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NAKŁAD 15 000 EGZ.

Zakończyło się głosowanie 
w pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Gdyni. 

Wybrano 41 projektów. Największą po-
pularność zdobyły siłownie plenerowe 
(11), w dalszej kolejności: boiska sportowe 
(7) i remonty chodników (5). Najwięcej 
głosów w całej Gdyni, bo aż 1214, otrzymał 
projekt zgłoszony w dzielnicy Dąbrowa, a 
dotyczący budowy siłowni zewnętrznej na 
skwerze ks. Mazura.

Wybrane projekty powinny zostać zreali-
zowane do końca 2014 roku. Równocze-
śnie nastąpi analiza przebiegu głosowania 
i uzyskanych wyników oraz wprowadzone 

zostaną niezbędne korekty, które należało-
by wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu 
Obywatelskiego. 

Jakie jeszcze inwestycje maja szansę na 
realizację w ramach BO? Babie Doły dosta-
ną 76 tys. zł ma utwardzenie płytami yomb 
nawierzchni ulicy Rybaków (na długości 
ok. 110 metrów).

Na dostawę i montaż siłowni zewnętrz-
nej na terenach osiedli zlokalizowanych w 
Gdyni – Zachód pójdzie 75 tys. zł. Utwar-
dzenie parkingu przy para� i św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Chwarznie (bez rozbiór-
ki istniejącej nawierzchni, z wykorzysta-
niem jej jako podbudowy), będzie koszto-
wało 63 tys. zł. 

ONI MAJĄ 
PLAN NA 
BIZNES!
Właśnie wyłoniono zwycięzców 
dwunastej edycji konkursu 
dla przedsiębiorczych Gdyński 
Biznesplan 2014. WIĘCEJ STR. 4 Zdobywcy drugiego miejsca 

Rekordowy projekt

WIĘCEJ NA STR. 3



2 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI
rozrywka

Zlot motocyklowy Moto 
Energia odbędzie się w 
dniach 13-15 czerwca w 
Czymanowie nad Jez. Żar-
nowieckim. W programie 
przejażdżki motorówkami, 
parada motocyklowa, pokazy 
zabytkowych aut i wystę-
py zespołów rockowych z 
Kaszub. 
Organizatorzy przewidują 
10 koncertów w klimatach 
rockowych, bluesowych oraz 
reagge. Do dyspozycji uczest-
ników jest pole namiotowe z 
zapleczem gastronomicznym.

Moto Energia 
nadchodzi!

rozrywkasport

Selekcjoner polskiej reprezen-
tacji w piłce nożnej, Adam Na-
wałka otworzył w Kokoszkach 
oddział Akademii Piłkarskiej 
Lechia Gdańsk. To już 12 ośro-
dek otwarty w ramach projek-
tu „Biało-zielona przyszłość z 
LOTOSEM” (wspólny projekt 
Lechii i LOTOSU). 
Wśród atrakcji znalazły się: 
nauka i pokazy judo, wędkar-
stwo, konkursy zręcznościowe, 
a dla zwycięzców turnieju 
piłkarskiego dodatkowa 
nagród w postaci przejażdżki 
autokarem Lechii do swojej 
szkoły.

Nawałka 
w Gdańsku

Wzdłuż jeziora Raduńskiego Dolnego powstaje ścieżka z 
Chmielonka do Lampy o dł. 1,2 km. Do ruchu dopuszczone 
zostaną przejazdy konne i bryczkami. 

Trasa rowerowa 
w Chmielonku

najbliższy dodatek

26 czerwca
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Z kolei budowa boiska do 
piłki nożnej na istniejącej na-
wierzchni trawiastej przy ul. 
Nagietkowej 73 będzie kosz-
towała 43250 zł, a następna 
siłownia zewnętrzna na Dąbro-
wie (ul. Szafranowa/Rdestowa) 
– 50 tys. zł. 

111,7 tys. zł będzie kosztował 
kapitalny remont nawierzchni 
w sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
5 przy ul. Wejherowskiej 55 w 
Gdyni.

Na projekt „Chylońska dla 
ludzi” (wprowadzenie stre-
fy uspokojonego ruchu na ul. 
Chylońskiej między skrzy-
żowaniem z ul. Morską i ul. 
Owsianą) pójdzie niecałe 149 
tys. zł. 

Działki Leśne wydadzą 93 
tys. zł na budowę boiska do pił-
ki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 
40. Grabówek przeznaczy na 
siłownię plenerową na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 17 (ul. 
Grabowo 12) 54 tys. zł. Remont 

chodnika wzdłuż ul. M. Mirec-
kiego pochłonie 8,6 tys. zł.

Wyprofilowanie chodnika 
przy ul. Morskiej 89-91 oraz 
przy przejściu dla pieszych 
(skrzyżowanie ul. Morskiej i 
Grabowo) zamknie się w 4,2 
tys. zł. Zaś wykonanie miejsc 
postojowych przy ul. Koman-
dorskiej to wydatek rzędu 17 
tys. zł. 

Na Kamiennej Górze 12,5 tys. 
zł będzie kosztować bezpieczne 
przejście dla pieszych przez ul. 
Krasickiego na wysokości bloku 
nr 2a. Modernizacja ogrodze-
nia przy Gimnazjum nr 11 przy 
ul. Słowackiego 53, od strony 
schodów parkowych pochłonie 
10,5 tys. zł. Natomiast remont 
traktu komunikacyjnego przy 
ul. Legionów 17AB i 13-15-17 
to wydatek rzędu 23 tys. zł. 

Ruch to zdrowie
Na Karwinach wymiana pod-

łogi w sali sportowej Zespołu 
Szkół nr 10 to koszt 99,7 tys. 
zł. Plac sportów miejskich dla 
Leszczynek (przy ul. Morskiej 
116 za Lidlem) obejmie obiekt 
sportowo-rekreacyjny do gim-

Energia dla stoczni
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Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Cze-
chosłowackiej ma nowe źródło zasilania. Na jego terenie 
ENERGA-Operator uruchomiła właśnie nowy Główny Punkt 
Zasilania (GPZ) Gdynia Stocznia.

Nowoczesny GPZ i ok. 10 km nowej sieci energetycznej na 
terenach byłej Stoczni Gdynia mają zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne tego rejonu Gdyni oraz zwiększyć możliwości 
rozwoju działających tam firm. Oprac. DK

Uroczyste przecięcie wstęgi

Nowe siłownie i place zabaw
Dąbrowa na rekordowy pod względem ilości głosów projekt „Siłownia na powietrzu 
(outdoor fitness center) na Skwerze Księdza Mazura” dostanie 48757 zł. 

gowego poprzez stworzenie stre-
fy zakazu postoju w okolicach 
mola w Orłowie – 2,8 tys. zł. 

Budowa boiska do piłki ko-
szykowej i siatkowej na terenie 
Zespołu Szkół nr 5 to wydatek 
rzędu 125,5 tys. zł, a budowa 
siłowni zewnętrznej przy ul. Po-
rębskiego 21 – 42,5 tys. zł.

Na montaż lustra na skrzyżo-
waniu ul. Uranowej z Rtęcio-
wą przeznaczono 1667 zł, na 
doświetlenie przejścia dla pie-
szych na wysokości krzyżówki 
ul. Dąbka i Sikorskiego poprzez 
zabudowę lampy oświetleniowej 
– 11,8 tys. zł.

Remonty i chodniki
Na terenie dzielnic Pustki Ci-

sowskie i Demptowo zarezer-
wowano 88179 zł na remont 
nawierzchni chodnika przed 
wejściem do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 16.

Na budowę brakującej części 
chodnika między ul. Legionów 
a ul. Korczaka będzie potrzeba 
16,7 tys. zł, na pasy rowerowe 
na ul. Stryjskiej – 39 tys. zł, na 
estetyzację zadrzewionego par-
ku w obrębie Al. Zwycięstwa, ul. 
Lutyckiej, ul. Legionów i stacji 
„Lotos” (bez budowy chodnika i 
ścieżek żwirowych) – 42 tys. zł.

Kwiecisty zakątek na terenie 
Przedszkola nr 51 przy ul. Wła-
dysława IV 52 to wydatek 4376 

zł, wykonanie nawierzchni na 
szkolnym placu zabaw - Szkoła 
Podstawowa nr 21 – 86,7 tys. 
zł, Fit Park - siłownia zewnętrz-
na przy ul. Abrahama 58-60 – 
46558 zł.

Utwardzenie nawierzchni cią-
gu pieszego w ul. Źródło Marii 
i ul. Księdza Siega z ul. Waleria-
na Szefki w Wielkim Kacku po-
chłonie 85 tys. zł. Remont i po-
stawienie wiaty przystankowej 
przy ul. Starodworcowej (Szkoła 
Podstawowa nr 20) to koszt 15 
tys. zł, zaś dostawa i montaż 
siłowni zewnętrznej (outdoor 
fitness) przy ul. Stolemów – 45 
tys. zł. 

