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Projekt nazwano „Szpilkostra-
da – pewnym krokiem, bez 
potknięć przez Staromiejską” 
i jako jeden z pierwszych trafi ł 
on do tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego w Lę-

borku. Odbiorcą szpilkostrady 
mają być wszystkie osoby, które 
spacerują i przechodzą przez 
ulicę Staromiejską, a szczegól-
nie -  kobiety w szpilkach i na 
obcasach, rodzice z wózkami, 
małe dzieci będące pod opieką 
dorosłych, osoby niepełno-
sprawne, osobystarsze oraz te 
osoby, którym chodzenie po 

nierównej powierzchni sprawia 
dyskomfort.
Co zrobić, żeby spacer po ulicy 
był przyjemny?
Pomysłodawcy Szpilkostrady 
planują budowę specjalnie wy-
dzielonego pasa na ulicy o sze-
rokości od 1 do 1,5 m. Powstać 
ma on z ciasno ułożonej kostki 
(np. typu Piccolo), która do-

brze będzie się komponowała z 
nawierzchnią na Placu Pokoji. 
Kostka ma też kontrastować i 
wyraźnie odróżniać się od „ko-
cich łbów” w pobliżu.
-Realizacja projektu to odpo-
wiedź na sygnały mieszkań-
ców, a także osób spoza miasta, 
którzy podkreślają, ze ulica nie 
jest wygodna do spacerowania. 

Myślimy także o osobach, któ-
rzy pracują w pobliżu, którzy 
zmuszeni są do przemierzania 
ulicy, często kilka razy dziennie. 
Każde przejście po wybruko-
wanej powierzchni to ryzyko 
potknięcia się i narażenia na 
urazy nóg, kręgosłupa i ca-
łego ciała - podkreśla Sławo-
mir Łukaszuk, pomysłodawca 

projektu.
Koszty budowy Szpilko-
strady wyceniono na 200 
tysięcy złotych.
Mieszkańcy Lęborka będą mo-
gli wypowiedzieć się o potrze-
bie (albo jej braku) budowy 
Szpilkostrady podczas majowe-
go głosowania nad Budżetem 
Obywatelskim
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Kostka ma też kontrastować i 
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Myślimy także o osobach, któ-
rzy pracują w pobliżu, którzy 
zmuszeni są do przemierzania 
ulicy, często kilka razy dziennie. 
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projektu.
Koszty budowy Szpilko-
strady wyceniono na 200 
tysięcy złotych.
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Staromiejska także 
na szpilkach?

Wyboista i nierówna nawierzchnia 
Staromiejskiej w Lęborku może stać się 

bardziej przyjazna dla kobiet w szpilkach 
i rodziców z wózkami. W ramach Budżetu 
Obywatelskiego powstał projekt budowy 

tam „Szpilkostrady”, czyli specjalnego pasa 
płaskiej nawierzchni.
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Uroczystość wręczenia me-
dalu zorganizowano 16 mar-
ca w lęborskim ratuszu.
Paweł Piwka, dyrektor Lę-
borskiego Centrum Kultu-
ry „Fregata” odebrał z rąk 
lęborskich Przewodników 
PTTK Przemysława Miku-
sińskiego i Jana Kiśluka me-
dal PTTK przyznany przez 
Zarząd Główny Polskiego 
TowarzystwaTurystyczno-
Krajoznawczego za wielolet-
nią pomoc i współpracę.

Dyrektor Piwka od lat współ-
pracuje ze środowiskiem 
przewodników PTTK-u. To 
właśnie w budynku Stacji 
Kultura administrowanej 
przez LCK „Fregata” swo-
ją siedzibę znaleźli lęborscy 
przewodnicy. W budynku 
mieści się też informacja 
Turystyczna. Wspólnie po-
dejmowanych jest też wiele 
działań w zakresie turystyki 
i promocji.
/GB/

Doceniono działania LCK Fregata
NAGRODA| Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata” otrzymało medal od PTTK za 
wieloletnią pomoc i współpracę.

|

REKLAMA                                     U/2016/PR

Ćwiczenia zorganizowano 9 
marca. Dowódcy kompanii 
po przeprowadzonym reko-
nesansie postawili rozka-
zy bojowe poszczególnym 
plutonom, które następnie 
zajęły wyznaczony rejon. 
ześrodkowania. Następnie 
wszystkie plutony podlega-

ły sprawdzeniu z zakresu 
kierowania ogniem plutonu 
w obronie.
Oceniano zarówno prowa-
dzenie ognia jak i taktyczny 
sposób wykonanego zada-
nia. Przećwiczono także 
współdziałanie bojowych 
wozów piechoty z żołnie-

rzami armii kanadyjskiej, 
którzy to wykorzystywali je 
podczas prowadzenia ćwi-
czenia.
-W czasie zajęć żołnierze 
wykazywali się bardzo du-
żym zaangażowaniem oraz 
celnością prowadzonego 
ognia. Pododdziały za wy-

konane ćwiczenie otrzyma-
ły oceny dobre i bardzo do-
bre. Zajęcia były doskonałą 
okazją do porównania do-
świadczeń z zakresu orga-
nizacji systemu ognia oraz 
prowadzenia walki obron-
nej - podkreślają wojskowi.
/MON/

WOJSKO | Żołnierze 1 lęborskiego batalionu zmechanizowanego realizowali 
wspólnie z pododdziałami armii kanadyjskiej z Królewskiego 22 Pułku Piechoty 
zajęcia ze szkolenia ogniowego. 

Szkolenie ogniowe z kanadyjczykami Komunikacja 
miejska w święta
ROZKŁAD | Zakład Komunikacji Miej-
skiej w Lęborku Spółka z o.o. informu-
je, że w okresie Świąt Wielkanocnych 
autobusy miejskie kursować będą na-
stępująco:
26.03.2016 (sobota) – 
wszystkie linie  zgodnie 
z rozkładem jazdy.

