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sprawdź
naszą ofertę

Statek m/v Platon to nowa jednostka, zwodo-
wana w sierpniu 2011r. Jego długość całko-
wita wynosi 196 m, a tonaż brutto 34.378 GT. 
Platon spędzi w Porcie Gdynia ponad tydzień. 
W tym czasie  na jednostkę zostanie załadowa-
nych ok. 33.000 ton polskiej pszenicy przez 

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. 30 paź-
dziernika jednostka przeniesie się do Morskie-
go Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o., 
zostanie załadowanych kolejnych 22.000 ton. 
Łączny – rekordowy załadunek tego towaru 
wyniesie 55.000 ton.                                   (ag)

23 sierpnia br. Iza odprowa-
dzała późnym wieczorem swo-
ją koleżankę na przystanek au-
tobusowy. Droga prowadziła 
w pobliżu giełdy towarowej. 
Zaniepokojona faktem, że 
dziewczynka długo nie wraca 
matka, wyszła jej naprzeciw. 
Kobieta znalazła nieprzytom-
ną córkę ok. 300 m. od domu, 
przy drodze. Niestety akcja re-
animacyjna załogi wezwane-
go na miejsce pogotowia nie 
powiodła się i Iza zmarła. Już 
przy wstępnych oględzinach 

ciała pojawiły się podejrzenia, 
że doszło do zbrodni. Potwier-
dziła to sekcja zwłok
Intensywne śledztwo prowadzi 
od blisko 2. miesięcy specjal-
nie powołana grupa policjan-
tów pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Gdańsku. 
Sporządzony portret pamię-
ciowy, który może okazać się 
najważniejszym jego tropem. 
Mężczyzna widziany był bo-
wiem na miejscu zbrodni. Co 
prawda pracujący nad sprawą 
policjanci nie chcą odpowie-

dzieć na pytanie, czy mężczy-
zna z portretu jest podejrzany 
o popełnienie zbrodni, jednak 
uważają, że jego zatrzymanie 
może bardzo pomóc w usta-
leniu nowych faktów. Był on 
bowiem widziany w okolicach 
miejsca zabójstwa tego same-
go wieczoru, gdy do niego 
doszło. Śledczy ani prokura-
tura, nie chcą nic więcej mó-
wić o postępach w śledztwie.
Wiek poszukiwanego męż-
czyzny to ok. 55-60 lat, jest 
wysoki (180-185 cm), ma 

bardzo krótkie siwe włosy, 
średniej grubości  usta i przy-
legające uszy. Miał kilku-
dniowy zarost. Policja prosi
osoby, które rozpoznają męż-
czyznę z portretu pamięcio-
wego proszone są o kontakt z 
Wydziałem Dochodzeniowo 
- Śledczym lub Wydziałem 
Kryminalnym Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdań-
sku pod nr telefonu 800 67 77 
77 lub z najbliższą jednostką 
997. 

(ANGO)

Poszukiwany w związku 
z zabójstwem Izy
Prezentujemy portret pamięciowy mężczyzny, który był widziany w 
Gdyni w miejscu, gdzie zamordowana została 13-letnia Iza. Policja 
prosi o kontakt wszystkie osoby, które go rozpoznają.

Platon w porcie

Do portu w Gdyni zawinął pływający pod banderą Wysp Mar-
shalla statek m/v Platon aby zrealizować rekordowy załadunek 
polskiej pszenicy konsumpcyjnej przeznaczonej na eksport.
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KOSAKOWO
URZĄD GMINY  ŻEROMSKIEGO
SKLEP SPOŻYWCZY  „STEFIX” 
UL. ŻEROMSKIEGO
SKLEP SPOŻYWCZY  „MARKO” 
UL. CHRZANOWSKIEGO

GDYNIA UL. HUTNICZA 
URZĄD SKARBOWY
MAKRO

OBŁUŻE   
BIEDRONKA   UL. SUCHARSKIEGO
ZATOKA  UL.PŁK. DĄBKA
DWA SKLEPY PLUS  UL. BENISŁAWSKIEGO
PIEKARNIA UL. UNRUGA

ZA ESTAKADĄ  
MIĘSNY UL. UNRUGA
GRUSZKA UL. UNRUGA
APTEKA UL. UNRUGA „LEŚNA”
BAZA KONTENEROWA 
UL. KWIATKOWSKIEGO
PORT GDYNIA UL. ROTTERDAMSKA

KAPITANAT PORTU UL. POLSKA

GDYNIA   
HOTEL HOTTON UL. ŚW. PIOTRA
BANK PKO S.A. UL. WASZYNGTONA
SEA TOWERS UL. HRYNIEWIECKIEGO
BAR” BISTRO KWADRANS” SKWER 
KOŚCIUSZKI
SZPITAL UL. STAROWIEJSKA
HOTEL BLIK UL. JANA Z KOLNA
HOTEL NEPTUN UL. JANA Z KOLNA
URZĄD SKARBOWY UL. WŁADYSŁAWA IV
GDYNIA HOUSE UL. ŚLĄSKA
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I 
BIZNESU UL. KIELECKA 7
CHECZ UL. ZAMENHOFFA 17
HOTEL ARKA UL OLIMPIJSKA
GAZETA WYBORCZA UL. 3 MAJA
DOM SENIORA UL. 3 MAJA
CECH UL. 10 LUTEGO
GDYŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA 
UL. 10 LUTEGO
BANK BZ WBK UL. 10 LUTEGO
URZĄD MIASTA GDYNIA 

UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO
MUZEUM MIASTA GDYNIA UL. ZAWISZY 
CZARNEGO
DOM MARYNARZA 
UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO
HOTEL NADMORSKI UL. EJSMONDA
KLUB TENISOWY ARKA UL. EJSMONDA
URZĄD PASZPORTOWY UL. LEGIONÓW 
POM. PARK NAUKOWO TECHNICZNY 
AL. ZWYCIĘSTWA
HOTEL KURACYJNY AL. ZWYCIĘSTWA
VIP-MED UL. ARMII KRAJOWEJ 38-42

KARWINY
BIEDRONKA UL. KORZENNA
BIEDRONKA UL. IWASZKIEWICZA

PUSTKI CISOWSKIE
STOKROTKA UL. CZEREMCHOWA

UL. CHYLOŃSKA  
SKLEP SPOŻYWCZY „ OMEGA” 
UL. CHYLOŃSKA

DĄBROWA
SZEWC UL. MIĘTOWA
SKLEP JEDYNKA UL. NOWOWICZLIŃSKA
STOKROTKA UL. NOWOWICZLIŃSKA
M.CAFFE UL. PAPRYKOWA

CISOWA 
BIEDRONKA UL. CHYLOŃSKA 

KOLPORTAŻ Z RĘKI
OKOLICE DWORCA GDYNIA CHYLONIA 
I TARGOWISKA
HIPERMARKET TESCO
DWORZEC GDYNIA GŁÓWNA
DWORZEC GDYNIA WZGÓRZE 
ŚW. MAKSYMILIANA
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA
PLAC GÓRNOŚLĄSKI
UL. MORSKA, OKOLICE KAUFLANDU
UL. 10-LUTEGO, PRZY BATORYM

Szukaj Expressu Gdyńskiego w następujących punktach:

Aby mówić o patriotyzmie i 
tradycjach, trzeba sięgnąć do 
historii. Co zatem świętuje-
my co roku 11 listopada? Tego 
dnia obchodzone jest Naro-
dowe Święto Niepodległości, 
ustanowione dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez na-
ród polski niepodległego pań-
stwa w 1918 r. Trzeba pamię-
tać, że po rozbiorach przez 123 
lata, Polski na mapie świata nie 
było. Ale nie przestała ona ist-
nieć w sercach Polaków, którzy 
nigdy się nie poddali i dzięki 
którym dziś żyjemy w wolnym, 
demokratycznym kraju. 
Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem 
stopniowym. W listopadzie 
1916 r. wydany został akt gwa-

rantujący powstanie Królestwa 
Polskiego. Powstała Tymczaso-
wa Rada Stanu, a we wrześniu 
1917 r. obowiązki głowy pań-
stwa przejęła Rada Regencyj-
na, która 7 października 1918 r. 
ogłosiła niepodległość Polski. 
Powołano Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej z 
Ignacym Daszyńskim na cze-
le, zaś 10 listopada 1918 r. do 
Warszawy przyjechał Józef Pił-
sudski. Dokładnie 11 listopada 
1918 r. został on Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich, zaś 
po jego pertraktacjach z Cen-
tralną Radą Żołnierską wojska 
niemieckie zaczęły wycofy-
wać się z Królestwa Polskiego. 
Rada Regencyjna powierzyła 
Józefowi Piłsudskiemu misję 
stworzenia rządu narodowego. 
Kilka dni później - 14 listopa-
da - Piłsudski został głową pań-

stwa, zaś 19 listopada wojska 
niemieckie ostatecznie wyco-
fały się z Republiki Polskiej.
Dzień 11 listopada ustanowio-
no Świętem Niepodległości 
dopiero w 1937 r., zatem  do 
chwili wybuchu II wojny świa-
towej święto obchodzono tylko 
dwa razy. W roku 1945 władze 
komunistyczne zakazały świę-
towania dnia 11 listopada. Na-
rodowe Święto Niepodległości 
zostało przywrócone w lutym 
1989 r. i jest obchodzone do 
dziś. 
Niestety, coraz częściej uczcze-
nie tego dnia polega jedynie na 
wywieszeniu fl ag przez władze 
miasta czy gminy. 
- Od kilku lat obserwuję, że to 
nasze świętowanie niestety po-
mału zanika – mówi Grażyna 
Gaj, właścicielka fi rmy GAJA 
– maszty, fl agi (która jest jed-

