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czytana gazeta

w Gdyni

Kto w dzieciństwie nie ma-
rzył, by zostać strażakiem, kapi-
tanem statku lub pilotem? Teraz 
te marzenia – przynajmniej czę-
ściowo – można zrealizować.

W Zespole Szkół nr 14 od-
bywają się warsztaty, podczas 
których młodzież spotyka się z 
pilotami linii lotniczych. 

- Podczas godziny lekcyjnej 
uczniowie klas III poznają pra-
cę pilota – tłumaczy Lechosław 
Dzierżak, inicjator spotkań. - 
Krok po kroku dowiadują się, 
jak zdobyć uprawnienia na małe 

awionetki, później na większe 
samoloty, aż w końcu - stać się 
pilotem samolotów rejsowych. 
Pokazujemy młodzieży zawód 
pilota jako ciekawy zawód, któ-
ry mogą rozważać podczas wy-
boru kolejnych szkół i uczelni, a 
także kolejny pomysł na hobby 
i ciekawe spędzenie czasu. 

Największe zainteresowanie 
wywołały � lmy oraz wspo-
mnienia z dalekich podróży 
prowadzącego prezentację pilo-
ta - Łukasza Lipińskiego.
Dorota Korbut

Jak zostać pilotem?

Zdarzenie przygotowała Rada Dziel-
nica Dąbrowy, przy udziale Młodzie-
żowej Rady Dzielnicy oraz Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Azymut 
45”. Tym razem, jak zwykle, amatorów 
aktywnego wypoczynku i chętnych 
do pogoni za świętym nie brakowało. 
Impreza co roku cieszy się bowiem 
stałym zainteresowaniem. Tym razem 
na starcie również pojawili się licz-
ni zawodnicy, w różnym wieku – od 
maluchów aż po osoby dorosłe. Ich 
determinacja była duża, a mróz niko-
go nie zniechęcił. Uczestników biegu 
szybko rozgrzały sportowe emocje i 
pogoń za świętym Mikołajem. Na me-
cie zwycięzcy odebrali nagrody, a naj-
większą radość z miejsca na podium 
okazywali najmłodsi biegacze. Na 
wszystkich czekały konkursy, zabawy 
i gorąca herbata oraz poczęstunek. 
Dorota Korbut

W POGONI ZA MIKOŁAJEM 
W pięknej, choć 
zimnej aurze 
odbył się kolejny 
– piętnasty 
już - Bieg 
Mikołajkowy.
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Organizatorzy - Lechosław 
Dzierżak i Łukasz Lipiński 
(pilot)

Radość na twarzach uczestników biegu

Gonitwa była pełna emocji
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- Dni Otwarte w naszych 
salonach zawsze wiążą się z 
niepowtarzalnymi emocjami 
– mówi Magdalena Senkow-
ska, specjalista ds. marketingu 
salonów Toyota Walder. – Ale 
tym razem niewątpliwie emo-
cje sięgnęły zenitu! 

W salonach pojawiły się siat-
karki drużyny PGE Atom Trefl 
Sopot – Maja Tokarska, Deja 
McClendon i Justyna Łukasik. 
„Atomówki”, jak zdrobniale 
określa się zawodniczki, zo-
stały „podopiecznymi” dealera 
Toyota Walder. 

– Sztab PGE Atom Trefl Sopot 
w trakcie sezonu 2014/2015 bę-
dzie jeździł naszymi Toyotami 
Auris HB HSD, czyli samocho-

Toyota Walder spełnia gwiazdkowe marzenia!
Wielka wyprzedaż rocznika 2014 w salonach 
Toyota Walder Chwaszczyno i Rumia już ruszyła.
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zawodniczek. Napęd hybrydowy 
jest napędem bardzo oszczęd-
nym i ekologicznym. Chcieliśmy, 
aby samochody były nie tylko re-
prezentacyjne oraz dające przy-
jemność prowadzenia. Naszym 
celem jest między innymi edu-
kacja społeczeństwa w zakresie 
jazdy samochodami z napędem 

hybrydowym, którego Toyota 
jest niewątpliwym prekursorem. 
Wyjątkowe hybrydowe Aurisy 
są wspaniałą wizytówką zarówno 
drużyny siatkarek, jak i dealera 
Toyota Walder.

