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- SPRAWDZIŁ SIĘ CZARNY SCENARIUSZ – POINFORMOWAŁ PODCZAS SPECJALNIE 
ZWOŁANEJ KONFERENCJI RAFAŁ SZLAS, PREZES GRYFA (DRUGI OD PRAWEJ). 
- BEZ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU MIASTA NIE JESTEŚMY W STANIE 
UTRZYMAĆ KLUBU W TAK WYSOKIEJ LIDZE.

Gryf Orlex Wejherowo wycofuje się z rozgrywek II-ligowych i w kolejnym sezonie będzie grał 
w IV lidze. Decyzję o wyjściu z II ligi podjął zarząd klubu po wtorkowej sesji, na której przegłoso-
wano przyszłoroczny budżet miasta. Okazało się, że prezydent miasta, który jest autorem projek-
tu budżetu, nie przewidział w nim żadnej dotacji dla Gryfa Orlex. 

 
ŻEGNAJ II LIGO...

KONIEC PIŁKARSKICH MARZEŃ

WIĘCEJ STR. 3
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Siądziecie 
za trzy dni 

przy tytułowym 
stole, ma się 
rozumieć wi-
gilijnym. Bę-

dziecie składać sobie wzajemnie 
najlepsze życzenia. W Polsce jest 
taki zwyczaj, że te życzenia świą-
teczne są zarazem życzeniami 
na kolejny rok, który przycho-
dzi za siedem dni. Pozwólcie 

zatem, że i ja złożę Wam życze-
nia. Ja pójdę jeszcze dalej i będę 
życzył na wiele następnych lat. 
Niech Wam władza wejherow-
ska, miejska i powiatowa będzie 
bardziej przyjazna. Życzę utwar-
dzenia wszystkich dróg miej-
skich i powiatowych. Nierealne? 
A co mnie to obchodzi. Ludzie 
mają prawo chodzić w czystych 
butach na spacery i do pracy, 
że nie wspomnę o fi lharmonii. 

Przy stole Czyż nie? Fajnie byłoby, gdyby 
ulicą Kotłowskiego, Leśną, Gryfa 
Pomorskiego czy Kolejową śmi-
gały po asfalcie auta wejherowian. 
Życzę, aby w końcu karetki pogo-
towia, straż pożarna i inne ważne 
służby jeździły tunelami albo in-
nymi wiaduktami przez „szóst-
kę” i tory kolejowe. Przy okazji 
i Wy bezpiecznie podrepczecie, 
na przykład z ulicy Nanickiej na 
ulicę Sobieskiego. Liczę też, że 
doczekacie się w końcu parkin-
gu w okolicach cmentarza przy 
ulicy Roszczynialskiego. Jestem 
także zwolennikiem tak zwanej 
obwodnicy wejherowskiej, łączą-

cej drogę z Nowego Dworu Wej-
herowskiego – czyli z Gdańska, 
przecinającą ulicę Sucharskiego, 
dalej do „węzła działki” i wprost 
do ulicy Ofi ar Piaśnicy. Życzę 
Wam również ulicy łączącej 
Redę ze szpitalem w Wejherowie. 
Którędy? Reda wybudowała już 
swoją ulicę 12 marca. Trzeba ją 
połączyć przez las z naszym ka-
wałkiem ulicy Fenikowskiego i 
dalej szybciutko do ulicy Chopi-
na. Zyskają także wejherowianie, 
bo skrócą sobie drogę do Pucka 
i  na Półwysep Helski. Marzę, aby 
w centrum miasta znów zamiesz-
kali wejherowianie. Dziś grożą 

nam tylko sklepy na osiedlu 
„Srebrna”. Może wybuduje Wam 
władza parkingi wielopoziomo-
we, zarówno w dół jak i w górę? 
Kibicom piłkarskim życzę, aby 
lokalni politycy dogadali się w 
końcu z władzami klubu „Gryf”. 
Trzeba dofi nansować drużynę 
seniorów. Przydałoby się także, 
aby samorząd wejherowski prze-
jął na swój garnuszek stadion na 
Wzgórzu Wolności. Tylko takie 
działania pozwolą uratować dla 
Wejherowa II ligę. Pragnień mam 
dużo więcej, ale nie mogę w koń-
cu składać życzeń na najbliższe 
sto lat. Na koniec apel świąteczny. 

Panie Prezydencie Wejherowa. 
Panie Starosto Wejherowski. Pa-
nie Wejherowski Pośle Rzeczy-
pospolitej. Pora skończyć waśnie. 
Stańcie do wspólnej pracy, Pa-
nowie! Mieszkańcy Wejherowa i 
całej Ziemi Wejherowskiej są cie-
kawi, czy Was stać na zgodę? Nikt 
kompletnie nie rozumie Waszych 
sporów. Współpraca na tak zwa-
nej linii Poseł – Starosta – Prezy-
dent, zapewne przyniosłaby dużo 
korzyści. Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia.
Jakub W. po przerwie
Archiwalne felietony Jakuba W. 
można znaleźć na gwe24.pl

NOWOŚĆ | Salon 
Optyczny „Alfa Optyk” z 
Wejherowa to fi rma, która 
sprosta oczekiwaniom 
nawet najbardziej wyma-
gających klientów. Stawia 
na profesjonalną i rzetelną 
obsługę, indywidualne 
podejście do klientów oraz 
najwyższą jakość usług. 
Docenia nowoczesność - 
dysponuje komputerowym 
sprzętem oraz najwyższej 
klasy soczewkami oku-
larowymi. „Alfa Optyk” 
prowadzi działalność w 
zakresie badania wzroku, 
doradztwa i sprzedaży 
soczewek i opraw oku-
larowych oraz sprzedaży 
okularów przeciwsłonecz-
nych. W asortymencie 
salonu znajdują się także 
soczewki kontaktowe, pły-
ny do soczewek i akcesoria 
do okularów.

- Jesteśmy fi rmą świad-
czącą usługi w zakresie 
optyki okularowej, 
soczewek kontaktowych 
i pomocy optycznych – 
mówi właścicielka Monika 
Łukaszewicz - Jako priory-
tet stawiamy sobie wysoką 
jakość naszych produktów 
oraz kompleksową i profe-
sjonalną obsługę klienta.

Integralną częścią 
działalności Salonu 
Optycznego „Alfa Optyk”, 
który mieści się przy ul. 
Sobieskiego 292 C/1 (vis 
a vis ZUS), są wysokiej 
jakości badania optome-
tryczne, które dostarczają 
klientom pełnej informacji 
na temat sprawności ukła-
du wzrokowego. Warto 
więc odwiedzić salon, 
bo jest to jedyna fi rma w 
Wejherowie i okolicach, 
która przeprowadza pro-
fesjonalne badanie układu 
wzrokowego, wykonywane 
przez dyplomowanego 
optometrystę. 

- Dzięki takiemu 
badaniu klient dowie się 
wszystkiego na temat 
sprawności układu wzro-
kowego – dodaje Monika 
Łukaszewicz. - Problemy 
z układem wzrokowym 
to nie tylko choroby oczu 
i wada wzroku. Niewy-
jaśnione pieczenie oczu, 
bóle głowy i wiele innych 
dolegliwości mogą być 
związane z zaburzenia-
mi układu wzrokowego, 
które w znacznym stopniu 
wpływają na komfort życia 
codziennego - podkreśla 
właścicielka.

Badanie optometryczne 
w salonie „Alfa Optyk” w 
szczególności obejmuje 
badanie wady wzroku, 
sprawności okoruchowej 
układu wzrokowego, 
widzenia obuocznego, 
widzenia przestrzennego, 
sprawności akomodacji i 
profesjonalny wywiad. W 
salonie przeprowadzane 
są także badania okuli-
styczne pod kątem chorób 
oczu. Badania w Salonie 
Optycznym „Alfa Optyk” 
są bezpłatne przy zakupie 
okularów. Dodatkowo 
salon prowadzi promocję 
15 proc. rabatu na zakup 
szkieł progresywnych 
renomowanych produ-
centów, które gwarantują 
naturalne i ostre widzenie 
na wszystkie odległości - 
bliskie i dalekie.

Przy zakupie okularów 
progresywnych klienci 
otrzymują 100 proc. 
gwarancji satysfakcji. 
Salon Optyczny „Alfa 
Optyk” czynny jest od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30-17.30 a w 
sobotę 9.00-13.00. Kontakt 
telefoniczny pod nr tel. 
58 736 17 37 lub mailowy 
alfaoptyk@gmail.com.
(DD)

W trosce o nasz wzrok
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Następny numer Expressu Powiatu 
Wejherowskiego ukaże się 4 stycznia 2013 r. 

Informacja dla Czytelników
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Sprawdził się czarny sce-
nariusz: Gryf Orlex Wejhe-
rowo rozpoczyna procedurę 
wycofania się z rozgrywek II 
ligi. Powodem takiego obro-
tu sprawy jest decyzja o nie-
udzieleniu dotacji z budżetu 
miasta, (podjęli ją podczas 
wtorkowej sesji radni klubu 
„Wolę Wejherowo”, ignoru-
jąc wnioski i prośby radnych 
opozycyjnych). Tym sa-
mym klub piłkarski o ponad 
90-letniej tradycji spadnie aż 
o dwie ligi i od przyszłego se-
zonu będzie grać w IV lidze.

O konieczności wycofania 
klubu z rozgrywek poinfor-
mował podczas konferencji, 
zwołanej w środę Rafał Szlas, 
prezes Gryfa Orlex Wejhero-
wo.

