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OGŁOSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

Impreza, którą nazwano 
„Rockowe Powitanie Lata 
w Łebie” zostanie zorgani-
zowana na  placu sportowym 
przy ul. Tysiąclecia w Łebie. 

Na pierwszy ogień pójdą lokal-
ne zespoły, które będą wystę-
powały od godziny 18. Przed 
publicznością wystąpią więc 
grupy - Silent Scream z Lę-
borka, którego wokalistką jest 
Klaudia Juchniewicz, Zespół 

Wave z Gimnazjum, X-Band 
z MDK Lębork, Trip Band oraz 
One Future.

Występ gwiazdy wieczo-
ru zapowiedziano na godzinę 
21. Ostatni frontman Genesis 
zaprezentuje w nadmorskiej 

miejscowości koncert z cyklu 
„Ray Wilson - Genesis Classic” 
przedstawiający najwieksze 
przeboje Genesis oraz solową 
twórczość Wilsona. Artysta 
odświeżył brzmienie i nadał 
nowego charakteru m.in. ta-

kim przebojom jak: „Another 
Day In Paradise”, „No Son Of 
Mine”, „Follow you follow 
me”,„Congo”, „Jesus he knows 
me” „Mama” czy „Land of 
Confusion”.

Podczas koncertu będzie moż-

na także usłyszeć twórczość 
autorską,  w tym jego rockowej 
formacji Stiltskin- choćby kul-
towy utwór„Inside” czy prze-
bojowe „American Beauty”

Wstęp na imprezę jest bez-
płatny.

Ray Wilson został wyróżniony przez „Classic Rock 
Magazine“ jako jeden z najwybitniejszych wokalistów 
z Wielkiej Brytanii. Swoją klasę potwierdził współpracą 
z zespołem Genesis, kiedy to w 1996 roku zastąpił Phila 
Collinsa w roli wokalisty. Wcześniej, w 1994 roku, de-
biutujący zespół Stiltskin z Rayem w składzie stwo-
rzył niezapomniany utwór Inside, który podbił nie 
tylko europejskie listy przebojów. Szkocki wokali-
sta współpracował także z takimi artystami jak Ar-
min Van Buuren czy Scorpions. Parę lat temu, Ray 
Wilson zamieszkał w Polsce. Artysta jest zało-
życielem działającej na terenie Polski i Europy 
Fundacji im. Raya Wilsona, podejmującej dzia-
łania z zakresu pomocy młodym ludziom za-
grożonym wykluczeniem społecznym.

Pod naszym Patronatem

Rockowe 
powitanie lata

ŁEBA |  Artyści tego formatu wyjątkowo rzadko występują w naszym regionie. Rockowe rozpoczęcie lata w Łebie będzie więc wyjątkowo 
atrakcyjnym wydarzeniem dla miłośników muzyki, turystów i mieszkańców. 25 czerwca, na darmowym koncercie wystąpi w Łebie 
Ray Wilson, ostatni wokalista grupy Genesis i jednocześnie – jeden najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii.

WOKÓŁ DOMU, 
OGRODU I MIESZKANIA

W tym NumERZE: PAtRONAt DODAtKu:
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Zmiany na linii nr 1:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pętla: 06:25, 07:30.
z przystanku Mosty pętla: 07:02, 08:00.

Zmiany na linii nr 2:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Cmentarz: 06:07, 07:42.
z przystanku POM pętla : 06:30 (obsługę 
pasażerów przejmie autobus linii nr 3,  
odjazd z przystanku GOK Nowa Wieś Lę-
borska godz. 6:23, kurs autobusu zosta-
nie wydłużony do Cmentarz pętla.
z przystanku Kębłowo pętla: 08:10. Auto-
bus 07:15 będzie kursował do przystan-
ku Lidl.

Zmiany na linii nr 20:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Cmentarz: 08:38, 09:45, 10:45.
z przystanku Plac Piastowki: 05:45, 09:25, 
10:20.

Zmiany na linii nr 3:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Redkowice pętla: 07:25, 15:10.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Redko-
wice: 06:45.
z przystanku Lidl kierunek Redkowice: 14:28.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 08:18 zo-
stanie przesunięty na godz. 08:30.
- kurs z przystanku Lidl o godz. 08:42 zo-
stanie przesunięty na godz. 08:54.

Autobus 06:13 z Redkowic będzie kurso-
wał do przystanku Cmentarz pętla.

Zmiany na linii nr 4:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pętla: 
08:42, 14:48, 16:00.
z przystanku Lubowidz pętla: 
09:12, 15:26, 16:37.

Zmiany na linii nr 5:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostają za-
wieszone następujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pętla: 10:00.
z przystanku Plac Piastowski: 06:05.
z przystanku Stary Browar: 14:12.

Zmiany na linii nr 6:
- od 25 czerwca do 31 sierpnia zostanie 
uruchomiony dodatkowy kurs w dzień po-
wszedni:
z przystanku Plac Piastowski – kierunek ul. 
Kniewskiego 20:52.
z przystanku Kniewskiego 21:04.

Wymiana rozkładów na przystankach na-
stąpi 25 czerwca.

Rozkłady jazdy ważne od 25 czerwca 
2016r. dostępne są na naszej stronie in-
ternetowej: www.zkm.lebork.pl.  w za-
kładce „rozkład jazdy tabelaryczny”.

L E T N I  R O Z K Ł A D  J A Z Dy   2 0 1 6
Zakład Komunikacji miejskiej w Lęborku spółka z o.o. informuje, że w okresie od 
25 czerwca do 31 sierpnia 2016r. wprowadzony zostanie w komunikacji miejskiej 
letni rozkład jazdy. W stosunku do obecnego rozkładu jazdy zmieni się częstotli-
wość kursowania linii 1,2,3,4,5,20.

Zakład Komunikacji 
miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. 

84-300 Lębork, ul. Łokietka 5

tel: 0-59 862 14 51
e-mail: lebork.zkm@onet.pl

www.zkm.lebork.pl

Plac Sportów Miejskich 
ucieszy miłośników aktyw-
nego wypoczynku, którzy 
wiedzą na czym polega tre-
ning przy wsparciu własnego 
ciężaru ciała, bez żadnych 
dodatkowych obciążeń. 

Nowy na mapie Lęborka 

obiekt oferuje więc m.in wal-
ce, drążki wysokie z kołami 
gimnastycznymi, drabinkę 
pionowa, pole dance; po-
wstała tam wieża do wspina-
nia i wieża workout.

Do dyspozycji są także 
urządzenia street workout - 

poręcze niskie, poręcze wy-
sokie, poręcze skośne, ławka 
skośna i drabinka pozioma.

Koszt sportowej inwestycji 
wykonanej w ramach ubie-
głorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego to 63 tys. zł. 
(GB)

Działa już Plac 
Sportów Miejskich
INWESTYCJA | W Parku Michalskiego otwarto Plac Sportów Miejskich. To pierwsza tego 
typu inwestycja w Lęborku, na której można uprawiać tzw. sporty miejskie (workout i parkur).

fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k



3|gle24.pl/aktualności Czwartek, 16 czerwca 2016

Duża inwestycja drogowa 
związana także z miejsca-
mi parkingowymi miała 
miejsce przy Sądzie Rejo-
nowym u zbiegu Al. Wol-
ności z Malczewskiego. 
Tam z parkingu korzystają 
pracownicy i klienci sądu, 
okoliczni mieszkańcy 
oraz parafianie kościoła 
pw. NMP Królowej Pol-
ski. Remont nawierzchni 
parkingu na 36 pojazdów 
objął 590m2, w ramach 
inwestycji powstała nowa 
nawierzchnia, krawężni-
ki i linie. To nie koniec 
prac w tym rejonie miasta. 
W planie jest wybudowanie 
przy obecnym parkingu od 
strony ul. Malczewskiego 
dodatkowej zatoczki na 5 
miejsc postojowych.

Duże zmiany pojawiły się 
także w otoczeniu kościo-
ła pw. Miłosierdzia Bożego 
na „Osiedlu drzewiastym”. 
Nowy parking na ulicy Mo-
drzewiowej liczy 20 miejsc 
i po części został zrealizowa-

ny w partnerstwie z parafią. 
Z kolei na ul. Kasztanowej 
powstała zatoka postojowa 
na 10 aut, oraz wykonano 
nowy chodnik.

