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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Będzie to możliwe podczas 
ambulansowej akcji, która od-
będzie się we wtorek, 5 listo-
pada 2014 roku, w godzinach 
9.00-13.00 przed budynkiem 
uczelni przy ulicy Morskiej 
81-87 w Gdyni. 

Rekordu świata w żegludze na północ 
uczestnikom nie udało się pobić, za to 
opłynęli Islandię, Spitsbergen, osiągnęli 
wybrzeża Grenlandii i dotarli do słone-
go lodu otaczającego biegun. Dokładnie 
po 134 dniach rejsu, jacht zacumował w 
miejscu, z którego wyruszał - przy na-
brzeżu gdyńskiej mariny. 

Wyprawa „Lodowe Krainy 2014” zo-
stała zorganizowana przez kapitana Ma-
cieja Sodkiewicza. Głównym jej celem 
było dotarcie do najdzikszych miejsc 
europejskiej Arktyki w ciągu jednego 
sezonu nawigacyjnego oraz do granicy 
lodu otaczającego biegun północny. W 

trakcie wyprawy załoga planowała także 
podjąć próbę pobicia rekordu świata w 
żegludze na północ.

Pierwszy cel został osiągnięty. Jacht 
opłynął Islandię, dotarł dwukrotnie na 
wschodnie wybrzeże Grenlandii. Uczest-
nikom wyprawy udało się wylądować na 
Jan Mayen oraz opłynąć Spitsbergen. W 
trakcie piątego etapu jacht dotarł do sło-
nego lodu otaczającego biegun. Niestety, 
tego lata lód w europejskiej części Ark-
tyki prawie nie odsunął się od wybrzeży 
Spitsbergenu. W czasie rejsu jacht „Bar-
lovento II” przepłynął niemal 9 tysięcy 
mil morskich przez zimne wody Morza 

Norweskiego, Morza Grenlandzkiego i 
Morza Barentsa. Trasa była wyjątkowo 
trudna, ponieważ w znacznej części od-
bywała się pod prąd. Szczególnie ciężkie 
były zmagania z zimnym prądem Gren-
landzkim, niosącym na południe masy 
lodu i olbrzymie góry lodowe.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia, 
wyprawę podzielono na 8 etapów, w któ-
rych wzięło udział w sumie 59 uczestni-
ków z różnych rejonów Polski. Wśród 
uczestników było 42 mężczyzn i 17 ko-
biet. Najmłodszy uczestnik rejsu miał 18 
lat, a najstarszy 72. Wszyscy bez wyjątku 
musieli zmierzyć się z ekstremalnymi 

warunkami - chłodem, niesprzyjającą 
pogodą, zmęczeniem.

Ze względu na czas trwania wyprawy, 
jacht prowadziło czterech doświadczo-
nych kapitanów. Z Gdyni na Islandię 
jednostką dowodził kpt. Dariusz Zu-
ber, kpt. Tomasz Kulawik objął stery na 
czas eksploracji wschodnich wybrzeży 
Grenlandii i poprowadził jacht ze Spits-
bergenu do Bodø. Kpt. Tomasz Adam-
czyk żeglował przez � ordy Norwegii, a 
najtrudniejsze, lodowe etapy wyprawy 
poprowadził organizator wyprawy, kpt. 
Maciej Sodkiewicz.
www.gdynia.pl/oprac. DK

LODOWA ODYSEJA 
ZAKOŃCZONA
Po 4 miesiącach arktycznej wyprawy pod nazwą „Lodowe Krainy 2014”, 
jacht „Barlovento II” powrócił do Gdyni. 

Wyprawa przez 
skute lodem 

tereny Arktyki była 
ekstremalnym 

przeżyciem 
dla wszystkich 

członków załogi
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Bądź na fali, oddaj krew
Studenci Akademii 
Morskiej w Gdyni oraz 
Stowarzyszenie 
KrewAktywni zapraszają 
do oddania krwi.

Krew mogą oddać osoby 
zdrowe, ważące minimum 50 
kg, pełnoletnie, do 60. roku 
życia. Należy posiadać przy so-
bie dokument potwierdzający 
tożsamość z numerem PESEL 
i zdjęciem. Przed oddaniem 
krwi należy zjeść lekki posiłek 
oraz wypić minimum pół litra 
wody. Każdy krwiodawca przed 
oddaniem zostanie zbadany. 
Oddaje się 450 ml krwi pełnej. 
Krwiodawca otrzymuje posiłek 
regenerujący w postaci 8 cze-
kolad. Samo oddanie krwi trwa 
około 7 minut, jednak na całą 
procedurę należy liczyć około 
godzinę. DKfo
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Krew mogą 
oddać oso-
by zdrowe 
i pełnolet-
nie



Do cmentarzy uruchomione 
zostaną dodatkowe linie auto-
busowe i trolejbusowe, na któ-
rych przejazd odbywać się bę-
dzie wg taryfy zwykłej - wraz 
ze wszystkimi uprawnieniami 
do przejazdów ulgowych i bez-
płatnych. Na tych liniach waż-
ne będą także bilety okresowe 
i metropolitalne. ZKM apeluje 
do posiadaczy samochodów, 
aby w tych dniach skorzystali 
z komunikacji miejskiej. Na 
najpopularniejszych liniach, 
w szczycie przewozowym po-
jazdy kursować będą nawet co 
minutę.