Witomino Leśniczówka wyda 
na budowę podłoża dla istnie-
jącej siłowni zewnętrznej wraz 
z dostawą i montażem dodatko-
wych urządzeń do ćwiczeń przy 
ul. Wielkokackiej 18 ok. 87,5 tys. 
zł, zaś Witomino Radiostacja na 
budowę boiska wielofunkcyj-
nego do piłki koszykowej, piłki 
siatkowej i piłki ręcznej, o na-
wierzchni poliuretanowej na ist-
niejącej nawierzchni asfaltowej 
na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 35 przeznaczy 97972 zł. Listę 
zamyka Wzgórze Św. Maksymi-
liana, które na remont schodów 
prowadzących od ul. Partyzan-
tów do kościoła p. w. Św. An-
toniego zarezerwuje ponad 110 
tys. zł. 

nastyki, parkur, freerun, stre-
etworkout i będzie kosztował 
100 tys. zł. Na instalację urzą-
dzeń outdoor fitness przy ul. 
Sandomierskiej/Kurpiowskiej 
pójdzie 9,3 tys. zł, na uporząd-
kowanie terenu po ogródkach 
działkowych przy ul. Olkuskiej 
– 29,8 tys. zł, na siłownię ple-
nerową przy ul. Strzelców – 50 
tys. zł. 

Budowa boiska wielofunkcyj-
nego (piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka) o nawierzchni poli-
uretanowej, wraz z wykonaniem 
podbudowy na istniejącej na-
wierzchni żużlowej przy Szko-
le Podstawowej nr 39 będzie 
kosztować 166 tys. zł, urządze-
nie skweru dzielnicowego przy 
ul. Zielonej 19 – 159,5 tys. zł, 
uproszczenie oznakowania dro-

Skwer Ks. Mazura wzbogaci się o zewnętrzną siłownię
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Podczas uroczystości w Po-
morskim Parku-Naukowo-
Technologicznym pierwsze 
miejsce i czek na 20 tysięcy zło-
tych zdobył Damian Karczew-
ski, za biznesplan firmy VR 
ONE, tworzącej indywidualne 
prezentacje oraz wizualizacje 
z użyciem wirtualnej rzeczy-
wistości dla średnich i dużych 
firm oraz organizacji. Techno-
logia ta może być zastosowana 
między innymi przez dewelo-
perów czy projektantów wnętrz 
do prezentacji projektów.

Drugie miejsce i 15 tysięcy 
złotych zdobyli Jan Radzikow-
ski, Tomasz Grzechnik, Konrad 
Słoniewski, Tomasz Główka 
za ISIVI, czyli pierwszy inteli-
gentny portal pracy i rozwoju 
osobistego. Strona wspomaga 
proces rekrutacji i umożliwia 
dopasowanie stron rynku pracy 
poprzez zestawienie kompeten-
cji kandydatów z wymaganiami 
firm, a narzędzia wykorzystane 
w serwisie pomagają zaplano-
wać karierę.

Robot zrobi drinka
Nagrodę w wysokości 10 ty-

sięcy złotych za trzecie miejsce 

otrzymał Konrad Klepacki za 
projekt „Barobot”, czyli robota 
serwującego drinki. Urządzenie 
działa w zasadzie jak automa-
tyczny ekspres do kawy, wystar-
czy tylko wybrać jeden z napoi, 
a automat samodzielnie odmie-
rzy proporcje. 

Jury przyznało dwa równo-
rzędne wyróżnienia, a otrzy-
mali je: Joanna Bielenica za 
My Fancy Ride - nieszablono-
we kamizelki odblaskowe dla 
pań oraz Marcin Kreft z firmy 
NANO, zajmującej się projek-
towaniem i produkcją nowo-
czesnych prezentacji i makiet 
architektonicznych.

- Ostatnie 15 lat to funda-
mentalna zmiana struktury go-
spodarczej Gdyni - powiedział 
prezydent Wojciech Szczurek. 
- Z tradycyjnie opartej na go-
spodarce i przemyśle morskim, 
stała się miastem innowacji, 
małych i średnich przedsię-
biorców, którzy bardzo udanie 
budują swój sukces bizneso-
wy. Jednocześnie wpływają na 
charakter gospodarczy Gdyni. 
Otwartość, aktywność, przed-
siębiorczość jaką się wykazują, 
zawsze były wpisane w geny 
miasta. 

Dobry plan to podstawa
Idea konkursu, którego or-

To oznacza, że 30 nowocze-
snych autobusów, 2 buspasy, 
zmodernizowane zatoki i place 
autobusowe przybędą w ciągu 
roku w naszym mieście dzięki 
zawartemu porozumieniu. 

Najistotniejszym elementem 
projektu jest zakup nowych, 
12-metrowych, autobusów. 

- Aż 15 pojazdów napędza-
nych będzie gazem CNG, a 15 
olejem napędowym - mówi 
Marek Stępa, wiceprezydent 
Gdyni. - Zastąpią wysłużone 
Mercedesy, które po gdyńskich 
ulicach jeżdżą od połowy lat 
90-tych. 

Inwestycja obejmuje tak-
że stworzenie pierwszych w 
Gdyni pasów, przeznaczonych 
tylko dla pojazdów komuni-
kacji miejskiej. Prawie 1,5-

kilometrowy buspas zostanie 
wyznaczony wzdłuż ul. Kielec-
kiej w kierunku Witomina, a 
krótszy - 350-metrowy - odci-
nek na ul. Morskiej w kierunku 
Chyloni między ul. Zakręt do 
Oksywia a Estakadą Kwiatkow-
skiego.

W ramach projektu przebu-
dowanych zostanie 19 przy-
stanków i zatok autobusowych. 
Będą wyprofilowane w taki 
sposób, by kierowcy mogli 
podjeżdżać bliżej krawędzi pe-
ronu. 

- Wytypowaliśmy te lokali-
zacje, które są często używane 
przez osoby z niepełnospraw-
nością ruchową - mówi Mar-
cin Gromadzki, rzecznik ZKM 
Gdynia. - Remontu doczeka 
się też plac postojowy dla au-

Gdynia inwestuje w komunikację
Umowę w sprawie gdyńskich inwestycji komunikacyjnych 
podpisały samorządy województwa pomorskiego i Gdyni. 

tobusów u zbiegu ul. Powstania 
Styczniowego i Huzarskiej. Do-
datkowo, projekt zakłada prze-
prowadzenie szkoleń dla kierow-
ców i kontrolerów biletów.

Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to blisko 39 milionów zło-
tych, z czego ponad 16 milionów 
pochodzi z unijnego dofinanso-
wania. Według planów realiza-
cja projektu potrwa do czerwca 
2015 roku.

Przypomnijmy, że do końca 
pierwszego kwartału 2015 roku 
na gdyńskie ulice wyjedzie także 
10 hybrydowych autobusów. Pod-
pisana umowa pomiędzy mar-
szałkiem i prezydentem Gdyni 
dotyczy też przeznaczenia unij-
nego dofinansowania na zreali-
zowany już etap przebudowy uli-
cy Chwarznieńskiej. Oprac. DK 

Z przepisem na sukces 
Właśnie wyłoniono zwycięzców dwunastej 
edycji konkursu dla przedsiębiorczych Gdyń-
ski Biznesplan. Nazwy tych firm i ich twór-
ców warto zapamiętać, bo być może kiedyś 
staną się wielkimi przedsiębiorcami, odno-
szącymi sukcesy w Polsce lub za granicą.

ganizatorem jest Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości, sprowadza się do 
umożliwienia realizacji pomy-
słów biznesowych przez ludzi, 
którzy albo nie mają jakichkol-
wiek doświadczeń na tym polu, 

albo niewielkie i niezbyt udane. 
Kluczem do powodzenia na ryn-
ku jest, bowiem dobry, oparty na 
sprawdzonych zasadach bizne-
splan.

W tegorocznej edycji „Gdyń-
skiego Biznesplanu” udział wzię-

ły 562 osoby, które zgłosiły 572 
oryginalne pomysły na biznes. 
Złożono 109 biznesplanów, zaś 
kilkunastoosobowemu jury ich 
ocena zajęła blisko miesiąc. Do 
finału przedostało się jedynie 
11 projektów najmocniejszych 

pod względem merytorycznym i 
mających zdaniem jurorów naj-
większe szanse na realizację.
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Prezentacja robota robiącego drinki
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Organizatorem konferencji 
była Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego (InvestGDA) a 
jej celem była prezentacja kon-
cepcji architektonicznej wraz z 
planem zagospodarowania te-
renu dla NCSMiR w Gdańsku. 
Autorem planu zagospodaro-
wania byłą firma  Tilke Gmbh, 
która działa już od 1983 roku i 
jest wyspecjalizowana projek-
towaniu torów wyścigowych.

Alan Aleksandrowicz – Pre-
zes Gdańskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego podkreślił, że 
realizacja przedsięwzięcia jest 
na etapie prac analitycznych, 

studialnych. GARG przygoto-
wuje się do zlecenia koncepcji 
zaopatrzenia w media, następ-
nym etapem prac będzie przy-
gotowanie biznes planu przed-
sięwzięcia oraz zmierzenie 
się z raportem oddziaływania 
na środowisko. Dopiero spo-
rządzenie tych dokumentów 
pozwoli odpowiedzieć na naj-
ważniejsze pytanie – czy pro-
jekt powinien być realizowany? 
Będzie też stanowił podstawę 
decyzji inwestycyjnych dla po-
tencjalnych inwestorów.

W drugiej części konferencji 
zorganizowane zostały warsz-
taty podczas których dyskuto-
wano na temat  funkcjonalno-
ści i oddziaływania obiektu na 
otoczenie. Poruszone zostały 

Tor wyścigowy 
w Gdańsku?
W Gdańsku może powstać Narodowe Centrum Sportów Motorowych 
(NCSMiR) z torem wyścigów F1. O koncepcji utworzenia takie obiektu 
rozmawiano 12 maja na terenie Centrum Wystawienniczego AmberEXPO.

zagadnienia bezpieczeństwa 
drogowego i doskonalenia tech-
nik jazdy. Uczestnicy spotkania 
byli zgodni co do kwestii, że 
powstanie takiego toru wpły-
nęłoby na poprawę bezpieczeń-
stwa na naszych publicznych 
drogach, a także mogłoby za-
pobiec organizacji nielegalnych 
wyścigów samochodowych, 
przenosząc rywalizację na tory 
wyścigowe.

