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Spacery bez wyobraźni
Bezmyślność i głupota – to najdelikatniejsze stwierdzenia, jakie 
padają z ust funkcjonariuszy służb publicznych, gdy mówią oni o 
spacerujących po zamarzniętej zatoce gdańskiej. 

Monografi a 
Arki Gdynia

Historia Arki nieodzownie związa-
na jest z Gdynią. Obszerne 560 stro-
nicowe dzieło Macieja Witczaka 
będzie zapewne obowiązkową po-
zycją w bibliotece każdego kibica 
żółto-niebieskich.
- Premiera monografi i odbędzie się 
w sobotę 5 marca przed spotkaniem 
Arki Gdynia z Lechem Poznań. Do-
piero po tym fakcie książka będzie 
dostępna w księgarniach. 69 złotych 
to koszt, jaki będzie musiał ponieść 
kibic za zakupienie monografi i. 
Myślę, że nie jest to koszt zbyt wy-
górowany – powiedział autor dzieła 
Maciej Witczak.
To już drugi w historii klubu zbiór 
najważniejszych wydarzeń. Nowo 
powstała monografi a jest kontynu-
acją tej z 2002 roku. Jak podkreśla 
sam autor jest najobszerniejszym 
tego typu wydaniem w naszym kra-
ju. Składa się z 560 stron, ponad 
1000 fotografi i, sylwetek 526 za-
wodników i trenerów oraz ponad 
1000 tabel.

(luK)

Spacer po zamarzniętych wodach zatoki stał się pewnego rodzaju atrakcją. 
Ale ta atrakcja może skończyć się śmiercią. Lód w każdej chwili może się 
załamać. Władze Gdyni, policja i Straż Miejska apelują, by pod żadnym po-
zorem nie wchodzić na lód.
Służby mundurowe legitymują osoby, które postanowiły wyjść w morze po 

lodzie. Sporządzają notatki z wnioskiem o ukara-
nie, które przekazywane są do Urzędu Morskiego. 
Czy nieodpowiedzialni spacerowicze będą ukarani 
grzywną – okaże się po zakończeniu postępowania. 

(RAF)

W Babich Dołach całe pielgrzymki nieodpowiedzialnych spacerowiczów wyruszyły pod starą torpedownie

Fo
t. 

Ja
n 

A
nd

rz
ej

ew
sk

i



www.expressgdynski.pl3 marca 2011 r.
czytelnicy@expressgdynski.pl2

AKTUALNOŚCI Służby miejskie proszą o zwracanie uwa-
gi na osoby, którym może grozić wyzię-
bienie. Należy zgłaszać takie przypadki.

Mróz groźNy 

Historia mody w pigułce
Muzeum Miasta Gdyni przy 
ul. Zawiszy Czarnego 1 zapra-
sza na niezwykłą wystawę su-
kien z papieru, stylizowanych 
na różne epoki. „Suknia – zdo-
bi, kusi, sznuruje…” to histo-
ria mody w pigułce i manifest 
ekologiczny w jednym projek-
cie, którąś rozpoczął wernisaż 
w dniu wczorajszym.
Centralnym obiektem swojej 
wystawy uczyniła Sabina Czu-
pryńska sukienkę - kluczową 
część garderoby damskiej. Au-
torka zabiera zwiedzających w 
ekscytującą podróż w czasie, 
począwszy od starożytnego 
Egiptu, po czasy współczesne. 
Kolekcję kilkunastu sukienek 
artystka wykonała z... szarego 
papieru pozyskiwanego z od-
padów makulatury oraz taśmy 
i sznurka, nie używając przy 
tym energii mechanicznej. 
Nieodłączną częścią prezento-
wanego w MMG projektu jest 
wystawa fotograficzna, pre-
zentująca gotowe papierowe 
suknie na modelce,wystylizo-
wanej przez Sabinę Czupryń-
ską w konwencji każdej epoki 
i usytuowanej w charaktery-
stycznych dla niej wnętrzach 
lub plenerach. Wykonane Po-
laroidem fotografie pokazują 
ulotność i przemijalność na-
turalnego piękna, które bez-

litośnie modyfikują w obec-
nych technologie - fotografia 
cyfrowa oraz wielki przemysł 
mody i kosmetyków.
Autorka wystawy pomyślała 
też by odwiedzających eks-
pozycję wprowadzić w chwilę 
zadumy, ustawiając duże lu-
stro, w którym może spraw-
dzić jaką formę nadaje mu 
ubiór, który ma na sobie. Od-
wiedzających wystawę w dniu 
8 marca czeka niespodzianka 
recital „Piosenki Edith Piaf” 
w wykonaniu Anny Sroki. 
Wystawę będzie można oglą-
dać do 27 marca. 
Rodzinnie w Centrum Inte-
gracja 
Centrum Kształcenia Ma-
estRia oraz Centrum Inte-
gracja zapraszają 5 marca w 
godz. 14.00-18.00 na „Dzień 
Kobiet dla mieszkanek Gdy-
ni”. W programie atrakcje dla 
pań, ale także przedstawicieli 
płci przeciwnej i dzieci, dla-
tego organizatorzy zaprasza-
ją do siedziby centrum przy 
ul. Traugutta 2 całe rodziny. 
W programie: m.in. bezpłat-
ne konsultacje kosmetyczne 
na temat jak dbać o stopy, co-
dziennej pięlęgnacji różnych 
rodzajów cer czy porady wi-
zażystki na temat makijażu.
Przewidziano także konkursy 
z nagrodami: dla panów - na 

„John Lennon. Chłopak zni-
kąd” 
To historia dzieciństwa genial-
nego artysty, który na zawsze 
odmienił oblicze muzyki. Wy-

obraźcie sobie utalentowane-
go, pełnego pasji nastolatka 
dorastającego w mieście, któ-
rego nazwę wkrótce rozsławi 
na całym świecie. Ten nasto-

latek to John Lennon, a miasto 
to oczywiście Liverpool. Wi-
dzimy, jak dwie kobiety rywa-
lizują o miłość Johna. Jedna to 
Mimi, ciotka, która wychowy-

wała go odkąd skończył pięć 
lat. Druga to Julia, matka Joh-
na, która przed laty oddała go 
pod opiekę siostry. Marząc o 
normalnej rodzinie John szuka 

Zaproszenie do Klubu Filmowego w Gdyni
Klub Filmowy w Gdyni ul. Waszyngtona 1 zaprasza w dniach od 4 do 9 marca na pokazy dwóch obrazów: dra-
matu „John Lennon. Chłopak znikąd” oraz komedii „Para na życie”.

ucieczki w świat muzyki. Pro-
jekcje rozpoczynają się o godz. 
18.00.
„Para na życie”
Burt i Verona prowadzili bez-
troskie życie trzydziestolatków, 
którym nie przeszkadzał cał-
kowity brak stabilizacji. Kiedy 
okazuje się, że będą mieli dziec-

ko – przychodzi czas na poważ-
ne życiowe decyzje. Zdani tylko 
na siebie, postanawiają wyru-
szyć w szaloną podróż po Ame-
ryce, żeby znaleźć swoje miej-
sce na ziemi i własny sposób na 
życie. Projekcje o godz. 20.00.
Cena biletów na każdy z filmów: 
10 zł.                                      (a)

Dzień Kobiet. Będzie się działo 
8 marca przypada Dzień Kobiet. Z tej okazji w Gdyni odbędzie się w ciągu nadchodzącego tygodnia, a także samego 8 
marca wiele ciekawych imprez i wydarzeń. Coś dla siebie znajdzie z pewnością każda pani. Oferta jest bardzo szeroka 
od kosmetycznych porad i rodzinnej zabawy w Centrum Integracja po ekstremalny siedmiobój w Kolibki Adventure Park. 

najlepsze życzenia złożone uko-
chanej oraz dla dzieci na najład-
niejszą laurkę. Wstęp wolny. 
Siedmiobój nowoczesnej ko-
biety
Kolibki Adventure Park już po 
raz czwarty organizują z oka-
zji Dnia Kobiet, pełen wrażeń 
dzień. Impreza „Kobiety na Ko-
libki” to Otwarte Mistrzostwa 
Pań zorganizowane z okazji 
ich święta. Rywalizacja między 
dzielnymi kobietami odbędzie 
się w konkurencjach: strzelanie, 

wspinaczka, biegi na orientację 
marsz Nordic Walking, precyzji 
przejazdu quadem oraz na torze 
dla komandosów z elementami 
paintballa. Rywalizacja przebie-
gała będzie zarówno indywidu-
alnie jak i drużynowo.
- Chciałbym przełamać stereo-
typy, iż w tego typu imprezach 
biorą udział wyłącznie wyspor-
towane i młode kobiety – mówi 
Maciej Szulwach z Kolibki Ad-
venture Park. - W jednej z po-
przednich edycji w naszej za-

bawie uczestniczyła nawet 
72-letnia kobieta! Jak co  liczne 
grono sponsorów, zapewniło na-
grody dla wszystkich Pań, które 
wezmą udział w zmaganiach, 
gdyż w dniu ich święta powin-
ny otrzymać upominki. Będą m. 
in. wyjazdy zagraniczne, sprzęt 
turystyczny, sportowy, łącznie 
suma nagród wyniesie ponad 
10.000 złotych. 
Jest, więc, o co walczyć i orga-
nizatorzy mają nadzieję, że zo-
stanie pobity rekord uczestnic-

twa z ubiegłego roku, kiedy w 
imprezie wzięło udział 100 ko-
biet!
Impreza odbędzie się 6 marca 
i rozpocznie się zapisami o go-
dzinie 9.00, po których uczest-
niczki wezmą udział w treningu. 
Główne konkurencje punktowa-
ne zaplanowano od godz 11.00. 
Organizatorzy zapraszają rów-
nież Panów, których zachęcają 
do gorącego dopingu rywalizu-
jącym paniom.

(ANGO, LuK)
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Naczelnicy Urzędów Skar-
bowych w Gdyni - Pierw-
szego przy ul. Władysława 
IV 2/4 oraz Drugiego przy 
ul. Hutniczej 25 zapraszają 
na dni otwarte do siedzib 
urzędów, które odbędą się 
w następujących terminach:
5 marca 2011 r. (sobota) w 
godz.  od 9.00 do 13.00
30 kwietnia 2011r. (sobota) 
w godz. od 9.00 do 13.00
W ramach „Dni otwartych” 
pracownicy obu gdyńskich 
urzędów skarbowych będą 
udzielać wszystkim zain-
teresowanym informacji w 
zakresie: wszystkich rodza-
jów formularzy zeznań po-
datkowych PIT i sposobów 
ich wypełniania, a także 
formularzy NIP i potrzeby 
ich aktualizacji.
Będzie również możli-
wość pobrania formularzy 
zeznań, złożenia zezna-
nia rocznego PIT za 2010 
r. i uzyskania pomocy w 
zakresie  wypełnienia for-

mularza zeznania. Kasy 
urzędów czynne będą 
w godzinach od 9.00 do 
13.00. 
Informację telefoniczną w 
sprawie rozliczeń rocznych 
PIT będzie można uzyskać 
pod numerami telefonów: 
Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Gdyni - 58 690 22 30;
Drugi Urząd Skarbowy w 
Gdyni - 58 690 21 24. 
Jednocześnie urzędy przy-
pominają o możliwości 
złożenia zeznania drogą 
elektroniczną za pośrednic-
twem internetu  (www.e-
deklaracje.gov.pl)
Jednocześnie przepraszamy 
zarówno naszych Czy-
telników jak i pracowni-
ków Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Gdyni za 
błędy, które wkradły się do 
informacji na o „Dniach 
Otwartych”  zamieszczo-
nej w poprzednim numerze 
Expressu Gdyńskiego.