Samochody „Atomówek” są 
rozpoznawalne z daleka – niebie-
sko-zielona fala „płynąca” przez 
boki auta oraz wizerunki zawod-
niczek nawet laikowi pozwolą 
odgadnąć, kto jest kierowcą. Ha-
sło „PGE Atom Trefl Sopot po 
kolejne sukcesy jedzie z Toyotą 
Walder” stanowi doskonałe pod-
sumowanie współpracy. Zawod-
niczki Atomu wypowiadają się o 
samochodach bardzo pozytyw-
nie – chwalą innowacyjny napęd, 
lekkość prowadzenia, wyciszone 
wnętrze, intuicyjność i czystą 
przyjemność płynącą z jazdy.
Oprac. DK

dami z napędem hybrydowym – 
dodaje Magdalena Senkowska. 
–  Mariusz Kubiak, dyrektor za-
rządzający salonów Toyota Wal-
der, zdecydował o przekazaniu 
jak najlepszych samochodów dla 

W salonach 
pojawiły się 
siatkarki 
drużyny PGE 
Atom Trefl 
Sopot

Zajęcia z Galileuszem to gwarancja pomocy 
na najwyższym poziomie oraz unikatowej at-
mosfery. Jako jedyni w Polsce prowadzą zajęcia 
z fizyki, biologii i chemii, oparte o doświadcze-
nia ułatwiające zrozumienie niektórych zja-
wisk. Uczniowie Galileusza osiągają najlepsze 
wyniki z egzaminów maturalnych i gimnazjal-
nych w skali kraju. 

Profesjonalne podejście
Szkoła oferuje profesjonalne przygotowanie 

do studiów politechnicznych w ramach kursów 
z matematyki i fizyki, do studiów medycznych 
i farmaceutycznych w ramach kursów matural-
nych z biologii i chemii, do studiów na kierun-
kach: prawo, administracja, historia, politolo-
gia w ramach kursów maturalnych z historii i 
WOS-u. Ponadto wśród propozycji są: kursy 
z matematyki dla maturzystów, gimnazjali-
stów i 6-klasistów, profesjonalne kursy z języ-
ka angielskiego oraz absolutna nowość - kursy 
„Komputer i Internet dla Seniorów”!

Galileusz prowadzi również korepetycje dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
średnich i wyższych z matematyki, fizyki, in-
formatyki, chemii, biologii, geografii, historii, 
WOS-u, języka polskiego, języka angielskiego, 
języka niemieckiego. Ponadto szkoła zaprasza 
dzieci w wieku od lat 4 na zajęcia z informaty-
ki, przyrody lub języka angielskiego w ramach 
programu Galileusz Junior. Zapisy jeszcze 
trwają! 

Nauczanie przez doświadczenie
Dodać należy, że firma edukacyjna Galileusz 

Gdynia pod tą nazwą działa od 2006 roku. Za-
jęcia w niej prowadzone są w sposób niekon-

wencjonalny i zrywający z obecnymi metoda-
mi nauczania, wykorzystywanymi w szkołach 
publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w 
sposób masowy i ilościowy. Tempo zajęć jest 
dostosowane do możliwości intelektualnych 
ucznia. Każde zagadnienie omawiane jest od 
podstaw w sposób dokładny i precyzyjny, co 
umożliwia uczniowi zrozumieć zjawiska. W 
celu dotarcia do ucznia lekcje z nauk przyrod-
niczych poparte są zajęciami praktycznymi. 
Kadra pracująca w firmie Galileusz to osoby 
lubiące młodzież i posiadające ogromną wie-
dzę w swojej dziedzinie. Ich cechą charaktery-
styczną jest łatwość nawiązywania kontaktów 
z uczniem i zdolność przekazywania wiedzy w 
sposób prosty i zrozumiały. W firmie panuje 
domowa atmosfera, a uczniowie mają dostęp 
do darmowych napojów, przekąsek, Wi-Fi, 
poczekalni, łazienki oraz materiałów eduka-
cyjnych. Wszystkie zajęcia są dla ucznia całko-
wicie bezstresowe.