Trzeci warsztat ds. finanso-
wania miał na celu określenie 
źródeł i możliwości pozyskania 
środków finansowych.

Konferencję podsumował spe-
cjalista od wyścigów Formuły 1, 
redaktor Andrzej Borowczyk. 
Zwrócił uwagę, że powstanie 
takiego centrum może być do-
skonałą ofertą dla sportowców 
– ale nie tylko. Otwiera też 
nowe możliwości zarobkowania 
dla okolicznych mieszkańców. 
Zwrócił uwagę, że od wielu lat 
niezmienna pozostaje potrzeba 
utworzenia w Polsce takiego 
miejsca, w którym można or-
ganizować mniej lub bardziej 
profesjonalne wyścigi.

Narodowe Centrum Sportów 
Motorowych ma powstać na 
terenie 190 ha w południowej 
części miasta - pomiędzy dziel-
nicą Św. Wojciech a Rotmanką.

Debata na temat koncepcji budowy toru
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Narodowe 
Centrum Sportów 

Motorowych 
ma powstać na 
terenie 190 ha 
w południowej 
części miasta 
- pomiędzy 

dzielnicą Św. 
Wojciech a 
Rotmanką.
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Informacja o moderniza-
cji odcinka ul. Lipowej od 
ul. Zwinisławy do schodów 
prowadzących ku ul. Gryfa 
Pomorskiego jest dla miesz-
kańców niezwykle ważna. Lo-
katorzy czekali bowiem na ten 
remont od kilkunastu lat. Fa-
talny stan tego odcinka bywał 
już w przeszłości przedmio-
tem licznych interwencji. Nic 
dziwnego, bowiem samocho-
dem prawie nie dało się tędy 
przejechać, a nawet przejście 
pieszo bywało problemem. 

Albo błoto, albo kurz
W nieutwardzonej na-

wierzchni w czasie dużych 
opadów deszczu, spływająca 
przez ul. Lipową woda żło-
biła ogromne bruzdy. Przy 
opadach śniegu tworzyły się z 
kolei oblodzone muldy. Nato-
miast latem, ponieważ to dro-
ga piaskowa, każdy samochód 
wzbijał tumany kurzu. Czasem 
trudno było otworzyć okna ze 
względu na zapylenie. Tak jest 
już od kilkunastu lat. Miesz-
kańcy narzekali, że mimo 
wielu pism, próśb i innych 
działań, nic się nie zmieniało. 
Wysyłali prośby do prezyden-
ta miasta, do magistratu i rad-
nych dzielnicy z nadzieją, że 
ktoś rozwiąże problem, z któ-
rym borykali się od lat. Urzęd-
nicy zapewniali, że miasto jest 
w trakcie przygotowywania 
inwestycji „Rozbudowa ulicy 
Lipowej wraz z infrastruktu-
rą techniczną, na odcinku od 
schodów przy ulicy Gryfa Po-
morskiego do skrzyżowania z 
ulicą Zwinisławy”. Kolejnym 
krokiem było przygotowanie 
procedury przetargowej, ma-
jącej na celu wyłonienie wyko-
nawcy prac projektowych. 

W martwym punkcie
Mieszkańcy już się ucieszy-

li, że nic nie stanie na prze-
szkodzie realizacji inwestycji. 
Zwłaszcza, że pieniądze na 
dolny odcinek ul. Lipowej zo-
stały wstępnie zarezerwowane 
w harmonogramie wydatków 
miasta. Urzędnicy zlecili wy-
konywanie projektu i spra-
wa utknęła na pewien czas w 
martwym punkcie. Wywiązała 
się bowiem kwestia regulacji 
prawnych dotyczących tere-
nu. Droga miała częściowo 
przecinać teren prywatny 
i te sprawy należało już na 
wstępie dokładnie wyjaśnić 
i uregulować. Projektant in-
westycji uzyskał nowy termin 
zakończenia prac. Było to 
spowodowane m. in. sporem 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
Karwiny o miejsca parkingo-
we, ale nie tylko. Opóźnienie 
było uzasadnione i zmusiło 
urząd miasta do wyznaczenia 
nowego terminu. Konieczny 
był również wykup niektó-
rych działek i uregulowanie 

Do sklepu prowadzą 
wprawdzie inne drogi, 
jednak dla wielu to właśnie 
wydeptana na dziko ścieżka 
nieopodal wiaduktu jest 
ulubioną trasą spaceru po 
codzienne sprawunki. - 
Dlaczego więc nie zrobić 
tu schodów z prawdziwego 
zdarzenia? – zastanawiają się 
klienci. 

Zakupy w supermarkecie to 
wciąż jeden z najpopularniej-
szych sposobów zaopa-
trywania się w różnorakie 
dobra. Mieszkańcy Dąbrowy 
i Karwin chętnie robię je w 
pobliskim Tesco. Niektórzy 
skracają sobie drogę do 
sklepu, korzystając z niefor-
malnego przejścia. Robi to 
tak wiele osób, że powstała 
już wydeptana ścieżka, 
a niektórzy mieszkańcy 
traktują ją tak, jak oficjalną, 
choć nieutwardzoną drogę 
po zakupy. 

- Mieszkam blisko hiper-
marketu Tesco – mówi jedna 
z mieszkanek. - Lubię do 
niego chodzić na piechotę. 
Zaraz za mostem jest ścieżka 
na skróty i wszystko byłoby 
w porządku, gdyby były tam 
schody. Ci, którzy tamtędy 
chodzą wiedzą, że podczas 
deszczu ścieżka się zamienia 
w rzeczkę błota. I teraz moje 
pytanie: czy było coś w tej 
sprawie robione? Bo jeśli nie, 
to trzeba zaangażować się w 
tę sprawę i coś zdziałać! 

Nie wszyscy jednak podzie-
lają tę opinię. 

- Naprawdę są ważniej-
sze inwestycje, niż ścieżka 
do Tesco – uważa inny 
mieszkaniec. - Jest chodnik 
prowadzący do sklepu, więc 

w czym problem? Poza tym 
to nie jest droga prowadząca 
do Tesco, tylko droga „dzika”, 
wydeptana przez ludzi. 

Przeważają jednak głosy 
pozytywnie odnoszące się do 
inicjatywy. 

- Temat chodnika do Tesco 
jest istotny, ponieważ masa 
ludzi skraca tamtędy drogę – 
uważa kolejny mieszkaniec. 
- Kiedyś mieliśmy autobusik 
do Tesco, ale go nie ma, więc 
nie pozostaje nic innego, 
jak na piechotę się przejść. 
Nie mam nic do chodzenia 
na piechotę, ale na około i 
owszem.  

Ponieważ mieszkańcy są 
szczerze zainteresowani tą 
sprawą, już kilka lat temu 
radni dzielnicy Dąbrowa 
uznali, że sygnał jest zasadny. 
Skoro bowiem ścieżka w 
tym miejscu jest wydeptana 
i ludzie z niej korzystają, to 
znaczy, że dla pieszych jest to 
wygodne rozwiązanie i być 
może warto byłoby zrobić 
tam coś trwałego. 

Sprawa powróciła jakiś 
czas temu przy okazji 
dzielnicowych konsultacji 
społecznych oraz składa-
nia propozycji do budżetu 
obywatelskiego. Mieszkańcy 
podczas konsultacji podzie-
lili się swoimi pomysłami. 
Zawnioskowali przy tym 
między innymi o budowę 
schodów przy ul. Łanowej 
oraz do Tesco. Schody od 
poziomu ulicy do Tesco koło 
wiaduktu obwodnicy zostały 
wpisane jako jeden z wnio-
sków do budżetu obywatel-
skiego. Niestety, projekt nie 
został ostatecznie wybrany 
do realizacji. Dorota Korbut

Schody zamiast 
ścieżki
Na niedostatek wygodnych dojść do hipermarketu 
Tesco skarżą się niektórzy mieszkańcy okolic 
ul. Nowowiczlińskiej. 
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Na razie jest tu tylko wydeptane „dzikie” przejście

Modernizacja w toku
Na dolnym odcinku ul. Lipowej w Wielkim Kacku trwają inten-
sywne prace budowlane. To poważna modernizacja, która z bło-
ta, dziur i wybojów ma uczynić ulicę z prawdziwego zdarzenia. 
Mieszkańcy czekali na ten krok od wielu lat.
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spraw własnościowych. Kwestia 
regulacji prawnych dotyczących 
terenu okazała się jednak barierą 
możliwą do pokonania. 

Wytrzymać do września
Wykonanie dolnego fragmentu 

ulicy znalazło się w miejskim bu-
dżecie, a mniej więcej w połowie 
ubiegłego roku wszczęte zostało 
postępowanie na rozbudowę ul. 
Lipowej w Gdyni, na odcinku 

od schodów przy ul. Gryfa Po-
morskiego do skrzyżowania z 
ul. Zwinisławy. Nikt chyba nie 
sądził, że procedury aż tak się 
przeciągną, jednak wszystko 
znalazło wreszcie pomyślny fi-
nał. Wszystkie procedury od-
woławcze zostały zakończone, 
podpisano umowę z wykonawcą 
i nic nie stanęło już na przeszko-
dzie wkroczeniu robotników na 
plac budowy. 

Przy czym przetarg wygrała ta 
sama firma, która przeprowa-
dziła wcześniej udaną, wielką 
modernizację ul. Gryfa Pomor-
skiego. 