(AG)

Komunikacja miejska
Największe zmiany czekają 
pasażerów linii R, 194 i 193. 
Na dwóch pierwszych auto-
busy kursować będą rzadziej. 
Nie jak do tej pory, co 6 minut 
a co 7, 5 minuty w godzinach 
szczytu. Natomiast o korektę 
rozkładu linii 193 wniosko-
wali włodarze gminy Sze-
mud. Według nich godziny 
odjazdu autobusów były nie-
odpowiednie. ZKM skorygo-
wał więc ruch autobusów. Po-
zostałe zmiany dotyczą linii 
autobusowych: Z, 109, 121, 
133, 144, 150, 172, 185, 192, 
700, 710 i 760 oraz trolejbu-
sowych: 21, 22, 23, 27 i 31 i 
jak zapewnia ZKM są zmia-
nami kosmetycznymi.
Zmian w połączeniach jest 
wiele, więc zanim wybierze-
my się na przystanek warto 
sprawdzić, o której wg no-
wego rozkładu jazdy odjeż-
dża  nasz autobus lub trolej-
bus na stronie internetowej 
ZKM: www.zkmgdynia.pl. 

Nowe rozkłady znalazły się 
oczywiście na przystankach 
komunikacji, których zmiany 
dotyczą. 
Zrobiono także ukłon w sto-
sunku do osób, które przewo-
żą nietypowy bagaż. Wcze-
śniej za przewóz roweru, 
wózka, nart, większego baga-
żu, a także psa czy kota nale-
żało skasować normalny bilet. 
Od 1marca taka opłata znika, 
co powinno ucieszyć pasaże-
rów.
Większe uprawnienia w walce 
z gapowiczami zyskali także 
kontrolerzy biletów. Będą oni 
mogli teraz zatrzymać taką 
osobę w pojeździe, przytrzy-
mać za rękę lub w razie ko-
nieczności... gonić do chwili 
przybycia policji. Do tej pory 
kontrolerzy nie mieli prawa 
nawet dotknąć gapowicza. Co 
ciekawe prawo do obywatel-
skiego zatrzymania osoby bez 
biletu zyskali także współpa-
sażerowie. 
SKM i PKP także inaczej

Zima w dalszym ciągu nie 
odpuszcza, więc tym więk-
szą uwagę powinniśmy 
zwracać na ludzi bezdom-
nych w naszym otoczeniu. 
Temperatura spadająca 
poniżej zera to największe 
zagrożenie dla osób, które 
nie mają stałego miejsca 
zamieszkania. Bezdom-
ni starają się ogrzewać na 
dworcach czy klatkach 
schodowych, ale często wi-
dzimy ich także na mrozie, 
nie zawsze odpowiednio 
ubranych. 
Przedstawiciele Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, policji i Straży 
Miejskiej apelują, by w 
przypadku zauważenia 
osób, którym może grozić 
wyziębienie na mrozie nie 
przechodzić obojętnie, a 
zainteresować się i w razie 
zagrożenia zadzwonić na 
numer 997 lub 112. 
Obecnie w pięciu gdyń-
skich placówkach dla osób 
bezdomnych przebywa ok. 
300 osób. Kolejne sto znaj-
duje się w schroniskach na 
terenie Trójmiasta i poza 
nim, z którymi gdyński 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej podpisał umo-
wę. Każdy bezdomny, któ-
ry poprosi o schronienie, 
otrzyma taką pomoc. 
Koordynacją wszelkich 
spraw związanych z pomo-
cą osobom bezdomnym na 
terenie Gdyni zajmuje się 
Zespół ds. Bezdomnych 
MOPS-u, który mieści się 
przy ul. Działowskiego 11, 
(tel. 58 662 00 11, czynny 
w godz. 7.45-15.45). Oso-
by, które się tam zgłoszą, 
otrzymają kompleksową 
pomoc: schronienie, posi-
łek, zasiłek celowy, porady 

prawnika. Istnieje także 
możliwość uczestnictwa w 
programach dających szan-
sę wyjścia z bezdomności. 
Poniżej zamieszczamy listę 
gdyńskich placówek, w 
których bezdomni mogą 
otrzymać pomoc:
- Tymczasowy Ośrodek 
Opiekuńczy – schronisko 
dla mężczyzn (ul. Chwarz-
nieńska 93) – 89 miejsc. 
Zapewnia nocleg, wyży-
wienie, środki czystości, 
prowadzi kompleksową 
pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy – 
Dom Samotnej Matki, 
Schronisko dla bezdom-
nych kobiet (ul. Fredry 
3) – 41 miejsc. Zapewnia 
nocleg, wyżywienie, środki 
czystości, prowadzi kom-
pleksową pracę socjalną.
- Stowarzyszenie Alter Ego 
– Schronisko dla rodzin 
(ul. Leszczyki 153) – ok. 
55 miejsc. Zapewnia noc-
leg, wyżywienie, w miarę 
potrzeby środki czystości, 
odzież.
- Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Dobroczynne 
– schronisko dla osób bez-
domnych uzależnionych od 
alkoholu (ul. Jana z Kolna 
21) – 20 miejsc. Zapew-
nia nocleg, wyżywienie, w 
miarę potrzeby środki czy-
stości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Dobroczynne 
– schronisko z funkcją in-
terwencyjnego punktu noc-
legowego dla osób w stanie 
nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem (ul. Janka Wi-
śniewskiego 24) – Zapew-
nia nocleg, wyżywienie, w 
miarę potrzeb środki czy-
stości, odzież.

(luK)

Będą gonić gapowiczów
Do regularnych korekt w rozkładach jazdy autobusów i trolejbusów pasażerowie zdążyli się już przyzwyczaić. Tym 
razem jednak od 1 marca zmian jest zdecydowanie więcej, także w związku z uprawnieniami kontrolerów biletów.

Także pasażerowie korzystają-
cy z Szybkiej Kolei Miejskiej 
mogą spodziewać się zmian w 
godzinach odjazdu i przyjazdu 
kolejek. Zmiany są jednak ko-
smetyczne i nie wpływają na 
ilość kursujących pociągów. 
Inna sytuacja jest w przypadku 
PKP. Od 1 marca obowiązuje 
nowy rozkład jazdy, zmienia-
ny już po raz trzeci od począt-
ku grudnia zeszłego roku. Tym 

razem zmiany wiążą się głów-
nie z ograniczeniem ilości po-
łączeń na trasie Gdynia – War-
szawa. 
Niektóre pociągi jak np. Nep-
tun pojadą inną, zmienioną tra-
są przez Toruń. Powodem jest 
modernizacja kilku odcinków 
na tej trasie, dzięki czemu za 
dwa lata do stolicy mamy do-
trzemy w 2, 5 godziny.  

Łukasz Krzemiński

Zmiany dotyczą również trolejbusów linii 27
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Mróz groźny 
dla bezdomnych

Dni otwarte fiskusa

- Takie zachowanie mogę okre-
ślić, mówiąc bardzo delikat-
nie, jako skrajną bezmyślność 
– mówi Dariusz Wiśniewski, 
komendant Straży Miejskiej w 
Gdyni. – My jako pierwsi inter-
weniowaliśmy w tej sprawie, 
dostawaliśmy bowiem sygnały 
od spacerujących nad morzem, 
że po lodzie chodzą ludzie. 
Także sami strażnicy, patrolu-
jący okolicę, zauważyli takie 
sytuacje. Dlatego od razu zare-

agowaliśmy i przez megafony 
nawoływaliśmy tych ludzi do 
natychmiastowego powrotu na 
ląd. Niestety, często bez rezul-
tatu. Codziennie legitymujemy 
kilku takich „spacerowiczów”. 
Niestety, mimo wielu apeli, lu-
dzie nadal wchodzą na lód. 
Funkcjonariusze podkreśla-
ją, że problemem jest również 
to, że spacerujący po lodzie 
są bezkarni. Nie ma bowiem 
przepisu, który zabraniałby ta-
kich „wycieczek”.
- Patrolujemy okolice nadmor-
skie i legitymujemy takie oso-
by – wyjaśnia podkom. Doro-

ta Podhorecka-Kłos, rzecznik 
prasowy gdyńskiej policji. – 
Następnie sporządzamy doku-
mentację, którą kierujemy do 
dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni. I to właśnie przed-
stawiciele urzędu będą dalej 
prowadzili postępowanie oraz 
podejmą decyzję o ewentual-
nym ukaraniu lekkomyślnych 
osób. 
Przepisy portowe w zakresie 
bezpieczeństwa żeglugi i po-
rządku na obszarze morskich 
portów pozwalają na ukaranie 
osób łamiących zakaz cho-
dzenia lub jeżdżenia po lodzie 

karą grzywny do wysokości 
nieprzekraczającej dwudzie-
stokrotnego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia. Ale 
czy beztroscy „spacerowicze” 
zostaną ukarani – nie wiado-
mo. Urząd Morski zarządza 
bowiem terenem portu, a więk-
szość osób wchodziło na lód z 
plaży. 
Służby porządkowe oraz ra-
townicy WOPR raz jeszcze 
apelują do spacerowiczów o 
nie wchodzenie na lód zatoki. 
Szczególnie teraz, gdy pro-
gnozy pogodowe zapowiadają 
ocieplenie.

Wychodzą w... morze
Wystarczyło kilka dni mrozów, aby wiele osób znalazło sobie rozrywkę – spa-
cer po zamarzniętej Zatoca gdańskiej. Codziennie co najmniej kilka osób ry-
zykuje śmiercią, aby tylko przejść się lub poślizgać na cienkim lodzie. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressgdynski.pl
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Policja legity-
muje space-
rowiczów po 
lodzie
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Tylko do końca marca bo-
wiem można składać wnio-
ski na studia wojskowe w 
Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni – jedynej 
w kraju, uczelni  kształ-
cącej przyszłych oficerów 
- specjalistów praktycznie 
wszystkich dziedzin sztuki 
wojennej na morzu. 
Studia wojskowe w Aka-
demii Marynarki Wojennej 
odbywają się na dwóch 
kierunkach: nawigacji 
na Wydziale Nawigacji i 
Uzbrojenia Okrętowego 
oraz mechanice i budowie 
maszyn na Wydziale Me-
chaniczno-Elektrycznym. 
Absolwenci tych kierun-
ków to nawigatorzy, przy-
szli dowódcy okrętów, a 
także mechanicy okrętowi.
Studenci wojskowi 
WNiUO szkolić się będą 
jak bezpiecznie prowadzić 
okręt mając do dyspozy-
cji nowoczesne urządzenia 
nawigacyjne (odbiorniki 
GPS, mapy elektroniczne) 
i radiolokacyjne. Jednocze-
śnie będą przygotowywani 
na ekstremalne sytuacje, 
gdzie nie działają systemy, 
a pozycję można określić 
jedynie przy wykorzysta-
niu tradycyjnej nawigacji 
czy ciał niebieskich (astro-
nawigacja). Przejdą też 
specjalistyczne szkolenie z 
hydrometeorologii, opanu-
ją obsługę systemów łącz-
ności i obserwacji na mo-
rzu, okrętowych systemów 
pokładowych. Studenci 
posiądą również wiedzę na 
temat historii konfliktów 
na morzu, taktyki morskiej, 
umiejętność wykorzystania 
i wiedzę na temat uzbro-
jenia okrętowego: torped, 
bomb głębinowych, min 
morskich, artylerii i rakiet. 
Do sprawnego dowodze-
nia potrzebna jest również 
wiedza humanistyczna, 
która zostanie przekazana 
studentom na przedmio-

tach: filozofia, psychologia, 
pedagogika, historia, socjo-
logia. Sprawność fizyczną 
będą mogli podnieść na 
zajęciach w -f oraz w licz-
nych sekcjach sportowych.
Natomiast przyszli me-
chanicy okrętowi zgłębią 
tajniki budowy różnych 
siłowni okrętowych, w tym 
zarówno napędu głównego 
jak i pomocniczego. Sys-
temy obrony przeciwawa-
ryjnej i przeciwpożarowej 
okrętu nie będą miały dla 
przyszłych oficerów - me-
chaników żadnych tajem-
nic. Zdobędą oni również 
wiedzę praktyczną z tych 
dziedzin na specjalistycz-
nych poligonach. Odpo-
wiednie działanie i reakcja 
na różne awarie siłowni 
ćwiczyć będą na symula-
torze siłowni okrętowych. 
Jednocześnie będą zdoby-
wać wiedzę teoretyczną 
ze stateczności i budowy 
okrętów. 
Studia w AMW są także 
interesujące finansowo, 
gdyż student wojskowy I 
roku otrzymuje uposażenie 
w wysokości 1000zł, które 
w kolejnych latach syste-
matycznie wzrasta. Akade-
mia Marynarki Wojennej 
współpracuje z uczelniami 
krajowymi i zagranicznymi 
z Francji, Niemiec, Włoch, 
Turcji, Holandii, Portugalii, 
Hiszpanii i Łotwy. Polscy 
studenci-podchorążowie 
uczestniczą w międzyna-
rodowych konferencjach i 
zawodach sportowych. Ko-
rzystają z możliwości jakie 
daje Ersmus Military i 
odbywają wymiany z fran-
cuską i hiszpańską Akade-
mią Marynarki Wojennej. 
Wszystkie informacje na 
temat studiów w Akade-
mii Marynarki Wojennej 
można znaleźć na stronie 
internetowej uczelni www.
amw.gdynia.pl. 
                              (WM, A)