Imponujące osiągnięcia
Obecnie szkoła Galileusz działa jako sieć 

franczyzowa w całej i szczyci się tym, że wszyst-
kie osoby uczęszczające na kursy maturalne w 
tej firmie zdały egzamin maturalny, a 90 proc. 
osób dostało się na uczelnie, które wybrali jako 
pierwsze. Wszyscy gimnazjaliści uczęszczający 
na kurs gimnazjalny dostali się do wybranego 
liceum lub technikum. Uczniowie chodzący 
systematycznie na korepetycje średnio popra-
wiali swoją ocenę na koniec semestru lub roku 
o jeden stopień oraz wszyscy otrzymali promo-
cję do następnej klasy.

Oprac. Dorota Korbut

Ucz się z Galileuszem
Galileusz – największa szkoła korepetycji 
w Polsce – zaprasza do skorzystania z usług 
w placówce przy ul. Świętojańskiej 18/2 w Gdyni. 
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UWAGA KONKURS !!!
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Janusz Jarosiński, prezes za-
rządu Portu Gdynia i Marek 
Kwiatkowski, prezes Bałtyc-
kiego Terminala Zbożowego, 
w towarzystwie Walerego 
Tankiewicza, wiceprezesa 
zarządu portu i Kazimierza 
Plocke, wiceministra rol-
nictwa, przecięli wstęgę do 
nowego magazynu zbożowe-
go.  Inwestorem jest Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia, 
który wyłożył ok. 19,5 mln zł, 
natomiast koszty urządzeń 
i technologii w wysokości 9 
mln poniesie BTZ. Dzięki tej 
inwestycji w znaczący sposób 
zwiększy się potencjał prze-
ładunkowy BTZ, co cieszy 
zarówno zarząd Portu Gdy-
nia jak BTZ, w sumie to kla-
syczne Partnerstwo Publicz-
no-Prywatne. Generalnym 
wykonawcą robót była � rma 
Przembud Gdańsk SA.

Janusz Jarosiński, prezes za-
rządu Portu Gdynia, nie krył 
satysfakcji z nowej inwestycji: 

- Wielkim osiągnięciem 
portu jest to, że budowaliśmy 
tylko to, co było potrzebne, 
że nie mieliśmy żadnych in-
westycji nietra� onych - po-
wiedział. - Jestem przekona-
ny, że tak jest i tym razem. 
Rynek pasz, śruty sojowej jest 
bardzo stabilny, z tendencją 
wzrostową. W tej sytuacji 

W Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicz-
nym Gdynia odbył się 
Wielki Finał drugiej edycji 
konkursu Marathon24. 
Najlepsi okazali się 
Polacy.

Został przeprowadzony 
drugi etap największego 
międzynarodowego zespo-
łowego konkursu progra-
mistycznego organizowa-
nego w Polsce – „Asseco 
Programming Marathon24 
Gdynia 2014. Powered by 
CodiLime”. Wielki Finał 
trwał nieprzerwanie przez 
24 godziny, a najlep-
szą okazała się drużyna 
„SajchoModzajtoSajgon” 
z Polski. Drugie miejsce 
zajęli również Polacy – 
drużyna „Last Minute”, 
trzecie miejsce przypadło 
drużynie „Charles Univer-
sity Legion” z Czech.

Członkowie zwycięskiej 
drużyny: Marek Cygan, 
Przemysław Dębiak i 
Mateusz Żotkiewicz 
musieli w Wielkim Finale 
pokonać 29 innych drużyn 

z ośmiu krajów w trzech 
wymagających zadaniach. 
Konkurencja była bardzo 
ciężka, jednak ostatecznie 
zespołowi „SajchoModzaj-
toSajgon” udało się sięgnąć 
po najwyższe miejsce na 
podium i nagrodę główną.

- Takie konkursy po-
kazują, że potra� my być 
świetnym gospodarzem 
dla międzynarodowych 
drużyn programistycz-
nych, a także posiadamy 
wybitnych specjalistów 
od nowych technologii i 
oprogramowania. Cieszę 
się z sukcesu drugiej edycji 
tego konkursu -  stwierdził 
Adam Góral, prezes zarzą-
du Asseco Poland.  

