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Nieruchomości
i wnętrza str. 4-5

W zabawie wzięło udział 
blisko 260 dzieci. A uśmie-
chy na twarzach sugerowały, 
że był to dobrze i przyjemnie 
spędzony czas. 

- Impreza była bardzo do-
brze zorganizowana – po-
twierdza  Anita Tokarska 
z ZS nr 10. - Przebiegała w  
prawdziwie sportowej at-
mosferze. Dzieci brały udział 
w zabawach sportowych. 
Nietrudno było dostrzec, że 
wprowadzały one uczestni-
ków w bardzo radosny na-
strój i dobre samopoczucie. 
Niewątpliwie sympatyczną 
sprawą była obecność Miko-
łaja, który rozbawiał wszyst-
kich uczestników. Było sym-
patycznie, wesoło i każdy 
wyszedł zadowolony.

- Nie od dzisiaj wiadomo, 
że dzieci, które w szkole czu-
ją się dobrze i odbierają ją 
jako miejsce, które oprócz 
wytężonej pracy gwarantuje 
dobrą zabawę, osiągają lep-
sze wyniki w nauce od tych 

WITAJ, ŚWIĘTY 
MIKOŁAJU!
Tradycyjnie już, nauczyciele wychowania � zycznego Zespołu 
Szkół nr 10, wspierani przez uczniów gimnazjum, przygotowali 
„Mikołajki na sportowo” dla najmłodszych uczniów. 
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smutnych, nastawionych tylko 
na średnią ocen – uważa Gra-
żyna Wojciechowska, dyrektor 

ZS nr 10. - Nasza szkoła, dzięki 
dobrej zabawie i przyjaznej at-
mosferze, zapewnia absolwen-

tom również znakomite wyni-
ki sprawdzianów i testów. Od 
lat jesteśmy w czołówce.

Uśmiechy na twarzach były potwierdzeniem dobrej zabawy

Dzieje Powstania War-
szawskiego zostały przed-
stawione przez uczniów w 
formie inscenizacji prezen-
tującej przebieg walk. Moż-
na było śledzić losy mło-
dych ludzi walczących w 
powstaniu i poświęcających 
swoje życie oraz losy ich 
rodzin. Realizmu przedsta-
wieniu dodawały dekoracje, 
wykonane przez uczniów 
również w ramach projektu, 
a także wiele autentycznych 
rekwizytów, pochodzących z 
czasów II wojny światowej.
Dorota Korbut

Historyczna 
inscenizacja
Młodzież z Zespołu 
Szkół nr 13, w ramach 
realizowanego projektu 
edukacyjnego „Nie mo-
żemy o nich zapomnieć”, 
przygotowała nieco-
dzienny spektakl.

Fo
t. 

ZS
 n

r 1
3

Dzieciaki z zaangażowa-
niem wcieliły się w role
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W ostatnim czasie kredy-
tobiorców ucieszył fakt, że 
obniżono stopy procentowe. 
Nie każdy wie co to dokładnie 
oznacza, ale większość odczuła 
spadek wysokości rat. Głów-
na stopa, referencyjna, została 
obniżona do wartości 2 %, nie 
jest to oczywiście akt łaski ze 
strony banków, a raczej dosto-
sowanie polityki pieniężnej do 
trendu panującego na świecie. 
Dla porównania  Europejski 
Bank Centralny ściął stopę 
referencyjną do rekordowego 
poziomu 0,05%. 

Odpowiedzmy sobie naj-
pierw na pytanie co dokładnie 

oznaczają te informacje, dla 
nas. Stopy procentowe wy-
znaczają „koszt” pieniądza na 
rynku, innymi słowy stanowią 
podstawę kosztu kredytu, nie 
jest to oczywiście jedyny koszt, 
ale Rada obniżyła również wy-
sokość stopy lombardowej z 4 
do 3 %. Jest to niezwykle istot-
ne ponieważ stopa ta określa 
poziom maksymalnych odse-
tek od kredytu (nie mogą one 
przekroczyć 4-krotności stopy 
lombardowej) zmniejszając go 
z 16 do 12%. Znaczy to nie tyl-
ko, że wszystkie nowe kredyty 
nie mogą przekroczyć tego 
poziomu oprocentowania, ale 

również to, że wszystkie wcze-
śniejsze kredyty których odset-
ki były powyżej tego poziomu 
zostają teraz ścięte do 12 %. 

