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z Michałem Szpakiem

Koncert Michała Szpaka będzie naj-
ważniejszą atrakcją Święta Łeby 9 lipca. 
Tego dnia w tej nadmorskiej miejsco-
wości odbędzie się również przemarsz 
Księstwa Łeby, zaplanowano także wi-
dowiskowe wybory Miss Polski 2016.

Świętowanie rozpocznie 
się tradycyjnym przemar-
szem Księstwa Łeby. Barw-
ny korowód z  księciem 
Zbyszkiem I na czele oraz 
całym jego dworem wyruszy 

o godzinie 18  spod budynku 
Urzędu Miasta i będzie się 
kierował się ulicą Kościusz-
ki w stronę festiwalowej sce-
ny, która powstanie na Placu 
przy ulicy Tysiąclecia. 

Właśnie tam zaplanowano 
widowiskowe i atrakcyjne 
wybory Bursztynowej Miss 

Polski 2016. Piękne dziew-
częta, które zostały wybrane 
w precastingach zaprezentu-
ją się publiczności w kilku 
konkursowych układach ta-
necznych, nie zabraknie tak-
że najbardziej oczekiwanej 
prezentacji, czyli tej w stro-
jach kąpielowych.

W przerwie odbędzie się 
występ wokalistki z Elblą-
ga – Elizazilee oraz występ 
uczestników „Letnich Kur-
sów Muzycznych” pod kie-
rownictwem Agaty Sava. 

Po nich wystąpi gwiaz-
da wieczoru czyli Michał 
Szpak. Artysta mimo wiel-

kiego zaskoczenia wygrał 
polskie preselekcje do 
konkursu Eurowizja 2016 
wyprzedzając nawet takie 
gwiazdy jak Margaret czy 
Edytę Górniak. Podczas 
finału Eurowizji zajął 8 
miejsce promując nasz kraj 
nowym, pięknym utworem 

„Color Of Your Life”. 
Organizatorzy zabawy nie 

zapomnieli również o naj-
młodszych - na placu festi-
walowym powstanie strefa 
dla najmłodszych, w której 
będzie można znaleźć m.in.; 
dmuchańce oraz sympatycz-
nych animatorów.

Świętowanie
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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
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W ramach inwestycji pn. 
„Budowa kanalizacji desz-
czowej w ulicy Pionierów 
wraz z odtworzeniem na-
wierzchni” powstaje 1300 
metrów kanalizacji desz-
czowej oraz 300 metrowy 
kolektor z odprowadzeniem 
wód do rzeki Łeby. 

Pionierów to ulica na któ-
rej oprócz szkoły „Budow-
lanki”, domów i bloków 
mieszkalnych zlokalizowa-
nych jest wiele firm handlo-
wo-usługowych. Ważną czę-
ścią inwestycji będzie więc 
remont jezdni z wjazdami do 
posesji, chodniki i bezpiecz-
ne, wyniesione przejścia dla 
pieszych.

Nowością w Lębork będzie 
montaż energooszczędnych 
lamp oświetleniowych typu 

LED. Na całej długości uli-
cy wybudowana zostanie też 
ścieżka rowerowa oraz 55 
miejsc postojowych w tym 
dla samochodów ciężaro-
wych. Zadanie zostanie zre-
alizowane w II etapach.

Koszt inwestycji to 1 mln 
816 tys. zł, urzędnicy miej-

scy starają się zdobyć do-
finansowanie części robót 
ze środków Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskie-
go. Wykonawcą robót jest 
lokalna firma PB Wójcik. 
Wraz z inwestycją kanaliza-
cyjną-drogową prowadzona 
jest „Budowa przyłącza cie-
płowniczego do Powiatowe-
go Centrum Edukacyjnego 
w Lęborku”. Inwestycja ta 
zyskała wysokie, 85% dofi-
nansowanie z Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współ-
pracy. Łączny koszt budowy 
to 1 mln 939 tys. zł. W jej 
ramach od ul. Czołgistów 
wybudowane zostanie 1300 
metrowe przyłącze cieplne 
do budynku szkoły wraz z 
węzłami cieplnymi w bu-
dynku.

-Szkoła zaoszczędzi na 
kosztach ogrzewania, MPEC 
zyska kolejnego dużego od-
biorcę ciepła. Likwidacji 
szkolnej kotłowni zyska 
też środowisk - podkreślają 
urzędnicy miejscy.

Wykonawca inwestycji 
jest firma PB Wójcik. Ter-
min zakończenia przed je-
sienno-zimowym sezonem 
grzewczym.

(UM)

Inwestycje na ulicy Pionierów
ROBOTY DROGOWE | Przez 
całe lato potrwają robo-
ty drogowe na ulicy Pio-
nierów. Miasto prowadzi 
tam jednocześnie dwie 
inwestycje - budowę 
kanalizacji deszczowej 
i budowę przyłącza cie-
płowniczego do budynku 
Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego. Prace po-
trwają do końca wrze-
śnia.
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Wynalazek prosto z Łeby
SEZON | Na początku lipca przy zejściu na plażę w pobliżu Hotelu Neptun stanie nietypowa maszyna - automatyczne krany 
do mycia nóg z piasku. To prawdopodobnie jedyne takie urządzenie na świecie. Wynalazek to dzieło Łebianina, który zaj-
muje się projektowaniem wnętrz.

Automatyczne krany do mycia nóg z piasku 
będą działały jak klasyczne maszyny vendin-
gowe (np. automaty z coca-colą). Po wrzuce-
niu do automatu monety dwuzłotowej turysta 
będzie mógł obmyć nogę w jednej z dysz, 
z której popłynie woda. Do urządzenia będzie 
można wrzucić także większą kwotę, która 
pozwoli na umycie nóg całej rodzinie plażo-
wiczów.

Pierwsze takie urządzenie stanie na począt-
ku lipca przy wejściu na plażę w pobiżu hote-
lu Neptun w Łebie.

- Chcemy przetestować maszynę podczas 
najblizszego sezonu i zobaczyć, czy będzie 
popularna wśród turystów. Sprawdzimy też, 
czy nie pojawią się jakieś usterki. Po zakoń-
czeniu testów będziemy się przymierzali do 
seryjnej produkcji. Prowadziliśmy już wstęp-

ne rozmowy, które potwierdziły, że kupnem 
maszyny mogą być zainteresowane polskie 
kąpieliska - tłumaczy Radosław Brocki, po-
mysłodawca automatycznych kranów do my-
cia nóg z piasku.

Maszyna już 6 lat została opatentowana już 
6 lat temu, przez kolejne lata trwała jej budo-
wa. Wynalazca z Łeby planuje także stworzyć 
automatyczne prysznice plażowe, które będą 

działały na podobnych zasadach.
-Wiele kąpielisk udostępnia turystom spe-

cjalne miejsca z prysznicami, gdzie można się 
umyć z piasku. Zastosowanie mojego urzą-
dzenia pozwoli natomiast samorządom na od-
zyskanie częśc pieniędzy wydanych na wodę 
- podkreśla łebianin.

