniu z Nagrody Specjalnejw Konkur-
sie Głównym. 
- To jest dobry rok dla polskiego kina i tegoroczna 
bogata selekcja po prostu to odzwierciedla - mówi 
dyrektor artystyczny Festiwalu Michał Oleszczyk. 
- Wybór był, jak zawsze, trudny, bo zgłoszeń było 
jeszcze więcej niż rok temu: w sumie do obu Kon-
kursów zgłoszono 53 tytuły. Myślę jednak, że zna-
leźliśmy złoty środek. Moim największym powo-
dem do radości jest absolutny wysyp debiutów, 
duża liczba tytułów premierowych, a także sekcja 

Inne Spojrzenie, która naprawdę rośnie w siłę: konkurencja 
o pierwszy w historii festiwalu Złoty Pazur będzie naprawdę 
zacięta. 
40. Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 14-19 
września 2015 roku. (GB)

O nagrodę powalczy  18 filmów
Osiemnaście tytułów wybrano do Konkursu Głównego 40. jubileuszowego Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni.W tym roku zmieniono również formułę Konkursu Inne Spojrzenie.

KOmiTeT OrGANizACyjNy OdPOwiedziAlNy
 zA OSTATeCzNą liSTę filmów NOmiNOwANyCh 
dO KONKurSu GłówNeGO40. feSTiwAlu 
filmOwym w GdyNi, wySeleKCjONOwAł 
NASTęPująCe TyTuły: 

• 11 minut, reż. Jerzy Skolimowski 
• Anatomia zła, reż. Jacek Bromski 
• Body/Ciało, reż. Małgorzata Szumowska 
• Chemia, reż. Bartek Prokopowicz 
• Córki dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska 
• Demon, reż. Marcin Wrona 
• Excentrycy, reż. Janusz Majewski 
• Hiszpanka, reż. Łukasz Barczyk 
• Intruz, reż. Magnus von Horn 
• Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz 
• Letnie przesilenie, reż. Michał Rogalski 
• Moja siostra, reż. Kinga Dębska 
• Noc Walpurgi, reż. Marcin Bortkiewicz 
• Nowy Świat, reż. Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostalski,
   Michał Wawrzecki 
• Obce niebo, reż. Dariusz Gajewski 
• Panie Dulskie, reż. Filip Bajon 
• Ziarno prawdy, reż. Borys Lankosz 
• Żyć nie umierać, reż. Maciej Migas
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W wernisażu, będącym jednocześnie inauguracją Zbrojowni 
Sztuki, uczestniczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go prof. Małgorzata Omilanowska. Nagrodzono najlepszych 
dyplomantów. Nagrodę główną (20 tys. zł) – ufundowaną przez 
rektorów wszystkich uczelni, otrzymał Kamil Kocurek z ASP 
w Katowicach. Jego praca była jedną z 39 tegorocznych prac 
dyplomowych w takich dziedzinach, jak: malarstwo, rzeźba, gra-
fika i multimedia, wybranych do zaprezentowania na wystawie 
zorganizowanej przez gdańską ASP.
Laureat nagrody głównej wykonał w ramach dyplomu grafikę 
pt. „Topografia wojny”. To wstrząsający obraz wojny z perspek-
tywy jej organizatorów i beneficjentów. W trójwymiarowych 
pudełkach są ustawione w porządku akcesoria potrzebne do 
wojennej akcji: czołgi, rakiety, pociski, kamienice do rozwalenia 
itd., nie ma tylko mowy o tym jaka to hekatomba dla ludzi bez 
swej woli wplątanych w to piekło na ziemi. 
Poza nagrodą rektorów ASP, młodzi dyplomanci zostali też 
w uhonorowani innymi nagrodami. Otrzymali je: Katarzyna 
Dyjewska z ASP w Warszawie za pracę „Puste miasto” - nagroda 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (15 tys. zł); James 
Sierżęga z ASP w Krakowie za pracę „Ultima Thule” - nagroda 
Marszałka Województwa Pomorskiego (8 tys. zł); Magdalena 
Pela z ASP w Gdańsku za pracę graficzną „All-over. Struktura 
tłumu” - nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (8 tys. zł), Karolina 
Zaborowska z ASP w Łodzi za pracę „Megalopolis - terror cywili-
zacji „ - nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (10 tys. zł).
Przyznano także trzy wyróżnienia honorowe, które otrzymali: 
Małgorzata Michałowska z AS w Szczecinie za pracę „Posąg”, 