Powiększony o 7 miejsc 
postojowych został parking 
przy Ks. Gracza, a popra-
wę odczuli także kierowcy 

w okolicy ulic Dygasińskie-
go i Staszica. Na ul. Staszica 
zdemontowano stary płot bo-
iska i wykonano utwardzo-
ny parking na 14 pojazdów. 
Korzystają z nich głównie 
mieszkańcy oraz pracownicy 
i uczniowie pobliskich szkół 
(gimnazjum i liceum).

Urzędnicy miejscy zapo-
wiedzieli kolejną inwestycję 
zwiazaną z budową miejsc 
parkingowym. Wkrótce ma 
ruszyć  budowa na ul. Tczew-
skiej drogi dojazdowej do 
przedszkola. W ramach in-
westycji powstaną też miej-
sca parkingowe. (GB)

Coraz więcej miejsc 
parkingowych

W ostatnich latach o jego 
budowę mocno zabiegali 
mieszkańcy (m.in. pojawiła 
się petycja z podpisami 200 
osób). Mostowa inwestycja 
ma m.in. pośrednio odcią-
żyć ruch na skrzyżowaniach 
Armii Krajowej z Czołgi-
stów czy Al. Wolności. Most 
skróci także dojazd straży 
pożarnej do rozległej części 
miasta.

Zakres prac obejmuje budo-
wę betonowego mostu oraz 
100 metrów ulicy w kierunku 
Weterynaryjnej i 300 metrów 
nowej drogi w kierunku Ko-
muny Paryskiej. W ramach 
inwestycji powstania plac 
do zawracania na ul. Lotni-
ków oraz schody i zjazd do 
ul. Matejki. Na całej długo-
ści wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa z sepa-
ratorami oraz chodnik. Most 
z dojazdami po obu stronach 
zyska też 16 lamp oświetle-

niowych. Przebudowana zo-
stanie też sieć elektroenerge-

tyczna i telekomunikacyjna.
Przetarg ma zostać roz-

strzygnięty w lipcu.
(GB)

Przetarg na budowę mostu

INWESTYCJA | Aż w pięciu miejscach w mieście powstały nowe miejsca parkingowe. 
Łącznie stworzono lub wyremontowano ponad 100 takich miejsc. Urzędnicy miejscy 
zapowiadają kolejne takie inwestycje.

INWESTYCJA | Ruszył przetarg na budowę nowego mostu w Lęborku. Konstrukcja ma połączyć ulicę Weterynaryjną 
z Komuny Paryskiej tworząc alternatywny przejazd w północnej części miasta. Most w tym miejscu przewidywany był w 
planie miejscowym już w latach 90-tych. 
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W ramach miejskiej in-
westycji przy ulicy Leśnej 
powstało nowe, estetyczne 
zejście na plażę.

Przeprowadzony remont 
zejścia przywrócił jego 
sprawność techniczną. Zo-
stały wymienione stalowe 
konstrukcje i zjazdy dla 
niepełnosprawnych. Wymie-
niony został również pokład 
pomostów i zjazdów oraz 
powstały nowe balustrady.
Wartość robót budowlanych 
to ponad 300 tys.

- Trwają prace projektowe 
3 zejść na plaże w rejonie 
OW Neptun, OW Górnik 
oraz tzw. „Sikorka”. Po uzy-
skaniu niezbędnych pozwo-
leń przystąpimy do dalszych 
prac inwestycyjnych w za-
kresie poprawy dostępności 
do naszych plaż - zapowia-

dają urzędnicy z Łeby.
Inna miejsca inwestycja 

powstała by przy ulicy Do-
jazdowej, gdzie zbudowano 
estetyczną i atrakcyjną kład-
kę pieszo-rowerową.

Kładka jest przeznaczona 
dla ruchu pieszego (dostępna 
dla osób niepełnosprawnych) 
i ruchu rowerowego, jej kon-
strukcja umożliwia również 
swobodną żeglugę kajakiem.

-Realizacja inwestycji do-
stosowała system transportu 
pieszo – rowerowego do wy-
mogów bezpieczeństwa oraz 
poprawiła zdecydowanie ko-
munikację zarówno pieszych, 
rowerzystów jak i kajakarzy 
- podkreśla Małgorzata Sza-
łajko z UM Łeba.

Wartość robót budowlanych 
to ponad 150 tys. złotych.

(mS)

Top Produkt Po-
morskie! to pre-
stiżowym wyróż-
nienie dla firm 
i instytucji z regio-
nu Pomorza. Ce-
lem plebiscytu jest 
promocja produk-
tów i usług, które 
powstały na Po-
morzu, promocja 
samych firm i po-
tencjału gospodar-
czego regionu. Niebagatelne 
znaczenie ma ogromny za-
sięg promocyjny.

-Żur w chlebie to tradycyj-
ny produkt regionalny oparty 
na recepturach i produktach 
potrzebnych dogotowania 
żuru pochodzących z Pomo-
rza. Swojska kiełbasa wy-

twarzana jest w Pałacu Poraj 
we własnym zakresie, pozo-
stałe składniki dostarczają 
okoliczni rolnicy. Żur jest 
udanym połączeniem trady-
cji kulinarnej i nacisku na 
regionalną współpracę z pro-
ducentami - czytamy w uza-
sadnieniu kapituły konkursu.

(GB)

Łeba inwestuje: 
kładka i zejście na plażę
INWESTYCJA | Nowe zejście na plażę przy ulicy Leśnej 
i kładka pieszo-rowerowa na ulicy Dojazdowej. To dwie 
nowe, miejskie inwestycje zrealizowane przez UM Łeba.

Nagroda dla Żuru 
w Chlebie z Poraju
KONKURS | Pałac Poraj znalazł się w gronie zwycięz-
ców tegorocznego plebiscytu TOP Produkt Pomorskie! 
W kategorii „Artykuły spożywcze i Producenci Żywności” 
nagrodzono Żur w Chlebie z restauracji w Poraju.
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Pierwsza edycja przeglą-
du została zorganizowana 
w sobotę 11 czerwca, w ra-
mach  I Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych Ziemi 
Słupskiej. Organizatorami było 
Towarzystwo Przyjaciół Wilna 
i Grodna w Słupsku oraz Cen-
trum Edukacji Regionalnej.

W przeglądzie, który odby-
wał się na scenie Leśnego Kota 
w Słupsku, uczestniczyło 16 
zespołów. Trzyosobowe jury 
pod przewodnictwem Kata-
rzyny Wyporskiej-Wawszczak, 
które oceniało m.in. emisję 
głosu, przekaz, urozmaicenie 

występu oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny, przyznało w sumie 
siedem nagród i wyróżnień.

Nagrodę specjalną za reper-
tuar wileński otrzymał zespól 
Babiniec Ustka. Przyznano 
trzy wyróżnienia. Otrzymali je: 
Klub Czarnego Krążka Słupsk, 
Duet Duo Ustka oraz zespół 
Pieńkowianie z Postomina.

Nagrodę trzecią przyznano 
zespołowi Ale Babki z Ko-
bylnicy, drugą - Pomorzakom 
z Ustki, a nagrodę główną 
zdobył właśnie Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lęborska”.

(GB)

Nagroda dla „Ziemi Lęborskiej”
KULTURA | Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lęborska” zdobył główną nagrodę pre-
mierowej edycji Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych Ziemi Słupskiej.

W trakcie imprezy prze-
prowadzono zawody węd-
karskie w trzech kategoriach 
tj. dziewcząt w wieku 7-14 
lat, chłopców w wieku 7-10 
i 11-14 lat. Zorganizowano 
również trzy konkursy: ło-
wienie sztucznych rybek, bie-
gi w workach oraz rzuty do 
tarczy „SKIZ”.

W imprezie wzięło udział 
370 dzieci w tym 153 dziew-
cząt i 217 chłopców. Każde 
dziecko otrzymało paczkę ze 
słodyczami, owocami, upo-
minkiem i znaczkiem buton. 
Dla dzieci i rodziców przygo-
towano grillowane kiełbaski, 
grochówkę oraz lody. Ponad-
to wszyscy mogli bezpłatnie 
spróbować frytek serwowa-
nych przez Farm Frites w Lę-
borku.