Niestety banki dość szybko 
odbiły sobie spadek zysków 
z odsetek, wyższym kosztem 
początkowym kredytu, dlatego 
tak ciężko jest dziś dostać kre-
dyt bez prowizji, które wahają 
się od 5 do nawet 15 % , oraz 
nierzadko „obowiązkowego 
ubezpieczenia”, które mamy z 
góry skredytowane, a którego 
koszty potrafią sięgać nawet 50 
% pożyczanej kwoty. 

Szukając więc dobrego kre-
dytu gotówkowego lub re-

Jak zaoszczędzić, 
„na pieniądzach”
Szukasz kredytu? A może masz już jakiś i myślisz nad jego zamianą na lepszy, ale nie wiesz jak to zrobić? Albo po prostu zastanawia 
Cię jak to jest, że jedne kredyty są tańsze od innych? W artykule tym znajdziesz odpowiedź na te podstawowe pytania, oraz dowiesz się 
dlaczego raty większości kredytów ostatnio spadły. Wiesz z pewnością, że kredyt nie jest codzienną decyzją i przyjdzie Ci żyć z nim przez 
następne kilka lat, więc warto zastanowić się dlaczego pieniądze kosztują akurat tyle i jak najlepiej na nich zaoszczędzić. 

finansowego należy zwrócić 
szczególną uwagę właśnie na 
koszty początkowe. Nie po-
winniśmy zapominać również 
o tym, że każde „zapytanie” 
kredytowe obniża naszą zdol-
ność kredytową, czyli tak zwa-
ny scoring, dlatego też bardzo 
ważnym jest, aby nie chodzić 
po prostu od banku do banku, 
tylko skorzystać z pomocy wy-
kwalifikowanego pośrednika 
który bez składania wniosków 
kredytowych będzie potrafił za-
węzić nam, zakres ofert banko-
wych do tych, które są dla nas w 
ogóle dostępne, oraz faktycznie 
atrakcyjne.

Ulgę odczuli także posiadacze 
hipotek, dla których podstawa 
oprocentowania, czyli WIBOR 
3m spadł o 0,2% od początku 
października oraz ponad 0,5 % 
w ciągu ostatnich 4 miesięcy. W 
praktyce owocuje to spadkiem 
raty kredytów hipotecznych 

średnio od ok. 50 do nawet 300 
zł miesięcznie w zależności od 
wielkości i czasu trwania kre-
dytu. Kolejną z pozytywnych 
konsekwencji tych zmian o 
której mało kto wie, jest fakt, 
że większości z nas wzrosła 
zdolność kredytowa, która jest 
liczona poprzez odjęcie całości 
zobowiązań, od łącznych przy-
chodów. W momencie kiedy 
wysokość zobowiązań spa-
da, „luzuje” się kwota wolna. 
Jest to dobra wiadomość dla 
wszystkich posiadaczy kredy-
tów pozabankowych oraz osób 
z „wyczerpaną” zdolnością, 
ponieważ teraz pojawia się im 
pewne pole do działania, któ-
re może ułatwić opanowanie i 
optymalizacje portfela kredyto-
wego, a niestety wielu z nas czę-
sto niepotrzebnie zawiera nowe 
dodatkowe umowy kredytowe 
zamiast po prostu restruktury-
zować stare.

Każdy ma inną sytuacje, moż-
liwości i potrzeby kredytowe, nie 
wspominając już o różnorodno-
ści posiadanych omów, ale też 
każdy z nas może dowiedzieć się 
czy stać go na oszczędności już 
dziś, bo jak mówi pewne stare 
hasło reklamowe, które w kwe-
stii kredytów zaskakująco zysku-
je na czasie: „skoro nie widać 
różnicy, po co przepłacać?”

Zapraszamy do kontaktu tele-
fonicznego pod numerem: 799 
166 626, adresem mailowym: 
biuro@twojecentrumfinansowe.
pl lub wizyty w biurze przy uli-
cy Św. Jana 16. Dla każdego kto 
odwiedzi nas z poniższym ku-
ponem - całkowicie bezpłatna, 
analiza posiadanych umów fi-
nansowych, oraz kompleksowa 
opieka i pomoc. Przeszukamy 
rynek finansowy pod kątem naj-
lepszych dla Ciebie warunków 
i dopasujemy rozwiązania tak, 
aby raty były jak najniższe.
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Gry planszowe to roz-
rywka, która zadomowiła 
się  u nas na dobre. Wła-
śnie odbyła się kolejna ini-
cjatywa spod tego znaku. 
Rada Dzielnicy Dąbrowa 
zaprosiła wszystkich miesz-
kańców, wraz z rodzinami i 
przyjaciółmi na III Dzień z 
Grami Planszowymi. W Ze-
spole Szkół nr 14 ponownie 
była okazja zagrania w kil-
kadziesiąt różnych tytułów 
gier planszowych. Odbyły 
się również turnieje, w któ-
rych można było wygrać 
ciekawe nagrody.
Dorota Korbut

Prawie trzygodzinny, hip-
notyzujący i brawurowy kon-
cert zagrała w Gdańsku grupa 
Swans. Zespół wystąpił w klu-
bie B90.