(GB)

Pisarze przyjadą do Łeby Nagroda dla miasta
CZYTELNICTWO | Na Skwerze Rybaka w Łebie odbędzie się kolejna edycja akcji 
„Lato z książką”.  W ramach trzydniowej akcju (8,9,10 lipca) w tej nadmorskiej odbę-
dą się spotkania z pisarzami i konkursy. Zapowiedziano takze bogaty blok atrakcji 
dla najmłodszych czytelników.

SAMORZĄD | Lębork otrzymał złotą nagrodę w europejskim projekcie „Green 
ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce”

Tegoroczna edycja akcji 
rozpocznie się w południe 
9 lipca. Na Skwerze Ry-
baka staną namioty, gdzie 
odbędą się spotkania z pisa-
rzami i konkursy. Organiza-
torzy będą także prowadzili 
sprzedaż książek.
Pierwszego dnia akcji bę-
dzie można spotkać się z 

Wojciechem Cejrowskim, 
Bogdanem Rymanowskim, 
Iloną Felicjańską i Jackiem 
Pałkiewiczem. Drugiego 
dnia akcji do Łeby przyje-
dzie Piotr Gociek, Elżbieta 
Cherezińska, Agata Przyby-
łek i Krystyna Mazurówna.
W ramach wydarzenia z 
Czytelnikami 10 lipca spo-

tka się  Ryszard Czarnecki, 
Monika Oleksa i Krzysztof 
Ziemiec.
Przewidziano także boga-
ty blok atrakcji dla dzieci 
- m.in zabawy ze słoniem 
Elmerem, Czytanki na do-
branoc i Spotkanie z Panem 
Pierdziółką.
(GB)

15 czerwca br. Marian Ku-
rzydło, Sekretarz Miasta 
Lęborka, odebrał w Brukseli 
Złotą Nagrodę w dziedzinie 
wdrożenia najbardziej zrów-
noważonych praktyk stoso-
wanych w zamówieniach pu-
blicznych (w kategorii miast 
o liczebności 10 000 - 100 
000 mieszkańców).
Zgłoszona do nagrody inwe-
stycja, dotycząca zaprojek-
towania i budowy elektro-
ciepłowni opalanej biomasą 
jako podstawowego źródła 
ciepła w systemie ciepłowni-

czym miasta, powstała przy 
udziale finansowym Szwaj-
carsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. Oceniane 
były m.in. innowacyjność 
i społeczna odpowiedzial-
ność projektu, przejrzystość 
procedur, a przede wszyst-
kim stopień redukcji emisji 
dwutlenku węgla. Lęborska 
ciepłownia pozwoli wytwa-
rzać dotychczasową ilość 
potrzebnego miastu ciepła 
praktycznie bez uwalniania 
CO2 do środowiska. Prze-
wodniczący Jury - Thomas 

Pensel z agencji energii 
w Nadrenii-Palatynacie 
(Niemcy) podkreślał, że pro-
jekt Lęborka wyznacza wła-
ściwy dla Polski kierunek 
rozwoju energetyki.
-Mam nadzieję, że to począ-
tek rozbudzania większej 
świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców – po-
wiedział po otrzymaniu 
nagrody Marian Kurzydło. 
Zapowiedział także przygo-
towywanie kolejnych „zielo-
nych” inwestycji. (UM)
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Nowa wystawa w Muzeum
WYSTAWA | W lęborskim Muzeum można ogladać wystawę fotograficzną pt. 
„BERLIN PANKOW motywem fotografii Maxa Skladanowskiego – pioniera filmu 
i fotografii.” Wystawa została zorganizowana przy współpracy lęborskiego muzeum 
z Muzeum Pankow w Berlinie. Ekspozycja będzie prezentowana do końca sierpnia 
2016 r

Wystawa obejmuje ponad 50 fotografii uka-
zujących Berlin z przełomu XIX i XX wieku. 
Max Skladanowsky skupił się na dokumento-
waniu zmian urbanistycznych zachodzących 
w stolicy Niemiec na przełomie wieków. 
Inspirowała go szybko postępująca urbaniza-
cja, która miała miejsce w jego najbliższym 
otoczeniu. Skladanowsky uwiecznił na swo-
ich zdjęciach nowe szkoły, reprezentatyw-
ne budynki ratuszy dzielnic Pankow oraz 
Niederschönhausen, zajezdnie tramwajowe 
oraz inne budynki użyteczności publicz-
nej świadczące o rozwoju wilhelmińskiego 
Berlina. Wystawa zdjęć, pochodząca z Mu-
seum Pankow w Berlinie, dodatkowo została 
wzbogacona zabytkami z dziedziny fotogra-
fii i kinematografii pochodzącymi ze zbiorów 
Muzeum w Lęborku.

Max Skladanowsky urodził się w 1863 roku 

w Berlinie. Wraz ze swoim rodzeństwem, 
w latach dziecięcych i młodzieńczych do-
świadczył szybkiego rozwoju Berlina zaraz 
po powstaniu Rzeszy w latach 1870/1871. 
Kolorowy świat rozrywki stał się łatwo do-
stępny: wędrowne cyrki, zespoły muzycz-
ne, opery, teatry i orkiestry konkurowały 
o przychylność publiczności. Życie Sklada-
nowskiego i jego praca kręciły się wokół 
fotografii, był również pionierem w dziedzi-
nie kinematografii. Wraz ze swoim bratem 
Emilem wynalazł bioskop, rodzaj wczesne-
go projektora do wyświetlania filmów, któ-
ry pierwszy raz został zaprezentowanych na 
pokazie w 1895 roku, dwa miesiące przed 
premierowym pokazem braci Lumière. 
Ekspozycja będzie prezentowana do końca 
sierpnia 2016 r.

(GB)

  REKLAMA                                             78/2016/RL
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Target najlepszym zespołem garażowym Rywalizacja tradycyjnych 
łuczników

RELACJA | Gdyński zespół Target otrzymał nagrodę Grand Prix podczas trzeciej edy-
cji Przeglądu Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych, który zorganizowano 18 
czerwca w Cewicach.

TURNIEJ | Już po raz dziesiąty na terenie Starego Ba-
senu (ul.9 maja) w Lęborku odbędzie się Ogólnopolski 
Turniej Łucznictwa Tradycyjnego. Turniej zaplanowa-
no na 2 lipca, rozpoczęcie rywalizacji zaplanowano na 
10.30.