Pobudzić patriotyzm
HISTORIA | Zaledwie kilkanaście dni zostało do największego święta naszego kraju – Narodowe-
go Święta Niepodległości. Tymczasem w dzisiejszych czasach dla wielu osób 11 listopada koja-
rzy się wyłącznie z dniem wolnym od szkoły czy pracy. A przecież patriotyzm wciąż jest ogrom-
nie ważny dla naszego kraju, a o historii i tradycjach zapomnieć nie wolno. 

cji zanika też patriotyzm. To nie 
znaczy, że wszyscy zapominają o 
tym święcie – co roku przed 11 
listopada wiele urzędów, szkół i 
rozmaitych organizacji zamawia 
u nas fl agi i maszty. Ale w więk-
szości są to zamówienia ze środ-
kowej i południowej Polski. A tu, 
w naszym powiecie, a także na 
całych Kaszubach, tak jakby lu-
dzie zapomnieli. Trochę fl ag za-
mówią urzędy i to wszystko. Nic 
więc dziwnego, że często mło-
dzi ludzie nie mają pojęcia, ja-
kie święto jest obchodzone i nie 
mają poszanowania dla fl agi. Z 
przerażeniem słuchałam opowie-
ści, gdy kilkoro nastolatków ze-
rwało polską fl agę, a gdy zostali 
zatrzymani przez Straż Miejską, 
byli bardzo zdziwieni, że zrobili 
coś złego! A przecież fl aga jest 
symbolem Polskości, niepodle-
głości, wartości, o które walczyły 
całe pokolenia! Mam kontakt np. 
z organizacją harcerską z Łodzi. 
Tam młodzi ludzie bardzo moc-
no angażują się we wszystkie ob-
chody narodowe – nikt im tego 
nie nakazuje, sami czują taka po-
trzebę. Bardzo chciałabym, aby 
tu – na Pomorzu – przywrócić te 
tradycje radosnego świętowania. 
Żeby włączyły się w to zarów-
no urzędy, jak i szkoły oraz róż-
ne organizacje. Aby pokazać tym 
młodym ludziom, że patriotyzm 
jest ważny i że trzeba go pielę-
gnować. 

nym z największych producen-
tów fl ag i masztów w Polsce). 
– A przecież mamy tak pięk-
ne tradycje, przed laty Święto 
Niepodległości było obchodzo-
ne uroczyście, a ludzie napraw-

dę świętowali to, że mogą żyć 
w wolnym kraju. Teraz jakoś 
się o tym zapomina. A przecież 
bez tego tła historycznego, bez 
powiewających fl ag, bez kulty-
wowania tych pięknych trady-

Rafał Korbut 
r.korbut@expressy.pl

Jedna z prac, nadesłanych na konkurs fotogra� czny, 
zorganizowany przez � rmę GAJA maszty, � agi
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AKTUALNOŚCI
Z TYGODNIA

Rondo Izabeli Jarugi - Nowackiej
W piątek (28 października) odbędzie się uroczystość nadania rondu u zbiegu ulic Pol-
skiej i Rotterdamskiej w Gdyni imienia Izabeli Jarugi-Nowackiej. Początek – godz. 
12.00. Decyzję o nadaniu rondu imienia podjęła Rada Miasta Gdyni podczas sesji, 
która odbyła się 22 czerwca 2011 r.

W rozszerzonej strefi e płatne-
go parkowania, która obejmuje 
ulice należące do dzielnicy Ka-
mienna Góra oraz ul. T. Wendy, 
do skrzyżowania z ul. Portową 
oraz Św. Piotra, zostanie uru-
chomionych 26 parkomatów 
solarnych Strada oraz jeden 
parkomat elektryczny Galexio.
Strefę rozszerzono na podstawie 
zmiany Uchwały XVII/410/08  
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
lutego 2008 roku dot. funkcjo-
nowania SPP na terenie Gdyni. 

- W nowym kształcie  - mówi 
Tomasz Wojaczek, kierownik 
Biura Obsługi SPP - strefa obej-
muje ulice Tadeusza Wendy, 
Świętego Piotra, Piłsudskiego 
do Placu I Brygady Pancernej 
i Krasickiego oraz Kamien-
na Góra w całości. Zmianie 
uchwały ulegają jedynie grani-
ce SPP. Pozostałe zapisy pozo-
stają bez zmian. Również opła-
ty za jednorazowe parkowanie 
oraz ceny abonamentów nie 
zostają zmienione.          (Ajot)

Wykład inauguracyjny na te-
mat sportowej aktywności w 
każdym wieku wygłosił prof. 
Jerzy Młynarczyk, Rektor 
Uczelni im. E. Kwiatkowskie-
go w Gdyni. 
- Akademię powołano – wy-
jaśnia Alicja Pelplińska spe-
cjalista ds PR WSAiB - dla 
umożliwienia osobom powy-
żej 40. roku życia udział w 
spotkaniach, dzięki którym 
będą mogli nie tylko zdoby-
wać nową wiedzę i poszerzać 
zainteresowania w różnych 

dziedzinach niezależnie od 
wykształcenia, ale również 
dbać o swoje zdrowie, kondy-
cję fi zyczną, a co bardzo waż-
ne - także zawierać nowe zna-
jomości i przyjaźnie. 
Akademia Każdego Wieku 
proponuje zajęcia w różnych 
formach - spotkania warsz-
tatowe, wykłady, a także za-
jęcia gimnastyczne organi-
zowane w terenie. Słuchacze 
będą uczestniczyć w zajęciach 
komputerowych oraz kursie 
języka angielskiego, a tak-

Napastnikom grozi kara do-
żywotniego pozbawienia wol-
ności. W minioną niedzielę 
gdyńscy policjanci odebrali 
zawiadomienie o ciężkim po-
biciu na przystanku autobu-
sowym przy al. Zwycięstwa 
w Gdyni. Po przybyciu patro-
lu na miejsce funkcjonariusze 
zastali tam dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich z ciężkimi ob-
rażeniami został niezwłocz-
nie przewieziony do szpitala. 
Z policyjnych raportów wy-
nika, że poszkodowany 
uczestniczył w imprezie, na 
której doszło do kłótni – wy-
jaśnia podkom. Michał Rusak, 
rzecznik gdyńskiej policji. 
- Mężczyzna wraz z kolegą 
postanowił opuścić spotkanie 
i udać się na najbliższy przy-
stanek autobusowy. Reszta 
uczestników imprezy sięgnę-

ła wówczas po wyposażenie 
kuchennej szufl ady i z m. in. 
tłuczkiem do mięsa, tasakiem 
oraz kuchennymi nożami i po-
biegła za nimi. 
Wydarzenia potoczyły się 
bardzo szybko. Jeden z męż-
czyzn został dźgnięty nożem. 
Z uszkodzonym płucem, prze-
poną i nerką, w stanie ciężkim 
trafi ł do gdyńskiego szpita-
la. Dopiero w poniedziałek 
odzyskał przytomność. 
- W wyniku działań opera-
cyjnych – informuje podkom. 
Rusak, - gdyńscy policjan-
ci zatrzymali dwóch spraw-
ców pobicia - 19-letniego i 

30-letniego mieszkańca Gdy-
ni. W chwili obecnej przeby-
wają oni w areszcie. W krza-
kach niedaleko przystanku 
znaleziono nóż, najprawdo-
podobniej jeden z tych który-
mi posługiwali się napastnicy.
Prokuratur postawił bandytom 
zarzuty usiłowania zabójstwa 
– czyn zagrożony karą doży-
wotniego pozbawienia wol-
ności. W dniu dzisiejszym Sąd 
Rejonowy w Gdyni zastoso-
wał wobec obydwu zatrzyma-
nych środek zapobiegawczy w 
postaci 3 miesięcznego aresz-
tu tymczasowego.     

(ANGO)

Płatne parkowanie także 
na Kamiennej Górze
Od poniedziałku 2 listopada rozszerzona zostaje Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni i 
obowiązywać będą opłaty za postój na terenie Kamiennej Góry i na ul. Tadeusza Wendy.

Również opłaty za jednorazowe 
parkowanie oraz ceny abona-
mentów nie zostają zmienione   
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Nowa wiedza i znajomości
Wczoraj uroczyście zainaugurowano zajęcia Akade-
mii Każdego Wieku w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni. Słuchacze otrzymali indeksy. 

