
czwartek, 13 listopada 2014 r.              
Nr 42 (260) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Modernizacja zwanego kie-
dyś „pentagonem“ budynku, 
w którym teraz powstaje Park 
Konstruktorów, osiągnęła 
półmetek. Rozpoczyna się re-
krutacja � rm, które będą tam 
prowadzić działalność. 

Park Konstruktorów to 
wspólne przedsięwzięcie Po-
morskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Gdynia i 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Powstaje w 
odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie inwestorów, projektantów, 
inżynierów i innowacyjnych 
� rm działających w różnych 

Park  Konstruktorów na półmetku
Tereny po byłej Stoczni 
Gdynia wracają do życia. 
Trwają prace nad rewi-
talizacją kolejnego ich 
fragmentu. 

branżach. 
- Chodzi o uzupełnienie ofer-

ty parków naukowo-technolo-
gicznych w Gdyni i Gdańsku o 
nowe prototypownie, pracow-
nie warsztatowe i projektowe, 
przystosowane do tzw. czystej 
produkcji m. in. w dziedzinie 
elektroniki, automatyki, robo-

tyki, inżynierii oraz wzornic-
twa przemysłowego – wylicza 
Michał Guć, wiceprezydent 
Gdyni. - Tę lukę wypełnić ma 
właśnie Park Konstruktorów. 

Podczas śniadania biznesowe-
go, wspólnie z Michałem Gu-
ciem, wiceprezydentem Gdyni 
oraz Teresą Kamińską, prezes 

zarządu Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej rozma-
wiano o możliwościach rozwo-
ju, jakie da przedsiębiorcom to 
nowo powstające miejsce.

Śniadanie było okazją do 
prezentacji postępów na bu-
dowie w Parku Konstruktorów 
w Gdyni. Inwestycja osiągnęła 

stan surowy. Zaprezentowano 
również przyszłym najemcom 
możliwości i plany rozwiązań 
wdrażanych w Parku Kon-
struktorów. W wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele 

pomorskich � rm technolo-
gicznych, przyszli użytkownicy 
Parku Konstruktorów. Spotka-
nie odbyło się w sali BC, budy-
nek G-330 „Akwarium”.
Dorota Korbut

O parku 
dyskutowano 
wspólnie z 
Michałem Guciem, 
wiceprezydentem 
Gdyni oraz Teresą 
Kamińską, prezes 
zarządu PSSE

JERZY BUZEK 
POD WRAŻENIEM PPNT
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Okazją było otwarcie nowych 
przestrzeni PPNT. Gość spo-
tkał się z przedstawicielami 
kilkunastu � rm - najbardziej 
aktywnymi „Parkowiczami”. 
Zwiedził nowe Laboratorium 
Innowacji Społecznych i Cen-
trum Nauki EXPERYMENT. 

Profesor Jerzy Buzek od lat 
związany jest z gdyńskim par-
kiem. W październiku 2010 
roku, wspólnie z przedstawicie-
lami samorządu, uczestniczył w 
uroczystości wmurowania ka-
mienia węgielnego pod kolejne 
etapy rozbudowy kompleksu 
PPNT. Po zakończeniu budo-
wy w maju 2013 roku, ówcze-
sny premier także uczestniczył 
w uroczystości otwarcia nowej 
części PPNT, największej tego 

typu placówki w naszym kra-
ju. Przy tej okazji porównywał 
park do amerykańskiej Doliny 
Krzemowej mówiąc, że „takie 
miejsca są szansą na rozwój 
polskiej gospodarki”. 

- Jesteśmy po wizycie prof. 
Jerzego Buzka, byłego prze-
wodniczącego PE – potwierdza 
Michał Guć, wiceprezydent 
Gdyni. - Odwiedził on Pomor-
ski Park Naukowo-Technolo-
giczny oraz Centrum Nauki 
Experyment. Nie zdradzę ta-
jemnicy, jeśli powiem, że był 
zachwycony. DK

Jerzy Buzek, honorowy 
obywatel Gdyni, odwiedził 
Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny dokładnie 
półtora roku po swojej 
ostatniej wizycie w tym 
miejscu.