- Sprawdzili się tam, miejmy 
nadzieję, że tu także wszystko 
pójdzie sprawnie – mówi Sta-
nisław Borski, radny miasta. - 
Prace trwają pełną parą. Roboty 
mają zakończyć się we wrześniu 
tego roku. 

Prace wiążą się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców
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Uroczysta gala połączona z 
wręczeniem nagród odbyła się  
w Hotelu „Nadmorski” w Gdy-
ni. Pierwsze miejsce - nagroda 
w wysokości 4 tys. zł - zajęły 
Małgorzata Gogola oraz Anna 
Naubauer ze Szkoły Podstawo-
wej nr 47 w Gdyni (nagroda do 
podziału w równych częściach).

Drugie miejsce - nagrodę w 
wysokości 3 tys. zł - otrzymały 
Bogumiła Kościukiewicz, Beata 
Niewrzałek, Anna Szymanow-
ska i Gabriela Wołczyk ze Szko-
ły Podstawowej nr 29  w Gdyni 
(nagroda również do podziału).

Trzecie miejsce - nagroda w 
wysokości 1995 złotych - zajęły 
Danuta Borysławska, Wiesława 
Cząstka, Elżbieta Kondracka, 
Ewa Kuzka, Dominika Ma-
rantowicz, Paulina Marciniak i 
Dorota Rosińska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 20 w Gdyni (także 
podzieliły się nagrodą).

 
Współpraca popłaca

Uczniowie z klas nagrodzo-
nych otrzymali zaproszenia do 

projekty są bardziej obszerne.
Galę uświetnił występ duetu 

Marek Kaliszuk i Piotr Mania, 
który zaprezentował  program 
„Kaliszuk & Mania in songs”.

Zachęcić nauczycieli
VIII edycja konkursu „Jak żyć 

w przyjaźni?” skierowana była 
do nauczycieli drugich klas 
gdyńskich szkół podstawowych, 
których zadaniem było opra-
cowanie i realizacja w grupie 
drugoklasistów projektów edu-
kacyjnych inspirujących dzieci 
do budowania relacji opartych 
na zrozumieniu, otwartości na 
współpracę i wrażliwości na 
potrzeby innych. Zmiana do-

tychczasowego regulaminu 
otworzyła nowe możliwości po-
szukiwania pomysłów, których 
efektem mogą być gry, zabawy, 
przedstawienia, wycieczki, czy-
li formy atrakcyjne dla dzieci, 
pozwalające w sposób natural-
ny i jednocześnie spontaniczny 
kształtować postawy wychowan-
ków. Nowa formuła konkursu 
zachęca do udziału zarówno 
nauczycieli – wychowawców 
klas drugich gdyńskich szkół 
podstawowych, jak i nauczycieli 
bibliotek, nauczycieli świetlic, 
pedagogów oraz psychologów.

Kształtowanie wrażliwości
Wczesne uświadomienie dzieci 

i uwrażliwienie ich na odmien-
ność, niepełnosprawność po-
zwoli w przyszłości wypracować 
odpowiednie postawy społecznej 
tolerancji, zrozumienia i wspar-
cia w stosunku do innego czło-
wieka. Z drugiej strony pozwala 
dzieciom niepełnosprawnym 
na pełną integrację i akceptację 
społeczną. Świadome kształto-
wanie postaw dziecka powodu-
je, że w przyszłości nie ma ono 
problemu w kontakcie z osobą 
niepełnosprawną a i sama osoba 
niepełnosprawna funkcjonuje 
jako pełnoprawny obywatel i 
partner w różnych sferach życia 
i relacjach społecznych.
Oprac. DK

Dzięki tej kwocie w sezonie 
letnim w Śródmieściu zwiększy 
się liczba patroli. Część fundu-
szy zostanie też przeznaczona 
na realizację programu profi-
laktycznego dla dzieci - „Poli-
cyjna Foczka uczy zasad bez-
pieczeństwa”.

 Funkcjonariusze będą głów-
nie patrolować miejsca, w któ-
rych latem panuje wzmożony 
ruch turystyczny - na Skwerze 
Kościuszki, bulwarze Nadmor-
skim i Plaży Śródmieście. 

- Zadaniem policjantów bę-

dzie przede wszystkim zapew-
nienie bezpieczeństwa, a w 
przypadku interwencji - sku-
teczna reakcja - tłumaczy ko-
misarz Michał Rusak, rzecznik 
gdyńskiej policji. - Zwłaszcza w 
czasie, gdy w mieście będą od-
bywać się wielkie imprezy ple-
nerowe, takie jak Open’er, Red 
Bull Air Race czy Operacja Ża-
gle Gdyni. Wówczas dodatkowe 
patrole będzie można spotkać 
przez całą dobę. 

Łącznie w okresie letnim na 
gdyńskich ulicach pojawi się 

Miasto zapłaci za patrole
To już postanowione - Gdynia sfinansuje dodat-
kowe patrole policyjne. 90 tys. złotych z budżetu 
miasta trafi do gdyńskiej policji. 

120 dodatkowych dwuosobo-
wych patroli. Dzięki miejskiemu 
dofinansowaniu, policja zrealizu-
je również kolejną edycję profi-
laktycznego programu „Policyjna 
foczka uczy zasad bezpieczeń-
stwa”, skierowanego do uczniów 
pierwszych klas szkół podstawo-
wych. Podczas zajęć dzieci po-
znają zasady zachowania się w 
kryzysowych sytuacjach. Dowie-
dzą się, co robić, gdy wybuchnie 
pożar lub gdy zaczepia je ktoś 
obcy. Policjanci opowiedzą też o 
ekologii i zasadach ruchu drogo-
wego. Dotychczas w ramach pro-
gramu przeszkolono już ponad 
15 tys. dzieci. Najbliższa edycja 
obejmie kolejnych 2,5 tys. pierw-
szoklasistów. DK

Jak żyć w przyjaźni?

14 prac wpłynęło na adresowany do nauczycieli drugich klas gdyńskich 
szkół podstawowych konkurs „Jak żyć w przyjaźni?”. 

kina Helios w Gdyni na wybrany 
seans w wymiarze 3D oraz vo-
uchery dla klas do Adventure Park 
w Gdyni Kolibkach. 

Jury zdecydowało także o przy-
znaniu dwóch wyróżnień. Otrzy-
mały je: Aleksandra Bortkun ze 
Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdy-
ni oraz Mirosława Bielawa i Marle-
na Ellwart ze Szkoły Podstawowej 
nr 35 w Gdyni. 

- Po raz pierwszy w historii 
konkursu mamy prace zbiorowe 
– podkreśliła Beata Wachowiak-
Zwara, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. osób niepełnospraw-
nych. - Jedną ze zgłoszonych 
prac przygotował 10-cio osobo-
wy zespół. W projekcie udział 
brali nie tylko nauczyciele, ale i 
bibliotekarki, psychologowie i 
pedagodzy szkolni. Dzięki temu 

Nauczyciele odebrali nagrody

Humory 
dopisywały 

nagrodzo-
nym
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Po raz pierwszy dwa kluby, Lady 
Business Club oraz Pomorski Klub 
Biznesu, zaprosiły panie i panów 
na wyjątkowe wydarzenie w śro-
dowisku trójmiejskiego biznesu 
w myśl zasady, że „zgoda buduje, 

niezgoda rujnuje”.
Na spotkaniu pojawili się: człon-

kowie Pomorskiego Klubu Biz-
nesu oraz ich rekomendowani 
goście,  uczestniczki Programu 
Personal Branding „Bądź widzial-
ną Marką” Akademii Marki z Kla-
są, członkinie klubu Lady Business 
Club, właścicielki firm prowadzą-

cych małe, średnie i duże przedsię-
biorstwa oraz kobiety biznesu za-
interesowane budowaniem silnej 
marki osobistej.

Wieczór w klimatycznej Zato-
ce Sztuki był okazją do zawarcia 
nowych kontaktów, wymiany 
doświadczeń, jak również miłego 
spędzenia czasu w gronie inspiru-

jących osób, prowadzących wła-
sny biznes. To także dawka prak-
tycznej wiedzy z zakresu promocji 
firmy, budowania marki oraz wi-
zerunku. 

Planowanie strategiczne oraz 
nowe trendy w budowaniu 
strategii firm to wątki, jakie 
zdominowały IX Pomorskie 
Forum Przedsiębiorczości. 
Oprócz tego uczestnicy Forum 
wzięli udział w praktycznych 
warsztatach, podczas których 
poruszano tematyke związaną 
z finansami i zarządzaniem za-
sobami ludzkimi w firmach. 

Ponad pół tys. osób wzięło 
udział w IX Pomorskim Forum 
Przedsiębiorczości, które zo-
stało zorganizowane w Pomor-
skim Parku Naukowo - Tech-

nologicznym w Gdyni przez 
Agencję Rozwoju Pomorza. 
Forum uroczyście otworzył 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji byłą strategia w 
firmach – ten temat był szero-
ko przedstawiony podczas sesji 
plenarnej. W drugiej części o 
charakterze warsztatowym od-
były się równolegle cztery bloki 
tematyczne - „Finanse Firm”, 
„Zmiana”, „HR” oraz „Ja jako 
Przedsiębiorca”.  Podczas Fo-
rum zaprezentowane zostały 

również możliwości pozyska-
nia Funduszy Europejskich w 
latach 2014-2020 na rozwój fir-
my oraz na zakładanie działal-
ności gospodarczej. W trakcie 
wydarzenia swoją ofertę zapre-
zentowały również pomorskie 
Instytucje Otoczenia Biznesu.