że wykładach na temat prawa, 
psychologii i zdrowia. Wszyst-
kie zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifi kowanych nauczycie-
li, trenerów i szkoleniowców, 
którzy mają doświadczenie w 
pracy z osobami dorosłymi i se-
niorami.
Każdy uczestnik może dowol-
nie wybierać zajęcia i wykłady, 
w których chce uczestniczyć.
- Oferta Akademii Każdego 
Wieku będzie stale poszerzana 
– dodaje Alicja Peplińska - w 
kolejnej edycji planowane są m. 
in. warsztaty fl orystyczne i fo-
tografi czne oraz zajęcia gimna-
styczne w terenie.

(ag)

Krwawa jatka na przystanku
Kryminalni z Gdyni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali kuchennym no-
żem swojego znajomego. Ciężko ranny, nieprzytomny mężczyzna trafi ł do szpitala.

Wydarzenia potoczyły się bar-
dzo szybko. Jeden z mężczyzn 
został dźgnięty nożem.
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MOTORYZACJA
DODATEK TEMATYCZNY

Motocyklowa asysta
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu motocyklowej asysty honoro-
wej. Kurs było częścią przygotowań pomorskiej policji do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
na Euro 2012. Funkcjonariusze zapoznali się z obowiązującymi zasadami oraz podszkolili swoje umiejętno-
ści w kierowaniu motocyklem.

Zdający egzamin musi roz-
wiązać test, który składa 
się z 18 losowo wybranych 
pytań. Na udzielenie odpo-
wiedzi przeznaczone jest 25 
minut, w trakcie tego cza-
su możemy powracać do 
rozwiązanych już pytań i je 
poprawiać. Egzamin zosta-
je zaliczony, gdy udzielimy 
szesnastu poprawnych odpo-
wiedzi - inaczej mówiąc, aby 
zdać można popełnić najwy-
żej dwa błędy. 
Od lutego 2012 r. te zasady 
się zmieniają. Będzie obo-
wiązywał test jednokrotnego 
wyboru z pytaniami genero-
wanymi w czasie rzeczywi-
stym za pomocą techniki in-
formatycznej. Zdający będą 
mieli średnio około 10 se-
kund na udzielenie popraw-
nej odpowiedzi. Nie będzie 
więc czasu na zastanowie-
nie i wątpliwości. Zmieni się 
także liczba pytań. W części 
podstawowej – jednakowej 
dla wszystkich kategorii – 
będzie ich 20. Dodatkowo 
kandydat na kierowcę będzie 
musiał odpowiedzieć na 10 
(kat. A,B,T) lub 12 (kat. C, 
D) pytań szczegółowych. Py-
tania szczegółowe będą sfor-
mułowane pisemnie. Czasu 
na odpowiedź będzie więcej 
– 30 sekund. Nie wiadomo 
jeszcze, czy do tych pytań 
będzie można wracać. 
W przeciwieństwie do sytu-
acji, którą mamy teraz, pyta-

Nowe zasady zdawania 
testów na prawo jazdy
W lutym przyszłego roku zmienią się zasady zdawania egzaminów teoretycz-
nych na prawo jazdy. Obecnie trzeba rozwiązać test jednokrotnego wyboru. 
Pytania są wybierane z bazy, w której znajduje się ponad 500 pytań. 

nia będą miały tylko jedną od-
powiedź. To duże ułatwienie dla 
kursantów. Zdający będzie wy-
bierał spośród dwóch odpowie-
dzi: „jadę” lub „nie jadę” oraz 
„tak” lub „nie”. W pytaniach, 
w których do wyboru będą trzy 
warianty (A, B, C) prawidłowy 
będzie tylko jeden.
Szczegółowy sposób przepro-
wadzania egzaminu na prawo 
jazdy zostanie określony w roz-
porządzeniu w sprawie egzami-
nowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, na które musimy 
jeszcze trochę poczekać. Dla 
zdających najważniejsze jest 
jednak pytanie - czy będzie ła-
twiej, czy trudniej? 

- Nie należy tego rozpatrywać w 
kategoriach „łatwiej” lub „trud-
niej” - mówi Andrzej Pepliński, 
zastępca dyrektora Pomorskie-
go Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Gdańsku. - Osoba, która 
uczestniczy w kursie na prawo 
jazdy, powinna po jego zakoń-
czeniu znać zasady ruchu dro-
gowego. A obecnie często wy-
gląda to tak, że ktoś nauczy się 
na pamięć odpowiedzi na pyta-
nia, a w rzeczywistości nie zna 
przepisów.  
Jak podkreśla Andrzej Pepliń-
ski, obecnie w bazie danych jest 
ok. 500 pytań, które są ogólno-
dostępne. I wielokrotnie zdarza 
się, że ktoś się ich wyuczył na 
pamięć, ale bez zrozumienia. 

- Bo jak inaczej wyjaśnić sytu-
ację, gdy zdający po niespełna 
minucie oświadcza, że udzielił 
odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia (obecnie egzamin trwa 20 
minut)? - pyta retorycznie Pe-
pliński. - To oczywiste, że taka 
osoba pamięta rysunki i to, czy 
trzeba zaznaczyć odpowiedź 
„a”, „b”, czy „c”. A nie wie 
nawet, czego dotyczy pytanie. 
Jestem przekonany, że znacz-
nie większa baza pytań i loso-
we ich wybieranie na egzami-
nie spowoduje, że zdający będą 
musieli przez moment pomy-
śleć i że będzie to znacznie bar-
dziej miarodajne sprawdzenie 
rzeczywistej wiedzy. Poza tym 
teraz można wrócić do pytań, 

na które odpowiadało się wcze-
śniej. Nowe przepisy tego nie 
przewidują. I bardzo dobrze, bo 
przecież prowadząc samochód 
trzeba szybko reagować w kon-
kretnym momencie, a nie wra-
ca się na skrzyżowanie po 5 mi-
nutach, żeby zastanowić się, co 
oznacza stojący tam znak. Co 
do tego, że reforma kształcenia i 
egzaminowania kandydatów na 
prawo jazdy jest niezbędna, nie 
mam żadnych wątpliwości. A 
czy akurat w takiej formie, jak 
to ma być zrobione od lutego? 
Okaże się. Aczkolwiek jestem 
przekonany, że ci, którzy rzetel-
nie się przygotują, bez żadnego 
problemu zdadzą ten egzamin.      
               Mariusz Markowski

Temperatura na zewnątrz 
spada, w nocy zaczęły się już 
pierwsze przymrozki, dlate-
go też warto teraz wymienić 
opony z letnich na zimowe. 
Zwlekając z tym zamiarem do 
ostatniej chwili narażamy się 
na nie tylko na bardzo długie 
oczekiwanie w zakładach 
wulkanizacyjnych, ale też na 
wypadki czy kolizje drogowe, 
których skutki mogą być bar-
dzo poważne. 
Wymiana opon powinna być 
normą, ale wciąż nie jest. Po-
kutuje bowiem opinia, że „po 
co wymieniać opony, to tylko 
chwyt marketingowy produ-
centów” oraz „kiedyś jeździ-
ło się cały czas na jednych 
oponach i było dobrze”. A to 
błędne założenie, ponieważ 
„kiedyś” po drogach jeździło 
znacznie mniej samochodów, 
które zwykle miały mniejszą 
moc silnika. Poza tym wciąż 
zmienia się technologia i po-
prawiane są standardy bezpie-
czeństwa.
Dwie podstawowe zalety 
opon zimowych to dobre od-
prowadzanie wody i błota w 
temperaturach zimowych oraz 
zachowywanie przyczepności 
na nawierzchniach śliskich i 
zaśnieżonych. Tych zalet nie 
posiadają w warunkach zi-
mowych ani opona letnia, ani 
całoroczna.
„Zimówki” są zbudowane 
z bardziej miękkiej gumy w 
porównaniu do opon letnich, 
zapewniając wraz ze spadkiem 
temperatury dobrą przyczep-
ność. Guma opon letnich przy 
niskich temperaturach tward-
nieje, powodując znaczny spa-
dek przyczepności, szczegól-
nie na mokrej nawierzchni,
- Nie jest wskazane stosowa-
nie opon zimowych tylko na 
jednej osi pojazdu, szczegól-
nie napędowej – tłumaczą 
specjaliści. - Umożliwi to nam 
lepsze przyspieszanie, ale nie-
stety spowoduje problemy z 
kierowalnością i statecznością 
samochodu w czasie pokony-
wania zakrętów i hamowania.  
          Rafał Korbut

Zmień opony 
na „zimówki”
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NIERUCHOMOŚCI I FINANSE
DODATEK TEMATYCZNY

Kierunek Kosakowo
Coraz więcej osób pracujących w mieście decyduje się za-
mieszkać w sąsiadującej z Gdynią gminie Kosakowo. Dojazd 
do miasta jest dogodny, a mała gęstość zabudowy i bliskość 
natury pozwala wypocząć po pracy.

