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 świętowania
Trzy dni 

Gmina Wicko rozpocznie 
świętowanie już w czwartek 
14 lipca. O godzinie 11 wy-
startuje Wakacyjna Biblioteka 
Bajkowa, sześć godzin później 
w GOKIS w Wicku rozpocz-
nie się spektakl teatralny.
Kolejnego dnia zabawa zo-

stanie przeniesiona na stadion 
Charbrowo. Tam, o godzinie 
17 będzie można podziwiać 
zmagania w ramach Amator-
skiego Turnieju Strongman, 
ekipa Cyrku Arlekin zaprezen-
tuje natomiast pokazy sztuki 
cyrkowej.
Atrakcja muzyczna tego dnia 

to koncert zespołu wokalno-
tanecznego Maraquja, który 
wykonuje covery znanych 
i popularnych przebojów 
w nowych i tanecznych aran-
żacjach. Występ grupy, która 

składa się z czterech utalento-
wanych wokalnie i tanecznie 
dziewczyn zapowiedziano na 
godzinę 20.
Na koniec piątkowego wie-

czoru organizatorzy przygo-
towali nietuzinkową atrak-
cję sportową, o godzinie 22 
w Charbrowie rozpocznie się 
bowiem II edycja Magicznego 
Biegu z Pochodniami.
Ostatni dzień świętowania, 

czyli sobota 16 lipca będzie 
dniem czarownic. Na pew-
no będzie można je zobaczyć 
podczas parady, która o godzi-
nie 15 przejdzie z Wicka do 
Charbrowa, godzinę później 
odbędą się widowiskowe Wy-
bory Czarownicy i Czarodzie-
ja 2016 roku.
Świętowanie zakończy kon-

cert ogromnie popularnego 
wykonawcy disco-polo Toma-
sza Niecika. Początek koncer-
tu zapowiedziano na godzinę 
20.

 
To będą trzy dni 
wypełnione atrakcjami, konkursami 
i koncertami. W czwartek 14 lipca wystartują Dni Gminy Wicko.
Największe atrakcje to koncerty - Tomasza Niecika i zespołu Maraquja.

w tym NumErZE:
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Militarne atrakcje w Garczegorzu
RELACJA | To była wypełniona 
atrakcjami sobota. 9 lipca w Ga-
rzegorzu (gmina Nowa Wieś Lę-
borska) zorganizowano Wielki 
Festyn. Organizatorzy zaprezen-
towali pojazdy militarne, od-
był się także mecz piłki nożnej 
i koncerty.
Impreza rozpoczęła się 

w południe towarzyskim 
meczem piłkarskim ro-
zegranym między IV-
ligowymi zespołami 
„Anioły” Garczegorze, 
a „STOLEM” Gniewi-
no.
Po rywalizacji spor-

towej przyszedł czas 
na atrakcje miliatr-
ne. Zaprezentowano 
m.in działo samobieź-
ne o kalibrze 122 mm 
-”Goździk”, wyrzutnię 
rakietową BRDM oraz 
samochody wojsko-
we Ural i Kraz. Chętni 
mogli przejechać się 
sprzętem wojskowym, 
natomiast głównym wy-
darzeniem militarnym 

było widowiskowe 
zgniatanie palących się 
pojazdów przez czołg 
w ścianie ognia.
Ponadto na scenie 

w Garczegorzu zapre-
zentowały się w wy-
stępach artystycznych 
zespoły regionalne: 
LEVINO, Grupa Per-
kusyjna Tremolo, Bole-
ro oraz dzieci z Zespołu 
Szkół w Garczegorzu 
i Krępie Kaszubskiej.
W ramach festynu 

zaprezentowano także 
pokaz fitness bikini, 
turniejw kaszubską grę 
karcianą „Baśka”. Na 
zakończenie festynu 
wystąpiła grupa disco-
polo Bayera.  (GB)
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Zapowiedziano 
konkurs literacki
RYWALIZACJA| Rusza trzydziesta pierwsza edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczy-
sława Stryjewskiego. Pula nagród - ponad 10 tys. zł. Or-
ganizatorzy szczególnie gorąco zachęcają do udziału 
mieszkańców powiatu lęborskiego, dla których ufun-
dowano nagrody specjalne.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dwie kategorie: 
poezję i prozę.
Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 
wierszy, w kategorii prozy - tekst do 10 stron maszyno-
pisu.
Nagrody: Pula nagród - ponad 10 000 zł.- nagroda główna 
Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego- trzy 
nagrody w kategorii poezji- trzy nagrody w kategorii pro-
zy- nagrody specjalne
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Doceniono lęborskiego policjanta
NAGRODA | Wśród 8 policjantów i pracowników Policji nagrodzo-
nychprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku za szcze-
gólne osiągnięcia w służbie, znalazł się lęborski przewodnik psa służ-
bowego, sierż.szt.Bartłomiej Świtka, który w maju tego roku wraz ze 
swoim podopiecznym - owczarkiem belgijskim Iwo, odnalazł zaginio-
nego mężczyznę.

Uroczyste wręczenie nagród funk-
cjonariuszom i pracownikom Po-
licji województwa pomorskiego 
odbyło się w czwartek 7 lipca w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku. Wśród 8 osób wyróżnio-
nych za szczególne zaangażowanie 
i profesjonalizm w realizowaniu za-
dań służbowych, znalazł się lębor-
ski policjant, sierż. szt. Bartłomiej 
Świtka.
W maju tego roku na terenie powia-
tu bytowskiego sierż. szt. Świtka 
oraz jego podopieczny – owczarek 
beligijski Iwo, po przemierzeniu 
trudnej do tropienia ponad 3 kilo-

metrowej trasy, prowadzącej przez 
pola lasy i grzęzawiska uratowali 
życie zaginionego mężczyzny. To 
nie jeden sukces tego „duetu”, któ-
ry już wcześniej przyczynił się do 
odnalezienia skradzionych rzeczy 
i zatrzymania sprawcy kradzieży z 
włamaniem.
Komendant Wojewódzki Policji w 
Gdańsku, insp. Jarosław Rzymkow-
ski uhonorował sierż.szt. Świtkę 
nagrodą za wzorowe wykonywanie 
zadań służbowych i życzył mu dal-
szych sukcesów w służbie i życiu 
prywatnym.
(GB)
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Zakończona inwestycja drogowa
INWESTYCJA | Zakończyły się prace drogowe przy 
budowie ulic Strzelców Podhalańskich i Dywizjonu 303.

Na równoległych do sie-
bie ulicach wybudowano 
kanalizację deszczową z 
systemem podczyszczają-
cym oraz położono asfalt. 
Koszt budowy ul. Strzel-

ców Podhalańskich wy-
niósł 233 tys. zł, a Dywi-
zjonu 303 213 tys. zł. Obie 
inwestycje zrealizowała 
firma Strabag.
(UM)
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Extra Pensja padła
 w Lęborku
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WYGRANA | To się nazywa mieć szczęście. W Lęborku padła wygrana w Lotto Extra 
Pensji. Szczęśliwa osoba, która 1 lipca kupiła jeden zakład „na chybił trafił” w Lęborku 
będzie teraz otrzymywała co miesiąc „pensję” o wysokości 5 tysięcy złotych. Pieniądze, 
czyli 1,2 miliona złotych będą trafiały na konto aż przed 20 lat.

Extra Pensja to pierwsza od 
kilku lat tak wysoka wygrana 
w mieście. Wcześniej w  Lę-
borku padły już dwie „piąt-
ki” w Mini Lotto o wartości 

150 124,80 zł i 71 024,80 zł, 
a także dwie główne wygra-
ne w Kaskadzie - po 250 000 
złotych każda.