Amerykański zespół Swans 
określany jest przez kryty-
ków jako „legenda alterna-
tywnego rocka”, a jego fani 
często używają przymiotnika 
„kultowy”. Podczas gdańskie-

go koncertu zaprezentowano 
ciężką stronę muzyki grupy 
- głównie były to materiały z 
nowych płyt, pojawiło się tak-
że kilka niewydanych jeszcze 
kompozycji. Na hipnotyczne 
utwory fani grupy reagowali 
żywiołowo pod sceną, wielu 
koncertowiczów kołysało się 
do muzyki grupy z zamknię-
tymi oczami. Były także oso-

by, dla których muzyka była 
po prostu przytłaczająca i 
które opuściły gdański klub 
jeszcze przed zakończeniem 
koncertu. Właśnie w ten 
sposób udało się im opuścić 
najbardziej atrakcyjną część 
wydarzenia, bo na zakończe-
niu koncertu grupa pokaza-
ła 120 procent  możliwości. 
(GB)

Grupa Swans zagrała w Gdańsku

Planszówki 
dla każdego!
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Gry to rozrywka dobra 
w każdym wieku



Nieruchomości
i wnętrza

Nagroda została wręczona na 
uroczystej gali International 
Property Awards 2014 w Lon-
dynie. Jest to konkurs organizo-
wany od 1995 roku, w którym 
nagradzane są nieruchomości 
mieszkaniowe i komercyjne 
praktycznie z całego świata. 
Poddawane ocenie są także 
� rmy z branży deweloperskiej. 
Jury International Property 
Awards to ponad 70 ekspertów 
z całego świata! Nie mają łatwe-
go zadania, gdyż muszą ocenić 
i wybrać setki nieruchomości i 
� rm, by w końcu wyłonić zwy-
cięzców w 47 kategoriach. Co 
ciekawe, przyznawane nagrody 
są podzielone na poszczególne 
regiony świata: Afrykę, Azję i 
Pacy� k, Arabię Saudyjską, Ka-
nadę, Karaiby, Amerykę Środ-
kową i Południową, Europę, 
Wielką Brytanię i USA.

Nowe Orłowo to jedyna na-
grodzona inwestycja z Trójmia-
sta (z naszego kraju wśród lau-
reatów konkursu znalazło się 
kilka zrealizowanych inwesty-
cji). W swojej kategorii „kan-
dydat” dostał 5 gwiazdek, czyli 
najwyższą możliwą ocenę. 

Jury, przyznając nagrodę dla 
nowego Orłowa, doceniło poło-
żenie osiedla (w Gdyni, bezpo-
średnio przy rezerwacie Kępa 
Redłowska, w pobliżu plaży i 
plaży, w spokojnej i prestiżowej 
dzielnicy). Eksperci zwrócili 
też uwagę na kameralny układ 

Nagroda dla 
Nowego Orłowa
Prestiżową, międzynarodową nagrodę w kategorii Najlepsze Budownictwo 
Mieszkaniowe w Europie otrzymało osiedle Nowe Orłowo w Gdyni. 
Osiedle zostało zaprojektowane przez biuro architektoniczne ArchDeco, 
zaś zrealizowane przez Invest Komfort.

urbanistyczny oraz niewielkie 
budynki, otoczone zielenią oraz 
ogródkami. Kolejne rozwią-
zanie architektoniczne, które 
przechyliło szalę na korzyść tej 
właśnie inwestycji, to platformy 
widokowe na dachach oraz dro-
biazgowo zaaranżowane części 
wspólne. Nie bez znaczenia 
były także szlachetne materiały 
wykończeniowe zastosowane 
przy realizacji.

Nowe Orłowo to osiem bu-
dynków, ostatnie dwa mają być 
oddane do użytku w maju przy-
szłego roku. Rafał Korbut

(od lewej) Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski, 
właściciele Arch-Deco
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Pływająca restauracja w Gdańsku
Trójmiejska stocznia Sunreef 

Yachts zaprojektowała pływa-
jącą restaurację, która będzie 
kursować między Dubajem i 
Abu Zabi.