Setki inwestycji, tysiące miesz-
kań, domów i apartamentów, 
kilkudziesięciu deweloperów, 
agencje nieruchomości, ban-
ki, fi rmy z sektora aranża-
cji wnętrz, konkurs, impreza 

integracyjna – to wszystko i 
wiele innych atrakcji czeka-
ło na tych, którzy w miniony 
weekend wybrali się na Targi 
Mieszkaniowe do Ergo Areny.
- Była to druga taka impreza, 
zorganizowana po sukcesie 
wiosennych targów mieszka-
niowych – wyjaśniają orga-

nizatorzy. - Podczas targów 
każdy mógł się zapoznać z 
ofertami, przygotowanymi 
przez wystawców, dokonać 
wyboru, potargować się i ta-
niej niż gdziekolwiek indziej 
kupić mieszkanie lub dom 
oraz wziąć kredyt. Dzięki 
współpracy z Halą Gdańsk-

Sopot Sp. z o.o., trójmiejska 
impreza, znana dotychczas 
pod nazwą Targi Mieszkanio-
we tabelaofert.pl, nabiera no-
wego wymiaru.
Targi przygotowywane są spe-
cjalnie pod kątem oczekiwań 
mieszkańców Gdańska, Gdy-
ni, Sopotu i najbliższej okoli-

Targi mieszkaniowe za nami
Po raz drugi największe w Trójmieście targi mieszkaniowe (które wcześniej nosiły 
nazwę Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl) zorganizowano w Ergo Arenie. Imprezę, 
która odbyła się w miniony weekend, można uznać za bardzo udaną.

cy tych miast. Podczas impre-
zy została przedstawiona pełna 
oferta mieszkaniowa Pomorza 
– prezentowano zarówno inwe-
stycje zrealizowane, jak i te bę-
dące dopiero w planach.
Podczas imprezy deweloperzy 
zachęcali zwiedzających spe-
cjalnymi cenami, a banki i po-
średnicy fi nansowi – preferen-
cyjnymi warunkami kredytów.
Na targach wyróżniało się sto-
isko fi rmy Tom-Bud Developer. 
Stał tam samochód, który suge-
rował, ze odpowiedź na pyta-

nie “Samochód czy mieszka-
nie?” brzmi “Jedno i drugie!”. 
We wrześniowej edycji targów 
w Gdańsku stoisko  Tom-Budu 
zajęło III miejsce w kategorii 
“Najbardziej kompetentna ob-
sługa klienta”.
Patronat medialny nad impre-
zą objęło wydawnictwo Nor-
dapress, wydawca Expressów 
oraz portalu GWE24.pl. Na tar-
gach nie zabrakło również na-
szego stoiska, na którym moż-
na było się zapoznać z pełną 
ofertą wydawniczą.

Rafał Korbut 
r.korbut@expressy.pl

5. Festiwal wnętrz
Jubileuszowy 5. Festiwal Wnętrz, w hali AWFiS w 
Gdańsku 22 i 23 października to impreza, która z jednej 
strony dostarcza inspiracji do urządzenia mieszkania, a 
z drugiej prezentuje najnowsze osiągnięcia techniki w 
dziedzinie domowego sprzętu. Prawdziwym hitem te-
gorocznego festiwalu były samo sprzątające odkurzacze 
bezprzewodowe i różnego rodzaju meble na pilota. Cie-
kawostką był panel do sterowania wszystkimi urządze-
niami w domu, który można uruchamiać nie tylko ręcz-
nie, ale także za pomocą iPhona na odległość.            (ag)
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EDUKACJA
DODATEK TEMATYCZNY

W tegorocznej olimpiadzie 
wzięło udział 13 młodych lo-
gistyków z Gdyni. O miejsca 
w fi nale gdynianie walczą z 
373 uczestnikami z 11 placó-
wek w województwie pomor-
skim. W pierwszym etapie 
olimpijczycy rozwiązywali 

test 40 pytań z m.in. rotacji, 
wąskiego gardła i transportu 
intermodalnego.  Drugi etap 
zaplanowano na 9 grudnia, a 
fi nał odbędzie się w Wyższej 
Szkole Logistyki w Poznaniu.
- Olimpiada skierowana jest 
do uczniów szkół średnich 

i policealnych w zawodach 
technika spedytora i logistyka 
– wyjaśnia Wojciech Zalew-
ski, rzecznik prasowy WSL. - 
Ma na celu  rozbudzić wśród 
młodych ludzi zainteresowa-
nie tematyką logistyczną i po-
móc ocenić program naucza-

Firma Invent Grupa Do-
radztwa i Treningu prze-
prowadziła z benefi cjen-
tami projektu „Szkolenie 
- Praktyka - Zatrudnienie - 
Rozwój IV edycja” w Gdy-
ni badanie ankietowe, ewa-
luacyjne, w celu poznania 
efektów realizacji projektu, 
którego są uczestnikami. 
- Sondowanie realizowane 
było na zlecenie Komen-
dy Głównej OHP – mówi 
Barbara Biżuńska z OHP 
11 – 12 w Gdyni. - Mło-
dzież miała 1,5 godzinne 
spotkania w grupach, a 
przed przystąpieniem do 
odpowiedzi na przygo-

towane pytania została 
uprzedzona, że będą one 
nagrywane. 
Uczestnicy wypowiadali 
się  między innymi na te-
mat stopnia zadowolenia z 
poszczególnych zajęć oraz 
ich przydatności. 
Starali się wykazać, jak 
udział w projekcie pozwo-
lił im na przezwyciężenie 
problemów z podjęciem 
zatrudnienia. Młodzi lu-
dzie określali też stopień 
umiejętności związanych z 
rozwiązywaniem trudnych 
sytuacji, radzenia sobie ze 
stresem, z sytuacjami kon-
fl iktowymi.                  (bb)

Gdynia w olimpiadzie logistycznej
LOGISTYKA | Ponad 6 tysięcy uczniów uczestniczyło w pierwszym 
etapie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Zawody odbyły się 
w 186 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju. Wśród uczest-
ników znaleźli się uczniowie Technikum Transportowego w Gdyni. 

nia w szkołach.
Zakres tematyczny olimpiady 
obejmuje materiał, jaki uczeń 
profi lowanego liceum przyswa-
ja podczas kilku lat nauki. Na 
laureatów i fi nalistów czekają 
częściowe zwolnienia z egzami-
nu zawodowego oraz bezpłatne 
studia w WSL i nagrody rze-
czowe. Organizatorem przed-
sięwzięcia jest Wyższa Szkoła 
Logistyki w Poznaniu. Patronat 
honorowy objęło Ministerstwo 
Infrastruktury.                     (dd) 

Fo
t. 

W
SL

Badanie ankietowe 
w OHP w Gdyni

Dziecięca Akademia Nauki
W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni rozpoczęła się Mała Akademia Uczelni E. Kwiatkowskiego. Ma-
łym słuchaczom przekazywana jest wiedza z zakresu nauk. Uczestnicy rozwiązują zagadki i biorą udział w konkur-
sach. Zajęcia odbywają raz w miesiącu, w niedzielę o godz. 15.30. Spotkania dedykowane są dzieciom w wieku 7-12 
lat. Dzieci można zgłaszać pod nr tel. 58-660-74-18. 
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Seniorzy dbają o zdrowie
W Gdyni powstała Akademii Każdego Wieku, aby umożliwić osobom powyżej 40 roku zadbanie o swoje 
zdrowie i kondycję fi zyczną. Na uczelni im. E. Kwiatkowskiego słuchacze otrzymali indeksy i wysłuchali 
wykładu na temat sportowej aktywności w każdym wieku. Spotkania odbywają się w godzinach przedpo-
łudniowych, od poniedziałku do środy. 

ZDROWIE I URODA
DODATEK TEMATYCZNY

Sekret działania pijawki tkwi 
w biologicznie aktywnych 
substancjach zwanych hiru-
dozwiązkami (SGS), które 
pijawka produkuje i uwal-
nia z gruczołów ślinowych 
do organizmu. Substancje te 
działają miejscowo oraz od-
działują na cały organizm, 
docierając wraz z krwią do 
każdej komórki. Najbardziej 
znana jest hirudyna – mają-
ca silne działanie przeciw-

zakrzepowe, hementyna – 
zapobiegająca krzepnięciu 
krwi i rozkładająca zakrzepy, 
hialuronidaza – posiadająca 
mocne właściwości antybio-
tyczne, substancje rozsze-
rzające naczynia krwionośne 
(histamina), substancje fi bry-
nolityczne – rozbijające i roz-
puszczające zakrzepy, anty-
koagulanty – blokujące układ 
krzepnięcia w celu zapobieże-
nia powstawania zakrzepów, 

substancje znieczulające. 
Cenne substancje aktywnie 
działają na układ krwionośny 
i limfatyczny. Pomagają przy 
leczeniu żylaków, zakrze-
pic, owrzodzeń, obrzęków, 
reumatyzmu, chorób derma-
tologicznych, chorób neu-
rologicznych, chorób oczu, 
chorób układu pokarmowego, 
urologicznych i ginekologicz-
nych. Dobre efekty uzyskuje 
się także przy leczeniu ran 

powypadkowych, przy stłu-
czeniach i złamaniach. 
Działanie substancji  wy-
dzielanych przez pijawki jest 
złożone, a efekty często są 
zaskakujące. Substancje pi-
jawki oczyszczają organizm 
z toksyn i stymulują jego pra-
widłową pracę doprowadza-
jąc do równowagi. Ostatnio 
obiecujące efekty obserwuje 
się np. przy wspomaganiu le-
czenia stwardnienia rozsiane-