27.03.2016 (Wielkanoc), 
28.03.2016r. (Poniedziałek 
Wielkanocny):
– linia nr 2 Nowa Wieś Lę-
borska – Cmentarz według 
rozkładu w święta, od godz. 
9:58 (Cmentarz kierunek 
Nowa Wieś Lęborska) do 
godz. 18:50 (Pl. Piastowski 
zjazd)

- linia nr 20 Plac Piastowski 
– Cmentarz
według rozkładu w święta, 
godz. 9:43 (Plac Piastow-
ski kierunek Cmentarz) do 
godz. 9:58

- linia nr 4 Sportowa - Lu-
bowidz według rozkładu 

w święta, od godz. 09:30 
(Sportowa kierunek Lu-
bowidz) do godz.  19:30 
(Sportowa)

- linia nr 5 Plac Piastowski 
– Sportowa

według rozkładu w święta, 
godz. 09:15 (Plac Piastow-
ski kierunek Sportowa) do 
godz. 09:30;
19:30 Sportowa do 19:45 
Plac Piastowski. 

Uwaga! Ze względu na 
przerwę świąteczną w szko-
łach, w dniach 24-29 marca 
2016r. nie będą realizowane 
kursy „szkolne” na linii nr 5 
oraz autobus linii nr 3 reali-
zujący kurs „szkolny” przez 
Chocielewko. 

Polub nasz profi l na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!
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Jedna z nowych i ciekawych 
inicjatyw w ramach LBO to 
pomysł postawienia w Lęborku 
popiersia  Danuty Siedzików-
ny. Pomysłodawcy stworzenia 
popiersia Inki w Parku Michal-
skiego to lęborczanie związani 
z klubem PiS - Łukasz Kuriata, 
Marcin Brodalski i Zbigniew 
Rudyk. Inicjatywa kierowana 
jest głównie do młodzieży.
- Takie pojęcia jak „społe-
czeństwo”,”obywatel” i „pa-
triotyzm” tracą w XXI wieku 
na znaczeniu. Stąd właśnie 
główna idea powstania projek-
tu mająca na celu przybliżenie 
młodzieży a także lokalnej spo-
łeczności bohaterskiej postawy 
Danuty Siedzikówny pseudo-
nim „Inka”, która oddała swoje 
życie w walce o niedpodległą 
Polskę - podkreślają twórcy 
projektu.
Koszt stworzenia popiersia 
wyceniono na 95 tys. złotych, 
na tym etapie nie wiadomo 
jeszcze, kto mógłby wyrzeź-
bić popiersie sanitariuszki AK. 
Wcześniejsza, miejska inicja-
tywa nazwania ronda imie-
niem sanitariuszki AK spotkała 

się  z krytyką ze strony części 
mieszkańców. Pojawiły się 
głosy, że „Inka” nie miała nic 
wspólnego z Lęborkiem i ron-
do mogłoby zostać nazwane 

na przykład nazwane imieniem 
lokalnego działacza patriotycz-
nego.
-To prawda, że Inka nie miała 
nic wspólnego z naszym mia-

stem - przyznaje Łukasz Kuria-
ta. - W naszej ocenie jest ona 
jednak ogólnopolskim symbo-
lem walki z komunistycznym 
reżimem. Uważamy, że warto 

Budżet Obywatelski coraz popularniejszy
INICJATYWA| To może być rekordowa edycja Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego. Do miasta trafi a coraz więcej 
ciekawych projektów, a ich pomysłodawcom często udaje się spełniać wieloletnie postulaty lęborczan. 

jej postawę pokazać młodzie-
ży także za pomocą popiersia 
w Parku Michalskiego.
Opróćz opisanej na naszych ła-
mach Szpilkostrady i pomysłu 
postawienia popiersia Danuty 
Siedzikówny do LBO zgłoszono 
także kilkanaście innych projek-
tów. 
-Lęborczanie zobaczyli na wła-
sne oczy, że pomysły w ramach 
LBO zamieniają sie w cieka-
we i przydatne mieszkańcom 
obiekty i usługi. Wbrew wcze-
śniejszym obawom place za-
baw, który powstały w ramach 
budżetu obywatelskiego są 
dobrze utrzymane i nie zostały 
zniszczone przed wandali. To 
wszystko sprawia, że lęborcza-
nie przekonują się w końcu do 
naszej inicjatywy. Obserwuje-
my, że projekty zgłaszają nawet 
osoby związane z lęborskimi 
stowarzyszeniami i organizacja-
mi pozarządowymi, w tym roku 
zgłoszono również kilka pro-
jektów o charakterze religijnym 
– komentuje Arkadiusz Mielew-
czyk, pomysłodawca Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku.
Grzegorz Bryszewski

LBO 
w skrócie
-Do rozdysponowania jest 
milion złotych
-Projekty można zgłaszać 
w dwóch kategoriach: 
projekty małe o wartości 
jednostkowej nie przekra-
czającej kwoty 50 000 zł 
brutto (pula środków dla tej 
kategorii wynosi 150 000 
zł brutto) i projekty duże 
o wartości jednostkowej 
nie przekraczającej kwo-
ty 200 000 zł brutto (pula 
środków dla tej kategorii 
wynosi 850 000 zł brutto).
-Wnioski można składać 
w terminie od 7 do 31 
marca 2016 r. w Urzędzie 
Miejskim w Lęborku.
- Głosowanie nad wybrany-
mi projektami odbędzie się 
w dniach 18 – 20.05.2016 
w kilku miejscach na tere-
nie miasta
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Uczestniczyli w spotkaniu 
starostowie bądź ich zastępcy 
z 20 powiatów naszego woje-
wództwa. Gośćmi konwentu 
byli: senator Kazimierz Kleina 
i marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk.
Z dużym zainteresowaniem 
wysłuchano jego informacji 
dotyczących zapowiadających 
się zmian w funkcjonowaniu 
samorządów terytorialnych 
i ograniczaniu kompeten-
cji samorządów. Zmiany te 
już dotyczą funkcjonowania 
ośrodków doradztwa rolnicze-
go, melioracji i urządzeń wod-
nych (czyli Programu dla Żu-
ław). Zapowiada się przejęcie 
przez administrację państwo-
wą ośrodków egzaminowa-
nia kierowców oraz struktur 
zatrudnieniowych (Urzędów 
Pracy). Natomiast plotką jest 
ewentualne przeniesienie na 
Urzędy Wojewódzkie odpo-
wiedzialności za zarządzanie 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym (czyli fundu-
szami unijnymi), ponieważ 
wymagałoby to uzgodnień 
z Komisją Europejską, a nikt 
z Ministerstwa Rozwoju nawet 
nie próbuje tego robić. Wobec 
tego marszałek Struk apeluje 

o szybkie i sprawne zgłasza-
nie projektów przez samorzą-
dy, aby jego urzędnicy mogli 
sprawnie przeprowadzić wy-
magane procedury i w efekcie 
województwo mogłoby zdo-
być dodatkowe środki z tzw 
rezerwy krajowej.