Szczęśliwa osoba, która 

wygrała Extra Pensję kupiła 
jeden zakład "na chybił trafił" 
w punkcie LOTTO przy ulicy 
Topolowej 25.

(GB)

Łeba wysoko w        
plażowym rankingu
RANKING | Kąpielisko w Łebie znalazło się na 4 miejscu rankingu plażowego porta-
lu Onet.pl. Tworząc raport oceniający najlepsze polskie kąpieliska odwiedzono 30 
nadmorskich miejscowości

Podczas oceny kąpielisk i ich otocze-
nia korzystano z wypracowanej w ciągu 
kilku lat punktacji. Najważniejsze były 
plaże i ich otoczenie – za wodę i piasek 
można zdobyć połowę punktów, dalej 
pod uwagę brano różnorodność bazy 
noclegowej i gastronomicznej, możliwo-
ści wypoczynku aktywnego, kryte pły-
walnie, aquaparki oraz bogactwo imprez 
artystycznych, sportowych i rozrywko-
wych. Oceniano także wszelkie atrakcje, 
które zapewniają "przetrwanie" w czasie 
niepogody - zabytki, muzea, galerie itp., 
zlokalizowane w samej miejscowości lub 
w jej okolicy. Osobno zajęto się kwestią 
cen nad Bałtykiem, ten parametr jednak 
nie wpływał na ocenę kurortów.
Na pierwszym miejscu rankingu zna-

lazła się Ustka, drugie miejsce zajęło 
Świnoujście, trzecią pozycję zajął Koło-
brzeg.
Łeba znalazła się na czwartym miejscu 

rankingu wyprzedając duże i popularne 
kurorty jak Gdańsk czy Sopot.
(GB)

Najnowsze rondo 
w mieście
INWESTYCJA | W pobliżu kościoła przy ulicy Teligi powstanie rondo, które po-
łączy tę część część Osiedla Sportowa z obwodnicą i z ulicą Żeromskiego. Inwesty-
cja ma znacznie poprawić komunikację Osiedla Sportowa z miastem.

Budowa podzielona jest 
na dwie części i w dużej 
części będzie finansowana 
jest przez inwestora prywat-
nego - firmę PHU Formel. 
Prywatny inwestor pokryje 
koszt łącznika z Żeromskie-
go na Jana Pawła II, budowę 
ronda oraz chodniki, ścieżkę 
rowerową, kanalizację desz-
czową i oświetlenie na tym 
odcinku. Koszt tej części to 
1 mln 156 tys. zł.  Wkład 
miasta to jedynie 227 tys. 
zł i obejmuje wybudowanie 
odcinka łączącego ul. Teligi 
ze skrzyżowaniem.
Według urzędników miej-

skich inwestycja ma znacz-
nym stopiu rozwiązać 
problemy komunikacyjne 
Osiedla Sportowa. W tym 
miejscu Lęborka wciąż po-
wstają nowe budynki, ale 
nie pojawiają się nowe drogi 
i rozwiązanai komunikacyj-
ne.
- Po budowie ronda zyska-

ją nowy wyjazd z osiedla, 
a piesi możliwość bezpiecz-

nego przejścia przez ob-
wodnicę w kierunku dworca 
PKP i centrum handlowego. 
Inwestycja powinna także 
odciążyć z ruchu samocho-
dowego ulicę Krzywouste-
go. Bo po wybudowaniu 
obwodnicy ekspresowej S6 
ruch na obecnej obwodni-
cy znacznie się zmniejszy, 
a ulica Jana Pawła II z kate-

gorii drogi krajowej zostanie 
przemianowana na drogę lo-
kalną - podkreślają urzędni-
cy miejscy.
Inwestycję realizuje firma 

DROMOS z Kartuz. Prace 
drogowe mają zakończyć się 
do jesieni. Na czas budowy 
powstanie równoległa do ob-
wodnicy droga tymczasowa.  
(UM)

Propozycja 
dla rowerzystów
INWESTYCJA| 
Łeba stała się bar-
dziej przyjazna 
dla rowerzystów. 
Przy wjeździe do 
tej miejscowości 
(obok Centrum 
Informacji Tury-
stycznej w Łebie, 
ul. Kościuszki 
121) pojawiła się 
"Samoobsługowa 
stacja naprawy ro-
werów".

Stacja posiada na 
swoim wyposażeniu 
najczęściej używane 
narzędzia niezbędne 
do sprawnego ser-
wisowania dwóch 
kółek.Urządzenie 
to dedykowane jest 
turystom, którzy 
chętnie odwiedzają 
Łebę rowerami.
(GB)
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Kryminał z Lęborkiem w tle
KSIĄŻKA | Raper Bogusław „Gober” Pałys wydał swoją debiutancką książkę „Trzy sumienia”. Ta powieść kryminalna dzieje 
się w Lęborku w 2008 roku i opisuje zmagania trzech młodych ludzi
z trudną rzeczywistością.
Gober to raper, producent muzyczny i wykonawca muzy-

ki hip-hop pochodzący z Lęborka, który od ponad dekady 
mieszka na emigracji w Irlandii. Jeszcze w Polsce współ-
tworzył (z Melnym) grupę STYL i STYKA, której muzyka 
była wyjątkowo dobrze przyjęta przez lokalną publiczność. 
W Irlandii do ekipy dołączył Dj Gondek i powstawały tam 
kolejne utwory hip-hopowe, m.in płyta „2XG”.

Debiutancka powieść - „Trzy sumienia” została napisana 
już w 2010 roku jako jeden ze spontanicznych pomysłów 
i...trafiła do szuflady. Książka została dokończona dopiero 
w 2014 roku.

-Potem przez ponad rok czasu starałem się gdzieś ją wydać, 
jednak byłem odsyłany z kwitkiem, aż w końcu udało się 
znaleźć zainteresowane wydawnictwo – tłumaczy lęborski 
raper.

Książka opowiada o zawiłych przygodach trójki młodych 
przyjaciół. Trener, Beno oraz Kalafior są uwikłani w ulicz-
ne perypetie i szybko przekonują się o bezwzględności co-
dziennego życia. Wydawca podkreśla, że mimo brudnego 
klimatu ulic treść książki jest nasączona sporą dawką humo-
ru, a czytelnik nie tylko przenosi się w świat przepełniony 
przestępczością i narkotykami, ale również w ten rodzinny 
i pełen szczerej przyjaźni. Lektura może być szczególnie 
atrakcyjna dla lęborczan, gdyż akcja książki dzieje się w ich 
mieście w 2008 roku. Miasto odgrywa oczywiście dużą rolę 
w powieści.

-Znajdziemy tam wiele charakterystycznych miejsc i opi-
sów tego miasta, jak i klimatu roku 2008. Kilka ulic i dzielnic 
zostało zmienionych lub zmyślonych na potrzeby książki jed-
nak wszystko spójnie pasuje do otoczenia – podkreśla autor.

Książka lęborskiego rapera to powieść kryminalna w której 
można znaleźć także motywy charakterystyczne dla powieści 
gangsterskich, literatury obyczajowej, thrillerów lub drama-
tów. Ważną rolę pełni tam także muzyka.

-Książka jest ściśle związana z płytą „Dwa głosy”, którą 
nagrałem razem z Dj Gondkiem jako skład STYL i STYKA. 
Oba te projekty bardzo się dopełniają i prawie każde nagra-
nie z albumu znajduje jakiś odnośnik w książce. W powieści 

zostały umieszczone, niektóre teksty z płyty i w ten sposób 
wszystko tworzy spójną całość – zapewnia Gober.

Książka jest dostępna jako e-book, a wersja drukowana trafi 
do sklepów najprawdopodobniej w połowie sierpnia. Autor 
jest w trakcie nagrywania audiobooka.