- Klient zgłosił zaintereso-
wanie projektem luksusowej 
restauracji przybrzeżnej prze-
znaczonej dla 250-300 osób z 
możliwością odbywania spo-
tkań biznesowych oraz wszel-
kiego rodzaju 

imprez. Pomysł miał być je-
dyny w swoim rodzaju, ponie-
waż nikt dotąd nie stworzył 
choćby zamysłu takiego miej-
sca - mówi Robert Błażejak, 
dyrektor działu projektowego 

Sunreef Yachts i autor wizji 
pływającej restauracji.

Według konceptu, innowa-
cyjna restauracja-katamaran 
na stałe umiejscowiona zosta-
nie w Dubaju i będzie zabierać 
gości w rejsy do Abu Dhabi i z 
powrotem. Pokład główny jed-
norazowo pomieści nawet do 
150 gości. W kadłubach zago-
spodarowano miejsce na prze-
stronną kuchnię, pomieszcze-
nia techniczne i ekskluzywne 
toalety dla gości. Na górnym 
pokładzie umieszczono ste-
rówkę, a część barowa razem z 
mini klubem w części rufowej 
na pokładzie głównym. (GB)

W ka-
dłubach 
zagospo-
darowano 
miejsce na 
przestronną 
kuchnię, 
pomiesz-
czenia 
techniczne i 
ekskluzyw-
ne toalety 
dla gości
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NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam działkę budowlana 
1600m2, uzbrojona, możliwość 
działalności gospodarczej. Tel: 
503-923-874 

Sprzedam działkę budowlaną 
1600m2 przy drodze powia-
towej Wejherowo – Lębork, 
uzbrojona, w ładnej okolicy, z 
możliwością działalności gospo-
darczej. Tel: 503-923-874 

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

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. zł, 
tel. 502 686 196

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

DO WYNAJĘCIA

Tanie noclegi dla pracowników 
� rm Bolszewo. Tel: 781-426-010

Lokal użytkowy wynajmę. 
Powierzchnia 55m2 położony w 
Wejherowie przy ul. Gulgowskie-
go 2B cena do uzgodnienia. Tel: 
665-060-275 

Tanio wynajmę parter domu 
Bolszewo. Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

Cztery opony 195 R15 zimowe 
wraz z felgami stalowymi 
sprzedam. Cena 500zł. Tel: 691-
854-985

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 

Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

Sprzedam aparat cyfrowy-FUJI 
FILM 14 megapixel z ładowarka-
mi, cena 120zł, Wejherowo. Tel: 
730-499-146

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

„Pomoc Gotówkowa” Marka S.A. 
Potrzebujesz gotówki zadzwoń 

533-340-404 lub odwiedź nasza 
stronę www.markasa.pl

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

TOWARZYSKIE

Singel 33lat modelowy typ uro-
dy,szuka Pani 30-52 lat zadbanej, 
samotnej, sponsorki, schadzki, 
Gdańsk. Tel: 728-185-466 

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

Poznam kobietę od 45 do 55 
lat w celu stałego związku. Tel: 
668-284-411

Extra cycusie, wystrzałowa dup-
cia pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725 Sopot

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

Chłopak 41 lat bez nałogów, 
pozna miłą Panią spod znaku 

Lwa w celu stałego związku. Tel: 
514-906-666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Kupię używany dywan 3 x 4m w 
dobrym stanie. Tel: 728-202-510

Sprzedam drewno kominkowe 
do „CO” i gałęziówkę, transport 
do 20km gratis. Tel: 606-522-604

Sprzedam kozaczki zimowe 
ocieplane,za kostkę, beżowe. 
Cena 20zł. Tel: 504-565-577

Sprzedam skrzydło drzwiowe 
pokojowe prawe kolor wenge 50 
zł. Tel:886-190-434

Pomoc,mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości,artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 788-245-594

Sprzedam meblościankę w 
komplecie komoda, szafa, trzy 
segmenty. Cena 300zł. Tel: 607-
301-942

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

Lodówkę Elektrolux, szybkowar, 
autodrahę dla chłopców 8 – 12 
lat, żelazko, drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne. Tel: 885-557-151

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

Sprzedam /kpl. Stół + dwa 
krzesła, wym., stół 120/40/88, 
krzesło 36/78, cena 100 zł, Tel. 
607 301 942

Portret św. Jana Pawła w smutku. 
Tel: 502-351-988

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

Sprzedam drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

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

Sprzedam nową kuchenkę ga-
zowo - 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, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

