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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

W myśl nowych przepisów 
stanie się to możliwe od 1 lip-
ca 2015 roku. Wówczas zaczną 
obowiązywać karty parkingo-
we, które wydawane są na bar-
dzo restrykcyjnych zasadach.

Od początku lipca tego roku 
niepełnosprawni kierowcy w 
całej Polsce mogą ubiegać się 
o karty parkingowe wydawa-
ne jedynie przez powiatowy 
zespołu ds. orzekania o nie-
pełnosprawności. Taki przepis 
wprowadziła zmieniona usta-
wa „Prawo ruchu drogowego”. 
Rozwiązanie ma w znacznym 
stopniu ograniczyć możli-
wość nadużyć, a jednocześnie 
zawęża grupę uprawnionych 

do osób z największymi trud-
nościami w poruszaniu się, 
dla których samochód jest w 
zasadzie jedynym dostepnym 
środkiem transportu. Uprzy-
wilejowane są także osoby z 
niepełnosprawnością narządu 
wzroku. Oczywiście, co zrozu-
miałe w tym przypadku, ich 
dokument ważny jest także 
dla opiekuna, który prowadzi 
samochód podczas podróży, 
np. do lekarza czy na zakupy.

Nowością w przepisach jest 
też bardzo wysoka kara dla 
tych, którzy bezprawnie po-
sługują się kartą parkingową. 
W przeszłości nagminnie zda-
rzało się, że kierowcy używali 

Bezpłatne parkowanie dla niepełnosprawnych

Rada Dzielnicy Dąbrowa za-
prasza wszystkich mieszkańców, 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi 
na III Dzień z grami planszowy-
mi. W sobotę 8 listopada, w go-
dzinach 10.00-18.00 w Zespole 
Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagiet-
kowa 73) będzie okazja zagrania 
w kilkadziesiąt różnych tytu-
łów gier planszowych. Odbędą 
się również turnieje w których 
można wygrać atrakcyjne na-
grody. Udział jest bezpłatny!

Planszówki to rozrywka nie-
zwykle modna i popularna. W 
niepogodę wystarczy „Wsiąść 
do pociągu”, wieczorem wybrać 
się w „Podróż do gwiazd”, na 
plaży zapoznać się z „Książęta-
mi z Florencji”, albo sprawdzić, 
co się dzieje w „Zakładzie lubel-
skim”. Między innymi z tymi ty-
tułami gier można się zmierzyć 
w otwartym jakiś czas temu Mi-
nisterstwie Gier Planszowych w 
Gdyni. To miejsce, w którym 
gry można nie tylko kupić, ale 
również wypożyczyć. Gry są 
dostępne w ministerstwie, gdzie 
goście mogą zagrać na miejscu 
albo zabrać ze sobą do domu. 

- Planszówki również świet-
nie sprawdzają się na wyjazdy 
ze znajomymi nad jezioro, po 
całym dniu spędzonym na po-
wietrzu, na żaglówce, kajaku, 
czy w trakcie jakiegokolwiek 
aktywnego wypoczynku, przy-
jemnie jest wieczorem usiąść 
z grupą znajomych i rozegrać 
partyjkę jakiejś ciekawej gry 
- mówi Jan Żurowski, z Mini-
sterstwa Gier Planszowych.

Gry można także wypożyczać 
w � liach Biblioteki Miejskiej w 
Gdyni. Już od pół roku w � lii nr 
20 na Dąbrowie można wypo-
życzać gry planszowe. W � lii nr 
1 (ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże) 
od sierpnia 2012 roku działa 
wypożyczalnia gier planszo-
wych i odbywają się rozgrywki 
w bibliotece. Na zajęcia można 
także przynieść swoją ulubio-
ną grę.
Dorota Korbut

Niepełnosprawni kierowcy zaparkują w gdyńskiej Stre� e 
Płatnego Parkowania za darmo - taką decyzję podjęto na 
kończącej kadencję sesji Rady Miasta. 

dokumentu wystawionego na 
osobę zmarłą. Obecnie mandat 
wynosi 2000 złotych.

- Intencją gdyńskiej uchwały 
zwalniającej osoby niepełno-
sprawne z opłaty za parkowanie 
w Stre� e Płatnego Parkowania 
było wprowadzenie przepisów 
obowiązujących w innych mia-
stach Polski, również w Gdań-
sku i Sopocie - mówi Marek 
Stępa, wiceprezydent Gdyni. 
-  Ich ujednolicenie pozwoli 
uniknąć ukarania opłatą dodat-
kową gości naszego miasta gdy 
postępowali zgodnie z zasada-
mi obowiązującymi w innych 
miastach, a u nas dotychczas 
się różniły. Zaostrzenie przepi-
sów spowoduje zaś,, że z ulgi 
skorzystają rzeczywiście osoby 
niepełnosprawne.