Karolina Ludwiczak z ASP we 
Wrocławiu za pracę „Właściwości 
estetyczne szkła jako inspiracja do 
kreowania małych form rzeźbiar-
skich” oraz Magdalena Łazarczyk 
z ASP w Warszawie za pracę „Na 
piętrze po prawej nikogo nie ma”.
Obecna na wernisażu minister 
Małgorzata Omilanowska stwier-
dziła, że „parę rzeczy pokazanych 
na tej wystawie jest tak pięknych, 
iż nie bałaby się zawieźć ich do 
najlepszych galerii na świecie”.
- Ta wystawa pokazuje, że wy swo-
ją twórczością wpisujecie się tak 
naprawdę jakościowo w najlep-
sze zjawiska artystyczne Europy. 
Tu się nie ma czego wstydzić. 
Wy jesteście naprawdę w stanie 
pokazywać te rzeczy, które tutaj 
wystawiacie w znacznie wyżej 
lokowanych w tzw. hierarchii miej-
scach sztuki” – tak szefowa resortu 
kultury zwróciła się do autorów prac.
Minister stwierdziła też, że w jej odczuciu młode pokolenie, 
które weszło kilka lat temu do zawodu, potrafi się w dużym 
procencie dobrze znaleźć w rzeczywistości ekonomicznej.
Wystawa „Najlepsze dyplomy ASP 2015” urządzona została na 

parterze zabytkowej Wielkiej Zbrojowni, która należy do ASP 
w Gdańsku. W Zbrojowni, która przez długie lata służyła jako 
przestrzeń handlowa, kończy się właśnie remont i modernizacja, 
które przystosowują to miejsce do użytku artystów. Gdańska 
ASP chce wykorzystywać wnętrze do urządzania wystaw i in-
nych działań artystycznych. Anna Kłos

Minister na wernisażu
Ku radości gdańszczan i przyjezdnych zostało otwarte przejście między Targiem Węglowym a ulica Piwną prowadzące przez parter Wiel-
kiej Zbrojowni. Mało tego – w jej zabytkowej przestrzeni można do 23 sierpnia 2015 oglądać wystawę pt. „Najlepsze dyplomy Akademii 
Sztuk Pięknych 2015”. 

Od lewej: minister małgorzata Omilanowska, Anna Czekanowicz-drążewska – 
dyr Biura Prezydenta ds. Kultury w urzędzie miasta Gdańska, rektor ASP 
w Gdańsku ludmiła Ostrogórska
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Sopocianie powyżej 60 roku 
życia nadal mogą korzystać 
z uprzejmości lokalnych ka-
wiarni i wybrać się na kawę 
lub herbatę za symboliczną 
złotówkę. Na spotkaniu 
z Joanną Cichocką – Gula, 
wiecprezydent Sopotu, 
które miało być podsumo-
waniem VII edycji projektu 
„Kawiarnia dla Seniora”, loka-
le w nim uczestniczące za-
deklarowały, że w tym roku 
będą kontynuować projekt 
również w sezonie letnim. 
Zmienione zostały tylko 
godziny, w których seniorzy 
mogą skorzystać z kawy lub 
herbaty w ramach projektu 
„Kawiarniadla seniora”, 
inaczej bowiem działają 

sopockie lokale w okresie 
wakacyjnym. Sopoccy 
seniorzy mogą skorzystać 
z „Kawiarni dla Seniora” na 
podstawie Karty Sopockiej, 
którą można bezpłatnie 
odebrać w Urzędzie Miasta 
Sopotu. Karta Sopocka 
ważna jest z dowodem 
tożsamości, upoważnia 
do zniżek w instytucjach 
kultury, obiektach sportowo 
– rekreacyjnych i lokalach 
gastronomicznych. Seniorzy, 
tak jak wszyscy mieszkańcy 
Sopotu mogą korzystać 
z wielu zniżek, jakie oferują 
posiadaczom Karty Sopoc-
kiej różne firmy i instytucje, 
w tym również kawiarnie.
(eS)

Oferta dla seniorów 
również w wakacje
Sopockie lokale, które uczestniczą w projekcie „Kawiar-
nia dla Seniora” zapraszają seniorów również w sezonie 
letnim. zmienione zostały tylko godziny, w których 
seniorzy mogą skorzystać z kawy lub herbaty za sym-
boliczną złotówkę, inaczej bowiem działają sopockie 
lokale w okresie wakacyjnym.

Tegoroczna edycja  impre-
zy odbędzie się już po raz 
siedemnasty. Od piątku  31 
lipca do niedzieli 2 sierpnia 
na lotnisku w Pruszczu 
Gdańskim będziecie mogli 
doświadczyć całej masy 
niezapomnianych atrakcji. 
Zawody Car Audio, po-
dzielone na kilka kategorii 
konkursy Show & Shine, drift 
taxi, stunt motocyklowy czy 
wyścigi na dystansie 1/4 mili 
- to tylko niektóre z przewi-
dzianych niespodzianek. 
Podobnie jak w roku ubie-
głym piątkowy wieczór bę-
dzie należał do tych pieczo-
łowicie wyselekcjonowanych 
perełek, które spotkają się na specjalnie dla nich zorganizowa-
nym spotkaniu na na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego 
Parku Kulturowego Faktoria w centrum Pruszcza Gdańskiego. 
VIP Before Party będzie tłem dla profesjonalnej sesji zdjęciowej.
Dodatkowo spośród tej wybranej grupy wyłonione zostanie 
pojazd, który otrzyma tytuł Auta sezonu VWManii 2015.
Wieczorem pod eskortą policji uczestnicy spotkania w Faktorii 
przejadą w uroczystej paradzie przez miasto, prowadzącej na te-

ren lotniska, gdzie już bawić się będą rzesze fanów niemieckiej 
marki. Wieczorem zabawę rozkręci aż ośmiu DJ-ów, w tym znani 
i lubiani TAITO czy Adam De Great.
Tradycyjnie imprezę wspierają największe firmy motoryzacyjne 
oraz media. Patronat nad impreza objęli Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański. W ra-
mach tegorocznej edycji imprezy organizatorzy spodziewają się 
około 2 tys samochodów, imprezę ma zwiedzać około 10 tys. 
osób. (OP)

2 tys. samochodów 
przyjedzie do miasta
Od piątku 31 lipca do niedzieli 2 sierpnia na lotnisku w Pruszczu Gdańskim odbędzie się 
VWMANIA, czyli kultowe wydarzenie dla miłośników aut z grupy VAG w Polsce.