Drugie miejsce zajął projekt 
Clumsy Warlocks z Tarnow-
skich Gór, a trzecie zespół 
Reversed z Gdyni. Zwy-
cięzcy otrzymali możliwość 
realizacji 25-godzinnej, pro-
fesjonalnej sesji nagraniowej 
w studiu Radia Koszalin. Stu-
dio było fundatorem nagrody 
głównej imprezy i głównym 
patronem medialnym wyda-
rzenia.
- Mimo mody dziś panującej 

w większości samorządów na 
ściąganie wielkich gwiazd za 
dużę pieniądze na różnego 
typu imprezy, w powiecie 
lęborskim udało się stworzyć 
dobry klimat 
dla promocji formacji mu-
zycznych, które mogą się 
u nas w Cewicach spotkać 
i zaprezentować swoje talen-
ty muzyczne – mówi Adam 
Nowak, główny organizator  
imprezy, prezes Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział w Cewicach. 
Zwycięski zespół TARGET 
z Gdyni to „hardrockowa siła 
pięciu chłopaków z Pomo-
rza”. Mają niewyczerpane za-
pasy rockowej energii, a kon-
certy dają im możliwość by ją 
uwolnić i przekazać publicz-
ności. Teksty i przesłanie 
zespołu pozwalają spojrzeć 
na świat w krzywym zwier-
ciadle, zawierają dużą dawkę 

oryginalnego humoru.
Na scenie pojawili się także: 
18 Minut (Morąg), Amnezja 
(Nowa Wieś Lęborska - dzi-
ka karta), ClumsyWarlocks 
(Tarnowskie Góry), Crazy 
(Człuchów), MegaraŻ (Gru-
dziądz), Otherside 
The Moon (Lębork - dzika 
karta), Percepcja (Wejhero-
wo), Reversed (Gdynia), Tar-
get (Pomorze) oraz WhitePin 
(Słupsk). (GB)

Organizatorzy zaplanowali jeden turniej indywidualny. 
Uczestnicy turnieju klasyfikowani będą w czterech odrębnych 
kategoriach:

1. kobiety do 50 roku życia
2. kobiety powyżej 50 roku życia
3. mężczyźni do 50 roku życia
4. mężczyźni powyżej 50 roku życia

Podczas turnieju łuczniczego obowiązują stroje historyczne. 
Stroje swobodnie wybrane z okresu IX - XVII w. dostosowa-
ne do używanego przez uczestnika sprzętu i wyposażenia. 
Organizatorzy zalecają strój z XIII- XV w.
Strzelanie w turnieju odbędzie się do tarcz pięciopolowych 
lub figur 2D z odległości 15m - 30 m.
Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody finanso-
we.
(GB)
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Rockowy początek lata
RELACJA | Łeba rozpoczęła lato roc-
kowym i widowiskowym koncertem. 
W sobotę 25 czerwca w tej nadmor-
skiej miejscowości wystąpił Ray Wil-
son, ostatni wokalista kultowej grupy 
"Genesis".
Podczas prawie dwugodzinnego kon-
certu zaprezentowano największe 
przeboje  grupy w nowych aranżacjach.
Po zakończeniu koncertu artysta roz-
dawał autografy i pozował do zdjęć. 
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Sukces drużyny z Łebienia Orląt Lwowskich 
już asfaltowaRELACJA | Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łebienia zdobyła III miejsce w Wojewódzkich Zawodach Spor-

towo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Pomorskiego.
INWESTYCJA | Zakończyły się prace odbiorowe na 
ulicy Orląt Lwowskich. Na całej długości do tej pory 
gruntowej ulicy (210 metrów) wylano asfalt.

Na początku czerwca za-
wody sportowo-pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych organizowano 
w Łebieniu. Na starcie tych 
zawodów o zasięgu powia-
towych stawiło się 6 drużyn 
chłopców i 2 drużyny dziew-

cząt. Po długich i trudnych 
zmaganiach w kategorii 
dziewcząt najlepsza okazała 
się drużyna MDP Cewice, 
zaś w kategorii chłopców 
zwyciężyła drużyna MDP 
Łebień. Wszystkie drużyny 
otrzymały nagrody rzeczo-

we, dla drużyny Łebienia 
dodatkową nagrodę ufundo-
wała Rada Sołecka Sołec-
twa Łebień.
Zwycięstwo w zawodach 
o powiatowym zasiegu 
oznaczało możliwość rywa-

lizacji w konkursie o woje-
wódzkim zasięgu.Także tam 
młodzieży z Łebienia udało 
się osiągnąć dobry wynik.
W Wojewódzkich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych 
Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych Województwa 
Pomorskiego (11 czerwiec, 
Dębnica Kaszubska) chłop-
cy z Łebienia zdobyli 3 miej-
sce w ćwiczeniu bojowym 
oraz 2 miejsce w sztafecie 
400 m z przeszkodami, co 
dało 3 miejsce w klasyfika-
cji generalnej zawodówNa 
starcie tyuch zawodów sta-
wiło się 9 drużyn chłopców 
i 7 drużyn dziewcząt. 
Skład tegorocznej druży-
ny:Mariusz Ortman,Kamil 
Mydlach,Błażej Dembkow-
ski, Damian Zając, Maciej 
Miazek, Bartosz Stojek, 
Adrian Zając, Klaudia Piet-
kun, Łukasz Pietkun, Filip 
Sprawski, Szymon Krók
Opiekunowie: Bartosz Za-
jąc, Błażej Makurat,Andrzej 
Zając,Rafał Makurat,Marek 
Majko.
(NL)

W ramach inwestycji wyko-
nano też kanalizację desz-
czową.Wykonawcą remontu 

była firma PB Wójcik, koszt 
to ok. 416 tys. zł.
(GB)
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Orląt Lwowskich 
już asfaltowa
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Poczta Polska uruchamia dar-
mowy dostęp do sieci internet 
w ponad 850 placówkach zloka-
lizowanych poza dużymi aglo-
meracjami. Spółka chce w ten 
sposób pomóc w cyfryzacji społe-
czeństwa, zwłaszcza w tych miej-
scach, w których dostęp do sieci 
jest mocno ograniczony technicz-
nie lub ekonomicznie. Na liście 
placówek z darmowym Interne-
tem są także odziały Poczty de-
dykowane obsłudze pielgrzymów 
uczestniczących w Światowych 
Dniach Młodzieży.
Bezprzewodowy dostęp do sieci 
jest możliwy dla wszystkich od-
wiedzających placówki pocztowe. 
Sieć może być również otwarta 
dla osób znajdujących się w za-
sięgu hot spotów. Aby korzystać 
z darmowego połączenia, wystar-
czy wybrać na ekranie urządzenia 
mobilnego siec o nazwie „ Poczta 
Polska”, bez konieczności wpisy-
wania dodatkowych haseł. Klienci 
korzystający w ten sposób z sieci, 
będą także proszeni o wyrażenie 
zgody na wyświetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie 
przedsięwzięcia może udostęp-
nić darmową transmisję sygnału 
poprzez WiFi we wszystkich wła-
snych placówkach pocztowych 
włączając co kwartał do systemu 
500 lokalizacji.