- Nie jesteśmy w stanie 
utrzymać klubu w II lidze 
bez dotacji z budżetu mia-
sta - powiedział prezes. - Cóż 
mogę powiedzieć... wielka 
szkoda i wielka strata, że 
praca i zaangażowanie tylu 
ludzi zostają w taki sposób 
zmarnowane. Chyba nikt nie 
spodziewał się takiego sce-
nariusza, ale matematyka jest 
nieubłagana. Koszt utrzyma-
nia kluby w II lidze jest duży, 
nie jesteśmy w stanie sami 
zapewnić takich pieniędzy, a 
podjęcie decyzji o zadłuża-
niu klubu byłoby chyba naj-
gorszym rozwiązaniem. 

Rafał Szlas odniósł się tak-
że do środowej sesji, podczas 
której radni opozycji wnio-
skowali o wprowadzenie 
zmian w projekcie budżetu i 
zabezpieczenie 400 tys. zł na 
przyszły rok właśnie na dzia-

Koniec II-ligowego 
Gryfa Orlex Wejherowo!

łalność Gryfa Orlex Wejhero-
wo. Tymczasem głosami mają-
cych większość w RM radnych 
z klubu „Wolę Wejherowo” te 
propozycje zostały odrzucone, 
a w przegłosowanym budże-
cie miasta na przyszły rok nie 
znalazły się pieniądze dla wej-
herowskiego klubu.

- To, że w demokratycz-
nym państwie nie pozwolono 
mi zabrać głosu, uważam za 
ogromny skandal – stwierdził 
prezes. - Do tego jeszcze pod-
czas pierwszego głosowania 
przewodniczący Leszek Glaza 
źle policzył głosy! Jakby tego 
było mało usłyszałem z ust 
radnego Wojciecha Kozłow-
skiego, że nie rozliczamy się z 
miastem. To nieprawda – jak 
każde stowarzyszenie co roku 
składamy dokumenty fi nanso-
we do Urzędu Miasta Wejhe-
rowa. Nie potrafi ę zrozumieć, 
że lekką ręką wydaje się tysiące 

złotych na pomniki czy rzeź-
by, a na naszą działalność ani 
złotówki. A przecież wykona-
liśmy ogromną pracę, ogrom-
ną promocję miasta w całej 
Polsce. Nie robimy tego dla 
siebie, tylko dla mieszkańców. 
To po prostu brak woli, brak 
chęci współpracy. To wszystko 
oraz fakt, że petycja podpisa-
na przez 4 tys. mieszkańców 
została po prostu całkowicie 
zlekceważona, świadczy o tym, 
że radni z „Wolę Wejherowo” 
myślą nie o mieszkańcach, ale 
o sobie. 

- Zbudować coś jest bardzo 
trudno, a zniszczyć jedną złą 
decyzją bardzo łatwo - dodał 
Grzegorz Niciński, wieloletni 
trener piłkarzy. - Tymczasem 
po tylu sukcesach, po tylu 
wysiłkach końcówka jest po 
prostu fatalna. Przegrał sport, 
którego w Wejherowie jest za 
mało. Przegrali piłkarze i prze-

grali kibice. Jeszcze kilka dni 
temu nikt nie podejrzewał, że 
tak to się skończy. Zawodnicy 
myśleli o przygotowaniach do 
sezonu wiosennego, a nagle 
okazało się, że o kolejnych 
meczach w II lidze muszą za-
pomnieć. 

Kontrakty z piłkarzami będą 
rozwiązane, od przyszłego se-
zonu Gryf Orlex będzie grał w 
IV lidze.

- Nie tracimy nadziei, być 
może aby wspiąć się wyżej, 
najpierw trzeba zejść niżej – 
podsumowuje Rafał Szlas. - 
Już kiedyś to przerabialiśmy 
i udało nam się wysoko zajść 
w Pucharze Polski oraz awan-
sować do II ligi. Może za dwa, 
trzy lata znów będziemy świę-
tować...

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

REDA | Stowarzyszenie 
„Czwórka” , Zespół Szkół nr 
1 w Redzie i Dział Kultury 
MOKSiR zapraszają na premie-
rę charytatywnego spektaklu 
muzycznego „Po drugiej 
stronie”, który odbędzie się 
w sobotę 22 grudnia o godz. 
17.00 w auli ZS 1 przy ul. 
Łąkowej. Wstęp 5 zł.  (DD) 

Na premierę 
spektaklu

WEJHEROWO | Radni Wejhe-
rowa uchwalili – przy zdecy-
dowanym sprzeciwie opozycji 
– budżet miasta na 2013 rok. 
Co ciekawe, większą część 
sesji zajęła dyskusja nie nad 
budżetem przyszłorocznym, 
ale... tegorocznym! Burzliwą 
dyskusję wywołała bowiem 
sprawa przesunięcia ok. 17 
mln. zł, które miały być wydane 
do końca grudnia na budowę 
i wyposażenie Filharmonii 
Kaszubskiej, na rok kolejny.
Radni opozycyjni z klubu PO 
skrytykowali po raz kolejny tę 
inwestycję, argumentując, że 
miasta obecnie nie stać na tak 
ogromne wydatki.
- Na drogi brakuje pieniędzy, 
na chodniki też, kultura fi zycz-
na jest niedoinwestowana, a 
tymczasem prezydent wydaje 
miliony złotych na Filharmo-
nię, a kolejne setki tys. zł na 
promocję własnych działań, 
telebimy, ratuszową telewizję, 
słupy z alfabetem kaszubski, a 
teraz jeszcze... rzeźby za ponad 
ćwierć miliona zł! – mówił z 
kolei Jacek Gafka, radny miasta 
(PO). - To marnotrawienie pie-
niędzy podatników, mieszkań-
ców Wejherowa.
O jakich rzeźbach mowa? 
Okazuje się, że z tych 17 mln 
zł, które zostały przesunięte na 
przyszły rok, 260 tys. zł zostało 
przeznaczone na 5 rzeźb, które 
mają stać się "ozdobą" Filhar-
monii. Ostatecznie radni klubu 
"Wolę Wejherowo" odrzucili 
wszystkie poprawki do bu-
dżetu, zaproponowane przez 
opozycję i zatwierdzili budżet 
w kształcie zaproponowanym 
przez prezydenta. (raf)

O budżecie 
i... rzeźbach

Rafał Szlas kilka godzin czekał, 
aby zabrać głos podczas sesji. 
Bezskutecznie...







Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, programach 
i funduszach powiatowych, wyniki postępowań przetargowych, protokoły 

pokontrolne, sprawozdania oraz inne informacje urzędowe znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie pod adresem:

 www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Informacje ze StaroStwa 
PowIatowego w wejherowIe

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43

www.powiat.wejherowo.pl

Zapraszamy
do muzeum

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie informuje, że:
1) z dniem 1 października 2012 r. rozpoczęła działalność
Apteka „Twoje Zdrowie” w Redzie, przy Al. Jana Pawła 
II 6A.
Telefon: 58/672-39-25
Właściciel: PPH "ZOYA" W.Hallmann, Wejherowo 
Godziny czynności:       
poniedziałek – piątek      8:00 – 19:00
sobota                                9:00 – 14:00
niedziela                            nieczynna
 
2) z dniem 1 października 2012 r. rozpoczęła działalność
Apteka „Rodzinna” w Koleczkowie, przy ul. Wejherow-
skiej 16
Telefon: 58/677-00-80
Właściciel: Bernadeta Bujała, Koleczkowo
Godziny czynności:       
poniedziałek – piątek      8:00 – 19:00
sobota                                9:00 – 14:00
niedziela                            nieczynna
 
3) z dniem 31.10.2012 r. zakończyła działalność Apteka 
„Dbam o Zdrowie” w Wejherowie , ul. Św. Jana 7 c/L 47;
 
4) Apteka "Wracam do Zdrowia" Luzino, ul. Młyńska 5A 
zmieniła godziny czynności oraz nr telefonu:
aktualne to:                
poniedziałek – piątek      8:30 – 19:00
sobota                                8:00 – 15:00
niedziela                            nieczynna
Nr telefonu: 798-002-337

Uwaga zmiany w aptekach 
na terenie powiatu

Projekty EFS 2012 - nagroda główna 
dla powiatu wejherowskiego

Informujemy, iż projekt po-
wiatu wejherowskiego pn. 
"Równe szanse na swój biznes" 
30 listopada 2012 r. otrzymał 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ w 
konkursie "Europejski Fun-
dusz Społeczny w Wojewódz-
twie Pomorskim - ciekawe po-
mysły, dobre praktyki" - edycja 
2012 r.