-Jest to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia moja powieść 
i już jestem w połowie pisania kolejnej - mówi autor „Trzech 
Sumień”     (GB)
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Imprezowy weekend 
nad morzem
FOTORELACJA | To był wyjątkowo barwny, głośny i widowiskowy weekend w Łe-
bie. W tej nadmorskiej miejscowości w piątek 8 lipca zorganizowano koncert gwiazd 
Disco-Polo, dzień później miały miejsce wydarzenia w ramach Święta Łeby – ulicami 
miasta przeszedł barwny korowód, wybierano także Bursztynową Miss Polski 2016. 
Ostatnią atrakcją był wyjątkowo udany koncert Michała Szpaka.
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Widowiskowe
Święto Miasta
WYDARZENIE | Od środy 20 lipca aż do niedzieli potrwają Lęborskie Dni Jakubowe, 
czyli najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyjno-handlowa w całym roku.

Pierwsze wydarzenia związanie z Lęborski-
mi Dniami Jakubowymi zaplanowano na środę 
20 lipca - o godzinie 18 w Sanktuarium Św. 
Jakuba odbędzie się msza święta i spotkanie 
parafii, godzinę później zapowiedziano począ-
tek spotkania integracyjnego parafii pw. św. 
Jakuba Ap. Diecezji Pelplińskiej.

Tradycyjnie element świętowania, czyli ak-
cent ekumenicznym zaplanowano na czwar-
tek 21 lipca, o godzinie 17.30 spod kaplicy 
kościoła ewangelicko-augsburskiego wyruszy 
bowiem Marsz 

Pokoju z przedstawicielami różnych wyznań 
i kościołów, który przejdzie do Sanktuarium 
św. Jakuba Apostoła. Właśnie tam o godzinie 
18 rozpocznie się nabożeństwo ekumeniczne, 

które będzie pewnego rodzaju rozpoczęciem 
Lęborskich Dni Jakubowych. Podczas nabo-
żeństwa wystąpi również zespół „Majowy 
Kwiat z Mińska”.

W piątek 26 lipca świętowanie rozpocznie się 
oficjalnie i uroczyście o godzinie 12 w trakcie 
posiedzenia Radnych Miasta Lęborka w Stacji 
Kultura. Na tym spotkaniu osoby szczególnie 
zasłużone dla rozwoju miasta otrzymają statu-
etki Lęborskiego Lwa, 

Na piątek zaplanowano także pierwszą część 
koncertu prezentującego folklorystyczne ze-
społu z całego świata,wystąpi orkiestra „Zie-
mia Lęborska” a uczestnicy świętowania będą 

mogli odwiedzić nietuzinkowe miejsce wy-
stawowe, czyli wieżę Sanktuarium św. Jakuba. 
Dla mieszkańców i turystów przygotowano 
natomiast widowiskową i nastrojową atrakcję 
historyczną, o godzinie 21.30 rozpocznie się 
Spacer z Duchami Krzyżaków ( rozpoczęcie 
przy Sanktuarium Św Jakuba).

Głównym punktem sobotniego świętowania 
będzie natomiast VII Międzynarodowy Zlot 
Jakubów, czyli święto osób o tym szlachet-
nym imieniu. Organizatorzy spodziewają się 
kilkuset uczestników z całej Polski i z zagra-
nicy. W sobotę odbędzie się także kolejna edy-

cja Biegu Ulicznego Św. Jakuba. Wieczorną 
atrakcję będzie występ Sylwii Grzeszczak.

Widowiskowo i barwnie zapowiada się także 
niedzielne świętowanie. A tego dnia uroczy-
sty, barwny korowód przejdzie z pl. Pokoju do 
Sanktuarium św. Jakuba Ap. już o godzinie 10 
rano.

W niedzielę ruszy także druga część spotkań 
z folklorem i odbędzie się festyn „Francisz-
kanie dzieciom”. Tradycyjnym elementem 
będzie także promocja kalendarza miejskiego 
(o godzinie 14.30 w CIT Brama Kaszubskiego 
Pierścienia).

Zwieńczeniem niedzielnego świętowania 
będzie występ grupy Enej, która wystąpi na 
Placu Pokoju.    (GB)

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

U
M

 L
bo

rk
fo

t. 
U

M
 L

bo
rk



  REKLAMA                                             2/2016/GM  REKLAMA                                             8/2016/PS

Rodziny z dziećmi szukają innych mieszkań
Najlepszym miejscem na zakup mieszkania dla rodziny z dziećmi są osiedla na 
obrzeżach miasta – wynika z badania sieci agencji Metrohouse. Ankietę przepro-
wadzono wśród rodzin z dziećmi, które w najbliższym czasie decydują się na za-
kup mieszkania. Zarówno dla deweloperów, jak i pośredników jest to jedna z naj-
ważniejszych grup klientów.
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Ankietowani pytani o rodzaj 
rynku, na którym skupiają 
swoje poszukiwania, niemal 
w takim samym zakresie wy-
mieniali rynek wtórny, jak 
i pierwotny. 

– Wybór konkretnego ryn-
ku nie jest oczywisty. Klienci 
warunkują zakup konkret-
nego mieszkania wieloma 
zmiennymi. Równie często 
jak nowych ofert, poszuku-
ją propozycji zakupu lokali 
wybudowanych w ostatnich 
latach, które cieszą się dużą 
popularnością na rynku wtór-
nym. Zwykle są jednak droż-
sze od propozycji dewelope-
rów, ale w przeciwieństwie 
do nich nadają się często do 
wprowadzenia od zaraz i nie 

wymagają znacznych nakła-
dów remontowych, komen-
tuje Marcin Jańczuk z agencji 
Metrohouse.

62,7 proc. respondentów 
uznało, że najlepszym miej-
scem na zakup mieszkania dla 
rodziny z dziećmi są osiedla 
na obrzeżach miasta. Znacznie 
mniej odpowiedzi dotyczyło 
centrum miasta (20,9 proc.), 
a najmniej liczne odpowiedzi 
odnosiły się do przedmieść, 
które są właściwym miejscem 
do zakupu jedynie dla 16,4 
proc. respondentów.

Klienci posiadający dzie-
ci mieli możliwość wyboru 
udogodnień, na jakie zwra-
cają szczególną uwagę przy 
wyborze ofert mieszkań. Dla 

największej liczby osób (75 
proc.) bliskość terenów zie-
lonych stanowi niewątpliwy 
atut przy poszukiwaniu loka-
lu. Zaraz po nim największą 
liczbę odpowiedzi uzyskał 
plac zabaw rozumiany w kon-
tekście bezpiecznego miejsca 
do zabaw (69 proc.), a także 
lokalizacja w pobliżu szkoły 
lub przedszkola (57 proc.). 
Ponad 40 proc. ankietowa-
nych sprawdza, czy w budyn-
ku znajduje się winda oraz czy 
stoi on na ogrodzonym i strze-
żonym osiedlu. – Dodatkowo 
zapytaliśmy, czy respondenci 
przed zakupem sprawdzają 
poziom nauczania oraz miej-
sce w rankingu najbliższej 
szkoły. Dla 52 proc. ankie-

towanych ma to znaczenie, 
ale aż 48 proc. nie zwraca na 
ten element większej uwagi, 
mówi Marcin Jańczuk.

Według Wojciecha Marci-
szewskiego, prezesa zarządu 
Fundacji Rodzice Przyszło-
ści, w zaprezentowanych 
badaniach cieszy troska ro-
dziców o zagwarantowanie 
dziecku zdrowego, aktywne-
go rozwoju na świeżym po-
wietrzu. 

– Dla rodzin z dziećmi naj-
ważniejsza jest lokalizacja 
oraz infrastruktura otaczająca 
nieruchomość, którą planują 
kupić, gwarantująca zdrowy, 
aktywny rozwój i wypoczy-
nek (tereny zielone, place 
zabaw) oraz bezpieczeństwo 

(ogrodzone osiedla). Dla nich 
rodzice są w stanie zrezygno-
wać nawet z udogodnień funk-
cjonalnych samego budynku 
takich jak winda, podjazd dla 
wózków i pomieszczenia go-
spodarcze.