- Pomorski Park Na-
ukowo-Technologiczny 
Gdynia to polska Dolina 
Krzemowa – dodał Woj-
ciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Tu nauka łączy się 
ze sztuką i biznesem. Dla-
tego też jest to naturalne 
środowisko konkursów dla 
najzdolniejszych, takich 
jak Marathon24.
Oprac. DK

Drużyna z Polski 
najlepsza w Marathon24!
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Uczestnicy konkursu  Marathon24

W Gdyni nie boją się 
partnerstwa
Nowy magazyn zbożowy BTZ został oficjalnie otwarty w Porcie Gdynia.

w taki obiekt warto było zain-
westować.

Marek Kwiatkowski, prezes 
zarządu BTZ podkreśla, że 
przeładunki odbywają się już 
w systemie zamkniętym. Jego 
przedsiębiorstwo obsługuje ła-
dunki takie jak: pszenica, jęcz-
mień, żyto, rzepak, oraz pro-
dukty paszowe: śrutę sojowa i 
rzepakową, wysłodki buracza-
ne. Eksportuje kukurydzę, któ-
rej coraz więcej uprawia się w 
Polsce, szczególnie na Dolnym 
Śląsku. 

W czasie, gdy odbywała się 
uroczystość, przy Nabrzeżu 
Indyjskim ładowano na sta-
tek pszenicę przeznaczoną do 

Emiratów Arabskich. Statek 
popłynie po resztę ładunku do 
Kłajpedy. Po raz pierwszy BTZ 
uczestniczy w eksporcie ładun-

ków z 2 portów. Prezes marzy o 
opanowaniu dalszej części Na-
brzeża Indyjskiego. 
Anna Kłos

Przecięcie 
wstęgi. 

Od lewej: 
wiceminister 

Kazimierz 
Plocke, prezes 

BTZ Marek 
Kwiatkowski, 
prezes Portu 

Gdynia Janusz 
Jarosiński, 

wiceprezes 
Portu Gdynia 

Walery 
Tankiewicz

Magazyn w liczbach

Magazyn został zbudowany w miejscu dawnego magazynu „P” 
przy ulicy Indyjskiej 2. Posiada powierzchnię użytkową 7400 
m kw., przy kubaturze 23400 m sześc. Magazyn połączony jest 
z elewatorem przy nabrzeżu estakadą o długości 100 m. Cztery 
niezależne komory pozwolą na składowanie 28000 ton zboża 
lub nieznacznie mniejszej ilości śruty sojowej. Przenośnik ta-
śmowy, napełniający 4 komory składowe magazynu, wypo-
sażony jest w aspirowane rękawy załadowcze, zapewniające 
bezpyłowy załadunek magazynu. Wydajność w relacji do ma-
gazynu wynosi 400 t/h. Załadunek z magazynu na samochody 
odbywa się przy wykorzystaniu trzech niezależnych i nowocze-
snych punktów załadowczych obsługiwanych z kabin operator-
skich o łącznej zdolności 400 t/h.



Koszykówka 
wraca do szkół
Szkoleniem dla nauczycieli 
z pomorskich szkół rozpoczął się 
nowy projekt.

Jego celami są m. in.: aktywizacja sportowa 
młodzieży szkolnej, popularyzacja koszyków-
ki wśród najmłodszych i budowa efektywnego 
systemu szkolenia opartego o sieć placówek 
szkolnych.

Organizatorem programu „Powrót Koszy-
kówki do Szkół” jest Stowarzyszenie Trefl Po-
morze, partnerem – Trefl Sopot, a sponsorem – 
Fundacja KGHM Polska Miedź. W programie 
uczestniczyć będzie 12 placówek edukacyjnych 
z 12 różnych miejscowości województwa po-
morskiego. Łącznie w pierwszej edycji progra-
mu udział weźmie blisko 200 dzieci. 

