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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

POWYBORCZA 
KARUZELA NAZWISK

Takiego 
„przetasowania” 

na stanowiskach w 
powiecie i gminach 

po wyborach 
samorządowych 

chyba nikt się 
nie spodziewał. 
Nowy starosta, 

nowe prezydium 
Rady Powiatu 

Wejherowskiego, 
nowy burmistrz 

Rumi i wymieniony 
niemal cały skład 

rady miejskiej, nowe 
twarze w radzie 

wejherowskiej – to 
tylko część ze zmian, 

jakie nastąpiły 
po wyborach 
i pierwszych 

posiedzeniach rad 
powiatu i gminy. 

Znamy więc już nazwiska 
przewodniczących poszcze-
gólnych rad (powiatu, miast 

i gmin). Zmian jest dość 
sporo, niektóre są zaska-

kujące. Jedną z najważniej-
szych jest ta w starostwie 

powiatowym – Józef Reszke 
ustąpił miejsca Gabrieli 

Lisius, która na najbliższe 
cztery lata objęła funkcję 

starosty. 

Więcej wewnątrz numeru
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Lepiej już było
Jak zwykle po wyborach samorządowych w Wej-
herowie, wszyscy się łudzą, że będzie nareszcie 
po ludzku. Tak samo było i teraz. W końcu od 1990 
roku znacząca opozycja zawsze miała w prezy-
dium Rady Miasta swojego przedstawiciela, czyli 
wiceprzewodniczącego. W mijającej kadencji był 
nim Maciej Łukowicz. Smaczku dodawał fakt, że 
Łukowicz był konkurentem Hildebrand-
ta w wyborach prezydenckich. W listo-
padzie tego roku, w szranki z urzędu-
jącym preziem stanął radny Jacek 
Gafka. Na dodatek kandyda-
ci z Komitetu Wyborczego 
PO zdobyli 9 manda-
tów, tyle samo co 
kandydaci z Wolę 
Wejherowo. Kilka 
dni temu doszło 
do wyborów pre-
zydium Rady Mia-
sta Wejherowa. 
Wcześniej odbyły 
się rozmowy pre-
zia z opozycją. Opo-
zycja poparła Bogda-
na Tokłowicza, niegdyś 
znanego jako Stary Zastęp-
ca, na stanowisko Przewod-
niczącego Rady Miasta Wej-
herowa. Tak samo opozycja za-
chowała się w sto-
sunku do Wojcie-
cha Kozłowskiego 
– w poprzedniej ka-
dencji również wi-

ceprzewodniczącego. Wydawało się w tej sytuacji 
pewne, że kandydat zgłoszony przez opozycję, 
czyli Jacek Gafka bezapelacyjnie zostanie wice. Nic 
bardziej mylnego. Radni Wolę Wejherowo pokazali 
środowy palec. W tej chwili do gry weszli radni PIS, 
w liczbie dwóch! Zgłosili radnego Marcina Dre-
wę na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Wejherowa. Oczywiście głosami radnych 
z Wolę Wejherowo, młodziak Drewa otrzymał funk-
cję w prezydium. Można na ten temat pisać długo 
i dużo. Tylko po co? Fakty mówią same za siebie. 
Tajemnicą poliszynela jest, że rządzący zgodziliby 

się na inną kandydaturę z PO. Ale, od kiedy 
to jedna partia ustala kandydata z drugiej 

partii? To może PO powinno zapropo-
nować Henryka Jarosza na przewod-

niczącego RM, a Dariusza Krefta na 
wice? Wtedy WW mogłaby zapro-

ponować kandydata z PO na sta-
nowisko drugiego wice. Chy-

ba jednak to absurd? Czy są 
jeszcze optymiści, że pre-

zio chce współpracować 
z opozycją? Ja do nich 
nie należę.

na stronie: www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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Slalom między samochodami

Od pewnego czasu remontowana jest ulica Wniebowstąpienia w Wejherowie. I to się chwa-
li, bo zarówno nawierzchnia, jak i chodniki, były w złym stanie. Szkoda tylko, że nikt nie po-
myślał o tym, co mają przez ten czas zrobić piesi. Robotnicy rozkopali chodniki z obydwu 
stron i nie pozostawili przejścia dla pieszych, którzy muszą chodzić ulicą, między samocho-
dami! A przecież ta ulica to dojście do dworca w Wejherowie Nanicach! Zarówno ruch pie-
szych, jak i samochodów, jest tu spory.                Kamil, mieszkaniec Wejherowa
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Jacek Gafka, Radny Miasta Wejherowa:
Obóz prezydencki i PiS zawłaszczyli prezydium 
Rady, nie uznając za stosowne aby w tymże 
prezydium znalazła się także reprezentacja naj-
większego- 9-cioosobowego Klubu Radnych 
(PO).  Zaistniałą na pierwszej sesji Rady Miasta 
Wejherowa sytuację określić należy jako brak 
poszanowania przez Wolę Wejherowo decyzji 
wyborców. Jako kandydat, który uzyskał spory 

mandat zaufania od mieszkańców, uznaję, że decyzje wejhero-
wian zostały potraktowane przez obóz prezydencki po prostu z 
pogardą. I dzieje się to zaraz po wyborach…
Prezydencka większość Rady Miasta nie wzięła pod uwagę rzeczy-
wistych wyników wyborów, kreując w mieście własny „porządek” i 
traktując po raz kolejny nasze wspólne miasto jak swoje prywatne 
podwórko… Czymś niezrozumiałym w kulturze politycznej jest 
brak w prezydium Rady członka najliczniejszego Klubu Radnych 
(PO). Szkoda, że prezydenckie Wolę Wejherowo rozpoczęło ka-
dencję od pogwałcenia zasad demokracji i kultury politycznej.

W trakcie sesji odbyło się 
ślubowanie prezydenta, o� -
cjalne wręczenie radnym po-
wiadomień o tym, że otrzy-
mali mandaty na najbliższe 
cztery lata oraz wybór prze-
wodniczącego i wiceprzewod-
niczących RM. I ten ostatni 
punkt wzbudził sporą kon-
sternację. Dlaczego? Aby to 
wyjaśnić należy zwrócić uwa-
gę na pewien fakt – zazwyczaj 
jest tak, że ugrupowanie, któ-
re zdobyło największą ilość 
głosów (lub koalicja, która ma 
większość w radzie) wybierają 
spośród siebie przewodniczą-
cego. Bierze się również pod 
uwagę największe ugrupowa-
nie opozycyjne i spośród nie-
go wystawiany jest kandydat 
na wiceprzewodniczącego. 
Nie jest też żadną tajemnicą, 
że nazwiska osób, które mają 
zasiąść w prezydium rady, 
ustalane są już wcześniej, 
podczas negocjacji między 
ugrupowaniami, które wpro-
wadziły swoich radnych. Taka 
niepisana zasada jest również 
ukłonem w stronę wybor-
ców, którzy głosowali na tych 
kandydatów, którzy nie mają 
większości w radzie. Ale nie 
w Wejherowie. Radni z klu-
bu Wolę Wejherowo i PiS nie 

Demokracja po wejherowsku
Za nami pierwsza sesja Rady Miasta Wejherowa. Podczas posiedzenia radni z klubu Wolę Wejherowo i Prawa 
i Sprawiedliwości pokazali, kto tu rządzi i nie pozwolili na to, aby Jacek Gafka, jako przedstawiciel opozycji 
(PO ma 9 mandatów w radzie, tyle samo, co WW) zasiadł w prezydium RM.

Brak poszanowania woli wyborców

pozwolili, aby jednym z dwóch 
wiceprzewodniczących był rad-
ny z Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczącym RM Wej-
herowa został wybrany Bogdan 
Tokłowicz (WW) – był jedy-
nym kandydatem do pełnienia 
tej funkcji. Spośród 21 radnych 
20 zagłosowało za, 1 był prze-
ciwny jego kandydaturze.

Następnie rozpoczęto proce-
durę wyboru dwóch wiceprze-
wodniczących. Tu zostało zgło-
szonych dwóch kandydatów 
– Wojciech Kozłowski (WW) i 

Jacek Ga� a (PO).
- Proszę moich kolegów z 

rady, aby oddając głos na na-
szego kandydata, uszanowali 
to, że w Wejherowie jest spora 
grupa mieszkańców, która w 
demokratycznych wyborach 
poparła Jacka Ga� ę – mówił 
Maciej Łukowicz (PO), zgłasza-
jąc kandydata opozycji na wice-
przewodniczącego. - Co praw-
da Jacek nie został wybrany 
prezydentem, ale głos na niego 
oddało niemal 36 proc. wybor-
ców! Oznacza to, że chcieli, aby 

Jacek Ga� a ich reprezentował. 
Dlatego proszę, abyście poparli 
tę kandydaturę.