VwmANiA to największa w Polsce 
impreza aut z grupy VAG.
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Kompleks o nazwie Autodrom Pomorze powstał dzięki ini-
cjatywie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdań-
sku. Jak dowiedzieliśmy się podczas uroczystości, duża 
w tym zasługa członka zarządu w Urzędzie Marszałkowskim 
Ryszarda Świlskiego. Do końca tego roku obiekt ma służyć 
kierowcom chcącym doskonalić swój styl prowadzenia 
pojazdów, szczególnie uczyć się bezpiecznego zachowania 
się w trudnych warunkach i zaskakujących sytuacjach na 
drodze. Od 1. stycznia 2016 roku Autodrom Pomorze będzie 
też wykorzystywany przez „świeżych” kierowców, którzy 
dopiero otrzymali prawo jazdy
- W naszym Ośrodku każdy kierowca uzyska możliwość 
doskonalenia umiejętności jazdy oraz podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych - podkreślała dyrektor PORD Wiesława 
Kasprzewska-Charkin.
- Tor kartingowy –zachwalał Roman Nowak, kierownik 
ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ma ponad 1000 
metrów. Na miłośników motoryzacji czekają także szkolenia 
na dwóch nawadnianych płytach do nauki wychodzenia 
z poślizgów oraz na torze do jazdy quadami. Pojazd można 
wypożyczyć na miejscu, można też trenować na swoim. 
Ośrodek dysponuje kilkoma samochodami osobowymi 
i dziesięcioma gokartami. Tor kartingowy ma homologację 
Polskiego Związku Motorowego, zatem bez przeszkód będą 
mogły się tutaj odbywać zawody rangi krajowej.W ośrodku 
trenować będą profesjonaliści i amatorzy, będzie można 
spróbować swoich sił na torze kartingowym, quadowym 
i w innych warunkach, np. z wykorzystaniem szarpaka, który 
destabilizuje tor jazdy.
Od Nowego Roku, według projektu nowelizacji ustawy 
o kierujących pojazdami, ma być wprowadzony obowiązek 
przeprowadzania kursów doszkalających w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia 
z zagrożeń w ruchu drogowym. Na obowiązkowy kurs z za-
kresu bezpieczeństwa ruchu drogowego świeżo upieczeni 
kierowcy trafią pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od 
chwili uzyskania prawa jazdy. Kurs połączony będzie ze szko-
leniem praktycznym uwzględniającym zagrożenia w ruchu.
Już obecnie kierownictwa firm mogą odpłatnie kierować 
zatrudnianych przez siebie kierowców na szkolenia doskona-
lące ich kwalifikacje do prowadzenia pojazdów. Liderem jest 
przedsiębiorstwo Saur Neptun Gdańsk, które zapisało na nie 
stu swych pracowników.
Zachwycona nową placówką jest Wójt Gminy Pszczółki Han-
na Brejwo, która wyraziła to humorystycznie:

- Czy jestem zadowolona? Po nocach nie śpię ze szczęścia, bo 
już widzę inwestycje, które przy Autodromie powstaną.
Uroczystość uatrakcyjniły bardzo widowiskowe pokazy. 
Jako pierwszy zaprezentował swe (i samochodu) możliwo-
ści popularny kierowca rajdowy Piotr Kozłowski. Były też 
manewry kilku gokartów na torze kartingowym, quadów na 
torze ziemnym, manewry na płycie poślizgowej prostokąt-

nej wykonywane przez dwa pojazdy osobowe oraz popisy 
motocyklistów.
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: marszałek Mieczysław 
Struk, dyr PORD Wiesława Kasprzewska – Charkin, czł. Zarzą-
du w Urzędzie Marszałkowskim Ryszard Śwliski, wicemarsza-
łek Krzysztof Trawicki, wójt Gminy Pszczółki Hanna Brejwo 
Anna Kłos