Ponadczasowe pijawki
ZDROWIE | Hirudoterapia, czyli leczenie przez zastosowanie pijawek lekar-
skich, przeżywa swoją drugą młodość. 

go (SM) czy boreliozy. 
Do terapii stosuje się wyłącznie 
pijawki lekarskie pochodzące z 
hodowli laboratoryjnych, po-
siadających wymagane certyfi -
katy. Każda z pijawek używana 
jest tylko jeden raz, a po terapii 
utylizowana zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.
Pozytywne efekty terapeutycz-
ne zależą od miejsca, ilości 
przystawianych pijawek, wie-
dzy i doświadczenia terapeuty 
oraz szczegółowego wywia-
du z pacjentem. Wskazane jest 
rozpoznanie lekarskie choroby. 
Zabiegi powinien przeprowa-
dzać hirudoterapeuta ze specja-
listycznym przeszkoleniem po-
twierdzonym certyfi katami. W 
celu dbałości o wysoki poziom 
terapii pijawką lekarską po-
wołano Polskie Towarzystwo 

Hirudoterapii. Poznanie sposo-
bu leczenia pijawkami otwiera 
potężne możliwości terapeu-
tyczne, w szczególności przy 
zastosowaniu terapii komple-
mentarnej.

Danuta Kreft
dyplomowana hirodoterapeutka

członek Polskiego 
Towarzystwa Hirudoterapii



www.facebook.com/gwe248 27 października 2011 r. redakcja@expressy.pl

no, tel: 511 745 863

Somonino k/Kartuz, dom do 
remontu, zab. gospod. plus działka 
budowl.- rol. 2500 m2, uzbrojona: 
woda, prąd, kanaliza., 260 tys zł, 
tel: 58 684 11 87, 661 512 563

Sprzedam mieszkanie Gdynia – 
Witomino, 26 m2, własność, 146 
tys zł, 
tel: 796 851 297

Dom w surowym stanie, atrakcyj-
na lokalizacja w Wejherowie, tel: 
608 083 608

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

Mieszkanie kom w cent Wejhe-
rowa 61m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, korytarz, cent ogrzewa-
nie, zamienię na dwa mniejsze, tel. 
58 672 20 89

Wejherowo komunalne 76 m 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, ogrzewanie gazowe, centrum, 
bardzo dobra lokalizacja, po 
remoncie zamienię na 2 mniejsze, 
tel: 510 118 155

Sprzedam zadbaną działkę 300 
m2, bez altany, w Gdyni na Obłu-
żu (rod.im.reja), tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie, Wielki 
Kack 56 m2, może być pod dzia-
łalność, cena do uzgodnienia, tel. 
501 382 350

2 pokojowe mieszkanie w domku 
jednorodzinnym na Oruni dolnej. 
2 osobom wynajmę 800 zł/mc, 
żadnych dodatkowych kosztów, 
tel. 58 306 66 48

Wejherowo - mieszkanie 2 pok. do 
wynajęcia, nowy budynek 2 pię-
trowy, niski czynsz, duży balkon, 
tel. 600 457 172

Mam do wynajęcia umeblowana 
kawalerkę w Gdyni, pow. 27 m2. 
Wzg. Maksymiliana, cena: 1200 
zł, tel. 501 830 172

Mam do wynajęcia umeblowana 
kawalerkę w Stegnie pow. 22 m2, 
cena 900 zł, tel. 501 830 172

Mam do wynajęcia M-3 o pow. 
36m w Nowym Dworze Gd., cena 
500 zł + media, tel. 501 830 172

Wynajmę mieszkanie w Wej-
herowie - jeden pokój, kuchnia, 
łazienka, tel. 880 002 546

Wynajmę pokój w Wejherowie, 
tel. 58 350 53 58

Wynajmę lokal 130 m w Kartu-
zach, tel: 691 492 699

Wejherowo, mieszkanie 2 pokojo-
we do wynajęcia, nowy budynek, 
1 piętro, duży balkon, niski 
czynsz, tel. 600 457 172

Wynajmę garaż i miejsca parkin-
gowe Wejherowo ul. Spacerowa 
12, tel. 501 084 005

Odnajmę pokój w Wejherowie 
tel: 608 025 391

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Wejherowo Ford Galaxy 7osob 
rok prod.1995 poj. 2.0  p.p cz pl 
el rmf H kap. Zim. opon zadbany, 
st.db., cena 8.500 zł, tel: 510 118 
155

VW Passat B3, B4, Opel Omega, 
wentylatory, silniki wyciera-
czek, przekaźniki, komputery, 
przepływomierze, okazja od 10 zł, 
Wejherowo, tel: 668 493 986

Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski 
metalik, SD, WK, CZ, RK, WT, 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Rumia Janowo, 2 pokoje, 45 m, 
wys parter, ładne z garażem, długi 
podjazd, 240 tys mieszkanie, plus 
25 tys garaż do uzgodnienia, tel. 
506 972 999

Sprzedam mieszkanie Gdynia, 
Starowiejska, 55,7 m2, 2 pok., po 
remoncie, z zabudową kuchni i 
sprzęt, 429 tys, tel. 506 137 276, 
do negocjacji

Sprzedam pawilon handlowy 
20 m2 Gdynia Leszczynki, stan 
bdb, alarm, ochrona, na każdą 
działalność, cena 16 tyś zł, tel. 
663 388 914

Sprzedam dom parterowy o pow. 
103 m2 na działce o pow. 650 m2 
w  Wejherowie - Śmiechowie, tel. 
604 936 572

Sprzedam działkę ogrodnicza 
w Wejherowie 485 m2. domek 
murowany, nie wymaga dużego 
wkładu fi nansowego, do zamiesz-
kania, tel. 513 148 595 lub 505 
271 441

Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 43,5 m2 w 
Wejherowie oś.1000 lecia, tel. 608 
619 599

Sprzedam Gdynia Obłuże Leśne, 
46 m2, 3 pok, 4 .4, oferta bezpo-
średnia, tel. 511 732 992

Sprzedam pawilon handlowy 20 

m2 Gdynia Leszczynki, stan bdb, 
alarm, ochrona, na każdą działal-
ność, tel. 663 388 914, cena 16 tys 
zł, tel: 691 177 719

Sprzedam dom parterowy o pow. 
103 mkw. na działce o pow. 650 
mkw w Wejherowie - Śmiecho-
wie. Tel. 604 936 572

Sprzedam działkę w rod Gdynia, 
500 m2, altana woda prąd, cena 
22 tys., tel. 517 330 166

Sprzedam działkę ogrodnicza w 
Wejherowie, 485 m2, domek mu-
rowany, 25 m2, podpiwniczony, 
cena 22 tys., tel. 513 014 781

Gdańsk Osowa, ul. Letniskowa, 
188/1996 m2, media, zaplecze, 
graniczy z jeziorem, wolne, tel. 
504 493 707

Somonino, dom, zab. gosp. do 
remontu + działka budowl. - rol. 
2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 
atrakcyjna cena! Tel. 661 512 563, 
726 744 824

Gdynia Obłuże, pawilon 24m2, 
przenośny na działkę, budowę, z 
wyposażeniem sanit. wc, rolety 
antywlamaniowe, tel. 660 897 823

Sprzedam mieszkanie 67 m2, po 
kapitalnym remoncie, III piętro, 
oś. Przyjaźni 3/18, Wejherowo, 
wolne od zaraz, tel: 668 255 165

Sprzedam mieszkanie 54 m2, w 
Wejherowie, ul. Harcerska, parter, 
4 pokoje, tel: 502 319 938

Sprzedam miejsce postojowe w 
hali garażowej, Gdynia – Witomi-
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Komplet wypoczynkowy i dwa 
fotele ze skóry, kolor kremowy, 
stan idealny, cena 2600 zł, tel. 509 
409 365

Rower wyścigowy (szosowy) 
KROS, osprzęt SHIMANO z 
roku 2010. Cena 1600 zł, tel. 509 
409 365

Waterman złoty nowy kpl., pióro, 
długopis, etui, metryczka, sprze-
dam, 120 zł, tel. 505 635 095

Rodzinny dom pomocy w Siera-
kowicach gwarantuje profesjonal-
na opiekę nad osobami starszymi, 
serdecznie zapraszamy, tel. 504 
246 860

Sprzedam wyposażenie sklepu - 
regały, lady, wagi, tel. 603 288 689 
wieczorem

Mozaika parkietowa bukowa 
32m2 cena 600 zł, tel. 608 143 
047

Sprzedam suknie ślubną rozmiar 
42, cena 300 zł, tel. 785 692 500

Kupię każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Sprzedam meblościankę,  kolor 
kalwados, mało używana, dł. 2,60, 
wys. 196, tel. 606 974 563

Sprzedam krzesełko do karmienia, 
wanienkę, podgrzewacz, laktator, 
materacyk, ubranka nowe i uży-
wane dla dziewczynki od 0-2 lat, 
tel. 606 974 563

Sprzedam stemple budowlane 
długość 2.75 m, 300 szt. 3.7zł/szt. 