- „Powrót Koszykówki do Szkół” to bardzo 
ważny projekt, pozwalający na ciekawy sposób 
realizacji zajęć i gwarantujący liczne atrakcje, 
które dodatkowo powinny zaciekawić pomor-
ską młodzież – powiedział Kamil Leśniewski, 
koordynator programu. - Wierzymy, że będzie 
to dobra zabawa dla dzieci, która zaowocuje 
popularyzacją koszykówki wśród najmłod-
szych, a w szerszej perspektywie rozwojem tej 
dyscypliny sportu w Polsce.
DK
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM mieszkanie 3 po-
kojowe 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 185 tys. Wejherowo. Tel: 58 
672-60-75

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

SPRZEDAM mieszkanie 47 m, 
osiedle kaszubskie. Cena 160 tys. 
Wejherowo. Tel: 514-689-930

SPRZEDAM działkę w Gościci-
nie, 700m. Tel: 880-332-003

SPRZEDAM mieszkanie 70m2 w 
Rumi 280 tys.zł. Tel: 790-281-577

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, 465 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto kupię, 
umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

SPRZEDAM forda ka 1.3 silnik 
rocznik 1999 kolor bordowy w 
bardzo dobrym stanie technicz-
nym. Zainteresowanych proszę o 
kontakt. Tel: 504-625-118

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupię, 
umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

INNE

ABSOLUTNIE każde auto kupię, 
umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

SPRZEDAM tanio cztery opony 

zimowe mało używane 155.13.
rocz.2009, cena 290 zł. Tel: 510-
501-955

EDUKACJA

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

SPRZEDAM aparat cyfrowy Fuji 
Film 14 megapixeli z ładowarką 
sieciową i samochodową. Cena 
120zł, Wejherowo. Tel: 730-499-
146

SPRZEDAM wieżę + 103 kasety 
cena 100 zł. Stan bardzo dobry, 
szafka na buty biała cena 50zł, 
stan bardzo dobry, Wejherowo. 

Tel: 798-020-532

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

DORABIANIE kluczy, awaryjne 
otwieranie zamków, Rumia. Tel: 
693-717-871 

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 

i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

CHŁOPAK bez nałogów lat 41, 
pozna miłą Panią spod znaku 
lwa w celu stałego związku. Tel: 
514-906-666

SEX To Lubię, Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

POZNAM atrakcyjną kobietę 
od 40 do 50 lat nie palącą. Tel: 
502-286-524 

KULTURALNA Pani z Rumi 
pozna inteligentnego Pana 
wdowca wiek 70+ celem miłego 
spędzenia czasu. Tel: 530-076-
286

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM zbiór znaczków 
polskich z lat 80 – 85 całe serie 
w tym również niestemplowane. 
Tel: 667-260-055

SPRZEDAM silnik 4.5 kw dwu 
biegowy trójkąt gwiazda razem 

z włącznikiem i kablem cena 450 
zł. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM sofę i fotel cena 
1000 zł. Tel: 790-398-115

SPRZEDAM fotelik do samocho-
du do 10 kg, 50 zł, okolice Redy. 
Tel: 668-346-033 

SPRZEDAM stolik + 2 krzesła/
komplet/ cena 100zł. Tel: 607-
301-942

ZŁOTA rączka pomoże w 
drobnych naprawach na terenie 
Gdyni, Rumi, Wejherowa. Tel: 
502-286-524 

SPRZEDAM w/w kpl, cena 100 
zł, tel. 607 301 942

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czy-
stości oraz artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 512-757-719

DREWNO opalowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałęziówkę 
sprzedam. Możliwość dowozu 
gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM ster statku z drewna 
mahoniowego. Tel: 796-720-371 
www: http://olx.pl/57429961

PIEC ka� owy oddam, tel. 515 
411 954

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

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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny 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

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

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Dorota Korbut, Grzegorz 

Bryszewski, Rafał Korbut, 
Łukasz Krzemiński

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expressgdynski.pl
www.expressgdynski.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1899-6132
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Beata Stanałowska, 
b.stanalowska@expressy.pl,

tel. 791 764 155
reklama@expressy.pl

DRUK Drukarnia Gdańsk PolskaPress
NAKŁAD 15 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!



7www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Pomimo niezłej gry, znacz-
nie lepszą efektywnością po-
pisali się gospodarze i final-
nie pokonali Arkowców 3:1.