Autodrom Pomorze już działa
Uroczystość otwarcia 8-hektarowego profesjonalnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach odbyła się w piątek 24 lipca. W przed-
dzień dnia świętego Krzysztofa – patrona kierowców i wicemarszałka Krzysztofa Trawickiego, oraz tuż przed świętą Anną - imieninami Wójt Gminy 
Pszczółki Hanny Brejwo. 
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Mistrzami Polski w klasie 49er zostali Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński. O sukcesie duetu AZS AWFiS Gdańsk 
zadecydowała większa liczba wygranych wyścigów. W impre-
zie rywalizowało siedem załóg. Brązowi medaliści mistrzostw 
Europy zajęli w inauguracyjnym piątkowym wyścigu długo-
dystansowym dopiero piątą lokatę, ale później radzili sobie 
znacznie lepiej i wygrali cztery z siedmiu kolejnych startów. 
Gdańszczanie mieli co prawda tyle samo punktów co drudzy 
w generalnej klasyfikacji Tomasz Januszewski i Jacek Nowak, 
ale o ich sukcesie zadecydowała większa liczba wygranych 
wyścigów - duet AZS UWM Olsztyn odniósł bowiem tylko 
dwa zwycięstwa. Brązowy medal zdobyli Przemysław Filipo-
wicz (AZS AWFiS Gdańsk) i Jacek Piasecki (SKŻ Ergo Hestia 
Sopot).
Z kolei triumfatorką pierwszych mistrzostw Polski w sprincie 

w olimpijskiej klasie RS:X została Maja Dziarnowska (SKŻ 
Ergo Hestia Sopot). Kolejne miejsca zajęły jej klubowe kole-
żanki Agnieszka Bilska i Karolina Lipińska.
Arenę żeglarskich zmagań odwiedził także w niedzielę Mini-
ster Sportu i Turystyki. Na konferencji prasowej Adam Korol 
podkreślił, że warto było inwestować ministerialne środki 
w polskich żeglarzy.
-Nasze ministerstwo jest największym sponsorem Polskiego 
Związku Żeglarskiego. W sumie przekazujemy w roku ponad 
10 milionów złotych, a na wysokość tej kwota wpływ miało 
zdobycie przez Zofię Noceti-Klepacką i Przemysława Miar-
czyńskiego dwóch brązowych medali na igrzyskach w Lon-
dynie w klasie RS:X. Po wynikach, jakie osiągają nasi żeglarze 
widać, że są to dobrze wydane środki.
(AK)

Intensywne regaty
16. edycja regat Volvo Gdynia Saling Days przeszła do historii. W ciągu 18 dni żeglarskich zma-
gań w 14 konkurencjach rywalizowało około 1500 zawodników. 

Pierwszy dzień atrakcji 
związanych z Dniami Gminy 
Kosakowo to występy kaba-
retów i gwiazd muzycznych. 
Tego dnia organizatorzy 
zaproponują występy soli-
stów Młodzieżowego Chóru 
Gminy Kosakowo i występy 
kabaretów – Kabaretu Za-
chodni i Kabaretu Koń Polski. 
Atrakcje muzyczne święto-
wania 8 sierpnia to występ 
grupy The Last Ride, zwień-
czeniem imprezy będzie 
koncert gwiazdy – Patrycji 
Markowskiej, który zapowie-
dziano na godzinę 21.
Impreza odbędzie się na 
placu przy ulicy Żeromskie-
go w Kosakowie a poprowa-

dzą ją – Anna Padée-Krusz-
czak Tomasz Podsiadły.
15 sierpnia Dni Gminy 
Kosakowo przeniosą się do 
Redy a Festyn Kaszubski 
w tej miejscowości bę-
dzie organizowany razem 
z Zrzeszeniem Kaszubsko-
Pomorskim o. Dębogórze-
Kosakowo.
Atrakcje festynu to występy 
zespołów regionalnych, 
koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza, 
oraz zabawa z  Weroniką 
Korthals i jej zespołem. 
Na zakońćzenie festynu 
zapowiedziano widowisko-
wy pokaz sztucznych ogni. 
(GB)

Świętowanie 
w Kosakowie
To będą dwa dni wypełnione występami gwiazd i kaba-
retów.  8 i 15  sierpnia odbędą się wydarzenia w ramach 
dni Gminy Kosakowo.
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Jedną z atrakcji święto-
wania będzie koncert 
Patrycji Markowskiej.
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Dużą atrakcją wydarzenia była możliwość 
nabycia ryb bezpośrednio od rybaków, w hali 
rybnej panowało więc prawdziwe oblężenie. 
W tym miejscu dużą popularnością cieszyła 
się także możliwość specjalnie przygotowa-
ną na tę okoliczność wystawę fotograficzną 
ukazującą rozwój nadmorskich obszarów 
Mechelinek. Dużą popularnośćią cieszyło się 
również stoisko lokalnego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego z pysznymi 
domowymi wypiekami.
-Nie nudziły się i dzieci: dla nich pani Ewa 
Narloch Kerszka stworzyła zdumiewające 
możliwości dekorowania artystycznego 
papierowych rybek za pomocą kolorowych 
farb i innych plastycznych specyfików. Z kolei 
występ Kosakowian nie tylko sprowadził z po-

wrotem słoneczną pogodę, ale i dobry humor 
podszyty kulturą spod znaku kaszubszczyzny 
- tłumaczą organizatorzy świętowania.
Święto Ryby miało również ciekawą oprawę 
muzyczną - w ramach świętowania wystąpił 
zespołu Fucus z muzyką szantową, grał Dj 
Rico i swoje umiejętności zaprezentował 
zespół Kosakowianie. Opiekun muzyczny 
tej grupy – pan Tadeusz Korthals, z powo-
dzeniem przyjął na siebie na moment także 
rolę wodzireja i poprowadził przezabawne 
konkursy sceniczne. 
Organizatorzy Święta Ryby zapowiadają, ze 
wydarzenie na stałe zagości w kalendarzu 
cyklicznych imprez Gminy Kosakowo. Kolejna 
edycja będzie więc miała miejsce w przyszłym 
roku.  (GB)