Projekt był realizowany przez 
Wydział Rozwoju i Progra-
mów Europejskich Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. 
Kierownikiem projektu, odpo-
wiedzialnym za realizację był 
Arkadiusz Szczygieł - Naczel-
nik Wydziału Rozwoju i Pro-
gramów Europejskich, który 
odebrał w imieniu Powiatu 

nagrodę główną od Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka, Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Pawła 
Orłowskiego oraz Dyrektor 
Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzę-
du Marszałkowskiego Joanny 
Witkowskiej. (SP)

Zarząd  Powiatu Wejherow-
skiego ogłasza otwarty kon-
kurs ofert na wykonanie zadań 
publicznych w 2013 roku przez 
podmioty prowadzące na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
działalność pożytku publicz-
nego tj. w formie wsparcia na 
realizację zadań z zakresu:

1.  ochrony i promocji zdrowia 
w tym zdrowia psychicznego,
2. działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, promowanie ak-
tywności oraz integracji osób 
niepełnosprawnych,
3. oświaty, wychowania, wy-
poczynku dzieci i młodzieży,

4. kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji,
5. upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w tym przez 
wspieranie finansowe działal-
ności klubów sportowych,
6. ratownictwa i ochrony lud-
ności,
7. działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy mię-
dzy społeczeństwami,
8. turystyki, w tym promocji 
lokalnych produktów tury-
stycznych,
9. krajoznawstwa, ochrony 
środowiska, edukacji ekolo-
gicznej i opieki nad zwierzę-
tami,

10.  porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdzia-
łania patologiom społecznym.
Przewidywana kwota  na reali-
zację powyższych zadań wy-
nosi – 100.000 zł.
Miejsce i termin składania 
ofert: Biuro Obsługi Intere-
santa Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie w terminie do 
dnia 11 stycznia 2013 roku 
włącznie.
Osoba upoważniona do kon-
taktów z wnioskodawcami: 
Monika Koss tel.(0-58) 572-
94-86. Termin rozpatrzenia 
ofert: 11 lutego 2013 roku
Wysokość środków finanso-
wych przekazanych z budżetu 

powiatu w formie dotacji dla 
organizacji pozarządowych  
na zadania realizowane w 
2011 roku kształtowały się na-
stępująco:
1. promocja zdrowia – 11.400 
zł
2. oświata, wychowanie, wy-
poczynek dzieci i młodzieży 
– 20.050 zł
3. kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego – 24.550 zł
4. kultura fizyczna i sport – 
28.200 zł
5. bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym – 5.800 zł
Wysokość środków finanso-
wych przekazanych z budżetu 

powiatu w formie dotacji dla 
organizacji pozarządowych  
na zadania realizowane w 
2012 roku kształtowały się na-
stępująco:
1. promocja zdrowia – 13.110 
zł
2. oświata, wychowanie, wy-
poczynek dzieci i młodzieży 
–16.000 zł
3. kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego – 21.890 zł
4. kultura fizyczna i sport – 
42.750 zł
5. bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym – 3.000 zł
6. ratownictwo i ochrona lud-
ności – 1.250 zł. (SP)

Informujemy, że PCPR  
w ramach projektu pt. 
„Razem przeciw przemo-
cy – edycja 2012”: udziela 
wsparcia specjalistycznego  
przez prawnika i psycho-
loga  w swojej siedzibie w 
Wejherowie oraz opraco-
wuje materiały profilaktycz-
ne, które rozpropagowuje 
m.in. do szkół i urzedów. 
Mieszkańcy Powiatu 
Wejherowskiego mają moż-
liwość uczestniczyć w 

działaniach z zakresie 
przeciwdziałania  przemocy 
w rodzinie. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do 
PCPR w Wejherowie, przy 
ul. Sobieskiego 279A, nr 
telefonu  58 672 - 40 - 63, 
wew. 33 lub bezpośrednio 
do wykonawcy  - Ośrodek 
Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoho-
lowych w Wejherowie, ul. 
Kościuszki 2, telefon 58 736 
- 37 - 84. (SP)

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- Po-
morskiej zaprasza Państwa 
do zwiedzania wszystkich 
swoich wystaw stałych i 
czasowych. Zwiedzanie 
wystaw oraz samego Mu-
zeum możliwe jest w ciągu 
tygodnia roboczego w go-
dzinach od 09:00 do 15:00, 
zaś w weekendy od 11:00 do 
17:00. Muzeum w szczegól-
ności zaprasza na świąteczny 
koncert z cyklu SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ KASZUB pt. 
PÒZDRÓWK Z DALECZICH 
STRÓN. Koncert odbędzie się 
w piątek 28 grudnia o godz. 
18.00 w siedzibie Muzeum 
(Pałac Przebendowskich-
Keyserlingków), ul. Zamkowa 
2a. W programie XXXIV 
wieczoru znajdą się „pieśni z 
oddali” Wacława Kirkowskie-
go, Stanisława Janty, Jana 
Trepczyka, popularne kolędy 
kaszubskie oraz utwory z krę-
gu klasyki światowej. (MP)

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy 
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uru-
chomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. 
każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę praw-
ną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumantow.
pl. Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy 
konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Między 
innymi można dowiedzieć się jak skutecznie złożyć rekla-
mację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep 
czy jak rozwiązać daną umowę. Odpowiedzi pomogą 
lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia rosz-
czeń. Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.
konsumenci.org. (SP)

Można składać wnioski o granty. 
Czas do 11 stycznia 2013 r.

www.powiat.wejherowo.pl
Wzór oferty oraz więcej informacji na stronie internetowej powiatu:

Internetowe centrum 
porad dla konsumentów

Razem przeciw przemocy 
– edycja 2012
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Młodzieżowa Rada 
Gminy Wejherowo po raz 
drugi zorganizowała zbiór-
kę żywności pn. „Święta z 
Uśmiechem” . Po raz drugi 
zakończyła się ona ogrom-
nym sukcesem.

Jeżeli ofi arowane dobro 
wraca do człowieka, to 
członkowie Młodzieżowej 
Rady na jego niedosta-
tek na pewno nie będą 
mogli narzekać. Dzięki ich 
zaangażowaniu i dobrej 
woli, kilkadziesiąt najbied-
niejszych rodzin z terenu 
gminy Wejherowo przed 
Świętami otrzyma paczki z 
żywnością.
Od 28 listopada do 11 
grudnia w sklepach, 
szkołach podstawowych w 
Górze, Gowinie i Bolsze-
wie, a także w Bibliotece 
Publicznej w Bolszewie, 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Gościcinie i Urzędzie 
Gminy Wejherowo stanęły 
specjalne oznaczone karto-
ny, do których można było 
wrzucać artykuły spożyw-
cze, z których tworzone 
były świąteczne paczki 
dla całych rodzin. Do 
potrzebujących trafi ą one 
przed Świętami za pomocą 
pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie.

- W tym roku zebraliśmy 

bardzo dużo słodyczy i 
artykułów z długim termi-
nem przydatności. Myślę, 
że każdy obdarowany 
będzie z takiego prezentu 
zadowolony – mówi Bar-
tosz Mateuszuk, członek 
MRGW.
Młodzież dodaje, że nie 
jest już zaskoczona skalą 
pomocy i tym, że miesz-
kańcy gminy Wejherowo 
stanęli na wysokości 
zadania. Ubiegłoroczna 
akcja pokazała bowiem, że 
ludzie mają dobre serca i 
chętnie dzielą się z bied-
niejszymi od siebie.
- W szczególny sposób 
chcielibyśmy podziękować 
Pani dyrektor, wszystkim 
nauczycielom i uczniom 
ze Szkoły Podstawowej w 
Górze, a także wszystkim 
mieszkańcom sołectwa, 
którzy bardzo zaangażo-
wali się w zbiórkę. Wiemy, 
że jest to zasługa m.in. 
Pani dyrektor Katarzyny 
Lessnau, która zmobilizo-
wała dzieci do pomocy. Z 
całego serca dziękujemy 
jednak wszystkim szko-
łom, osobom prywatnym 
i instytucjom. Wspólny-
mi siłami udało się nam 
stworzyć radosne Święta 
w wielu domach– dodaje 
Wiesława Waldowska, 
przewodnicząca MRGW.

Na konferencji kończącej kil-
kumiesięczne szkolenia i kursy, 
z jasełkami wystąpiły dzieci be-
nefi cjentów.

Przedstawienie było jednym 
z owoców wielu zorganizowa-
nych dla nich warsztatów, m.in. 
teatralnych, plastycznych czy 
dziennikarskich. W ramach 
programu odbywały się rów-
nież bezpłatne zajęcia języka 
angielskiego. Podczas konfe-
rencji jedna z koordynatorek 
projektu, Anna Pawelec przed-
stawiła prezentację multime-
dialną, która zobrazowała cały 
przebieg projektu. Kierownik 
GOPS-u Ewa Zarębińska – 
Szczodra wręczyła wszystkim 
jego uczestnikom certyfi ka-
ty oraz życzyła powodzenia 
w osiąganiu kolejnych celów.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie projekt 
systemowy współfi nansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Droga do 
Celu” realizuje od lipca 2011 r. 
Celem głównym projektu jest 
zwiększenie aktywności zawo-

dowej i społecznej wśród 55 
klientów GOPS Wejherowo 
oraz zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu w ich rodzinach, 
w okresie 30 m-cy. W ramach 
realizacji „Drogi do Celu”, be-
nefi cjenci korzystają z usług 
psychologa, pracowników so-
cjalnych, biorą udział w specja-
listycznych szkoleniach akty-
wizujących, mających ułatwić 
wejście lub powrót na rynek 
pracy. Z pomocą doradcy zawo-
dowego wybierają dostosowany 
do ich indywidualnych właści-
wości kurs zawodowy, zwiększa-
jący atrakcyjność na rynku pra-
cy. Benefi cjenci ukończyli m.in. 
kursy opiekuna osób starszych, 
kurs prawa jazdy kat. C czy kur-
sy gastronomiczne. Projekt cha-
rakteryzuje się przede wszyst-
kim kompleksowym wsparciem 
benefi cjenta oraz jego rodziny, 
dostosowanym do indywidual-
nych potrzeb, nad czym czuwa 
dwóch pracowników socjalnych 
do pogłębionej pracy socjalnej.
Największym osiągnięciem pro-
jektu jest realna zmiana w życiu 
jego uczestników. O swoich do-

świadczeniach w „Drodze do 
Celu” i o tym jak zmieniło się 
ich życie zgodziły się opowie-
dzieć dwie byłe benefi cjentki 
projektu.