Dlaczego przepisy zaczną obo-

wiązywać dopiero w połowie 
przyszłego roku? Choć zmie-
nione Prawo ruchu drogowego 

obowiązuje od blisko czterech 
miesięcy, okazało się, że zespo-
ły orzekające nie były w stanie 

przeanalizować wszystkich 
wniosków, jakie do nich napły-
nęły. Oprac. DK

PRZYJDŹ I ZAGRAJ 
W PLANSZÓWKĘ!
Gry planszowe to rozrywka, która zadomowiła się w naszym mieście 
na dobre. Właśnie odbędzie się kolejna inicjatywa spod tego znaku. 
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Planszówki oraz gdy karciane to rozrywka niezwykle modna i popularna



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

Najlepsi polscy rycerze 
spotkają się w sobotę w 
Gdyni. Udział w zawodach 
wezmą najlepsze drużyny z 
Polski oraz gościnnie ekipa 
z Kaliningradu. 

Polska Liga Walk Rycer-
skich to seria zawodów, 
która wyłania najlepsza 
ekipę rycerzy w kraju. W 
sobotę starcia odbędą się 
na hali YMCA w Gdyni w 
godz. 13-17.

Pełnokontaktowe walki 
rycerskie to prężnie 
rozwijający się sport. W 
ostatnich mistrzostwach 
świata udział wzięło ponad 
20 reprezentacji. Wystę-
pują tam nie tylko kraje 
z Europy, ale nawet USA, 
Japonia czy Argentyna. 
Sami zawodnicy mówią o 
swoich występach: „sport 
w historycznej oprawie.”

Jest to prawdopodobnie 
jedyny na świecie grupowy 
sport walki. Dozwolone są 
uderzenia pięścią, rantem 

tarczy czy kopnięcia. Na 
sali YMCA odbędą się 
zawody w najbardziej 
widowiskowej formule, 
czyli 5 vs 5. Oznacza to, że 
każda z drużyn wystawia 
pięciu zawodników, walka 
jest przerywana dopiero w 
momencie, gdy w przegra-
nej drużynie nikt nie stoi 
na nogach. Ze względu 
na widowiskowość walk 
często nazywane są one 
„rycerskim MMA”.

- W Gdyni zmierzą się 
najlepsi rycerze z całej 
Polski, którzy już niedługo 
zasilą szeregi Rycerskiej 
Kadry Polski – opowia-
da Marcin Janiszewski z 
Polskiego Stowarzyszenia 
Walk Rycerskich. - Dodat-
kowo na turnieju będzie 
utytułowana drużyna z 
Kaliningradu, zwycięzcy 
ostatniego turnieju ligowe-
go w Gdyni, co podniesie 
rangę i poziom widowiska.
DK

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

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

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

Występ odbędzie się 25 listo-

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



Otwarcia dokonali: Michał 
Guć - wiceprezydent Gdyni oraz 
Katarzyna Stec - wicedyrektor 
gdyńskiego MOPS. Podopiecz-
ni świetlicy kierowani są do niej 
właśnie przez  MOPS.

- Proponujemy nową for-
mę wsparcia - mówi Kordian 
Kulaszewicz, prezes Fundacji 
Adaptacja M&K. - Są to usługi 
opiekuńcze, świadczone w spe-
cjalnie przygotowanej świetlicy 
opiekuńczej, przeznaczonej dla 

10 osób starszych.
Świetlica oferuje opiekę, po-

siłki oraz zajęcia aktywizujące 
podtrzymujące sprawność. 
Znajduje się się przy ul. Chy-
lońskiej 65/2 i czynna będzie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30- 16.00.