W dniu 30 października 
2014 r., zwiększona zostaje 
częstotliwość kursowania au-
tobusów linii 190. W godz. 
9.00-14.00 linia funkcjonować 

będzie co ok. 10 minut. Auto-
busy będą kursować: 31 paź-
dziernika i 2 listopada w godz. 
8.00-18.00 oraz 1 listopada w 
godz. 6.45-21.30, z częstotli-
wością na bieżąco dostosowy-
waną do liczby pasażerów (co 
kilka, kilkanaście minut, nie 
rzadziej niż co 15 minut), w 
szczycie przewozowym nawet 
co 1 min.

Dodatkowe linie
W dniu 31 października 

oraz 1 listopada 2014 r., linia 
105 funkcjonować w skróco-
nej relacji: Gdynia Redłowo 
Szpital - Kosakowo Cmentarz 
Komunalny. W relacji: Kosa-
kowo Cmentarz Komunalny 
- Mechelinki będzie funkcjo-
nować linia zastępcza 905.

Autobusy linii 105 kursować 
będą w dniach 30 i 31 paź-
dziernika w godz. 8.30-17.30 z 
częstotliwością co 15 minut, 1 
listopada w godz. 7.00-19.30, 
z częstotliwością co 10-15 mi-
nut oraz 2 listopada w godz. 
8.30-17.00, z częstotliwością 
co 10-20 minut.

W dniach 1 i 2 listopada 
uruchomiona zostanie także 
dodatkowa linia autobusowa 
305. Ponadto, w dniu 1 listo-
pada uruchomiona zostanie 
linia autobusowa 273.

Autobusy będą kursować co 
20-40 minut.

Jak najbliżej nekropolii
W dniach 1 i 2 listopada 

2014 r., poza linią 173, do-
jazd z Chyloni i Cisowy do 

Gdynia, obok Centrum Myśli Jana Pawła II, Jana Koma-
sy - reżysera filmu „Miasto 44" i Arkadiusza Gołębiew-
skiego - twórcy festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci", została finalistą konkursu Strażnik Pamięci.

Komunikacją miejską na cmentarze
Od 30 października do 2 listopada 2014 r., komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej 
Gdynia funkcjonować będzie według zmienionych zasad. 

Cmentarza Komunalnego w 
Rumi możliwy będzie dodatko-
wą linią autobusową 373. Linia 
będzie funkcjonować: w dniu 1 
listopada w godz. 9.00-17.00, z 
częstotliwością 10-20 minut, w 
dniu 2 listopada w godz. 9.00-
16.30, z częstotliwością co 15 
minut.

Ponadto w dniach 1 i 2 listo-
pada 2014 r., aby umożliwić 
dojazd w pobliże największych 
cmentarzy zlokalizowanych na 
terenie Gdyni, uruchomiona 
zostanie linia trolejbusowa 327. 
Linia funkcjonować będzie: w 
dniu 1 listopada w godz. 8.45-
18.00, z częstotliwością co 7-15 
minut, w dniu 2 listopada w 
godz. 9.00-17.00, z częstotliwo-
ścią co 10-20 minut.
www.gdynia.pl/ oprac. DK 

Na grobach, jak co roku, zapłoną znicze

Gdynia w finale 
Strażnika Pamięci 2014

Zwycięzców w trzech 
kategoriach (Twórca, Insty-
tucja, Mecenas) poznamy 
podczas uroczystej gali 9 
listopada 2014 w Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
Nagroda Strażnik Pamięci 
jest przyznawana w trzech 
kategoriach. W kategorii 
Mecenas nagrodę otrzyma 
podmiot publiczny lub 
komercyjny, który w szcze-
gólny sposób materialnie 
wspiera dbałość o pamięć 
historyczną. Kapituła 
doceniła nasze miasto za 
zaangażowanie na rzecz 
projektów historycznych 
i zrozumienie, czym jest 
ciągłość pamięci w nowo-
cześnie rozwijającym się 
mieście. Ze szczególnym 
uwzględnieniem współtwo-
rzenia festiwalu "Niepokor-

ni, Niezłomni, Wyklęci". W 
kategorii Twórca wyróżnie-
nie mogą otrzymać autorzy 
dzieł, które przyczyniają 
się do odnowienia pamięci. 
W kategorii Instytucja 
nagroda trafi do muzeum, 
stowarzyszenia, fundacji, 
organizacji nowo powoła-
nej lub takiej, która w mi-
nionym roku podjęła nowe 
inicjatywy służące realizacji 
celów konkursu. 