Jerzy Buzek (z prawej), honorowy oby-
watel Gdyni, odwiedził Pomorski Park 

Naukowo-Technologiczny



Pomorska Gala Ślubna to 
niepowtarzalna okazja dla 
par planujących organizację 
ceremonii ślubnej i przyjęcia 
weselnego. Swoje stoiska wy-
stawiennicze będzie prezen-
tować wiele � rm. Narzeczeni 
będą mogli poznać oferty 
fotografów, makijażystek, 
zobaczyć najnowsze kolek-
cje zaproszeń ślubnych, sto-
isko z dekoracjami, a przede 
wszystkim suknie ślubne. 
Czyż każda panna młoda o 
tym nie marzy? 

Największą atrakcją będzie 
z pewnością pokaz sukien 
ślubnych. Nie zabraknie zna-
nych marek! Pojawią się pro-
jekty Pronovias, Rosa Clara 
czy Cymbeline, a także pre-
mierowy pokaz hiszpańskiej 
marki YolanCris. Jeśli chce-
cie znaleźć swoją wymarzoną 

kreację, musicie tu być!
Oczywiście nie zabrak-

nie niespodzianek i nagród. 
Główne nagrody to dowol-
na suknie ślubna z kolekcji 
SWEETHEART 2015 - ufun-
dowana przez gdyński salon 
Celebrity BRIDAL, garnitur 
- ufundowany przez � rmę 
PAWO oraz pakiet fryzjer-
sko-kosmetyczny dla panny 
i pana młodego o wartości 
2500 zł - ufundowany przez 
Salon Urody Le Sourire.

Oprócz tego poznacie naj-
nowsze trendy wśród za-
proszeń ślubnych, dekoracji 
weselnych czy kompozycji 
� orystycznych. Poznacie sto-
iska najlepszych cukierni 
oraz fotografów. Bez wątpie-
nia zainteresuje Was pokaz 
makijażu!

Nie zapominamy również o 

Wielka ślubna 
gala już blisko!
VIII Pomorska Gala odbędzie się już 23 listopada 2014 r. panach. Pojawią się też stoiska 

z modą męską oraz luksusowe 
auta i limuzyny do ślubu. Poza 
tym – panowie - powinniście 
wytrwale wspierać partnerkę 
we wszystkich etapach przy-
gotowań. Pomorska Gala Ślub-
na to jeden z takich etapów, 
które pomogą Wam dokonać 
dobrych wyborów, którymi 
będziecie w pełni usatysfak-
cjonowani. Ceremonia ślubna 
i przyjęcie weselne to w końcu 
najważniejszy dzień w Waszym 
życiu. Każdy się z nami zgodzi, 
że warto zadbać aby ten dzień 
był niepowtarzalny i szczegól-
ny!

Jest to już VIII edycja! Dla 
par młodych jest to niezwykłe 
wydarzenie. 

- Nie może Was zabraknąć! 
Zapraszamy serdecznie – za-
chęca Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. Oprac. DK

Po psiej plaży w Orłowie, 
przyszedł czas na kolejne 
atrakcje dla czworonożnych 
mieszkańców Gdyni, którzy 
mogą korzystać z drewniane-
go toru przeszkód w psim par-
ku. Urządzenia są inspirowane 
profesjonalnymi sprzętami do 

nauki agility.
Wybieg, który powstał z ini-

cjatywy radnych Beaty Sza-
dziul i Mai Wagner, znajduje 
się w Parku Kolibki, tuż przed 
plażą dla psów w Orłowie. 
Zadbano o to, żeby zainstalo-
wany sprzęt był różnorodny i 

zwierzęta mogły się porząd-
nie „wyszaleć”. W specjalnej 
stre� e zwierzęta mogą sko-
rzystać z pochylni, slalomu, 
tunelu i przeszkód do skaka-
nia. Projektanci zadbali o to, 
żeby sprzęt był dostosowany 
do psów różnych wielkości, 

Na Dębogórzu odbył się 
jedenasty już Piknik w 
Gęśniku. Jest to święto, 
które od lat promuje 
jedzenie gęsiny, a w tym 
roku promowano również 
tradycyjne produkty.

Poznań ma marcińskie 
rogale, a Gdynia świę-
to gęsi. W programie 
imprezy przewidziano 
między innymi: sprzedaż 
wyrobów z gęsiny oraz 
świeżych gęsi, pokazy ga-
stronomiczne oraz liczne 
degustacje przygotowane 
przez Stowarzyszenie 
Kucharzy Polskich, wy-
stawę i sprzedaż licznych 
produktów regionalnych 
z województwa pomor-
skiego oraz z innych 
województw (nalewki, 
oleje tłoczone na zimno, 

przetwory owocowe oraz 
wiele innych unikatowych 
wyrobów), a także wy-
stępy artystyczne i różne 
inne atrakcje.