W zawodach wędkarskich 
w każdej kategorii oraz kon-
kursach zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe, 
a za miejsca od 4 do 6 me-
dale i nagrody. Nagrodzono 
też dzieci, które złowiły naj-
większą rybę oraz najlepsze 
dziecko będące aktualnie 
członkiem PZW. Ponadto 
firma Farm Frites w Lęborku 
ufundowała nagrody w 

postaci kołowrotków, dla 
pięciorga dzieci w każdej 
kategorii, które złowiły naj-
większe ryby. 

W dniu imprezy złowiono 
tylko 42 ryby. Największa 
mierzyła 34 cm a najmniejsza 
4,5 cm.

(um)

Wędkarze 
zorganizowali 
festyn
RELACJA | Wędkarze lęborskich kół PZW i koła z No-
wej Wsi Lęborskiej zorganizowali festyn wędkarski z oka-
zji Dnia Dziecka pn. „Wędkarze dzieciom”. Miejscem im-
prezy był stawek „Kaflarnia” przy ul. Lipowej w Lęborku.
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Kontrolerzy sprawdzali pro-
dukty pod kątem ujawnienia 
zafałszowania cen oraz ofe-
rowania zepsutych artykułów 
mięsnych. Kontrolą objęto 10 
placówek, w tym jedną hur-
townię, sześć sklepów sieci 
handlowych oraz trzy pla-
cówki zakwalifikowane do 
pozostałych sklepów. Okaza-
ło się, że nieprawidłowości 
stwierdzono aż w dziewięciu 
placówkach na dziesięć skon-
tolowanych. Chodzi o jedną 
hurtownię, sześć sklepów 
sieci handlowych oraz dwie 
pozostałe placówki

Kontrolerzy mieli wyjątko-
wo dużo zastrzeżeń do pla-
cówki handlowej w Lęborku, 
gdzie znaleziono najwięcej 

produktów mięsnych złej ja-
kośc.

- Zakwestionowaliśmy tam 
24 partie przetworów mię-
snych z powodu złej jakości. 
Mięso było nieświeże i mia-
ło brzydki zapach. W tym 
samym sklepie znaleźliśmy 
także 5 partii towaru, gdzie 
pojawiły się nieprawidłowo-
ści w oznakowaniu - infor-
muje Waldemar Kołodziej-
czyk, rzecznik prasowy WIIH 
w Gdańsku.

Właściciel lęborskiego skle-
pu został ukarany mandatem 
o wysokości 5,5 tysiąca zło-
tych.

W ramach kontroli inspek-
torzy zakwestionowali łącz-
nie 67 partii produktów (75,2 

proc. skrontrolowanych) 
o wartości 4764,16 zł. Sześć 
partii (o wartości 262 zł) za-
trzymano z uwagi na upływ 
daty minimalnej trwałości 
lub terminu przydatności do 
spożycia. Ponadto zakwestio-
nowano 21 partii (za 2674,13 
zł) z uwagi na nieprawidło-
we oznakowanie, siedem 
partii (za 408,13 zł) z uwagi 
na wady jakościowe oraz 38 
partii (za 1419,90 zł) z uwa-
gi na wady organoleptyczne 
zepsucie. Nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania i ja-
kości handlowej mięsa i prze-
tworów mięsnych polegały 
na braku podania w miejscu 
sprzedaży nazwy albo imie-
nia i nazwiska producenta, 

kraju pochodzenia mięsa, kra-
ju, w którym dokonano ubo-
ju oraz podziału mięsa. Nie 
było też wykazu składników 
z uwzględnieniem substancji 
powodujących alergie lub re-
akcje nietolerancji.

W wyniku kontroli skiero-
wano dwa zawiadomienia 
do prokuratury o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa 
dotyczące wprowadzania do 
obrotu środków spożywczych 
zepsutych w rozumieniu 
przepisów ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywie-
nia. Nałożono też dwie kary 
pieniężne w łącznej wysoko-
ści 6000 zł oraz dwa mandaty 
karne na sume 450 zł.

(GB)

Po kontroli WIIH: zepsute mięso
SPRZEDAŻ | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadził 
kontrole mięsa i produktów mięsnych w kilku placówkach handlowych, m.in. w Słup-
sku i Leborku. W sklepie w Lęborku znaleziono aż 24 partii towaru złej jakości.

fo
t. 

Pi
xa

ba
y.c

om

Internetowa i interak-
tywna mapa miejskich 
inwestycji dostąpna 
jest na stronie interne-
towej: www.lebork.pl/
map.

Aktualnie mapa za-
wiera wszystkie in-
westycje zakończone 
w roku 2015 oraz te 
zrealizowane w tym 
do czerwca 2016 roku. 
W kolejnych miesią-
cach dodane zostaną 
inwestycje z lat wcze-
śniejszych. Interak-
tywna mapa zawiera 
opis i zdjęcia danej 
inwestycji wraz z jej 
kosztem. (GB)

Inwestycje na mapie
SAMORZĄD | Lę-
borskie inwestycje są 
już dostępne na inte-
raktywnej mapie.

Pojawienie sie w porządku 
sesji uchwały o podwyżkach 
dla burmistrza i radnych było 
mocnym zaskoczeniem dla 
części radnych i dziennikarzy 
obserwujących obrady. Po-
mysłodawcy - radni Koalicji 
dla Lęborka nie zapowiada-
li bowiem wcześniej swojej 
propozycji, nie odbyły się 
również konsultacje w komi-
sjach.

Po uwadze ze strony radne-
go Włodzimierza Klata zade-
cydowano więc, żeby temat 
przedyskutować w sali obrad. 
Rozmowy trwały kilkanaście 
minut, a z sali obrad wypro-
szono wszystkie osoby obser-
wujące przebieg sesji.

Po wznowieniu obrad radni 
Kolacji dla Lęborka poinfor-
mowali, że w uchwała ma na 
celu zwiększenie uposażenia 
burmistrza z kwoty 10 330 

złotych do kwoty 11 920 zł. 
Podwyżki o wysokości 10 
procent mają dotyczyć także 
radnych. Konieczność pod-
wyżki argumentowano inwe-
stycjami miasta i osiągniecia-
mi burmistrza. Pomysłodawcy 
uchwały podkreślali także, że 
burmistrzowie z sąsiednim 
miast mają wyższe pensje.

Mimo krytycznych uwag ze 
strony części radnych uchwa-
ła o podwyżce dla burmistrza 
została przegłosowana. Za jej 
przyjęciem głosowało 13 ra-
dych, przeciw było 6 z nich, 
jeden rajca wstrzymał się od 
oddania głosu. 

Również uchwałę o pod-
wyżkach diet udało się prze-
głosować - za jej przyjęciem 
głosowało 11 osób, przeciw 
było 8 radnych, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 

(GB)

Podwyżka 
dla burmistrza i radnych
SAMORZĄD | Burmistrz Lęborka zarobi teraz 11 920 
zł miesięcznie. Podczas ostatniej sesji (9 czerwca) radnym 
udało się również przeforsować 10 procentowe podwyżki 
swoich diet.
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Festiwal będzie imprezą 
masową, płatną, nastawioną 
na ponad 10 tyś uczestników

Występy muzyczne zapla-
nowano na ponad 6 godzin. 
Na scenie, która powstanie na 
placu przy Szkole Podstawo-
wej w Łebie wystąpi na żywo 
pięciu znanych wykonaw-
ców: Akcent, Boys, MIG, Po-
wer Play oraz Szafis. Imprezę 
poprowadzą znani prezente-
rzy z anteny Polo TV: Edyta 
Folwarska oraz Maciej 
Smoliński.

Festiwal będzie trans-
mitowany przez jedną 
z najpopularniejszych 
telewizji muzycznych 
w Polsce- POLO TV. 
Ogólnopolski Radiowy 
Patronat objęło Radio 
VOX FM.

Konkurs 
dla Czytelników
Dla naszych Czytel-

ników mamy 3 bilety 

na „Łeba Disco Dance Fe-
stiwal”. Aby wziąć udział 
w zabawie wyślijcie e-
maila na adres g.bryszew-
ski@expressy.pl o nazwie 
„discokonkurs” i podajcie 
tam swoje dane kontak-
towe (numer telefonu ko-
mórkowego). O wynikach 
konkursu poinformujemy 
na profilu facebookowym 
Gle24.pl w poniedziałek 20 
czerwca.