Obrady dotyczyły zagadnień:
*Związanych z bezpieczeń-
stwem energetycznym. Beata 
Maciejewska – pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Słupsk 
ds. zrównoważonego roz-
woju i zielonej modernizacji 
wygłosiła referat pt. „Demo-

kracja energetyczna” w któ-
rym zachęcała do stawiania 
na odnawialne źródła energii 
i energetykę rozproszoną (pro-
sumencką).
*Z aktualną sytuacją osób 
młodych na powiatowych 
rynkach pracy, ze szczegól-

nym uwzględnieniem sytuacji 
absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych w kontekście 
zapotrzebowania na zawody, 
zapoznała zebranych Joanna 
Witkowska – dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.

*Szkolnictwem zawodowym 
w świetle obecnej polityki 
Polski i Unii Europejskiej, 
jak również kompleksowym 
wspomaganiem szkół, zajął 
uwagę uczestników konwentu 
Adam Krawiec – dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
Szczególny nacisk położył na 
program Zdolni z Pomorza 
oraz szkolnictwo zawodowe 
w regionie.
*Informacją z posiedzenia 
Zarządu Powiatów Polskich 
podzieliła się Janina Kwiecień 
– starosta kartuski, wiceprezes 
Zarządu Związku Powiatów 
Polskich. 
Był też czas dla gospodarzy 
spotkania, czyli miasta Łeba. 
„Skarby z Czarnówka” – pre-
zentację związaną z unikal-
nym w skali Europy stanowi-
skiem badań archeologicznych  
przedstawiły: Mariola Pruska 
– dyrektor Muzeum w Lębor-
ku oraz Agnieszka Krzysiak 
– kustosz w Dziale Archeolo-
gii Muzeum w Lęborku. Na 
zakończenie uczestnicy kon-
wentu udali się na zwiedzanie 
Portu Jachtowego w Łebie. 
/Anna Kłos/

Konwent starostów w Łebie
SAMORZĄD | Organizatorem Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, który obradował 15 marca 2016 roku w Hotelu Łeba 
(w Łebie), był jego przewodniczący - starosta malborski Mirosław Czapla - we współpracy z władzami starostwa lęborskiego. 

Nowe doświadczenia w mię-
dzynarodowym środowisku 
pracy nabędzie łącznie 77 
uczniów kształcących się w za-
wodach: technik hotelarstwa, 
technik handlowiec, technik 
organizacji reklamy, technik 
technologii żywności, technik 

ekonomista, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych 
i technik informatyk.
Uczestnikami pierwszego wy-
jazdu będzie 17 absolwentów 
ZSGŻiA, którzy odbędą staże 
w Portsmouth (Anglia). Po-
zostali uczestnicy projektu - 

uczniowie klas III w grupach 
10-osobowych wyjadą do So-
fi i (Bułgaria), Berlina (Niem-
cy) i Rimini (Włochy) w za-
leżności od zawodu, w którym 
się kształcą. Pierwsza tura 
wyjedzie na staże w tym roku, 
druga - w roku następnym. 

Młodzież, zgodnie z ustale-
niami, będzie pracować 8 go-
dzin dziennie, przy czym ma 
prawo do dwóch dni wolnych 
w tygodniu. Praktykanci mają 
nabywać umiejętności zawo-
dowe i doskonalić posługi-
wanie się językiem obcym, 
zwłaszcza branżowym; będą 
również  poznawać miasto 
i kulturę kraju.
Zaplanowana jest także jed-
na dłuższa wycieczka. Pod-
czas całego pobytu uczniom 
zagwarantowano wyżywie-
nie i nocleg, a także opiekę 
nauczyciela ZSGŻiA oraz 
mentora - opiekunazagra-
nicznego.Zagranicznymi 
partnerami, którzy przyjmą 
uczniów szkoły ZSGŻiA na 
praktyk są: Training Vision 
Ltd z Wielkiej Brytanii, Si-
stema Turismo s.r.l. z Włoch, 
BERLINK ETN GmbH 
z Niemiec, Bulgaria Gateway 
Ltd z Bułgarii.

/GB/

Zagraniczne praktyki
EDUKACJA | 77 uczniów z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lębor-
ku weźmie udział w zagranicznych praktykach. Partnerami szkoły w tym zakresie są fi rmy 
z Wielkiej Brytanii. Włoch, Niemiec i Bułgarii.

Granty z Akumulatora 
Społecznego
DOFINANSOWANIE | Stowarzyszenie 
EDUQ zachęca do udziału w trzeciej 
edycji konkursu grantowego Fundu-
szu akumulator społeczny. 

Konkurs grantowy skierowa-
ny jest do młodych organizacji 
pozarządowych i grup niefor-
malnych z terenu wojewódz-
twa pomorskiego, aktywnych 
grup mieszkańców, chcących 
działać na rzecz dobra wspól-
nego.
Termin naboru wniosków: od 
21 marca od godziny 12:00 do 
20  kwietnia do godziny 12:00
Rodzaje dotacji:
•  Minigrant do 500 zł na ini-
cjatywę
•  Grant do 5000 zł na działania 
ze sfery pożytku publicznego

• Grant do 5000 zł na wsparcie 
młodej organizacji pozarządowej.
W ramach konkursu można 
złożyć maksymalnie jeden 
wniosek! Projekty mogą być 
realizowane w okresie od 
16 maja do 15 października 
2016r.
Aby złożyć wniosek do kon-
kursu, należy zarejestrować się 
w systemie on-line www.wit-
kac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wy-
łącznie w wersji elektronicznej 
za pomocą generatora on-line.
(BG)
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Już od 14 kwietnia we 
wszystkich pociągach kate-
gorii Express Intercity Pre-
mium (Pendolino) pojawią 
się Strefy Ciszy. Będą to 
miejsca przeznaczone dla 
podróżnych potrzebujących 
ciszy oraz szanujących to, że 
inni również chcą podróżo-
wać w spokoju. W każdym 
składzie Pendolino Strefą 
Ciszy zostanie objęty wagon 
nr 7 (kl.2).
Cena biletu za przejazd 
w Strefie Ciszy będzie taka 

sama jak cena biletu w kla-
sie 2. Podczas zakupu biletu 
w kasie czy przez Internet, 
pasażer będzie miał do wy-
boru miejsce w części stan-
dardowej składu lub właśnie 
w Strefie Ciszy. Przewoźnik 
przez dwa miesiące będzie 
realizował pilotaż usługi. 
- Pasażerowie sugerowali 
nam wprowadzenie podobne-
go rozwiązania, jakie już dziś 
stosują np. koleje niemiec-
kie czy czeskie. Chęć korzy-
stania z przejazdu w Strefie 