Realizowane od 2006 roku 
Pomorskie Fora Przedsiębior-
czości są okazją do spotkań z 
przedstawicielami pomorskich 
instytucji otoczenia biznesu, 
a także udziału w licznych se-
minariach i warsztatach przy-
gotowanych w odpowiedzi na 

zainteresowania i potrzeby za-
równo działających, jak i przy-
szłych przedsiębiorców. Dzięki 
nim można nie tylko zdobyć 
podstawową wiedzę formalno-
prawną z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, lecz również nabyć 
praktyczne umiejętności przy-
datne w biznesie – budowanie 
strategii komunikacji czy moż-
liwości pozyskania kapitału na 
rozwój. W dotychczasowych 
ośmiu edycjach Forum wzięło 
udział ponad 2 tys. osób.
Rafał Korbut

Strategia, finanse i nowe trendy

Mieczysław Struk (po prawej), 
marszałek województwa pomorskiego
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Kobiecy biznes 
w Zatoce Sztuki

Czy konkurencja wyklucza współpracę? Jak zbudować silną osobistą markę? Jak zdobyć 
pierwszy milion? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas Wieczoru 
Biznesowego w sopockiej Zatoce Sztuki.

Laureatki I edycji programu Personal Branding - Bądź widzialną Marką w Trójmieście

Ireneusz Osiński (z prawej), psycholog, trener i manager, 
dzielił się przepisem na sukces

Artur Kowalczuk, prezes zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu 
i Emilia Bartosiewicz, założycielka i prezes Lady Business Club 

Aleksandra Kobielak (z lewej), mistrzyni świata fitness 
– dyskusja nie tylko na kobiece tematy
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Zwiedzanie Gdyni jeszcze nigdy 
nie było tak łatwe. Aplikacja „Gdy-
nia City Guide” to kompleksowy 
informator o mieście, a przede 
wszystkim o jego ofercie kultural-
nej i turystycznej. Przydatny za-
równo dla turysty, który dopiero 
poznaje Gdynię, jak i mieszkańca, 
który szuka ciekawej propozycji 
spędzenia wolnego czasu. W roz-
budowanej bazie miejsc - obok 
atrakcji turystycznych, znajduje 
się też lista kawiarni i restauracji, 
hoteli, moteli i pokoi gościnnych, 
jak również miejsc sprzyjających 
uprawianiu sportów, rekreacji, 
rozrywce, a nawet zakupom. Apli-
kacja pełni również rolę rzetelnego, 
na bieżąco aktualizowanego infor-
matora o wydarzeniach w mieście. 

Oprócz tych najważniejszych - fe-
stiwalu Open’er, Red Bull Air Race, 
zlotu żaglowców Operacja Żagle 
Gdyni czy Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, kalendarz imprez pełen 
jest informacji o odbywających się 
w mieście koncertach, spektaklach 
teatralnych, wydarzeniach sporto-
wych, wystawach artystycznych, 
warsztatach edukacyjnych oraz 
wielu innych większych i mniej-
szych przedsięwzięciach.

Turysta korzystający z aplikacji 
otrzyma propozycję różnych wa-
riantów zwiedzania. Do wyboru 
są wędrówki piesze i rowerowe 
po Gdyni i okolicach. Do najcie-
kawszych należą trasy tematyczne: 
Szlak Legendy Morskiej Gdyni, 
Gdyński Szlak Modernizmu, Trasa 

Turystyczna Obiektów Militarnych 
czy też Szlak Kulinarny Centrum 
Gdyni. W aplikacji znajdują się 
także informacje na temat trans-
portu w mieście, a także planer 
umożliwiający dodawanie cieka-
wych miejsc i wydarzeń do swoje-
go podręcznego przewodnika.

 Aplikacja dostępna jest w języku 
polskim i angielskim. Dodatkowo 
w języku rosyjskim polecane są 
najciekawsze wydarzenia z kalen-
darza imprez. Gdynia City Guide 
działa zarówno w trybie offline, 
jak i online. Intuicyjny interfejs po-
zwala szybko znaleźć interesujące 
informacje, a dzięki lokalizacji GPS 
użytkownik z łatwością namierzy 
wybrane obiekty i wydarzenia.
Oprac. DK

Zwiedzaj Gdynię ze smartfonem
Turyści coraz częściej zamiast z nosem w książkowych przewodnikach, 
zwiedzają miasto patrząc w ekrany telefonów. W taki łatwy i przyjazny 
sposób można też zwiedzać Gdynię. Pomaga w tym bezpłatna 
aplikacja „Gdynia City Guide” - do pobrania na urządzenia mobilne.

Goście – zaproszeni przez 
Elżbietę Hass-Darnowską, 
przewodniczącą Forum Ko-
biet Biznesu - skwapliwie z tej 
możliwości skorzystali. Mieli 
sposobność zobaczyć zazwy-
czaj niedostępne miejsca te-
atru, zajrzeć za kulisy, przyj-
rzeć się scenografii, dotknąć 
domek Shreka, pogłaskać 
gigantycznego niebieskiego 
słonia, czy zejść do podziemi 
i obejrzeć obrotową scenę... 
od spodu. Zrozumiałym en-
tuzjazmem wśród pań cieszyły 
się garderoby, rekwizytornia, 
pracownia krawiecka, czy 
modelatornia, gdzie właśnie 
powstawały imitacje wykwint-
nych dań, przygotowywane na 
ucztę do jednego ze spektakli. 

Przypomnijmy, że Teatr Mu-
zyczny im. D. Baduszkowej w 
Gdyni działa od 18 maja 1958 
roku i niemal od początku 
swojego istnienia jest jedną 
z najważniejszych instytu-
cji kulturalnych regionu. W 
ciągu 55 lat istnienia przy-
gotował ponad 320 premier: 
musicali, operetek, spektakli 
muzycznych, baletowych, ka-
baretowych, bajek, koncertów 
i spektakli kameralnych. W hi-
storii polskiego teatru zapisał 
się między innymi, dzięki ta-
kim tytułom jak: Jesus Christ 
Superstar, Skrzypek na Dachu, 
Les Miserables, Evita, Hair, 
Chicago, Lalka czy Shrek, sta-
jąc się tym samym kulturalną 
wizytówką Pomorza. 

Teatr od podszewki
Niepowtarzalną okazję zwiedzenia zakamarków Teatru Muzycznego 
im. D. Baduszkowej w Gdyni mieli uczestnicy spotkania Forum Kobiet 
Biznesu „Pracodawców Pomorza” oraz Forum Honorowych 
Członków „Pracodawców Pomorza”. 
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Jan Klapkowski w samym centrum 
zainteresowania kobiet biznesu

Rozmowa o poważnych sprawach - Barbara Mościbrodzka-
Chudy (pośrodku), główna księgowa, jest dla Teatru 
Muzycznego niczym minister finansów...Elżbieta Hass-Darnowska (po prawej) „próbuje” teatralnego deseru
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Wolontariat pozwala nauczyć 
się czegoś nowego, pomagając 
jednocześnie innym ludziom. 
Dzięki niemu poznajemy no-
wych ludzi, nowe kultury, 
języki, a przede wszystkim 
zdobywamy doświadczenie 
mające często wpływ na wy-
bór dalszej drogi życiowej. To 
również okazja do nawiązania 
międzynarodowych znajomo-
ści. 

Gdynia przygotowuje kilka 
wielkich imprez masowych, 
których organizacja wymagać 
będzie zaangażowania wielu 

wolontariuszy. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom or-
ganizatorów wydarzeń czy 
osób zarządzających, powstaje 
„Gdyńska Baza Wolontariu-
szy”. W bazie zarejestrować 
mogą się wszystkie osoby, 
które chcą zaangażować się w 
działalność wolontarystyczną 
w obszarze sportu, turystyki 
czy szeroko pojętej kultury.

Projekt umożliwi m. in.:po-
szerzanie wiedzy na temat wo-
lontariatu, aktywne włączenie 
się w promowanie idei wolon-
tariatu w różnych dziedzinach, 

Zostań wolontariuszem!
Jak stać się częścią największych wydarzeń tego lata 
w Gdyni? Decydując się na zostanie wolontariuszem.

zdobycie ciekawej, praktycznej 
wiedzy, zdobycie dodatkowych 
kompetencji, przygotowanie 
merytoryczne i praktyczne.

Projekt ma przygotować wo-
lontariuszy do pracy nie tylko 
przy największych imprezach, 
ale do codziennego wspierania 
lokalnych inicjatyw.

Indywidualne korzyści pły-
nące z wolontariatu to choćby 
zbieranie doświadczeń, rozwój 
nowych umiejętności, możli-
wość pracy w międzynarodo-
wym środowisku, certyfikaty 
potwierdzające uczestnictwo w 
danym przedsięwzięciu, bez-
płatne uczestnictwo w szkole-
niach. Więcej informacji na: 
gdyniasport.pl. Oprac. DK

80 tys. km
na rowerach
Wspólny przejazd rowerowy i piknik rodzinny zakończyły  
rywalizację European Cycling Challenge 2014. Gdynianie 
przejechali blisko 80 tys. km i zajęli 5 miejsce.
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European Cycling Challenge to wyzwanie, które Bolonia rzuciła europejskim miastom. 
Mieszkańcy miast musieli w ciągu miesiąca przejechać rowerem jak największą liczbę kilo-
metrów. Gdynia chętnie na to wyzwanie odpowiedziała i przez cały maj dzielnie walczyła 
z konkurencją.
Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji: zabawa z Profesorem Why, edukacyjna gra, 
symulatory lotów, trampolina, atrakcje dla najmłodszych od Centrum Nauki EXPERYMENT, 
foodtruck oraz rowerowa kawiarnia. Oprac. DK
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To efekt rozbudowy części za-
biegowej Gdyńskiego Centrum 
Onkologii przy Szpitalu Morskim 
im. PCK w Gdyni. W ciągu trzech 
lat wybudowano i kompleksowo 
wyposażono w aparaturę oraz 
sprzęt medyczny i niemedyczny 
czterokondygnacyjny budynek o 
powierzchni 6500 m kw. Jest to 
największy w skali województwa 
pomorskiego projekt z obszaru 
zdrowia do� nansowany z budże-
tu unijnego.