- Zapewniamy też pomoc 
przy podstawowych czynno-
ściach higienicznych, spoży-
waniu posiłków, o ile wymaga 
tego poziom niesamodzielno-

ści i stan zdrowia uczestnika 
– dodaje Kordian Kulaszewicz. 
- Zakres usług opiekuńczych 
obejmuje też zalecenia lekar-
skie, takie jak pomiar ciśnie-
nia tętniczego czy pomiar 
cukru we krwi oraz apliko-
wanie lekarstw. Każdego dnia 
zapewniamy gorący posiłek 
(obiad), napoje zimne i gorące 
z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb uczestników.
Dorota Korbut

Miejsce dla seniorów
Zaczęła działać świetlica opiekuńcza dla seniorów w dzielnicy Chylonia. 
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Świetlica rozpoczęła działalność



4 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Wyciągnięty z morza gdań-
ski stadion ląduje na plaży w 
Gdyni. Niemożliwe? Możliwe, 
zwłaszcza że film, który o tym 
opowiada, nosi tytuł „Polska - 
tam, gdzie dzieją się niewiary-
godne rzeczy”. 

Gdynia, obok Gdańska, 
Warszawy, Krakowa i Tatr, 
zagrała w najnowszym spocie 
promującym nasz kraj. 

Film rozpoczyna scena w 
angielskiej szkole. Chłopiec 
opowiada koledze, co robił 

podczas wakacji w Polsce. Był 
z rodzicami nad morzem (na 
gdyńskim bulwarze), widział 
stadion wyciągany z wody na 
plażę przez setki siłaczy (ta 
scena kręcona była w Gdyni), 
obserwował rycerską bitwę na 
ulicach Warszawy, poszuki-
wał smoka w Krakowie, a na 
koniec odwiedził śpiącego ol-
brzyma w górach. Opowieści 
towarzyszą fantastyczne uję-
cia, a potem chłopiec wyciąga 
tablet i pokazuje zdjęcia z - już 

najzupełniej realnych - miejsc. 
I tu wprawne oko wypatrzy 
wiele akcentów gdyńskich - 
Sea Towers, molo w Orłowie 
i zdjęcie miasta i portu z lotu 
ptaka. Klip wieńczy hasło pro-
mocyjne: „Polska - tam, gdzie 
dzieją się niewiarygodne 
rzeczy” („Polska - where the 
unbelievable happens”). Film 
został zrealizowany na zamó-
wienie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.
Oprac. DK

Gdynia w klipie promującym Polskę
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Legendarna, kanadyjska 
grupa Front Line Assembly 
zagrała 30 października w 
gdańskim klubie B90. Zespół, 
który łączy w swojej muzyce 
elementy industrialu, EBM, 
a ostatnio nawet dubstepu 
zaprezentował w Gdańsku 
wyjątkowo dynamiczny, wi-
dowiskowy koncert. W trak-
cie koncertu wystąpiła także 
polska grupa Das Moon. 
Kanadyjska grupa została 
stworzona przez Billa Leeba 
(jednego z założycieli zespołu 
Skinny Puppy) i Micheala Bal-
cha w 1986 roku. Jej pierwsze 
albumy m.in „Tactical Neu-
ral Implant” zostały entuzja-
stycznie przyjęte przez fanów 
a Front Line Assembly stało 
się wyjątkowo popularnym 
i cenionym zespołem grają-
cym muzykę industrialną. W 
kolejnych latach zmieniał się 
skład zespołu i w jego muzyce 
pojawiały się także elektro-
niczne i często nawet ambien-
towe elementy. Nie zmieniały 
się natomiast zainteresowania 
grupy, która w tekstach swo-
ich utworów opisywała relacje 
„człowiek-technologia”, poru-
szała tematy nawiązujące do 
gatunku science-fiction lub 
opisywała pesymistyczną, po-
stapokaliptyczną  przyszłość. 

Industrialna legenda zagrała w B90 

Front Line Assembly zagrał w Gdańsku wyjątkowo 
widowiskowy koncert

Lokalizacja trójmiejskiego kon-
certu kanadyjskiej grupy w su-
rowych (ale świetnie nagłośnio-
nych) wnętrzach klubu B90, 
który stworzono na opuszczo-
nych terenach postoczniowych  
okazało się więc rewelacyj-
nym pomysłem. Zresztą, 
sam klub i stoczniowe oko-
lice zrobił także duże wra-
żenie na wokaliście zespołu. 
Prawie dwugodzinny występ 
grupy w klubie B90 rozpoczęły 
utwory z najnowszego album 
(m.in „Killing Ground” i „Blo-

od”), później koncertowicze 
mogli usłyszeć także starsze 
utwory z płyty „Tactical Neu-
ral Impact”. Widowiskowym 
elementem koncertu były wi-
zualizacje, dużym i pozytyw-
nym zaskoczeniem było kilka 
utworów, podczas których  
Bill Leeb i Jeremy Inkel grali 
na bębnach. Gdański koncert 
FLA zakończyło kilka bisów, 
a fani mieli okazję usłyszeć 
na zakończenie występu m.in 
kultowy utwór „Millenium”. 
(GB)
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Do Polski powraca Glenn 
Miller Orchestra! Znakomity 
zespół profesjonalnych muzy-
ków, którzy specjalizują się w 
tradycyjnej aranżacji bigban-
dowego brzmienia, zagra swo-
je najbardziej znane utwory.