Disco Dance Festival w Łebie
KONCERT | 8 lipca 2016 roku w Łebie za-
grają gwiazdy disco-polo. Gmina Miej-
ska Łeba jest współorganizatorem wiel-
kiego festiwalu w tym klimacie”ŁEBA 
DISCO DANCE FESTIWAL”.
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Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie 
wentylacji mechanicznej zapewniającej dobrą 
wymianę powietrza zużytego na świeże. Po-
nieważ usuwane powietrze jest ogrzane, dla-
tego jest ekonomicznie uzasadnione stosowa-
nie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. 
Centrala wentylacyjna i wymuszona wymiana 
powietrza, to również brak konieczności budo-
wania kominów z kanałami wentylacji grawita-
cyjnej. Są już niepotrzebne. 
Rysunek przedstawia szacunkowy udział strat 
ciepła w budynku. Budynki nowe, doskonale 
chronią nas przed stratami przenikania ciepła 
przez podłogę, ściany czy dach. Straty pocho-
dzące z wentylacji grawitacyjnej , na tle innych 
strat ciepła, są stosunkowo duże. 
Nasza propozycja to centrale wentylacyjne 
ThesslaGreen z system dystrybucji powietrza 
Ground-Therm, profesjonalny dobór urządzeń 
i kanałów 

Wentylacja 
z odzyskiem ciepła
Powodem, dla którego stosujemy wentylację, jest wymiana powietrza zużytego na 
powietrze świeże. Budowane dziś budynki są szczelne, więc wentylacja grawitacyj-
na okazuje się często nieskuteczna. Pozostawienie budynku ze słabą wentylacją, 
prowadzi do zawilgocenia i rozwoju pleśni. 

REKuPERAtORy 
thESSLAGREE

DyStRyBuCJA 
POWIEtRZA 
GROuND-thERm

Cechy systemu dystrybucji 

Bezpieczeństwo użytkowa-•	
nia dzięki zastosowaniu tech-
nologii mikrosrebra, zabez-
pieczających instalacje przez 
rozwojem kultur grzybicz-
nych i bakteryjnych
Kanały systemu wykonane •	
są z tworzyw sztucznych, nie 
występuje problem korozji, 
można je więc stosować bez-
piecznie w posadzkach beto-
nowych
Montaż w wylewce stropu •	
(np. pod instalacją ogrze-
wania podłogowego) lub 
pod podwieszanym sufitem 
dzięki: małej średnicy, dużej 
sztywności, niskiej wadze, od-
porności na korozję
Cicha dystrybucja powietrza •	
dzięki : niskim stratom ci-
śnienia, ograniczonej do mi-
nimum ilości kształtek oraz 
rozprowadzanie przewodów 
w łagodnych łukach
Brak wystających elementów •	
łączących rury jak np. wkręty, 
zapewnia łatwe ich okresowe 
czyszczenie
Atest higieniczny Ventiflex •	
: PZH: HK/B/0238/01/2012 
->  30-to letni okres gwarancji 
na aktywność biobójczą war-
stwy wewnętrznej
Rury VENTIFLEX spełniają wy-•	
magania określone w nor-
mie PN-EN 61386-24:2011 
zharmonizowanej z dyrekty-
wą europejską 2006/95/EC

Cechy rekuperatorów

W rekuperatorach AirPack ciepło odzyskiwa-•	
ne jest w wymiennikach ciepła o przepływie 
w 100% przeciwprądowym.
Zastosowano najlepsze dostępne wentyla-•	
tory o zoptymalizowanych aerodynamicznie 
wirnikach z silnikami prądu stałego
Użycie silnika prądu stałego i innowacyjne-•	
go oprogramowania regulatora, zapewnia 
płynną i bezstopniową regulację prędkości 
obrotowej wentylatora, dostarczając do bu-
dynku ilość powietrza dopasowaną do po-
trzeb. Unika się dzięki temu nadmiernych 
strat ciepła.
Program tygodniowy realizuje wentylację •	
wg. zaplanowanego przez użytkownika har-
monogramu - inny dla zimy, inny dla lata. 
Jest też możliwe powiązanie pracy systemu 
z nieobecnością domowników, polegającą 
na przejściu w stan zmniejszonej intensyw-
ności wentylacji do chwili naszego powrotu. 
Dla posiadaczy kominków, opracowano pro-•	
gram ułatwiający jego rozpalanie. Na ściśle 
określony czas wytwarza się nadciśnienie 
w budynku, dzięki czemu ogranicza się zja-
wisko dymienia przy rozpalaniu zimnego ko-
minka. Cykl można wielokrotnie powtarzać
Programowalna funkcja przewietrzania ła-•	
zienki, aktywowana dzięki czujnikowi wil-
gotności, pozwala na szybkie usunięcie wil-
gotnego powietrza niezależnie od realizo-
wanego programu
Rekuperatory AirPack spełniają wszystkie •	
wymagania dla budynków niskoenergetycz-
nych i pasywnych NF15 i NF40. Efektywność 
energetyczną potwierdziły niezależne bada-
nia przeprowadzone zgodnie z normami PN-
EN 13141-7 i EN 308. Badania przeprowadzo-
no w Państwowym Instytucie Badawczym
Rekuperatory wyposażone są standardowo •	
w bypass

Firma handlowa BAt Sp.z o.o.
84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 10
tel: 530 051 378 | tel: 695 187 272
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Moda na prostotę i minimalizm 
- czyli styl, który króluje w ogro-
dach od kilku lat - wciąż nie 
przemija. Dlatego cały czas bar-
dzo popularne są ogrody za-
projektowanie tak, aby tworzy-
ły geometryczny, uporządko-
wany układ. Do tak urządzone-
go terenu bardzo pasują przy-
cinane, żywopłoty o ciekawych 
formach, w ściśle określonej ko-
lorystyce i z bardzo ograniczo-
ną ilością gatunków. Niektórzy 
uważają, że im mniejsza różno-
rodność, tym lepiej. Cechą tak 
urządzonego ogrodu jest wi-
doczny na pierwszy rzut oka 
określony styl, ład i porządek. 
Mało tego – nasadzenie roślin 
zielonych przez cały rok powo-
duje, że taki ogród atrakcyjnie 

wygląda nie tylko w sezonie 
wiosenno-letnim i wczesną 
jesienią, ale o każdej porze 
roku. Taki styl jest doskona-
ły szczególnie w przypadku 
niewielkich ogródków przy 

domach w miastach. 
Modne są też jednogatunko-
we rabaty. Odpowiednio do-
brane i przemyślanie rozmiesz-
czone rośliny jednego gatunku 
tworzą niepowtarzalny klimat. 
Można je też zestawiać z inny-
mi jednogatunkowymi grupa-
mi roślin – ważny jest wówczas 
dobór kolorystyczny. 

Ogród to nie tylko rośliny, ale 
też inne elementy małej infra-
struktury: stolik, krzesła, huś-
tawka, altana i wiele innych. 
Dawno już minęły czasy pla-
stikowych mebli ogrodowych 
i sztucznych „ozdób”. Dziś sta-
wia się na materiały naturalne”: 
kamień, drewno, itp. 
Nie można zapomnieć też 
o oświetleniu ogrodu. Jest 
to szczególnie ważne w dłu-
gie, jesienne, ciepłe wieczo-
ry. Warto więc zastanowić się, 
które elementy czy kompozy-
cje roślinne warte są tego, aby 
je podświetlić i w ten uczynić 
bardziej widocznymi. Dzięki 
temu ogród po zmierzchu zy-
skuje zupełnie nowy wygląd, 
umiejętnie dobrane oświetle-
nie tworzy też niepowtarzalny 
klimat. 
W tak urządzonym i oświetlo-
nym ogrodzie nie może za-
braknąć grilla, stołu i krzeseł 
czy foteli. Te ostatnie można 
wykonać we własnym zakresie, 
wykorzystując np. pocięte na 
kawałki pnie drzew, ciekawym 
pomysłem jest też budowa 
ogrodowych mebli z palet. Je-
śli zaś chodzi o grill – najlepiej 
znaleźć miejsce i wybudować 
stacjonarny. Można też pomy-
śleć o wyznaczeniu miejsca na 
ognisko.  /raf/

Ogród piękny i... modny
moda zmienia się 
niemal we wszyst-
kich dziedzinach ży-
cia: w ubiorze, stylu 
życia czy aranżacji 
wnętrz, ale również 
w budownictwie 
i w ogrodzie. Jaki 
zatem obecnie jest 
„modny” ogród?