Finalistów wyłoniła 
Kapituła Strażnika Pamięci 
spośród propozycji nade-
słanych przez czytelników. 
Ostatecznie Kapituła 
Strażnika Pamięci nomi-
nowała po pięciu finalistów 
w kategoriach Twórca i 
Instytucja. W kategorii 
Mecenas wybrano czterech 
finalistów. Oprac. DK
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Wśród zaproszonych gości 
była Ewa Łowkiel, wiceprezy-
dent Gdyni, odpowiedzialna 
za sprawy społeczne oraz ro-
dzice najmłodszych uczniów.

- Franciszka Cegielska od 
czasów ukończenia studiów 
związała swoje życie z Gdy-
nią – powiedziała Marzena 
Korzeniewska z ZS nr 14. - 
Nie tylko oddała jej swój ta-
lent, ale i serce. Mamy wielką 
satysfakcję, że patronuje nam 
właśnie ona. To jest zobowią-
zanie, by codzienną pracą i 
nauką próbować doścignąć 
wymagania, jakie stawiała 
przed samą sobą i przed gdy-
nianami prezydent Cegiel-
ska.

Ewa Łowkiel, która osobi-
ście znała i miała możliwość 

Obiekt stał się siedzibą Wy-
miennikowni, czyli innowa-
cyjnej przestrzeni współpracy 
na rzecz młodzieży. Tu moż-
na nauczyć się tańczyć break 
dance, projektować strony 
internetowe, mówić po portu-
galsku albo zdrowo gotować. 

- Zasada jest prosta - opowia-
da Marta Ostrowska, koordy-
nator projektu z Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technolo-
gicznego Gdynia. - Jeśli mło-
dzi ludzie mówią nam, że chcą 
się czegoś nauczyć, my im to 

umożliwiamy. Po pierwsze - 
zapewniając lokal, a po dru-
gie - organizując osobę, która 
poprowadzi warsztaty w danej 
dziedzinie. Albo jest to spe-
cjalista z zewnątrz, albo któraś 
z młodych osób, która prowa-
dzi zajęcia samodzielnie, dzie-
ląc się swoją wiedzą, pasjami 
i umiejętnościami. Na takiej 
zasadzie odbywają się m. in. 
zajęcia beatdance, parkouru, 
czy grafiki komputerowej.

Projekt Wymiennikownia 
realizowany jest przez Dział 

Innowacji Społecznych Po-
morskiego Parku Naukowo 
Technologicznego Gdynia 
od 2012 roku. Początkowo 
współfinansowany był z fun-
duszy szwajcarskich i bu-
dżetu miasta. Od września 
2014 roku, po zakończeniu 
trwającego ponad rok projek-
tu szwajcarskiego, fundusze 
pochodzą wyłącznie z gdyń-
skich środków. Podczas, gdy 
remontowana była docelowa 
siedziba, zajęcia odbywały się 
w Pomorskim Parku Nauko-

Konkurs ku pamięci Franciszki Cegielskiej
Dzień patronki obchodził Zespół Szkół nr 14 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni. 

współpracowania z prezydent 
Cegielską, w ciepłych słowach 
wspominała lata 90-te. Mówi-
ła o zaangażowaniu patronki 
szkoły w sprawy oświaty oraz 
o wizji rozwoju naszego nad-
morskiego miasta, którą reali-
zowała Franciszka Cegielska, 
tworząc fundament odrodzo-
nej samorządności.  

Z wielkim zainteresowaniem 
wszyscy goście oglądali prace 
plastyczne uczniów klas I-III, 
uczestników konkursu plastycz-
nego „Szkoła marzeń Franciszki 
Cegielskiej”.Trzy równorzędne I 
nagrody przyznano Amelii Nisz-
czak z kl. III b, Martynie Machol 
z kl. II b i Magdalena Uznańskiej 
z kl. Ie.  Dorota Korbut

Uczniowie 
uczcili święto 

patronki 
szkoły
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Zatańcz break dance w Wymiennikowi
Kiedyś służyła do wymiany ciepła, teraz - do wymiany pasji i energii młodych ludzi. 
Po remoncie budynek starej wymiennikowni ciepła w Chyloni zaczyna drugie życie. 
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wo-Technologicznym. Teraz 
siedzibą Wymiennikowni jest 
budynek przy ul. Kartuskiej 20 
w Chyloni.

Będzie to miejsce, w którym 
młodzież z całej Gdyni aktyw-
nie i kreatywnie spędzi czas, 
odpocznie, pouczy się, ale także 
spotka ciekawych ludzi. 

- Ma być miejscem two-
rzonym przez młodych dla 
młodych - zapowiada Marta 
Ostrowska. -  Jednocześnie w 
Wymiennikowni realizowane 
będą warsztaty dla szkół czy 
ciekawe inicjatywy organizacji 
działających na rzecz młodzie-
ży w Gdyni. Oprac. DK

Michał 
Guć, wice-
prezydent 

Gdyni, 
podczas 
otwarcia 
siedziby 

Wymien-
nikowni



Ma to być miejsce 
wymieniania się doświad-
czeniami i wzajemnego 
wspierania się gdyńskich 
NGO-sów. Główne cele 
porozumienia to: kon-
solidacja III sektora, 
zwiększanie świadomości 
społecznej, budowanie 
porozumień międzysekto-
rowych, budowanie relacji 
z Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego i Admini-
stracji Publicznej, stymulo-
wanie rozwoju organizacji 
pozarządowych, repre-
zentowanie środowiska 
pozarządowego, prowadze-
nie badań, diagnoz i analiz.