Czy oferty, z którymi ze-
tknęli się do tej pory klien-
ci spełniają potrzeby rodzin 
z dziećmi? Niestety nie do 
końca. Zaledwie 6 proc. an-

kietowanych twierdzi, że 
aktualne oferty w zupełności 
spełniają ich oczekiwania 
i przyznaje im szkolną piątkę. 
Największa grupa (42 proc.) 
ocenia oferty na trójkę. 

Opracowanie przygotowa-
no na podstawie 110 ankiet 
wypełnionych przez klientów 
Metrohouse posiadających 
dzieci i poszukujących do za-
kupu nieruchomości.  (RP)
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Energooszczędny dom, to słuszna idea, którą należy jednak nadzorować 
już od fazy projektu. Konsultując kolejne pomieszczenia i etapy budo-
wy, należy zastanowić się jak oszczędzać ciepło, prąd i pieniądze tak, by 
nie rezygnować z komfortu i funkcjonalności. Z pomocą przychodzi kilka 
prostych zasad budowlanych i nowa technologia.
Stawiając nowy budynek po-
winniśmy zaplanować w jaki 
sposób ciepło i powietrze po-
winno krążyć po nowych po-
mieszczeniach. Istnieją new-
ralgiczne miejsca jak okna, 
szczeliny w dachu czy most-
ki termiczne, których należy 

odpowiednio zabezpieczyć. 
Termoizolacja i odpowiednie 
materiały nie nadrobią jed-
nak w pełni pewnych rozwią-
zań konstrukcyjnych. 
Przede wszystkim utrzyma-
niu ciepła sprzyjają mniej-
sze budynki, dlatego dobrze 

jest zastanowić się nad wiel-
kością powstającego budyn-
ku i określeniem tego co jest 
konieczne, a z czego można 
zrezygnować. Mniejsza po-
wierzchnia oznacza mniej 
mediów zużytych na utrzy-
manie ciepła. Jednak oprócz 
wielkości istotny jest jego 
kształt i to czy jest wyłącz-
nie parterowy, czy może pię-
trowy. Zdecydowanie lepiej 
sprawdza się budowa zwar-
ta, w której nagrzane po-
mieszczenia pomagają utrzy-
mać temperaturę w sąsiadu-
jących.
Powinniśmy również pamię-
tać o odpowiednim zaplano-
waniu pomieszczeń. Im wię-
cej wpada światła słonecz-
nego do środka, tym mniej-
sze nasze nakłady. Stąd od 
strony północnej najczę-
ściej umiejscawia się gara-
że i pomieszczenia gospo-
darcze. Pomijając oczywistą 

kwestię warstw izolacyjnych 
i wykorzystywanych mate-
riałów, dobrze obliczyć jest 
stosunek powierzchni okien 
i przeszkleń do metrażu po-
mieszczeń oraz newralgiczne 
miejsca, w  których powstają 
mostki termiczne. Wszystkie 
te elementy wraz z wentyla-
cja, wpływają na to ile powie-

trza będzie uciekać z domu.
Pomimo przeanalizowania 
wszystkich tych elementów 
może  okazać się, że niektó-
re pomieszczenia są ciągle 
niedogrzane lub przeciw-
nie, panuje w nich wysoka 
temperatura i zaduch. W ta-
kich przypadkach sprawdza-
ją się sterowniki centralne-

go ogrzewania z czujnika-
mi w pomieszczeniach, dzię-
ki którym zdalnie (Internet, 
aplikacja telefoniczna) moż-
na nadzorować temperatu-
rę w pomieszczeniach, także 
z uwzględnieniem pory dnia, 
roku i stopnia nasłonecznie-
nia (zobacz rozwiązania np. 
Techsterowniki)   (rP)fo
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Oszczędność ciepła 
w nowym budownictwie

WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 



Z nami każdy 
remont 
się powiedzie!

właśnie kupiłeś mieszkanie „w stanie deweloperskim”. wykańczasz dom. Planujesz remont 
mieszkania, a może po prostu chcesz odświeżyć swoje „cztery kąty”. Chciałbyś wykończyć 
i zaaranżować przestrzeń w dobrym stylu, funkcjonalnie i wygodnie, unikając niepotrzeb-
nych przestojów i nadmiernych kosztów. Czy wiesz, że w sklepach Leroy merlin znajdziesz 
ogromny wybór produktów służących do aranżacji wnętrz, sprytne rozwiązania i pomysły 
oraz cały pakiet usług, które pozwolą ci oszczędzić czas i pieniądze. wysoko wykwalifikowa-
ni pracownicy pomogą ci w na każdym etapie planowania i realizacji  przedsięwzięcia pod 
nazwą „mój doskonały dom”.  Najważniejsze usługi w Leroy merlin to:

trANSPOrt I wNOSZENIE PrODuKtów •	       
Nie musisz martwić się o to w jaki sposób przetransportujesz zakupione przez siebie produkty. 
Zapewniamy dowiezienie do Twojego domu wszystkich towarów kupionych w naszych sklepach. 
Możesz tez skorzystać z pomocy przy wniesieniu dostarczanego towaru do domu. Produkty do-
starczamy samochodami dostawczymi dla towarów do 1,5 t i autami ciężarowymi przeznaczony-
mi do większych ładunków.         
Ceny transportu są zróżnicowane. Zależą przede wszystkim od odległości na jaką dowożony jest towar. 
Pierwsza strefa cenowa obowiązuje do 10 km od sklepu,  powyżej 10 km obowiązuje cena za 1km.

ZAmówIENIA PrODuKtów•	         
Interesujące cię produkty możesz zamówić bez opuszczania domu; za pośrednictwem naszej stro-
ny internetowej www.leroymerlin.pl, przez telefon albo mailem. Twoje zamówienie zostanie zreali-
zowane bez konieczności odwiedzania sklepu i dostarczone pod wyznaczony adres w dogodnym 
dla Ciebie terminie. Płatność za towar oraz transport  uiścisz gotówką lub kartą płatniczą u kierow-
cy, który dostarczy towar. 

                
uSŁuGI fINANSOwE •	          
Oferujemy preferencyjne kredyty na zakup materiałów potrzebnych do remontu czy wykończenia 
mieszkania. Gwarantujemy niezmienne zasady udzielenia kredytu przez cały okres obowiązywa-
nia umowy i uproszczone formalności. Kwota udzielanego kredytu może wynieść nawet do 30 tys. 
zł. Spłata zobowiązania nawet w 36 ratach.

BEZtErmINOwy ZwrOt tOwAru •	        
Remont już się skończył a materiały zostały? Przyjmujemy bezterminowo zwrot niewykorzysta-
nych materiałów.  

PrOJEKtOwANIE •	          
Zatrudnieni w sklepach projektanci pomogą ci zaprojektować wymarzoną kuchnię lub łazienkę. 
W oparciu o dostarczony plan pomieszczenia opracują plan i wizualizację  oraz zaproponują pro-
dukty niezbędne do realizacji projektu w oparciu o asortyment Leroy Merlin. 

mONtAż PrODuKtów  •	         
Organizujemy montaż produktów kupionych w sklepach Leroy Merlin. Oferta montażowo-remon-
towa obejmuje wszystkie główne rodziny produktowe w tym m.in. malowanie pomieszczeń, mon-
taż drzwi i podłóg, kominków i pieców c.o., armatury sanitarnej, grzejników, klimatyzacji, domków 
ogrodowych, układanie glazury, także wymagających specjalnych uprawnień np. gazowych czy 
elektrycznych. Zamówienie na usługę montażową można złożyć w dziale handlowym sklepu. Za-
warcie umowy i rozliczenie wykonanych prac następuje bezpośrednio z wykonawcą. Leroy Merlin 
monitoruje jakość i terminowość wykonania prac powierzonych wykonawcom współpracującym 
ze sklepami Leroy Merlin oraz monitoruje poziom zadowolenia klientów.  

uSŁuGI SPECJALIStyCZNE •	         
Warsztat stolarski oferuje proste cięcie płyt meblowych, desek, listew itp., docinanie blatów na wy-
miar, podcinanie skrzydeł drzwiowych na wymiar, wycinanie otworów w zlewozmywakach pod 
baterię, wentylacyjnych w drzwiach, w blatach pod zlew, pod zawiasy puszkowe itp.