Pani Katarzyna, mieszkanka 
Gościcina brała udział w pro-
jekcie w okresie od sierpnia do 
grudnia 2011 r. Jak mówi, droga 
do celu nie była usłana różami, 
ale była bardzo ciekawa i była 
pomocą w znalezieniu w sobie 
pokładów motywacji i chęci do 
działania i zmiany. Szkolenia in-
terpersonalne, w których brała 
udział Pani Katarzyna pomogły 
jej poczuć wartość swojej osoby, 
dostrzec pozytywne cechy oraz 
siłę, o których nie wiedziała. 
Kontakt z innymi uczestnikami 
projektu uświadomił ją nato-
miast, iż nie jest osamotniona w 
swoich problemach, a nawet 
może pomagać innym. Często 
wraca do uzyskanych w trakcie 
realizacji projektu informacji i 
umiejętności, wykorzystując je 
w codziennym życiu. Pani Ka-
tarzyna ukończyła kurs pracow-
nika administracyjnego oraz 
podstawy księgowości. Obecnie 

Dotarli do celu z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie odbyło się zakończenie 
drugiej edycji projektu systemowego „Droga do Celu”, realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokre-
ślony. Jak mówi, warto skorzystać 
z oferowanej, fachowej pomocy, 
a to, czy cel zostanie osiągnięty 
zależy przede wszystkim od nas 
samych.

Pani Hanna przystąpiła do 
udziału w projekcie w trudnym 
momencie swojego życia. Została 
skierowana na niego przez pra-
cownika socjalnego. Jej celem było 
znalezienie zatrudnienia i podnie-
sienie swoich kwalifi kacji. Drogę, 
która prowadziła ją w projekcie 
do wyznaczonego celu wspomina 
bardzo dobrze, a w szczególności 
zaś kursy zawodowe. Pani Hanna 
ukończyła kurs opiekuna dzieci i 
osób starszych oraz kasjera sprze-
dawcy. Jak mówi, poprzez udział 
w oferowanych w projekcie szko-
leniach, wsparciu jego kadry oraz 
poznaniu innych uczestników 
stała się bardziej pewna siebie i 
zmotywowana do zbudowania 
swojego życia od nowa. Obec-
nie Pani Hanna odbywa staż w 
przedszkolu, co było jej wyma-
rzoną pracą, a po jego ukończeniu 
otrzyma umowę zlecenia.

Wszystkie osoby potrzebujące 
podobnej pomocy zachęcamy 
do skorzystania z oferowanego w 
projekcie wsparcia. Nowa edycja 
projektu „Droga do Celu” rozpo-
czyna się już w styczniu 2013 r.
Anna Pawelec

Młodzieżowa Rada 
ponownie pomogła 
potrzebującym!
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ZAKUPY | Prezent to ma-
giczne słowo. Często zastana-
wiamy się, gdzie go kupić w 
Wejherowie, aby sprawić nie-
spodziankę dla swoich naj-
bliższych. Jest takie miejsce w 
naszym mieście na ul. Klasz-
tornej 7 i nazywa się Galeria 
„NIESPODZIANKI”, która 
zachęca kolorowym wystro-
jem witryn do odwiedzenia. 
Jest tam przebogata kolekcja 
ręcznie robionych i zdobio-
nych przedmiotów idealnych 
na prezenty świąteczne i nie 
tylko. Własnoręczne wytwa-
rzanie ozdób i prezentów 
obecnie odchodzi do lamusa 
w obliczu powszechnej ko-
mercjalizacji świąt, jednak 
coraz więcej osób poszukuje 
niebanalnych i oryginalnych 
przedmiotów. Takie prezenty 
odnajdziemy w Galerii „Nie-
spodzianki”. Co możemy 
znaleźć w galerii? Ręcznie 
zdobione przedmioty użyt-
kowe wykonane w różnych 
technikach artystycznych, 
wzornictwa od vintage do 
współczesnego. Koronki - 
serwetki, fi ranki, poncza, tor-
by. Anioły malowane akryla-
mi, fi gury i koronkowe. Filc 
użytkowy - biżuteria, torby, 
chusty, czapki, broszki. Biżu-
teria artystyczna wykonana 
w różnych technikach. Na 
półkach znajdziemy również 
lalki szmacianki ręcznie szy-
te, które dają radość małym 
i dużym kobietom. Kartki 
okazjonalne. Pamiątki regio-
nalne ze wzorem kaszubskim 

DIETA | Dbałość o dobrą 
formę oraz aktywne sposoby 
spędzania wolnego czasu sta-
ją się coraz popularniejsze w 
naszym kraju. Coraz więcej 
zwykłych ludzi jeździ na rowe-
rze, biega, trenuje sporty walki, 
ćwiczy na siłowni, chodzi na 
basen, uprawia nordic wal-
king... I coraz częściej te oso-
by sięgają po różnego rodzaju 
suplementy diety, które poma-
gają w prowadzeniu zdrowego 
i aktywnego trybu życia po-
przez dostarczanie witamin 
i minerałów niezbędnych do 
poprawnego funkcjonowania 
organizmu.

- W Polsce suplementacja w 
porównaniu do tego, co dzie-
je się w Ameryce, jest jeszcze 
mało rozwinięta, ale staje się 
coraz bardziej popularna – 
wyjaśnia Marcin Becker, wła-
ściciel sklepu z odżywkami 
odzyweczki.pl. - Dopiero od 
niedawna można zaobserwo-
wać większe zainteresowanie. 
Jest tak m.in. dlatego, że w 
Polsce następuje”kult ciała” tzn 
każdy chce dobrze wyglądać i 
być w świetnej kondycji fi zycz-
nej, a wiele osób niestety wciąż 
tkwi w przekonaniu, że odżyw-
ki są tylko dla tzw. „koksiarzy”. 
A to nie ma nic wspólnego 
z prawdą. Wręcz przeciw-
nie – suplementy diety często 
pozwalają na uzupełnienie 
witamin i mikroelementów, 
a przede wszystkim w białko 
które jest budulcem oraz wę-
glowodany które dodają nam 

Pomysł na idealny prezent

jako przedmioty użytkowe zdo-
bione w różnych technikach, 
torby, etui, obrusy, woreczki 
szyte z naturalnych materiałów 
z haft em kaszubskim, biżuteria 
artystyczna, kartki z życzenia-
mi po kaszubsku, szyte lalki w 
strojach regionalnych, maskot-
ki z drobnymi haft ami. 

- Często są to pojedyncze 
egzemplarze, co warto doce-
nić nabywając taki produkt 
-  mówi Elżbieta Kurek. - Co 
ważne w galerii znajdziemy 
prezenty na „każdą kieszeń”.

Galeria to również miej-
sce kreatywnych spotkań na 
warsztatach z technik deco-
upage, fi lcowania, robótek 
ręcznych, biżuterii artystycz-

nej i tworzenia fi gur aniołów 
z mas samoutwardzalnych. 
Można również zaopatrzyć się 
w materiały do technik hob-
bystycznych: drewienka do 
zdobienia, preparaty, pędzle, 
czesanka wełniana, serwetki. 
Nowością są bony prezentowe 
na warsztaty, które możemy 
kupić swoim najbliższym. Pani 
Elżbieta serdecznie zaprasza do 
skorzystania z oferty Pracowni 
Rękodzieła Artystycznego i 
Galerii ”NIESPODZIANKI” 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 11.00-18.00 w sobotę 
10.00-14.00.  Informacje do-
tyczące warsztatów na stronie 
www.niespodzianki.blogspot.
com i w galerii. (DD)
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Żyj zdrowo i aktywnie
energii i są niezbędne podczas 
wysiłku czy treningu. Da się za-
obserwować, że w naszym kraju 
coraz częściej różnego rodzaju 
odżywki kupują przeciętni lu-
dzie, którzy po prostu starają się 
utrzymać sprawność fi zyczną a 
przede wszystkim zależy im na 
zdrowym trybie życia.

Warto dodać, że takie odżywki 
i suplementy diety mają skład 
dostosowany do indywidual-
nych potrzeb. Każdy może zatem 
wybrać coś dla siebie, w zależno-
ści od tego, jaki rodzaj treningu 
stosuje, jak często ćwiczy i co za-
mierza osiągnąć grupa klientów 
chce poprawić wygląd swoich 
mięśni a druga grupa chce po-
zbyć się zbędnych kilogramów. 
Znajdzie się też kolejna grupa 
ludzi którzy ćwiczą dla siebie dla 
lepszego samopoczucia, zdrowia 
i kondycji fi zycznej.

- Dostępne w aptekach wita-
miny czy teź przykładowo pre-
paraty na stawy skokowe mają 
zazwyczaj symboliczne dawki w 

porównaniu z suplementami– 
dodaje Marcin Becker. - Tym-
czasem sportowcy i osoby tre-
nujące potrzebują suplementów 
o znacznie wyższych dawkach 
witamin czy mikroelementów i 
my jesteśmy to w stanie zapew-
nić.

Firma odzyweczki.pl mieści 
się w Bolszewie przy ul. Dłu-
giej 9. Działalność rozpoczęła 
w 2009 roku. Jest to młoda, ale 
bardzo dynamicznie rozwijająca 
się fi rma, która stara się wycho-
dzić swoim klientom naprzeciw 
stale wzbogacając ofertę o nowe 
produkty najwyższej jakości. 