Po podliczeniu głosów na 
sali zapanowała konsternacja: 
zgodnie z przewidywaniami 
Wojciecha Kozłowskiego po-
parli niemal wszyscy radni (20 
było za), łącznie z radnymi 
opozycyjnymi (którzy liczyli na 
to, że niejako w zamian mający 
większość przedstawiciele Wolę 
Wejherowo poprą ich kandyda-
ta). W przypadku Jacka Ga� i 
radni WW dali jasno do zro-

zumienia, że nie zgadzają się, 
aby został on wiceprzewodni-
czącym. Kandydat PO otrzymał 
więc tylko 10 głosów poparcia, 
natomiast 11 radnych zagłoso-
wało przeciwko niemu.

Po dłuższej chwili ciszy głos 
zabrał ponownie Maciej Łuko-
wicz. Zaapelował, aby drugiego 
przewodniczącego wybrać na 
kolejnej sesji RM, która odbę-
dzie się 8 grudnia. Łukowicz 
argumentował to konieczno-
ścią przeprowadzenia negocja-
cji między klubami i ustalenia 
wspólnego stanowiska tak, aby 
podczas głosowania uniknąć po 
raz drugi takiej sytuacji. Radni 
większością głosów nie zgodzili 

się jednak na takie rozwiązanie 
i zorganizowano „drugą turę” 
wyborów, tym razem już na 
jednego wiceprzewodniczące-
go. Zgłoszono dwóch kandyda-
tów: Marcina Drewę (Prawo i 
Sprawiedliwość) oraz ponownie 
Jacka Ga� ę. Drugim wiceprze-
wodniczącym został wybrany 
Marcin Drewa.

Warto dodać, że w Wejhero-
wie są dwa ugrupowania, które 
mają po 9 radnych w RM. Są to 
Platforma Obywatelska i Wolę 
Wejherowo. Mimo takiego roz-
kładu sił WW do prezydium 
rady wprowadziło dwie osoby 
(przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego), natomiast PO 
nie ma żadnego przedstawiciela.
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Na pierwszym 
planie Bogdan 
Tokłowicz (Wolę 
Wejherowo), prze-
wodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. 
Za nim stoi dwóch 
wiceprzewodni-
czących: z lewej 
Marcin Drewa (PiS), 
z prawej Wojciech 
Kozłowski (Wolę 
Wejherowo). W 
prezydium rady nie 
ma żadnego przed-
stawiciela Platformy 
Obywatelskiej - 
klubu, który ma 9 
radnych w RM



Serdecznie dziękuję 
wszystkim Mieszkańcom 
powiatu wejherowskiego 
za udział w wyborach 
samorządowych, 
a zwłaszcza tym, 
którzy oddali swój 
głos na listę Platformy 
Obywatelskiej RP.

W sposób szczególny 
dziękuję Mieszkańcom 
miasta Wejherowa za tak 
wielkie poparcie mojej 
kandydatury do Rady 
Powiatu Wejherowskiego.

Serdecznie pozdrawiam

JÓZEF RESZKE

Ogłoszenia takie często po-
jawiają się na słupach, drze-
wach, elewacjach budynków, 
skrzynkach energetycznych, 
gazowych i gdzie popadnie. 
Kto je rozwiesza? Do tej pra-
cy zatrudniani są głównie 
uczniowie, studenci i osoby 
bezrobotne. Zwykle nie zdają 

sobie nawet sprawy z tego, co 
robią i jakie czekają ich kon-
sekwencje prawne, gdy zosta-
ną złapani na gorącym uczyn-
ku wieszania takich „reklam” 
lub gdy ich tożsamość zosta-
nie ustalona w toku czynności 
wyjaśniających.

- Często zarobione z roz-

Praca nie 
zawsze popłaca...
W okresie przedświątecznym � rmy oferujące 
pożyczki uaktywniają się, proponując 
konsumentom kredyty bez wielkich formalności. 
Reklamują się głównie za pomocą ogłoszeń i ulotek. 

klejania (zaśmiecania) ulotek 
pieniądze nie pokryją grzywien 
nawet w 10 procentach – prze-
strzega Zenon Hinca, komen-
dant Straży Miejskiej w Wej-
herowie. - Ostatnio przekonała 
się o tym 40-letnia mieszkanka 
Wejherowa, która została za-
trzymana przez strażników 
w momencie umieszczania 
ogłoszeń w miejscach niedo-
zwolonych przy ulicy 3 Maja. 
Kobieta rozklejała ogłoszenia o 
świątecznych pożyczkach. Za-
miast zarobić - straciła. Ukara-
na została mandatem karnym i 
została zobowiązana do oczysz-
czenia miasta z rozklejonych 
przez siebie ogłoszeń. Jeśli za-
lecenia nie wykona, zrobi to za 
nią � rma, a kosztami usunięcia 
ulotek zarządzający  miejscem, 
w którym nielegalnie umiesz-
czono ogłoszenie może obcią-
żyć sprawczynię. 

Rodzi się więc pytanie: czy 
opłaca się zaśmiecać miasto? 
Na pewno nie. Wieszanie pla-
katów i reklam bez zezwolenia 
jest bowiem złamaniem prawa 
i takie działanie podlega karze 
ograniczenia wolności do 1 
miesiąca albo grzywny nawet 
500 złotych, a w przypadku, 
gdy sprawa tra�  do sądu, nawet 
do 5 tys. złotych!

Wiesz o czymś ciekawym lub 
bulwersującym? Zrób zdję-
cie, napisz do nas – redakcja@
expressy.pl.
Karol Pasieka 
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Starostą została Gabriela 
Lisius (Wspólny Powiat), 
popierana przez koalicję 
Wspólny Powiat – Prawo i 
Sprawiedliwość. 18 radnych 
głosowało za jej kandyda-
turą, 11 było przeciwnych 
temu, aby objęła to stano-
wisko.

Wybór Gabrieli Lisius nie 
był zaskoczeniem, ponieważ 
już wcześniej ugrupowania, 
które stworzyły większo-
ściową koalicję, zapowia-
dały, że to właśnie Lisius 
będzie ich kandydatem na 
starostę. Zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami 
wybrano też wicestarostę 
– został nim Witold Reclaf 
(Prawo i Sprawiedliwość).

Oprócz tego są jeszcze dwaj 
etatowi członkowie zarządu 
- Jacek Thiel (Wspólny Po-
wiat) i Wojciech Rybakow-
ski (PiS) – oraz nieetatowy 
członek zarządu - Kazimierz 
Bistroń (Wspólny Powiat).

A jak wygląda prezydium 

rady? Przewodniczącym 
wybrano Ryszarda Czarnec-
kiego (PiS), zaś zastępca-
mi zostali Marek Kamiński 
(PO, ale rekomendowany 
przez PiS) oraz Genowefa 
Słowi (PiS).

Przebieg samej sesji był 
– można powiedzieć – stan-
dardowy: odbyło się ślubo-
wanie radnych, radni otrzy-
mali pisemne zaświadczenia 
o wyborze, później zgłoszo-
no dwóch kandydatów na 
przewodniczącego: Ludwika 
Bacha z PO i Ryszarda Czar-
neckiego z PiS. Pierwszy 
otrzymał 11 głosów a drugi 
18 i to Ryszard Czarnecki 
zasiadł na fotelu przewodni-
czącego. Wybrano również 
dwóch wiceprzewodniczą-
cych rady. Marek Kamiń-
ski z PO, ale rekomendo-
wany przez koalicję PiS i 
Wspólny Powiat, otrzymał 
18 głosów za i 11 przeciw. 
Natomiast Genowefa Słowi 
z PiS uzyskała 21 głosów za 

Bardzo duże zmiany 
we władzach powiatu

Zmiana na stanowisku starosty, 
wicestarosty, nowy skład prezydium Rady 
Powiatu Wejherowskiego – to pokłosie 
poniedziałkowej, pierwszej po wyborach, 
sesji w powiecie.

czewski, Jolanta Król, Ewa 
Pasieczna, Jerzy Conradi, 
Marek Kamiński, Zygmunt 
Treder, Dariusz Rytczak, Bar-
bara Wilczyńska i Piotr Pelcer.

Wspólny Powiat: Gabrie-
la Lisius, Jacek Thiel, Anna 
Jamróz, Tomasz Bujak, Ewa 

Daleka, Robert Lorbiecki, Ka-
zimierz Bistroń i Władysław 
Hirsch.