OBSZywANIE fIrAN I ZASŁON •	         
Oferujemy szeroki i kompleksowy pakiet usług związanych z adaptacją wybranych, gotowych za-
słon i firan. Szyjemy firany i zasłony proste, wszywamy taśmy mocujące, lamujemy i obszywamy gi-
piurę, montujemy kółka, wszywamy obciążniki i ciężarki, szyjemy poduszki. 

mIESZAmy fArBy, PrZyCINAmy I OBSZywAmy wyKŁADZINy DywANOwE.•	  

Więcej informacji o usługach oferowanych przez sklepy Leroy Merlin 
na www.leroymerlin.pl oraz w sklepach. 

C.H. Port Rumia
ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
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ZADBANE OKNA, TO SPRAWNE OKNA
właściwa pielęgnacja i systematyczna regulacja okuć to czynności, których nie może zabraknąć na liście domowych obowiązków, 
zwłaszcza jeśli zależy nam na maksymalnym wydłużeniu czasu bezawaryjnej pracy okien. Jerzy Chrzanowski, ekspert firmy Do-
broplast wyjaśnia, dlaczego tak ważna jest sezonowa konserwacja okuć i podpowiada, jak prawidłowo dbać o okienne mechani-
zmy, żeby stolarka była sprawna i dobrze służyła przez długi czas.
O systematycznym myciu okien skutecznie przypominają 
nam zabrudzone szyby. Na przetarciu ramy i usunięciu z prze-
szkleń kurzu oraz plam, ich pielęgnacja się jednak nie koń-
czy. Pozostaje jeszcze szereg niewidocznych na pierwszy rzut 
oka mechanizmów, które decydują o prawidłowym działaniu 
stolarki, a ich właściwa konserwacja może znacznie wydłużyć 
czas komfortowego użytkowania okien. Zaniedbanie regular-
nej kontroli i pielęgnacji okuć, bo o nich tu mowa, wbrew po-
zorom szybko odczujemy w postaci trudniejszego zamykania 
i otwierania skrzydła. Aby uniknąć tego typu sytuacji, nale-
ży pamiętać o regularnym czyszczeniu z kurzu i zabrudzeń 
wszystkich elementów okuciowych, zarówno na ramie, jak i 
skrzydle, ze szczególnym uwzględnieniem jego górnej części. 
Pamiętać jednak należy, by nie używać w tym celu żadnych 
domowych detergentów i wody, najlepiej wykonać te czyn-
ności suchą szmatką, a w przypadku silniejszych zabrudzeń 
wykorzystać specjalistyczne preparaty o naturalnym ph, któ-
re nie uszkodzą powłoki antykorozyjnej okuć. Miejsca te na-
leży również chronić przed zanieczyszczeniami podczas prac 
remontowo-budowlanych. Utrzymanie w czystości mechani-
zmów okiennych to jedna kwestia, druga to regularna kon-
serwacja okuć.Przynajmniej raz w roku należy nasmarować 
olejem wszystkie elementy okucia istotne z punktu widze-
nia jego prawidłowej pracy np. zawiasy, punkty ryglowania, 
grzybki ryglujące itp. W przypadku okien Ovlo, Ovlo Classic, 
Avantgarde, Encore i Prime firmy Dobroplast, które posiada-
ją okucia marki Winkhaus, wszystkie te miejsca zaznaczone są 
w instrukcji obsługi symbolem oliwiarki. Podobnie jak w przy-
padku czyszczenia i tym razem należy unikać ostrych środków 
i używać wyłącznie oleju lub smaru bez zawartości żywic oraz 

kwasów. Najbar-
dziej wskazany 
jest natomiast 
olej silikonowy. 
Takie czynności 
zapewnią lekką 
obsługę okna i 
skutecznie za-
bezpieczą oku-
cia przed zbyt 
wczesnym zu-
życiem. Niekie-
dy potrzebna 
okazać się może 
również regula-
cja okuć. Świad-
czyć mogą o 
tym takie obja-
wy jak trudniej-
sze domyka-
nie i otwieranie 
skrzydła, ociera-
nie o ościeżni-
cę, czy potrzeba 
użycia większej 

siły, aby przekręcić klamkę. Wymaga to wtedy niewielkiej ko-
rekty ustawienia okuć w trzech miejscach: góra-dół, prawo-le-
wo oraz docisk skrzydła do ościeżnicy. Jeśli nie jesteśmy pew-
ni, jak wykonać takie czynności, najlepiej zasięgnąć porady 
specjalistów lub zgłosić się do profesjonalnego serwisu.   (FP)
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regularne czyszczenie 
to podstawa

Zaniedbanie regularnej 
kontroli i pielęgnacji okuć, 
bo o nich tu mowa, wbrew 
pozorom szybko odczuje-
my w postaci trudniejsze-
go zamykania i otwierania 
skrzydła. Aby uniknąć tego 
typu sytuacji, należy pamię-
tać o regularnym czyszczeniu 
z kurzu i zabrudzeń wszyst-
kich elementów okuciowych, 
zarówno na ramie, jak i skrzy-
dle, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego górnej części. Pamiętać jednak 
należy, by nie używać w tym celu żadnych do-
mowych detergentów i wody, najlepiej wyko-
nać te czynności suchą szmatką, a w przypad-
ku silniejszych zabrudzeń wykorzystać specja-
listyczne preparaty o naturalnym ph, które nie 
uszkodzą powłoki antykorozyjnej okuć. Miejsca 
te należy również chronić przed zanieczyszcze-
niami podczas prac remontowo-budowlanych.

Jerzy Chrzanowski, 
ekspert firmy Dobroplast

Pozbądź się azbestu
materiały budowlane zawierające azbest, niegdyś stosowane bardzo często, wciąż stwarza-
ją zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. rakotwórczego azbestu nie wolno usuwać sa-
memu, trzeba te prace powierzyć profesjonalistom.