Banino, tel. 505 360 158

Sprzedam ławę ciemny orzech 
w kształcie owal zwężany jedno-
stronnie, z półką na dole, cena: 
80 zł, 
tel: 505 896 681

Fotel do komputera + stolik 
trzystopniowy do komputera na 
kółkach + kanapo-fotel dwuoso-
bowy sprzedam, fotel 150, stolik 
150, kanapa 200, 
tel: 694 898 783

Namiot handlowy rozciągany, 2/4, 
boczne ściany, dopinane i 3 stoły 
składane, cena: 800 zł, tel: 502 
056 307

Gazowy podgrzewacz wody 
TERMA elektroniczny stan b.d. 
sprzedam  tel: 880 215 385

Sprzedam płyty winylowe, 12 
szt., duże, min. Oz Billy Idol Papa 
Dance Dm i inne oraz 6 małych 
różnych, cena do uzgodnienia, tel: 
503 325 202

We wszystko czego potrzebujesz 
do pielęgnacji dłoni i stylizacji 
paznokci zaopatrzysz się u nas. 
Bogata oferta, dobre ceny, tel: 502 
711 506 

Rusztowania warszawskie 
sprzedam, wynajmę. Wejherowo - 
Gościcino, tel: 668 493 986

Sprzedam duży steper z kolumna-
mi, 130 zł, tel: 502 351 988

Kupię wideo - możliwość nagry-
wania tel. 516 217 957

Sprzedam drzewo opałowe, 
świerk, buk, pocięte tel. 600 676 
350

Ogłoszenie tygodnia 
Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 Gdynia 
Leszczynki, stan bdb, alarm, ochrona, na każdą 
działalność, cena 16 tyś zł, tel. 663 388 914

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA 
(DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

79986 9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT 72240 2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, 
SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna 
długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.

www.facebook.com/

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA 

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść,
długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.

zadbany, cena 2.500 zł, tel: 886 
597 049

KUPIĘ

Wypadek? Problem z wyplata 
odszkodowania? Zadzwoń tel.792 
039 090 Bezpłatne konsultacje. 
Eventus Dochodzenie Odszko-
dowań

INNE

EDUKACJA
Korepetycje z fi zyki i chemii w 
tym uczę matematyki, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

Poszerzające wiedzę, uczące 
logicznego myślenia, przyjazne, 
profesjonalne, skuteczne korepe-
tycje z matematyki, przygotowa-
nie do matury, tel: 58 623 30 45

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY
TELEFONY

INNE

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Zaopiekuję się starszą osobą 
w zamian za pokój na terenie 
Wejherowa, 
tel. kontaktowy: 532 239 502

Szukam pracy od zaraz jako 
pracownik budowlany tel. 695 
462 819

Uczciwa 30 letnia dziewczyna 
szuka pracy jako niania, pomoc 
domowa lub sprzątaczka Sierako-
wice - Kartuzy 
tel. 694 236 680

Emerytka, lat 62, bez nałogów, 
zaopiekuje się dzieckiem, może 
być niemowle, lub starsza osobą, 
515 654 688

Kolportaż gazet, reklam-ówek, 
Wejherowo-Reda-Rumia, 515 
654 688

Szukam pracy od zaraz, 
tel. 695 462 819

Szukam pracy jako pomocnik 
murarza z Żukowa i okolic, tel. 
691 625 547

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się 
dzieckiem u siebie w domu, w 
wieku powyżej 3 lat (Os. Kaszub-
skie-Wejherowo), doświadczenie, 
tel: 692 575 818 

USŁUGI
Montaż, naprawa kuchni, piekar-
ników (gazowych, elektrycznych) 
płyt ceramicznych, indukcji, tel. 
606 464 504

Kredyty gotówkowe, konsoli-
dacyjne oraz hipoteczne z dużą 
skutecznością oferuje PFU Partner 
tel. 507 019 306, zgłoszenia 
również sms

Kupno, sprzedaż, wynajem 
domów, mieszkań, działek oferuje 
pośrednictwo, tel. 507 019 306. 
Gwarantujemy wysoką skutecz-
ność, zgłoszenia również sms

Transport - przeprowadzki Wejhe-
rowo – Reda – Rumia - Trójmia-
sto, tel. 505 699 042

DonSylviano - Kameralny 
Gabinet Kosmetyki i Odnowy 
Biologicznej Zaprasza na Odnowę 
i Relaks w zacisze serca Gdyni na 
Kamienna Góre ul. A. Mickiewi-
cza 3.W Ofercie profesjonalne za-
biegi kosmetologii pielęgnacyjnej, 
upiększającej i leczniczej, bio-
masaż z elementami fi zjoterapii, 
leczniczo-relaksacyjna sauna na 
podczerwień oraz ameralne wie-
czorki SPA. Podaruj sobie chwile 
zapomnienia, www.donsylviano.
like.pl Zapraszamy Serdecznie tel. 
517 711 716

Kupno, sprzedaż, wynajem 
domów, mieszkań, działek oferuje 
pośrednictwo, tel. 507 019 306, 
gwarantujemy wysoką skutecz-
ność. Zgłoszenia również sms

Kredyty gotówkowe, konsoli-
dacyjne oraz hipoteczne z dużą 
skutecznością oferuje PFU Partner 
tel. 507 019 306 zgłoszenia 
również sms

Twój prywatny trener,

 tel: 531 755 555

Przeprowadzki kompleksowe, 
domów, mieszkań, fi rm i biur, 
usługi transportowe, bagażowe, 
Rumia, Reda, Wejherowo, tel: 509 
256 121

Profesjonalne strony internetowe, 
szybkie terminy realizacji, niskie 
ceny – 299 zł/ strona www, tel: 
504 256 658

Remonty, wykończenia, 100% 
zadowolonych klientów. Sprawdź 
sam! Tel: 790 490 605

Tworzenie stron www na zamó-
wienie, szybko, profesjonalnie, 
tanio, tel: 504 265 658

TOWARZYSKIE
Poznam pana do lat 40 poważnie 
myślącego o życiu, tel. 796 547 
006

Rozwiedziona lat 47, 164 cm, nie-
paląca, spokojna, uczciwa, pozna 
pana o podobnych cechach do lat 
52, tel. 519 691 384

Student z Sopotu szatyn, 183 
cm, niebieskie oczy, 21 lat pozna 
ładną i miłą dziewczynę, piszcie, 
tel. 696 454 028

Wolny 27lat, miły, uprzejmy, o 
dobrym sercu pozna kobietę z 
podobnymi cechami z Wejherowa 
lub okolic. Cel stały związek, tel: 
792 255 762

Skromny kawaler lat 41, szczupły, 
abstynent z ruchomościami i 
nieruchomościami, pozna do 
stałego związku inteligentną panią 
o podobnych zaletach, tel: 514 
780 981

Facet po 30tce, wolny, szczu-
pły, 175, niepalący, z własnym 
lokum, pozna panią celem miłego 
spędzenie czasu, Gdynia, tel: 798 
539 486

Wesoła, drobna wdowa pozna 
zmotoryzowanego pana o podob-
nych cechach. Kultura osobista 
ponad wszystko tel. 517 324 144

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacz rasy koń mały, 
5 lat i źrebie ogierka, razem lub 
osobno 4 tys komplet do negocja-
cji, tel. 663 432 154

RÓŻNE
Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy, kanapa + 2 fotele, kolor 
pomarańczowo – żółty, Wejhero-
wo, tel: 58 672 69 75

Plastikowe pojemniki 1000 L w 
koszu metalowym, idealne na 
szambo, paliwo, przy dwóch szt. 
transport gratis, tel: 503 631 333

Sprzedam fabrycznie nowy 
wieszak Ontario – WIE 70, kolor 
ontario klon W159, szer. 71, gł. 3 
cm, cena: 300 zł, Gdynia, tel: 58 
629 21 55

Sprzedam tanio piec gazowy 
grzewczy, dwu funkcyjny „Bude-
rus”, stan bdb, pow. grzewcza 120 
m2, tel: 58 333 66 56

Nowa kurtka męska z czarnej skó-
ry, przypinany kaptur, na wzrost 
180-185 cm i tęższą sylwetkę, tel: 
781 439 561

Sprzedam garnitur męski na 176 
cm wzrostu, koloru szarego, w 
dyskretne prążki, stan idealny, 
cena: 400 zł, tel: 506 127 253

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 
42, cena 250 zł, tel. 785 692 500
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Zmagania grupowe a następ-
nie pojedynki ćwierćfi nałowe 
i półfi nałowe wyłoniły zesta-
wy par, które walczyły już o 
konkretne lokaty. W Twojej 
Lidze Mistrzów bardzo zacię-
te spotkanie rozegrano już o 
7 miejsce. Barcelona A (Aka-

demia Piłkarska 16) minimal-
nie przegrała z Arsenalem B 
(AP Dąbrowa) 3:4, choć szan-
sa na remis była do ostatnich 
sekund pojedynku. Natomiast 
nie było wątpliwości, który ze-
spół był lepszy w konfrontacji 
o 5 miejsce. Villareal (Arka 