 - Już kilka dni po 
ogłoszeniu powołania do 
życia projektu kolejne 
organizacje pozarządowe 

zgłaszają swoją chęć do 
przystąpienia do projektu 
– mówi Lechosław Dzier-
żak, prezes Stowarzyszenia 
KrewAktywni, jednej z 
organizacji założycielskich 
„Porozumienia Święto-
jańska”. – Już podczas 
przygotowywania projektu 
powstało kilka ciekawych 
inicjatyw, przygotowujemy 
również wspólne wydarze-
nie. Widać, że brakowało 
w Gdyni tego typu projek-
tu i że to już działa.

Projekt jest otwarty dla 
wszystkich organizacji 
pozarządowych: stowa-
rzyszeń, fundacji, a także 
grup nieformalnych, które 
działają na rzecz naszego 
miasta i jego mieszkańców.
Dorota Korbut

Porozumienie „Projekt 
Świętojańska”

W Gdyni zawiązało się porozumienie organizacji 
pozarządowych „Projekt Świętojańska”. List 
intencyjny podpisało 11 organizacji pozarządowych 
działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców. 
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Przez wiele lat zaborcy tłu-
mili wszelkie przejawy pol-
skości Kaszub. Zabraniano 
nie tylko polskiej mowy, ale 
i obyczajów. W wielu kościo-
łach msze święte były odpra-
wiane w języku niemieckim 
lub po łacinie. O swobod-
nym śpiewaniu można było 
zapomnieć, dlatego w wolnej 
Polsce nastąpiła eksplozja ini-
cjatyw tworzenia lub reakty-
wowania chórów parafialnych 
i regionalnych. „Życie mu-
zyczne Gdyni. W pobliskich 
miejscowościach tworzyły 
się, względnie reaktywowa-
ły swą działalność chóry: w 
Wejherowie „Lutnia” (1918), 
„Harmonia” (1920), „Cecy-
lia” (1923), w Wielkim Kacku 
„Dzwon” (1923), w Chyloni 
„Harfa” (1924)”1. Do zespo-
łów śpiewaczych garneli się 
dorośli pociągając za sobą 
młodzież żeńska i męską. Po-
przez śpiew wyrażano przy-
wiązanie do ojczystej mowy 
oraz do kultywowania lokal-
nych tradycji. Szczególnie 
odświętne były przygotowy-
wane nabożeństwa i msze w 
trakcie świat kościelnych. Za 
„dziennikiem Gdyńskim” , 
„Pierwszy publiczny występ 
60 osobowego chóru „Sym-
fonia” podczas pasterki w 
kościele NSPJ. Chór powstał 
z inicjatywy księdza dzieka-
na Teodora Turzyńskiego i 
wraz z Orkiestrą Marynarki 
Wojennej Aleksandra Dulina 
stanowił ważny element ży-
cia kulturalnego w młodym 
mieście. Chórem „Symfonia” 
często dyrygował kompo-
zytor Feliks Nowowiejski”2. 
Marynarze z oksywskich ko-
szar bardzo często wspierali 
cywilną działalność chórów, 
teatrów i miejskich orkiestr.

Pierwsze próby zorgani-

Kultura i sztuka a ekspansja 
gdyńskich chórów
Odzyskanie niepodległości było wielkim świętem narodowym, nie tylko ze względu na korzysta-
nie z pełni praw państwowości, ale na możliwość nieskrępowanej działalności kulturalnej. 

Jarosław Kłodziński -  wychował się na Oksywiu, 
obecnie mieszka na Obłużu. Radny Dzielnicy 
Obłuże w latach 1999-2010. Badacz dziejów Gdyni. 
Wytyczył i oznakował Oksywską Ścieżkę Turystyczną 
wzdłuż ul. Zielonej. Promotor obiektów militarnych 
Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. 
Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”. 
Nauczyciel akademicki AWFiS, kierownik w XIII LO 
i Gimnazjum nr 14 w Gdyni Obłuże.

Kongres Eucharystyczny i Dni Morza, 
Muzeum Miasta Gdyni r. fot. I-97-10

zowania przeglądu twórczości 
zespołów śpiewaczych pod-
jęto zanim Gdynia otrzymała 
prawa miejskie. Z inicjatywy 
gdyńskich prekursorów krze-
wienia kultury zorganizowano 
pierwszy przegląd, jak pisał J. 
Krassowski: „Pierwsza znana 
w Gdyni impreza śpiewactwa 
Święto Pieśni odbyła się w 1925 
roku jeszcze bez udziału chó-
ru gdyńskiego.(...) Powodzenie 
natomiast już miał 15 sierpnia 
1928 roku zjazd kół śpiewaczych 
Okręgu V Kaszubskiego z udzia-
łem siedmiu chórów; gościnnie 
uczestniczył chór kolejarzy z 
Katowic i koło śpiewacze z Brna 
Morawskiego”3. Bardzo ważnym 
elementem integracyjnym i pro-
pagandowym młodego państwa 
i Miasta były międzynarodowe 
imprezy kulturalne. Chwalono 

doskonałą organizację oraz fun-
dowane nagrody dla najlepszych 
uczestników w konkursie.