Wszystko dzięki podpisanemu 
przed trzema laty przez Szkołę 
Morską i armatora Star Reffers 
porozumieniu o współpracy 
dzięki czemu wysoko wykwa-
lifikowanymi specjaliści koń-
czący gdyńską uczelnię znaj-
dują zatrudnienie właśnie w 
szeregach kadry wymienione-
go armatora.
- Kształcenie wykwalifikowa-
nych kadr jest dla nas bardzo 
ważne, bo pozwala pracować 
z najlepszymi - mówi Alek-
sander Bieniek, menedżer ds. 
jakości STAR Reefers Po-
land. - Cieszymy się też, że 
STAR Reefers staje się natu-
ralnym wyborem miejsca pra-
cy dla młodzieży z Polski i 
zagranicy, której zapewniamy 
atrakcyjną pracę tuż po za-
kończeniu nauki, a często w 
trakcie jej trwania - podczas 
rocznych praktyk morskich. 
Jest to sytuacja rzadko spoty-

kana na polskim rynku pracy, 
kiedy już w momencie podej-
mowania nauki, młodzi ludzie 
mają zapewnione zatrudnienie 
obiecujące możliwości awan-
su oraz wysokie zarobki. Dla 
osób wkraczających na rynek 
pracy, zatrudnienie na statkach 
handlowych jest prestiżem 
społecznym, daje możliwość 
szybkiego usamodzielnienia 
się, a co za tym idzie zabezpie-
czenia bytu dla zakładanych 
rodzin.
W trakcie wtorkowej gali w 
Hotelu Gdynia wręczono no-
minacje na stopnie oficerskie 
9. absolwentom uczelni. Wy-
darzeniem był fakt, że po raz 
pierwszy znalazły się wśród 
nich dwie kobiety – Karolina 
Kowalska i Magdalena Leń-
ska. Obie panie także mają jza-
gwarantowaną pracę na stat-
kach.
- Zawsze chciałam robić to, 
co kocham  a kocham morze i 
pracę z nim związaną – mówi 
jedna z absolwentek Karoli-
na Kowalska. _ Chyba jest mi 

przeznaczona. Każdy w swo-
im życiu ma różne ścieżki, 
pomysły, sposoby na samore-
alizację. Ja wybrałam właśnie 
służbę na statku, bo tak czułam 
i wiem, że w tym realizowała 
się najlepiej będę . Nie ukry-
wam również, ze duży wpływ 
na moją decyzję miała rodzina, 
gdzie tradycja morska zawsze 
była bardzo silna. Może rów-
nież względy finansowe w ja-
kimś stopniu były czynnikiem 
umacniającym moją decyzję.
Druga z absolwentek Magda-
lena Leńska ma nadzieję, że w 
ciągu najbliższych tygodni za-
mustruje na jeden ze statków 
Star Reffers, gdzie będzie peł-
niła wachtę na mostku, a tak-
że dbała o bezpieczeństwo, w 
transporcie przy rozładunkach 
i załadunkach statków. 
Podziękowaniom i gratula-
cjom nie było końca. Dyrektor 
szkoły inż. kapitan żw. Alfred 
Naskręt zwracając się do nowo 
mianowanych oficerów poku-
sił się o kilka zdań refleksji:
- Wy, młodzi oficerowie, mo-

żecie czuć się wyróżnieni - 
podkreślał. - To Wasza wielka 
wygrana, że zaraz po zakoń-
czeniu szkoły i odebraniu dy-
plomu możecie wykonywać 
ten piękny zawód, dający wie-
le satysfakcji i materialnego 
bezpieczeństwa. Jestem prze-
konany, że wybraliście wspa-
niałą kompanię i jesteście do-
brze przygotowani do swojej 
pierwszej oficerskiej wachty. 
Mam nadzieję, ze za niedługi 
czas usłyszę o Waszych sukce-
sach i szybkich awansach.
Szkoła Morska w Gdyni po-
wstała w 1998 roku. Jest szko-
łą policealną niepubliczną, 
szkoli w zawodach oficera na-
wigatora i oficera mechanika 
statku morskiego oraz maryna-
rza i motorzysty. Od kilku lat 
szkoła, w porozumieniu z ar-
matorami, prowadzi program 
sponsorowania nauki, dzię-
ki któremu słuchacze szkoły 
mają opłacane czesne za na-
ukę, koszty zakwaterowania 
a absolwenci zapewnione za-
trudnienie. 

Pierwsze absolwentki
Podczas uroczystej gali na gdyńskiej Szkoły Morskiej w Hotelu Gdynia sto-
pień oficerski zostały awansowane dwie absolwentki. Taka sytuacja zdarzy-
ła się po raz pierwszy w 12-letniej historii uczelni. Najważniejsze jedna, że 
wszyscy absolwenci szkoły mają już zapewnioną pracę.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressgdynski.pl

Podczas gali w Hotelu Gdynia
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Zostań oficerem MW
Jeszcze miesiąc pozostał na podjęcie decyzji 
zostania oficerem Marynarki Wojennej. 

Tylko do końca marca bo-
wiem można składać 
wnioski na studia wojsko-
we w Akademii Marynarki 
Wojennej 
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Ubiegły rok przyniósł oży-
wienie w gospodarce mor-
skiej. I tak np. przeładunki 
w gdyńskim porcie osią-
gnęły 14,7 mln ton, co 
daje ponad 11 procentowy 
wzrost w stosunku do  roku 
2009. Według wstępnej 
wersji sprawozdania finan-
sowego rok 2010, ZMPG 
S.A. zakończył zyskiem 
netto w wysokości 43,3 
mln zł, co jest drugim wy-
nikiem w historii Spółki. 
Potwierdzeniem doskonałej 
kondycji finansowej Spółki 
jest niesłabnące tempo in-
westycji w infrastrukturę 
portową, która pozwoli w 
przyszłości zapewnić pra-
widłowe funkcjonowanie i 
rozwój portu. Wielkość na-
kładów inwestycyjnych w 
2010 roku osiągnęła 75,9 
mln zł. Dokończono m. in.  
modernizację Nabrzeża Po-
morskiego, do użytku od-
dany został magazyn wyso-
kiego składowania a także 
wybudowano górną rampę 
stanowiska ro-ro przy Na-
brzeżu Rumuńskim. 
Przedstawiciele ZMPG 
podkreślili na spotkaniu, 
że bardzo istotnym wspar-
ciem portowych inwe-
stycji są oczywiście fun-
dusze unijne, które m. 
in.  zasiliły inwestycję 
pogłębiena kanału porto-
wego kwotą 48,5 mln zł. 

W ceremonii powitania uczest-
niczyli m. in. dowódca Mary-
narki Wojennej admirał floty 
Tomasz Mathea oraz szef Szta-
bu Generalnego WP generał 
Mieczysław Cieniuch, a także 
przedstawiciele dowództwa  i 
pododdziały 3 Flotylli Okrę-
tów oraz rodziny członków za-

łogi.
Okręt wyszedł z macierzyste-
go Portu Wojennego w Gdyni 
pod koniec października 2010 
roku. Po dotarciu w rejon Mo-
rza Śródziemnego, rozpoczął 
patrolowanie akwenów wy-
znaczonych przez Dowództwo 
NATO w Neapolu. Wykrywał 

i identyfikował jednostki prze-
pływające przez Morze Śród-
ziemne. Operował na morskich 
szlakach komunikacyjnych i 
akwenach szczególnie narażo-
nych na działania terrorystów. 
- Chodziło przede wszystkim 
o wykrywanie podejrzanych 
jednostek mogących transpor-

tować broń, zakazane substan-
cje bądź przemycać ludzi - wy-
jaśnia kmdr por. Bartosz Zajda, 
rzecznik prasowy Dowódcy 
Marynarki Wojennej. - Tego 
typu działania prewencyjne mi-
nimalizowały zagrożenia terro-
rystyczne na M. Śródziemnym. 
Łącznie, podczas misji polski 

NASZE MORZE

Dobry rok w gdyńskim porcie
Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podsumowali na spo-
tkaniu z mediami wyniki minionego roku. Przedstawiono m. in. osiągnięte w 
2010 roku wielkości przeładunków, podjęte i zrealizowane inwestycje ale 
również plany na rok 2011.

Specjaliści MW przeprowa-
dzili akcję wydobywczą w 
środę, 23 lutego. O znalezi-
sku i potrzebie przeprowa-
dzenia podwodnych prac 
saperskich poinformowała 
Policja. 
Akcję przeprowadziła 
Grupa Nurków-Minerów 
13 Dywizjonu Trałow-
ców (3 Flotylla Okrętów). 
W operacji uczestniczyło 
7 nurków-minerów MW. 
W wyniku dwugodzin-
nych prac podwodnych 
wydobyli na powierzchnię 
8 pocisków artyleryjskich 
kalibru 115 mm, 34 poci-
ski artyleryjskie kalibru 76 
mm, 21 zapalników oraz 
121 sztuk amunicji strze-
leckiej. Prace podwodne 
utrudniała niska temperatu-
ra powietrza i wody. Zanim 
rozpoczęliśmy badanie dna 
kanału byliśmy zmuszeni 
rozkuwać zgromadzoną na 
powierzchni krę. – mówi 
dowódca operacji kmdr 

ppor. Jacek Barczak – na 
szczęście wody kanału były 
dość przejrzyste, a głęboko-
ści w miejscu prac docho-
dziły jedynie do 2 metrów. 
– dodaje. Podwodny arse-
nał zalegał na dnie kanału 
łączącego Jezioro Bachotek 
z rzeką Drwęcą, od czasu 
II wojny światowej. Zna-
lezisko odebrał 13 Patrol 
Rozminowania z 3 Pułku 
Drogowo - Mostowego z 
Chełmna, a prace podwod-
ne zabezpieczał 16 Batalion 
Saperów z Tczewa.
Nurkowie-minerzy i sape-
rzy Marynarki Wojennej 
uczestniczą rocznie w kil-
kudziesięciu akcjach inter-
wencyjnych na Bałtyku i 
wzdłuż polskiego wybrze-
ża. Niebezpieczne znale-
ziska pochodzą głównie z 
okresu II wojny światowej, 
gdyż obszary te były rejo-
nami o intensywnych dzia-
łaniach wojennych.