W razie jakichkolwiek pytań 
lub wątpliwości zapraszam do 
sklepu chętnie służę profesjonal-
ną porada dotyczącą suplemen-
tacji oraz treningów można tak-
że skontaktować się ze sklepem 
poprzez formularz kontaktowy 
dostępny na stronie odzywecz-
ki.pl, pod adresem email odzy-
weczki@wp.pl lub telefonicznie 
pod numerem 513011809. (raf)
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FINANSE | W Gdańsku podpisane zostały umowy 
pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a po-
średnikami fi nansowymi w ramach unijnej inicjaty-
wy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 70 mln 
zł. 

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 
Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE 
Województwa Pomorskiego – Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk w obecności Pani Minister Elż-
biety Bieńkowskiej przekazał trzy umowy operacyj-
ne następującym podmiotom:  

1. Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Po-

ręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – dwie umowy ope-
racyjne na łączną kwotę 40 mln zł w ramach ogło-
szonych konkursów 1.3/2012/FPJWP (10 mln zł) 
oraz 1.4/2012/FPJWP (30 mln zł) na produkt Repo-
ręczenie. Łączna kwota wsparcia przekazana temu 
pośrednikowi fi nansowemu w ramach wszystkich 
dotychczas zawartych umów wynosi 77 mln zł.

2. Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z 
o.o. – jedna umowa operacyjna na kwotę 30 mln zł. 
w ramach ogłoszonego konkursu 2.3/2012/FPJWP 
na produkt Pożyczka Globalna. Łączna kwota 
wsparcia przekazana temu pośrednikowi fi nanso-
wemu w ramach wszystkich dotychczas zawartych 
umów wynosi 55 mln zł. (miro)

Prezes Pomor-
skiego Regional-

nego Funduszu 
Poręczeń Kre-

dytowych Irena 
Wróblak odbiera 
umowę od Beaty 

Bieńkowskiej, 
Minister Rozwo-
ju Regionalnego

70 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE
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Zima to dobry czas 
na kupno samochodu, 
szczególnie używanego. 
Zwykle w tym czasie ceny 
są najbardziej atrakcyjne. 
Jeśli więc przymierzasz się 
do kupna auta – zrób to 
teraz! 

Nie kupuj kota w worku
Rynek samochodów 

używanych jest duży, 
kupujący staje więc przed 
dylematem – skąd wziąć 
wymarzone 4 kółka? Kup-
no od osoby prywatnej 
wiąże się często ze sporym 
ryzykiem. Lepiej więc 
zgłosić się do profesjonal-
nej fi rmy.

W Wejherowie Śmiecho-
wie, przy ul. Orzeszkowej 
10 (nieopodal trasy Gdy-
nia-Szczecin, zaledwie 50 
metrów od skrzyżowania 
przy Skoda Plichta, trasa 
na os. Fenikowskiego) 
działa Mini-autohandel.pl 
(tel. kontaktowy: 668 738 
768), który w ciągłej sprze-
daży posiada kilkadziesiąt 
aut. Firma nawiązała 
stałą współpracę z jedną 
z największych niemiec-
kich fi rm, oferujących 
sprawdzone auta używane, 
oddane w rozliczeniu do 
niemieckich salonów!

- Oferowane przez 
nas auta są wnikliwie 
sprawdzane przez euro-
pejskich rzeczoznawców 
motoryzacyjnych pod 
kątem bezwypadkowo-
ści, posiadają książki 
serwisowe, itp. - wyjaśnia 
Dariusz Grubba, właściciel 
fi rmy. - Auta są gotowe do 
rejestracji, ubezpieczone. 
Posiadanie przez nas Kon-

cesji MSWiA i Licencji 
KW Policji gwarantuje 
Państwu także legalność 
i uczciwość zawartych z 
nami transakcji.  

Zabezpieczenie i tuning
Kupno auta to jednak 

nie wszystko. Aby spać 
spokojnie warto je dobrze 
zabezpieczyć przed 
kradzieżą. Profesjonalne 
instalacje za przystępną 
cenę można założyć w 
fi rmie Protector (www.
dobrealarmy.pl, 58 672 
18 63).

- Od ponad 18 lat 
zajmujemy się montażem 
systemów alarmowych 
oraz obserwacyjnych – 
wyjaśnia Dariusz Grubba. 
- Obecnie oprócz świad-
czonych nadal usług alar-
mowych, fi rma rozszerzyła 
swą ofertę o akcesoria i 
usługi samochodowe typu 
np. orurowania, przyciem-
niania szyb, CB radia , 
tłumiki itp. Firma posiada 
także bogato zaopatrzony 
sklep tuningowy. Zatrud-
niamy wysoko wykwali-
fi kowanych fachowców, 
zaś na świadczenie usług 
zabezpieczenia mienia po-
siadamy Koncesję MSWiA 
oraz Licencję KW Policji 
II stopnia zabezpiecze-
nia technicznego, co jest 
podstawowym wymogiem 
w branży zabezpieczeń i 
ochrony  mienia. 

Przedsiębiorstwo po-
siada wiele certyfi katów, 
które potwierdzają jakość 
świadczonych usług, zaś 
na systemy alarmowe daje 
swoim klientom gwaran-
cję „no limit”! (raf)

Tu kupisz, zabezpieczysz 
i stuningujesz auto
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Sejm, na swoim ostatnim przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
posiedzeniu, uchwalił budżet 
państwa na 2013 rok. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie przytom-
ność posła D. Rosatiego, który 
znalazł sposób na odrzucenie 
jednym głosowaniem więk-
szości z 5.901 poprawek Klubu 
Ruchu Palikota, (zmierzających 
de facto do likwidacji Fundu-
szu Kościelnego). Gdyby nie to, 
budżet mielibyśmy dopiero za 
około półtora miesiąca. 

Oczywiście opozycja ten 
budżet krytykuje. Główny jej 

zarzut, to przyjęcie przy jego 
konstruowaniu nierealnych 
wskaźników, dotyczących m.in. 
PKB, defi cytu, infl acji i skali 
bezrobocia. Skupię się na wskaź-
niku PKB, który najwięcej mówi 
o kondycji polskiej gospodarki. 
Minister Rostowski optymi-
stycznie założył, że wzrośnie 
on o 2,2 procent. Przyznaję, nie 
brakuje w Polsce ekonomistów, 
którzy uważają, że są to pro-
gnozy zbyt wygórowane, tym 
bardziej, że w przyszłym roku 
będzie mniej środków unijnych, 
bo kończą się już projekty reali-

zowane w obecnej perspektywie 
fi nansowej, a nowe będą gotowe 
do realizacji najwcześniej na 
początku 2014 roku. Co więcej, 
zdanie to podzielają eksper-
ci Banku Światowego, MFW i 
EBC. To kto tu ma rację? Ja liczę 
na intuicję ministra Rostow-
skiego, bo dotychczas ona go 
nie zawodziła. Nikomu jeszcze, 
powtarzam nikomu, nie udało 
się bezbłędnie przewidzieć jakie 
będzie tempo wzrostu gospo-
darczego i jakie będą pozostałe 
wskaźniki makroekonomiczne, 
w krajach tzw. grupy G8+5, a to 

głównie od nich zależy tempo 
wychodzenia z obecnego kry-
zysu. Wyłożyły się na tym naj-
większe światowe autorytety w 
dziedzinie ekonomii. Wyżej wy-
mienione instytucje także. Niby 
dlaczego mam nagle im wie-
rzyć, a kwestionować prognozy 
ministra Rostowskiego, który 
nie jest co prawda nieomylny, 
ale jak dotąd mylił się najrza-
dziej. Życzmy sobie, by polska 
gospodarka rozwijała w tempie 
założonym przez Rostowskiego, 
bo przecież wolniejszy rozwój 
gospodarczy, to niższe dochody 

Budżet na 2013 rok uchwalony budżetowe. Co wtedy z wydatka-
mi? Oczywiście trzeba by je było 
ciąć. Tylko komu zabrać? Eme-
rytom i rencistom? Oczywiście, 
że nie. Tylko na procentową wa-
loryzację emerytur rząd w 2013 
roku przeznaczy ponad 7 mld. zł. 
Samorządom? To wykluczone. 
One też dostaną więcej, chociaż 
ich apetyty były z pewnością 
większe. Subwencja ogólna dla 
nich wzrośnie o 2,7 proc. Mniej 
ma otrzymać edukacja? Szkol-
nictwo wyższe? Służba zdrowia? 
Policja? Wojsko? Już widzę pro-
testy polityków opozycji. No więc 
komu zabrać? Zmniejszyć tempo 
oddłużania? Przecież na każdym 
kroku słychać – opamiętajcie się, 
zadłużyliście nas na całe następ-

ne pokolenie. Opozycja nie ma 
żadnego pomysłu jak w obec-
nych warunkach zwiększyć do-
chody budżetowe bez wyhamo-
wania rozwoju gospodarki. Jest 
za to pierwsza w straszeniu ludzi 
katastrofą i w propagowaniu 
czarnowidztwa. Na ich tle rząd 
zachowuje się odpowiedzialnie. 
Przygotował budżet, który może 
i jest daleki od oczekiwań, ale jest 
za to realistyczny i prorozwojo-
wy. A jeśli okaże się, że potrzebna 
będzie w ciągu roku jego noweli-
zacja, to rząd ją zaproponuje.
Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik
Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl



tel. 506 562 510

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię!!!! może być uszkodzone 
lub bez opłat, odbiór laweta, 
umowa i gotówka do ręki, tel. 
668 193 771

INNE

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię!!!! może być uszkodzone 
lub bez opłat, odbiór laweta, 
umowa i gotówka do ręki, tel. 
668 193 771

KOREPETYCJE z chemii i fizyki 
w tym uczę matematyki, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