Powstawały klasyczne chó-
ry damskie lub męskie. Chór 
mieszany rozpoczął swoją dzia-
łalność w 1926 r. w ramach 
działalności Towarzystwa Śpie-
waczego „Dzwon Kaszubski”. 
Liczba chórów na terenie Gdyni 
systematycznie rosła. „W 1926 
roku powstał w Gdyni pierwszy 
chór (mieszany) Towarzystwo 
Śpiewacze „Dzwon Bałtycki”, 
którego dyrygentem był Jan 
Kamrowski. W 1929 roku zo-
stał założony przez ks. Teodora 
Turzyńskiego chór „Symfonia” 
– dyrygent Władysław Kirstein, 
potem Wacław Betlejewski oraz 
chór „Hejnał”. W końcu 1934 
roku było już na terenie Gdyni 
10 chórów”4. Szybka ekspan-

sja chórów była spowodowana 
dostatkiem osób z przygotowa-
niem muzycznym i dyrygenc-
kim, które to osoby pilotowały 
nowopowstające ośrodki kul-
tury.

Koedukacyjny Chór Śpiewa-
czy „Dzwon Kaszubski” jak 
sama nazwa wskazuje nawią-

zywał w swej twórczości śpie-
waczej do korzeni kaszubskich. 
Repertuar stanowiły długo 
znane utwory i nowe teksty 
pisane w niepodległej Polsce. 
Podkreśleniem pochodzenia 
były regionalne stroje zespołu 
i angażowanie do akompania-
mentu muzyków z tradycyjny-
mi instrumentami ludowymi 
wg J. Schillera: „Towarzystwo 
Śpiewacze „Dzwon Kaszub-
ski”. Zespół został założony w 
1926 roku w Gdyni Chyloni i 

zgodnie ze swoją nazwą spe-
cjalizował się w wykonywaniu 
folkloru Kaszub. Początkowo 
chór męski w okresie między-
wojennym dawał trzydzieści 
koncertów rocznie”5. Twór-
czość kaszubska przekazywa-
na przez chóry była niezwykle 
cennym ładunkiem informacji 
o lokalnych tradycjach, wie-
rzeniach i zwyczajach. „Dzwon 
Kaszubski” był gdyńskim pre-
zydentem kaszub w regionie i 
w Polsce.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokoje, 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: 58 
672-60-75.

SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 57 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, wieżowiec, 
Wejherowo. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-

niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

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

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ dwu stanowiskowy 
wynajmę od zaraz. Kartuzy, tel. 
695 813 159

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 

zimowe z felgami 13. Cena 320 
zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki - 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

PRACA dodatkowa tylko 

Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Cale trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

SZUKAM pracy jako rozwozi-
ciel jedzenia lub materiałów. 
Samochód Opel Combo C,duży 
bagażnik spal. 7 l/100 km. Tel: 
696-454-028

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

TOWARZYSKIE

SPRAGNIONY miłości 46 lat 
zapozna panią z kartuz w wieku 
40-50 lat miłe, puszyste. Tel: 
669-054-507

40 LETNI mężczyzna pozna 

kobietę na dalsze życie. Tel: 601-
775-377. 

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów. 
Tel: 514-120-213 Sopot

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z kartuz w 
wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. 
Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM gęsi, kaczki do 
uboju. Kury nioski i ozdobne. Tel: 
509-874-681

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 10 
000 zł!, proste zasady, bez zbęd-
nych formalności. Provident: 
Polska S.A. - 600-400-295

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 
501-534-260

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość: 80cm, 
szerokość 50cm długość 70cm, 
MDF dąb. Cena 120 zł. Tel: 510-
501-955

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik 7 kw bardzo 
praktyczna, sęki nie mają żadne-
go znaczenia. Tel: 601-638-877 
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SPRZEDAM pralkę automat 
Beko po wymianie łożysk stan 
dobry, cena 150 zł. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM lampy, bulaje okrę-
towe, mapy, zegary, kolumny 
kompasowe, dzwony oraz inne. 
Tel: 601-163-000

SPRZEDAM sypialnię(2 łóżka, 
2 szafki, toaletka) antyk, orzech. 
Tel: 604-915-138

SPRZEDAM wykładzinę dywa-
nową 8mx3,5m, brąz, 350 zł oraz 
dywan 3mx4m, beżowy, 200zł. 
Tel: 604-915-138

SPRZEDAM kominek bez 
dymowy na paliwo ekologiczne, 
forma mebla, cena 450 zł. Tel: 
604-915-138

SPRZEDAM futro z norek, 
długie, skórki kanadyjskie, stan 
bardzo dobry. Tel: 604-915-138

KUPIĘ spawarkę wirową 300-
500A.lub bester. Tel: 666-074-990

SPRZEDAM rower damski, ład-
ny, kolor beżowo-brązowy z ko-
szykiem na zakupy, stan bardzo 
dobry 320 zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

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

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

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, 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, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 501 539 159

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34



Za nami 4 kolejki TBLK i 4 
porażki. Czy możemy spo-
dziewać się, że w przyszłych 
kolejkach będzie lepiej?