Po wygranym 2:1 poje-
dynku z Dolcanem Ząbki w 
poprzedniej kolejce stało się 
jasne, że Grzegorz Niciński 
nie będzie mógł liczyć na 
Bartosza Ławę, który zali-
czył pauzę związaną z żółty-
mi kartkami. W środku pola 
od pierwszych minut pojawił 
się zatem Antoni Łukasie-
wicz, który miał odpowiadać 
przede wszystkim za grę w 
destrukcji. Nieco wyżej usta-
wiony był Grzegorz Lech, a 
na szpicy - Michał Szubert. 
- Nie ma co ukrywać, że po-
szczególne zwycięstwa nas 
podbudowały jako drużynę 
- powiedział po spotkaniu z 
Dolcanem Lech. Jak się oka-
zało, głównym mankamen-
tem gdynian w Nowym Są-
czu było wykańczanie akcji, 
co często zdarzało się rów-
nież w poprzednich meczach, 
lecz wówczas nie decydowa-
ło to o stracie punktów. Za-
wodnicy z ulicy Olimpijskiej 
w pierwszym spotkaniu po 

- Asseco Gdynia pokonało 
w meczu 9. kolejki Tauron 
Basket Ligi Polski Cukier To-
ruń 65:57. Najwięcej „oczek” 
dla miejscowych zdobyli A.J. 
Walton (19 pkt., 7 zbiórek, 
3 asysty) oraz Przemysław 
Frasunkiewicz (16 pkt., 3 
zbiórki, 1 przechwyt). Goście 
nawiązali walkę przede 
wszystkim za sprawą Jamara 
Diggsa (12 punktów) oraz 
Krzysztofa Sulimy (11). 5 
grudnia podopieczni Davida 
Dedka zagrają w Radomiu z 
tamtejszą Rosą.

- W ramach 9. kolejki Tauron 
Basket Ligi Kobiet gdyński 
Basket mierzył się na wła-
snym parkiecie z CCC Polko-
wice. Pomimo wyrównanej 
rywalizacji przez 25 minut 
gospodynie uległy przy-
jezdnym w stosunku 48:67. 
Najjaśniejszą postacią ekipy 
znad morza była Kateryna 
Dorogobuzova (11 punktów 
i 12 zbiórek). W najbliższą 
sobotę koszykarki grające 
na co dzień w Gdynia Arena 
stawią czoła MKK Siedlce w 
wyjazdowym spotkaniu.
(KH)

W skrócie

Piłkarze z Nowego Sącza 
przerwali serię Arki
Piłkarze gdyńskiej Arki przed wyjazdem do Nowego Sącza zanotowali cztery z rzędu 
zwycięstwa i mieli nadzieję na równie dobre zakończenie zmagań w bieżącym roku. 

przerwie zimowej zagrają bez 
Łukasza Kowalskiego i Ala-
na Fialho, którzy wyczerpali 
limit kartek. Treningi Arkow-
ców potrwają do 7 grudnia, a 
powrót do zajęć zaplanowany 
jest na 12 stycznia. Pomimo 
urlopów, piłkarze zobowiązani 
są dotrzymywać dyrektyw na 
wspomniany okres. Warto do-
dać, że z dniem 1 grudnia funk-
cję dyrektora sportowego objął 
Edward Klejndinst. - Chciał-
bym w najbliższych dniach 
wraz z prezesem oraz trenerem 
Nicińskim określić bazę, na 
jakiej pracujemy i wyznaczyć  
priorytety. Pomysły już są i 
wspólnie będziemy je krok po 
kroku realizować - przyznał na 
łamach oficjalnej strony klubu 
Klejndinst.

19  kolejka 1. ligi

Sandecja Nowy Sącz – Arka Gdynia 
3:1 (1:0)
Bramki: Bębenek 41’, Ella Ken 65’, 
Grzeszczyk 81’ – Szubert 55’ 
Sandecja: Kozioł – Makuch, Szu-
fryn, Szarek, Szczepański – Niane, 
Nather – Ella (84’ Gerkanashvili), 
Grzeszczyk, Bębenek (90’ Urban) – 
Traore (67’ Fałowski)
Arka: Miszczuk – Kowalski, Alan 
Fialho, Sobieraj, Warcholak – Nale-
pa (82’ Calderon), Łukasiewicz – da 
Silva, Lech (71’ Wardziński), Wojow-
ski (68’ Jagiełło) – Szubert
Żółte kartki: Grzeszczyk (Sandecja) 
– Kowalski, Fialho, Calderon (Arka)
Sędzia: Tomasz Radkiewicz (Łódź)
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