Prawo i Sprawiedliwość: 
Wojciech Rybakowski, Grze-
gorz Gaszta, Łucja Słowikow-
ska, Witold Reclaf, Ludwik 
Zegzuła, Ryszard Czarnecki, 

Genowefa Słowi i Krzysztof 
Bober.
D. Dunajska, 
R. Korbut

i 7 przeciw. Tym samym zo-
stali wiceprzewodniczącymi. 
Najwięcej emocji wzbudził 
jednak wybór starosty wejhe-
rowskiego. Tutaj zgłoszono 
dwóch mocnych kandydatów: 
Gabrielę Lisius z Wspólnego 
Powiatu i Józefa Reszke z 
PO. Radna Lisius otrzymała 
18 głosów poparcia, a radny 
Reszke 11 głosów. 

Kandydatem na wicestarostę 
był Witold Reclaf z PiS, uzy-
skał 18 głosów za i 10 prze-
ciw. Na etatowych członków 
zarządu powiatu wybrano 
tym razem dwie osoby. Jacek 
Thiel z Wspólnego Powia-
tu otrzymał 19 głosów za i 9 
przeciw a Wojciech Rybakow-
ski z PiS dostał 18 głosów za 
i 11 przeciw. Na zakończenie 
sesji radni wybrali członka 
zarządu powiatu (bez etatu). 
Został nim Kazimierz Bistroń 
z Wspólnego Powiatu, któ-
ry otrzymał 21 głosów za i 7 
przeciw. Wczoraj (czwartek) 
zwołano II sesję rady powia-
tu, na której powołano komi-
sje stałe.

Do Rady Powiatu Wejherow-
skiego dostali się:

Platforma Obywatelska: Jó-
zef Reszke, Wiesław Szczy-
gieł, Zbigniew Chuchała. 
Ludwik Bach, Leszek Win-
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Od lewej: Józef Reszke, ustępujący starosta powiatu wejherowskiego, Gabriela Lisius, nowowy-
brana na stanowisko starosty, Witold Reclaf, wicestarosta, i Jacek Thiel, etatowy członek zarządu
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Serdecznie dziękuję Mieszkańcom miasta 
Wejherowa za tak duże poparcie mojej 
kandydatury w wyborach prezydenckich 
oraz do Rady Miasta Wejherowa. 
Dziękuję Państwu za udział w wyborach 
i dziękuję za każdy z ponad 6 tysięcy głosów, 
które uzyskałem.

Dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem silny 
mandat do dalszej promocji programu 
WEJHEROWO ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
oraz dostąpiłem po raz kolejny zaszczytu 
reprezentacji Mieszkańców 
w Radzie Miasta Wejherowa.

Deklaruję dalszą rzetelną i uczciwą 
pracę- oddając się do dyspozycji 
Mieszkańców, wsłuchując się w ich głos, 
by za 4 lata poprosić Państwa o ponowną 
wery� kację tej pracy i zaufanie.

Zapraszam do kontaktu poprzez środki 
komunikacji elektronicznej oraz 
na bezpośrednich spotkaniach.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję.
                                                                                                                                                      

JACEK GAFKA  

Radni złożyli ślubowanie 
oraz otrzymali nominacje na 
radnych. Ślubowanie złożył 
również Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo, który 
rozpoczyna drugą kadencję 
urzędowania. W pierwszej se-
sji wzięło udział 21 radnych, 
15 z nich to radni z KWW 
Gospodarna Gmina: Krzysz-
tof Wróblewski, Janusz Da-
niszewski, Wojciech Kuziel, 
Urszula Block, Lucyna Pran-
schke, Hubert Toma, Krzysz-
tof Seroczyński, Janusz Ga� a, 
Roman Stanisławczyk, Kazi-
mierz Kendziora, Grażyna Ba-
ran, Alojzy Formella, Ryszard 
Doppke, Stanisław Bieszk, 
Józef Pranga. Ponadto w ra-
dzie zasiedli również: Beata 
Nowicka z PiS, Tadeusz Da-
nilczyk z KWW Niezależnego 
Jerzego Gołowacza, Romuald 
Głuszko z KWW Romual-
da Głuszko, Szymon Laga z 
KWW Mirosława Cirockiego, 

Skwarło wójtem 
na kolejną kadencję
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GM. WEJHEROWO | Uroczysta I sesja rady gminy Wejherowo 
VII kadencji odbyła się w filii Biblioteki Publicznej w Bolszewie. 

Zenon Pieper z KWW Mirosła-
wa Cirockiego i Artur Czaja z 
KWW Orle. Podczas sesji radni 
wybrali w głosowaniu tajnym 
przewodniczącego rady, którym 
został Hubert Toma z 21 głosa-
mi za. Wybrano również dwóch 
wiceprzewodniczących: Urszulę 
Blok z 21 głosami za i Krzyszto-
fa Seroczyńskiego z 21 głosami 
za. Sesję poprowadził najstarszy 
wiekiem radny 70-letni Alojzy 
Formella. Za zakończenie sesji 
Danuta Kruszewska-Mura-

wa, przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej, dokonała 
podsumowania wyników wy-
borów. Za wytężoną pracę przy 
organizacji wyborów w gminie 
gratulacje otrzymali kierownik 
Referatu Spraw Obywatelskich 
Teresa Kwapińska–Andrzejczak 
i informatyk Jarosław Domarus. 
Natomiast wójt podziękował 
wszystkim za oddane poparcie 
oraz złożył deklarację dalszej 
współpracy z radą na rzecz 
wszystkich mieszkańców. (DD)
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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 zy-
skuje 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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Trzy Korony to już marka 
sama w sobie. Znakomite, 
domowe jedzenie, wykwa-
li� kowana kadra, świet-
ni kucharze i klimatyczne 
wnętrze to chyba najkrótsza 
charakterystyka tego wyjąt-
kowego lokalu. Restauracja 
to jednak nie tylko miejsce, 
gdzie można zjeść znakomi-
ty obiad, spotkać się ze zna-
jomymi czy umówić się na 
spotkanie biznesowe. Lokal 
ma znacznie szerszą ofertę. 

Firmowe Wigilie
Wigilia i zbliżające się 

święta to przede wszystkim 
okres, który spędzamy z 
rodziną. Ale nie tylko – w 
tym czasie wiele � rm orga-
nizuje świąteczne spotkania 
dla pracowników, podczas 
których osoby, które na co 
dzień spędzają ze sobą wiele 
godzin w pracy, mogę przy 
świątecznym stole poczuć 
się nieco mniej o� cjalnie i 
złożyć sobie życzenia. I wła-
śnie takie Wigilie pracow-
nicze to jedna z propozycji, 
przygotowana przez Trzy 
Korony. Restauracja oferuje 
dwie możliwości – albo peł-
ną organizację spotkania w 
lokalu (dla kilkunastu - kil-
kudziesięciu osób), albo ca-
tering (dla nawet pół tysiąca 
uczestników). 

Wytnij i przyjdź z kuponem do restauracji 
Trzy Korony, a dostaniesz rabat w wysokości 
10 % na świąteczny garmaż!

z tym kuponem 
świąteczny garmaż 
taniej!

- 10 %
Oferta ważna do 24.12.2014 r., termin składania zamówień 

do 22.12.2014 r. Kupony rabatowe nie łączą się.

Trzy Korony – restauracja dla każdego
Wspaniała zabawa Sylwestrowa, świąteczny garmaż, rozgrzewające herbaty w rozmaitych smakach, imprezy 
firmowe, catering dla licznych grup oraz codzienne lunche w bardzo atrakcyjnych cenach – to wszystko i jeszcze 
więcej można znaleźć w wejherowskiej restauracji Trzy Korony. 

Restauracja Trzy Korony
ul. Sobieskiego 296, Wejherowo
tel./fax 58 677 11 00
tel. kom. 516 032 114

www.trzykorony.tp3.pl
e-mail: restauracjatrzykorony@wp.pl

Bal Sylwestrowy 2014/2015
Koniec roku już niebawem. 

To prawie ostatnia chwila, aby 
pomyśleć o tym, gdzie wybrać 
się na Sylwestra. Z pewnością 
bal, organizowany przez tę re-
staurację, na długo zapadnie 
uczestnikom w pamięci. Ob-
szerne wnętrze, umeblowane 
i wykończone w oryginalnym 
stylu z pewnością przypadnie 

do gustu każdemu. Ci, którzy 
lubią potańczyć na parkiecie, 
będą mieli ku temu świetną 
okazję, ponieważ całą zabawę 
poprowadzi prezenter muzycz-
ny. Oprócz tego zaplanowano 
wiele atrakcji (m.in. wybór 
Królowej i Króla Balu), zaś dla 
uczestników przygotowano 
odświętne, sylwestrowe menu. 