Vadim Czeczuro: - Cały czas 
nad tym pracujemy. Mamy 
totalnie młody zespół, jak do 
tej pory tylko 3 zawodnicz-
ki miały przyjemność gry w 
ekstraklasie, w przełomowych 
momentach meczu widoczny 
jest brak myślenia na pozio-
mie seniorskim, i nad tym sta-
ramy się koncentrować. Gra 
pod presją również sprawia 
naszym zawodniczkom sporo 
problemów, odpowiednie za-
chowania przyjdą oczywiście 
z czasem, ale my staramy się 
aby ten czas był jak najkrótszy. 
Chcemy wygrywać, ale musi-
my poprawić konsekwencję w 
grze i zachowanie zimnej krwi 
w momentach stresowych. 
Młodzieńcza fantazja jest faj-
na, ale musi być odpowiednio 
wykorzystana i wpleciona w 
naszą grę. 

Jak do tej pory najskutecz-
niejszą koszykarką jest Kate-
ryna Dorogobuzova.  Jednak 
jej punkty to często za mało. 
Co zrobić aby do zdobywa-
nia punktów włączyły się 
inne koszykarki?

- Jak gramy dokładnie to 
mamy pozycje do oddania rzu-
tu i do tego dążymy. Problem 
zaczyna się gdy jest nerwów-
ka. Jeśli gramy konsekwentnie 
i dokładnie nasze pozycje są, 
nawet jak przeciwnik wie co 
gramy.  Widać, że dziewczyny 
radzą sobie słabiej ze stresem 
i przez to ok. 10 punktów w 
meczu mamy mniej niż po-
winniśmy - nieudane rzuty 
spod kosza, niecelne osobiste, 
itd. Do tego dziewczyny uczą 

się podejmować odpowiednie 
i odpowiedzialne decyzje, to 
jest bolączką każdego młode-
go zespołu w tym naszego. Jak 
wytrenujemy te czynniki na 
pewno do gry na wysokim po-
ziomie włączą się Polki, które 
mają olbrzymi potencjał, ale 
nie zawsze jest on wykorzysty-
wany. 

Jedyna Amerykanka, Kelsey 
Simon jak do tej pory ma 
problem zarówno ze zdo-
bywaniem punktów, jak i 
gra na tablicach. Gdzie jest 
problem w jej przypadku?

- Rozmawialiśmy z nią na 
ten temat, Kelsey przyjechała 
nieprzygotowana, pracujemy 
nad tym, aby poprawiła swoją 
formę fizyczną, z Rybnikiem 
zagrała dobry mecz, w nie-
dzielę, dała za mało z siebie i 
to widocznie. Brakuje jej moc-
nej gry na tablicach, poza tym 
dobrze wkomponowała się w 
zespół, ale brakuje zdobywa-
nia punktów i zbiórek.

W kontekście całego zespołu 
najczęściej powtarzanym 
słowem jest “młodość”. 
Jednak czy ta młodość i 
zaangażowanie, którego 
z pewnością nie można 
odmówić to na za mało jeżeli 
chce się odnosić zwycięstwa 
w lidze?

- Wiadomo, że chciałoby się 
mieć równorzędnie dobre za-
wodniczki na pozycjach klu-
czowych, my postawiliśmy na 
młodość. Widać, że w stresie 
brakuje odpowiedniego opa-
nowania. Jeśli chodzi o przekrój 
ligi to mamy najmłodszy zespół, 
jeśli chcemy wygrywać musimy 
zachować zimną krew w decy-
dujących momentach meczu. 

Zespół Basketu Gdynia przeżywa obecnie trudne chwile. 
Zmieniona, odmłodzona drużyna gdyńskich koszykarek w 
czterech pierwszych kolejkach Tauron Basket Ligi Kobiet do-
znała czterech porażek i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. 

Choć podopiecznym Vadima Czeczuro nie można odmó-
wić woli walki, to ostatnich meczach aż nadto widoczny był 
brak doświadczenia poszczególnych zawodniczek. Nie moż-
na się jednak temu dziwić. W końcu średnia wieku całego 
zespołu to jedynie 21 lat. 