(A)

Okręt ORP „Bielik” wrócił z misji
Z antyterrorystycznej misji NATO pod kryptonimem „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym powrócił w mi-
niony piątek okręt podwodny ORP „Bielik”, który zabezpieczał żeglugę na obszarze około 300 tysięcy kilometrów 
kwadratowych. Załoga wykryła i zidentyfikowała w czasie misji ponad 1000 jednostek pływających. OR „Bielik”. 

okręt wykrył i zidentyfikował 
ponad 1000 obiektów.
Największym atutem ORP 
„Bielik” jest skrytość działań. 
Operując w zanurzeniu może 
monitorować żeglugę pozosta-
jąc niewykrytym. W sumie pod 
wodą okręt przepłynął ok. 3.700 
mil morskich „kontrolując” przy 
tym obszar ok. niemal równy 
powierzchni naszego kraju - 300 
tysięcy km2. W misji uczestni-
czyła 25-osobowa załoga którą 
dowodził kmdr. por. Piotr Paw-
łowski oraz oficerowie łączni-
kowi NATO.
Morze Śródziemne jest strate-
gicznym akwenem dla świato-

wego transportu morskiego i 
gospodarek praktycznie wszyst-
kich państw europejskich. Tędy 
biegną główne szlaki komuni-
kacyjne łączące Europę z Afry-
ką i Azją. Zachwianie swobo-
dy przepływu na tym akwenie 
mogłoby spowodować kryzys 
gospodarczy i duże straty eko-
nomiczne. Dlatego po atakach 
terrorystycznych na USA z 11 
września 2001 roku Sojusz Pół-
nocnoatlantycki odpowiedział 
wysłaniem na Morze Śródziem-
ne swoich sił uznając ten akwen 
za szczególnie narażony na ko-
lejne ataki terrorystów. 

(ajg)

Plan inwestycyjny na lata 2011-
2013 przewiduje blisko półmi-
liardowe nakłady na portowe 
inwestycje, w czym kwotę 396 
mln. stanowić mają środki po-
zyskane z UE. 
Będą one wydatkowane na re-
alizację projektów unijnych, do-
finansowywanych z Funduszu 

Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Jest także kwota 
zarezerwowana na dofinanso-
wanie projektów ZMG S.A., z 
listy projektów indywidualnych 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, z której wykorzystano 
już co prawda 50 mln zł, ale do 

wykorzystania pozostało jesz-
cze ponad 290 mln. Przewidy-
wany przez Spółkę w bieżącym 
roku zysk netto, bez uwzględ-
nienia efektów finansowych 
prywatyzacji Morskiego Termi-
nalu Masowego Gdynia Sp. z 
o.o., to ponad 26 mln zł.

(ANGO)
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Wielkość nakładów inwestycyjnych w 2010 
roku osiągnęła 75,9 mln zł. Dokończono m. in.  
modernizację Nabrzeża Pomorskiego

Miny przy tamie
Ponad 180 niewypałów i niewybuchów wydoby-
li z dna kanału przy Tamie Brodzkiej nurkowie - 
minerzy Marynarki Wojennej.
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W ubiegłym roku prze-
prowadzono komplekso-
we termomodernizacje 
pięciu budynków: IV i X 
Liceum Ogólnokształcące-
go, Szkoły Podstawowej 
nr 10, Zespołu Wczesnej 
Edukacji nr 1, oraz Techni-
kum Transportowego. Wy-
konano prace w zakresie 
wymiany stolarki okiennej 
i drzwi wejściowych, 
ocieplenia ścian zewnętrz-
nych i stropodachów oraz 
modernizacji systemów 
grzewczych. Jednocześnie 
wszystkie budynki zyskały 
nową elewację podnoszącą 
estetykę otoczenia.  
W pozostałych czterech 
placówkach oświato-
wych modernizowanych 
w ramach tych samych 
środków (szkołach podsta-
wowych nr 35 i 39 , Gim-
nazjum nr 1 oraz ZSO nr 1 
prace zostaną przeprowa-
dzone w drugiej połowie 
2011 r. 
Dodatkowo w pięciu 

szkołach objętych termo-
modernizacją w 2010 r. 
przeprowadzono kampanię 
edukacyjną wśród dzieci i 
młodzieży mającą na celu 
kształtowanie proekolo-
gicznych postaw i właści-
wych nawyków w zakresie 
użytkowania zainstalowa-
nych urządzeń grzewczych 
i okien. W kolejnych czte-
rech szkołach kampania 
zostanie przeprowadzona 
w 2011 r.  
W latach 2007-2008 przy 
wsparciu z Norweskie-
go Mechanizmu Finan-
sowego kompleksową 
termomodernizacją zostało 
objętych siedem budyn-
ków szkolnych na terenie 
Gdyni (łączny koszt przed-
sięwzięcia wyniósł ok. 14 
mln zł).  
Projekt jest finansowany w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013. 

(A)

Wśród 335 inwestycji z całej 
Polski mających zagwaranto-
wane unijne dofinansowanie z 
PO IŚ znajduje się również Po-
morska Kolej Metropolitalna. 
Dzięki zaangażowaniu Samo-
rządu Województwa Pomor-
skiego udało się uzyskać aż 
85-procentowe dofinansowanie 
dla tej kluczowej inwestycji in-
frastrukturalnej w naszym re-
gionie.

- To bardzo dobra wiadomość 
dla Pomorza - uważa marsza-
łek województwa Mieczysław 
Struk. - Dzięki tak wysokiemu 
dofinansowaniu możemy wy-
budować PKM w najkorzyst-
niejszym dla mieszkańców wa-
riancie, jako linię dwutorową i 
zelektryfikowaną. To najwięk-
szy projekt infrastrukturalny w 
historii Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego i chcemy, aby 

ta epokowa inwestycja zrealizo-
wana została jak najlepiej.
O zwiększenie unijnego dofi-
nansowania dla PKM z 50 proc. 
do 85 proc. władze wojewódz-
twa zabiegały od wielu miesię-
cy.  W listopadzie ub.r. minister 
rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska podczas spotka-
nia z marszałkiem Mieczysła-
wem Strukiem zapowiedziała, 
że MRR zgodzi się na postulo-

Konferencję informacyjno 
- szkoleniową dotyczącą 
obowiązku sprawozdaw-
czego w zakresie wytwa-
rzania i gospodarowania  
odpadami poprowadzą 
pracownicy Departamentu 
Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku. 
Wejście w życie Ustawy 
z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2010 
r. Nr 28, poz. 145) dla 
przedsiębiorców, którzy 
nie wypełniają obowiązku 
sprawozdawczego, wypeł-
niają go nieterminowo lub 
niezgodnie ze stanem fak-
tycznym, marszałek wo-
jewództwa nakłada karę 
pieniężną w wysokości 10 
tys. zł.
W kontekście zbliżające-
go się terminu sprawoz-
dawczego, który mija 
15 marca 2011r. oraz 

nasuwających się wątpli-
wości i pytań w zakresie 
sprawozdawczości oraz 
uregulowań formalno – 
prawnych dotyczących 
gospodarki odpadowej 
zapraszamy na spotkanie, 
podczas którego pracow-
nicy obu wymienionych 
wyżej instytucji, podejmą 
się wyjaśnienia spornych 
kwestii. 
Program spotkania będzie 
dotyczył: regulacji formal-
no - prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami, 
klasyfikacji odpadów, 
prowadzenia ewiden-
cji odpadów, zwolnień z 
prowadzenia ewidencji, 
obowiązku sprawozdaw-
czego, kar pieniężnych za 
niedokonanie obowiązku 
sprawozdawczego
Udział w konferencji jest 
bezpłatny. Zgłoszenia: 
ka.wisniewska@woj-po-
morskie.pl lub dros@woj-
pomorskie.pl . Więcej in-
formacji o konferencji pod 
nr tel: 58 32 68 331 lub 58 
32 68 320.                    (U)

Od 1 – 5 marca,  przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskie-
go, Agencji Rozwoju Pomorza 
S.A. Politechniki Gdańskiej 
oraz Pomorskiego Klastra 
ICT będą prezentowali zalety i 
przewagi Pomorza, jako miej-
sca lokalizacji inwestycji z za-
kresu nowych technologii. 
Co ważne, właśnie sektor 
ICT został wskazany jako je-
den z kluczowych w rozwoju 
inwestycji zagranicznych w 
„Analizie atrakcyjności inwe-
stycyjnej województwa po-
morskiego” przygotowanej na 
zlecenie ARP S.A. przez Price-
waterhouseCoopers we współ-

pracy z IBnGR. 
Województwo pomorskie, 
obok innych regionów Pol-
ski, zaprezentuje się na stoisku 
narodowym przygotowanym 
przez Ministerstwo Gospodar-
ki.
- W programie Targów mamy 
m.in. prezentację wojewódz-
twa pomorskiego, jako miejsca 
wyjątkowo korzystnego dla lo-
kalizacji inwestycji z sektora 
ICT, czyli nowych technolo-
gii - mówi Marcin Piątkowski, 
kierownik Centrum Obsługi 
Inwestora ARP S.A. 
- Przeprowadzona na zlecenie 
Agencji Rozwoju Pomorza 
S.A. analiza atrakcyjności in-

westycyjnej województwa po-
morskiego, wyraźnie wskazała 
sektor ICT jako jedną z tych 
branż, których rozwój będzie 
decydował o wzroście konku-
rencyjności naszego regionu. 
Prezentacja przygotowana 
przez Agencję Rozwoju Po-
morza S.A. przybliży poten-
cjalnym inwestorom korzyści 
płynące z ulokowania inwe-
stycji na Pomorzu. Przedstawi 
walory regionu, takie jak: za-
plecze edukacyjne, wykształ-
cone kadry, wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu oraz władz 
regionalnych dla inwestycji 
sektora wysokich technologii 
w regionie. Pomorskie będzie 

W szkołach cieplej 
i oszczędniej

W Gdyni trwa prace termomodernizacyjne dzie-
więciu w 9. placówkach oświatowych na terenie 
miasta. Ich wartość to ok. 13 mln zł. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w wysokości pra-
wie 6 mln zł. 

To bardzo ważne 
dla przedsiębiorców

Konferencję dotycząca zmian w gospodarowa-
niu odpadami odbędzie się jutro w godz. 10-13 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka 
Chopina w Gdańsku.

Bardzo dobra wiadomość
Pomorska Kolej Metropolitalna 85-procentowym dofinansowaniem znalazła się na liście indykatyw-
nej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaktualizowaną listę  projektów indywi-
dualnych opublikowało 28 lutego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Program spotkania bę-
dzie dotyczył m.in. regu-
lacji formalno - prawnych 
w zakresie gospodarki 
odpadami oraz klasyfika-
cji odpadów

wane przez SWP zwiększenie 
dofinansowania. Obecnie, po 
opublikowaniu aktualnej listy 
indykatywnej PO IŚ, otrzyma-
liśmy potwierdzenie tych słów 
na piśmie.
W zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regional-
nego dokumencie znajdują się 
najważniejsze inwestycje w 
Polsce, które w najbliższych 
latach mają szansę na otrzy-
manie dofinansowania ze środ-
ków unijnych bez konieczności 
udziału w konkursie.
Budowa Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej kosztować ma 719 
mln zł (netto), z czego 85 proc. 
- 611 mln zł pochodzić będzie 
z unijnego dofinansowania. 
Nowa linia połączy Gdańsk - 
Wrzeszcz z Portem Lotniczym 
im. Lecha Wałęsy i dalej po-
łączy się z istniejącą linią ko-
lejową Gdynia - Kościerzyna. 
Dzięki PKM zarówno z Gdań-
ska, jak i z Gdyni można będzie 
dojechać pociągiem do Portu 
Lotniczego w 25 minut. Odda-
nie do użytku całej nowej linii 
PKM planowane jest na po-
czątku 2015 roku.       (A, TK)Kolej Metropolitalna połączy m.in. Port Lotniczy w Rębiechowie z Aglomeracją Trójmiejską
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Pomorze na Targach CeBIT
Województwo pomorskie jest jednym z wystawców na 
największych na świecie targach rozwiązań informatycz-
nych i telekomunikacyjnych CeBIT w Hanowerze.

również reprezentowane przez 
firmy z Pomorskiego klastra 
ICT, skupiającego przedsię-
biorstwa przemysłu elektro-
nicznego, usług informatycz-
nych i telekomunikacyjnych. 
W tym roku na CeBIT zapre-
zentuje się około 4000 wy-
stawców z ponad 100 krajów. 
Poprzednią edycję Targów od-
wiedziło ponad 319 tys. zwie-
dzających. Targi skupiają się 
wokół 4 platform tematycz-
nych:  profesjonalne rozwią-
zania dla biznesu (CeBIT pro), 
rozwiązania dla publicznego 
sektora, w tym służby zdrowia 
(CeBIT gov), rozwiązania dla 
klientów (CeBIT life) oraz in-
nowacyjność  (CeBIT lab). 
Na targach oczywiście nie za-
braknie firm z Pomorskiego 
Parku Naukowo Technolo-
gicznego

(Ajot)
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Skąd pan czerpie po-
mysły przy tworzeniu 
tekstu dyktanda?