– Projekt darmowego WiFi w pla-
cówkach pocztowych to jeden 
z elementów strategii Poczty 
Polskiej, która kładzie nacisk na 
cyfryzację swoich usług.Poczta 
Polska już pełni funkcję komuni-
kacyjnego krwioobiegu państwa. 
Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cyfry-
zacji usług publicznych poprzez 
dostęp on-line do e-usług państwa 
–mówi Paweł Skoworotko, czło-
nek Zarządu Poczty Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, 
narzędzia i gotowe rozwiązania 
niezbędne do dostarczenia bez-
piecznej platformy dla kontaktu 
obywateli z państwem i jest jedy-
nym podmiotem na rynku, który 
oferuje sprawne, w pełni funkcjo-
nalne, poświadczone wymagany-
mi certyfikatami bezpieczeństwa 
narzędzie do komunikacji z pań-
stwem. Jest to platforma Envelo. 
Operator posiada także olbrzymi 
potencjał do realizacji dużych 
projektów związanych z cyfry-
zacją usług publicznych – dzięki 
sieci prawie 7500 placówek oraz 
pracownikom sprzedaży, listo-
noszom i asystentom, dociera do 
wszystkich obywateli na terenie 
całego kraju.
(PP)

Poczta Polska z bezpłatnymWiFi
BIZNES | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, 
wypełnianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu 
on-line z usługami administracji publicznej dla klientów– takie są główne 
korzyści projektu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez 
Pocztę Polską w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Pol-
ska, może wprowadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocz-
towych.

Od lewej -Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, Paweł Skoworotko, Członek Zarządu Poczty Polskiej
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dowiedz się 

więcej 
o dodatku:

tel. 58 736 16 92

Jak wprowadzić zdrowe 
nawyki do stylu życia?
Zmiana. to słowo bardzo często pojawia się w dwóch okresach w roku:  pierwszego stycznia i na 
wiosnę. Nic dziwnego. w pierwszym, przypadku zaczynamy od „czystej karty” w nowym roku, 
a w drugim zazwyczaj kierujemy się większą chęcią i energią zawiązaną z poprawą pogo-
dy oraz z „przymusem” lepszego wyglądu. Niezależnie od tego kiedy podejmiemy decyzję 
o zmianie na lepsze, to zawsze będzie to krok w dobrą stronę.  Aby zmiana mogła wejść w ży-
cie trzeba się do tego odpowiednio zabrać. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że owa zmiana jest 
nam potrzebna. Po drugie warto zasięgnąć języka i poczytać trochę na temat zdrowego odży-
wiania lub porozmawiać na ten temat  np. z dietetykiem. Dzięki takiej wiedzy będziesz mógł wy-
ciągnąć właściwe wnioski z analizy swojego sposobu żywienia.

DZIENNIK żywIENIOwy – PuNKtEm wyJśCIA!
Warto na początek przez kilka dni prowadzić dziennik diete-
tyczny. Zapisywać w nim co i o której zjedliśmy. Następnie 
zaznaczyć czerwonym kolorem produkty:  wysokoprzetwo-
rzone, zawierające dużo cukru, soli, tzw.” gotowce”, słodkie 
napoje, słodycze. Następnie przyjrzeć się i zaznaczyć innym 
kolorem  wszystkie posiłki zawierające dobre produkty tj. 
warzywa,  źródło białka (mięso ryby, jaja, nabiał), korzyst-
ne węglowodany (tj.kasze, ryż, ciemne makarony, ciemne 
pieczywo) . To będą informa- cje o jakościowych 
cechach twojego jadło-
spisu. Jeśli znajdziesz 
wiecej czerwonych to 
znaczy, ze musisz po-
prawić swój jadłospis. 
Kolejną informacją 
wynikającą z dzien-
nika jest ilość i czas 
zjadania posiłków. Je-
śli jesz 2 posiłki na dzien a po-
miedzy masz zbyt dużo drob-
nych przekasek – należy poprawić 
rozkład posiłków i zadbać aby znala-
zły się w miarę regularne 4 lub 5 po-
siłków dziennie oraz starać się nie doja-
dać między nimi.

wIEm, CO rObIę źLE – I CO DALEJ?
Jeśli po przeanalizowaniu tego jak jesz, co jesz i pijesz. Po ob-
serwowaniu takich czynności jak robienie zakupów czy za-
mawianie dań w restauracji – możesz już wyciągnąć pierw-
sze wnioski. Jeśli zauważyłeś kilka błędów np. nieregularność 
posiłków, brak warzyw w diecie, zbyt dużo słodkich napojów 
a zbyt mało wody, używanie cieżkostrawynych technik kuli-
narnych (smażenie w głębokim tłuszczu i panierkach), częste 
kupowanie słonych lub słodkich przekąsek, chaotyczne zaku-
py – bez planu i listy. Wybierz 2-3 błędy i postarja się je napra-
wić. Eksperci w dziedzinie behawioryzmu twierdzą, ze wpro-
wadzenie nowego nawyku trwa ok. 30-70 dni, w praktyce 
to  ok. 20. Wybierz nawyki, które na początek jesteś w stanie 
wprowadzić np. regularność posiłków. Napisz na kartce go-
dziny swoich nowych posiłków i każdego dnia staraj się +/- 
30 min od ustalonej pory zjadać posiłek. Po kilku dniach or-
ganizm sam będzie domagał się posiłku o określonej porze. 

Jeśli kuleje jakość posiłków i brakuje ci w diecie warzyw – co-
dziennie do każdego posiłku dodaj choć liść sałaty i pół po-
midora, dzięki temu nauczysz się jeść warzywa.

JAK wytrwAć w PrOCESIE wPrOwADZANIA ZmIANy?
Tu jest wiele technik i motywatorów. Każdy ma inne potrzeby 

i co innego go motywuje. To co możesz zrobić nie zagłębia-
jąc się w meandry psychologii, która mogłaby ułatwić 
sprawę. Gdyż np. są ludzie u których dominuje prawa 

półkula i dla nich bardziej motywujące będą 
narzędzia kreatywne, 

obrazki, rzeczy zwią-
zane z muzyką kolo-
rami, dla osób z do-
minujacą lewą półku-
lą motywatory będą 
oparte na tabelkach 
liczbach, na wyniku. 