Na liderkę gdyńskiej ekipy od pierwszego meczu wyrasta 
Ukrainka- Kateryna Dorogobuzova. Ostatnia zawodniczka, 
która dołączyła do drużyny Basketu zdobywa 17,5 pkt oraz 
ma 7,8 zbiórki średnio co mecz. W ostatnim spotkaniu skrzy-
dłowa zdobyła 28 punktów, aż sześciokrotnie rzucając zza li-
nii 6,75 jednak jej dorobek punktowy nie wystarczył by po-
konać zespół Pszczółki AZS UMCS Lublin. Trener Czeczuro 
duże oczekiwania ma również wobec wracającej do gry po 
kontuzji stawu skokowego, Dominiki Miłoszewskiej. Kapitan 
gdyńskiego zespołu jest drugą punktującą swojej drużyny i 
również od jej dyspozycji zależy, czy gdyniankom uda się w 
końcu zwyciężyć. 

Jako, że dla większości zawodniczek obecny sezon jest 
pierwszym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, to mło-
de koszykarki dostały szansę ogrywania się i zdobywania 
doświadczenia w 1 lidze kobiet. W zespole rezerw, drużynie 
Politechniki Gdańskiej w przynajmniej jednym meczu wy-
stąpiły już wszystkie Polki będące jednocześnie zawodnicz-
kami Basketu Gdynia. Po pięciu kolejkach liderkami tego 
zespołu są Angelika Kuras (11,2 pkt, 9,6 zb), Martyna Pyka 
(9,4pkt) oraz Agata Ostrowska, a więc te koszykarki, które 
nie dostają zbyt wielu szans na występy na ekstraklasowych 
parkietach. Bardzo udany występ w jednym z meczów zano-
towały również Anna Jakubiuk (16 pkt) oraz Angelika Stan-
kiewicz (9pkt). 

W tych zawodniczkach drzemie wielki potencjał. Wielu 
uważa je za przyszłość polskiej koszykówki. Chcąc zobaczyć 
na co je naprawdę stać, trzeba dać im czas na zebranie odpo-
wiedniego doświadczenia. 

- Jesteśmy młodym zespołem i w końcu musimy uwierzyć, 
że stać na wygraną. Gramy dobrze , jednak gdy przechodzi-
my trudne momenty brakuje nam doświadczenia. Po każdym 
meczu uczymy się na własnych błędach i mam nadzieję, że w 
kolejnych meczach będziemy wygrywać - mówiła po ostat-
nim meczu Dorogobuzova. 

Przed drużyną Basketu Gdynia teraz trzy mecze wyjazdo-
we. W najbliższą niedzielę, 2 listopada gdynianki zmierzą 
się w Gorzowie z miejscowym KSSSE AZS PWSZ. Następne 
dwa spotkania zagrają kolejno w Koninie (9/11) oraz w To-
runiu (16/11). Czy podopiecznym Vadima Czeczuro uda się 
zaskoczyć rywala i przywieźć do Gdyni długo wyczekiwane  
zwycięstwa?

Młodość i zaangażowanie 
kluczem do sukcesu

Przed Basketem 
Gdynia trzy mecze 
wyjazdowe

To powtarzam swoim zawod-
niczkom i nad tym pracujemy.

Chciałoby się żeby wyniki 
naszej pracy przyszły jak naj-
szybciej. 

Większość podstawowych 
zawodniczek Basketu Gdy-
nia ogrywa się w zespole 
rezerw, pierwszoligowej 
Politechnice Gdańskiej. Czy 
widać progres w ich grze?

- Zarząd podjął taki kieru-
nek rozwoju, gra w rezerwach 

ma pomagać dziewczynom, 
zwłaszcza, że większość do 
tej pory nie grała w ekstrakla-
sie. Te grające w zespole Poli-
techniki Gdańskiej mają ten 
bonus, że mają możliwość na 
odblokowanie lub zwiększenie 
wiary w swoje siły. Obojętnie 
w jakiej lidze zawodniczki 
grają, im więcej minut na par-
kiecie, tym lepsze rezultaty. 
Pewność siebie zdobywana w I 
lidze daje widoczną różnicę w 
treningach, czas na rezultaty 
w meczach ekstraklasy.   



Biorąc pod uwagę obecną 
dyspozycję obu ekip oraz miej-
sca w tabeli, faworyt spotkania 
był tylko jeden, choć pierw-
sze minuty nie wskazywały 
na pogrom, a po zwycięstwie 
nad Pogonią Siedlce apetyty 
zespołu z Trójmiasta mogły 
wzrosnąć. 

- Pierwsza część inaugura-
cyjnej połowy była zdecydo-
wanie pod nasze dyktando, ale 
bramka, którą straciliśmy, ewi-
dentnie podcięła nam skrzydła 
- stwierdził na antenie Orange 
Sport Bartosz Ława. 