Udane Święto Ryby
Na terenie przystani w Mechelinkach zorganizowano Święto Ryby. 
Mimo deszczowej i wietrznej pogdy wielu mieszkańców i turystów 
skorzystało z zaproszenia do wspólnej zabawy.
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Ergo Hestia i Energa Obrót 
po raz pierwszy proponują 
ubezpieczenie, skierowane 
do obecnych oraz nowych 
klientów sprzedawcy energii 
elektrycznej, gwarantujące 
dodatkowo zabezpieczenie 
spłaty rachunków. Efektem 
współpracy obu firm jest 
„Superoferta” obejmują-
ca gwarancję stałej ceny 
energii oraz pakiet ubez-
pieczeniowy „Pogromca ra-
chunków”, z którego klienci 
skorzystają, gdy stracą lub 
będą niezdolni do pracy 
oraz gdy trafią do szpitala 
w następstwie nieszczęśli-
wego wypadku.
– Połączenie sprzedaży 
energii z ubezpieczeniem to 
odpowiedź na oczekiwania 
klientów, którzy dopyty-
wali nas o taką możliwość. 
Proponujemy ją zarówno 
nowym, jak i dotychcza-
sowym naszym klientom, 
którzy do grudnia zdecydują 
się skorzystać ze specjalne-
go pakietu promocyjnego 
– mówi Beata Ostrowska, 
rzecznik prasowy Grupy 
Energa. – Zawiera on to nie 
tylko gwarancję stałej ceny 
sprzedaży prądu, nawet do 
końca 2018 roku, ale także – 
bez żadnych dodatkowych 
opłat – dodatkową ochro-
nę, która w razie niektórych 
zdarzeń pozwoli im na spłatę zobowiązań.
W pakiecie „Pogromca rachunków” przewidziana jest wypłata 
świadczeń na wypadek trzech ryzyk: utraty pracy, czasowej 
niezdolności do pracy oraz hospitalizacji w następstwie nie-
szczęśliwego wypadku. W dwóch pierwszych przypadkach 
ubezpieczony może otrzymać w okresie obowiązywania 

ubezpieczenia nawet do 1500 złotych.
Pakiet „Pogromca Rachunków” to ubezpieczenie zaprojekto-
wane przez ERGO Hestię dla spółki Energa Obrót. 
– Tworząc ten produkt, chcieliśmy zapewnić każdemu 
ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa finansowego 
pokrywając stałe wydatki – wyjaśnia Aleksandra Brodowska 
z ERGO Hestii. – Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, takie jak 
utrata lub niezdolność do pracy, zaskakują konsumentów 

często w najmniej oczekiwanym momencie. Dzięki nowej 
ofercie, osoby te będą mogły przetrwać ten trudny okres bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak 
zaciąganie kredytów na spłatę bieżących zobowiązań. 
W przypadku hospitalizacji wypłacana jest kwota 150 zł za 
każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że trwa on 
co najmniej cztery dni.
(GB)

Energia w pakiecie z ubezpieczeniem
Energa Obrót oraz Ergo Hestia wprowadzają wspólną ofertę łączącą nawet trzyletnią gwarancję stałej ceny prądu z pakietem ubezpieczeń. Osoby, 
które z niej skorzystają, uzyskają między innymi ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu.
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Już w dwa dni po uroczystym otwarciu Centrum Rehabilitacji 
i Wypoczynku Zielone Wzgórze, które miało miejsce w tym 
miesiącu, pojawili się kuracjusze uczestniczący w pierwszym 
turnusie rehabilitacyjnym.
Nowy Oddział Rehabilitacji w Koleczkowie powstał na mocy 
porozumienia dwóch firm: MENTOR Sp. Z o.o.o. oraz SP ZOZ 
Uzdrowisko Sopot. 
W Centrum odbywają się turnusy rehabilitacyjne z prewencji 
rentowej ZUS jak również prywatne turnusy rehabilitacyjne 
i wypoczynkowe. Ośrodek oferuje połączenie tradycyjnych 
zabiegów rehabilitacyjnych z nowoczesną i bogato wyposażo-
ną bazą zabiegową. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze gwaran-
tuje wysoki standard usług, a każdemu pacjentowi zapewnia 
właściwą terapię pod nadzorem lekarzy. 
Zielone Wzgórze w Koleczkowie to coś więcej, niż centrum 
rehabilitacyjne – to miejsce stworzone z myślą o osobach 
poszukujących wypoczynku połączonego z rehabilitacją 
oraz poprawą zdrowia i regeneracją sił witalnych. Eleganckie, 
komfortowe wnętrza, przepiękna okolica i bliskość natury to 
wprost wymarzone warunki do odpoczynku, relaksu i powrotu 
do pełni sił zdrowotnych. Lokalizacja obiektu pośród Wzgórz 
Chwaszczyńskich, na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego, zaledwie 3 km od jeziora w Bieszkowicach to idealne 
miejsce na tego typu placówkę. 
Na pobyty zdrowotno - rekreacyjne pracownicy ośrodka 
serdecznie zapraszają również Seniorów, którym oferują 
czynny wypoczynek połączony z rehabilitacją. Zapewnione 
jest zakwaterowanie w komfortowo wyposażonych  pokojach, 
zaś w obiekcie została otwarta elegancka restauracja oraz 
klubo-kawiarnia, w której organizowane są Wieczorki Taneczne 
z muzyką na żywo. Zapewnione są noclegi w komfortowo 
wyposażonych pokojach, zabiegi wliczone w cenę pobytu oraz 