- Różnie – zazwyczaj z obser-
wacji różnych wydarzeń, przy-
rody, codziennych sytuacji w 
życiu. Jeśli zaś chodzi o kon-
kretne wyrazy i niuanse orto-
graficzne, to obowiązującym 
słownikiem normatywnym jest 
„Wielki słownik ortograficzny 
PWN” pod redakcją Edwarda 
Polańskiego.

Czym dla pana jest 
tworzenie takiego tek-
stu: pracą, rozrywką, 
wyzwaniem intelektu-

alnym?

- Wszystkim po trochu. Na pew-
no dyktando jest rozrywką – 
jest przecież rywalizacja, zwy-
cięzcy, przegrani, są nagrody. 
I mam tego świadomość przy 
wymyślaniu tekstu. Ale trzeba 
też w to włożyć sporo pracy. 
Tekst musi być przemyślany, 
słownictwo dokładnie dobrane. 
A wyzwanie intelektualne – też, 
jak najbardziej. Niełatwo jest 
bowiem tak wypośrodkować 
poziom trudności, żeby dosto-
sować go do tych, którzy będą 
je pisali. Takie dyktando nie 
może mieć ogromnego stopnia 
trudności, ale nie może też być 

za łatwe. 
- Dużo czasu potrzebuje pan na 
przygotowanie dyktanda?
- Różnie. Na pewno przy pierw-
szych edycjach było najtrud-
niej, podczas kolejnych jest ła-
twiej i mniej czasu to zajmuje. 
Aczkolwiek czasem temat tek-
stu jest taki, że trzeba sporo cza-
su i wysiłku poświęcić na pracę 
przy słownictwie. 

A jaki temat będzie w 
tym roku?

- Tego oczywiście zdradzić nie 
mogę, powiem tylko, że pewne 
inspiracje pochodzą ze świata 
przyrody. 

Pewną  niespodziankę dla lau-
reatów dyktanda przygotowu-
je również Redakcja Expres-
sów, które w ostatniej chwili 
dołączyły do grona patronów 
medialnych tego wydarzenia.
Poprzednia edycja konkursu 
zorganizowana była w 2005 
roku. Z pewnością warto 
wziąć w nim udział, będzie to 
doskonała zabawa, możliwość 
sprawdzenia swoich umiejęt-
ności bezbłędnego pisania, a 
także okazja do podreperowa-
nia swojego budżetu. Na zwy-
cięzców czeka bowiem bardzo 
atrakcyjna pula nagród pie-
niężnych – aż 10 tys. zł. 
Główny wygrany otrzyma 6 
tys. zł, za drugie miejsce orga-
nizatorzy wręczą 3 tys. zł, na-
tomiast za trzecie – 1 tys. zł. 

Pozostali uczestnicy otrzyma-
ją n pamiątkowe długopisy a 
także rozmaite nagrody - nie-
spodzianki. 
- Postanowiliśmy reaktywo-
wać dyktando, ponieważ do-
staliśmy więcej pieniędzy od 
miasta, a oprócz tego zajęli-
śmy 4. miejsce (spośród ok. 
200 zgłoszeń) w konkursie 
organizowanym przez Alior 
Bank „Dom z wyższą kultu-
rą” i otrzymaliśmy 15 tys. zł – 
tłumaczy Leszek Winczewski, 
dyrektor DK SM „Janowo”. - 
Były fundusze, nie było więc 
przeszkód, by znów zorgani-
zować Dyktando Wybrzeża. 
To świetna zabawa, doskona-
ły sposób kultywowania i pro-
mowania języka polskiego, a 
przy okazji uczestnicy mogą 
wygrać atrakcyjne nagrody. 
Ostatnio komputery częścio-
wo przejęły funkcję czuwania 
nad poprawnością ortograficz-

ną w tekstach, a my chcemy 
trochę zmusić ludzi do rusze-
nia głową. Tegoroczna edy-
cja pokaże, czy w kolejnych 
latach będziemy organizować 
ten konkurs. Na pewno chcie-
libyśmy wpisać dyktando na 
listę cyklicznych imprez. Być 
może, że będziemy to organi-
zować np. co 2 lata, a nie co 
roku. 
Do najbliższego dyktanda 
zgłosić się może każdy, kto 
ukończył 14 rok życia i nie 
jest absolwentem filologii pol-
skiej z dyplomem licencjata, 
magistra lub innym stopniem 
naukowym z tego zakresu. 
Zgłaszać się można w każdej 
chwili, najpóźniej na 15 mi-
nut przed rozpoczęciem kon-
kursu.
Ściąganie jest oczywiście su-
rowo zabronione, podczas 
pisania tekstu dyktanda nie 
będzie wolno korzystać z żad-
nych pomocy naukowych, po-
rozumiewać się między sobą, 
opuszczać sali przed zebra-
niem prac, korzystać z wszel-
kich urządzeń elektronicznych 
(telefonów komórkowych, no-
tesów, laptopów itp.), słowni-

ków.
Konkurs odbędzie się w dwóch 
etapach: I etap to eliminacje, w 
których wezmą udział wszy-
scy uczestnicy konkursu, nato-
miast II etap to finał, w którym 
wezmą udział zwycięzcy eli-
minacji. Do finału zakwalifi-
kowanych zostanie minimum 
6 osób, które w eliminacjach 
popełnią najmniej błędów (o 
ewentualnym zwiększeniu 
liczby finalistów ze względu 
na popełnioną liczbę błędów 
decyduje komisja konkurso-
wa).
Ostatecznie komisja konkur-
sowa wyłoni Mistrza Ortogra-
fii. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi w dniu 
konkursu.
Dyktando odbędzie się w so-
botę, 26 marca, o godz. 11, w 
hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Rumi, przy ul. 
Mickiewicza 41. Organizato-
rami konkursu są: Dom Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo” w Rumi oraz rum-
ska Miejska Biblioteka Pu-
bliczna. Tekst dyktanda przy-
gotuje prof. dr hab. Bronisław 
Rocławski.

12-osobowa grupa młodych liderów organiza-
cji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i 
Mołdowy przebywa w Trójmieście.

Wizyty studyjne

Goście przyjechali na Wy-
brzeże w ramach projektu 
Centrum Współpracy Mło-
dzieży w Gdyni. Młodzież 
pozostanie w Trójmieście 
do 11 marca.
A już dziś dziś o godz. 
18. w Klubie Studenckim 
Bukszpryt w Gdyni przy 
ul. Morska 81-87 odbędzie 
Międzykulturowy Wie-
czorek. Goście ze Młodzi 
goście ze Wschodu zapre-
zentują tradycje i zwycza-
je swoich krajów, a także 
poczęstują specjałami, że 
swoich regionów. Wieczo-
rek będzie idealną okazją, 
by poznać interesujących 
ludzi i spędzić czas w mię-

dzynarodowym gronie. 
W ramach projektu „Wi-
zyty studyjne w Gdy-
ni” aktywna młodzież ze 
Wschodu spotyka się z 
przedstawicielami samo-
rządu lokalnego, biznesu 
oraz organizacji pozarzą-
dowych. Poznają również 
środowisko akademickie i 
zwiedzają ciekawe miejsca 
na Pomorzu. Długoter-
minowym celem progra-
mu jest rozwój instytucji 
demokratycznego państwa 
i wzrost aktywności oby-
watelskiej młodych osób 
na Białorusi, Ukrainie, w 
Mołdowie i Gruzji.

Już dziś dziś o godz. 18. w 
Klubie Studenckim Buksz-
pryt w Gdyni przy ul. Mor-
ska 81-87 odbędzie Mię-
dzykulturowy Wieczorek

Pomysły z życia i przyrody wzięte
Z prof. dr hab. Bronisławem Rocławskim, autorem tekstu dyktanda, rozmawia Rafał Korbut.

Dyktando Wybrzeża wraca

Poprzednie X Dyktando Wy-
brzeża w Domu Kultury Jano-
wo odbyło się w 2005 roku

Po niemal 6-letniej przerwie znów będzie można sprawdzić swoje umiejętności 
ortograficzne, a przy okazji wygrać sporą sumę pieniędzy. 26 marca w Domu Kul-
tury Janowo w Rumi odbędzie się bowiem XI Dyktando Wybrzeża Rumia 2011.

Rafał Korbut
r.korbut@expressgdynski.pl
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działkę ogrodnicza, pow. 
420m kw. Murowany dom 
– pokój, kuchnia, łazienka, 
piwnica. Duża szklarnia o kon-
strukcji metalowej. Działka 
ogrodzona,zadbana. Ogródki 
działkowe im. Sucharskiego 
516 043 595

Sprzedam ładnie zagospodaro-
wana działkę 300 m2 z ładnym 
domkiem  z wygodami tel. 58 
622 39 71 kom. 501 25 31 17

Sprzedam domek całorocz-
ny na działce 390 m przy 
Sucharskiego, 70 tys., tel: 698 
920 085

Sprzedam ziemię, 4 ha, w 
miejscowości Wysokie Gm. 
Łęczyce, teren Suchy, poło-
żony blisko lasu, do jeziora 4 
km, cena: 12 zł/m2, tel: 789 
111 424

Mieszkanie bez czynszowe, 
54 m2, bud. Gosp., 2 działki, 
1000 m2, garaż piwnica, 
alarm, kominek, opał, do wy-
kończenia, 15 km od Wejhero-
wa, 90 tys zł, tel: 514 780 981

Karwieńskie błota nad mo-
rzem, piękne miejsce, sprze-
dam działki 434 m2 i 1370 m2 
z prawem zabudowy, do plaży 
700 m, tel: 661 582 477

Sprzedam mieszkanie 3 
pokoje, III piętro, 60 m2, do 
remontu, bardzo dobra loka-
lizacja, cena do uzgodnienia, 
tel: 692 961 213

Sprzedam kiosk handlowy o 
powierzchni 25 m2, w Wej-
herowie, na osiedlu Chopina, 
pilnie, tel: 509 089 001

Sprzedam kiosk handlowy o 
pow. 25m2, w Wejherowie, 
pilnie, tel: 509 089 001

Dąbrówka k/Wejherowa letni-
skowy piętrowy podpiwniczo-
ny garaż kominek ogrodzona 
działka obok las i jezioro 
okazja! Tel: 607 200 901

Mieszkanie w Rumi, 44 m2, 2 
pokoje + aneks. Bardzo dobra 
lokalizacja. Rok budowy 
2007. Cena 260000 zł, tel: 502 
181 153

2 pokojowe ok 45m wysoki 
parter z garażem w budynku 
2 piętro komfortowe Rumia 
Janowo ul kielecka cena ok 
280 tys zł, tel: 506 972 999

Mieszkanie 2 pok 42,5 m kw 
dwustronne jasne blok z lat 
70 4 piętro ostatnie Gdynia 
Obłuże cena 210 tys, tel: 600 
196 378

Mieszkanie 3/4 pok.90m2, ści-
słe Centrum Gdyni, Mściwoja, 
pełne wyposażenie AGD, 
zabudowy, po remoncie, tel: 
513 109 041