Cena to 210 zł od osoby. Przy 

kupnie biletów dla grupy co 
najmniej 10 osób – atrakcyjny 
rabat w wysokości 10 proc.!

Jesienne herbaty, świąteczny 
garmaż

Zima niebawem, na dworze 
już zrobiło się mroźno, warto 
więc się nieco rozgrzać. Skosz-
tuj więc nowych, jesiennych 
smaków herbaty Lipton! Do 
wyboru jest piernikowy Earl 
Grey z cynamonem, skórką po-
marańczowa i anyżem, orzeź-
wiająca mięta z limonką, zielona 
mandarynkowa z cynamonem i 
pomarańczą czy w końcu angiel-
ska z leśnymi owocami. A więc 
smakosze herbaty – to coś dla 
was!

Zbliżają się święta, a więc i 
świąteczne jedzenie. Ci, którzy 
nie mają czasu na spędzanie dłu-
gich godzin w kuchni albo nie 
posiadają zdolności kulinarnych, 
a chcą, aby na świątecznym stole 
nie zabrakło wspaniałych po-
traw, mogą zamówić świąteczny 
garmaż. Potrawy, przygotowane 
przez doświadczonych kucha-
rzy Trzech Koron, z pewnością 
przypadną do gustu każdemu. 
W ofercie są przede wszystkim 
dania tradycyjne, jak karp, łazan-
ki, pierogi z grzybami i kapustą 
czy kutia. Ale to, co pojawi się na 
stole, zależy od indywidualnych 
upodobań klienta. Kucharze po-
tra� ą bowiem przygotować dania 
kuchni meksykańskiej, włoskiej, 
rosyjskiej, śródziemnomorskiej i 
wiele innych. 

Pełna oferta garmażu dostępna 
na stronie www.trzykorony.tp3.pl 
oraz w restauracji.
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Pani

Dorocie Szumnarskiej
wyrazy głębokiego współczucia i  słowa otuchy

z  powodu  śmierci

Ojca

składają
Starosta i Zarząd Powiatu 
oraz  współpracownicy ze
Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

Ojca

składają

Za nami wybory samo-
rządowe, które wygrał 
pan bardzo dużą, bo aż 
65 proc. przewagą. Mało 
tego - do rady weszło aż 
15 osób, które kandydo-
wały z list PO. Spodziewał 
się pan aż takiego popar-
cia ze strony mieszkań-
ców?

- Jestem urodzonym opty-
mistą i jeśli chodzi o ilość 
mandatów wierzyłem w to, 
chociaż większość współ-
pracowników szybko starała 
się sprowadzić na ziemię, że 
to nie możliwe. Wierzyłem, 
że osoby które podobnie jak 
ja: działają społecznie, są ak-
tywni, nie boją się wyzwań, 
chociaż nie mają doświad-
czenia samorządowego mają 
szansę na objęcie mandatu i 
miałem rację. Natomiast mój 
wynik w drugiej turze 9561 
głosów, przy 5119 głosów dla 
pani Elżbiety Rogali - Koń-
czak jest przemiłą niespo-
dzianką. Bardzo dziękuję za 
tak ogromne poparcie. Teraz 
w Rumi mamy klarowną sy-
tuację, gdzie burmistrz nie 
będzie mógł zrzucać winy na 
Radę i odwrotnie.

Pierwsza myśl po zakoń-
czeniu I tury wyborów, 
gdy okazało się, że kan-
dydujący razem z panem 
z jednej listy będą mieć 

Znamy już skład prezy-
dium Rady Miejskiej Rumi. 
Przewodniczącym został 
wybrany Ariel Sinicki (PO), 
natomiast wiceprzewodni-
czącymi - Małgorzata Łoboz 
(PO) i Florian Mosa (PiS).

Pierwszą sesję Rady 
Miejskiej Rumi poprowa-
dził – zgodnie z tradycją -  
najstarszy spośród radnych, 
czyli Tadeusz Piątkowski 
(Gospodarność). 

- Tego rodzaju rewolucja, 
jaka nastąpiła w Rumi, jest 
zawsze okazją do głębokich 
zmian – podkreślił Piątkow-
ski. - Ja i moi starsi koledzy 
będziemy w radzie głosem 
rozsądku, chcemy dbać o to, 
żeby młodzież nie popełnia-
ła błędów. 

Podczas sesji radni miasta 
złożyli przysięgę. Nie ślubo-
wał natomiast Michał Pa-
sieczny, który wygrał II turę 
wyborów i został wybrany 
burmistrzem. Sesja oraz ta 
uroczystość odbędzie się 
bowiem w poniedziałek.

- Nowa rada będzie 
współpracowała ze sobą 
i z burmistrzem – zade-
klarował przewodniczący 
Ariel Sinicki. - Zgody i 
współpracy brakowało 

wcześniej, nadszedł czas 
aby to zmienić. Nowi radni 
będą natomiast korzystali 
z wiedzy tych, którzy są już 
kolejną kadencję, i będzie-
my żyli w zgodzie. 

Posiedzenie odbyło się w 
spokojnej i miłej atmosfe-
rze, nie zabrakło gratulacji 
i podziękowań. Nowy 
przewodniczący wręczył 
ustępującej burmistrz 
Elżbiecie Rogali-Kończak 
kwiaty w podziękowaniu 
za dotychczasową pracę 
na rzecz miasta, zaś poseł 
Krystyna Kłosin pogratulo-
wała Arielowi Sinickiemu, 
a także podziękowała za 
dotychczasową współpracę 
kończącej swoje urzędowa-
nie burmistrz.

Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej Rumi, podczas 
której ślubowanie złoży 
Michał Pasieczny, odbę-
dzie się w poniedziałek 8 
grudnia o godz. 14.00, w 
hali widowiskowo-spor-
towej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. 
Mickiewicza 49 w Rumi. 
Władze miasta serdecznie 
zapraszają mieszkańców 
do udziału w tym wydarze-
niu.  (raf)

Motywacja, optymizm 
i dużo pracy
Z Michałem Pasiecznym, nowowybranym burmistrzem Rumi, rozmawia Rafał Korbut. 

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

zdecydowaną większość w 
radzie...?

- Ogromna radość, a następ-
nie re� eksja, że musimy wygrać 
II turę, aby w Rumi zapanował 
spokój w samorządzie i można 
będzie się skoncentrować na 
pracy na rzecz rozwoju mia-
sta, a nie na politycznych pod-
chodach jak w poprzednich 
kadencjach. Przewaga Roga-
li-Kończak po pierwszej turze 
nade mną była tak minimal-
na, że wszyscy czuli ogromną 
szansę na zmiany.

... i pierwsza myśl, gdy do-
wiedział się pan, że został 
wybrany burmistrzem?

- Do pracy rodacy! Na począ-
tek musimy poukładać wszyst-
ko w Radzie Miejskiej, aby nie 
było sytuacji z poprzednich ka-
dencji i niepotrzebnych walk. 
Następnie trzeba sprawnie 
przejść do realizacji naszych 
planów.

Taki wynik to sukces, ale 
też duża odpowiedzialność, 
mieszkańcy obdarzyli bo-
wiem pana dużym kredy-
tem zaufania. Czy nie czuje 
pan lekkiej obawy, że nie 
podoła zadaniom? A może 
wręcz przeciwnie - może 
taki wynik uskrzydla i do-
daje energii i motywacji?

- Motywacja jest ogromna, 
sukces niesamowicie uskrzydla 
i dopinguje do ciężkiej pracy. 
Mamy głowy pełne pomysłów, 
ale najpierw spokojnie trzeba 
przejść całą techniczną proce-
durę przejęcia władzy, uchwale-
nia budżetu i dopiero następnie 
spokojnie przejdziemy do ko-
lejnych zagadnień. Pesymizmu 
w mojej osobie nikt nie znaj-
dzie. Dla mnie i mojej grupy 
wszystko było i jest możliwe. 
Mam nadzieję, że uśmiechem, 
optymizmem i ogromną chę-
cią do pracy zarazimy również 
tych, którzy ostatnio trochę 
„stracili formę”.

Poprzednia burmistrz 
rządziła miastem przez 12 
lat. Na pewno pozostało 
wiele zaczętych i niedokoń-
czonych kwestii. Których z 
tych spraw nie będzie pan 
na pewno kontynuował (bo 
nie są korzystne dla miesz-
kańców), a które będzie się 
starał zrealizować?

- Na pewno nie podniesiemy 
podatków na najwyższe możli-
we stawki, o co pani burmistrz 
regularnie zabiegała, poprawi-
my również Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego, w których są zapisy po-
zwalające na budowanie bloków 
w osiedlach domków jednoro-
dzinnych. Natomiast kontynu-
ować będziemy rozpoczęte już 
inwestycje.