Firma MaxMed, mająca sie-
dzibę w Orlu, zajmuje się 
właśnie usuwaniem i uty-
lizacją azbestu. Przedsię-
biorstwo, od 10 lat dzia- 
łające na rynku, posiada 
oczywiście wszelkie nie-
zbędne koncesje i zezwo-
lenia na świadczenie takich 
usług na terenie całego kra-
ju. Pracownicy MaxMedu 

to zespół doświadczonych 
fachowców, którzy zosta-
li gruntownie przeszkoleni 
w zakresie Bezpieczeństwa 
i Higieny pracy, posiadają 
też badania wysokościowe. 
Co ważne – firma zapew-
nia pomoc w uzyskaniu 
dofinansowania, jakie ofe-
rują urzędy gmin. Dla wła-
ściciela budynku oznacza 

to znaczne obniżenie kosz-
tów usunięcia azbestu. Je-
żeli więc szukasz firmy, któ-
ra kompleksowo zajmie się 
demontażem, transportem 
i utylizacją azbestu – war-
to wybrać sprawdzonego i 
doświadczonego partnera. 
Dodatkowe informacje – 
na stronie internetowej fir-
my: www.maxmed.pl
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Posiedzenie Rady ds. innowacji w Energa SA
ENERGETYKA | -Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. 
Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu 
wdrażania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarzą-
du Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.
Rada to organ opiniująco-
doradczy Energa SA po-
wołany przez Zarząd. Jej 
działalność skupia się na 
poszukiwaniu i propagowa-
niu nowych kierunków prac 
rozwojowych Grupy Energa 
w obszarze badawczo-ro-
zwojowym i innowacyjnym. 
Ponadto w wypracowaniu 
strategii innowacji oraz 
wsparciu procesu konsoli-
dacji polityki Grupy w ob-
szarze B+R+I. W jej skład 
wchodzi pięciu wybitnych 
polskich naukowców-e-
lektroenergetyków z pięciu 
czołowych ośrodków aka-
demickich kraju.
- Liczymy, że pomysły, 
które będziemy wdrażać 
również dzięki współpracy 
z Radą, pozwolą nam zna-
leźć się w czołówce zmian 
wskazanych przez rząd, 
jako budowanie innowacyj-
nej gospodarki – mówił na 
spotkaniu z naukowcami 
prezes Kaśków.
Radzie przewodniczy prof. 
Władysław Mielczarskiz 
Politechniki Łódzkiej.

- Będziemy patrzeć kry-
tycznie, czasem studzić 
entuzjazm i wskazywać 
najbardziej wartościowe 
rozwiązania – podkreślał na 
posiedzeniu profesor.
- W 2006 roku, kiedy po-
wstawały grupy energetycz-
ne celem powołania Ener-
gi było stworzenie firmy 
zdolnej do szybkiego przy-
stosowania się do nowych 
wyzwań. Po 10 latach moż-
na patrzeć z satysfakcją, że 
Energa jest wiodącą firmą 
w kraju w zakresie innowa-
cji i praktycznego ich wdra-
żania w elektroenergetyce 
– dodawał.
Przemysław Piesiewicz, 
wiceprezes Energa SA 
podkreślał znaczenie Rady 
w procesie decyzyjnym 
związanym z selekcją i wy-
borem najlepszych rozwią-
zań technicznych w obsza-
rze elektroenergetyki.
- Globalne trendy techno-
logiczne transformują sys-
temy elektroenergetyczne 
w kierunku modelu źródeł 
rozproszonych. Z wielu 

pomysłów, które powsta-
ją, jako odpowiedź na te 
zmiany, Rada pomoże nam 
przeanalizować oraz wy-
brać najlepsze rozwiązania 
i wdrożyć optymalne mo-
dele biznesowe – zaznaczał 
wiceprezes Piesiewicz.
Wśród największych wy-
zwań, jakie stoją przed 
Grupą Energa członkowie 
Rady wskazali stworzenie 
modelu zarządzania nasta-
wionego na nowe rozwią-
zania. Naukowcy zakreślili 
obszary, w jakich szcze-
gólnie warto ich szukać. 
Najczęściej wskazywana 
była potrzeba zwiększenia 
elastyczności pracy sys-
temu, zarówno po stronie 
wytwarzania, jak i dystry-
bucji oraz popytu, czyli ste-
rowania ilością energii zu-
żywanej przez odbiorców.
Według profesorów, celem 
innowacji nie jest „nowość 
sama w sobie”, ale zwięk-
szenie rentowności firmy 
i lepsze wykorzystywa-
nie posiadanego majątku. 
Zdaniem naukowców, aby 

osiągnąć te cele nie zawsze 
trzeba wdrażać nowinki 
techniczne - czasem wystar-
czy tylko zmiana myślenia.
- Liczymy także na to, że 
Rada znacząco wesprze na-
sze prace analityczne nad 
strategią innowacji oraz 
nową polityką zarządzania 
obszarem R&D. Z pew-
nością przełoży się to na 
bardziej efektywne zarzą-

dzanie portfelem projektów 
innowacyjnych oraz wzrost 
konkurencyjności Grupy 
Energa na rynku krajowym 
– podsumował posiedzenie 
Rady Jan Chlebowicz, dy-
rektor Departamentu Roz-
woju i Innowacji w Energa 
SA. - Jesteśmy przekonani, 
że droga do efektywnego 
zastosowania innowacyj-
nych rozwiązań w polskiej 

elektroenergetyce to opty-
malne wykorzystywanie 
narzędzi do zarządzania 
wysokim poziomem ryzyka 
projektowych startupów. 
Jak również komercjaliza-
cja pozyskiwanych paten-
tów, w oparciu o najlepsze 
rozwiązania stosowane 
przez światowych liderów 
innowacji w branży energe-
tycznej – dodawał.  (BG)
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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

Hip-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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Iluzja 2
USA/ Thriller/ 115min/ 
Od 12 lat

Czterej Jeźdźcy powracają! 
Grupa magików, która na wyżyny 
wzniosła sztukę scenicznej iluzji 
– ukazując ludzkim oczom rzeczy 
o jakich dotąd nikomu się nie 
śniło i obdarowując publicz-
ność milionami dolarów z kont 
niczego nie podejrzewających 
bogaczy – tym razem wpadnie 
w nie lada tarapaty. Ich żądny 
zemsty dawny rywal doprowadzi 
do katastrofy podczas finału 
Super Bowl, o którą oskarżeni 
zostaną Czterej Jeźdźcy. Uciekając 
przed FBI i policją, znienawidzeni 
przez publiczność będą musieli 
udowodnić swą niewinność 
i usidlić swego wroga. A wszystko 
to oczywiście przy użyciu swych 
niezwykłych umiejętności.

Kobiety bez wstydu
Polska/ Komedia/ 110 minut/ 
Od 15 lat

Obdarzony magnetycznym 
wpływem na płeć piękną Piotr 
rzuca pracę kelnera w Wiedniu 
i w rodzinnym Krakowie otwiera 
praktykę psychoanalityka. Nie 
ważne, że brak mu kwalifikacji 
i doświadczenia. Jego gabinet 
„tylko dla pań” co dzień pęka 
w szwach, a jego sypialnia przeży-
wa prawdziwe oblężenie.

CzwarteK, 14.07.2016
15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant 
(2D dubbing)
17:45 – Iluzja 2
20:00 – Iluzja 2

PIąteK, 15.07.2016
15:45 – Iluzja 2
18:00 – Facet na miarę 
- PREMIERA
20:00 – Iluzja 2

Sobota, 16.07.2016
15:45 – Iluzja 2
18:00 – Facet na miarę 
20:00 – Iluzja 2

NIedzIela, 17.07.2016
15:45 – Iluzja 2
18:00 – Facet na miarę 
20:00 – Iluzja 2

PoNIedzIałeK, 18.07.2016
Kino nieczynne

wtoreK, 19.07.2016
18:00 – Facet na miarę 
20:00 – Iluzja 2

Środa, 20.07.2016
18:00 – Facet na miarę 
20:00 – Iluzja 2

CzwarteK, 21.07.2016
18:00 – Facet na miarę 
20:00 – Iluzja 2

PIąteK, 22.07.2016
16:00 – Facet na miarę 
17:45 – Kobiety bez wstydu 
- PREMIERA
20:00 – Kobiety bez wstydu

Sobota, 23.07.2016
16:00 – Facet na miarę 
17:45 – Kobiety bez wstydu
20:00 – Kobiety bez wstydu

NIedzIela, 24.07.2016
16:00 – Facet na miarę 
17:45 – Kobiety bez wstydu
20:00 – Kobiety bez wstydu

PoNIedzIałeK, 25.07.2016
Kino nieczynne

wtoreK, 26.07.2016
17:45 – Kobiety bez wstydu
20:00 – Kobiety bez wstydu

Kabaret Skeczów Męczących w mieście
WYSTĘP | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ Kabaretu Skeczów Męczących. Spek-
takl jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup kabaretowych w Polsce odbędzie się w piątek, 
23 września 2016 roku, w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12. Początek o godzinie 18:00. Bilety w cenie 45 
złotych dostępne są w kasie kina oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierście-
nia” przy alei Niepodległości 6.