 
Kamery w salach

W nowej części GCO znajduje 
się blok operacyjny z pięcioma 
salami operacyjnymi, ośmiołóż-
kowy oddział intensywnej terapii, 
oddział chirurgii onkologicznej z 
42 łóżkami i oddział ginekologii 
onkologicznej, liczący 25 łóżek. 
Dzięki kamerom zainstalowa-
nym w salach operacyjnych każdą 
operację będzie można oglądać 
w sali dydaktycznej, będzie także 
możliwe łączenie się z dowolnym 
ośrodkiem medycznym i konsul-

towanie przebiegu operacji. W 
budynku przewidziano również 
salę dydaktyczno – szkoleniową i 
sterylizatornię.

 
Więcej pacjentów, mniej 
czekania

Dzięki inwestycji czas ocze-
kiwania na zabieg operacyjny z 
zakresu chirurgii onkologicznej i 
ginekologii onkologicznej ulegnie 
skróceniu. Więcej pacjentów sko-
rzysta z leczenia chirurgicznego. 
W nowym budynku będą wyko-
nywane zabiegi, które już teraz są 
świadczone w GCO, np. operacje 
nowotworów piersi czy przewodu 
pokarmowego, ale też zabiegi z 
zakresu onkoplastyki, pozwalają-
ce na leczenie skutków przebytych 
chorób nowotworowych. Pierwsi 
pacjenci pojawią się w nowym 
budynku pod koniec maja 2014 r.

 
Dzień otwarty 

Wszyscy zainteresowani miesz-
kańcy Pomorza mogli przekonać 
się jak wygląda wnętrze nowe-
go budynku. Każdy z gości miał 
możliwość obejrzenia obiektu i 
jego wyposażenia, a także spo-
tkania i rozmowy ze specjalistami 

Krócej w kolejce na onkologii 
Chorzy mieszkańcy z całego Pomorza zyskali właśnie możliwość kompleksowego leczenia nowotworów w komfortowych warunkach. W Gdyńskim 
Centrum Onkologii otwarto nowoczesny budynek zabiegowy. Oznacza to więcej zabiegów onkologicznych i skrócenie kolejek dla chorych na raka.

Całkowity koszt inwestycji: 59 750 000,00 zł
Do� nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 44 812 452,19 zł
Środki z budżetu samorządu województwa pomorskiego: 14 409 832,77 PLN
Środki z budżetu gminy miasta Gdyni: 297 298,39 PLN
Środki Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni: 230 352,91 PLN

pracującymi w Gdyńskim Centrum 
Onkologii na temat pro� laktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób no-
wotworowych. Ponadto budynek 
zabiegowy Gdyńskiego Centrum 
Onkologii otrzymał prestiżowe wy-
różnienie „Czas Gdyni” za najlepszą 
gdyńską inwestycję 2013 r.

Otwarcie i poświęcenie nowego obiektu
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www.pod-zastaw.net

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 311

TOWARZYSKIE

GORĄCA blondi pozna sponsorów, 
zapraszam do siebie, odwiedź mnie, 
a zabiorę Cię w siódme niebo, 
dzwoń 514 670 725, Sopot, woj. 
pomorskie

SEX-sex-sex-to lubię a ty? poznajmy 
się umów się na wspaniałą zabawę! 
ja śliczna kobietka o zgrabnym 
tyłeczku, blondyna zapraszam! dla 
konkretnych panów sponsorów! ps. 
również sex tel. 516 747 365, Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM 2 lady sklepowe, oszklo-
ne, białe, dł. 1m, tel. 693 370 251

SPRZEDAM telewizor WATSON 16 cali 
- 50 zł, tel. 609 323 710

SPRZEDAM sofę z fotelem, mało 
używana, komplet kosztował 6400 zł, 
cena 1490 zł do negocjacji, tel. 518 
398 115

SPRZEDAM łuparkę do drzewa świ-
drową silnik 3kw bardzo praktyczna 
sęki i średnica klocka nie mają żad-
nego znaczenia, tel. 601 638 877

SPRZEDAM atrakcyjny księgozbiór 
oraz roczniki statystyczne z lat 1945-
1970, Gdynia, tel. 58 624 35 66

SPRZEDAM drzwi wewnątrz klatko-

NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAM działkę o pow. 650 m2 
zabudowaną - dom mieszkalny o pow. 
103 m2, w Wejherowie Śmiechowie, 
tel. 604 936 572

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe, wysoki parter, blok 10 pię-
trowy, super stan techniczny, Gdynia 
Pogórze, tel. 690 445 628

Z POWODU wyjazdu tanio sprzedam 
3 pokojowe mieszkanie o wysokim 
standardzie, po remoncie, w Gdyni, 
10 min. do centrum, tel. 730 201 700

MEZOWO działkę 1000 m sprzedam, 
tel. 797 656 446

SPRZEDAM dom Pomieczyno, gm. 
Przodkowo, nowy ok. 100 m, stan 
zamknięty, ocieplony, ściany cekolo-
wane do niewielkiego wykończenia, 
woda, prąd, kanalizacja, cena 235 
tys zł, tel. 505 564 519

GARAŻ murowany sprzedam, Wejhe-
rowo, ul. Strzelecka, tel. 697 361 474

DZIAŁKĘ w Kartuzach zabudowaną, 
zagospodarowaną, media, sprzedam, 
pilnie, tel. 695 813 159

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z 
prawem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m 
kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia Wito-
mino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 
686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z 
dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 
4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE umeblowane, dwupoko-
jowe, 30 m, wynajmę, na parterze, z 
ogródkiem, blisko SKM, Sikorskiego, 
cena: 800 zł + media ok. 300 zł, tel. 
721 102 236

WYNAJMĘ mieszkanie - kawalerkę w 
Rumi, tel. 602 112 040

WYNAJMĘ domek holenderski, 
letniskowy, dwie sypialnie, salon, 
łazienka, kuchnia, atrakcyjnie 
położone, koło trzech jezior, lasy, 
Kaszuby, Borkowo koło Kartuz, 100 
zł/doba, tel. 505 899 220

WEJHEROWO - pokój, kuchnia, 
łazienka (umeblowane) osobne wej-
ście, tel. 507 623 797

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez opłat, 
gotówka i umowa od ręki, tel. 668 
193 771

INNE
SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 
789 345 593

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów nowych i używanych do 
motorów wsk wfm 125, tanio, tel. 
885 699 284 

RESORY do Żuka Warszawy, bryczki 
5 piecio piórowe, komplet w bardzo 
dobrym stanie, tanio sprzedam, tel 
885 699 284 

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

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

TELEFONY

INNE
SPRZEDAM nowy czytnik packet 
book mini z wi-fi za pół ceny, 160 zł, 
Wej., tel. 502 351 988

SPRZEDAM telewizor kolorowy NEC, 
29 cali,2 kolumny, 50 zł, tel. 505 
567 034

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

BEZPŁATNE zabiegi lecznicze 
naświetlaniem „bioptron medall”: 
wszelkie bóle, stany zapalne, 
depresje, dermatologia – rany, 
laryngologia, neurologia, rehabilita-
cje: wolontariusz – Marian, tel. 795 
894 888

POŻYCZKI firma Marka, Kartuzy, tel. 
887 840 204

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, tel. 512 905 908 

G R U P A  M E D I A L N A

we, 80 cm., ościeżnica „9”, wys. 
2045, szer. 868, złoty dąb, komplet-
ne, nowe z firmy „Wikęd”, cena 700 
zł, Lębork, tel. 508 905 076

KANTOWKI na pomost 162 dl., gr. 9, 
szer. 6, cena 5 zł/szt., 96 szt., tel. 
511 841 826

BECZKI plast 100 i 200 l., cena 30 i 
55 zł/szt, tel. 511 841 826

SPRZEDAM 2 letni piec C.O., 25 KW, 
ze sterownikiem i dmuchawa, ruszta 
wodne/węgiel, drewno - Wicko, 
cena: 1500 zł, tel. 788 085 085

ZBIERAM gazety, czasopisma, książki 
i złom, Kliniczna, Marynarki Polskiej, 
Hallera i okolice, Gdańsk, sms 791 
150 096

LODÓWKA Elektrolux - 170 cm wys. 
stan b. dobry - tanio sprzedam, tel. 
885 557 151

ŻELAZKO Tefal – nowe, prześcieradło 
elektr., włoskie, drzwi wewn. jasne, 
drzwi metal, żyrandol lustrzany, stół 
- ława na kółkach, chodnik dywano-
wy 6/1m, expres brown, szybkowar, 
dekoder, dywan 140x200, szynkowar, 
gril-elektr.domowy, garnitur wełna, 
j.beż. 140/146, kurs j.franc., sita-
podr. I 6 płyt, tel. 885 557 151

SPRZEDAM sofę 3 osobową, fotel – 
kpl. - 100 zł, tel. 609 323 710

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

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

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

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, 
tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.98-122 i buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

SPRZEDAM lampki nocne, brązowe, 2 
sztuki po 10 zł, tel. 660 731 138

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138
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Żółto-niebiescy definitywnie 
szanse na awans stracili przed ty-
godniem, ale już po przegranym 
meczu z Kolejarzem Stróże było 
wiadomo, że o promocję będzie 
niezwykle trudno. Misja Piotra 
Rzepki zakończyła się niepo-
wodzeniem, a piłkarzom pozo-
staje godnie pożegnać się z roz-
grywkami i wygrać w Niecieczy. 
- Trzeba powoli konstruować 
wnioski. Sezon się kończy, awansu 
nie ma – mówił po meczu z Olim-
pią Grudziądz trener Piotr Rzepka. 