Czym w pierwszej kolejno-
ści po objęciu stanowiska 
chce się pan zająć? Wiado-
mo, że wyzwań jest wiele. 
Ale które są najpilniejsze, 
niezbędne do zrobienia w 
ciągu najbliższych kilku 
tygodni?

- Musimy wspólnie z radą na-
tychmiast przystąpić do prac, 
aby uchwalić budżet miasta na 
rok 2015, ponieważ terminy 
nas mocno gonią. Następnie 
przystąpimy do realizacji ele-
mentów z naszego programu 
wyborczego. Prace zaczną się 
po uchwaleniu budżetu i suk-
cesywnie będziemy realizować 
kolejne punkty. Mam wielką 
prośbę do mieszkańców o cier-
pliwość. Musimy rozwiązać 
wiele technicznych „niewi-
docznych” spraw, aby machina 
ruszyła z miejsca. Jeszcze raz 
bardzo dziękujemy wszystkim 
Rumianom za ogromny kredyt 
zaufania i deklarujemy wytę-
żoną pracę na rzecz naszych 
mieszkańców.

Michał Pasieczny (z prawej) jeszcze przed wyborami deklaro-
wał ścisłą współpracę z władzami województwa. Na zdjęciu 
z marszałkiem Mieczysławem Strukiem

Ariel Sinicki 
przewodniczącym
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RUMIA | W Liceum ogólno-
kształcącym nr 1 im. Książąt 
Pomorskich w Rumi odbyła 
się  XV  Olimpiada Wiedzy o 
Kaszubach i Pomorzu.  Pierw-
szym etapem konkursu był test 
pisemny. Następnie wszyscy 
uczestnicy wraz z opiekunami 
obejrzeli konkursowe prezenta-
cje i filmy  na temat ,,Słowniki 
Kaszubskie i ich twórcy” oraz 
,,Małe Trójmiasto Kaszubskie 
– jak jest, a jak mogłoby być?”. 

Wszystkie prace oceniało jury 
w składzie: przewodniczący 
Bogusław Breza, Roman Drzeż-
dżon i Jerzy Hoppe. Czas ocze-
kiwania na sprawdzenie prac 
indywidualnych i ogłoszenie 
drużyn, przechodzących do fi-
nału uświetnił zespół regional-
ny ,,Rumianie”, który zaśpiewał 
piosenki w języku kaszubskim 
i porwał do wspólnej zabawy 
wszystkich gości. Ostatni etap 
konkursu to odpowiedzi ust-
ne reprezentacji szkół. W kla-
syfikacji ogólnej zwyciężyło I 
Liceum Ogólnokształcącego w 

Wejherowie w składzie: Anna 
Bonk, Sandra Zembrzuska i Ka-
mil Borowiak. Drugie miejsce 
zajął Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejherowie, 
a trzecie miejsce zdobył Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Redzie. W kategorii indywidu-
alnej zwyciężyła Anna Bonk z I 
LO w Wejherowie. Opiekunem 
zwycięskiej drużyny z I LO 
jest nauczyciel geografii Stefan 
Grubba. Cały konkurs został 
zorganizowany w przyjaznej 
atmosferze, gdzie nie zabrakło 
kaszubskich przysmaków.

Taką tezę głosi PiS, mając 
na myśli głównie wybory do 
Sejmików Wojewódzkich i 
domaga się ich powtórzenia. 
Czy słusznie? Moim zdaniem 
nie. Jeżeli stawia się tak ciężkie, 
kryminalne zarzuty, to trzeba 
mieć w rękach mocne dowody. 
Ja ich nie widzę.

Najpierw, kto niby miał je 
sfałszować? Prezes Kaczyń-
ski odpowiada na to pytanie 
enigmatycznie – ten, kto na tym 
najwięcej zyskał. Sam jednak 
„kropki nad i” nie stawia, ale 
nowy rzecznik PiS Marcin Ma-
stalerek, w RMF FM powiedział 
już bez ogródek, że zrobiły to 
„zielone ludziki”, a dociskany 
przez red. Konrada Piaseckiego 
sprecyzował, że ma na myśli 
„dawnych ZSL-owców”, bo 
„oni mają w tym bardzo duże 
doświadczenie”. Przyznaję, 
rekordowo wysoki wynik PSL, 
budzi także moje zdziwienie. 
Przecież partia ta w ostatnich 
wyborach krajowych (prezy-
denckich i parlamentarnych) 
oraz w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, niczym 
szczególnym nie zaskoczyła, a 
w tych, była już tylko o około 
3 punkty procentowe gorsza 
od czołowej dwójki. Daleko 
w tyle zostawiła SLD, co tak 
rozsierdziło jej szefa L. Millera, 
że ten, przez kilka pierwszych 
dni, zanim ochłonął, licytował 
się z prezesem Kaczyńskim, w 
złośliwościach i szyderstwach 
wobec ludowców. Pytał na 
przykład, czy w ostatnich latach 
przybyło w Polsce rolników, 
tak jakby nie wiedział, że PSL 
ma także elektorat w małych 
i średnich miejscowościach. 
Co wpłynęło na tak dobry 
wynik ludowców będzie z 
pewnością przedmiotem badań 
politologów i socjologów. Być 
może PSL, dzięki wylosowaniu 

listy numer 1, stał się „benefi-
cjentem” mało czytelnej akcji 
informacyjnej PKW. Instru-
owano bowiem wyborców, że 
„na każdej karcie do głosowania 
stawiamy jeden krzyżyk”, ale 
trzeba było wyraźnie dodać, że 
broszura z listami do Sejmików 
Wojewódzkich jest traktowana 
jako jedna karta. Polityków PiS 
takie wyjaśnienia nie przeko-
nują. A ponieważ są zwolenni-
kami spiskowej teorii dziejów, 
podejrzewają, że musiało to być 
starannie zaplanowane, gigan-
tyczne fałszerstwo. Tylko w jaki 
sposób chcą to udowodnić? 
Duża ilość nieważnych głosów 
takim dowodem nie jest. Ow-
szem, mogło to zniekształcić 
wynik wyborów na niekorzyść 
PiS, ale pod warunkiem, że 
to on był partią pierwszego 
wyboru dla tych, którzy do urn 
wrzucili broszurę z większą 
ilością krzyżyków. Ale to już jest 
nie do sprawdzenia. Koszmarna 
i wstydliwa awaria systemu 
informatycznego też nie może 
służyć za dowód, bo bardzo 
łatwo zweryfikować to, co PKW 
opublikowała na swoich stro-
nach internetowych, z tym, co 
jest w przesłanych do niej pro-
tokołach komisji terytorialnych. 
Jeśli miałoby dochodzić do 
fałszerstw, to tylko na poziomie 
komisji obwodowych. Ale od 
wyjaśnienia, czy do jakichkol-
wiek nieprawidłowości tam 
doszło są Sądy Okręgowe. Po 
każdych wyborach spływały do 
nich protesty wyborcze. Tylko 
nieliczne były zasadnie, ale ani 
razu nie stanowiło to wystar-
czającej podstawy do unieważ-
nienia całych wyborów. Tym 
razem pewnie też tak będzie.

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Wybory samorządowe 
sfałszowane?

Podwójne zwycięstwo licealistów
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Opiekun 
zwycięskiej 

drużyny z I LO 
jest nauczyciel 

geografii 
Stefan Grubba
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 To wyjątkowe wydarzenie 
uświetnili swoją obecnością: 
Wójt Gminy Szemud Pan Ry-
szard Kalkowski, Ks. Kanonik 
Jan Borkowski - proboszcz pa-
ra� i Smażyno, Pani Genowefa 
Słowi, radna powiatu wejherow-
skiego, wraz z mężem Panem 
Edmundem Słowi – radnym z 
Robakowa, członkowie Rady 
Gminy Szemud - Pani Aleksan-
dra Perz, Pan Wojciech Nowicki, 
Pan Jacek Nawrocki, Pan Dariusz 
Pyż, pracownicy Urzędu Gminy 
Szemud - Pan Ryszard Dampc, 
Pan Stefan Miotke, Rada Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w 
Częstkowie - Pani Renata Bar-
tecka, Pani Elżbieta Sikora, Pani 
Mirosława Rompca.