wyżywienie uwzględniające zalecenia dietetyczne związane ze 
stanem zdrowia na podstawie wskazań lekarza prowadzącego 
lub po indywidualnej konsultacji z naszym dietetykiem.
Warto dodać, że budynek w Koleczkowie, w którym siedzibę 
znalazło Centrum Rehabilitacji Zielone Wzgórze, do niedawna 
stał pusty. Prowadzący Centrum Rehabilitacji mają nadzieję, że 
teraz nastanie szczęśliwy czas dla tego obiektu...
Na pierwszy turnus już przyjechało ponad 100 osób. W przyszło-
ści ta liczba z pewnością będzie się zwiększać.

Nowe Zielone Wzgórze w Koleczkowie
Przepiękny widok na zielone wzgórza, roztaczający się z okien, luksusowo wyposażone pokoje, najnowocześniejszy sprzęt, elegancka klubo-ka-
wiarnia – tak wygląda niedawno otwarte Centrum Rehabilitacji Zielone Wzgórze w Koleczkowie.
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meNTOr rehA
Centrum Rehabilitacji 
i Wypoczynku Zielone Wzgórze
Ul. Pod Lasem 1, Koleczkowo

Recepcja: tel.: (58) 673 22 68, 
kom.: 535 233 181
email: recepcja@mentor-reha.pl
www.mentor-reha.pl



PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

redakcja NOrDApress, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

dOm wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPrzedAm działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPrzedAm lub wynaj-
mę 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

dziAłKA z domem, 
Gdynia Witomino, 521 
m2, 380 tys. zł, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

SPrzedAm obrazy ha-
ftowane oprawione. Tel: 
608-325-376

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

dO wyNAjęCiA miesz-
kanie 1 pokojowe w dom-
ku jednorodzinnym 

w Centrum Wejherowa. 
Tel: 693-370-251

jeSTem zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, 
pomoc drogowa, auto 
części. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPrzedAm komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOwANiA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

uSłuGi elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

KOTłOwNie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

RÓŻNE
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SPrzedAm beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne 
na działkę, cena 50zł. Tel: 
503-631-333

BeCzKi plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 
511-841-826

KuPię rower używany, 
okolice Wejherowa. Tel: 
512-680-066

SPrzedAm maszynę 
singer, tanio. Tel: 698-076-
828

SPrzedAm tanio nie 
używaną, niemiecką, au-
tomatyczna maszynę do 
szycia -21 ściegów - 200 zł. 
Tel: 790-734-939 

PieC kafl owy oddam. Tel: 
515-411-954

SPrzedAm drewno do 
CO i gałęziówkę, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

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

SPrzedAm fotelik 
samochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmienia  

kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

SPrzedAm łyżwy fi guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPrzedAm ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, 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 Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPrzedAm kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

złOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381



Niemal 3 tys. widzów oglądało ten mecz. Pierwszy 
gol, jaki padł w tym spotkaniu w Gdyni, strzelił za-
wodnik Pogoni Siedlce już w 11 minucie. Ale była 
to ostatnia bramka, zdobyta przez gości. 
Pierwsza bardzo ładna akcja Arki rozegrana została 
już w 3 minucie. Rafał Siemaszko zgrał piłkę na 17 
metr do Nalepy, a ten celnie uderzył. Bramkarzowi 
gości udało się obronić ten strzał, chociaż nie bez 
problemów. 
Kolejne minuty meczu to znów szybkie akcje 
żółto-niebieskich, ale wciąż piłka nie trafi ała do 
bramki. 
W 11 minucie piłkarze Pogoni zaatakowali i... gol! 
Po rzucie rożnym Jałocha najpierw odbił strzał na 
swoją bramkę, ale przy dobitce Chyły nie miał już 
szans. 
Ta bramka nie złamała gdynian, którzy rzucili się 
do walki. Po kilku szansach (m.in. do piłki próbo-
wał głową dojść Siemaszko, ale minął się o mi-
limetry, niewiele później trafi ł głową w piłkę, ta 
poszybowała nad poprzeczkę; kolejne okazje to in-
dywidualna akcja Nalepy, który ostatecznie strzelił 
bardzo niecelnie, następnie z dystansu przestrzelił 
nad bramką) wreszcie, w 43 min, Rafał Siemaszko 
wyrównał na 1:1. Michał Renusz świetnie znalazł 
się z lewej strony pola karnego, zagrał do Marcusa, 
który został nieco „wyrzucony” pod linię końcową, 
ale mimo to zdołał świetnie zagrać na 3 m przed 
bramkę, gdzie nogę wcisnął Siemaszko. 