W sobotę na Dębo-
górzu pojawił się także 
specjalny gość. Była nim 
Agnieszka Fitkau-Pere-
peczko, która promowała 
swoją najnowszą książkę. 
Stowarzyszenie Kucha-
rzy Polskich podczas XI 
Pikniku przeprowadziło 
pokazy kulinarne potraw 
tradycyjnych przyrzą-
dzanych z mięsa gęsiego. 
Można było skosztować 
np.: zupy brukwiowej na 
gęsinie, okrasy na żytnim 
chlebie z kiszonym ogór-
kiem oraz innych potraw 
z gęsiną w roli głównej.
DK

Udany Piknik w Gęśniku

Psia siłownia w Kolibkach a także o to, żeby przeszkody 
nie miały ostrych kantów i nie 
ulegały zniszczeniom, które 
mogłyby narazić psie łapy na 
skaleczenie.

Projekt został s� nansowany 
z budżetu programu „Pies w 
wielkim mieście”. Całkowity 
koszt zbudowania i zamonto-
wania drewnianych konstrukcji 
to 15 tysięcy złotych.
Oprac. DK



Celem porozumienia będzie 
stworzenie transportowego 
węzła integracyjnego wokół 
przystanku PKM Gdynia Kar-
winy oraz zapewnienie jego 
prawidłowej dostępności ko-
munikacyjnej z terenów Gdy-
ni i Sopotu. 

W ramach realizacji Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, w 
Gdyni powstaną dwa przy-
stanki: Gdynia-Stadion, a 
także Gdynia-Karwiny. Oba 
mają kosztować około 34-
35 mln złotych. Przystanek 
PKM Gdynia Karwiny zloka-
lizowany zostanie w okolicy 
skrzyżowania ulic Sopockiej i 
Wielkopolskiej. 

- Ale same przystanki nie 
spełniałyby swojej funkcji, 
gdybyśmy nie doprowadzili 
do zintegrowania transpor-
tu wokół nich - powiedział 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, 
przy okazji  podpisania po-
rozumienia. - Komisja Eu-
ropejska wyraźnie formułuje 
priorytety na najbliższy okres 
programowania. Jednym z 
nich jest transport publiczny. 
Dziś śmiało możemy powie-

Węzeł wiąże Gdynię i Sopot
Gdynia i Sopot wspólnie zbudują Węzeł Karwiny na trasie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Prezydenci obu miast podpisali porozumienie.
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dzieć gdynianom, sopocianom, 
wszystkim mieszkańcom Po-
morza, że jednym z działań w 
tym kierunku jest kolej metro-
politalna i budowa węzłów inte-
gracyjnych. 

Według założeń, przygotowa-
nie dokumentacji rozpocznie się 
w roku 2015, z kolei realizacja 
przedsięwzięcia ruszy najwcze-
śniej w roku 2016. Jego szaco-
wany wstępnie koszt to około 
80 milionów złotych, a  unijne 
dofinansowanie wyniesie około 
70 proc. wartości. 

- Porozumienie jest skutkiem 
zmieniającej się rzeczywistości 
obu miast - powiedział Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. -  
PKM jest jednym z elementów, 
które w sposób rewolucyjny tę 
rzeczywistość zmieni. Powstaną 
zupełnie nowe przyzwyczajenia 
komunikacyjne, a węzły komu-
nikacyjne wokół przystanków 
PKM mają to ułatwić.

Dalszą współpracę obu miast, 
związaną nie tylko z budową 
Węzła Karwiny, zapowiedział 
prezydent Sopotu. 

- Jeszcze w tym roku, w grud-
niu Sopot i Gdynia podpiszą na-
stępne porozumienie dotyczące 
kolejnego projektu unijnego. Na 
razie jego temat niech zostanie 
tajemnicą - zapowiedział Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.  
Oprac. Dorota Korbut 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu,  Mieczysław Struk, 
pomorski marszałek i Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni nie 
kryją satysfakcji z porozumienia

Gdynia InfoBox zaprasza 
na otwarte spotkanie 
informacyjne na temat 
Gdyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, które 
odbędzie się w poniedzia-
łek 17 listopada 2014 r. o 
godz. 16.00.   