Wyjątkowego uroku koncer-
towi nada rewelacyjna woka-
listka Natalie Angst, a wspa-
niała orkiestra pod batutą Wila 

Saldena doda całości nutkę ży-
wiołowości i pikanterii. 

Orkiestra Glenna Millera jest 
najpopularniejszą i najbardziej 
pożądaną kapelą swingową na 
świecie. Mimo, iż początki or-
kiestry sięgają lat 30. ubiegłe-
go stulecia, to właśnie ona jest 
niekwestionowanym liderem 
big-bandowego formatu po 
dziś dzień. Dzięki wyśmie-

nitym utworom takim jak 
Moonlight Serenade kapela 
ugruntowała swoją pozycję na 
muzycznej scenie. Po śmierci 
założyciela orkiestry – Glenna 
Millera, jego najbliższy przy-
jaciel – Tex Beneke, postano-
wił kontynuować działalność 
zespołu już pod nazwą The 
World Famous GLENN MIL-
LER ORCHESTRA. Od tego 

momentu grupa nieprzerwa-
nie występuje na całym świe-
cie, dając blisko 300 koncer-
tów rocznie. 

Koncert - 1 grudnia 2014 
– Gdynia, Teatr Muzyczny, 
godz. 19:00. Bilety do naby-
cia na www.makroconcert.pl, 
www.ebilet.pl, www.eventim.
pl oraz w salonach Empik.
DK

Glenn Miller Orchestra w Polsce!



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę Mieroszy-
no 1000m. Cena 50 tys. do ma-
łej negocjacji. Tel: 607-563-067

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

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

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 budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

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

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

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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ pokój umeblowany, 
mile widziana kobieta. Bolsze-
wo, Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Seat Ibiza lll 2002r 
1,2b srebrny Stan Idealny 
z Niemiec cena:7700zł Kaliska. 
Tel: 508-902-036

SPRZEDAM Seat Arosa 2002r. 
Stan Idealny z Niemiec 1,0 mpi 
Kaliska. Tel: 508-902-036

KUPIĘ

AUTO Skup, skupujemy wszyst-
kie marki i roczniki. Super ceny, 
dojazd. Tel: 784-136-136

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

MOTOCYKL jawa 350 twin 
sport, Tczew. Tel: 728-185-466

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 155x70x13.
rocz.09. 09. Cena 320 zl. Tel: 
510-501-955.

EDUKACJA

POMOC w nauce matematyki 
i � zyki. Egzaminy maturalne, 
nauczyciel specjalista. Gdynia, 
Tel: (58) 623-30-45 

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

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE
SPRZEDAM tv samsung lcd 
37 cali. Stan bardzo dobry 2 
letni, cena 550 zł, Gdynia. Tel: 
888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

ZOSTAŃ konsultantem d/s 
planowania � nansowego. Wyślij 
CV na adres: midtrade@onet.pl 

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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 

Cale trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

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

TOWARZYSKIE

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepa-
lący pozna Panią.

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

SINGEL 33 lat modelowy typ 
urody, penis 20cm, szukam pani 
30 – 55lat sponsorki z klasą. Tel: 
728-185-466. Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM warchlaki 20-30 
kg. Sztuk 150. Cena 160zł/szt. 
Tel: 723-157-876

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 

rozkładana, nowe. Cena 4000 zł. 
Tel: 790-398-115

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

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

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

SPRZEDAM Odkurzacz Power-
Med, wielofunkcyjny przeciw 
alergiczny z pojemnikiem na 
kurz z wodą. Mało używany, 
plus cały zestaw do prania 
dywanów i tapicerek. Cena 3400 
zł. Tel: 796-400-131 Sierakowice

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

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

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

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

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z 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 dziew-
czynki, 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, pamiąt-
ki 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

ŻYCZENIA

PANI Bogusławie Labuda 
i dyrekcji Muzeum Piśmien-
nictwa Muzyki Kaszubskiej, 
za umożliwienie zwiedzania 
persjonariuszce pobliskiego 
dps wraz z wolontariuszką, ser-
decznie dziękujemy. Wspaniała 
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- Asseco Gdynia gra jak 
za najlepszych lat. 2 listo-
pada gdyńscy koszykarze 
uporali się z wicemistrzem 
kraju, Stelmetem Zielona 
Góra, wygrywając 72:68. 
Po raz kolejny z dobrej 
strony pokazał się Filip 
Matczak, który ma za sobą 
grę w zielonogórskich 
barwach. W niedzielę pod-
opieczni Davida Dedka 
zmierzą się w Słupsku z 
Energą Czarnymi.