Po przerwie na kibiców czekały kolejne emocje. 
Dynamiczna gra i kolejne akcje nie pozostawiały 
złudzeń, który zespół zasługuje na zwycięstwo. 
W 52 min Marcus da Silva pewnie wykorzystał 
rzut karny (faulowany w polu karnym Pogoni był 
Michał Nalepa) i zmienił wynik na 2:1 dla Arki. 
Później nie minęły nawet dwie minuty – i już było 
3:1 dla gdynian, gdy Renusz wpakował piłkę do 

pustej bramki 
po świetnym 
zagraniu 
w polu karnym 
Marcusa da 
Silvy. 
Ostateczny 
wynik ustalił 
w 73 minucie 
Wojowski. 
Bohaterem 
tej akcji był 
jednak przede 
wszystkim 
Nalepa, który 
mijał obroń-
ców niczym 
slalomowe 
tyczki, minął 
także bram-
karza i został 

powalony przez obrońcę. Do piłki dotarł Wojow-
ski, który z zerowego kąta wpakował ją do siatki.
Mecz zakończony wynikiem 4:1 to w pełni za-
służone zwycięstwo Arki i awans do 1/16 fi nału 
Pucharu Polski. Teraz Arka zmierzy się z Chojni-
czanką Chojnice. Mecz odbędzie się 12 sierpnia 
w Gdyni. 
rafał Korbut

Nie dali Pogoni szans
Piłkarze Arki Gdynia nie dali szans rywalom i odnieśli efektowne zwycięstwo w 1/32 fi nału Pucharu Polski. Wbili Pogoni 
Siedlce aż cztery gole, sami tracąc tylko jedną bramkę. 

Arka Gdynia 
- Pogoń Siedlce  
4:1 (1:1)

Bramki: 
Siemaszko 43’, da Silva 
52’(k), Renusz 54’, Wojow-
ski 73’ - Chyła 11’

Arka: 
Jałocha - Socha, Marcja-
nik, Sobieraj, Warcholak 
- Da Silva (70’ Wojowski), 
Łukasiewicz, Nalepa, 
Bożok (28’ Renusz) - Sie-
maszko (80’ Wardziński) 
- Abbott

Pogoń: 
Misztal - Wrzesiński, Dy-
biec, Zembrowski, S.Kraw-
czyk (75’ Dzięcioł), Chyła, 
Paczkowski, Ogrodnik 
(65’ Dziubiński),  Rybicki, 
Bodziony, P.Krawczyk (55’ 
Duda)

Żółte kartki:
Socha - Zembrowski, 
Paczkowski, Dzięcioł

Sędzia: 
Tomasz Radkiewicz (Łódź)

1/32 
Pucharu 
Polski:
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Jedną z ważniejszych zmian jest to, że siostry Bibrzyckie 
wracają do Gdyni. 
– Agnieszka to zawodniczka, której nie trzeba nikomu 
przedstawiać - mówi prezes BI Gdynia Bogusław Witkowski. 
- Jej umiejętności są powszechnie znane. Jestem bardzo 
zadowolony, że udało nam się doprowadzić do końca ne-
gocjacje i ostatecznie zagra u nas. Możliwość oglądania jej 
w akcji to będzie wielka gratka dla kibiców.
Ostatni sezon Agnieszka spędziła w lidze tureckiej w zespo-
le Fenerbahce Stambuł.
Druga z sióstr Magda również powraca do Gdyni po kilku-
letniej przerwie. Była zawodniczka Lidera Pruszków, AZS 
Rzeszów oraz MKK Siedlce. Jej ostatni sezon spędzony na 
polskich parkietach ekstraklasowych był najlepszym w ka-
rierze sportowej.
Pojawienie się sióstr w Gdyni daje nadzieje wszystkim kibi-
com koszykówki na wiele emocji sportowych. 
Po zakontraktowaniu sióstr Bibrzyckich włodarze klubu po-
zyskali zawodniczkę Anetę Kotnis. Aneta Kotnis występuję 
na pozycji silnej skrzydłowej. W poprzednich rozgrywkach 
w zespole AZS UMCS Lublin wystąpiła w 25 meczach. Prze-
bywając na parkiecie średnio ponad 25 minut gry notowała 
6.6 punktu i 5,6 zbiórki.
Aneta zadebiutowała w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 
2006/2007 w wieku 17 lat z zespołem SMS PZKosz Łomianki
- Jestem bardzo zadowolona, że w nadchodzącym sezonie 
będę miała okazję reprezentować Basket Gdynia – powie-
działa Aneta już po podpisaniu umowy. - Podjęcie decyzji 
o przeprowadzce nad morze przyszło mi z łatwością gdyż 
wiem, że drużyna z tak bogatą historią, która przez ostatnie 
lata borykała się z problemami, nadchodzący sezon ma 
mieć przełomowy. Ponieważ cele stawiane przed zespołem 
są wysokie dlatego tym bardziej cieszę się, że będę mogła 
być jego częścią.
Również swojego zadowolenia nie ukrywała Katarzyna 
Dydek. 
- Aneta Kotnis grała w wielu klubach od Krakowa poprzez 
Poznań, Rzeszów, Szczecin czy Lublin – powiedziała trener 
Dydek. - Kontraktując taką zawodniczkę liczymy na jej 
wsparcie jako zawodniczki doświadczonej, która na pozycji 
silnej skrzydłowej będzie potrafiła wykorzystać swoje naj-
mocniejsze strony do współpracy z centrami. Możliwość gry 
na pozycji 3 oraz 4 jak również trenowanie i gra pod okiem 
różnych trenerów traktuję jako atuty Anety. 
Na pozycji rozgrywającej zagra natomiast Katarzyna Suk-
narowska. W zeszłym sezonie występowała na parkietach 
Tauron Basket Ligi Kobiet i euroligowych z zespołem Energa 
Toruń. Wraz z nim zdobyła brązowy medal w ekstraklasie 
kobiet. Również warto przypomnieć wszystkim kibicom 
występy naszej nowej zawodniczki w lidze łotewskiej w se-
zonie 2013/2014. Poprowadziła zespół Liepajas Papirs do 