Jaka będzie przyszłość szkoleniow-
ca na razie nie wiadomo. Rzepka 
podjął się bardzo trudnego zada-
nia. Po zwolnieniu Pawła Sikory 
kilku znanych szkoleniowców 
odmówiło podjęcia pracy w Arce 
także ze względu na trudność za-
danie jakie przed nimi stawiano. 
Rzepka nie bał się odpowiedzial-
ności, ale celu nie zrealizował.  
Pokazał jednak, że potrafi wy-
krzesać z zespołu coś nowe-
go. Postawił na zawodników z 
Gdyni, młodych, ambitnych i 
żądnych gry. Okazało się, że Pa-
weł Wojowski wcale nie musi 
ustępować miejsca w składzie 

doświadczonym zawodnikom, 
a Robert Sulewski może być po-
żytecznym piłkarzem, co więcej 
skutecznym. Okazało się, że sku-
teczność Szuberta w niższych li-
gach nie była dziełem przypadku. 
Napastnik potrafi się znaleźć w 
polu karnym przeciwnika także 
w I Lidze. Z dobrej strony po-
kazał się także Koziara. Rzepka 
nie bał się w ważnych momen-
tach postawić na młodzież i to 
może być jego kartą przetargo-
wą w rozmowach z zarządem.  
Jeśli Arka zatrzyma zdolnych 
zawodników na kolejny sezon i 
skład uzupełni doświadczony-

MŁODZIEŻ | - Zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci na 
treningi Szkółki Piłkarskiej 
Arka Gdynia Chylonia 
– mówi trener Grzegorz 
Niciński. – Cały czas pro-
wadzimy nabór młodych 
zawodników z roczników 
2004-2009. Dodatkowo na 
czwartkowym treningu na 
zawodników czeka wielka 
niespodzianka. 

Będzie nią obecność na 
zajęciach piłkarzy z klubów 
Ekstraklasy! Najwyższa 
klasa rozgrywkowa za-
kończyła już rozgrywki i 
piłkarze udali się na urlopy. 
Niektórzy spędzają je w 
Gdyni i odwiedzą Szkółkę 
Piłkarską Arka Gdynia 
Chylonia na treningu. 
- W najbliższy czwartek na 
treningu pojawią się Bartosz 
Ława z Pogoni Szczecin 
oraz Przemysław Trytko 
z Korony Kielce. Obaj w 

przeszłości reprezentowali 
barwy Arki Gdynia – mówi 
trener Grzegorz Niciński. 
– Tym bardziej zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci na 
treningi Szkółki. 
W treningu uczestniczył 
będzie także Rafał Muraw-
ski, aktualnie piłkarz Pogoni 
Szczecin, reprezentant 
Polski. To właśnie Fundacja 
Rafał Murawskiego „Nigdy 
Nie Zostaniesz Sam” jest 
autorem projektu „Arka na 
Twojej Dzielnicy”. 
Trening z piłkarzami odbę-
dzie się w czwartek o godzi-
nie 17.00. Przypominamy 
jednocześnie, że Szkółka 
Piłkarska Arka Gdynia 
Chylonia trenuje we wtorki 
i czwartki (godz.17.00), a 
także w niedziele o godzinie 
13.00. Wszystkie informa-
cje na stronie interneto-
wej www.agchylonia.pl.
Ł.Krzemiński

Arka żegna sezon 
w Niecieczy
ARKA GDYNIA | Nie takich emocji przed ostatnim meczem 
sezonu spodziewano się w Gdyni. Arka miała w sobotę świętować 
powrót do Ekstraklasy, a tym czasem z Termaliką zagra 
o wyłącznie trzecie miejsce.

mi piłkarzami utożsamiającymi 
się z klubem może być groźnym 
przeciwnikiem w nowym sezo-
nie. Jedyne czego należy uniknąć 
latem to testowania ogromnych 
grup piłkarzy przyjeżdżających 
na jeden, dwa dni. Taka forma 
budowania drużyny po raz ko-
lejny się nie sprawdziła i z tego 
także należy wyciągnąć wnioski. 
Z nim jednak rozpoczną się 
spekulacje transferowe piłka-
rze rozjadą się na urlopy tuż po 
meczu w Niecieczy. Spotkanie 
to będzie pojedynkiem o trzecie 
miejsce, chyba, że Dolcan Ząbki 
także wygra w ostatniej kolejce. 
Przed tygodniem żół-
to-niebiescy zremisowa-
li z Olimpią Grudziądz 1:1. 
-  Nie jestem zadowolony z tego 
remisu. Raz, że graliśmy u siebie, a 
dwa, że po raz kolejny tracimy za-
wodnika i trzeci raz z rzędu gramy 
w osłabieniu. Ostatnie mecze kosz-
towały nas dużo siły i dziś tego „pił-
karskiego paliwa” zabrakło. Olim-
pia jest na tyle doświadczonym 
zespołem, że potrafiła to wykorzy-
stać. W końcówce pierwszej poło-
wy strzeliła na 1:0 i wiadomo było, 
że będą ten wynik „konsumować”, 
a nam będzie ciężej – mówił na 
konferencji prasowej trener Arki 
Piotr Rzepka.- Po meczu każdy za-
wodnik musi stanąć przed lustrem 
i móc powiedzieć, że zrobił wszyst-
ko, co mógł. Większość z moich 
zawodników może to uczynić.  
Arka przegrywała do przerwy 0:1. 
Gola w 44 minucie zdobył Smoliń-
ski. Wyrównał w końcówce meczu 
Bartosz Ślusarski.
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Nabór do Szkółki 
i trening z piłkarzami!
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Trening z piłkarzami odbędzie się 
w czwartek o godzinie 17.00
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Złoto w drużynie i srebro 
indywidualnie to kolejne 
krajowe sukcesy w kolejnej 
kategorii wiekowej, które 
wywalczyłaś. Czy talent 
Zuzanny Sobczak rozwija 
się prawidłowo?

- Kilka lat temu miałam kon-
tuzję, która trochę zahamowała 
mój rozwój, ale teraz wszystko 
idzie w dobrym kierunku, 
choć nie jest łatwo pogodzić 
studiowanie w Stanach Zjed-
noczonych i utrzymanie się w 
rankingu Polskiego Związku 
Szermierczego. 

Na co dzień jesteś w USA. 
Co tam robisz?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej, czy-
li w 2013 roku, zdecydowałam 
się wyjechać. Tym bardziej, że 
dostałam propozycje stypen-
dium sportowego z uczelni w 
Detroit (Wayne State Universi-
ty). Studiuję inżynierię lądową 
i środowiska czyli to samo co w 
Polsce. No i wciąż trenuję szer-
mierkę. 

Skąd pomysł na studiowa-
nie za oceanem?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej zo-
rientowałam się, że bardzo 
trudno jest pogodzić zajęcia na 
uczelni z uprawianiem sportu. 
Wykładowcy w Polsce byli pod 
wrażeniem, że traktuję sport 
profesjonalnie, ale nie miałam 
z tego powodu żadnej taryfy 
ulgowej. Część zajęć odbywała 
się wieczorami i by na nich być 
musiałam rezygnować z trenin-
gów. Zdecydowałam się więc 
na wyjazd i jak na razie jestem 
bardzo zadowolona.

Łączenie studiów z upra-
wianiem sportu nie jest 
łatwe. Jaka jest różnica 
pod tym względem między 
Polską a USA?

- W USA mam plan sporto-
wy i pod niego układam resztę 
zajęć. Nie ma możliwości, żeby 
wystąpił pomiędzy nimi jaki-
kolwiek konflikt. Dodatkowo, 
mogę liczyć na wsparcie ze stro-
ny wydziału sportowego, który 
oferuje różne pomoce dydak-
tyczne oraz spotkania z opie-
kunem w sprawie programu 
studiów. Zależy im, aby spor-
towcy osiągali nie tylko dobre 
wyniki sportowe, ale również 
naukowe. Co więcej, dla uczel-
ni jest ważne, że ich studenci są 
sportowcami i osiągają sukcesy. 
Uczelnia ma się czym pochwa-
lić, a to podnosi renomę. 

W Stanach łatwiej łączyć 
sport i studia
WYWIAD | Rozmowa z Zuzanną Sobczak, florecistką Sietom AZS AWFiS Gdańsk, która na co 
dzień studiuje i trenuje w USA a w miniony weekend zdobyła medale mistrzostw Polski do lat 23.

strzostwach Świata Juniorów 
w 2011. Młodym seniorkom, 
które dopiero co skończyły ka-
tegorię juniora, ciężko jest się 
przebić, seniorki mają zdecydo-
wanie większe doświadczenie.  