Po niezwykle udanym roku 
2015 Kabaret Skeczów 
Męczących wraca "Pod 
prądem". Wraca  ze zdwo-
joną kabaretową mocą. 
W najnowszym spekta-
klu nie zabraknie nicze-
go, z czego zna i ceni ich 
każdy kabaretowy widz 
w kraju. Będą megawaty 
energii płynącej ze sceny, 
będą uwielbiane przez pu-
bliczność, nietuzinkowe 
postacie, grane przez Ja-
rosława Sadzę, a przede 
wszystkim nowe, nie emi-
towane w tv skecze.
To największa dotychcza-
sowa produkcja kabaretu. 
Pod prądem ma być też 
trochę pod prąd, nie za-
braknie więc odważnych 
treści i elektryzujących 
tekstów, które zbudują po-
trzebne napięcie.
-Podłącz się do nas i daj 
się zabrać w kabaretową 
podróż po polskich absur-
dach, które KSM tak wy-
raziście ukazuje w swojej 
twórczości - podkreślają 
kabareciarze.
Bilety w cenie 45 złotych 
dostępne są w kasie kina 
oraz w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierście-
nia” przy alei Niepodle-
głości 6.
(GB)
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Pokazy lotnicze w Siemirowicach
ZAPOWIEDŹ | Dwugodzinny blok pokazów w powietrzu oraz wystawa statyczna samolotów i śmigłowców lotnictwa Sił 
Zbrojnych to atrakcje przygotowane na tegoroczne obchody Święta Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego. W sobotę, 16 lipca brama jednostki w Siemirowicach będzie otwarta w godzinach 9.30 -16.30.

Tegoroczny dzień otwarty 44. Bazy Lotnictwa Morskie-
go związany jest z 60. rocznicą lądowania pierwszego 
samolotu w Siemirowicach oraz 96. rocznicą powstania 
polskiego lotnictwa morskiego. Z tej okazji w dynamicz-
nym pokazie w powietrzu, którego początek zaplanowa-
no na godzinę 11.00, będzie można zobaczyć maszyny 
lotnictwa morskiego – śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-14PŁ i śmigłowiec ratowniczy W-3RM 
Anakonda a także indywidualny pilotaż na samolotach 
odrzutowych MiG-29, F-16 i śmigłowcu szturmowym 
Mi-24, przelot pary samolotów szturmowych Su-22 oraz 
Zespół Akrobacyjny Orlik na 7 samolotach turbośmigło-
wych PZL-130.
Na wystawie statycznej obok samolotów i śmigłowców 
polskiego lotnictwa wojskowego dostępny będzie mię-
dzy innymi przeciwlotniczy zestaw artyleryjski Blenda, 
uzbrojenie 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku 
oraz wyposażenie jednej z najnowocześniejszych jedno-
stek w polskiej armii – Morskiej Jednostki Rakietowej.

Wejście i wjazd na wystawę statyczną i do strefy pokazu 
możliwy będzie wyłącznie przez główną bramę lotniska. 
Dojazd bezpłatnym autobusem spod bramy głównej tylko 
o godzinie 9.30. Później bezpłatne autobusy będą kurso-

wały z wyznaczonych na terenie lotniska parkingów. Na 
wystawę statyczną i do strefy pokazu będzie można rów-
nież dojść pieszo.
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to jedy-
na w polskich siłach zbrojnych formacja wyspecjalizowa-
na w prowadzeniu operacji lotniczych nad obszarami mor-
skimi. Do głównych zadań brygady należy poszukiwanie, 
śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych samodzielnie 
i we współdziałaniu z siłami okrętowymi, poszukiwanie, 
rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom, zabezpiecze-
nie ratownicze polskiej strefy poszukiwania i ratownictwa 
na Bałtyku, monitoring ekologiczny oraz transport ludzi 
i sprzętu. Na wyposażeniu jednostek BLMW znajduje 
się 40 samolotów i śmigłowców w tym: samoloty Bryza 
w wersjach patrolowo – rozpoznawczej, monitoringu eko-
logicznego i transportowej, śmigłowce Mi-14 w wersji 
zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłow-
ce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze W-3RM oraz 
śmigłowce i Mi-2.   (GB)

Próbował wręczyć 
łapówkę
ZATRZYMANIE | Do 8 lat pozbawienia wolności 
grozi 37-latkowi, który próbował wręczyć policjan-
tom „łapówkę” w zamian za odstąpienie od karania 
go mandatem za spożywanie alkoholu w lęborskim 
Parku Chrobrego.  37-latek został zatrzymany i usły-
szał zarzuty udzielenia korzyści majątkowej funkcjo-
nariuszowi publicznemu. Odpowie też za spożywanie 
alkoholu w miejscu niewyznaczonym.

W sobotę (9 lipca)po po-
łudniu policjanci lębor-
skiej służby patrolowej, 
kontrolując teren Parku 
Chrobrego, zaznaczony na 
Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa jako miej-
sce, w którym dochodzi 
do spożywania alkoholu 
wbrew ustawowemu zaka-
zowi, zauważyli mężczy-
znę pijącego piwo. Infor-
mując go o popełnionym 
wykroczeniu przystąpili 
do legitymowania. Wtedy 
mężczyzna wyjął z kie-
szeni banknot stuzłotowy 
i włożył go do notatnika 
policjanta, który spisywał 
jego personalia, usiłując 
nakłonić go do odstąpienia 
od tej czynności. Munduro-
wi natychmiast zatrzymali 

tego mężczyznę i zabezpie-
czyli banknot, który będzie 
stanowił dowód w sprawie 
udzielenia korzyści mająt-
kowej. Zatrzymany to 37-
letni mieszkaniec Lęborka. 
Policjanci czując od niego 
alkohol, przebadali go al-
kotestem. Wynik badania 
wykazał, że miał w orga-
nizmie ponad dwa promile 
alkoholu.
Wczoraj 37-latek usłyszał 
zarzuty udzielenia korzyści 
majątkowej funkcjonariu-
szowi publicznemu. Wkrót-
ce odpowie też za spoży-
wanie alkoholu w miejscu 
niewyznaczonym. Grozi 
mu kara pozbawienia wol-
ności do 8 lat. Prokurator 
zastosował wobec niego 
dozór policyjny.   (KPP)
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Pomorski Broker Eksportowy
PROJEKTY | Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali 7 
lipca z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. umowy na realizację dwóch projektów: „Pomorski Broker Eksportowy. Kom-
pleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” oraz „Invest in Pomerania 2020”.  Przedsięwzięcia 
o łącznej wartości 280 mln zł otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości 177 mln zł ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
- Dzięki tym projektom będzie możliwa roz-
budowa systemu pozyskania inwestorów i ich 
obsługi, a także stworzenie kompleksowego 
systemu wsparcia ekspansji międzynarodo-
wej pomorskich firm– stwierdził z satysfakcją 
marszałek Mieczysław Struk - naszym celem 
jest awans Pomorskiego do pierwszej szóstki 
regionów o największej liczbie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz przyciągnięcie 
inwestycji o łącznej deklarowanej liczbie 5 
tys. miejsc pracy.
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza 
S.A. Łukasz Żelewski podkreśla, że projekt 
skierowany jest głównie do sektora Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw i ułatwi im rozwój 
działalności na rynkach międzynarodowych. 
Przeznaczony jest zarówno do firm, które jesz-
cze nie podejmowały działań eksportowych, 
a mają ku temu potencjał, jak również do już 
początkujących w działalności na rynkach za-
granicznych. Przewiduje się, że dzięki reali-
zacji projektu, do 2023 roku uda się wzmoc-
nić pozycję proeksportową 600 pomorskich 
firm, a także zwiększyć potencjał eksportowy 
1,2 tys. przedsiębiorstw z Pomorza.W ramach 
projektu ma zostać zbudowana sieć brokerów 
lokalnych, którzy mają m.in. identyfikować 
pomorskie firmy zainteresowane eksportem. 
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację 