wicemistrzostwa Łotwy zdobywając średnio 17 punktów. 
W swojej karierze ma również występy w młodzieżowych 
kadrach Polski oraz NJCAA (National Junior College Athletic 
Association).
- Głównym aspektem, który przeważył ze wybrałam zespół 
Basket Gdynia jest idea klubu, który w najbliższej przyszło-
ści chce powrócić do czołówki ekstraklasy kobiet – tłuma-
czy Kasia. - Możliwość gry i dalszego rozwoju skłoniła mnie 
do podpisania umowy z klubem z Trójmiasta. Zawodniczki, 
które podpisały kontrakty z klubem są mi również znane 
więc mam nadzieje, że będziemy tworzyć ciekawy kolek-
tyw i zrobimy duży krok w przód dla gdyńskiego basketu. 
Chciałam skorzystać z okazji i już teraz zaprosić wszystkich 
kibiców na mecze w nowym sezonie
Jowita Ossowska, wychowanka Gdyńskiego Towarzystwa 
Koszykówki, to kolejna zawodniczka, jaka dołączyła do 
Basketu Gdynia.
Ossowska to jedna z najbardziej utalentowanych zawod-
niczek w Polsce. Jest rodowitą gdynianką , a naukę gry 
w koszykówkę zaczynała w VBW GTK Gdynia. W wieku 16 
lat trafiła do SMS PZKosz Łomianki. Po trzech latach wróciła 
do Gdyni. W poprzednim sezonie reprezentowała VBW GTK 
Gdynia w finałach mistrzostw Polski juniorek starszych.
– Jowita to zawodniczka, którą znam przede wszystkim 
z rozgrywek młodzieżowych. Ma bardzo duży potencjał 
i mam nadzieję, że należycie go wykorzysta – powiedziała 
trenerka Katarzyna Dydek.
Po 8 latach wraca do Gdyni także zawodniczka czwartej 
drużyny Mistrzostw Europy 2015, uczestniczka Mistrzostw 
Świata 2014 - Tatiana Troina. 
Troina w sezonie 2014/2015 reprezentowała Horizont Mińsk 
(wicemistrz Białorusi, uczestnik Euro Cup) zdobywając śred-
nio 10 punktów na mecz. Warto wspomnieć wcześniejsze 
sukcesy Troiny z gdyńskim klubem: 3–krotnie Mistrzostwo 
Polski, wicemistrzostwo Polski, 2 miejsce w klubowym 
Pucharze Świata, wicemistrzostwo Euroligi. 
Reprezentantka Białorusi ma razem z koleżankami z druży-
ny zdobyć jak najlepsze miejsce w TBLK.
– Tatiana Troina jest zawodniczką doświadczoną i to 
doświadczenie przyda się w zespole – mówi trenerka 
Katarzyna Dydek. - Może grać na pozycji 3/4. Na pewno 
wykorzystamy jej zalety koszykarskie, które zdobywała na 
parkietach europejskich.
– Bardzo cieszę się, że po 8 latach wracam do Gdyni – 
powiedziała Troina po podpisaniu kontraktu. - Zawsze we 
wszystkich wywiadach mówiłam, że to były moje najlep-
sze czasy i najlepsze miasto gdzie kiedykolwiek grałam. 
Zwłaszcza dlatego, że zaczynałam tutaj swoją profesjonalną 
karierę. I jakoś tak symbolicznie wracam do Gdyni na koniec 
kariery, a może to jeszcze nie koniec kariery a początek 
czegoś nowego. (opr. raf)

Nowy skład na nowy sezon
Zespół z Gdyni kompletuje skład na sezon 2015/2016. Do drużyny dołączy jedna z najlepszych zawodniczek – Agnieszka Bibrzycka oraz jej młod-
sza siostra Magda. To oczywiście nie jedyne zmiany. 

Agnieszka Bibrzycka

Katarzyna Suknarowska