Poinformuj najbliż-
szych o rozpoczętym procesie 

zmiany – dzieki temu że uszanu-
ja twoja decyzje, nie będą przeszka-

dzać namawiając np. do zjedzenia 
czegos słodkiego, a być może okażą się 

sporym wsparciem i będą cię pilnować.
Wypisz na kartce 2 – 3 nawyki, które próbujesz 

wprowadzić. Wyraź je bardzo konkretnie, np. :do każdego po-
siłku dodaje warzywa, 2 razy w tygodniu idę na 30 min spa-
ceru, godziny moich posiłków to: 07:00, 11:00, 14:30, 17:00 
i 20:00 itp.
Dla ułatwienia możesz nastawić sobie alarm w komórce, któ-
ry skutecznie przypomni o nadchodzącej porze posiłku.
Prowadź codzienne wieczorne zapiski. W dowolnie wybra-
ny sposób (tabelka, luznie zapiski na kartce, kolorowe znacz-
ki przy nowych nawykach) odznaczaj lub zapisuj to co udało 
cie się zrobić w ciągu dnia. Dzięki temu będziesz miał kontro-
le nad zadaniem (nawykiem).
Jeśli nie czujesz się na siłach, aby sam wprowadzić zdrowe 
nawyki do swojego żywienia, skorzystaj z pomocy dietetyka. 
Ułoży plan, poprowadzi i zmotywuje.

Powodzenia! 
Anna Słomkowska
dietetyk medyczny i sportowy

  REKLAMA                                                         15/2016/GM
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakła-
du. Rok 2015 był rokiem in-
westycji, która zakończona 
zostanie w tym roku. Roz-
budowano obiekt,  dzięki 
czemu uzyskano znaczną 
powierzchnie spełniającą 
najwyższe standardy tech-
niczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarów-
no powierzchnie magazyno-
we jak i produkcyjne.
Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu. Już wi-
dać pierwsze efekty takich 
zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko 
medycznych na terenie ca-
łego kraju, są też wyróżnia-
ne nagrodami specjalnymi.  
W ubiegłym roku do lębor-

skiej firmy trafiła nagroda 
Produkt Roku za najlepiej 
sprzedający się preparat 
w aptekach do inhalacji oraz 
tytuł Dobra Marka – jako 
najlepiej rozpoznawalny 

brand w kategorii leków do 
inhalacji.
Profarm - to  również wysoko 
wykwalifikowana kadra pra-
cowników. Pracuje tam wie-
lu absolwentów pomorskich 

uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 
i doktorantów. Profarm na 
co dzień współpracuje z gro-
nem naukowców tworząc 
nowe marki i produkty. 

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowa-
dzanie zasad społecznej 
odpowiedzialności - dzia-
łanie na rzecz lęborskiego 
środowiska jak również 
stworzenie bardzo dobrych 
warunków pracy i opieki 
socjalnej dla pracowników.
Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu 
dla najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm 
oraz Certyfikat Wiarygod-
ności Firmy za najwyższą 
ocenę stabilności firmy.
Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla 
kontrahentów  krajowych 
i zagranicznych.

Profarm Lębork 
- 26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma

Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na ryn-
ku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem pro-
duktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
kosmetyków, preparatów do aromaterapii, 
produkcją kontraktową dla podmiotów ze-
wnętrznych oraz usługami w zakresie opra-
cowania receptur i technologii produkcji.



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
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FOtOGALErIAHip-hopowe atrakcje w Łebie
ZAPOWIEDŹ | Łeba będzie gospodarzem premierowej edycji festiwalu dla miłośników hip-hopu. 14 sierpnia 
w tej nadmorskiej miejscowości wystąpi Sobota, Sokół & Marysia Starosta, Kaen i grupa Dwa Sławy.

Główna scena stanie 
na placu koło Orlika 
w Łebie. Organiza-
torom udało się na-
mówić do występu 
prawdziwe gwiazdy 
muzyki hip-hop, wy-
stąpi: Sobota, Sokół 
& Marysia Starosta, 
Kaen i grupa Dwa 
Sławy. Prowadzenia 
imprezy podejmie się 
Proceente, na gramo-
fonach zagra Dj. Cider 
i Dj. Cube.
W ramach festiwa-
lu odbędzie się także 
widowiskowa bitwa 
freestyle - „Bitwa 
o Łebę” z nagrodami 
ufundowanymi przez 

Burmistrza Łeby. Za-
powiedziano także ry-
walizację grafficiarzy 
na Skwerze Rybaka.
Oprócz muzyki na 
festiwalu znajdzie się 
także taniec hip-hop. 
Lęborczanka - Natalia 
Kubica (solistka aktu-
alnej edycji programu 
You Can Dance) po-
prowadzi blok tańca 
hip-hop.
Wstęp na festiwal 
kosztuje 55 złotych.
Szczegółowe infor-
macje o wydarzeniu 
znajdują się na stronie 
internetowej: http://
lebskihiphop.pl/ (GB)
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BFG: Bardzo Fajny 
Gigant
Kanada, USA, Wielka Brytania/
 Familijny,Fantasy/ 115min/ 
Od 7 lat

Porywająca opowieść o małej 
dziewczynce i tajemniczym Ol-
brzymie, który odkrywa przed nią 
cuda i sekrety magicznej krainy.

Warcraft: Początek
USA/Fantasy, Przygodowy/ 
123min/ Od 12 lat

Nadchodzi wojna! Wojna, 
jakiej nie widział świat. Żaden ze 
światów. Spokój Azeroth zostaje 
zaburzony miażdżącym atakiem 
Orków, którzy przeczuwają, że ich 
cywilizacja dobiega końca. Obie 
armie zetrą się w spektakularnej 
wojnie, jedna zostanie zniszczo-
na, druga zgładzona. Ale wojna 
ma wiele twarzy, a walczyć musi 
każdy. Film inspirowany kultową 
grą „Warcraft”. Dwa zwaśnione 
królestwa - zamieszkiwane przez 
ludzi Azeroth (Przymierze) i świat 
orków Draenor (Horda) - w walce 
przeciw sobie. Przymierze walczy 
o zachowanie porządku i bezpie-
czeństwo ludzi, Horda zaś o prze-
trwanie zagrożonego gatunku 
orków. Wzorem gry, twórcy filmu 
nie opowiadają się po żadnej ze 
stron. To widz musi zdecydować, 
któremu królestwu kibicuje. Film 
nie odwołując się bezpośrednio 
do żadnej konkretnej części gry, 
obejmuje całość historii

Piątek, 01.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (2D dubbing) - PREMIERA
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

SoBota, 02.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (2D dubbing)
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

Niedziela, 03.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (2D dubbing)
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

PoNiedziałek, 04.07.2016
Kino nieczynne

Wtorek, 05.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny
 Gigant (2D dubbing)
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

Środa, 06.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (2D dubbing)
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

CzWartek, 07.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny
Gigant (2D dubbing)
17:45 – BFG: Bardzo Fajny 
Gigant (3D dubbing)
20:00 – Warcraft: Początek 
(3D dubbing)

Piątek, 08.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant 
(2D dubbing)
17:45 – Iluzja 2 - PREMIERA
20:00 – Iluzja 2

SoBota, 09.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant 
(2D dubbing)
17:45 – Iluzja 2
20:00 – Iluzja 2
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FOtOGALErIA
 Prezentujemy osoby, które 

wygrały wiertarki lub zestawy 
narzędzi w naszym konkur-
sie, organizowanym z Leroy 
merlin rumia. Zapraszamy na 
portal Gle2.pl i profil portalu 
na serwisie Facebook, gdzie 
regularnie pojawiają się kon-
kursy z atrakcyjnymi nagro-
dami.