Ciszy pojawiła się także  
w trakcie badań jakie pro-
wadziliśmy. Ponad połowa 
respondentów uznała wtedy 
Strefę Ciszy za atrakcyjne 
rozwiązanie – powiedziała 
Beata Czemerajda, rzecznik 
prasowy PKP Intercity.
Osoby, które wybiorą po-
dróż w strefie powinny za-
chowywać ciszę. W wyjąt-
kowych sytuacjach zalecane 
będzie mówienie szeptem. 
Rozmowy telefoniczne na-
leży prowadzić poza strefą. 

Dla zachowania komfortu 
współpasażerów, muzykę 
powinno słuchać się cicho 
i wyłącznie w słuchawkach. 
Korzystając z laptopa, ta-
bletu czy innych urządzeń 
elektronicznych, najlepiej 
wyłączyć dźwięk przed roz-
poczęciem podróży. O za-
sadach funkcjonujących 
w strefie będą przypomina-
ły m.in. specjalne zawieszki 
umieszczone w wagonie nr 7.

(RP)

Strefa Ciszy w Pendolino 
TRANSPORT | Od połowy kwietnia pasażerowie Pendolino będą mogli podróżować w 
Strefie Ciszy. Będą to miejsca przeznaczone dla podróżnych potrzebujących ciszy 
oraz szanujących to, że inni również chcą podróżować w spokoju.

W ramach amnestii osoby, 
które zalegają ze zwrotem 
książek lub innych wypo-
życzonych materiałów będą 
mogły w okresie od 21 – 31 
marca zwrócić je nie pono-
sząc opłat za ich przetrzy-
manie. Natomiast jeżeli zda-
rzyło się, że czytelnik zgubił 
książkę (film, audiobook, 
grę planszowa itp.) należy 
odkupić ten sam tytuł lub 
skontaktować się z biblio-
tekarzem i ustalić, jaką inną 
pozycję należy przynieść 
w zamian.W przypadku, bra-
ku reakcji zgodnie z regula-
minem biblioteki i wzorem 

innych bibliotek sprawa zo-
stanie przekazana do firmy 
windykacyjnej.
-Obecnie w bibliotece jest 
prawie 900 czytelników zale-
gających ze zwrotem książek 
powyżej jednego roku. Nie 
zwrócili ponad 1700 doku-
mentów. Z obliczeń wynika, 
że opłaty za nieterminowy 
zwrot wynoszą prawie 240 
tysięcy złotych i są dłużni-
cy, którzy jednorazowo po-
winni zapłacić ponad 1000 
zł - mówi Zofia Biskupska-
Lisiecka, dyrektor lęborskiej 
biblioteki.
/GB/

Amnestia 
w bibliotece

REKLAMA            8/2016/GM

AKCJA | Lęborska biblioteka ogłosiła 
Świąteczną Amestię. Osoby, które zale-
gają ze zwrotem książek lub innych wy-
pożyczonych materiałów będą mogły 
w okresie od 21 – 31 marca zwrócić je nie 
ponosząc opłat za ich przetrzymanie.

przeglądaj online na  

expressrolniczy.pl

 tel. 796 944 155
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Dni Autyzmu w regionie
ZAPOWIEDŹ | W regionie odbędą się wydarzenia w ramach Światowych Dni Au-
tyzmu. Finał wydarzeń zaplanowano na 2 kwietnia w dzień Światowego Dnia 
Wiedzy o Autyzmie.

Światowy Dzień Autyzmu 
w Powiecie Lęborskim to wiele 
różnorodnych wydarzeń zwią-
zanych z coraz częściej wystę-
pującymi, szczególnie u dzieci 
zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu.
W czwartek 31 marca w kinie 
„Fregata” bezpłatnie wyświetlo-
ny zostanie fi lm fabularny pro-
dukcji australijskiej „Czarny ba-
lonik” opowiadający o trudnych 
relacjach rodzinnych braci 
z których jeden ma autyzm.
Konferencja „Wspomaganie, 
terapia i edukacja osób z auty-
zmem” to spotkanie specjalistów 
i praktyków na co dzień pracują-
cych z osobami z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu. Konfe-
rencja rozpoczyna się w piątek 1 
kwietnia 2016r. o godz. 13 w sali 
audiowizualnej Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Informatycznych 
w Lęborku przy ul. Marcin-
kowskiego 1. Przed i w trakcie 
Konferencji prowadzony będzie 
kiermasz wydawnictw specjali-
stycznych Wydawnictwa HAR-
MONIA. – Program konferen-
cji mamy napięty, a do Lęborka 
udało nam się zaprosić osoby 
z praktyką i umiejętnością prze-
kazywania wiedzy i zawodo-
wych doświadczeń – mówi 
Agnieszka Pujsza-Pomorska, 
prezes „Niebieskiego Skarbu”. 
Finałem obchodów będzie 

Marsz dla Autyzmu 2 kwietnia. 
Niebieski korowód wyruszy 
o godz. 17 spod Banku PKO 
BP przy ul. Staromiejskiej przy 
przejść na Plac Pokoju. Tam po 
części ofi cjalnej i artystycznej 
rozstrzygnięty zostanie konkurs 
plastyczny dla przedszkoli i szkół 
podstawowych „Tacy sami… 
Autyzm: wiem, rozumiem, po-
magam”. Na konkurs wpłynęło 
300 prac z 31 przedszkoli i szkół 
z powiatu lęborskiego oraz gmi-
ny Linia i Łęczyce. Jury nagro-
dziło i wyróżniło 25 prac.
Ostatnim wydarzeniem Świa-
towego Dnia Autyzmu w Po-
wiecie Lęborskim będzie Msza 
św. w Sanktuarium św. Jakuba 

Ap. (g. 18) w intencji osób i ro-
dzin dotkniętych problemem 
autyzmu.Program Światowego 
Dnia Autyzmu w Powiecie Lę-
borskim:
Organizatorzy i współorganiza-
torzy: Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom ze Spektrum autyzmu 
„Niebieski Skarb”, Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata”Mu-
zeum w Lęborku, Zespół Szkół 
Mechaniczno-Informatycznych 
w Lęborku, Wydawnictwo 
HARMONIA, Młodzieżowy 
Dom Kultury w Lęborku,Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Lęborku.