KOMPUTERY

TELEFONY

SPRZEDAM telefon komórkowy 
Sony Ericsson C702 z ap. fotogr, 
wideo rozmowami, z radiem, 
pokrowcem, słuchawki, kablem 
do komputera, papiery, Wejh., 
80 zł, tel. 787 119 970

INNE

SPRZEDAM telewizor Sony 32 
cala, duży, płaski kineskop, 
srebrny, z Niemiec, 200 zł, Wej-
herowo tel. 516 286 404

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

REHABILITACJA w Twoim domu, 
kompleksowa rehabilitacja w 
domu Pacjenta, tel. 667 210 
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SPRZEDAM

DOM w Wejherowie, wolnosto-
jący, działka 1202 m2, budynek 
gospodarczy nadający się na 
działalności usługową, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579

GDAŃSK Osowa, ul. Letniskowa, 
dom 188 m2, możliwość rozbu-
dowy, piękny ogród 1996 m2, z 
widokiem i dostępem do jeziora, 
tel. 504 493 707

GOWINO dom bungalow, 320 
mkw pow. całkow.,  212 mkw 
pow. użytk, działka 1179 mkw, 
dom podpiwniczony, piec na 
ekogroszek, kolektory słoneczne, 
tel. 502 619 021

SPRZEDAM działki budowlane na 
Kaszubach, 40km od Wejherowa, 
Niepoczołowice, gm. Linia, przy 
lesie, atrakcyjne po 1000 m2, 30 
zł/m2, tel. 797 753 929

DZIAŁKA rolna 2ha, k. Lęborka, 
sprzedam, tel. 695 813 159

SPRZEDAM miejsce postojowe w 
hali garażowej, Gdynia Witomi-
no, 26 tys zł, tel. 511 745 863

SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 
2 pokoje, I piętro, po remoncie, 
os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 
505-896-681 

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

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad 
morzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 
534 071 994

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

ZAMIENIĘ działkę, własność no-
tarialna, 434mkw, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, zamienię na 
kawalerkę, tel. 516 260 766

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ miejsca na parkin-
gu strzeżonym na samochody 
dostawcze i osobowe, Wejhe-
rowo, ul. Spacerowa 12,  tel. 
501084005

WYNAJMĘ mieszkanie, 45,5 m, 
2 pokoje, nowe budownictwo, 
mały Kack, 1500 zł + opłaty, tel. 
511 745 863

ATRAKCYJNY lokal, pow 140 
m2, w centrum Wejherowa przy 
ulicy Hallera budynek graniczy z 
nowo wybudowaną Filharmonią 
Kaszubska, możliwość adaptacji 
lokalu pod najemce. Cena około 
3000 do negocjacji. Lokal odpo-
wiedni na kancelarie prawna, 
biura, gastronomie, itp., tel. 600 
922 818

POSZUKUJĘ 

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 
r, po remoncie, stan bdb., czar-
ny, 3900 zł, tel. 511 745 863

KUPIĘ
SKUP aut wraków na złom, do 
kasacji, wyrejestrowane, do 
wyrejestrowania, dojazd do 
klienta, Wejherowo, Gdańsk, 

506, więcej na www.rehapomoc.
pl

WOLNY, samotny, 45 latek, 
176/81, szukający partnerki, 
miłości, szczerości, przyjaźni, 
itd., szczupłej, sympatycznej, 
otwartej, wesołej, szczerej, 
do związku do lat 38, tel. 516 
286 404

SPRZEDAM elegancki stolik do 
pokoju gościnnego, kolor kawa z 
mlekiem, cena 30 zł, Wejhero-
wo, tel. 784 808  700

TUJA szmaragd, 0,63zł, tel. 518 
518 835

SPRZEDAM lodówkę Beco 300 zł, 
tel. 514 409 499

AKORDEON Hess, 48 basów, 500 
zł, tel. 887 661 525

BAREK w stylu rustykalnym, 300 
zł, tel. 887 661 525

SPRZEDAM pianino, tel. 664 
697 812

SPRZEDAM suknię ślubną, roz-
miar 164 na 170, piękna suknia 
z USA, za 390 PLN, tel. 694 949 
841, Reda, pozdrawiam   

SPRZEDAM parasolkę do wózka 
dziecięcego, czerwona, 15 zł, 
tel. 693 383 041

SPRZEDAM nianie elektroniczną, 
zasięg 450 m, cena 50 zł, tel. 
693 383 041

ZGUBIONO kluczyki samochodo-
we od Audi, w Rumi w okolicy 
ul. Gdańskiej 13, znalazce czeka 
nagroda, kontakt 513 071 409

LUSTRO łazienkowe sprzedam, 
2 kinkiety po bokach, 70cm x 
60cm, uszczerbek w dolnym 
rogu, 80 zł, Wejherowo, 505-
56-70-34 

KURTKI skórzane, 4 zamszowe, 
damskie, czerwony (nowa), be-
żowy, brązowy, stan idealny, 20 
zł/szt, Wejherowo, 505-56-70-34 

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

KALOSZE dziewczęce, rozm. 
28, kolor fioletowo-różowy w 
kwiatki, stan idealny, 10 zł, tel. 
505-56-70-34  

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jedno-
skrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

KURTKA dziecięca, wiatrówka 
beżowa z kapturem, na zamek, 
rozm. 98, stan idealny, 10 zł, 
tel. 505-56-70-34 

SPRZEDAM firany nowe, szer. 
5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, 
dł. 2,12m, Markizeta, taśma 
podwójny smok, cena: 100 zł, 
tel. 660 731 138

SPRZEDAM meble wiklinowe, 
dwie witryny i komodę, cena: 
130 zł za całość, tel. 660 731 
138

KUPIĘ kosz na śmieci, 120 l., 
tel. 501 226 085

ATLAS Polski DeAgostyni oddam 
nieodpłatnie, 501 527 655
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STYCZEŃ
Rok pod znakiem EURO 

– takim artykułem rozpoczę-
liśmy 2012 rok zapowiadając 
czekające nas w czerwcu Mi-
strzostwa Europy w Polsce i 
Ukrainie. Jednak tradycyjnie 
rok rozpoczął się od me-
czów towarzyskich. 1 stycznia 
pierwszego gola zdobył Maciej 
Kalkowski w meczu Oldboy-
ów Lechii Gdańsk z drużyną 
Premiera Donalda Tuska. Na 
sportowo rok rozpoczęli także 
oldboye Arki Gdynia i Bałtyku 
Gdynia. Wygrali żółto-niebie-
scy a pierwszą bramkę zdobył 
Tomasz Korynt. 

Z piłkarskich informacji 
warto odnotować, iż w Arce ze 
zdwojoną siła powrócił kon-
fl ikt na linii kibice – zarząd 
klubu. Kibice w Gdyni po raz 
kolejny nie dawali za wygra-
ną i domagali się całkowitego 
odejścia z klubu min. Andrzeja 
Czyżniewskiego i Witolda No-
waka.

Ponadto przebywająca na 
zgrupowaniu w Cetniewie Ja-
giellonia Białystok rozgrywała 
mecze kontrolne z drużynami 
z regionu. Pokonała Arkę Gdy-
nia i Cartusię Kartuzy. Oparł się 
Gryf Wejherowo, który mecz z 
Jagą zakończył remisem 1:1.

Na innych arenach też było 
ciekawie. Lotos Gdynia znów 
zawiódł w Eurolidze. Kilka nie-
złych spotkań to za mało, aby 
awansować do dalszych roz-
grywek. Natomiast koszykarze 
Startu Gdynia awansowali do 
turnieju fi nałowego Pucharu 
PZKosz. Na stanowisko trene-
ra LOTOS Trefl a Gdańsk wró-
cił Dariusz Luks a Atomówki 
awansowały do kolejnej rundy 
Ligi Mistrzyń. Rywalem w fazie 
pucharowej - Rabita Baku.

LUTY
Na pierwszym planie na-

dal EURO 2012. Zostały za-
twierdzone centra pobytowe 
dla reprezentacji grających 
w Mistrzostwach Europy. W 
Gdańsku zamieszkają Niemcy 
a w Gniewinie Hiszpanie. W 
Sopocie bazować będą Irland-
czycy. Na krajowym podwórku 
rośnie kolonia byłych piłkarzy 
Floty Świnoujście wytransfe-
rowanych do Arki Gdynia.  Do 
walki o II ligę zbroi się Orkan. 

Taki był sportowy 2012 rok w regionie!
PODSUMOWANIE | Koniec roku to czas podsumowań. Przypomnijmy sobie, jakie 
wydarzenia sportowe najbardziej nas emocjonowały w 2012 roku w regionie.

do fi nału mistrzostw Polski, w 
którym zmierzyć miał się z Za-
głębiem Lubin. Szczypiorniści 
Spójni Wybrzeża Gdańsk osta-
tecznie zajęli 3 miejsce w pierw-
szej lidze. Tytani Wejherowo za-
kończyli swój pierwszy sezon w II 
lidze. Ostatecznie zajęli 6 miejsce 
w swojej grupie.

II Liga nie dla APS TPS Rumia. 
We własnej hali w turnieju fi na-
łowym zajęły ostatnie miejsce. 
Natomiast drużyna PKS Wejhe-
rowo, w Solcu Kujawskim zdoby-
ła srebrny medal III Mistrzostw 
Polski Firm i Zanej drużynie na 
drodze do mistrzostwa Polski. 