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Częstkowie Pani Iwona To-
ruńczak. Serdecznie powitała 

wszystkich przybyłych gości i 
całą społeczność szkolną. Od-
czytała także list od Zastępcy 
Wójta Gminy Szemud Pani Jo-
anny Panek, która z powodu 
pilnych obowiązków nie mogła 
osobiście pojawić się na uro-
czystości. Następnie zaprosiła 
na program artystyczny przygo-
towany pod kierunkiem Pana 
Piotra Tuska i Pani Ireny Puz-
drowskiej. Usłyszeliśmy krótką 
historię początków i ewolucji 
placów zabaw. Podziwialiśmy 
również występy taneczne star-
szych i młodszych dzieci. Ich 
pokaz został nagrodzony grom-
kimi brawami. Uczniowie po-
dziękowali wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania no-
wego placu zabaw, a w szczegól-
ności Wójtowi Gminy Szemud 
Panu Ryszardowi Kalkowskie-
mu oraz Pani Dyrektor Iwonie 

Toruńczak. Dzięki inicjatywie i 
zaangażowaniu tych osób dzie-
ci będą mogły mogą aktywnie i 
bezpiecznie spędzać wolny czas 
na świeżym powietrzu. 

Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Szemud Pan Ryszard Kal-
kowski. W swoim przemówieniu 
wyraził zadowolenie z powstania 
nowego placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Częstkowie. Ży-
czył dzieciom wielu radosnych 
chwil spędzonych na tym obiek-
cie. Obdarował też wszystkich 
uczniów cukierkami. 

Po części artystycznej nadszedł 
długo oczekiwany moment, czy-
li o� cjalne otwarcie placu zabaw. 
Dokonano uroczystego przecię-
cia wstęgi, a następnie Ks. Pro-
boszcz poświęcił nowo powstały 
obiekt. Po uroczystości wszyscy 
zaproszeni goście udali się na 
słodki poczęstunek. 

Warto dodać, że powstanie 
nowego placu zabaw przy Szko-
le Podstawowej w Częstkowie 
to kolejna strefa aktywnej za-
bawy dla dzieci. Na miękkiej 
i bezpiecznej powierzchni za-
montowano urządzenia, które 
zapewnią uczniom czynny wy-
poczynek, ruch na świeżym po-
wietrzu i umilą pobyt w szkole.

Zatem jeszcze raz pragniemy 
wyrazić wdzięczność wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
powstania tego obiektu. Dzię-
kujemy za ogrom pozytywnych 
przeżyć i emocji. Nowy plac za-
baw z pewnością dostarczy wiele 
radości najmłodszym mieszkań-
com Częstkowa i zapewne kilku 
następnym pokoleniom. To 
ważne, ponieważ „kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat” 
(Janusz Korczak).

Iwona Białas-Rychlak

Plac zabaw uroczyście otwarty
Ten dzień na trwałe zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Częstkowie. Spełniło się bo-
wiem marzenie wielu dzieci, rodziców i nauczycieli. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie 
nowego placu zabaw, wybudowanego w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.



drobnych naprawach na terenie 
Gdyni, Rumi, Wejherowa. Tel: 
502-286-524 

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

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

DREWNO opalowe do kominków 
i co. Także ciętą gałęziówkę sprze-
dam. Możliwość dowozu gratis. 
Tel: 606-522-604 

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

PIEC ka� owy oddam, tel. 515 
411 954

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

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

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

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 

400 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@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

ZDROWIE

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

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

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

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

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

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

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

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

INNE

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

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe mało używane 155.13.
rocz.2009, cena 290 zł. Tel: 510-

501-955

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

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

SPRZEDAM wieżę + 103 kasety 
cena 100 zł. Stan bardzo dobry, 
szafka na buty biała cena 50zł, 
stan bardzo dobry, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

PRACA

DAM PRACĘ
SZUKAM pracownika ze 
znajomością Kadr i Płac, tel. 509 
666 927

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

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

514-906-666

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

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

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM silnik 4.5 kw dwu 
biegowy trójkąt gwiazda razem z 
włącznikiem i kablem cena 450 zł. 
Tel: 601-638-877

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

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

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

ZŁOTA rączka pomoże w 
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Zawody były eliminacją do 
finałów wojewódzkich, które 
odbyły się w Gdyni. W rywa-
lizacji wzięły udział 4 zespoły z 
powiatu lęborskiego, kartuskie-
go, puckiego i wejherowskie-
go. Zwycięzcą turnieju zostało 
Gimnazjum Publiczne w Luzi-
nie, która była bezapelacyjnie 
najlepsza w zawodach, co sta-
wia zespół w roli faworyta do 
zdobycia medalu w finale woje-
wódzkim. W klasyfikacji koń-
cowej pierwsze miejsce zajęło 
Gimnazjum w Luzinie w skła-
dzie: Magda Płotka, Katarzyna 
Płotka i Klaudia Głodowska z 6 
pkt. w setach 9:3, drugie miej-
sce Gimnazjum w Somoninie z 
4 pkt. w setach 8:4, trzecie miej-
sce Gimnazjum w Nowej Wsi 
Lęborskiej z 2 pkt. w setach 3:8 
i czwarte miejsce Gimnazjum 
w Żelistrzewie z 0 pkt. w setach 
4:9. Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone 
statuetkami i dyplomami, któ-
re wręczał organizator Michał 
Wasążnik. 

PIŁKA NOŻNA | W Elblągu 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
w halowej piłce nożnej szkół 
wiejskich. W zawodach wzię-
ło udział dwanaście zespołów 
z całej Polski, wyłonionych w 
wcześniejszych eliminacjach, 
w tym Szkoła Podstawowa 
z Luzina. W fazie grupowej 
uczniowie z Luzina, nie dali 
żadnych szans przeciwni-
kom, zdobywając pierwsze 
miejsce w grupie i strzelając 
18 bramek a tracąc zaledwie 
dwie. W półfinale turnieju 
Luzino spotkało się ze Szkołą 
Podstawową nr 2 w Pasłęku, 
wygrywając aż 8:0. W wiel-
kim finale Mistrzostw Polski 
Szkoła Podstawowa z Luzina 
zmierzyła się ze Szkołą Pod-
stawową z Subkowa. Mecz był 
bardzo wyrównany a pierw-
szą bramkę zdobyli zawodni-
cy z Luzina. Potem nastąpiło 
wyrównanie ale później do 
głosu doszli zawodnicy z Lu-
zina, strzelając trzy bramki i 
prowadząc 4:1. W ostatniej 
minucie jeszcze jedną bramkę 
strzelili przeciwnicy i Luzino 
mogło się cieszyć ze zdoby-

Mistrzowie Polski z Luzina
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cia Mistrza Polski. W składzie 
Szkoły Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie za-
grali: Beniamin Damps, Miko-
łaj Nastały, Igor Wiczkowski, 
Mateusz Gruba, Filip Angel, 
Konrad Formela, Szymon Lan-
dowski. Opiekunem był Sta-

nisław Kąkol. Warto dodać, 
ze trzon reprezentacji szkoły 
stanowią zawodnicy GOSRiT 
Luzino i podopieczni trenerów 
Tomasza Joryna i Pawła Radec-
kiego, którzy są objęci projek-
tem „Biało-zielona przyszłość z 
Lotosem”. (DD)
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Dziewczęta zagrały 
w tenisa stołowego
ZAWODY | W hali widowiskowo–spor-
towej w Szemudzie odbył się półfinał woje-
wódzkiej gimnazjady w drużynowym tenisie 
stołowym dziewcząt. 

PIŁKA NOŻNA | Rozegrana została 
ostatnia tegoroczna kolejka Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej 2014. Mistrzem rozgrywek został 
zespół z Wyszecina, który w ostatnim me-
czu zainkasował 3 punkty walkowerem, bo 
nie dojechał zespół z Kochanowa. Drugą 
drużyną rozgrywek zostało Luzino, które 
pokonało Barłomino 9:3. Na najniższym 
stopniu podium stanęli zawodnicy z Mil-
wina, którzy w ostatnim meczu przegrali w 
Sychowie 1:4. W najbardziej wyrównanym 
meczu kolejki Kębłowo zremisowało 2:2 
z Robakowem. Teraz zawodnicy drużyn 
sołeckich pójdą na zasłużony odpoczynek, 
aby wrócić do rywalizacji w styczniu 2015 
roku, kiedy to na luzińskiej hali widowi-
skowo-sportowej rozpoczną się rozgrywki 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Wcześniej, bo 
6 grudnia 2014 r. podczas dorocznej 
Sportowej Gali zostaną wręczone nagrody 
uczestnikom rozgrywek. Warto przy okazji 
zakończenia tegorocznych rozgrywek 
podziękować kierownikom drużyn sołec-
kich, którzy społecznie mobilizowali swoje 
drużyny przez cały rok. Oddzielne po-
dziękowania należą się organizatorowi ligi 
Witoldowi Dąbrowskiemu oraz sędziom: 
Jarosławowi Labudzie, Mirosławowi Miot-
kowi, Rafałowi Magulskiemu i Markowi 
Góralczykowi bez których,  mecze nie 
mogły by się odbyć. Rozgrywki, które w 
tym roku obchodziły 15-lecie istnienia, od 
początku działalności dofinansowane są 
przez gminę Luzino. Wyniki XIV kolejki 
Ligi Sołeckiej gminy Luzino na jesieni 
2014: Barłomino-Luzino 3:9, Wyszecino-
Kochanowo 3:0 v.o., Kębłowo-Robakowo 
2:2 i Sychowo-Milwino 4:1.
(DD)