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

Zamienię dwie działki z pra-
wem zabudowy nad morzem 
w Karwieńskich Błotach, 434 
m2 i 500 m2, na mieszkanie 
Reda, Gdynia, tel: 661 582 
477

DO WYNAJĘCIA

Odnajmę pokój w Wejherowie 
tel: 608 025 391

Nowe mieszkanie w Gdań-
sku wraz z wyposażeniem. 
Bezterminowo. Okazja! Tel: 
723 297 799

Do wynajęcia ładna kawaler-
ka  34 m2 w centrum Gdyni 
umeblowana i wyposażona w 
nowy sprzęt AGD tel. 58 622 
39 71 kom. 501 25 31 17

Odnajmie pokój umeblowany 
w Wejherowie, tel: 508 847 
164

Wynajmę domek gospodarczy, 
28 m2, 1 pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, weranda, 
ogródek, oddzielne wejście, 
alarm, umeblowane, w b.db. 
Stanie, od zaraz, tel: 668 319 
068

Lokal 50 m2, do wynajęcia na 
działalność, Luzino, tel: 722 
117 879

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Renault Grand Scenik 1.9 dci, 
granatowy 2004r.przebieg 143 
tys.6xPP ABS krajowy, cena: 
21 300 zł, tel: 608 234 955

Audi 80 B4 1.9 TDI, 1994, 
270000 km, sedan, ciemno 
bordowy, 3 lata w kraju, 
zadbany, 7900 zł, tel: 512 642 
303

Sprzedam Ford Escort 1,6, 97 
rok, benzyna, 2,5 tys., tel: 698 
920 085

Ford Orion ghia 93r zadbany 
ABS wspomaganie elektr szy-
by i lusterka szyber dach hak 
cena: 1.400 tel: 660 906 276

KUPIĘ

Kupię samochód dostawczy z 
wyposażeniem gastronomicz-
nym, najchętniej fabrycznie 
wyposażony tel: 661 582 477

OGŁOSZENIA
szczegóły w informatorze

OGŁOSZENIA NA SMS

Wypadek? Problem z wyplata 
odszkodowania? Zadzwoń 
tel.792 039 090 Bezpłatne 
konsultacje. Eventus Docho-
dzenie Odszkodowań

INNE

EDUKACJA
Udzielę korepetycji z chemii, 
każdy poziom, Wejherowo i 
okolice, tel. 500 717 126

Korepetycje z matematyki, 
Wejherowo tel. 781 940 506

Korepetycje z chemii i fizyki 
– w tym uzupełniam matema-
tykę, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

Sprzedam podręczny słownik 
angielsko - polski w twardej 
oprawie cena 20 złotych, tel: 
600 196 378

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY
TELEFONY

Sprzedam Samsung Avilla 
GPS, dotykowy, kupiony 
12.2010, 290 zł, Gdynia, tel: 
888 771 030 

INNE

Sprzedam Tanio XBOX 360 
ARCADE z przeróbka prawie 
nowy stad bd + 5 GIER cena 
550 zł, tel: 722 257 516

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Szukam pracy jako radiesteta, 
tel: 787 931 923

On z Gdyni, lat 22, poszukuje 
pracy jako pomocnik przy 
sprzątaniu na budowie, tel: 513 
249 811

On z Gdyni, lat 22 poszukuje 
pracy przy sprzątaniu klatek 
schodowych, tel:  513 249 811

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

Uczciwa 30 letnia dziewczyna 
szuka pracy jako niania, po-
moc domowa lub sprzątaczka 
Sierakowice - Kartuzy tel. 694 

236 680

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

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

Szukam pracy od zaraz, tel. 
695 462 819

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

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

USŁUGI
Wykonam instalacje wodno 
– kanalizacyjne i centralnego 
ogrzewania, remonty instalacji, 
„biały montaż”, tel: 511 404 
404

Remonty, wykończenia 
wnętrz, kafelkowanie, tel: 609 
286 744

Dekarskie, blachodachówka, 
podbitka, ocieplenia dachów, 
tel: 692 424 940

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

Przeróbki odzieży skórzanej 
futer kożuchów. Szycie odzie-
ży skórzanej na miarę suknie 
spodnie spódnice kurtki. Reda 
Osadnicza 5, tel:  608 838 162

Dyplomowany masażysta 
zaprasza panów na masaż 
Rzymski, tel: 502 473 304

Atrakcyjne masażystki za-
praszają do studia masażu do 
Gdyni, tel: 502 471 838

Masaż metodą Ackermanna 
wykonywany przez dyplomo-
wanego rehabilitanta, porady 
zdrowotne, ziołolecznictwo, 
tel: 668 103 233

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

Tworzenie stron www na 
zamówienie, szybko, profesjo-
nalnie, tanio, tel: 504 265 658

TOWARZYSKIE
Poznam pana do lat 60, który 
jest zmotoryzowany lubiący 
taniec, podróże, jazdę na rowe-
rze, tylko poważne oferty, tel: 
694 898 783

Skromny kawaler lat 41, 
szczupły, abstynent z rucho-

mościami i nieruchomościami, 
pozna do stałego związku in-
teligentną panią o podobnych 
zaletach, tel: 514 780 981

Wolny lat 22, 170 cm wzrostu, 
blondyn, niebieskie oczy, bez 
nałogów, poszukuje szczerej 
kochającej w podobnym wie-
ku, tel:  513 249 811

Wdowa emerytka l 62 pozna 
wdowca bez nałogów z okolic 
Gdyni tel: 518 244 529

Facet po 30tce, wolny, 
szczupły, 175, niepalący, z 
własnym lokum, pozna panią 
celem miłego spędzenie czasu, 
Gdynia, tel: 

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

Inteligentna, zadbana, nie 
przeciętnej urody, 50 latka po-
zna mężczyznę o podobnych 
zaletach tel. 506 065 746

ZWIERZĘTA
Oddam psa,czarny,wysoki na 
swój wiek,11m-cy,mieszaniec 
identyczny doberman, ksią-
żeczka, szczepienia. doskonale 
pilnuje posesji, tylko w dobre 
ręce, tel: 668 493 986

RÓŻNE
Sprzedam lodówkę Electro-
lux ERU1370 do zabudowy. 
Wym.56x54x82. Stan bdb. 
Cena 300 zł, Tel: 601 981 627

Sprzedam fotelik dziecięcy 
rozsuwany w b. dobrym stanie 
cena 150 zł, tel: 58 676 91 63

Sprzedawca,wykształcenie 
średnie, aktualne badania, 
uczciwa, młoda,pracowita 
podejmie prace w sklepie, 
Wejherowo, Rumia, tel: 694 
899 867

Sprzedam fotelik samocho-
dowy waga od 0 do 13kg,nie-
bieski z buda i pokrowcem 
na nóżki, po jednym dziecku, 
zadbany, jeszcze z gwarancja, 
100 zł, tel: 505 965 442

Sprzedam gitarę klasyczna, 
mało używana z gwarancja i 
pokrowcem.200 zł Kąpino tel: 
505 965 442

Sprzedam akwarium półokrą-
głe 60 litrów nie używane, 
cena 40 zł, Wejherowo, tel: 
509 719 648

Odkupię rusztowania choin-
kowe ,Wejherowo, tel: 509 
163 057

Sprzedam sofę rozkładana 
dwuosobowa stan bdb, cena 
100 tel: 501 029 450
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Sprzedam składany lekki 
rower gimnastyczny, cena: 250 
zł, tel: 58 623 85 50

Sprzedam kwiat Juka, trójpęd-
na, wysoka ok. 2 m, cena: 250 
zł, tel: 517 391 779

Walkman kasetowy Philips 
Dynamic Bass Boost, sprze-
dam tanio, 20 zł, tel: 513 249 
811

Mini aparat cyfrowy Digi-Shot 
3500 LS-15, sprzedam, 100 zł, 
tel: 513 249 811

Aparat fotograficzny na 
klisze Yashica Clearlook FF, 
sprzedam tanio, 20 zł, tel: 513 
249 811

Aparat fotograficzny na klisze, 
Olympus Trip 505, sprzedam 
tanio, 20 zł, tel: 513 249 811

Aparat fotograficzny na klisze 
Olympus Trip S, sprzedam 
tanio, 20 zł, tel: 513 249 811

Radioodtwarzacz Aiwa, lekko 
uszkodzona antena, działający 
z pilotem, tel:  513 249 811

Telewizor 14’, Sanyo, wejście 
antenowe, bez eurozłącza z 
pilotem, sprzedam tanio, 50 zł, 

tel:  513 249 811

Sprzedam meble kuchenne + 
kuchenka elektryczna  z płytą 
piekarnik za 1000 zł razem, 
(nowe +gwarancja), tel; 785 
944 194

Sprzedam koronkę stylonowa 
białą, Szer7,8 i 6, 8 cm. Cena 
do negocjacji, Żukowo tel. 607 
590 846

Sprzedam nową LIZE, wózek 
dla dziecka niepełnosprawne-
go, tel: 604 153 490

Przyjmę zbędne kantówki lub 
łaty drewniane lub kupię za 
symboliczną kwotę, tel: 661 
582 477

Suknia ślubna z trenem roz-
miar 38/40 wzrost ok.175cm. 
500zl.+rękawiczki, bolerko-
,poduszka pod obrączki, tel: 
603 672 010

Sprzedam meble młodzieżowe 
400 zł, i  albę, tanio tel: 504 
580 977

Pilnie przyjmę wózek 
spacerówka w db. stanie dla 
chłopca, mama z 3-dzieci Wej-
herowo, tel: 511 107 480

Gazowy podgrzewacz wody 

TERMA elektroniczny tanio 
sprzedam stan idealny tel: 880 
215 385

Sprzedam EASY SHAPER 
lub zamienię na rower stacjo-
narny, tel: 58 350 53 58

Sprzedam drzwi 80 lewe,stan 
bardzo dobry. INTERDOOR, 
tel: 500 605 690

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

Grzejnik olejowy żeliwny, 
cena: 50 zł, tel: 58 621 96 98

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

Komplet sztućców na 6 osób, 
Polsilwer – platerowane, 
posrebrzane, tel: 300 zł, tel: 58 
621 96 98

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

We wszystko czego potrze-
bujesz do pielęgnacji dłoni i 
stylizacji paznokci zaopatrzysz 

się u nas. Bogata oferta, dobre 
ceny, tel: 502 711 506 

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

Sprzedam duży steper z 
kolumnami, 130 zł, tel: 502 
351 988

Kupię wideo - możliwość 
nagrywania tel. 516 217 957

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

Sprzedam posągi dziewczynka 
i chłopak, wys 70 cm, kolor 
łososiowy. Cena za komplet
 350 zł Żukowo tel. 503 867 
144

Młocarnie Warmiankę w bdb. 
stanie, tel: 503 923 874 

Sprzedam telewizor 23 cali 
LG FULL HD oraz mini wieżę 
Sharpa cena 900 zł tel. 695 
462 819

Płyty winylowe – stare, Ru-
mia, tel: 58 671 57 54

Wózek dziecięcy głęboko-
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spacerowy w bardzo dobrym 
stanie, mało używany, granato-
wy – Emmal – Junga, tel: 506 
774 225

Gazowy podgrzewacz wody 
JUNKERS w bardzo dobrym 
stanie, Wejherowo Tel: 696 

325 119 lub (58) 672 24 73

Akordeon, firmy WeltMeister 
po kapitalnym remoncie, cena 
do uzgodnienia, Rumia, tel: 
721 046 152
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Marek Łucyk wygrał konkurs na nowego dyrektora gdyńskiego ośrodka Sportu 
i rekreacji. Jednocześnie 28 lutego złożył mandat radnego i rozpoczął pełnienie 
swoich nowych obowiązków. 

goSIr MA NoWEgo SzEFA

tel. 58 736 33 22, sport@expressgdynski.pl
ZGŁOŚ TEMAT DO DZIAŁU SPORT

Sobotnie spotkanie z Trefl em 
Sopot jeszcze długo było ko-
mentowane przez miłośników 
basketu. W wypełnionej po 
brzegi gdyńskiej hali widowi-
skowo-sportowej zobaczyli-
śmy, bowiem koszykówkę na 
najwyższym poziomie a do 
tego okraszoną emocjami do 
ostatniej syreny. Spotkań z taką 
dramaturgią i zaangażowaniem 
z obu stron chciałoby się oglą-
dać jak najwięcej w TBL. 
- Przede wszystkim chciałbym 
pogratulować przeciwnikom 
wspaniałej postawy a swoim 
zawodnikom podziękować za 
ambicje i walkę włożoną w to 
spotkanie – komentował po 
meczu trener Tomas Pacesas. 
– Mam jednak trochę preten-
sji do swoich podopiecznych, 
że prowadząc już 10 punktami 
daliśmy się dogonić i dopro-
wadzić do nerwowej końców-
ki. Mimo pewnych niedocią-
gnięć cieszę się ogromnie ze 
zwycięstwa – dodał szkolenio-
wiec Prokomu.
Początek spotkania to przewa-
ga Asseco, natomiast goście 
rozkręcali się powoli a ich ma-
szyna na dobre ruszyła dopie-
ro z wejściem na boisko Filipa 
Dylewicza. W żółto-niebie-
skich barwach szalał natomiast 
Radko Varda, który wziął 
na siebie ciężar zdobywania 
punktów. W całym spotkaniu 
uzbierał ich 22. 