MAJ
Ogromne zainteresowanie tre-

ningami Hiszpanów w Gniew-
nie. Mistrzowie Europy potwier-
dzili, że przeprowadzą osiem 
otwartych treningów. W polskiej 
lidze Lechia Gdańsk ostatecznie 
utrzymała się w Ekstraklasie. 
Wygrywając 1:0 z Legią Warsza-
wa stanęła stołecznej drużynie na 
drodze do mistrzostwa Polski.

Arka kolejny sezon spędzi w I 
Lidze a dodatkowo zagra w nim 
z budżetem skrojonym o niemal 
połowę. Cud stał się w Kościerzy-
nie! Orkan Rumia do 89 minuty 
przegrywał z Kaszubią. Zdołał 
jednak wygrać 2:1. To jednak nie 
wystarczyło do awansu do II ligi. 
O promocji decydowała ostatnia 
kolejka w której to w derbach 
MTK Orkan przegrał z Gryfem 
Orlex Wejherowo 0:4 i tym sa-
mym to podopieczni trenera Ni-
cińskiego wywalczyli awans!

W najważniejszym meczu sezo-
nu mająca los we własnych rękach 
Pogoń Lębork tylko zremisowała 
z Powiślem Dzierzgoń i tym sa-
mym spadła z IV ligi Pomorskiej. 
Tymczasem Paweł Radecki z Lu-
zina miał niepowtarzalną możli-
wość odbycia stażu trenerskiego 
w jednym z najsłynniejszych klu-
bów świata – FC Barcelonie.

Ogromny sukces gdyńskich 
szczypiornistek. Vistal Łączpol 
Mistrzem Polski! W fi nale pod-
opieczny Th omasa Orneborga 
okazały się lepsze od Zagłębia 
Lubin. Jednocześnie Orneborg 
przestał być szkoleniowcem Vi-
stal Łączpol. Funkcję tę powie-
rzono Andrzejowi Niewrzawie. 
Zmiana szkoleniowca także w 
Lotosie Gdynia. Javier Fort Pu-
ente złożył dymisję. Nowym tre-

Hitem transferowym było po-
zyskanie Damiana Naworcika i 
Marcina Wachowicza. 

Zimowa sceneria, trudne wa-
runki na drogach i dominacja 
Kajetana Kajetanowicza z pilotem 
Jarosławem Baranem – tak moż-
na scharakteryzować 8 rajd Lotos 
Baltic Cup. Rajd po raz drugi z 
rzędu rozpoczął się prologiem w 
ERGO Arenie. 

Wybitny szkoleniowiec rozstał 
się z Asseco Prokom Gdynia. 
Wyników i osiągnięć Tomasa 
Pacesasa jeszcze długo nikt nie 
poprawi. Prezes wejherowskiego 
Startu Krzysztof Puchalski otrzy-

mał srebrny medal i odznakę 
podczas gali 80-lecia działalności 
Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego. Wyróżnienie z rąk Mie-
czysława Struka- Marszała woje-
wództwa pomorskiego otrzymał 
Paweł Teclaf. Młody zawodnik na 
co dzień klubu Ormuzd wyróż-
nił się na Mistrzostwach Świata 
juniorów w Brazylii, gdzie zajął 
wysokie piąte miejsce.  

MARZEC
Miesiąc stał pod znakiem wiel-

kiego wydarzenia w Wejherowie. 
III ligowy Gryf Orlex mierzył 
się ze słynną Legią Warszawa 
w ćwierćfi nale Pucharu Polski. 
Podopieczni trenera Grzegorza 
Nicińskiego zaprezentowali się 
bardzo dobrze. Wprawdzie na 
własnym stadionie przegrali 0:3, 
ale na Łazienkowskiej zdołali 
zremisować 1:1 prowadząc do 
90 minuty 1:0 po golu Tomasza 
Kotwicy. Tymczasem na III li-
gowych boiskach trwała pogoń 
Gryfa Orlex i Orkana Rumia 
za Kotwicą Kołobrzeg. Walka o 

awans trwać miała do ostatniej 
kolejki. Fatalny marzec zaliczyli 
piłkarze Lechii Gdańsk, którzy 
w Ekstraklasie nie mogli wy-
grać i nadal plątali się w ogonie 
ligowej stawki. Na dno II Ligi 
zaglądał coraz wyraźniej Bałtyk 
Gdynia. Ze stanowiskiem trene-
ra pożegnał się Adam Topolski. 
Zakończyły się rozgrywki KHLP 
Nożnej. Mistrzem superligi zo-
stał po raz drugi z rzędu Mściwoj 
Kartuzy.

Siatkarkom Atomu Trefl a So-
pot dopiero po piątym meczu 
udało się awansować do fi nału 

PlusLigi Kobiet. W nim zmie-
rzyły się z ekipą Bank BPS wacy 
MEYN SOLEX Lębork a koszy-
karki Lotosu Gdynia nie obroniły 
Pucharu Polski. 

KWIECIEŃ
Odblokowała się Lechia 

Gdańsk, choć jej sytuacja nadal 
była trudna. W półfi nale Pucha-
ru Polski odpada Arka Gdynia, 
która nie pomściła Gryfa Wej-
herowo i także musiała uznać 
wyższość Legii Warszawa. Wspo-
mniana drużyna żółto-czarnych 
zacięcie walczyła o awans do II 
ligi z Orkanem Rumia i Kotwicą 
Kołobrzeg. 

W Gdańsku rozstrzygnięto 
XI plebiscyt o tytuł najlepszego 
sportowca i szkoleniowca Lu-
dowych Zespołów Sportowych 
2011 województwa pomorskie-
go. Zwyciężyła lekkoatletka An-
dżelika Cichocka z ULKS Talex 
Borysław Borzytuchom. 

Na innych arenach historycz-
ny sukces szczypiornistek Vistal 
Łączpol. Gdynianki awansowały 

nerem został Mirosław Noculak.  
Asseco Prokom Gdynia i Trefl  
Sopot walczyły w fi nale TBL. Po 
dwóch meczach 3:1 prowadzili 
już gdynianie. 

CZERWIEC
Jest, jest w końcu zaczęło się 

EURO! Pomorze nawiedziło spo-
ro kibiców szczególnie z Chorwa-
cji, Irlandii i Niemiec. Najbardziej 
dostępną drużyną była Hiszpa-
nia, która nie bała się otwierać 
dla kibiców swoich treningów. 
Reprezentacja Polski nie wyszła 
z grupy remisując mecze z Grecją 
i Rosją oraz przegrywając 0:1 w 
decydującym meczu z Czechami. 
O Mistrzostwo Europy rywali-
zowali Hiszpanie z Włochami. 
Wszyscy obserwatorzy chwalili 
organizację turnieju a kibice za-
powiadali powrót do Polski już w 
roli turystów.

Choć czerwiec stał pod zna-
kiem EURO to nie zabrakło 
innych ciekawych wydarzeń. 
Koszykarskim Mistrzem Polski 
została ostatecznie drużyna As-
seco Prokom Gdynia, która w de-
cydującym spotkaniu pokonała 
Trefl a Sopot. 

Rozstrzygnięcia zapadły w niż-
szych ligach piłkarskich. Z pierw-
szego miejsca Anioły Agro/North 
Garczegorze awansowały do IV 
ligi po trzyletnim pobycie w słup-
skiej klasie okręgowej. Natomiast 
Sobiesław Przybylski zastąpił 
na stanowisku trenera seniorów 
Pogoni Lębork Romana Rubaja. 
Arka Gdynia treningi rozpoczęła 
bez prezesa a regionalnego Pu-
charu Polski nie wywalczył Gryf 
Orlex Wejherowo, który w fi nale 
przegrał 2:3 z Kaszubią Koście-
rzyna.

LIPIEC
Najlepsi po rundzie zasadniczej 

– najlepsi w wielkim fi nale. To 
był sezon Seahawks Gdynia. Kyle 
McMahon MVP sezonu.

Juniorzy Arki Gdynia wywal-
czyli mistrzostwo Polski do lat 19! 
W fi nałowym turnieju rozegra-
nym w Gdyni Arkowcy okazali 
się lepsi od Lecha Poznań, Pogoni 
Szczecin i Zagłębie Lubin. Nato-
miast do swojego premierowego 
sezonu w II lidze przygotowuje 
się Gryf Orlex Wejherowo. Żółto-
czarni wzmocnili się m.in. Rafa-
łem Siemaszko z Orkana Rumia. 
Były klub napastnika ostatecznie 
nie przystąpił do III ligowych 
rozgrywek pozostawiając jedynie 
zespół w A-klasie. Kolejni byli 
piłkarze Orkana Rumia dołącza-

ją do kadry Bałtyku Gdynia. W 
biało-niebieskich barwach mogą 
już grać Kamil Biecke, Bartosz 
Pionk, Karol Wasielewski, Błażej 
Adamus, Michał Danilczyk, Mi-
chał Drzymała czy Dawid Klawi-
kowski.

Wielka niespodzianka dla kibi-
ców szczypiorniaka w Trójmie-
ście. Po 11 latach do Gdańska 
wraca Dawid Nilsson. W końcu 
zwyciężyli żużlowcy Lotos Wy-
brzeże Gdańsk, pokonując nie 
byle kogo, bo aktualnego lidera 
tabeli Tauron Azoty Tarnów. No-
wego trenera mają koszykarze 
Trefl a Sopot. Został nim Chor-
wat Żan Tabak, który z sopockim 
klubem podpisał roczną umowę. 
Tymczasem beniaminka Tauron 
Basket Ligi Start Gdynia popro-
wadzi w nadchodzącym sezonie 
David Dedek. Troyan Chmielno 
zwyciężył w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Siatkowej w Staro-
gardzie Gdańskim. 