(MR)

Policjanci – opiekunowie 
klasy mundurowej z II LO 
w Lęborku, przeprowadzili 
na terenie lęborskiej komen-
dy zajęcia z uczniami klasy 
mundurowej, której w obec-
nym roku szkolnym ucznio-
wie mają zajęcia praktyczne 
i teoretyczne poświęcone 
Policji.
Uczniowie zwiedzili ko-
mendę, a policjantka wytłu-
maczyła na jakie wydziały 
podzielona jest lęborska po-
licja i jak wygląda praca po-
licjantów różnych pionów. 

Następnie w sali odpraw 
nowego budynku komendy, 
technik kryminalistyki za-
prezentował tajniki swojej 
pracy przy zabezpieczeniu 
śladów na miejscu zdarze-
nia. 
Pod koniec wizyty, poli-
cjanci zaprezentowali mło-
dzieży fi lm prewencyjno-in-
strukażowy o bezpiecznych 
zachowaniach w przypadku 
ataku terrorystycznego na 
szkołę wraz z specjalistycz-
nym komentarzem.
/GB/

Klasa mundurowa 
na komendzie
EDUKACJA | Uczniowie klasy munduro-
wej z II LO w Lęborku, której tegoroczny 
profi l to profi l policyjny, mieli zajęcia na 
terenie lęborskiej komendy policji. 

Spotkanie w spra-
wie „Arki Pomorza”
SPOTKANIE | W Sali Rajców Urzędu 
Miejskiego odbyło się pierwsze spo-
tkanie potencjalnych polskich part-
nerów projektu pod roboczą nazwą 
„Arka Pomorza”
Spotkanie zostało zorganizo-
wane w porozumieniu ze Sto-
warzyszeniem Gmin RP „Eu-
roregion Bałtyk” i dotyczyło 
wspólnej pracy nad projektem. 
Omówiono również planowa-
ne działania, ustalono struktu-
ry polskiego partnerstwa i stra-
tegii projektu.
Partnerzy zadeklarowali dalszą 
współpracę z Uniwersytetem 
Ernst-Moritz-Arndt w Gre-
ifswaldzie w Niemczech, który 
będzie pełnić funkcję lidera 
projektu. Projektodawcy będą 
ubiegać się o dofi nansowanie 
w ramach jednego z progra-

mów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, tj. Programu IN-
TERREG Południowy Bałtyk.
Warto dodać, że pierwsze roz-
mowy i praca na rzecz stworze-
nia wniosku o dofi nansowanie 
rozpoczęła się już w ubiegłym 
roku. Programy współpracy 
transgranicznej stawiają bar-
dzo wysokie wymagania po-
tencjalnym realizatorom, m.in. 
ze względu na okres realizacji 
(min. 24 miesiące) i rekomen-
dowany budżet (dla regular-
nych projektów to 1-2 miliony 
euro).
(UM)

REKLAMA 12/2016/GM
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REKLAMA 13/2016/PR

Weronika Korthals 
wystąpi w Łebie
KONCERT  |  3 kwietnia 2016 roku w Łebie 
odbędzie się koncert wielkanocny z udzia-
łem popularnej kaszubskiej wokalistki - 
Weroniki KORTHALS. Piosenkarka wystąpi 
wraz z całym zespołem na sali w Rybackim 
Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC, 
o godz. 19.00.

Weronika Korthlas to laure-
atka Szansy na sukces (1999) 
w programie z repertuarem 
Violetty Villas i dawna wo-
kalistka (w latach 2004-2009 
zespołu Ha-Dwa-O!. Artyst-
ka ma na swoim koncie so-
lowe płyty - Na wiedno, Ve-
levetka, W darenku na Gode, 
On. Weronika Korthlas 
ukończyła również  z wyróż-
nieniem Akademię Muzycz-
ną w Gdańsku (specjalność 
- dyrygentura chóralna). 
Najnowszy album artystki 
to płyta „On”. której premie-
ra zbiegła się z obchodami 
setnej rocznicy urodzin ks. 
Jana TwardowskiegWeroni-

ka Korthals jako wokalist-
ka i kompozytorka wspól-
nie z Mirosławem Hałendą 
skomponowała muzykę do 
jedenastu wybranych wier-
szy ks. Jana Twardowskie-
go. Efektem współpracy jest 
płyta pełna emocji, zadumy, 
mądrości i spokoju.
Podczas występu w Łebie 
artystka zaprezentuje oprócz 
popularnych utworów ka-
szubskich także utwory mu-
zyki rozrywkowej we własnej 
aranżacji słowno-muzycznej. 
Zaśpiewa ponadto wiersze 
ks. Jana Twardowskiego.

/MS/
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Misterium Męki Pańskiej
RELACJA | Park Chrobrego w Lęborku zamienił się w scenę emocjonującego widowiska o religijnym charakterze.  W niedzielę 
palmową 20 marca przedstawiono tam Misterium Męki Pańskiej

REKLAMA                                                                              6/2016/GM

Lęborczanie już po raz trzeci 
mogli oglądać ostatnie godziny 
z życia Chrystusa.
Misterium to wielkopostna 
forma spotkania ze sztuką, 
która ma poruszyć ludzkie ser-
ca i przygotować odbiorców 
na święta Zmartwychwstania 
Pańskiego. Widzowie podkre-
ślali świetną grę aktorów, nar-

rację, urozmaiconą muzykę, 
piękne kostiumy, chwalono 
także efekty specjalne.
Organizatorzy: Miasto Lębork, 
Sanktuarium Św. Jakuba Ap., 
Powiat Lęborski, Wspólnota 
Domowego Kościoła, CSiR w 
Lęborku, Młodzieżowy Dom 
Kultury, LCK „Fregata”, Legio X.
(UM)
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Uczestnik Eurowizji 
wystąpi w Łebie
KONCERT | To będzie wyjątkowo atrakcyjne Święto Łeby. 9 lipca w tej nadmorskiej miej-
scowości zagra Michał Szpak - artysta, któremu udało się wygrać polskie preselekcje do kon-
kursu Eurowizja 2016.
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Algorhythm zagra w Lęborku
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy 
w wykonaniu trójmiejskiej grupy „Algorhythm”. To wydarzenie muzyczne od-
będzie się w niedzielę, 24 kwietnia 2016 roku w sali B Stacji Kultura w Lęborku 
(dworzec PKP w Lęborku, ul. Dworcowa 8). Początek o godzinie 18:00.