RUMIA | W hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi odbył 
się półfinał wojewódzkiej licealiady w 
futsalu chłopców. Zawody były eliminacją 
do finałów wojewódzkich, które odbędą 
się w Człuchowie. W rywalizacji wzięły 
udział 4 zespoły z powiatu lęborskiego, 
kartuskiego, puckiego i wejherowskie-
go. Zwycięzcą turnieju została drużyna 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  1 
z Rumi w składzie: Rafał Bruzda, Szymon 
Skrzypczak, Dawid Nowak, Sebastian 
Grzenkowicz, Przemysław Ronkowski, 
Dawid Hebel, Damian Talaśka, Łukasz 
Lejmanowicz, Kacper Kiełb, Aleksander 
Bochentyn, Paweł Dampc i Sebastian 
Necel. Rumia uzyskała 9 pkt. w bramkach 
9:2. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kłaninie z 3 pkt. 
w bramkach 6:7, trzecie miejsce I Liceum 
Ogólnokształcące w Kartuzach z 3 pkt. w 
bramkach 2:4 i czwarte miejsce Powiatowe 
Centrum Edukacji ZSP w Lęborku z 3 pkt. 
w bramkach 5:9.  Poziom rywalizacji stał 
na wysokim poziomie a mecze były bardzo 
zacięte. Na zakończenie zespoły zostały na-
grodzone statuetkami i dyplomami, które 
wręczali: dyrektor szkoły Janusz Wolański i 
Bartłomiej Woźniak z PZPOW. 
(DD)

Licealiada w futsalu 
chłopców

Wyszecino 
mistrzem ligi 
sołeckiej
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Jego odejście nie oznacza 
jednak całkowitego rozsta-
nia z klubem, bo nie od dziś 
wiadomo, że prezes miał sen-
tyment do żółto-czarnych 
barw. Przez kadencję Rafał 
Szlas wyciągnął klub z dłu-
gów, doprowadził do awansu 
do trzeciej, a następnie do 
drugiej ligi oraz do sukcesów 
w Pucharze Polski.

-Był to mój ostatni mecz w 
rundzie jesiennej w roli prezesa 
– mówi Rafał Szlas. - Dzięku-
je wszystkim ludziom, którzy 
mnie wspierali i pomagali. Nie 
chce wymieniać nikogo z imie-
nia i nazwiska, bo mógłbym 
kogoś pominąć, a tego bym 
sobie nie darował. Spędziłem 
w moim ukochanym klubie 
10 lat i wspólnie osiągnęliśmy 

największe sukcesy w historii 
wejherowskiej piłki. Zawsze 
pomagałem, pomagam i będę 
pomagał Gryfowi, bo jest to 
klub, w którym się wychowa-
łem i dla którego bije moje 
serce. Do zobaczenia – dodaje 
Rafał Szlas.

Przypomnijmy, że Rafał 
Szlas był prezesem wejherow-
skiego klubu od 2004 roku. 
Po roku od tej zmiany w za-
rządzie, zespół spadł z IV na 
piąty szczebel rozgrywek, by 
w roku następnym ponownie 
awansować (2006) a w 2009 
wraz z Chojniczanką Choj-
nice przedostać się do nowej 
III ligi grupy pomorsko-za-
chodniopomorskiej. Gryf ry-
walizował na tym poziomie 
przez kolejne 3 lata, po czym 
wywalczył ponownie awans, 
tym razem do II ligi. W maju 
2011 roku pod wodzą nowego 

szkoleniowca Grzegorza Ni-
cińskiego żółto-czarni roze-
grali najlepszy sezon w histo-
rii klubu, awansując m.in. do 
ćwierć� nału Pucharu Polski. 
W 2011 roku została także wy-
dana książka „9 Dekad Gry-
fa” z okazji 90-lecia istnienia 
klubu. Zawarta w niej została 
cała historia WKS-u i jest to 
pierwsza książka, w której ze-
brano dorobek klubu.

W czerwcu 2011 r. Gryf po 
raz czwarty w swojej historii 
sięgnął po Puchar Polski Po-
morskiego ZPN, pokonując 
w � nale Gryfa 2009 Tczew. 
Zakwali� kował się tym sa-
mym do rundy przedwstępnej 
szczebla centralnego rozgry-
wek. Jego pierwszym prze-
ciwnikiem był reprezentant I 
ligi Olimpia Grudziądz. III-
ligowiec wygrał spotkanie na 
swoim stadionie 1:0. Następ-

nie do Wejherowa zawitał Za-
wisza Bydgoszcz. Po rzutach 
karnych awansowali gospo-
darze 4:3. Potem na Wzgórze 
Wolności zawitała Sandecja 
Nowy Sącz. Także tym razem 
zwyciężyli żółto-czarni 1:0, 
dołączając do pozostałych 15 
zespołów, które spotkają się z 
drużynami czołowej polskiej 
ligi sezonu 2010/2011. Na-
stępne losowania przyniosły 
pierwsze w 90-letniej historii 
klubu spotkania z zespołami 
z Ekstraklasy. Przeciwnikiem 
zespołu stała się Korona Kiel-
ce. Spotkanie zakończyło się 
kolejną niespodzianką, po-
dobnie, jak następna rudna, 
w której Wejherowo podjęło 
Górnika Zabrze 1:0. W wy-
niku losowania, ostatnim 
przeciwnikiem Gryfa została 
Legia Warszawa. Dwumecz 
ćwierć� nałowy został roze-

TURNIEJE | W Pomorskim 
Futbol Cup 2014 drużyna 
Gryfa Wejherowo 2000 zajęła 
trzecie miejsce w turnieju w 
Przodkowie, ulegając w meczu 
pół� nałowym Pogoni Lębork. 
W meczu o trzecie miejsce 
Gryf pokonał zespół Stolema 
Gniewino. Cały turniej wy-
grała drużyna SMS Słupsk 
pokonując w meczu � nało-
wym Pogoń Lębork 3:1. W 
rozgrywkach 1/4 � nału Gryf 
Wejherowo pokonał Błękit-
nych Kmiecin 3:0 a w meczu 

1/2 � nału Pogoń  Lębork wy-
grał z Gryfem Wejherowo 5:1. 
Natomiast w mecz o trzecie 
miejsce Gryf Wejherowo po-
konał Stolem Gniewino  4:2. 
W składzie Wejherowa zagrali: 
Jakubowski, Ciszewski, For-
mella, Lubiewski, Ustrowski, 
Krauze, Solarczyk, Koszałka, 
Gowiński i Kątny. Drużyna 
Gryfa 2000 uczestniczyła rów-
nież w turnieju halowym Ciso-
wa Cup 2014. Zagrali w grupie 
B z Jedynką Reda, Bałtykiem 
Gdynią i Stolem Gniewino. 

Juniorzy na podium w Futbol i Cisowa Cup

Zmiany na stanowisku prezesa Gryfa
ZMIANY | Mecz Gryfa Wejherowo z Astrą Ustronie Morskie był ostatnim spotkaniem 
Rafała Szlasa w roli prezesa wejherowskiej drużyny. Rafał Szlas nie jest już prezesem 
WKS Gryf Wejherowo, w którym działał od 2004 roku. 
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W meczach eliminacyjnych 
Gryf Wejherowo zremisował 
z Stolem Gniewino 2:2, Bałtyk 
Gdynia wygrał z Gryfem Wej-
herowo 2:1. W meczach ćwierć-
� nałowych Huzar Choczewo 
przegrał z Gryfem Wejherowo 
1:2. W meczach pół� nałowych 
dla miejsc I-IV Bałtyk Gdynia 
pokonał Gryf Wejherowo 3:1 w 
karnych. W meczu � nałowym o 
pierwsze miejsce Jedynka Reda 
pokonała Gryf Wejherowo 3:2 
po rzutach karnych. W składzie 
Wejherowa zagrali: Młynarczy-
kowski, Koszałka,Gowiński, Le-
wandowski, Ciszewski, Lubiew-
ski, Ciereszko, Ustrowski, Kątny, 
Krauze i Sawczuk. (DD)