Dzięki niskim sto-
pom procento-
wym przeciętną 
ratę kredytu zacią-
gniętego na zakup 
trzypokojowego 
lokum w dużym 
polskim mieście 
można oszacować 
na 1457 zł – wyni-
ka z szacunków Lio-
n’s Bank i portalu nieruchomości Morizon.pl. 
W niektórych miastach rata miesięczna wynosi 
niewiele ponad 1 tys., zł. 
Trudno więc nie zauważyć, że od ponad roku 
zakup mieszkania na kredyt staje się coraz 
droższy. Wynika to z rosnących marż kredy-
towych (dziś prawie 2,1% wobec niecałych 
1,8% w analogicznym okresie przed rokiem. 
Do tego dochodzi także niewielki, ale jednak 
wzrost cen nieruchomości. Gdyby tego było 
mało, dług jest nie tylko droższy, ale też trud-
niejszy do zdobycia. Banki powinny dziś wy-
magać przynajmniej 15-proc. wkładu własne-
go, a w rządowym programie pozwalającym 
uzyskać substytut wkładu („Mieszkanie dla 
młodych”), pieniądze na ten rok skończyły się 
już ponad dwa miesiące temu. Na koniec po-
zostaje fakt, że na banki nałożono nie tylko po-
datek, ale też szereg nowych obowiązków, co 
powoduje, że nie chcą już tak chętnie udzielać 

niskomarżowych kre-
dytów hipotecznych. 
W efekcie trzyosobowa 
rodzina z dochodem 5 
tys. zł netto miesięcz-
nie mogła w maju poży-
czyć na mieszkanie oko-
ło 357 tys. zł. To o po-
nad 100 tys. zł mniej niż 
w analogicznym okre-
sie przed rokiem.  Z jaki-

mi więc ratami wiąże się zakup mieszkania na 
kredyt? Gdyby dziś zadłużyć się na 30 lat z 20-
proc. wkładem własnym na popularne dwu-
pokojowe mieszkanie (tzw. M3) w jednym z 10 
największych polskich miast trzeba się liczyć 
z ratą na poziomie 972 zł (średnia dla bada-
nych miast). W przypadku kawalerek miesięcz-
ną ratę można dziś oszacować na 583 zł mie-
sięcznie, a trzypokojowych lokali na 1457 zł 
miesięcznie.  W poszczególnych miastach wy-
niki te byłyby oczywiście bardzo zróżnicowa-
ne. Najwyższe byłyby w Warszawie, gdzie za-
dłużając się na trzy pokoje trzeba oddawać do 
banku przeciętnie 2207 zł miesięcznie. Na dru-
gim biegunie są takie miasta jak Bydgoszcz, 
Łódź i Katowice. W przypadku trzech pokoi 
rata to około 1050 - 1100 zł. W Gdańsku za ka-
walerkę miesięcznie trzeba płacić 633 zł, dwu-
pokojowe mieszkanie to 1 055 zł, zaś trzy po-
koje - 1 582 zł.  /opr. raf/

trzy pokoje za nieco ponad 
1 tys. zł miesięcznie?
Choć zakup mieszkania na kredyt jest coraz droższy i trud-
niejszy, to wciąż sytuacja jest lepsza niż 2-3 lata temu. Wszyst-
ko dzięki rekordowo niskim stopom procentowym. 
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Program nadal jednak cieszy się sporą popularnością, 
a to dzięki elastyczności deweloperów, którzy dosto-
sowują swoją ofertę do oczekiwań kupujących, tak-
że pod względem harmonogramu płatności za lokal, 
w większości miast na rynku pierwotnym bez proble-
mu znajdziemy nieruchomości do kupienia w progra-
mie. Gorzej jest z rynkiem wtórnym, bo tutaj trzeba li-
czyć na przychylność sprzedającego, który zgodzi się 
na przyjęcie części zapłaty w przyszłości.

ŚRODKI NA 2017 WKRótCE SIĘ SKOńCZą

Z przeanalizowanych przez Home Brokera danych 
opublikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go wynika, że kwota wniosków w ujęciu netto w maju 
wyniosła 52 mln zł. Co ciekawe, analiza statystyk po-
kazuje, że część wniosków została przesunięta z 2016 
na 2017 rok. Wynika to z faktu, że przez miesiąc o po-
nad 18 mln zł spadła kwota środków zablokowanych 
na 2016 rok. Prawdopodobnie wnioski zostały wycofa-
ne i złożone już na 2017 rok.
Jak dotąd (Mieszkanie dla Młodych działa od począt-
ku 2014 roku) do BGK trafiły wnioski o dopłaty na łącz-
ną kwotę 1,67 mld zł. Pieniędzy na ten rok już nie ma, 
a puli przyszłorocznej zarezerwowano dotąd prawie 

230 mln zł, co stanowi 30,8 proc. całości. Warto jednak 
przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy, przed roz-
poczęciem danego roku wykorzystana może być tylko 
połowa środków na niego przeznaczonych, zatem w 
tym roku do dyspozycji beneficjentów MdM jest jesz-
cze tylko 143,3 mln zł, co wystarczy na nie więcej niż 
dwa-trzy miesiące. To oznacza, że w wakacje nadejdzie 
moment, w którym do BGK będzie można wnioskować 
o dopłaty tylko z puli na 2018 rok i dopiero od 1 stycz-
nia 2017 r. do gry wrócą pieniądze na przyszły rok.

KtO mOżE OtRZymAć DOPŁAtĘ?

Chętni na kredyt z dopłatą w ramach MdM mogą skła-
dać wnioski w 14 bankach, wśród których są m.in. PKO 
BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Bank Millennium, 
Deutsche Bank Polska i Bank Zachodni WBK. Uzyskać 
dofinansowanie mogą osoby do 35 roku życia kupują-
ce na kredyt swoje pierwsze mieszkanie, które powin-
no spełniać warunek cenowy (limity ceny metra kwa-
dratowego dla każdej lokalizacji) i powierzchniowy. Ła-
twiej mają rodziny wielodzietne, których nie dotyczy 
zasada pierwszego mieszkania, mogą kupić większą 
nieruchomość i otrzymać znacznie wyższą dopłatę. 
(m. Krasoń, oprac. RaF)

Dopłaty mdm 
wciąż się sprzedają

Bank Gospodarstwa Krajowego już 
od połowy marca nie przyjmuje 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach mieszkania dla młodych wy-
płacane w tym roku, gdyż pula środ-
ków... wyczerpała się!

WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 



Leroy Merlin odwie-
dzają przede wszyst-
kim osoby, które re-
montują albo bu-
dują swoje domy. 
U nas znajdują 
niezbędny asor-
tyment, kompe-
tentnych dorad-
ców oraz atrak-
cyjne programy 

lojalnościowe dla 
stałych klientów. Pracownicy po-

magają stworzyć dom marzeń. Dzięki nam 
nawet najśmielsze pomysły stają się możli-
we do zrealizowania. 

Każdy klient, który buduje dom z Leroy Mer-
lin, może liczyć na pakiet atrakcyjnych ko-
rzyści zawartych w programie Dom. Zbiera-
jąc punkty, ma szansę uzyskać rabat do 10 % 
na swoje zakupy. Finansowe korzyści płynące 
z posiadania karty Dom nie są jednak najważ-
niejsze, nie można bowiem zapominać o wy-
godzie. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu 
nie trzeba zbierać wszystkich paragonów, fak-
tur czy rachunków, bo wszystko jest zapisane 
w historii konta. Zwracanie oraz reklamowa-

nie towaru, jak i kontrola transakcji, stają się o 
wiele łatwiejsze, a paragony są niepotrzebne. 
Klientom oferujemy jeszcze możliwość zapro-
jektowania u nas kuchni, łazienki a nawet ca-
łego domu. Przy zakupie produktów do aran-
żacji łazienki lub kuchni, projekty są tak na-
prawdę gratis. Jesteśmy też w stanie zorgani-
zować montaż zakupionych u nas produktów, 
ponieważ posiadamy bazę montażystów. Mo-
nitorujemy ich działalność, jakość wykonywa-
nych prac. Współpracujemy tylko z najlepszy-
mi fachowcami. Możemy też polecić i zorgani-
zować spotkanie z wykonawcami, którzy po-
malują ściany, położą kafelki, wyremontują 
kuchnię czy ogrodzenie. Nasz klient może sko-
rzystać z usługi transportu lub dokonać zaku-
pów przez telefon, ale to tylko część z propono-
wanych przez nas usług. – podkreśla Dyrektor 
Leroy Merlin w Rumi, Krzysztof Nasiadka.