Dzięki współpracy pięciu róż-
nych artystycznych osobowo-
ści, w styczniu 2013 roku po-
wstał niejednorodny projekt 
muzyczny, balansujący między 
melancholią a żywiołowością, 
muzyczną geometrią a spon-
taniczną abstrakcją. Muzyka 
Algorhythmu to autorskie kom-
pozycje, oscylujące wokół no-

woczesnego jazzu.
Algorhythm jest jazzowym roz-
wiązaniem problemu muzycz-
nej rutyny. Już w pierwszych 
miesiącach istnienia, grupa zdo-
była laury i uznanie zarówno 
w Polsce, jak i na arenie między-
narodowej: zwycięzca IV RCK 
Pro JAZZ FESTIWAL w Koło-
brzegu, laureat XVI Ogólnopol-

skiego Przeglądu Młodych Ze-
społów Jazzowych i Bluesowych 
w Gdyni, fi nalista European Jazz 
Contest 2013.
W tym roku zespół promuje 
debiutancką płytę SEGMENTS 
i z pewnością kilka utworów 
z tego krążka pojawi się na kon-
cercie w Lęborku.
Bilety w cenie 10 złotych do-

stępne są w kasie kina przy ulicy 
Gdańskiej 12 oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” przy 
al. Niepodległości 6. Zachęcamy 
do wcześniejszego nabywania 
wejściówek.

(LK)

Tradycyjnym i barwnym punk-
tem świetowania będzie prze-
marsz Księstwa Łeby z księciem 
na czele, zaplanowano również 
wybory Bursztynowej Miss Pol-
ski 2016. Zwieńczeniem świę-
towania będzie występ Michała 

Szpaka. To właśnie on wygrał 
polskie preselekcje do konkursu 
Eurowizja 2016 wyprzedzając 
nawet takie gwiazdy jak Marga-
ret czy Edyta Górniak. 
Michał Szpak będzie reprezen-
tował nasz kraj poczas Euro-

wizji 2016, która odbędzie się 
w maju w Sztokholmie.Nie-
dawno do sieci trafi ł również 
ofi cjalny teledysk promujący 
Polskę w konkursie „Color Of 
Your Life”.
(GB)

Disco Polo 
na festiwalu w Łebie
FESTIWAL | 8 lipca 2016 roku w Łe-
bie odbędzie się wielkie wydarzenie 
muzyczne. Gmina Miejska Łeba jest 
współorganizatorem wielkiego Festi-
walu w klimacie Disco Polo - Łeba Di-
sco Dance Festiwal.

Festiwal będzie trwał ponad 
6 godzin. Tego dnia na sce-
nie, która powstanie na pla-
cu przy Szkole Podstawowej 
w Łebie, na żywo wystąpi 
pięciu znanych wykonaw-
ców: Akcent, Boys, MIG, 
Power Play oraz Szafi s.
Imprezę poprowadzą znani 
prezenterzy z anteny Polo TV: 
Edyta Folwarska oraz Maciej 
Smoliński. Festiwal będzie 
transmitowany przez jedną 
z najpopularniejszych tele-
wizji muzycznych w Polsce- 

POLO TV. Ogólnopolski 
Radiowy Patronat objęło 
Radio VOX FM.
Festiwal w Łebie będzie im-
prezą masową, płatną, nasta-
wioną na ponad 10 tyś uczest-
ników. Pierwsza pula biletów 
(1000szt.) jest przewidziana 
w cenie promocyjnej 25zł, 
kolejna pula biletów będzie 
w cenie 35zł. Im bliżej samej 
imprezy - tym cena biletów bę-
dzie droższa.

(BG)
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Udział w konkursie to okazja 
do przeprowadzenia atrakcyj-
nych i nieszablonowych zajęć. 
Skorzystali z niej licznie kre-
atywni nauczyciele, pod okiem 
których powstały niecodzienne 
projekty. Uczniowie z Płocka 
przygotowali wystawę żaró-
wek, quiz o elektrośmieciach 
oraz prezentację o alterna-
tywnych źródłach energii. 
W suwalskiej szkole dzieci 
konstruowały wiatraki ze spe-
cjalnych zestawów klocków 
Lego, a następnie opowiada-
ły o tym w lokalnym radiu. 
Lekcje robotyki ze studenta-
mi politechniki poznańskiej, 
próby wytworzenia burzy 
i teatrzyk „Dobre rady prądu 
elektrycznego” przeprowa-
dziła klasa w szkole w Ko-
ziegłowach. Dzieci ze szkoły 
w Lesznie zaprojektowały 
żyrandole – powstała Lampa 
Świata autorstwa chłopców 
i Lampa Przyjaźni w wyko-
naniu dziewczynek. To tylko 
kilka przykładów kreatyw-
nych działań realizowanych 
przez zwycięskie klasy.
–Nawet najmłodszych 

uczniów można zainteresować 
trudnymi tematami i nauka-
mi ścisłymi, o ile są im one 
podane w przystępny sposób. 
Prąd elektryczny, urządzenia 

elektryczne towarzyszą każde-
mu z nas, w tym także naszym 
dzieciom, na każdym kroku. 
Czy możemy zatem pozwolić 
sobie na to, by najmłodsi nie 

mieli wiedzy o ich działaniu 
i bezpiecznym użytkowaniu? 
W „Planecie Energii” uczy-
my przez zabawę i bawimy 
się ucząc. A nauczyciele po-

twierdzają, że sposób w jaki 
to robimy jest skuteczny– mó-
wiTomasz Rożek,fizyk, popu-
laryzator nauki i ambasador 
programu „Planeta Energii”.