grany wiosną 2012 r. Spotka-
nie w Wejherowie zakończyło 
się przegraną 0:3, jednak mecz 
rewanżowy w Warszawie mógł 
się zakończyć sensacją, gdyż 

do ostatnich sekund Legia 
przegrywała 0:1. W wyborach 
samorządowych 2014 Rafał 
Szlas został radnym miasta 
Wejherowa.
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Dzięki mocnej zagrywce i 
pewności w ataku przez cały 
mecz nie dawały szans gdy-
niankom na nawiązanie wy-
równanej walki. UKS Trefl 
II Gdynia - Akademia Piłki 
Siatkowej  Rumia I 0:3. Rów-
nież w sobotę na mecz II ligi 
kobiet do Elbląga udała się 
pierwsza drużyna APS. Nie-
stety, kolejny raz rumianki do 
meczu z potencjalnie lepszym 
przeciwnikiem przystąpiły 
z nadmiernym respektem. 
Pierwsze dwa sety przebiega-
ły według tego samego sce-
nariusza. Gospodynie wyra-
biały sobie kilkupunktową 
przewagę ustawiając w ten 
sposób grę, a akademiczki 
nie potrafiły znaleźć sposobu 
szczególnie na silną zagrywkę 
elblążanek. Trzecia partia  to 
całkowita odmiana gry APS. 
Od początku seta rumian-
ki z ogromną determinacją 
walczyły o każdą piłkę. Wy-

PIŁKA NOŻNA | Na boisku 
liczy się talent, umiejętności i 
praca zespołowa. Każde poda-
nie piłki przesądza o dalszym 
biegu gry. Każde podanie piłki 
może zbliżać do zwycięstwa. 
Doskonale wiedzą o tym za-
wodnicy klubu MKS Orkan 
Rumia, którzy w tym sezonie 
grali w nowych strojach, prze-
kazanych przez sklep KiK. 
Pierwsza drużyna MKS Orkan 
zakończyła rundę jesienną w 
klasie okręgowej Gdańsk na 
trzecim miejscu w tabeli z do-

robkiem 35 punktów. W do-
tychczasowych rozgrywkach 
tego sezonu zawodnicy Orka-
na odnieśli 11 zwycięstw i 2 
remisy, ponosząc przy tym za-
ledwie 2 porażki z drużynami 
Potok Pszczółki i Kamienica 
Królewska. Niestety porażka w 
przedostatniej kolejce spowo-
dowała spadek z pierwszego 
miejsca na trzecie. Statystyki 
bramek pokazują dużą sku-
teczność zawodników, którzy 
zdobyli już 45 goli, a stracili 
tylko 12 czyli najmniej wśród 

wszystkich drużyn z tabeli roz-
grywek. MKS Orkan zamierza 
rundę wiosenną zakończyć na 
pierwszym miejscu. Równie 
skutecznie radzą sobie junio-
rzy starsi A1, którzy zanoto-
wali 7 meczy zwycięskich, 2 
zakończone remisem i 1 prze-
grany. Dobrze zapowiadający 
się skład z pewnością zawalczy 
o wysokie miejsce także w run-
dzie wiosennej. Teraz drużyny 
mają okazję zaprezentować się 
podczas rozgrywek w sezonie 
2014/2015 w klasie okręgowej 

Gdańsk w nowych strojach, 
które przygotowała dla nich 
firma KiK. 

-Łącząc pasję do piłki i zain-
teresowanie lokalną społeczno-
ścią nawiązaliśmy współpracę 
z klubem MKS Orkan i przeka-
zaliśmy zawodnikom komple-
ty czarnych i biało-niebieskich 
strojów - mówi Mariusz Kulik 
z firmy KiK. - Mamy nadzieję, 
że chłopaki sięgną po najwyż-
sze trofea. Życzymy samych 
sukcesów i trzymamy kciuki za 
strzelone bramki. (DD)TENIS ZIEMNY | W hali  

widowiskowo–sportowej 
w Szemudzie odbył się 
półfinał wojewódzkiej 
gimnazjady w drużyno-
wym tenisie stołowym 
chłopców. Zawody były 
eliminacją do finałów wo-
jewódzkich, które odbyły 
się w Gdyni. W rywalizacji 
wzięły udział 4 zespoły z 
powiatu lęborskiego, kar-
tuskiego, wejherowskiego 
i puckiego. Zwycięzcą tur-
nieju zostało Gimnazjum 
w Szopie, które w decy-
dującym o awansie meczu 
wygrała po tie breaku z 
Gimnazjum z Szemuda. 
W klasyfikacji końcowej 
pierwsze miejsce Gimna-
zjum w Szopie z 6 pkt. w 

setach 9:3, drugie miejsce 
Gimnazjum w Szemudzie 
w składzie: Przemysław 
Dosz i Krzysztof  Ludwi-
chowski z 4 pkt. w setach 
8:4, trzecie miejsce  Gim-
nazjum nr 2 w Lęborku z 2 
pkt. w setach 5:6 i czwarte 
miejsce Gimnazjum w 
Krokowej w składzie: 
Maciej Kuptz, Karol Janik 
i Mikołaj Lademan z 0 pkt. 
w setach 0:9. Opiekunem 
był Tomasz Błażejewski. 
Poziom półfinału był bar-
dzo wysoki a mecze wy-
równane.  Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały 
nagrodzone statuetkami i  
dyplomami, które wręczał 
organizator Michał Wasąż-
nik. (DD)

Półfinał gimnazjady MKS Orkan z nowymi strojami
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Wyjazdowe punkty dla siatkarek
RUMIA | Wszystkie rumskie zespoły grały w weekend na wyjazdach. Jako pierwsze swoje 
spotkanie w sobotnie popołudnie rozpoczęły kadetki. Akademia Piłki Siatkowej Rumia nie 
miała większych problemów z pokonaniem drugiej drużyny Trefla Gdynia. 

nik oscylował wokół remisu, 
a żadna z drużyn nie była w 
stanie odskoczyć na więcej niż 
dwa punkty. Przy wyniku 16:15 
dla APS w drużynie Orła na za-
grywkę udała się Monika Tchó-
rzewska. Seria sześciu serwisów 
w jej wykonaniu była dla siat-
karek APS ciosem, po którym 
się już nie podniosły i mimo 
ambitnej postawy nie ugrały 
nawet seta w Elblągu. E. Lecler 
Orzeł Elbląg – Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia 3:0. Niedziela 
w terminarzu zarezerwowana 
była na zawody młodziczek. 
Ogromną radość sprawiły naj-
młodsze rumskie siatkarki. 
W turnieju VI ligi Mistrzostw 
Pomorza odniosły dwa pewne 
zwycięstwa i wywalczyły awans 
na wyższy poziom rozgrywko-
wy. Drugi zespół młodziczek 
APS został zgłoszony do roz-
grywek, aby dziewczęta miały 
możliwość zbierania doświad-
czeń. Jak widać była to trafna 
decyzja, bo postępy, jakie czyni 
ta drużyna są bardzo budujące. 
UKS Zatoka 95 Puck - Aka-
demia Piłki Siatkowej Rumia 
II 1:2 oraz KATS Alpat Gdy-
nia - Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia II 1:2. Zupełnie inne cele 

stawia klub przed pierwszą dru-
żyną młodziczek Akademii Pił-
ki Siatkowej Rumia. Ten zespół 
ma walczyć o medal Mistrzostw 
Pomorza w swojej kategorii i 
próbować ugrać jak najwięcej 
w Mistrzostwach Polski. Roze-
grany w Gdańsku turniej I ligi 
potwierdził, że dziewczęta są 
gotowe sprostać tym oczekiwa-
niom. W rywalizacji czterech 
aktualnie najlepszych zespołów 
województwa APS bardzo pew-
nie pokonała przeciwniczki z 
Malborka i Kwidzyna. Kończą-
cy turniej mecz z gospodyniami 
wzbudził ogromne emocje. Na 
sali zebrało się około trzydzie-
stu kibiców, w większości ro-
dziców siatkarek,  w tym bardzo 
silna grupa z Rumi. Żywiołowy 
doping dodał spotkaniu kolory-
tu. Rumianki nie znalazły tym 
razem sposobu na wygranie z 
Gedanią, ale okazja do rewanżu 
już za dwa tygodnie, bo gospo-
darzem kolejnego turnieju bę-
dzie APS. Akademia Piłki Siat-
kowej Rumia I – MTS Kwidzyn 
I 2:0, Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia I – UKS Orzeł Malbork I 
2:0, Energa Gedania Gdańsk I- 
Akademia Piłki Siatkowej Ru-
mia I 2:0. (Daria Dunajska) Fo
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