Niezwykłe emocje czeka-
ją w najbliższy weekend 
kibiców koszykówki. Na 
Dolnym Śląsku zmierzą 
się ze sobą cztery zespoły 
kandydujące do zdobycia 
Pucharu Polski. 

Turniej fi nałowy planowano 
rozegrać w Łodzi, ale osta-
tecznie został przeniesiony 
do Polkowic.
W tegorocznym Final Four 
wezmą udział gospodynie a 
więc CCC Polkowice, Ener-
ga Toruń, lider tabeli FGE 
Wisła Kraków oraz wciąż 
aktualny mistrz Polski Lo-
tos Gdynia. Żółto-niebie-
skie w sobotnim półfi nale 
o godzinie 17.45 zmierzą 
się z drużyną CCC i na 
pewno będzie to niezwykle 
wyrównany i emocjonują-
cy pojedynek. W bieżącym 
sezonie gdynianki niestety 
dwukrotnie uległy koszy-
karkom z Polkowic, więc 
jest okazja do zrewanżo-
wania się. A zważywszy na 
to, iż podopieczne trenera 
George Dikaioulakosa są w 
coraz wyższej formie kibice 
w Gdyni mają prawo liczyć 
na to, iż z południa Polski 
Lotos przywiezie nad morze 

okazały puchar. 
Żółto-niebieskie mogą czuć 
się jednym z faworytów 
turnieju, gdyż nie przegrały 
już ośmiu kolejnych spo-
tkań, mając na rozkładzie 
m.in. Wisłę Kraków, którą 
pokonały w hali wido-
wisko-sportowej. W tym 
samym obiekcie w sobotę 
nie pozostawiły wątpliwo-
ści koszykarkom z Rybnika, 
jak dużo im jeszcze brakuje 
do mistrza Polski. Przyjezd-
ne nie były w stanie rzucić 
nawet 50 punktów. Ale 
nie tylko obrona grała w 
tym spotkaniu na wysokim 
poziomie. W ofensywie 
podopieczne Dikaioulakosa 
zagrały koncertowo a sześć 
z nich przekroczyło barierę 
10 punktów. Przełożyło się 
to na zdobycie ogółem 114 
oczek. Spotkanie z UTEX 
ROW Rybnik było jedno-
stronnym widowiskiem, 
a w niektórych momen-
tach przewaga Lotosu była 
wręcz przygniatająca. W 27 
minucie różnica punktów 
wynosiła już 40 (74:32). 
Ostatecznie gdynianki wy-
grały 114: 47 i tym samym 
utrzymały czwarte miejsce 
w tabeli FGE.              (ŁK)

Możliwości zakupienia wej-
ściówek są dwie. Pierwsza 
to metoda internetowa za 
pośrednictwem stron www.
kupbilet.pl oraz www.even-
tim.pl. Druga, bardziej trady-
cyjna to zakup biletu w sie-
dzibie klubu Lotos Gdynia. 
Taka możliwość istnieje od 
poniedziałku 28 lutego. 
Co najważniejsze ceny nie 
odstraszają. Ulgowy bilet 
można zakupić już za 5 zło-
tych na skrajne trybuny, czy 
25 złoty na najlepsze miejsca 
w centralnych sektorach. Na-
tomiast bilety normalne są 
praktycznie o połowę droż-
sze. Na najdogodniejszych 
miejscach kibice usiądą pła-
cąc 40 złotych.
Mecz gwiazd Euroligi bę-
dzie także okazją do udzia-
łu w kursokonferencji dla 
trenerów. Wykłady popro-
wadzą George Dikeoulakos 
(Lotos Gdynia), Laszlo Rat-
geber (Fenerbahce Stambuł) 
oraz Guntars Vetra (UMMC 
Ekaterinburg). W zajęciach 
mogą wziąć udział nie tyl-

Silni psychicznie po derbach
Nie opadły jeszcze emocje związane z derbami Trójmiasta, a koszykarze Prokomu już muszą 
sprostać kolejnemu wyzwaniu. Tym razem jednak problemów ze zdobyciem punktów nie powin-
no być, gdyż na drodze podopiecznych Pacesasa stanie zespół z Kołobrzegu.

Nie on został jednak okrzyk-
nięty bohaterem spotkania a 
Amerykanin Daniel Ewing, 
który podrywał gdyński zespół 
w najtrudniejszych momen-
tach.
Mimo przegranej pierwszej 
połowy 32: 36, Prokom zdo-
łał ostatecznie zwyciężyć, choć 
w końcówce nie jednemu ki-
bicowi mocniej zabiło serce. 
Ostatnie 16 sekund było, bo-
wiem niezwykle dramatyczne. 
Ewing zablokował Dylewicza 
a Gustas w emocjach nie po-
trafi ł wznowić piłki przez 5 
sekund i 2 punkty dla Asseco 
stały się faktem. Ostatecznie 
Prokom pokonał Trefl  78:76.
Pokrzepieni takim zwycię-
stwem podopieczni Pacesa-
sa zagrają teraz swoisty dwu-
mecz z Kotwicą Kołobrzeg. 
Najpierw oba zespoły zagrają 
w zaległym spotkaniu w Gdy-
ni ( w środę, mecz po oddaniu 
gazety do druku) a następnie w 
Kołobrzegu w 19 kolejce za-
grają o kolejne ligowe punk-
ty. Rywal zajmuje obecnie 11 
miejsce w tabeli TBL i zgro-
madził 21 punktów w 16 me-
czach. 
Prokom nie powinien mieć, 
więc problemów ze zwycię-
stwem w wyjazdowej potycz-
ce. Mecz rozpocznie się w so-
botę 5 marca o godzinie 18.00.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressgdynski.pl

Lotos celuje w puchar Gwiazdy Euroligi w Dzień Kobiet
Nadal można dokonywać zakupu biletów na największe tegoroczne wydarzenie w żeńskim baskecie. 
Gdyńska hala widowiskowo-sportowa na pewno zapełni się do ostatniego miejsca kibicami, chcącymi 
podziwiać najlepsze koszykarki Euroligi.

ko szkoleniowcy, ale również 
wszyscy fani koszykówki. Za-
jęcia rozpoczną się o 11.30 w 
hali GOSiR przy ulicy Olim-
pijskiej 5.  
Przypominamy jednocześnie, 
iż w All Star Game zobaczymy 
dwie zawodniczki gdyńskiego 

Lotosu. Amerykanka Moni-
ca Wright została wybrana do 
drużyny Reszty Świata przez 
kibiców, natomiast Elina Bab-
kina do zespołu Europy trafi ła 
dzięki decyzji trenerów, działa-
czy i ekspertów żeńskiego ba-
sketu. Dodatkowo opiekunem 

zespołu Europy będzie w tym 
spotkaniu George Dikeoula-
kos, obecny szkoleniowiec żół-
to-niebieskich.
Mecz Gwiazd odbędzie się w 
hali Gdynia w Dzień Kobiet 8 
marca o godzinie 17.45.

Ł. Krzemiński
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Zwycięstwo w derbach jest niezwykle cenne dla Prokomu

Gwiazdy zeszłorocznej edycji All Star Game

Fo
t. 

w
w

w.
lo

to
sg

dy
ni

a.
pl



3 marca 2011 r.
czytelnicy@expressgdynski.pl

www.expressgdynski.pl 11SPORT

Zawodniczki Vistalu muszą 
uważać, gdyż mocno po pie-
tach depczą im szczypiornist-
ki SPR. Lublinianki tracą, bo-
wiem do żółto-niebieskich 
zaledwie jeden punkt. Na 
szczęście podopieczne Jerzego 
Cieplińskiego dały się w tym 

sezonie pokonać wyłącznie 
drużynie Zagłębia i raz SPR, 
więc we własnej hali powinny 
poradzić sobie z gośćmi z El-
bląga.
Tym bardziej, że będą na pew-
no podbudowane zwycięstwem 
w 21 kolejce nad Piotrkovią 

Piotrków Trybunalski i to na 
jej parkiecie. Mecz miał jed-
nak dwie odsłony. Do przerwy 
ton grze nadawały miejscowe, 
które szybko objęły prowadze-
nie 5:2. Łączpol nie pozwolił 
jednak podopiecznym Rober-
ta Nowakowskiego zbytnio się 

oddalić a w 12 minucie dopro-
wadził nawet do remisu 7:7. 
Na przerwę z dwubramkowym 
prowadzeniem schodziły jed-
nak zawodniczki Piotrkovi.
Po zmianie stron sytuacja się 
zmieniła. Łączpol opanował 
sytuację, zaczął grać dokład-

niej, popełniać mniej wła-
snych błędów, co zaowocowa-
ło wypracowaniem jedno-dwu 
bramkowej przewagi, której 
podopieczne Cieplińskiego nie 
oddały jeż do końca meczu wy-
grywając ostatecznie 28:25.
Jeśli równie dobrze w bram-

Nowy dyrektor musiał 
przejść kilka etapów kon-
kursowych, w których 
przekonanie komicji nie 
było sprawą łatwą. Łucyk 
przedstawił nowatorską 
wizje prowadzenia jednost-
ki budżetowej, ukierun-
kowaną także na wyko-
rzystanie środków z Unii 
Europejskiej. O swoich 
planach dyrektor zdążył 
również w pierwszej kolej-
ności poinformować pra-
cowników GOSiR.
Marek Łucyk od 1998 r. 
pełni funkcję radnego Mia-
sta Gdyni. Jest członkiem 

komisji sportu, w której 
ma do czynienia z plano-
waniem zadań oraz wydat-
ków dotyczących GOSI-
R-u. Pełni również funkcję 
przewodniczącego komisji 
rewizyjnej. Kandydat 
związany jest ze sportem, 
głównie z zespołem Vistal 
Łączpol Gdynia.   
Nowy dyrektor zgodnie z 
wymaganiami prawnymi 
28 lutego złożył mandat 
radnego i bez przeszkód 
mógł przejąć obowiązki w 
Gdyńskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. 