Czy bycie córką znanych i 
utytułowanych rodziców 
pomaga czy przeszkadza? 
Oboje to floreciści z wielo-
ma sukcesami. Mama Anna 
była indywidualnie piąta 
na mistrzostwach świata 
(1989) i siódma na mistrzo-
stwach Europy (1983). Tata 
Ryszard to m.in. drużynowy 
mistrz świata (1998) oraz 
srebrny (1996) i brązowy 
(1992) medalista olimpijski. 

- Jak byłam młodsza to mó-
wiłam, że przeszkadza. Dziś 
wiem, że to ogromny plus, bo 
mama i tata dają mi wielkie 
wsparcie. Dużo pomagają, ro-
zumieją mnie, opowiadają z 
doświadczenia co robić np. gdy 
pojawiają się jakieś kryzysy, sy-
tuacje stresowe. Ich wskazówki 
są bezcenne. Bardzo często zda-

rza mi się zadzwonić do mamy 
podczas turnieju i zapytać, jak 
powinnam walczyć z daną za-
wodniczką.  

W Twoim biogramie na 
stronie szermierka.pl przy 
pytaniu ulubiona potrawa 
odpowiadasz: „kuchnia Wa-
silczyków”. Możesz wyjawić 
o co chodzi?

- To domowa kuchnia ro-
dziców mojej przyjaciółki, u 
której wtedy, gdy ten biogram 
był tworzony, często bywałam. 
Teraz, szczególnie z amerykań-
skiej perspektywy, powiem, 
że kuchnia polska (śmiech – 
przyp. red.). Dopiero gdy wy-
jechałam, zdałam sobie sprawę, 
że domowe jedzenie to bardzo 
ważna sprawa. Nie sądziłam, że 
tak często będzie mi brakować 
niektórych potraw. Na szczę-
ście, mam blisko do Polskiej 
restauracji i Polskiego skle-
pu. Wiadomo, że nie jest to to 
samo, ale pomaga przetrwać 
„kryzys jedzeniowy” (śmiech – 
przyp. red.).

Kiedyś do USA wyjechała 
utalentowana Alicja Kry-
czało i niestety dla polskiej 
szermierki zajęła się zupełnie 
czymś innym. Jak będzie z 
Tobą?

- Nie wiem co będzie za kilka 
lat. To na pewno wiele zależy 
od osoby, która musi w pewnym 
momencie podejmować różne 
decyzje. Ja mam to szczęście, ze 
rodzice chcą mi bardzo pomóc, 
namawiają mnie bym ciągle wal-
czyła, aby pozostać wysoko w 
krajowym rankingu, który decy-
duje o powołaniach na zgrupo-
wania reprezentacji czy udział w 
międzynarodowych turniejach. 
Powroty do Polski dają mi rów-
nież okazję do treningów z moim 
gdańskim trenerem, Longinem 
Szmitem, który według mnie 
jest jednym z najlepszych szko-
leniowców na świecie. Mimo, że 
wracam do kraju zaledwie kilka 

razy w roku, to zawsze staram się 
to połączyć ze sportem. Wymaga 
to dużego planowania, ale dzięki 
temu mogę startować w krajo-
wych zawodach i zdobywać ko-
lejne punkty. Na chwilę obecną 
zrobię wszystko, aby utrzymać 
formę sportową i reprezentować 
mój klub Sietom AZS AWFiS 
Gdańsk jak i Polskę na zawodach 
w kraju i za granicą. Jednak naj-
ważniejsze jest to, że w USA sys-
tematycznie trenuję i biorę udział 
w stanowych turniejach.

To nowe doświadczenie.
- Właśnie, mam możliwość po-

patrzenia z innej perspektywy na 
szermierkę. Mam nowych spa-
ringpartnerów, trenuję z chłopa-
kami, mogę się sprawdzić na ich 
tle. Rywalizuję z innymi florecist-
kami i zdobywam nowe doświad-
czenia, gdyż poziom sportowy w 
Stanach jest bardzo wysoki.

W ilu zawodach, w których 
mogłaś zdobyć punkty do 
krajowego rankingu, w tym 
sezonie startowałaś?

- Startowałam w trzech z 
czterech Pucharów Polski oraz 
dwóch z ośmiu Pucharów Świa-
ta. Straciłam szansę na zdoby-
cie wielu punktów, ale przede 
wszystkim zdobycia kolejnego 
doświadczenia. W rankingu 
na szczęście ciągle jestem, na 
razie na 17. miejscu. Moim ce-
lem jest awans przynajmniej do 
ósemki. 

Czekamy na medale na are-
nie międzynarodowej, no i 
wśród seniorek.

- Moimi największymi sukce-
sami są brązowy medal druży-
nowo i 5. miejsce indywidual-
nie na Mistrzostwach Europy 
kadetów w 2010 roku oraz 8 
miejsce indywidualnie na Mi-

„- W USA mam plan 
sportowy i pod 
niego układam 
resztę zajęć. Nie ma 
możliwości, żeby 
wystąpił pomiędzy 
nimi jakikolwiek 
konflikt. Dodat-
kowo, mogę liczyć 
na wsparcie ze 
strony wydziału 
sportowego, który 
oferuje różne po-
moce dydaktyczne 
oraz spotkania 
z opiekunem w 
sprawie programu 
studiów”.



TURNIEJ | W dniach 7-8 
czerwca rozegrana zostanie 
19. edycja największego 
turnieju koszykówki ulicznej 
na Pomorzu.

Turniej Gdynia Streetball 
Challenge 2014 tym razem 
rozegrany zostanie na 10 bo-
iskach ustawionych na Placu 
na Skwerze Kościuszki tuż 
przed Akwarium Gdyńskim. 
Uczestnicy zmierzą się w aż 
6 kategoriach wiekowych. Na 
uczestników czeka mnóstwo 
atrakcji, konkursów oraz 
dobrej zabawy. 
- Na zgłoszenia czekamy do 
5 czerwca – mówi Agnieszka 
Głowacka.
Zwycięzcy otrzymają atrak-
cyjny sprzęt sportowy. 
(luK)

Organizatorami turnieju są 
Basketball Investments SSA 
oraz Gdyńskie Talenty Koszy-
kówki Start Gdynia.

Patronatem honorowym 
imprezę objęli Wojewoda Po-
morski, Pan Ryszard Stachur-
ski, Prezydent Miasta Gdyni, 
Pan Wojciech Szczurek oraz 
Starosta Człuchowski, Pan 
Aleksander Gappa. 

Pierwszy etap turnieju roze-
grany został na ponad 20 bo-
iskach typu Orlik wojewódz-
twa pomorskiego. W walce 
o wielki � nał zmierzyły się 
zespoły typu MIX (dziewczęta 
i chłopcy) w dwóch katego-
riach wiekowych. Pierwsza to 
uczniowie szkół podstawo-
wych, w drugiej zaś rywalizo-
wali gimnazjaliści. Gra toczy 
się w systemie 3x3 na połowie 
boiska, zgodnie z przepisami 
gry w koszykówkę (według 
uproszczonych przepisów 
gry). 

W wielkim � nale zobaczy-
my przedstawicieli: Cedrów 
Wielkich, Karsina, Starogardu 
Gdańskiego, Prabutów, Sze-
mudu, Kolbud, Sierakowic, 
Człuchowa, Kościerzyny, So-
monina, Kobylnicy, Chojnic, 
Łęczyc, Tuchomia, Wejhero-
wa, Pucka, Jastarni, Władysła-
wowa, Bożegopola Wielkiego, 
powiatu tczewski oraz Trój-
miasto. 

Zarówno w rywalizacji Szkół 
Podstawowych, jak i Gim-
nazjów zobaczymy po dwa 

Uliczna 
koszykówka 
na Skwerze 
Kościuszki

Kobiety:
U-14 - rocznik 2000 i młodsze

Open

Mężczyźni:
U-13- rocznik 2001 i młodsi
U-15- rocznik 1999 i młodsi
U-17- rocznik 1997 i młodsi

Open

Zgłoś się do rozgrywek:
Karta zgłoszeniowa 
oraz regulamin 
Turnieju do pobrania 
na www.bigdynia.pl. 
Wypisane druki prosimy 
wysyłać na adres: 
bigdyniassa@gmail.com
Szczegóły na www.facebook/
GdyniaStreetballChallenge

Kategorie wiekowe:

Czas na finał 
koszykarskiego Orlika
ZAPOWIEDŹ | W sobotę, 7 czerwca na placu na Skwerze Kościuszki tuż przed Akwarium Gdyńskim rozegrany 
zostanie finał II edycji Turnieju Pomorski Koszykarski Orlik 2014. 

najlepsze zespoły z każdego 
boiska.

Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody w po-
staci sprzętu sportowego. 
Wcześniej zostały rozegrane 
eliminacje. W turnieju, które 

rozegrany został na „Orliku” 
przy Szkole Podstawowej nr 29 
w Gdyni zmierzyło się blisko 
140 młodych koszykarek oraz 
koszykarzy!

W rywalizacji zmierzyły się 
zespoły typu MIX (dziewczę-

ta i chłopcy) w dwóch katego-
riach wiekowych. W pierwszej, 
w której walczyli uczniowie 
szkół podstawowych po dwóch 
dogrywkach najlepsza okazała 
się ekipa Five Masters, drugie 
miejsce zajął Dream Team, zaś 

na najniższym stopniu podium 
stanęli Jedyni Tacy!

W drugiej kategorii gimnazja-
listów zwyciężyli LeFlop Team, 
którzy w � nale pokonali GIM 
11. Trzecie miejsce zajął zespół 
Supreme Team.

Pierwszy etap turnieju rozegrany 
został na ponad 20 boiskach typu 
Orlik województwa pomorskiego
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