- Graliśmy zbyt nonszalanc-
ko, a tak grać nie można, bo 
potem przekłada się to z taka 
drużyną na taki wynik - wtó-
rował mu na konferencji pra-
sowej szkoleniowiec gdyńskiej 
ekipy, którą wypunktował 
doświadczony na zarówno bo-
iskach ekstraklasowych, jak i 
pierwszoligowych Aleksander 
Kwiek, zdobywca dwóch goli. 
Po jednym trafieniu dołożyli 
Adrian Błąd i Michal Papado-
pulos. Premierowa bramka i 
trzeci gol były zwyczajnie nie 
do obrony, natomiast na każ-
dym kroku widoczne są luki 
w defensywie Arkowców  i 
pozostaje to niezmienne od 
początku rozgrywek. Trener 
Niciński dokonał trzech zmian, 
by odmienić oblicze druży-
ny, ale ostatecznie te ruchy na 
niewiele się zdały. Swoje szan-

Arka tłem dla Zagłębia
Zagłębie Lubin nie miało najmniejszych problemów z pokonaniem gdyńskiej Arki, która zanotowała już szóstą 
porażkę w sezonie. Lubinianie czterokrotnie pokonali Łukasz Skowrona, a podopieczni Grzegorza Nicińskiego nie 
mogli znaleźć drogi do bramki strzeżonej przez golkipera Miedziowych.
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se miał między innymi Michał 
Szubert, lecz zawsze brakowało 
odpowiedniego wykończenia. 
Obecnie żółto-niebiescy plasują 
się na trzynastej lokacie z czter-
nastoma punktami na koncie 
(bramki 14:22) i mają przewagę 
zaledwie jednego “oczka” nad 
strefą spadkową. 

Z Chrobrym się odbiją?
- Nasza sytuacja jest nieciekawa 

już od dłuższego czasu. Ostat-
nio wygraliśmy mecz, trochę się 
dźwignęliśmy i przyjechaliśmy na 
bardzo ciężki teren. Chcieliśmy tu 
zdobyć jakieś punkty, ale się nie 
udało. Czekają nas teraz bardzo 
ciężkie mecze z bezpośrednimi 
sąsiadami w tabeli i trzeba się 
skoncentrować na meczu z Chro-
brym Głogów - dodał Ława. 

z GKS-em Tychy (2:1), natomiast 
wcześniej ulegli Sandecji Nowy 
Sącz (1:2). W związku z tym 
najbliższy rywal wydaje się być 
jak najbardziej w zasięgu piłka-
rzy Arki grających przed własną 
publicznością. To właśnie kibice 
mają w sposób szczególny stać się 
sprzymierzeńcem gdynian, gdyż 
przygotowano specjalną ofertę 

nabywania biletów na piątkową 
rywalizację. W przedsprzedaży 
wejściówkę będzie można nabyć 
w cenie 4 zł tańszej niż nomi-
nalnie. Poza tym w ramach tzw. 
nowego profilu wszystkie osoby 
wybierające się po raz pierwszy 
na mecz wejdą na stadion za sym-
boliczną złotówkę. Studenci za 
okazaniem ważnej legitymacji za-
płacą 5 zł. Zarówno oferty “nowy 
profil za 1 zł”, jak i “student na 
5” obowiązują w przedsprzedaży 
oraz w dniu rozgrywania meczu. 
Kolejną propozycją jest “trzeci 
bilet za 50%”. oznaczający moż-
liwość kupna trzeciej wejściówki 
za 50% ceny, zakładając nabycie 
biletu dla trzech osób jednorazo-
wo (promocja obowiązuje tylko 
w przedsprzedaży). Więcej infor-
macji na www.arka.gdynia.pl.
Krzysztof Handke

14. kolejka I ligi
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4:0 (2:0)
Bramki: Kwiek 20’, 28’, Błąd 59’, Papadopulos 87’
Zagłębie: Forenc - Cotra, Kubicki, Guldan, Bonecki, Janoszka (53’ 
Oleksy), Piątek, Kwiek (80’ F. Jagiełło), Woźniak, Papadopulos, Błąd (69’ 
Rakowski).
Arka: Skowron - Glauber, Sobieraj, Fialho, Warcholak, Kowalski (73’ A. 
Jagiełło), Łukasiewicz (46’ Wardziński), Ława, Nalepa, Wojowski, da 
Silva (46’ Szubert)
Żółte kartki: Papadopulos, Bonecki (obaj Zagłębie)
Sędzia: Marcin Szrek (Kielce)

Beniaminek z Dolnego Śląska 
w zbliżający się piątek stawi czo-
ła Arce na Stadionie Miejskim w 
Gdyni (początek o godz. 18:30). 
Co ciekawe, głogowianie mają 
więcej zwycięstw, ale i porażek 
niż zawodnicy z wybrzeża. Do 
tej pory bowiem zremisowali 
tylko dwukrotnie, podczas gdy 
Arka dzieliła się punktami pię-
ciokrotnie na boiskach I ligi w 

sezonie 2014/15. Przygotowania 
do meczu 15. kolejki trwają od 
początku tygodnia i tym razem 
również w poniedziałek przepro-
wadzono trening ze względu na 
wcześniejszy termin rozegrania 
starcia z Chrobrym.

Promocje dla kibiców
Zawodnicy trenera Ireneusz 

Mamrota ostatnio poradzili sobie 
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