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

Sprzedam meblościankę/kpl. 
komoda, szafa, test segmenty, 
cena 300 zł, tel. 607 301 942

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
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Wydarzenie odbyło się w 
Szkole Podstawowej  nr 31 w 
Gdyni Cisowej i objęło zakre-
sem szkółki piłkarskie Chylo-
nia oraz Pogórze. Na spotkaniu 
pojawił się trener Grzegorz 
Niciński, jak również czterech 
zawodników: Marcus da Silva, 
Antoni Łukasiewicz, Michał 
Nalepa i Przemysław Stolc. 
Piłkarze wygłosili specjalną 
prelekcję, w której poruszyli 
aspekty codziennej pracy nad 
doskonaleniem umiejętności. 
Znalazły się w niej cenne wska-
zówki, w jaki sposób awanso-
wać do pierwszej drużyny, co 
bez wątpienia stanowi marze-
nie adeptów. Ponadto przepro-
wadzono ćwiczenia zaordyno-
wane przez trenerów szkółki 
i wobec dużego animuszu, z 
jakim wykonywali je szkółko-
wicze, przyznano im nagrody 
i gadżety. Kolejnym punktem 
mikołajek z Arką była wizyta 
w SP nr 21 im. Wojsk Obro-
ny Powietrznej Kraju. W tej 
placówce doszło do corocznej 
imprezy pod nazwą “Dar ser-
ca”, podczas której zbierano 
pieniądze na pomoc dzieciom 
z najbiedniejszych rodzin. W 
tym roku na aukcjach wysta-
wione zostały m.in. plany lekcji, 
notesy, zeszyty, kubki, szaliki, 
flagi oraz smycze z logotypami 
Arki. Ostatnim elementem tego 
pracowitego dnia był powrót 
do SP nr 31, gdzie rozegrano 
turniej “Śledzik Cup”. Zorga-
nizowano go dzięki projektowi 

Szkółki piłkarskie 
świętowały mikołajki z Arką
Młodzi kibice gdyńskiego klubu i zarazem jego nadzieje na przyszłość mieli 
okazję uczestniczyć w mikołajkach z przedstawicielami żółto-niebieskich.

“Kibice Razem Arka Gdynia” 
oraz Stowarzyszeniu Kibiców, 
natomiast sama nazwa zmagań 
wzięła swój początek od klubo-
wej maskotki. W turnieju wzięło 
udział sześć ekip dzieci w wieku 
8-10 lat. Wystąpiły dwa zespoły 
“Ognisko”, czyli MOPS w Gdyni, 
dwie drużyny KP Gdynia, zespół 
“Crazy Boys Cisowa” oraz repre-
zentacja parafii św. Maksymilia-
na Kolbe z Witomina. W finale 
zwycięstwo odnieśli zawodnicy 
Crazy Boys nad KP Gdynią w 
stosunku 3:0, a rywalizacji tych 
ekip przyglądali się absolwenci 
cisowskiej szkoły - Przemysław 
Stolc i Paweł Brzuzy, którzy na-
stępnie wręczyli nagrody w to-
warzystwie żółto-niebieskiego 
mikołaja oraz maskotki klubu. 
Wszyscy uczestnicy dostali pa-
miątkowe medale, kubki, ko-
szulki i smycze Arki, natomiast 
na drużyny z podium czekały 
puchary. Nie zabrakło też vo-
ucherów na wiosenne mecze 

przy ulicy Olimpijskiej dla mło-
dych graczy oraz ich opiekunów. 

Czas na przedświąteczne 
warsztaty

Choć piłkarze Arki mają już 
wolne od treningów zespoło-
wych w tym roku, nie próżnują 
i będą obecni w sobotę 13 grud-
nia w Pomorskim Parku Nauko-
wo-Technologicznym, gdzie o 
godzinie 11:00 zainaugurowane 
zostaną przygotowania świątecz-
ne z udziałem partnerów Gdyni 
Rodzinnej. W ramach tej akcji 
przewidziano przygotowywanie 
bombek, zawieszek na choinki, 
przytulanek i innych ozdób, jak 
również szykowanie kolorowych 
pierników. Dodatkowo dojdzie 
do spotkania z Iwoną Lange, 
autorką książki dla dzieci “Mą-
drości leśnych gości”. Dla naj-
młodszych przygotowano wiele 
różnych atrakcji, a jedną z nich 
będzie przybycie maskotki Śledź 
o godz. 12:00.

Adepci futbolu z flagami Arki podczas mikołajkowych 
atrakcji. W tle Antoni Łukasiewicz
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