W miasteczku „Planeta Ener-
gii”, które odwiedzi zwycięz-
ców, dzieci zobaczą kosmicz-
ny Energobus – laboratorium 
na kółkach, fascynujące ekspe-
rymenty i doświadczenia, film 
3D oraz wezmą udział w mul-
timedialnych zabawach i qu-
izach z nagrodami. Będą mo-
gły odwiedzić „Świat wtyczek 
elektrycznych”, gdzie poznaje 
się wtyczki z całego świata czy 
przejść labirynt elektryczny. 
W miasteczku dzieci znajdą 
także mnóstwo niecodzien-
nych eksponatów, takich jak 
m.in. kula plazmowa (która 
pokazuje widowiskowe efekty 
wywoływane przez wysokie 
napięcie), induktor Ruhmkorf-
fa (który generuje miniaturo-
we „pioruny”) czy maszyna 
elektrostatyczna (elektryzują 
się od niej włosy). Miastecz-
ko mogą odwiedzać nie tylko 
laureaci konkursu, ale wszy-
scy mieszkańcy. Szczególnie 
gorąco Grupa Energa zaprasza 
dzieci, dla których przygoto-
wała najwięcej atrakcji.

/BG/

Konkurs „Planeta Energii” rozstrzygnięty
ENERGETYKA | Ponad 15 tys. uczniów wzięło udział w lekcjach szkolnych dotyczących prądu elektrycznego, które sami 
przygotowali. W nagrodę najbardziej pomysłowych wiosną z dwudniową wizytą odwiedzi mobilne centrum nauki „Pla-
neta Energii”, w którym dzieci będą sterować elektrownią wiatrową, dowiedzą się jak wytworzyć prąd z cytryny i dlaczego 
elektryzują się włosy na głowie.

REKLAMA 2/2016/GM REKLAMA 22/2016/RL
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Po pierwszej rundzie play-offu
SIATKÓWKA | Znamy już 4 najlepsze zespoły, które będą walczyć w półfinałach 
Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Po rozegraniu dwumeczu w pierwszej 
rundzie play off, można powiedzieć że nie zawiedli faworyci. 

W meczu lidera Bojan Żubry 
z z 8 miejscem I LO w Lębor-
ku i meczu wicelidera Dry-
waKowalstwo z 7 zespołem 
rundy zasadniczej AZS Lę-
bork niespodzianek nie było. 
W obu pojedynkach podwójne 
zwycięstwa odniosły zespo-
ły zajmujące wyższe miejsce 
w tabeli. W kolejnych dwóch 
meczach było już bardziej wy-
równanie. W spotkaniu zespo-
łów Baza 44 i KS Strzebielino 
w pierwszym pojedynku zwy-

cięstwo odnieśli zawodnicy 
KS Strzebielino 2:1. W meczu 
rewanżowym zespół KS Baza 
44 zrewanżował się przeciwni-
kowi i bez starty seta zwycię-
żył. W dwumeczu lepsi oka-
zali się zawodnicy KS baza 44 
i to oni będą grać w półfina-
łach z szansą na obronę tytułu 
mistrza ALSu z zeszłego roku. 
W rywalizacji pomiędzy ze-
społami Romek Lębork i Kla-
ja Cafee rozstrzygnięcia byłu 
podobne co w meczach Baza 

– Strzebielino. W pierwszym 
meczu Romek Lębork wygrał 
2:1, w drugim zespół Klaja 
Cafee wzmocnił się Adamem 
Miotk i zwyciężył bez starty 
seta co dało mu awans do pół-
finału. 
Druga runda play –off i fi-
nały odbędą się w kwietniu. 
W grupie półfinałowej za-
grają zespoły podzielone na 
pary: Bojan Żubry – Klaja 
Cafee i Drywa Kowalstwo – 
KS Baza 44. Zespoły które 

nie awansowały do półfina-
łów będą walczyć o miejsca 
5-8 w parach: I LO – Romek 
Lębork i AZS Lębork – KS 
Strzebielino. Wszystkie poje-
dynki są w formie dwumeczu. 
Pierwsze mecze odbędą się 
10.04.2016, mecz rewanżowy 
17.04.2016 a finał całych roz-
grywek i walka o konkretne 
i ostateczne miejsca odbędzie 
się 24 kwietnia 2016. 

(MK)

Kolejna wygrana „Tęczy”
PING-PONG | Tenisiści stołowi Gminne-
go Klubu Sportowego „Tęcza” Nowa 
Wieś Lęborska, którzy wmeczu 
osiemnastej kolejki 2 ligi grupy mi-
strzowskiej pokonali na wyjeździe 
UKS Szaniec Świecie nad Osą 7:3.

Tym razem o końcowym 
sukcesie zadecydowała bar-
dzo dobra postawa zawodni-
ków z  drugiego stołu: Ma-
teusz Giełażyn i Jarosław 
Mras zdecydowanie poko-
nali swoich przeciwników 
i zdobyli komplet punktów. 
W zespole gospodarzy bar-
dzo dobrze dysponowany 
był Grzegorz Pietryka, któ-
ry pokonał Krzysztofa Piń-
skiego i Andrzeja Czubate-
go. Jak zwykle nie zawiodły 

nasze deble, Krzysztof Piń-
ski i Andrzej Czubaty po 
bardzo zaciętym pojedynku 
pokonali w pięciu setach 
Grzegorza Pietrykę i Marci-
na Lacha natomiast Mateusz 
Giełażyn i Jarosław Mras 
gładko wygrali z Pawłem 
Adamczykiem i Andrzejem 
Drozdowskim. Dzięki tej wy-
granej Tęcza z dorobkiem 24 
punktów umocniła się w ta-
beli na czwartym miejscu.
(EN)
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę siedlisko-
wą 7600m2, media przy drodze 
i 5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 
782-167-653

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 
części, pomoc drogowa. 
Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM felgi 15 z oponami do 
Fiata Grande Punto, cena 440zł, 
Gościcino. Tel: 695-230-080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

PROFESJONALNA fotografi a 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

POMOC mam pięcioro dzieci. Po-
trzebuje ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM drewno do CO i ga-
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SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.
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TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZYKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
OGŁOSZENIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