Kierownik Działu Relacji Maja Maśkiewicz 
zwraca z kolei uwagę na dyspozycyjność 
personelu sklepu oraz indywidualne podej-
ście do każdego klienta.  Osoby odwiedza-
jące sklep mogą liczyć na fachową pomoc i 
życzliwość. Utrzymywanie trwałych i pozy-
tywnych relacji z klientami jest naszym prio-
rytetem; 

Klienci sklepu mogą liczyć na dyspozycyjność 
naszych pracowników. Proponujemy kontakt 
telefoniczny i mailowy. Odpowiadamy na za-
pytania zwykle w ciągu 24 godzin. Zdarza się, 
że potrzebnego towaru nie ma u nas na sta-
nie, ale to nie problem, bo realizujemy zamó-
wienia specjalne. Klienci mogą zwracać towar 
bez ograniczenia czasowego. Często w trakcie 
remontu kupuje się więcej, żeby nie zabrakło 
a produkty, które zostaną, można u nas zwró-
cić. Wyróżnia nas indywidualne podejście do 
klienta ponieważ dostosowujemy się do po-
trzeb, staramy się sprostać oczekiwaniom po-
tencjalnego konsumenta. Dbamy o zadowo-
lenie i satysfakcję oraz jesteśmy otwarci na su-
gestie klientów. Pomagamy stworzyć piękną,  
niezwykłą przestrzeń – zacisze wymarzonego 
domu.

Pragniesz mieszkać we wspaniałym domu, 
w którym będziesz przebywał z przyjemno-
ścią? Odwiedź nas w Rumi, a my pomożemy 
Ci stworzyć piękne i subtelne wnętrza, ma-
jąc na uwadze Twoje potrzeby i indywidual-
ne preferencje.

Autor: Katarzyna Drzeżdżon  

BuDuJ Z NAmI SWÓJ DOM
Sklep Leroy merlin jest nie tylko marke-
tem budowlanym, który oferuje swoim 
klientom bogaty asortyment oraz wie-
le atrakcyjnych usług - dba także o zado-
wolenie i satysfakcję swoich klientów. Pra-
cowników wyróżnia nie tylko doświadcze-
nie oraz kompetencje, ale również otwar-
tość, zaangażowanie, a także wrażliwość 
na otaczający świat i potrzeby klientów. 

WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 

Na łamach gle24.pl i na 
profilu tego portalu na ser-
wisie Facebook prowa-
dziliśmy ostatnio kon-
kurs wspólnie z Leroy Mer-
lin Rumia. Czytelnicy, któ-
rzy wypełnili nasze zada-
nia i mieli trochę szczęścia 
mogli wygrać akcesoria ła-
zienkowe, narzędzia i wier-
tarkę. 

Zachęcamy do regularne-
go zaglądania na profil 
Gle24.pl na Facebooku i na 
portal Gle24.pl. Już wkrót-
ce pojawią się tam kolej-
ne konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami. 
(GB)

Narzędzia trafiły 
do Czytelników





12 gwe24.pl/aktualnościCzwartek, 16 czerwca 2016

Podczas roczystości, w któ-
rej udział wzięła Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafal-
ska, prezes Energa SA Da-
riusz Kaśków podpisał aneks 
do umowy Karty Dużej Ro-
dziny, umożliwiający wielo-
dzietnym rodzinom jeszcze 
bardziej atrakcyjne warunki 
kupna  energii. To nowa pro-
pozycja Grupy Energa dla 
klientów indywidualnych 
posiadających ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny. Pierw-
szą ofertę dla rodzin z co naj-
mniej trójką dzieci Energa 
wprowadziła w październiku 
2015 roku.

W ramach nowej oferty 
„Po Prostu Rodzina” opłata 
za kWh energii elektrycznej 
w taryfie jednostrefowej G11 
została obniżona z 0,295 zł 
do 0,285 zł brutto, a opłata 
handlowa z 5,37 zł do  4,99 
zł/m-c (przy korzystaniu 
z elektronicznej faktury). 
Skala oszczędności zależy 
od aktualnych warunków 
u obecnego sprzedawcy oraz 
wielkości zużycia energii. 
Im wyższe, tym większa 
oszczędność. I tak przykłado-

wo: przy zużyciu 2500 kWh 
rocznie może ona wynieść do 
140 zł, a przy 4000 kWh – 
do 220 zł. Aby klienci mogli 
dokładnie oszacować swoje 
oszczędności Energa na stro-
nie www.energa.pl udostęp-
niła kalkulator, za pomocą 
którego można je w prosty 
sposób obliczyć.

- Naszą propozycję kieru-
jemy do obecnych i nowych 
klientów Energi, którzy cenią 
sobie wygodę, możliwość 
generowania oszczędności 
oraz pewnego dostawcę ener-
gii - mówi Dariusz Kaśków, 
prezes Energa SA.  - Wierzę, 
że nasza druga edycja oferty 
pozwalającej zmniejszyć ra-
chunki za prąd będzie real-
nym wsparciem dla polskich 
rodzin. Uczestnictwo w tej 
inicjatywie pozwala nam nie 
tylko na budowę dobrych re-
lacji z naszymi klientami, ale 
także wspieranie zrównowa-
żonego rozwoju naszego spo-
łeczeństwa. To jeden z ele-
mentów naszego społecznego 
zaangażowania.

Poza korzystniejszą ceną 
energii i stawką opłaty han-
dlowej, rodziny wielodziet-

ne mogą korzystać również 
z zabezpieczenia przed pod-
wyżkami cen energii przez 
kolejne 24 miesiące. 

Program Karta Dużej Ro-

dziny to system zniżek i do-
datkowych uprawnień dla ro-
dzin z co najmniej trójką 
dzieci. Karta zapewnia zniżki 
przy zakupie jedzenia, ko-

smetyków, odzieży, obuwia, 
książek, zabawek i paliwa 
oraz obniża koszty rachun-
ków za usługi. Posiadacze 
Karty Dużej Rodziny mogą 

korzystać z oferty w ponad 8 
tys. miejsc zgłoszonych przez 
ponad tysiąc firm i instytucji 
z całej Polski.

(BG)

Oferta dla wielodzietnych rodzin

fo
t. 

En
er

ga

ENERGETYKA | Wielodzietne rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą jeszcze bardziej obniżyć rachunki za energię elek-
tryczną dzięki nowej ofercie Grupy Energa. Spółka jest jedynym sprzedawcą prądu, który przystąpił do tego programu.  

12. edycja wakacyjnego po-
łączenia do Trójmiasta i Ustki 
startuje 25 czerwca, o godz. 
7:46 z Warszawy Zachodniej 
(Warszawa Wschodnia 8:14). 
Do Gdyni Głównej „Słonecz-
ny” dotrze o 12:02. Następnie 
pojedzie aż do Ustki (14:15). 
Z Ustki w podróż powrotną 
wyruszy o 16:32. Z Gdyni zaś 
zabierze podróżnych o godz. 
18:28 i dowiezie ich do War-
szawy Wschodniej na 21:53. 
Pociąg będzie kursować co-
dziennie, aż do końca wakacji, 
czyli do 31 sierpnia.

Mieszkańcy Lęborka, którzy 
będą chcieli podróżować tym 
pociągiem do Warszawy mogą 
skorzystać z kursu o godzinie 
17.33. Podróż do stolicy zabie-
rze 4 godziny i 33 minuty, do 
Warszawy Centralnej pociąg 
dotrze o godzinie 22.