- Basket Gdynia nie 
wygrał w tym sezonie 
ani jednego spotkania. 
Ostatnio koszykarki znad 
morza przegrały 60:95 
w Gorzowie z miejsco-
wym AZS PWSZ.  Kiedy 

przyjdzie przełamanie? 
Niewykluczone, że w 
Koninie. Tamtejszy Basket 
znajduje się w podobnej 
sytuacji co gdyński - pięć 
porażek na koncie.

 - O ósme zwycięstwo 
zagrają 8 listopada (sobo-
ta, Gdynia Arena, począ-
tek 17:00) piłki ręczne 
Vistalu Gdynia. Na ich 
drodze stanie Aussie Sylex 
Sambor Tczew, okupujący 
dolne rejony tabeli. 12 
listopada (środa) to dzień 
rywalizacji Vistalu Gdynia 
i KPR Jelenia Góra, więc 
gdyńscy kibice na brak 
emocji związanych ze 
szczypiorniakiem narzekać 
nie mogą. KH

35-letni weteran po raz ko-
lejny potwierdził, że stanowi 
niezwykle ważne ogniwo 
gdyńskiej drużyny. W bieżą-
cym sezonie trafiał do siatki 
rywali trzykrotnie i zaliczył 
taka samą liczbę asyst. W 
miniony piątek przesądził o 
zwycięstwie Arkowców nad 
Chrobrym Głogów. 

Arka przystąpiła do spotka-
nia z beniaminkiem z kilkoma 
zmianami w składzie. Przede 
wcześnie miejsce między 
słupkami żółto-niebieskich 
zajął Jakub Miszczuk. Szansę 
na zaprezentowanie swoich 
umiejętności od pierwszej 
minuty otrzymali również 
Grzegorz Lech oraz Michał 
Szubert. Zarówno miejscowi, 
jak i przyjezdni przystąpili 
do tej rywalizacji ze sporym 
animuszem i po obu stronach 
nie brakowało sytuacji pod-
bramkowych. Na premiero-
wego gola trzeba było jednak 
czekać do 65. minuty, kiedy 
niezawodny Bartosz Ława 
ładnym uderzeniem z pro-
stego podbicia nie dał szans 
Sławomirowi Janickiemu. W 
kolejnych 25 minutach piłka 
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Bezcenny Ława dał komplet punktów
nie ugrzęzła już ani razu w siat-
ce i bardzo ważne trzy punkty 
do tabeli mogli dopisać sobie 
podopieczni Grzegorza Niciń-
skiego. 

Niełatwe zadanie czeka 
gdyńską Arkę w sobotnie po-
południe. O 13:30 na boisku 
w Grudziądzu stanie naprze-
ciw tamtejszej Olimpii, która 
plasuje się aktualnie na trze-
ciej pozycji w pierwszoligowej 
klasyfikacji i wygrała osiem 
meczów. Piłkarze z Trójmia-

sta znajdują się na jedenastym 
miejscu i posiadają tylko dwu-
punktową przewagę nad strefą 
spadkową.

15. kolejka I ligi

Arka Gdynia 
- Chrobry Głogów 1:0 (0:0)
Bramki: Ława 65’
Arka: Miszczuk - Glauber, So-
bieraj, Fialho, Warcholak - da 
Silva (64’ Calderon),  Ława, 
Nalepa (85’ Łukasiewicz), Wo-

jowski - Lech - Szubert (74’ 
Wardziński)
Chrobry: Janicki - Ilków-Go-
łąb, Michalec, Bogusławski, 
Samiec, Danielak, Hałambiec 
(85’ Ałdaś), Mat. Szałek (46’ 
Ulatowski), Kościelniak, Szcze-
paniak, Piotrowski 
Sędzia: Tomasz Radkiewicz 
(Łódź)
Żółte kartki: Glauber (Arka) 
oraz Michalec (Chrobry)
Widzów: 2325
Krzysztof Handke
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