Prezentacja skierowana 
będzie przede wszystkim 
do osób zainteresowa-
nych ulokowaniem swojej 
innowacyjnej działalności 
gospodarczej w Inkubato-
rze. Uczestnicy spotkania 
będą mogli dowiedzieć 
się m. in. o tym, kto może 
ubiegać się o miejsce w 
Gdyńskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, jak 
będzie przebiegał proces 
rekrutacji, jakie doku-
menty trzeba dołączyć do 
wniosku, co w praktyce 
oznacza wymóg innowa-
cyjności oraz z jakiego 
wsparcia będą mogły ko-
rzystać firmy ulokowane w 
Inkubatorze. 

Gdyński Inkubator 
Przedsiębiorczości (GIP) 
powstaje przy ul. Olimpij-
skiej 2 w Gdyni. Uroczyste 
wmurowanie kamienia 

węgielnego odbyło się 18 
czerwca 2014 r. W trzy-
kondygnacyjnym budynku 
GIP miejsce na prowadze-
nie działalności gospo-
darczej znajdzie około 
30-50 młodych stażem 
przedsiębiorców. Atutem 
GIP będą preferencyjne 
warunki najmu lokali i 
liczne dodatkowe usługi 
wspierające rozwój firm. 

Projekt „Budowa Gdyń-
skiego Inkubatora Przed-
siębiorczości”, realizowany 
przez Fundację Gospo-
darczą, jest finansowany 
ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomor-
skiego „Infrastruktura dla 
Rozwoju Firm Innowacyj-
nych” w wysokości blisko 
8 mln 800 tys. zł oraz ze 
środków Miasta Gdyni 
w wysokości 3 mln zł. 
Fundacja Gospodarcza 
jako wkład własny wniosła 
do projektu 1 mln 200 tys. 
zł, w tym blisko 760 000 zł 
jako aport gruntu. Zakoń-
czenie inwestycji zaplano-
wano na koniec maja 2015 
r. oprac. DK

Inkubator dla biznesu 
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Niesamowita dawka po-
zytywnej energii, dreszcze 
emocji i jedyne w swoim 
rodzaju oryginalne brzmie-
nia Dalekiego Wschodu – to 
wszystko gwarantuje rewe-
lacyjne przedstawienie w 
wykonaniu japońskiej grupy 
YAMATO. Występ artystów 
z Japonii to niezwykłe po-
łączenie odgłosów bębnów 
z dźwiękami tradycyjnych 
instrumentów strunowych 
szarpanych (koto, chappa, 
shino-bue, samisen, kane). 
Przedstawienie, podczas 

Bębniarze z Japonii
Po ogromnych suk-
cesach i zdobyciu 
uznania na całym 
świecie bębniarze 
Yamato ponownie 
odwiedzą nasz kraj! 

którego artyści posługują się 
kilkoma tuzinami bębnów, o 
średnicy sięgającej pięciu me-
trów i pałeczkami o wadze do 
3,5 kilograma, jest niesamowi-
tym przeżyciem. Fantastyczne 

show jakie prezentują absorbu-
je taką ilość energii artystów, 
że potrzebują oni dwunastu 
godzin wypoczynku, aby zre-
generować siły. 

Występ odbędzie się 25 listo-

pada – Gdynia, Teatr Muzycz-
ny, godz. 19.00. Bilety w sprze-
daży na www.ebilet.pl, www.
eventim.pl, www.makrocon-
cert.pl oraz w salonach Empik.
DK

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 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 do wynajęcia Kartuzy 
Mściwoja. Tel: 695-813-159.

MIESZKANIE 3 pokojowe, ume-
blowane, wyposażone, Lubowidz. 
Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

KUPIĘ auto do 2000 zł małe. Tel: 
785-015-655

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony zi-
mowe z felgami 155.70.13.rocz.09. 
09. Cena 320 zł, tel. 510 501 955

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, 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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziewczynę. Ja 
chłopak 25 lat z Sopotu. Tel: 696-
454-028

ZAPOZNAM samotna panią z 
kartuz w wieku 40-50 lat, mile 
widziane panie puszyste! Tel: 
518-995-461

MIŁY, kulturalny chłopak, lat 41, 
pozna panią w celu stałego związ-
ku. Rumia. Tel: 515-314-284.