Cena biletu, bez zniżek, wy-
nosi 45 złotych do Gdyni. Obo-
wiązują ulgi handlowe i usta-
wowe, w związku z tym np. 

studenci zapłacą 22,05 zł. To nie 
koniec atrakcji związanych ze 
„Słonecznym” – kupując bilet 
na pociąg, podróżni w ramach 
akcji „Słoneczny wysyp rabato-
wy” otrzymają kartę rabatową, 
na podstawie której będą mogli 
skorzystać ze zniżek w piętna-
stu obiektach na terenie Trój-
miasta i Ustki, np. w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku, na 
rejs statkiem wycieczkowym 
„Pirat”, w aquaparku Sopot czy 
w Cafe Mistral Ustka. Karty 
będą wydawane w wybranych 
kasach Kolei Mazowieckich, 
przy zakupie biletu u kierow-
nika pociągu oraz można je 
pobrać ze strony sloneczny.
mazowieckie.com.pl. 

-Cieszę się, że popularność 
pociągu „Słoneczny” wśród po-
dróżnych nie słabnie – w ciągu 
dziesięciu lat przewiózł już bli-
sko 870 tys. osób. W tym roku 
codzienne, wakacyjne kursy 
rozpoczyna również pociąg 
„Dragon” do Krakowa. Pociągi 
są zestawione z nowoczesnych, 
klimatyzowanych wagonów 
piętrowych. Oba połączenia 
to doskonały pomysł na tanie, 
szybkie i komfortowe dotar-
cie do ciekawych turystycznie 
miast w Polsce. „Dragon” to 
dobra oferta również w kon-
tekście Światowych Dni Mło-
dzieży – powiedział Dariusz 
Grajda, członek zarządu Kolei 
Mazowieckich. (GB)

„Słonecznym” do Warszawy
KOLEJ | 25 czerwca ruszy pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Dla mieszkańców 
Lęborka to wyjątkowo tani i dosyć szybki sposób na dotarcie pociągiem do stolicy.

Mieszkańcy Lęborka, 
którzy będą chcieli podró-
żować tym pociągiem do 
Warszawy mogą skorzy-
stać z kursu o godzinie 
17.33. Podróż do stolicy 
zabierze 4 godziny i 33 
minuty.

|
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Gdzie jest Dory?
USA/ Animacja/ Familijny/ 
Komedia/ Przygodowy/ 103min

Przemierzywszy cały ocean w 
poszukiwaniu Nemo, Marlin 
i Dory wrócili na Wielką Rafę 
Koralową, by we trójkę wieść 
spokojne, pozbawione przygód 
życie. Niemal rok później, kiedy 
Dory poznaje pojęcie migracji, 
zakorzenionego głęboko w 
podświadomości instynktu, który 
pozwala zwierzętom odnaleźć 
drogę powrotną do domu, rybka 
przypomina sobie o rodzicach, od 
których oddzielił ją okrutny los. 
Kierując się wyłącznie intuicją i 
mglistymi wspomnieniami, Dory 
zabiera Nemo i Marlina w podróż 
do kalifornijskiego oceanarium, 
którego misją jest leczenie gatun-
ków morskich i zapewnienie im 
bezpiecznego powrotu do domu. 
Dory wkrótce przekona się, że 
odnalezienie rodziców wcale nie 
jest łatwym zadaniem...

Obecność 2
USA/ Horror/ 100 min

Lorraine i Ed Warren udają się 
do północnej części Londynu, 
aby pomóc samotnej matce 
wychowującej czwórkę dzieci, 
której dom jest nawiedzany przez 
złośliwe duchy.

Zespoły, które zobaczymy 
i usłyszymy w Cewicach to: 
18 Minut (Morąg), Amnezja 
(Nowa Wieś Lęborska - dzika 
karta), ClumsyWarlocks (Tar-
nowskie Góry), Crazy (Człu-
chów), FUMEZ (Elbląg), 
Interpretacja Własna (Bobo-
lice), MegaraŻ (Grudziądz), 
Otherside The Moon (Lębork 
- dzika karta), Percepcja (Wej-
herowo), Reversed (Gdynia), 
Target (Pomorze) oraz White-
Pin (Słupsk).

Rozpoczęcie imprezy o godz. 
13:00, pierwsza część przesłu-
chań potrwa do godz. 16:00. 
Dla wszystkich uczestników 
organizatorzy przygotowali 
niespodziankę, która wypeł-
ni przerwę przed drugą turą 
przesłuchań od godz. 16:30. 
Po ich zakończeniu o godz. 
19:00 rozpocznie się koncert 
laureatów ubiegłorocznego 
przeglądu, zespołu Sain (daw-
niej Haraszo). O godz. 20:00 
ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród, a po nim zabawa 
taneczna z DJ-em.

Uczestnicy powalczą o głów-
ną nagrodę – 25 godzinną se-
sję nagraniową w profesjonal-

nym studiu, ufundowaną przez 
Radio Koszalin. Oprócz niej, 
organizatorzy przygotowali 
nagrody specjalne.

Patronat honorowy nad im-
prezą objął Senator RP Ka-
zimierz Kleina – przewodni-
czący Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego, Witold Na-
myślak – burmistrz Lęborka, 
Jerzy Pernal – wójt gminy 
Cewice oraz Teresa Ossow-

ska-Szara – starosta powia-
tu lęborskiego. Wydarzenie 
organizowane jest w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez powiat lęborski, gminę 
Cewice oraz Fundusz Akumu-
lator Społeczny.

Organizatorzy wydarzenia 
to: Zrzeszenie Kaszubsko Po-
morskie Oddział w Cewicach, 
Gminne Centrum Kultury 
w Cewicach, Gmina Cewice, 

Powiat Lęborski, Stowarzy-
szenie EDUQ, Miasto Lębork, 
Gmina Potęgowo, Stowarzy-
szenie Młodzież Muzyka Mo-
rze, Lęborskie Centrum Kultu-
ry Fregata, Instytut Balticum. 
Partnerzy: Drożdżownia MIX 
Maszewo, Meyn Polska sp. 
z o.o., Lasy Państwowe Nad-
leśnictwo Cewice, MarketMu-
zyczny.pl

(GB)

Garażowy Przegląd w Cewicach
IMPREZA| 12 zespołów z całej Polski wystąpi na scenie Gminnego Centrum Kultu-
ry w Cewicach. 18 czerwca odbędzie się trzecia edycja Przeglądu Zespołów Mu-
zycznych i Kapel Garażowych.

Główna scena stanie na 
placu koło Orlika w Łebie. 
Organizatorom udało się na-
mówić do występu prawdzi-
we gwiazdy muzyki hip-hop, 
wystąpi: Sobota, Sokół & 
Marysia Starosta, Kaen i gru-
pa Dwa Sławy. Prowadzenia 
imprezy podejmie się Proce-
ente, na gramofonach zagra 
Dj. Cider i Dj. Cube.W ra-
mach festiwalu odbędzie się 
także widowiskowa bitwa 
freestyle - „Bitwa o Łebę” 
z nagrodami ufundowanymi 
przez Burmistrza Łeby. Za-
powiedziano także rywaliza-
cję grafficiarzy 

na Skwerze Rybaka.
Oprócz muzyki na festiwa-

lu znajdzie się także taniec 
hip-hop. Lęborczanka - Na-
talia Kubica (solistka aktual-
nej edycji programu You Can 
Dance) poprowadzi blok tań-
ca hip-hop.

Wstęp na festiwal kosztuje 
55 złotych.

Szczegółowe informacje 
o wydarzeniu znajdują się na 
stronie internetowej: www.
lebskihiphop.pl/

(GB)

Hip-hopowe 
atrakcje w Łebie
KONCERT | Łeba będzie 

gospodarzem premierowej 
edycji festiwalu dla miłośni-
ków hip-hopu. 14 sierpnia 
w tej nadmorskiej miejsco-
wości wystąpi Sobota, Sokół 
& Marysia Starosta, Kaen 
i grupa Dwa Sławy.