Na naszym portalu Gle24.pl i na 
profilu tego portalu na serwise 
Facebook regularnie organizu-
jemy rozmaite konkursy. W jed-
nym z nich do 
wygrania 
by ły 

zestawy narzędzi i wiertarki od 
Leroy Merlin Rumia. Nagrody 
mógł wygrać każdy, kto udostęp-
nił oraz polubił post o konkursie 
na swojej tablicy na Facebooku 
i wykonał zadanie konkursowe.

Zabawa spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem internau-
tów. Obok tekstu prezentujemy 
szczęśliwców, którzy wygrali na-
grody w naszym konkursie. 

Gratulujemy i zachęcamy do 
wchodzenia na portalu Gle24.pl 
i na nasz fanpage na Facebooku, 
gdzie na naszych Czytelników 
czekają kolejne konkursy. Ty też 

możesz wygrać atrakcyjne 
nagrody!

(Gb)

      Oni wygrali 
w KONKuRSIE!

gle24.pl/aktualności

Inwestycja na ulicy Buczka
ROBOTY DROGOWE | Ruszył kolejny etap budowy ulicy Buczka. W ramach miej-
skiej inwestycji powstanie fragment tej ulicy do granicy z gminą Nowa Wieś Lęborska.
Na tę inwestycje mieszkańcy dynamicznie rozwijającego się osiedla przy ul. Buczka czekali 

od dawno. Kilka tygodni temu ruszył kolejny etap budowy ulicy do granicy z gminą Nowa 
Wieś Lęborska.
W ramach inwestycji powstanie 450 metrów asfaltowej drogi, kanalizacja deszczowa, ciąg 

pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe oraz rondo. Przebudowane zostanie też oświetlenie.
Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest 

firma Strabag. Koszt tej dużej drogowej inwestycji to ok. 824 tys. zł.
Rozpoczęcie praca to efekt postulatów ze strony mieszkańców osiedla przy ulicy Buczka. 

Ten rejon miasta mocno się rozwija, pojawia się tam coraz więcej domów jednorodzinnych, 
brakowało tam jednak dobrych dróg.
(GB) fo
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Wejdź na nasz 
profil na facebooku 

i bierz udział 
w konkursach!

gle24.pl
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Sukces pomorskich gimnazjalistów
ENERGETYKA | Niezwykły pojazd zbudowany z odpadów oraz ideę jego powstania zaprezentowali gimnazjaliści z Ośrodka 
Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska podczas spotkania z zarządem Energa SA. Młodzi konstruktorzy z Pomorza 
za swoją kreatywność otrzymali tytuł Mistrzów Świata i prestiżową nagrodę Ranatra Fusca w zakończonych niedawno 37. 
Światowych Finałach Odysei umysłu w uSA.
W spotkaniu wzięła udział 
nie tylko zwycięska grupa, 
ale również trzy inne po-
morskie zespoły startujące 
w światowym finale Odysei 
Umysłu w USA. Uczestnicy 
odebrali od Marioli Zmu-
dzińskiej, wiceprezesa Za-
rządu Energa SA, gratulacje 
oraz nagrody ufundowane 
przez spółkę, która wcze-
śniej wsparła wyjazd drużyn 
na finały do Stanów Zjedno-
czonych.   
- Innowacyjność i kreatyw-
ność, a także umiejętność ra-
dzenia sobie z wyzwaniami 
to klucz do sukcesu zarówno 
w życiu, jak i w biznesie. 
Współpraca z zespołem, szu-
kanie rozwiązań złożonych 
problemów, kreatywność 
i zaangażowanie to cechy 
najbardziej dzisiaj cenione 
przez pracodawców, m.in. 
takich jak Energa. Dlatego 
wspierać będziemy młodzież 
w ich twórczym rozwoju  
 – podkreśliła Mariola Zmu-
dzińska, wiceprezes Zarządu 
Energa SA, gratulując suk-
cesu uczestnikom tegorocz-

nej edycji Odysei Umysłu.
Gdańscy mistrzowie świata 
z Ośrodka Twórczej Psycho-
edukacji DAMB najlepiej 
poradzili sobie z konkurso-
wym zadaniem technicznym 
„Nowe życie rzeczy”, które-
go celem było samodzielne 
zaprojektowanie i zbudowa-
nie pojazdu o samowystar-
czalnym napędzie zdolnego 
do przewiezienia dwóch 
członków drużyny oraz wy-
konania określonych zadań. 
Zwycięski pojazd został 
stworzony od podstaw z od-
padów i części z recyclingu. 
Limit kosztów wynosił 450 
zł, w związku z tym do na-
pędu użyto silniczki od me-
chanizmów wycieraczek sa-
mochodowych, płyty MDF, 
czy nawet szczebelki od 
łóżeczek dziecięcych i frag-
menty węża ogrodowego. 
Co ważne, aby spełnić wy-
mogi konkursowe, pojazd 
musiał poruszać się zarówno 
do przodu, jak i do tyłu.
W skład zwycięskiej druży-
ny weszli  uczniowie klas 
drugich Gimnazjum nr 33: 

Ada Pleszewska, 
Kinga Marszałkow-
ska, Hania Golań-
ska, Przemek Kva-
pil, Julian Zdunek, 
Wiktor Sawaryn, 
Marek Kudła, oraz 
trenerzy Dorota 
Hazuka-Furgalska, 
Paweł Romanowski 
oraz Rafał Stencel.
W tegorocznej edy-
cji finału świato-
wego udział wzięło 
28 drużyn z Polski, 
z czego aż 16 po-
chodziło z Pomo-
rza.  Historycznie, 
spośród 31. ze-
społów Mistrzów 
Świata z Polski, 
aż 21 pochodziło 
z Pomorza.Polskie 
zespoły odnoszą 
coraz większe suk-
cesy w konkursie 
Odyseja Umysłu, 
a tegoroczna edycja 
była pod tym względem wy-
jątkowa. W tym roku w Sta-
nach Zjednoczonych Polacy 
zdobyli aż 11 najwyższych 

lokat (w sumie 9 medali), 
w tym cztery złote, trzy 
srebrne, dwa brązowe oraz 
dwie nagrody specjalne za 
wybitną kreatywność. Poza 

drużyną Ośrodka Twórczej 
Psychoedukacji DAMB 
z Gdańska, nagrodę Rana-
tra Fusca otrzymała Anna 
Pawlicha z Gimnazjum nr 4 

z Gdyni za stworzenie uni-
kalnej struktury z drewna 
balsa.
(BG)

Zwalczają Barszcz Sosnowskiego
AKCJA| Pod koniec czerwca ruszyła akcja zwalczania barszczu Sosnowskiego w Roszczycach (gmina Wicko). 
Botanicy w strojach ochronnych będą prowadzili opryski, zaplanowano także wycinkę wybranych roślin.