łęziówkę. Możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-877

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

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138
KUPIĘ militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381
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Nowy zawodnik Pogoni
PIŁKA NOŻNA | W piątek 11 marca do klubu dotarł z Ukrainy długo wyczekiwa-
ny z certyfikat Yehora Bycha. Oznacza to, że urodzony we wschodniej Ukrainie 
lewy/prawy obrońca lub pomocnik zostanie na dniach zgłoszony do gry.
DYehor Bych w połowie stycz-
nia skończył 18 lat. W Pogoni 
trenuje od początku lutego 
łącząc piłkarską pasję ze stu-
diami turystyki i hotelarstwa 
w Wyższej Szkole Bankowej 
w Gdańsku. Po pierwszych tre-
ningach Yehor z marszu wziął 
udział w zimowym zgrupo-
waniu. W pierwszych dniach 
w Lęborku robił świetne wra-
żenie, po ciężkich treningach 
stracił nieco ze swoich atutów. 
Przed przyjściem do Pogoni 
miał przerwę w treningach, 
w listopadzie krótko trenował 
z rezerwami Gedani.
Warto zwrócić uwagę na pił-
karskie CV Bycha, wyglądają 
ono bardzo interesująco:176 
cm wzrostu, 70 kg wagi. 
Wychowanek Naftowyku 
Ochtyrka, kolejne lata to UFK 
Charków i gra (częściej jako 
zmiennik) w zespołach U15 

i U16 w najwyższej klasie 
ukraińskich rozgrywek junio-
rów. UFK rywalizował w tym 
czasie z młodzieżowymi ze-
społami Metalistu Charków, 
Dnipro Dniepropietrowsk, 
Szachtara Donieck, Zorii Łu-
gańsk czy Dynama Kijów. 
Dla  zawodnika był to kontakt 
z wielką piłką, utytuowanymi 
klubami w Europie oraz szko-
leniowcami mającymi za sobą 
przeszłość reprezentacyjną 
i grę w mocnych klubach za-
granicznych. Gra w zespole 
z Charkowa umożliwiała też 
wyjazdy na międzynarodo-
we turnieje piłki nożnej m.in. 
do Austrii, Niemczech czy 
Danii. Ostatnie dwa sezony 
Bych spędził w nowoczesnej 
Akademii Barsa Sumy, grając 
w drużynach U17 i U19 (roz-
grywki seniorskie).
-W Polsce i Lęborku czuję się 

dobrze. Szybko poznaję język 
i nowych kolegów. Czekam na 
swój pierwszy oficjalny mecz 

- zapewnia Yehor Bych.

(PL)

Dwa złote medale 
dla lęborczanki
PŁYWANIE | Weronika Hallmann, pływaczka Meyn Solex Lębork 
zdobyła aż dwa złote medale podczas Zimowych Mistrzostw 
Polski Juniorów 16 letnich w pływaniu. Mistrzostwa zorganizo-
wano 10 – 13 marca 2016 roku na pływalni w Gliwicach.

Doskonałą formę zaprezen-
towała Weronika Hallmann, 
pływaczka Meyn Solex Lę-
bork. W piątek, w pierwszym 
dniu mistrzostw, w wyścigu 
finałowym na dystansie 50m 
stlem klasycznym, zajęła 
pierwsze miejsce, zdoby-
wając tytuł mistrzyni kraju 

z nowym rekordem życio-
wym: 0,31,95s.
W sobotę w wyścigu finało-
wym na dystansie 200m sty-
lem klasycznym, osiągnęła 
kolejną życiówkę zdobywa-
jąc drugi złoty medal. Uzy-
skała czas: 2,30,27s. W trze-
cim dniu mistrzostw na 

dystansie 100m stylem kla-
sycznym zajęła drugie miej-
sce z wynikiem 1,09,55s.
Ustępując pierwszeństwa 
Aleksandrze Iwanowskiej 
z Juveni Wrocław, która uzy-
skała czas 1,09,53s.

(UM)
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Zapisy na bieg św. Jakuba
BIEGI | Od początku marca trwają internetowe zapisy na tego-
roczną edycję Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap. 23 lipca bieg zo-
stanie przeprowadzony ulicami Lęborka na dystansie 10 km. 

Trasa biegu jest atestowana 
i liczy 4 okrążenia. Start hono-
rowy o godz. 1550 – pl. Poko-
ju, start ostry o godz. 16.00 ul. 
1 Maja w pobliżu PKO, meta 
na pl. Pokoju.
Do startu dopuszczeni zostaną 
zawodnicy, którzy ukończyli 
16 rok życia  i posiadają aktu-
alne badania lekarskie. Każdy 
pełnoletni uczestnik, który nie 
posiada aktualnego badania, 
musi podpisać oświadczenie, 
że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność.
Zapisy przyjmowane są od 1 
marca br. przez Internet po-
przez poprawne wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na naszej stronie 
internetowej www.csir.lebork.
plZapisy osobiste, odbiór pa-
kietów startowych oraz chi-
pów wyłącznie w dniu 23 lipca 
2016r. w godz. 11.00-15.00 
w Biurze Zawodów mieszczą-
cym się w sali gimnastycznej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lęborku 
przy ul. Curie-Skłodowskiej.
Opłaty:
Wysokość wpisowego uza-
leżniona jest od daty uznania 
rachunku bankowego Organi-
zatora i wynosi:
30 zł – pod warunkiem, że 
wpisowe wpłynie na rachunek 
bankowy Organizatora tylko 

i wyłącznie do dnia 18 lipca 
2016r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie nie ma możliwości 
dokonania 
opłaty wpisowego na rachunek 
bankowy Organizatora, numer 
konta: BGŻ O/Lębork   84 
2030  0045 1110 0000 0221 
70 80
40 zł – w przypadku wpisowe-
go, które zostanie wpłacone 
przez uczestnika biegu oso-
biście w dniu 23 lipca 2016r. 
w godz. 1100-1500 w Biurze 
Zawodów
Zawodnicy z powiatu lębor-
skiego są zwolnieni z opłaty 
wpisowego.
(GB)

OSP Łebunia na podium
PIŁKA NOŻNA | Drużyna OSP Łebunia wy-
grała w IV Wojewódzkim Halowym Tur-
nieju Piłki Nożnej Ochotniczych Straży 
Pożarnych woj. pomorskiego.

Turniej zorganizowano 12 
marca w Gniewinie (powiat 
wejherowski),a po długich 
i trudnych rozgrywkach 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łebuni zdobyła tam pierw-
sze miejsce w turnieju.Teraz 
ochotnicy  z Łebuni będą re-
prezentować powiat lęborski 
i województwo pomorskie na 

VII Ogólnopolskim Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
o Puchar Prezesa Zarządu 
Głównego Zwiazku OSP RP. 
Ten turniej odbędzie się w 
Gąsawie i Rogowie woj. ku-
jawsko-pomorskie, w dniach 
2-3 kwietnia 2016 r.
(GB)
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