(luK)  

Obserwując ostatni sparing 
gdynian nie trudno było 
odnieść wrażenie, że jesz-
cze nie wszystkie trybiki w 
maszynie trenera działają 
tak jak by sobie tego zaży-
czył. Nadal donośny głos 
Grembockiego niesie się po 
trybunach. Jednak, jeśli są 
to skuteczne metody i Bał-
tyk dzięki nim zacznie od 
zwycięstwa w pojedynku 
z Ruchem Zdzieszowice to 
kibice zapewne przyklasną 
poczynaniom trenera.
Ostatnie spotkanie sparin-
gowe z Jeziorkiem Iława 
miało dwie odsłony. Do 
przerwy to Bałtyk kon-
trolował grę i prowadził 
w pełni zasłużenie 2:0. 
Bramki na swoje konto 
zapisali Michał Micha-
łek oraz Mateusz Łuczak. 
Niestety po przerwie stroną 
przeważającą byli goście a 
jedynym sposobem, w jaki 
Bałtyk starał się przedostać 
pod bramkę przeciwnika 

były długie piłki grane na 
Kudybę.
Efektem takiej gry okazały 
się dwa stracone gole. Naj-
pierw w zamieszaniu pod-
bramkowym a następnie 
w 90 minucie Kadłuby nie 
były w stanie upilnować 
piłkarzy Jezioraka Iława. 
Miejmy jednak nadzieję, iż 
w piątek taka sytuacja się 
nie powtórzy i po ostatnim 
gwizdku sędziego to pod-
opieczni Jacka Gremboc-
kiego będą się cieszyć ze 
zdobycia 3 punktów. Ruch 
Zdzieszowice zajmuje 8 
miejsce po rundzie jesien-
nej i zgromadził na swoim 
koncie tyle samo punktów, 
co Bałtyk. Rywal niebie-
sko-białych traci bardzo 
mało bramek, ale również 
mało strzela. 
Początek spotkania na Na-
rodowym Stadionie Rugby 
w piątek 4 marca o godzi-
nie 18.00.

Ł. Krzemiński  

W ostatniej kolejce z Elblągiem
Na zakończenie zmagań w rundzie zasadniczej PGNiG Superligi Łączpol we własnej hali podej-
mie Star Elbląg. Celem zespołu jest zachowanie drugiej pozycji przed fazą pucharową.

ce jak w Piotrkowie będzie spi-
sywała się Sadowska a koleżan-
ki w ataku zagrają skutecznie to 
zwycięstwo w ostatniej kolejce ze 
Startem Elbląg jest raczej pewne. 
Trener Ciepliński na pewno jed-
nak uczuli swoje zawodniczki, że 
najbliższy rywal nie jest zespołem 
słabym. Zajmuje przecież czwarte 
miejsce w tabeli. Na jesieni w po-
jedynku tych dwóch zespołów w 
Elblągu minimalnie lepsze okaza-
ły się zawodniczki Vistalu wygry-
wając 28:27.
Mecz rozpocznie się w sobotę 5 
marca o godzinie 17.00 w hali wi-
dowiskowo-sportowej Gdynia.

Ł. Krzemiński

Nowy dyrektor GOSiR

Trzy punkty koniecznością
Niestety nie na nowym stadionie miejskim a 
na Narodowym Stadionie Rugby pierwszy mecz 
wiosny rozegrają piłkarze Bałtyku. W ostatnim 
test-meczu podopieczni Jacka Grembockiego 
zremisowali z Jeziorkiem Iława.

1 marca nastąpiła zmiana na stanowisku dyrek-
tora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Od tego dnia osobą odpowiedzialną za prężnie 
funkcjonującą instytucję będzie Marek Łucyk.

Nominację wręcza Wojciech Szczurek
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Arka w pierwszej wiosen-
nej kolejce niestety przegrała 
i teraz musi szukać punktów 
w spotkaniu z wciąż jeszcze 
aktualnym mistrzem Polski. 
A remis z Wisłą był na wycią-
gnięcie ręki, a właściwie nogi 
Patryka Małeckiego, który w 
samej końcówce przechytrzył 
gdyńskich obrońców.
Biała Gwiazda przeprowa-
dziła w zimowym okienku 
transferowym kilka cieka-
wych transakcji, o czym już 
od pierwszych minut przeko-
nywała się gdyńska drużyna. 
Przed spotkaniem to goście 
stawiani byli w roli fawory-
tów. 
Nic takiego nie miało jednak 
miejsca, ponieważ żółto- nie-
biescy nie przestraszyli się 
krakowian i walczyli jak rów-
ny z równym. Poza tym nie 
mieli innego wyjścia, gdyż 
by uratować się przed spad-

kiem punkty trzeba zdobywać 
w każdym meczu. Wspaniały 
doping ponad 11 tysięcy wi-
dzów niósł Arkę pod bramkę 
przeciwnika. Mimo wszystko 
to jednaka bardziej rutynowa-
ni rywale stworzyli groźniej-
sze sytuacje. 
Po strzale Patryka Małeckiego 
dobijał Kirm, ale trafił tylko w 
słupek. Dobre sytuacje mieli 
również Genkow i wspomnia-
ny wcześniej Małecki. Obaj 
strzelając głową mylili się mi-
nimalnie. Arka starała się od-
powiadać głównie wykorzy-
stując stałe fragmenty gry. Po 
jednym z nich piłka zatrzyma-
ła się nie linii bramkowej Ser-
gieja Pareiko. 
Przez 89 minut zanosiło się 
na bezbramkowy remis. Wisła 
miała jednak w swoich sze-
regach indywidualność, któ-
rej Arce brakuje. Człowieka, 
który sam potrafi rozstrzygnąć 
losy meczu. Mowa o Patryku 
Małeckim, który świetnym 
zwodem ograł Szmatiuka i 
strzelił mocno pod poprzecz-

kę obok bezradnego Moretto.
- Trudno mi zebrać myśli po 
takim meczu. Z przebiegu 
całego spotkania zasłużyli-
śmy sobie przynajmniej na 
jeden punkt - powiedział tre-
ner Dariusz Pasieka. – Trener 
Maskant ma w swoim zespo-
le kilku zawodników, którzy 
sami potrafią rozstrzygnąć 
losy meczu. Żal mi jest mo-
jej drużyny, bo zainwestowała 
w to spotkanie mnóstwo sił i 
ambicji i dużo nie brakowało 
abyśmy nie zostali nagrodze-
ni jednym punktem – dodał 
szkoleniowiec żółto-niebie-
skich.
O tym meczu trzeba jednak 
jak najszybciej zapomnieć 
i skoncentrować się na po-
tyczce z Lechem. Poznania-
cy grali ostatnio, co trzy dni 
i w tym trener Pasieka może 
upatrywać szansy na korzyst-
ny rezultat. Również zamie-
szanie z Jose Bakero na pew-
no nie wpływa pozytywnie na 
atmosferę w szatni Lecha. W 
kuluarach mówi się nawet, iż 

w niedługim czasie może na-
stąpić zmiana na stanowisku 
szkoleniowca poznaniaków. 
Przymierzany do tej roli jest 
były selekcjoner reprezentacji 
Polski Paweł Janas.
Ponadto Lech ostatnio nie 
prezentuje wysokiej formy 
piłkarskiej. Odpadł z Ligi 
Europejskiej, choć rywal nie 
należał do tych z najwyższej 
półki. Nie poradził sobie rów-
nież w Pucharze Polski z Po-
lonia Warszawa przegrywa-
jąc pierwsze spotkanie 0:1 i 
to na własnym stadionie. Na-
wet zwycięstwo w niedziele z 
Widzewem Łódź było wymę-
czone. 
Zatem przesłanek do pokona-
nia mistrza Polski jest wiele. 
Poza tym Arka nie może się 
oglądać na to, z kim gra, tylko 
po prostu musi zacząć zdoby-
wać punkty. Kibice na pewno 
liczą, ze w zwycięstwie pomo-
rze nowy nabytek Ervin Ske-
la. Początek emocji w sobotę 
5 marca o godzinie 19.15.

Kibice żółto-niebieskich liczy-
li, że jeszcze przed zamknię-
ciem okienka transferowego 
do klubu trafi nowy napastnik, 
który zapewni zdobycie mi-
nimum pięciu bramek w run-
dzie. Tak się nie stało, ale Ske-
la po części rekompensuje ten 
niedostatek.
Reprezentant Albanii nie jest 
w prawdzie typowym egzeku-
torem, ale jak się strzela bram-
ki wie. Robił to przecież przez 
kilkanaście lat z powodzeniem 
na niemieckich boiskach. Po-
nadto dysponuje niesamowi-
tym doświadczeniem, które w 
walce o utrzymanie w Ekstra-
klasie może być czynnikiem 
decydującym. 
Niewysoki ofensywny po-
mocnik najbardziej kojarzo-
ny jest z występami w ze-
spole Eintracht Frankfurt. W 
swoim najlepszym sezonie 
2003/2004 w 30 meczach nie-
mieckiej ekstraklasy strzelił 8 

Rundę wiosenną w nie-
dzielę zainauguru-
ją również podopiecz-
ni Dariusza Mierzejew-
skiego. Drużyna Arki 
zagra z zespołem, któ-
ry jest bezpośrednim 
zapleczem mistrza Pol-
ski. 

Wystarczy tylko wspo-
mnieć, że z zespołu mło-
dego Lecha do kadry 
pierwszej drużyny udało 
się przebić choćby Ma-
teuszowi Możdżeniowi 
czy Kamilowi Drygasowi. 
Pierwszy zostanie zapa-
miętany, jako 
strzelec przepięknej bram-
ki w spotkaniu z Man-
chesterem City a drugi 
m.in. z udanych występów 
przeciwko Sparcie Praga 
w eliminacjach do Ligi 
Mistrzów.
Jednak zawodnicy Arki nie 
powinni podchodzić do 
tego spotkania z drżeniem 
kolan, gdyż to oni zajmują 
wyższe miejsce w tabeli 

i mają 4 punkty przewagi 
nad Kolejorzem. W jesien-
nym spotkaniu obu zespo-
łów rozegranym na Naro-
dowym Stadionie Rugby 
lepsi okazali się poznania-
cy zwyciężając 2:1. Jedyną 
bramkę dla Arki strzelił 
Bartosz Brodziński a dla 
Lecha trafił m.in. właśnie 
Możdżeń. 
Lechici w swoim ostatnim 
sprawdzianie przed inau-
guracyjną kolejką pokonali 
Lubuszanina Trzcianka 
2:0. Bramki zdobyli Jurga i 
Bereszyński.
Także Arka w sobotę roz-
grywała ostatni sparing. 
Podopieczni Dariusza Mie-
rzejewskiego nie mieli pro-
blemów z pokonaniem A-
klasowego zespołu rezerw 
Olimpii Elbląg. Arkowcy 
po bramkach Bartlewskie-
go, Słowińskiego, Brzuzy, 
Brodziński, Klesser i Róg 
wygrali 6:2 (3:2). 
Spotkanie zaplanowano na 
niedziele 6 marca na go-
dzinę 13.00.

(luK)

Młoda też z LechemErvin Skela w Arce Gdynia!
W ostatniej dosłownie chwili do Gdyni udało się zakontraktować albańskiego internacjonała. Grający przez wiele 
lat w Bundeslidze zawodnik na pewno poprawi jakość gry zespołu w ofensywie i wypracuje kilka bramek kolegom.

bramek. 
Ponadto występował jeszcze 
w Armini Bielefeld, 1 FC Ka-
iserslautern i ostatnio Energie 
Cottbus. W każdym z tych ze-
społów był wiodącą postacią 

i miejmy nadzieję, że tak bę-
dzie również w Arce. 
Trener Pasieka potrzebował 
zawodnika ofensywnego, któ-
ry pociągnie zespół do walki i 
będzie stwarzał zagrożenie pod 

bramką przeciwnika. Takim na 
pewno jest Skela a na pokaza-
nie pełni swoich umiejętności 
ma pół roku, gdyż do czerw-
ca podpisał umowę z Arką. 
                                        (luK)    

Na boisku przyjaciół nie będzie
Choć wiadomo jak dobre relacje utrzymują ze sobą kibice Arki i Lecha to 
zdecydowanie inaczej sytuacja będzie wyglądała na boisku. Punkty są po-
trzebne jak tlen zarówno żółto-niebieskim jak i Kolejorzowi. Najgorszym 
wynikiem w sobotę będzie remis. 

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressgdynski.pl

Skela już 
trenuje z Arką

Michał Płotka to podstawowy zawodnik Arki
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