Czwartek, 16.06.2016
15:30 – Angry Birds Film 2D
17:30 – Alicja po drugiej 
               stronie lustra 2D
20:00 – Kochaj 

Piątek, 17.06.2016
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 - PREMIERA

SObOta, 18.06.2016
14:00 – Gdzie jest Dory 2D
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

NieDziela, 19.06.2016
14:00 – Gdzie jest Dory 2D
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

PONieDziałek, 20.06.2016
18:00 – Młody Mesjasz

wtOrek, 21.06.2016
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

ŚrODa, 22.06.2016
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

Czwartek, 23.06.2016
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2

Piątek, 24.06.2016
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

SObOta, 25.06.2016
14:00 – Gdzie jest Dory 2D
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

NieDziela, 26.06.2016
14:00 – Gdzie jest Dory 2D
16:00 – Gdzie jest Dory 2D
18:00 – Gdzie jest Dory 3D
20:00 – Obecność 2 

PONieDziałek, 27.06.2016
18:00 – Młody Mesjasz



JE
ŚT

EŚ
 D

ZI
EN

N
IK

A
RZ

EM
? 

D
O

RA
D

CĄ
 D

S.
 R

EK
LA

M
Y?

PR
ZE

ŚL
IJ

 N
A

m
 S

W
O

JE
 C

V
 

I D
O

Łą
CZ

 D
O

 N
A

SZ
EG

O
 Z

ES
PO

Łu
re

kr
ut

ac
ja

@
ex

pr
es

sy
.p

l

reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jagoda Lezner

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

biuro rekLam
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
Druk Express Media, Bydgoszcz
NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 736 16 92

reDakCJa weJHerowo: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam gospodarstwo rol-
ne 8,20ha wraz z zabudowa-
niami. Tel: 661-895-941

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasa-

cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789345593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, 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 

TELEFONY

INNE

Telewizor Samsug 25”z tune-
rem do tv naziemnej, cena 
200 zł. Tel: 695-230-080

Sprzedam tv skype Samsung 
VG - StC 4000 oraz mysz 
bezprzewodową, cena 180 
zł. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, 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 sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

Singel 35 lat, modelowy typ 
urody, szukam 4 Pań 26-56 
lat, miłych sponsorek, Trój-
miasto. Tel: 735-001-684

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam tanio komodę olcha 
szerokość 130 cm, wysokość 
93 cm, głębokość 43cm, cena 
260 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam hydrofor wodny 
GUBEoID wysokość podno-
szenia wody 55m, głębokość 
zasysania 8m. Tel: 507-486-
424

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

Sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czap-
ki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Ne-

sti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 
zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

Sprzedam dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

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.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

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.
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Nie było to łatwe. Sztywna 
kadra została wyselekcjonowa-
na z ponad 100 zgłoszeń z całej 
Polski. Cel to gra w II Wojsko-
wym Pucharze Świata w Pił-
ce Nożnej w Omanie, a dwa 
lata później wyjazd do Chin.1 
czerwca w Gniewinie reprezen-
tacja wojska pokonała Bałtyk 
Gdynia 4:1. Zawodnicy z Pogo-
ni  zagrali po 45 minut w pierw-
szej połowie spotkania.

Tworzona od podstaw re-
prezentacja Wojska Polskiego 
przygotowuje się do turnieju 
kwalifikacyjnego do II Wojsko-
wego Pucharu Świata w Piłce 
Nożnej, który w styczniu 2017 
roku odbędzie się w Omanie. 
O awans do imprezy, uznawa-
nej za wojskowe mistrzostwa 
świata, biało-czerwoni powal-
czą 21-27 czerwca br. w Niem-
czech. Rywalami Polaków będą 
Niemcy, Litwini i Holendrzy. 
W Omanie Europę reprezento-
wać będą trzy drużyny. Jedną 
z nich będzie zwycięzca kwa-
lifikacji w Niemczech. Kolejną 
przepustkę wywalczy zwycięz-
ca drugiego turnieju kwalifi-
kacyjnego, który odbędzie się 
w Irlandii. Natomiast o trze-
cie miejsce rywalizować będą 
w barażach drużyny, które na 
turniejach w Niemczech i Irlan-
dii zajmą drugie pozycje. Dwa 
lata później w Chinach zorga-
nizowane zostaną VII Igrzyska 
Wojskowe, w programie któ-
rych będą turnieje piłkarskie.

Zawodnicy, na co dzień żoł-
nierze 1. lęborskiego batalionu 
zmechanizowanego regularnie 
w tym roku byli powoływani na 
zgrupowania w Żaganiu i Gnie-
winie. Dziś stanowią trzon pił-
karskiej kadry Wojska Polskie-
go w piłce nożnej. (PS)

Pogoniści w Reprezentacji 
Wojska Polskiego
PIŁKA NOŻNA | Dwaj zawodnicy Pogoni - Damian Formela i Adrian Kochanek kolejny raz powołani zostali 
do Reprezentacji Wojska Polskiego w Piłce Nożnej. Wojskowa kadra przebywa obecnie na zgrupowaniu 
w Gniewinie. Obaj zawodnicy zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowym turniej w Niemczech.

KOChANEK ADRIAN
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Organizatorzy spotkania 
podkreślają, że to przyjazd do 
Lęborka nauczyciela Karate 
odpowiedzialnego za rozwój 
tej sztuki walki na całym 
świecie jest wyjątkowoym 
wyróżnieniem.

Przez 3 dni karatecy z Lę-
borskiego klubu wraz z przed-
stawicielami Karate z wielu 
miast Polski, mogli szlifować 
swoją wiedzę pod okiem naj-
lepszego eksperta w tej sztuce 
walki. 

Miłą niespodzianką był 

przyjazd naszych przyjaciół 
z Dani oraz z Niemiec.

W sobotę Sensei Nakamura 
zaprezentował dla naszego 
gościa specjalnego Burmistrza 
Miasta- Witolda Namyśla-
ka, specjalny pokaz swojego 
mistrzowskiego opanowania 
sztuki walki Goju Ryu. Sen-
sei Nakamura nie zapomniał 
również o najmłodszych prak-
tykach Karate poświęcając im 
dużo czasu na specjalnych 
treningach przeznaczonych 
tylko dla nich. (GB)

Instruktor Karate w Lęborku
WIZYTA | Do miasta przyjechał Sensei Tetsuji Na-

kamura, który jest głównym instruktorem Światowej 
Federacji Karate I.O.G.K.F. Okinawan Goju Ryu. In-
struktor przyjechał do lęborskiego dojo na zaproszenie 
Sensei Mariana Czylkowskiego, głównego instruktora 
Lęborskiego Klubu Okinawan Goju-Ryu Karate-Do.

Dlatego podczas przegra-
nego u siebie meczu z GKS 
Kołczygłowy 0-1 Trener 
mógł zwolnić tempo i po-
zwolić odpocząć czołowym 
zawodnikom i dać szansę 
pokazania się tym którym 
w całym sezonie mniej gra-
li.

- Na drużynie nie ciąży już 
tak wielkie ciśnienie i do 
meczu zawodnicy podcho-
dzą z mniejszym zaanga-
żowaniem i wolą wygranej. 
I to jest główna przyczyna 
ostatniej i jedynej porażki na 
własnym boisku z GKS Koł-
czygłowy-tłumaczy trener.

Według Adama Mielew-
czyka głównym celem był 
awans, któremu wszystko 
podporządkowano i Leśnik 
przebrnął przez rozgrywki 
kl A ,,niczym Pendolino’’ 
zapewniając sobie awans 3 
kolejki przed końcem roz-
grywek.

Awans Leśnika Cewice
PIŁKA NOŻNA | - To była odrobina szczęścia z bardzo dobrą obroną i ofensywną grą po 8 latach starań drużyny 

z Cewic do słupskiej klasy okręgowej- skomentował trener Adam Mielewczyk.
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Jak na te ligę mamy sil-
ną drużynę która jest połą-
czeniem rutyny i młodości. 
W pierwszym składzie gra 17 
letni Urban K., mamy utalen-
towanych młodzieżowców: 
Naczk M. ,Bulczak M.,też 

mamy solidny kręgosłup: Si-
wek D., Mrosk A., Maszota 
M.i najlepszy  strzelców li-
gi:Plichta C,Zieliński A. Le-
śnik. Leśnik strzelił 104 gole 
i wygrał Ligę, ale nie zamie-
rza spocząć na laurach. Głów-

ny cel został wykonany ale do 
zrealizowania pozostały nam 
inne zadania. Mierzymy siłę 
na zamiary i wie - podkreśla 
trener drużyny. 

małgorzata mielewczyk

FORmELA DAmIAN