SIERPIEŃ
To idzie młodość! Nowym pre-

zesem Pomorskiego ZPN został 
Radosław Michalski a w zarzą-
dzie znalazł się m.in. Rafał Szlas, 
prezes Gryfa Orlex. II ligowe 
rozgrywki zainaugurował Gryf 
Orlex Wejherowo. Na początek 
podopieczni Grzegorza Niciń-
skiego zremisowali z Jarotą Jaro-
cin 2:2. W sierpniu żółto-czarni 
nie przegrali żadnego meczu. 
Lechia Gdańsk nieźle rozpoczęła 
sezon. Dodatkowo kibice coraz 
liczniej wspierają swoją drużynę. 
Do Szczecina pojechało aż tysiąc 
biało-zielonych fanów. 

W nowym sezonie gdańscy 
szczypiorniści występować będą 
pod nazwą Wybrzeże Gdańsk. 
Lotos Wybrzeże został czerwoną 
latarnią. W meczu o życie, spo-
tkaniu dwóch ostatnich zespołów 
w lidze, Lotos Wybrzeże wyraźnie 
uległ drużynie Dospel Włókniarz 
Częstochowa.

Jedna z największych gwiazd 
Tauron Basket Ligi i MVP serii fi -
nałowej Jerel Blassingame w nad-
chodzącym sezonie ponownie 
zagra w drużynie Mistrza Polski.

Rekord na trasie Hel – Gdynia! 
Bułgar Petar Stoychev najszybciej 
pokonał dystans ponad 18 km z 
Helu do Gdyni. Potrzebował do 
tego  godziny 51 min 49 sek. Ko-
lejne udane starty w swojej 44-let-
niej karierze sportowej zanotował 
redzianin Mirosław Łuniewski. 
W połowie sierpnia Łuniewski 
mistrzem Europy weteranów w 
lekkiej atletyce. Przemysław Miar-

Legia Warszawa na Wzgórzu Wolności! To historyczne 
wydarzenie w Wejherowie
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Taki był sportowy 2012 rok w regionie!
czyński jako jedyny sportowiec z 
Pomorza zdołał wywalczyć me-
dal na Igrzyskach olimpijskich w 
Londynie. 

WRZESIEŃ
Pierwsze raz w historii derby 

rugbistów Arki Gdynia i Lechii 
Gdańsk odbyły się na PGE Are-
nie. Zwyciężyła Lechia.

Vistal Łączpol nie zagra w Li-
dze Mistrzyń. Gdyńskie szczy-
piornistki nie kończą jednak 
swojej przygody z europejskimi 
pucharami. Podopieczne trenera 
Andrzeja Niewrzawy zagrają w 
trzeciej rundzie Pucharu Zdo-
bywców Pucharów. 

W turnieju upamiętniającym 
Małgorzatę Dydek, obok zespołu 
BI Gdynia, wystąpiły dwie dru-

obchodzi Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich im. Feliksa Stamma 
w Cetniewie. Daniel Nowak wy-
grywa Rajd Żarnowiecki. V już 
edycja imprezy przyciągnęła na 
start ponad 60 załóg. Przychod-
nia Sportowa - pierwsza w Polsce 
fi lia Centralnego Ośrodka Medy-
cyny Sportowej – została otwarta 
w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. 
To jedyna placówka na Pomorzu 
świadcząca kompleksowe usługi 
dla sportowców.

LISTOPAD
Za porozumieniem stron został 

rozwiązany kontrakt Żan Taba-
ka z Trefl em Sopot. Chorwacki 
szkoleniowiec  otrzymał presti-
żową ofertę pracy w hiszpań-
skiej lidze ACB oraz Eurolidze i 
objął posadę pierwszego trenera 
w Caja Laboral Vitoria. Zmaga-
nia w europejskich pucharach 
rozpoczęli koszykarze. Nie mają 
jednak szczęścia ani zawodnicy 
Trefl a Sopot w EuroCup ani As-
seco Prokom w Eurolidze. Wy-
brzeże Gdańsk wygrał derbowe 
spotkanie z Kar-do Spójnia Gdy-
nia 28:21 na zapleczu Superligi. 
Robert Terlecki został zareko-
mendowany na stanowisko pre-
zesa żużlowego GKS Wybrzeża 
Gdańsk.

Zaczęła się bardzo dobra passa 
szczypiornistów Tytanów Wejhe-
rowo. Jeszcze w listopadzie udało 
im się odnieść kilka zwycięstw 
i opuścić dolne rejony tabeli. 

Gdynianki zrealizowały zadanie 
i awansowały do najlepszej 16 
Pucharu Zdobywców Pucharów. 
Vistal Łączpol Gdynia dwukrot-
nie pokonał HC Gomel.

Abdou Razack Traore daje 
Lechię Gdańsk kolejne punkty 
i wybija się ponad przeciętność 
polskiej ligi. Natomiast w bar-
wach Atomu Trefl a kapitalnie 
spisuje się Rachel Rourke. 

W aktualnej I lidze a ogólnie 
na zapleczu Ekstraklasy Arka 
Gdynia zdobyła już 900 goli. 
Autorem tego ostatniego jubi-
leuszowego trafi enia okazał się 
Piotr Kuklis. Sezon zakończyli 
piłkarze w niższych ligach. Dużo 
do poprawy jest w Arce Gdynia, 
natomiast Gryf Orlex Wejhero-
wo premierową rundę w II lidze 
kończy na 13 miejscu.

GRUDZIEŃ
Rok 2012 kończyć się może w 

dramatycznych okolicznościach 
dla Gryfa Orlex Wejherowo. 
Klubowi, który jeszcze w marcu 
walczył w ćwierćfi nale Pucharu 

Polski z Legią Warszawa grozi 
wycofanie z II ligowych rozgry-
wek. Tymczasem w Gniewinie 
podpisano porozumienie o 
współpracy pomiędzy gminą, 
hotelem Mistral Sport a Fun-
dacją Real Madryt. Grudzień 
to także dobry okres dla szczy-
piorniaka. Dobre wyniki odno-
towują Tytani Wejherowo, Vi-
stal Łączpol Gdynia i Wybrzeże 
Gdańsk. Także Kar-do Spójnia 
Gdynia radzi sobie nieźle. 

Ze zmiennym szczęściem gra-
ją natomiast koszykarze. Trefl  
Sopot i Start Gdynia wykonują 
przedsezonowe założenia, ale 
Asseco Prokom Gdynia zawodzi. 
Do kolejnej rundy Ligi Mistrzyń 
awansowały siatkarki Atomu 
Trefl a Sopot. 

Rok stojący pod znakiem 
EURO oraz Igrzysk Olimpij-
skich na Pomorzu na pewno 
trzeba uznać za udany. Oby 
nadchodzący 2013 rok był jesz-
cze bardziej owocny dla naszych 
sportowców.  
Łukasz Krzemiński

żyny na co dzień występujące w 
Ford Germaz Ekstraklasie – Arte-
go Bydgoszcz oraz Matizol Lider 
Pruszków. Tymczasem pierwszy 
skalp dla Trefl a. Superpuchar Pol-
ski pojechał do Sopotu. Trefl  wy-
grał z Asseco Prokom 74:69. 

Gdańscy żużlowcy Wybrzeża 
nie odrobili strat z Wrocławia i 
żegnają się z ENEA Ekstraligą. 
W klubie liczą, że banicja potrwa 
tylko rok.

Paula Wrońska mistrzynią 
świata. Olimpijka z klubu strze-
leckiego LOK Lider-Amicus 
zdobyła złoty medal w karabinie 
sportowym strzelanie z trzech 
postaw. Dziesięć ekip z powia-
tu wejherowskiego, podróżując 
starymi samochodami z czasów 
PRL, uczestniczyło w ekstremal-

nym rajdzie samochodowym 
Złombol 2012. Andrzej Wroński 
pokazał, że nadal jest w dobrej 
dyspozycji. Mistrz Olimpijski na 
odbywających się w Budapeszcie 
Mistrzostwach Świata Wetera-
nów sięgnął po złoty medal w 
kategorii wagowej 130 kg. 

PAŹDZIERNIK
W związku z karą nałożoną 

przez wydział dyscypliny PZPN 
wobec trenera Grzegorza Ni-
cińskiego obowiązki pierwszego 
szkoleniowca Gryfa Orlex przej-
muje pan Dariusz Mierzejew-
ski. Żółto-czarni w październiku 
zdobyli kilka ważnych punktów. 
Coraz częściej pojawiają się także  
głosy na temat zwolnienia z Arki 
Gdynia trenera Petra Nemca. 

Atom Trefl  bez Superpucharu. 
Nie udało się wywalczyć siatkar-
kom Atomu Trefl a pierwszego 
w tym sezonie pucharu. Lepsza 
okazał się MKS Dąbrowa Górni-
cza. Bez niespodzianki w derbach 
Gdyni. Asseco Prokom mimo 
problemów w pierwszej połowie 
pokonał Start w derbach Gdyni. 
Żeński zespół z Gdyni ma nową 
nazwę. Koszykarki występować 
będą w rozgrywkach ligowych 
jako Centrum Wzgórze.

Andrzej Niewrzawa zrezygno-
wał z funkcji pierwszego trenera 
Mistrza Polski Vistal Łączpol 
Gdynia. Tymczasowym szkole-
niowcem został Adrian Struzik.

W tym roku jubileusz 60-lecia 
W Gniewinie podczas EURO 2012 stacjonowała 
reprezentacja Hiszpanii

Tytani wejherowo jesienią prezentuja się bardzo dobrze
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