SYMPATYCZNY, bez nałogów, 
szuka na dłużej subtelnej, miłej z 
małego trójmiasta lub okolic. Tel: 
737-376-853

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

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepalący 
pozna Panią. Tel: 692-915-998 

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 10 
000 zł! Proste zasady, bez zbędnych 
formalności. Provident: Polska S.A. 
- 600-400-295 (opłata wg taryfy 
operatora)

SPRZEDAM drewno kominkowe 
gałęziówkę i do pieców CO. Tel: 
782-846-927

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

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

SPRZEDAM tanio cztery opony zi-
mowe z felgami 155.70.13.rocz.09. 
09. Cena 320 zl.t.510 501 955

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów - 50zł sztuka. Tel: 503-
631-333

DREWNO opałowe do kominków 
i co. Także ciętą gałęziówkę sprze-
dam. Możliwość dowozu gratis. 

SPRZEDAM pluszowy mis 80cm 
wys. 40zł. Kuchnia na baterie 1m 
wysokość, szerokość 60cm + na-
czynia itp 80zł. Stan bardzo dobry, 
� rma smeby. Tel: 798-020-532

POMOC, mam 6-cioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czystości, 
artykułów spożywczych, artykułów 
szkolnych z góry dziękuję. Tel: 
512-757-719

MEKOWSKI – kartuski malarz. 
Sprzedam dwa obrazy malowane 
na desce o wymiarach 23/49. Tel: 
607-154-049

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 
rozkładana, nowe, cena 4000zł. Tel: 
790-398-115

SPRZEDAM komplet skórzany ecri 
„Bolonia” rozkładana kanapa + dwa 
rozkładane fotele. Nowy 4000 zł.Tel: 
790-398-115.

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

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: 400 zł, 
tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381
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Mało kto spodziewał się takiego szturmu piłka-
rzy Arki Gdynia na bramkę grudziądzkiej Olimpii. 
Kwestia zwycięstwa została właściwie rozstrzy-
gnięta już w pierwszej połowie, po bramkach od-
powiednio Fialho, da Silvy i Wojowskiego.

Biorąc pod uwagę pierwszoligową tabelę po pięt-
nastu rozegranych kolejkach, wskazanie faworyta 
nie stanowiło problemu. Zawodnicy Olimpii znaj-
dowali się znacznie wyżej niż gdynianie, lecz jak się 
później okazało - niespodzianka stała się udziałem 
podopiecznych Grzegorza Nicińskiego. To druga 
z kolei wygrana Arkowców, ale by móc z pełnym 
przekonaniem ogłosić nastanie lepszych czasów, 
kibice klubu z Olimpijskiej muszą uzbroić się w 
cierpliwość i poczekać na potyczkę z GKS-em Ka-
towice. Oba zespoły wybiegną w zbliżającą się nie-
dzielę o 16:45 na murawę stadionu GOSIR i wydaje 
się, że tym razem wskutek pewnego wyjazdowego 
zwycięstwa na trudnym terenie publiczność może 
dopisać w większej liczbie niż dotychczas. Należy 
zaznaczyć, że także spotkanie następnej serii gier 

również odbędzie się w Gdyni - wówczas na wy-
brzeże przyjedzie Dolcan Ząbki.

16. kolejka I ligi 
Olimpia Grudziądz - Arka Gdynia 0:3 (0:3) 
Bramki: Fialho 14’, da Silva 39’, Wojowski 44’
Olimpia: Sapela - Jaroch (57’ Trzepacz), Łabędzki, 
Piter-Bućko, Woźniak, Kłus (46’ Cieśliński), Popo-
vić, Rogalski, Kaczmarek, Szczot (69’ Smoliński), 
Aleksander
Arka: Miszczuk - Glauber, Fialho, Sobieraj, War-
cholak - da Silva (75’ Kowalski), Nalepa, Ława, 
Wojowski, - Lech (58’ Łukasiewicz) - Szubert (73’ 
Wardziński).
Żółte kartki: Piter-Bućko, Łabędzki - Fialho (dwie), 
Warcholak, Kowalski
Czerwone kartki: Kaczmarek (89’ za faul taktycz-
ny) - Fialho (56’ za dwie żółte) 
Sędzia: Szymon Lizak (Poznań)

Krzysztof Handke

Arka na drodze ku odrodzeniu?
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