2003) bezdyskusyjnie poko-
nał Manchester B (AP Dąbro-
wa) 7:0. Pewne zwycięstwo w 
walce o najniższy stopień po-
dium odniosła Barcelona (AP 
16). Olimpic (Gryf Wejhero-
wo) wprawdzie stawiał zacię-
ty opór, ale musiał uznać wyż-

szość rywala. 
Przy dźwiękach hymnu Ligi 
Mistrzów na boisko wybiegły 
drużyny Milanu (ASiR Gdy-
nia) i Villareal A(Arka 2003), 
aby rozegrać mecz fi nałowy.  
Mimo wysokiego 6:1 zwycię-
stwa Milanu fi nał był bardzo 

zacięty. Triumfator prowadził 
do przerwy 3:0, ale Villareal 
szybko zdobył bramkę na 3:1 
po zmianie stron i dwa razy za-
wodnicy trafi ali w poprzeczkę. 
Wynik mógł być, więc zupeł-
nie inny, ale Milan w końców-
ce pokazał swoją wartość i w 

Milan i Chelsea zwycięzcami
TURNIEJ | W sobotę ofi cjalnie zakończono rozgrywki Twojej Ligi Mistrzów i Twojej Ligi Europej-
skiej. Każdy uczestnik turnieju dostał pamiątkę, najlepsi otrzymali puchary.

pełni zasłużenie zwyciężył. Ra-
dość zwycięzców była ogromna.
Równolegle na boisku nowym 
gdyńskiej Checzy toczyły się 
pojedynki w Twojej Lidze Euro-
pejskiej. 7 miejsce wywalczyła 
drużyna Interu B (1 Reda) poko-
nując Romę A (ASiR). Zacięte 
spotkanie o 5 miejsce zakończy-
ło się zwycięstwem Arsenalu (AP 
Dąbrowa) nad Romą B (ASiR). 
Najniższy stopień podium przy-
padł Interowi A po zwycięstwie 
nad Realem (Arka 2004). 
W wielkim fi nale Chelsea AP 
16) nie dała szans Manchestero-
wi (AP Dąbrowa) zwyciężając 
pewnie 4:0. 

Ł. Krzemiński
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KS VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA
www.vistal-laczpol-gdynia.pl

Dobitnie równię pochyłą ko-
biecej piłki ręcznej pokazują 
ostatnie wyniki biało-czerwo-
nych. Nie chodzi tu jedynie o 
porażki w eliminacjach Mi-
strzostwo Europy z Rosją i 
Czarnogórą. Niestety prawdo-
podobnie okaże się, że kobie-
cej siódemki nie zobaczymy 
na najbliższych trzech najważ-
niejszych imprezach. Mowa o 
Igrzyskach Olimpijskich, Mi-
strzostwach Świata i Mistrzo-
stwach Europy, choć tu są jesz-
cze matematyczne szanse na 
awans.
Duży wpływ na słabe wyniki 
reprezentacji ma niski poziom 
rozgrywek ligowych. Tak na-
prawdę ligę można by było 
podzielić na czołową czwórkę, 
która między sobą rozda me-
dale i całą resztę, która będzie 
walczyć o zupełnie inne cele. 
Zawodniczki Vistal Łączpolu 
Gdynia, Zagłębia Lubin, SPR 

Lublin i AZS Politechniki Ko-
szalińskiej zdają sobie sprawę 
ze swojej przewagi nad po-
zostałymi zespołami. Często 
podświadomie, pewne zwy-
cięstwa w końcówkach spo-
tkań nie wkładają maksimum 
sił, umiejętności, ponieważ i 
tak wiedzą, że niskim nakła-
dem sił sobie poradzą. Waż-
ne mecze grają raptem sześć 
razy w sezonie zasadniczym i 
od ćwierćfi nału fazy play-off. 
To zdecydowanie za mało, by 
podnosić swoje umiejętności. 
Nie ma też co liczyć na zawod-
niczki występujące na co dzień 
w zagranicznych klubach. Na 
ostatnie zgrupowanie trener 
Kim Rasmussen powołał tylko 
trzy takie piłkarki. 
Z krajowych klubów powo-
łania otrzymały zawodniczki 
z czołowej trójki oraz po jed-
nej zawodniczce z Politechniki 
Koszalińskiej i z Startu Elbląg.
Dla Vistal Łączpolu Gdynia 
są jednak plusy zgrupowa-
nia kadry. Kolejne niezbędne 

Czy mogłabyś nam 
opowiedzieć jak to 
się stało, że tra� łaś 
do zespołu z Gdyni? 
Czy miałaś jeszcze 
inne oferty?

- Tak, miałam inne oferty od 
klubu Ekstraklasy z Piotrkowa 
i Jeleniej Góry oraz pierwszo-
ligowego zespołu SPR Prusz-
ków. O możliwości grania w 
Gdyni dowiedziałam się po 
MME od trenera kadry. Na-
stępnie dostałam szansę spraw-

dzenia się na turnieju Lubinie i 
tak trafi łam do drużyny.

Jak się czujesz w 
zespole? Czy dziew-
czyny z drużyny 
pomagają Ci w 
zaaklimatyzowaniu 
się w drużynie?

- Trochę się bałam przychodząc 
do Gdyni tego jak dziewczyny 
przyjmą mnie do drużyny. Te-
raz wiem, że niepotrzebnie, bo 
bardzo mi pomagają, mogę za-

wsze liczyć na wsparcie na tre-
ningu i poza nim.

Czy dobrze układa 
Ci się współpraca z 
trenerem?

- Uważam, że na współpracy z 
trenerem Thomasem Ornebor-
giem możemy tylko skorzy-
stać i jestem bardzo zadowolo-
na z dotychczasowej pracy.

Miałaś już okazje 
współpracować z tre-

nerem kadry naro-
dowej, który również 
jest Duńczykiem 
- czy Kim Rasmussen 
preferuje podobny 
styl treningów i � lo-
zo� ę gry jak trener z 
Gdyni?

- Piłka ręczna w Danii jest na 
bardzo wysokim poziomie, 
więc nauka od trenerów z kra-
jów skandynawskich powin-
na przynieść tylko pozytywny 
skutek. Ogólne zasady doty-

czące gry lub indywidualnego 
wyszkolenia zawodniczek są 
podobne natomiast każdy tre-
ner posiada własny styl trenin-
gów i fi lozofi ę gry.

Co sądzisz o klubie 
kibica? Podoba Ci 
się?

- Byłam zaskoczona dopin-
giem na hali w Gdyni, jak i na 
meczach wyjazdowych. Nam, 
jako zawodniczkom na pew-
no przydaje się takie wspar-

cie. Wtedy gra się dużo przy-
jemniej. Klub kibica odbieram 
bardzo pozytywnie. 

Jakie jest Twoje 
marzenie związane z 
piłką ręczną?

- Na ten sezon na pewno Mi-
strzostwo Polski, a w przyszło-
ści gra w reprezentacji oraz, 
jak każdy sportowiec, marzę 
o medalu na Igrzyskach Olim-
pijskich.

Na współpracy z trenerem Orneborgiem 
możemy tylko skorzystać
ROZMOWA | Patrycja Królikowska odpowiada na pytania kibiców na ofi cjalnej stronie internetowej klubu. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Słaba liga, słaba reprezentacja
ANALIZA | Polski kobiecy szczypiorniak niebezpiecznie upada coraz niżej. W kraju liczą 
się cztery drużyny i ma to przełożenie na kiepskie wyniki reprezentacji.

wodniczek. Bez zdrowej rywali-
zacji nigdy nie będzie podnosze-
nia poziomu, a co za tym idzie 
nie będzie sukcesów na arenie 
międzynarodowej. Niestety po-
dobnie jak w innych dyscypli-
nach drużynowych w naszym 
kraju szwankuje szkolenie. Ta-
lenty same się obronią. Reszta 
nie ma szans bez systematycznej, 
codziennej pracy.

doświadczenie reprezentacyj-
ne zdobyło pięć zawodniczek, 
a kolejne trzy znajdowały się 
na liście rezerwowej. To tylko 
pokazuje, że żółto-niebieskie 

mogą w końcu zrealizować cel, 
jakim jest Mistrzostwo Polski. 
Jednak to nie reprezentacja ma 
służyć lidze, a raczej liga repre-
zentacji. W krajowej elicie jest 

kilka zawodniczek o dużym po-
tencjale. Sęk w tym, że pozosta-
łe muszą starć się im dorównać, 
by te najlepsze cały czas czuły 
na plecach oddech nowych za-

Rosja – Polska 32:21 (19:9)
Rosja: Sidorova 1, Sedoykina – Bodnie-
va 2, Czernoivanenko 3, Davydenko 2, Ili-
na, Kochetova 2, Kuznetcova 7, Levina 2, 
Muravyeva 2, Postnova 2, Sen 1, Shipilo-
va 2, Turey 4, Uskova, Zhilinskayte 2.
Polska: Baranowska, Mikszto – Byzdra 
10, Dworaczyk 2, Koniuszaniec 1, Kul-
wińska, Niedźwiedź 1, Obrusiewicz 1, 
Pielesz 3, Sądej, Sulżycka, Szwed, Wila-
mowska, Wojtas 3, Zalewska, Załęczna.