W gminie Wicko Barszcz 
Sosnowskiego występuje 
tylko w miejscowości Rosz-
czyce. Krzaki rosną tam 
na prywatnych posejsach, 
w rowach melioracyjnych 
i w poblskim lesie. Jest ich 
tak wiele, że ciężko osza-
cować ich liczbę.Na zlece-
nie Urzędu Gminy Wicko 
akcję zwalczania barszczu 
będą realizowali profesjo-
nalni botanicy wyposażeni 
w stroje ochronne.
- Zaplanowaliśmy opryski, 
znakowanie i wycinkę ro-
ślin - informuje Beata Ozi-
mek, podinspektor ds. rol-
nych, ochrony środowiska 
i archiwum zakładowego 
w UG Wicko. - Małe, nie-
wyrośniete rośliny zostaną 
poddane opryskowi che-
micznemu. Duże rośliny 
zostaną natomiast wycięte 
jeszcze przed ich kwitnie-
niem. Chodzi o to, żeby 
mieszkańcy miejscowości 
nie byli narażeni na tok-
syczne oparzenia.
W ramach akcji będzie pro-
wadzona także dokładna 
dokumentacja miejsc wy-
stępowania szkodliwej ro-

śliny.
Urzędnicy gminni podkre-
ślają, że akcja będzie skom-
plikowana, bo Barszcz jest 
agresywną rośliną inwa-

zyjna, niezwykle trudną do 
zwalczenia. Brakuje rów-
nież jednoznacznych i cał-
kowicie skutecznych sposo-
bów walki z rośliną.

Akcja potrwa do końca 
czerwca i zostanie  powtó-
rzona w lipcu.
(GB)

Mariola Zmudzińska, wiceprezes 
Energa SA wręcza nagrodę uczest-
nikom Odysei Umysłu.

Miasteczko 
Polsat News 
w Łebie
IMPREZA | Na plaży zachodniej łebskiej plaży 
powstanie miasteczko Polsat News. W dniach 23-
24 lipca będą tam organizowane zawody sportowe 
z nagrodami.

W sobotę 23 lipca odbędzie 
się m.in bieg-deska-bieg 
i wyścigi na desce na trzech 
różnych dystansach.
Na niedzielę 24 lipca zapla-
nowano m.in akcję ratunko-

wą z deską, sztafetę sprint 
z deską i sztafetę wyścig na 
desce. Start we wszystkich 
zawodach jest bezpłatny.
(GB)
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Turniej Minipiłki Siatkowej Rywalizacja szkół podstawowych
SIATKÓWKA|  21 drużyn rywalizowało w IV Ogólnopolski Turnieju Minipiłki Siat-
kowej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. W tym roku ze względu 
na liczbę zespołów organizatorzy przenieśli zmagania sportowe z Łebienia do hali 
miejskiej w Lęborku. 

KONKURS |  W Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przeprowadzony został Kon-
kurs Sportowy dla Szkół Podstawowych „Kto z nas lepiej i prędzej”. W konkursie wzię-
ły udział: Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 5 i 8 w Lęborku oraz Społeczna Językowa Szkoła 
Podstawowa. Reprezentacja każdej szkoły składała się z 36 uczniów z klas I, II i III.

W zawodach wystąpiło 21 
drużyn z takich klubów jak: 
Plas Warszawa, UKS "Piąt-
ka" Wołomin, Energetyk 
Poznań, Jasieniak Gdańsk, 
Suchanik Gdańsk, Set Staro-
gard, AMPS Kołobrzeg, Wi-
fama Łódź, SAPS Starogard, 
UKS Libero Łebien, Żak 
Pyrzyce oraz SPS Lębork. 
W dwudniowej rywalizacji 
można było obejrzeć wiele 
ciekawych spotkań. Ozdo-
bą turnieju był decydujący 
o złotym medalu mecz SPS 
Lębork - Wifama Łódź. Dru-
żyna z Lęborka pokonała 
zeszłorocznego wicemistrza 
Polski w kategorii "trójek". 
Drużyna SPS Lębork I w ca-
łym turnieju wygrała wszyst-
kie swoje spotkania i zasłu-
żenie wywalczyła pierwsze 
miejsce. Drugie miejsce 
przypadło Wifamie Łódź, 
a trzecie UKS Set Starogard 
Gdański. Nasze pozostałe 
zespoły wywalczyły niezłe 
11 i 13 miejsca. Współgo-
spodarz imprezy UKS Libe-
ro Łebień został sklasyfiko-
wany na 19 miejscu.
Po rywalizacji sportowej 
odbyło się uroczyste za-
kończenie turnieju. Każdy 

uczestnik otrzymał upomin-
ki i koszulkę ufundowane 
przez sponsorów. Czołowe 
zespoły otrzymały puchary 
ufundowane przez Wójta 

Gminy Nowa Wieś Lęborska 
Ryszarda Wittke oraz nagro-
dy rzeczowe ufundowane 
przez sponsora. N
(NW)
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Szkoły rywalizowały ze 
sobą w konkurencjach spor-
towych i zabawach. Tym 
razem wszystkie szkoły zo-
stały sklasyfikowane na tym 
samym miejscu – pierw-
szym, gdyż nikt zawodów 
nie przegrał, wszyscy oka-

zali się zwycięzcami.
Na zakończenie wszyst-
kie szkoły otrzymały z rąk 
burmistrza miasta Lęborka 
– Witolda Namyślaka,se-
kretarza miasta – Mariana 
Kurzydło oraz dyrektora 
Centrum Sportu i Rekreacji 

– Mariana Borka pamiąt-
kowe puchary i  dyplomy, 
a każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal.
Organizatorem konkursu 
było Centrum Sportu i Re-
kreacji w Lęborku.
(UM)
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reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel. 793 311 155

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jacek Wiśniewski

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,

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!

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.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną 960m2 lub 1350m2 
w centrum miejscowości Wy-
szecino. Tel: 693-485-069

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 bu-
dowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w 
Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

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

Sprzedam kamerę tv sky-

pe Samsung VG StC 4000 i 
mysz bezprzewodową, cena 
180 zł. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam telewizor Sony 21 
cali, cena 40 zł. Tel: 507-486-
424

Czyszczenie, pranie dywa-
nów, tapicerek, mycie okien, 
pralnia chemiczna. Tel: 501-
077-273

Sprzedam bryczkę na 1 konia 
dla 5 osób, dokard, stan ide-
alny. Tel: 507-724-008 

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

Sprzedam drewno do CO i ga-
łęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam płyty CD. Mistrzo-
wie muzyki 17 szt, Wojna i 
broń 6 szt, Zwierzęta świata 
1,2. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz 
do kaset do Seicento, cena 
80zł, Sierakowice. Tel: 790-
290-835

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

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



KADrA POGONI 
w SEZONIE 2015/2016

bramkarze:
Patryk Labuda
michał Katzor
rafał Łapigrowski

Obrońcy:
wojciech musuła
Adrian Kochanek
Krzysztof Skibicki
Łukasz Janowicz
michał Fudala
yegor bych
maciej wierzbowski

Pomocnicy:
mateusz Sychowski
mateusz Stankiewicz
bartosz Haraszczuk
mateusz wesserling
mateusz Sadowski
Gracjan miszkiewicz
Paweł Labuda
rafał morawski
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Pogoń na tronie i to 
w podwójnej koronie!
PIŁKA NOŻNA | Niesamowity sezon mają za sobą piłkarze Pogoni Lębork. Tydzień temu wywalczyli awans do III ligi do której 
wracają po 16 latach, a w ostatni piątek w Rumi zdobyli regionalny Puchar Polski. Takiego sezonu Lębork dawno nie widział.

Przede wszystkim chciał-
bym podziękować i pogratu-
lować zawodnikom, którzy 
przez cały rok walczyli by do-
piąć swego. Mimo sporej stra-
ty z jesieni udało się dogonić 
Rodło Kwidzyn i w końców-
ce o 1 punkt ich wyprzedzić – 
mówił po kluczowym meczu 
z MKS-em Władysławowo 
trener Pogoni Waldemar Wal-
kusz. -  Zawodnicy bardzo 
dużo włożyli pracy w ostatnie 
półtora roku by najpierw się 
utrzymać się w lidze, a póź-
niej ją wygrać i awansować 
do III ligi. Cieszę się, że wła-
dze miasta i powiatu, sponso-
rzy, działacze, kibice wspie-
rają tą inicjatywę, którą tutaj 
robimy. Już teraz zapraszam 
na inaugurację III ligi w Lę-
borku. Liga będzie mocna, 
grają fajne zespoły, myślę, że 
kawał dobrej piłki w Lęborku 
będzie można zobaczyć.

Bój o awans do III ligi toczył 
się do ostatniej kolejki. Walka 

do końca popłaciła. Awans do 
III ligi przyszedł w momencie 
jej reformy. Z ośmiu trzecich 
lig zrobiono cztery. Ta nasza 
swoim zasięgiem obejmować 
będzie województwo: Pomor-
skie, Zachodniopomorskie, 
Kujawsko-Pomorskie i Wiel-
kopolskę. Dla klubów takich 
jak Pogoń będzie to duże 
wyzwanie, dalekie wyjazdy, 
ale też szansa gry z uznany-
mi markami. W przyszłym 
sezonie Pogoń zmierzy się 
m.in. z Gwardią Koszalin, 
Górnikiem Konin, KKS 1925 
Kalisz, Jarota Jarocin, wal-
czącym w tym sezonie o II 
ligę GKS-em Przodkowo czy 
z rezerwami ekstraklasowej 
Pogoni Szczecin czy Lecha 
Poznań. 

Awans klasę wyżej to nie 
jedyne trofeum w tym sezo-
nie. 24 czerwca w Rumi Po-
goń wygrywając 4:2 z Brdą 
Przechlewo zdobyła regional-
ny Puchar Polski. Po meczu 

prezes Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Radosław Mi-
chalski powiedział, że Po-
goń w tym sezonie wygrała 
wszystko co miała do wygra-
nia, a następnie wręczył dwa 
czeki na sumę 34 tys. zł, pu-
char i medale za zdobycie pu-
charu oraz puchar i medale za 
wygranie rozgrywek IV ligi. 
Pogoń ostatni raz na szczeblu 
centralnym Pucharu Polski 
grała 17 lat temu. W połowie 
lipca w Lęborku mecz rundy 
wstępnej PP z drugoligową 
Kotwicą Kołobrzeg. Zwy-
cięzca tego pojedynku zagra 
z Chojniczanką Chojnice 
(I liga).

- Zakończyliśmy sezon tak 
jak planowaliśmy. Najpierw 
wygrana ligi i awans do 
trzeciej, a za tydzień puchar. 
Mamy tzw. mały dublet. Nie 
tylko te wielkie zespoły jak 
Real, Barcelona, Legia zdo-
bywają dublety. My również 
pokusiliśmy się o dublet, nasz 

mały dublecik. To wspólny 
sukces zawodników, dzia-
łaczy, kibiców i wszystkich 
trenerów – mówił po meczu 
w Rumi dźwigając dwa cięż-
kie puchary w rękach szczę-
śliwy trener Pogoni Walde-
mar Walkusz.

Awans to dla klubu duże 
wyzwanie sportowe, organi-
zacyjne, a przede wszystkim 
finansowe. Władze klubu po-
dejmują szereg działań mają-
cych wzmocnić personalnie 
drużynę, a przede wszystkim 
zwiększyć budżet.  

- Mam nadzieję, że po tym 
co pokazaliśmy w tym sezo-
nie utwierdzamy wszystkich 
w przekonaniu, że Pogoń to 
marka w którą warto inwesto-
wać – mówi Marek Piotrow-
ski Wiceprezes zarządu Pogo-
ni ds. piłki nożnej. – Dziękuję 
władzom miasta za wielolet-
nie wsparcie, a także Staro-
stwu, że włączyło się w bu-
dowanie wielkiej Pogoni. 

Sukces za nami, wyzwania 
przed nami. Dziękuję spon-
sorom i tym większym i tym 
mniejszym za hojność. Tylko 
wspólnie i w szerokim gronie 
jesteśmy w stanie zbudować 
mocne fundamenty. Liczę, że 
w III lidze nie zabraknie ludzi 
dobrej woli i razem zbuduje-
my coś fajnego. Mocno pra-
cujemy by wokół klubu dużo 
się działo. Super Mecz na Ju-
bileusz 70-lecia Klubu z Po-
gonią Szczecin czy wtorkowy 
sparing z Partizanem Belgrad 
pokazuje, że potrafimy zorga-
nizować ciekawe widowiska 
sportowe. Zapraszam na me-
cze Pogoni, a kibiców zachę-
cam do wstąpienia do Klubu 
100 TPL. To dla nas ważna 
sprawa i szansa na dołożenie 
swojej cegiełki w budowę lę-
borskiej piłki.

Sezon III ligi rozpoczyna się 
6/7 sierpnia br.