Polska – Czarnogóra 27:31 (15:18) 
Polska: Mikszto, Baranowska – Załęcz-
na 3, Niedźwiedź 8, Dworaczyk 3, Wila-
mowska, Pielesz, Zalewska, Koniuszaniec 
4, Sulżycka, Obrusiewicz 3, Wojtas, Są-
dej, Szwed 4, Kulwińska, Byzdra 2.
Czarnogóra: Vukcevic, Barjaktarovic, 
Milenkovic – Miljanic 2, Radicevic 2, 
Djokic 8, Jovanovic 1, Bulatovic 1, Bar-
jaktarovic 1, Savic 3, Popovic 7, Vuk-
cevic, Toskovic, Nikcevic, Bulatovic 5, 
Mehmedovic, Knezevic 1.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

Fo
t. 

w
w

w.
vi

sta
l-l

ac
zp

ol
-g

dy
ni

a.
pl



www.facebook.com/gwe2412 27 października 2011 r. redakcja@expressy.pl

W sobie tylko znany sposób 
grę żółto-niebieskich odmienił 
trener Petr Nemec. 5 zwycię-
stwo z rzędu na pewno budzi 
respekt przed kolejnymi ry-
walami i pozwala Arce realnie 
myśleć o powrocie do walki o 
Ekstraklasę. 
We wspomnianych wygranych 

meczach gdynianie świetnie 
grali w pierwszych fragmen-
tach meczu, mniej więcej do 
30 minuty. Nie inaczej było i 
w sobotni wieczór. Ponad 6 ty-
sięcy ludzi jeszcze dobrze nie 
zdążyło się rozsiąść na żół-
to-niebieskich krzesełkach, a 
Arka już prowadziła. Po raz 

kolejny okazało się, że sta-
łe fragmenty gry to duży atut 
podopiecznych Nemeca. Z 
rzutu wolnego dośrodkował 
Marcin Radzewicz, a Tomasz 
Jarzębowski, podobnie jak w 
środowym meczu z Polonią 
Warszawa, zdobył bramkę. 
Polonia stanowiła tylko tło 

dla gdynian, a potwierdziły to 
kolejne akcje. W 29 minucie 
było już 2:0 dla gospodarzy. 
Nie inaczej niż przy pierwszej 
bramce z rzutu wolnego do-
środkował Radzewicz, a cel-
nym strzałem głową popisał 
się kapitan Arki Sławomir Ma-
zurkiewicz. To jednak nie był 

- Jesteśmy w formie – de-
klaruje Marcin Radzewicz, 
pomocnik Arki. – Myślę, że 
formę podtrzymamy w trzech 
wyjazdowych spotkaniach. 
Nie tylko wygrywamy, ale 
strzelamy także po 3 bramki 
w każdym meczu.
Rzeczywiście ostatnie wy-
niki żółto-niebieskich na-
pawają optymizmem. 
Piłkarze coraz lepiej 
się rozumieją, a trener 
w końcu przestał być 
powszechnie kry-
tykowany. Czy coś 
jest więc w stanie 
przerwać tę sie-
lankę? Na pew-
no optymizmem 
nie napawa ter-
minarz Arki. 
Trzy najbliższe 
s p o t k a n i a 
gdynianie 
rozegra- j ą 

n a 

Żółto-niebiescy są na fali
Przybyli na stadion przy ulicy Olimpijskiej kibice nawet przez moment nie mogli żałować 
swojej decyzji. Arka pokazała kawałek bardzo dobrej piłki.

koniec popisów zawodników 
Nemeca. Krajanowski świetnie 
przedarł się skrzydłem, a akcję 
sfi nalizował Piotr Kuklis. Za-
wodnik, który do nie dawna był 
najbardziej wyśmiewanym pił-
karzem Arki zalicza już 6 tra-
fi enie w I lidze. Wynikiem 3:0 
skończyła się pierwsza połowa, 
a kibice mogli być w pełni usa-
tysfakcjonowani grą Arki. Gdy-
nianie operowali piłką, nie ko-
pali jej wyłącznie do przodu co 
miało miejsce przez niemal 1/3 
sezonu. Zmiana w fi lozofi i gry 
jest widoczna gołym okiem.
Po zmianie stron Arkowcy spo-
kojnie kontrolowali wydarzenia 

na boisku, a goście z Bytomia 
nie byli w stanie zagrozić bram-
ce Marcina Juszczyka. Wynik 
na 4:0 ustalił już w doliczonym 
czasie gry Damian Krajanow-
ski. Jemu, jak chyba nikomu in-
nemu, gol w Arce się należał. 
Zawodnicy czeskiego szkole-
niowca będąc bardziej zachłan-
nymi mogli ten mecz wygrać o 
wiele wyżej, ale należy uznać, 
że zostawili coś na kolejne spo-
tkania. A nie będą one łatwe, bo 
Arka ma przed sobą aż 3 mecze 
wyjazdowe kolejno z Pogonią 
Szczecin, Wartą Poznań i Pia-
stem Gliwice.

Ł. Krzemiński

Trzy mecze prawdy
ANALIZA | Tak naprawdę dopiero teraz okaże się, na jakim etapie jest gdyńska Arka. 
Podopieczni trenera Petra Nemca zagrają trzy spotkania wyjazdowe.

boiskach rywali i to nie byle ja-
kich. Pogoń Szczecin, Warta Po-

znań i Piast 
Gliwice to 
bardzo wy-

m a g a j ą c y 
przeciwnicy i 

dopiero po tych 
meczach poznamy 

prawdziwą wartość dru-
żyny.
- Cieszymy się ze zwycięstw, ale 
myślimy już o kolejnych spotka-
niach – przekonuje także Bar-
tosz Flis.
Właśnie młody zawodnik jest 
symbolem zmieniającej się dru-
żyny. Po początkowych poszu-
kiwaniach młodzieżowców to 
właśnie Flis okazał się godnym 
gry od pierwszej minuty i po-
kazuje umiejętności, które być 
może niedługo pozwolą mu grać 
jeszcze lepiej. Arka zależy teraz 
od dwóch zawodników. Popra-
wę wyników żółto-niebieskich 
trzeba powiązać z przybyciem 
do klubu Petra Benata i Toma-
sza Jarzębowskiego. Ich spo-
kój i doświadczenie zbawien-
nie podziałały na pozostałych 

zawodników. Dodatkowo obaj 
dysponują cechą niezwykle 
ważną. Potrafi ą zdo-
być bramkę. 
- Jarzębow-
ski z Bena-
tem robią w 
środku pola 
wielką grę 
– chwali swoich zawodni-
ków trener Nemec. – Oni 
nie trzymają zbędnie piłki. 
Od razu ją rozgrywają. 
Od formy tych dwóch zawodni-
ków będzie bardzo wiele zależa-
ło w trzech najbliższych spotka-
niach. Oczywiście podtrzymać 
dobra dyspozycję muszą także 
pozostali zawodnicy Arki, na 
boisku nie biega, bowiem tylko 
dwóch piłkarzy. Arka nie będzie 
sobie mogła pozwolić na chwi-
le słabości, gorsze momenty 
czy brak koncentracji, ponieważ 
tacy rywale jak Pogoń czy Warta 
na pewno to wykorzystają. 
- Staram się nie rozgraniczać 
czy jest to spotkanie z Arką czy 
z Wisłą Płock – mówił dla ofi -
cjalnej strony internetowej Po-
goni kapitan szczecinian Bar-

tosz Ława.
Dla pomocnika będzie to szcze-
gólne spotkanie, ponieważ przez 
wiele lat był zawodnikiem Arki 
Gdynia i jest z nią utożsamia-
ny. Szczególny mecz to będzie 
także dla kibiców. Do Szczeci-
na wybiera się ponad pół tysiąca 
żółto-niebieskich fanów.
- Mecz u kibiców wywołuje 
wiele emocji, ale my musimy 
zachować spokój - dodaje na-
tomiast Robert Kolendowicz, 
skrzydłowy Pogoni. Nikt nie 
wyznacza Arkowcom celu mi-
nimum na najbliższe trzy me-

cze. Jednak jeśli podopieczni 
Petra Nemca na poważnie 
myślą o włączeniu się do 
wyścigu o Ekstraklasę 
muszą na boiskach prze-
ciwników punktować. 
Wyjazdową niemoc 
przełamali w Płocku i 
teraz powinno być już 

z górki. Mecz z Po-
gonią już w naj-

bliższą sobotę o 
godzinie 19.45.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

Na zdjęciach: Tomasz 
Jarzębowski (nr33) i 
Petr Benat (nr 18)

Ich spokój i doświadczenie zbawiennie 
podziałały na pozostałych zawodników. 
Dodatkowo obaj dysponują cechą nie-
zwykle ważną. Potrafi ą zdobyć bram-
kę. - Jarzębowski z Benatem robią w 
środku pola wielką grę
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