na udział w targach, misjach gospodarczych, 
na koszty współpracy z zagranicznymi 
kontrahentami i polskimi firmami. Projekt 
o wartości ponad 84 mln zł otrzyma unijne 
wsparcie w wysokości 64 mln zł.
Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regio-
nu jest celem drugiego projektu „Invest in 
Pomerania 2020”. Przedsięwzięcie o war-
tości ponad 195 mln zł otrzyma wsparcie 
w wysokości ponad 113 mln zł.
Dyrektor Invest in Pomerania Marcin Piąt-
kowski poinformował, że w ramach projektu 
zostaną przygotowane i uzbrojone tereny in-
westycyjne oraz wdrożony zostanie system 
zachęt dla inwestorów. Będą przygotowane 
co najmniej dwie-trzy strefy przemysłowe 
o łącznej powierzchni co najmniej 70 ha, 
na których możliwe będzie natychmiastowe 
rozpoczęcie inwestycji. Przy wyborze po-
tencjalnych stref będą preferowane tereny 
o powierzchni minimum 20 ha, zlokalizowa-
ne wzdłuż głównych szlaków komunikacyj-
nych. W stworzonych w ten sposób strefach 
przemysłowych uprzywilejowani do uzyska-
nia grantów będą właściciele terenów, czyli 
jednostki samorządu terytorialnego, przedsię-
biorcy, Specjalne Strefy Ekonomiczne.Warun-
kiem będzie jednak zagospodarowanie 100% 
terenu do roku 2018. Promocja inwestycyjna 

dotyczyć będzie głównie branż kluczowych 
województwa i skierowana głównie na po-
tencjalnych inwestorów z krajów nordyckich 
Planuje się stworzenie unikalnego, dopaso-
wanego do specyfiki i do potrzeb pomorskich 
przedsiębiorców i inwestorów nowego syste-
mu zachęt.

-Zakładamy, że udzielimy wsparcia na etapie 
obsługi inwestycyjnej 750 firmom, a firmy, 
które ostatecznie podejmą decyzję o lokaliza-
cji inwestycji na Pomorzu stworzą minimum 
5 tys. miejsc pracy, natomiast ze szkoleń sko-
rzysta co najmniej 1,2 tys. osób – poinformo-
wał dyrektor Piątkowski.    Anna Kłos
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Kolejny budynek komunalny
INWESTYCJA | Lębork otrzyma dofinansowanie ze śrdoków Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Pieniądze posłużą do budowy nowego budynku komunalnego, 
które powstanie u zbiegu ul. Marusarzówny i Czecha.

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego ogłosił wyniki oceny 
punktowej wniosków o do-
finansowanie budownictwa 
komunalnego, socjalnego 
i mieszkań chronionych. 
Wniosek Lęborka został 
wysoko oceniony i w punk-
tacji zajął 7. miejsce na 96 

wniosków.
Oznacza to, że miasto 
otrzyma 30% dofinansowa-
nia z BGK na budynek ko-
munalny planowany przy 
u zbiegu ul. Marusarzówny 
i Czecha.
Budynek ma mieć 33 loka-
le o powierzchni od 36 do 

50 metrów kwadratowych. 
Orientacyjny koszt budo-
wy to 4,7 mln zł.
Przetarg na roboty bu-
dowlane ogłoszony zosta-
nie jesienią po podpisaniu 
umowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego.
(UM)
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

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 lub wynajmę działkę bu-
dowlana z garażem 616m2 Reda, 
ul.12Marca. Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budowlaną pod 
lasem, 3km od Lęborka/Łówcze, 
1200m2, cena 33 000zł. Tel: 602-
306-210

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie w Wejherowie 
47m na małe lub sprzedam. Tel: 511-
874-564

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Renault Scenic 1.6 16V 
benzyna/gaz, 2000r. Tel: 601-638-
877

KUPIĘ

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

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY
Sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

Zlecę renowacje drewnianych drzwi, 
Wejherowo. Tel: 502-351-988

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plene-
rowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

Sprzedam telewizor kolorowy z pi-
lotem, 14 cali, cena 50 zł. Tel: 507-
486-424  

Sprzedam gazowy grzejnik wody, 
przepływowy Ariston Junkiers, cena 

170 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam komodę olcha szerokość 
130cm, wysokość 93cm, głębokość 
43cm, cena 230zł. Tel: 510-501-955

Kupię starą szafę, szerokość 80-
100cm. Tel: 602-306-210

Sprzedam rower Grand, koła 26 cali, 
trzy letni, cena 350 zł, Wejherowo. 
Tel: 500-080-271

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

Mata dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, 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 dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, dam-

ską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, pra-
ce w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

510 894 627
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Przegrana z Kaszubią Kościerzyna
16 | gle24.pl/sportCzwartek, 14  lipca 2016

PIŁKA NOŻNA | Rano start tygodniowego obozu i przebieżka wokół jeziora Lubowidz. Pod wieczór sparing z czwartoligową Ka-
szubią. Tak wyglądał poniedziałek (11 lipca) seniorów Pogoni.

W meczu trener Walkusz 
kolejny raz przetestował wie-
lu zawodników, w tym obec-
nego po raz pierwszy nowego 
bramkarza. Mimo dobrego 
początku to goście strzela-
li bramki. Najpierw sam na 
sam z Katzorem wyszedł te-
stowany gracz Kaszubi i po 
położeniu naszego bramkarza 
strzelił do pustej bramki. Do 
przerwy gola zdobył także 
Wenta.

W II połowie na boisku 
w Pogoni pojawił się teore-
tycznie słabszy skład, choć to 
ta ekipa w końcówce meczu 
zdobyła dwie bramki. Naj-
pierw jednak w 68 minucie 
dla Kaszubi bramkę 

strzelił Rychłowski. Odpo-
wiedział mu Kamil Klimas 
zdobywając bramkę przy 
asyście Skibickiego, chwilę 
później ten sam zawodnik 
miał niewykorzystaną akcję 
sam na sam. Wynik 

ustalił kilka minut później 
testowany w Pogoni młodzie-
żowiec.

- Wynik pokazuje, że sporo 
pracy przed nami, choć tak 
naprawdę nie mamy czasu 

popracować. Przypomnę, że 
w sobotę ważne dla nas spo-
tkanie z Kotwicą Kołobrzeg 
w Pucharze Polsk i- mówił 
po meczu szkoleniowiec Po-
goni Waldemar Walkusz. - 
Przygotowujemy się swoim 
rytmem, dopinamy kadrę, 
myślę, że to będzie całkiem 
dobrze w lidze wyglądać. 
Wynik był dziś 

drugorzędną sprawą, zagra-
liśmy na dwie jedenastki.

Z kolei trener Kaszubii To-
masz Bąkowski komplemen-
tował grę drużyny Pogoni.

– Myślę, że cały mecz był 
ze wskazaniem na Pogoń. 
Dłużej utrzymywali się przy 
piłce i stworzyli sobie dużo 
sytuacji, może nie klarow-
nych, ale sytuacji na naszej 
połowie. My byliśmy w 100% 
skuteczni i to zadecydowało, 
że prowadziliśmy już 3:0. 
Przewaga Pogoni była spo-
wodowana też tym, że wpro-
wadziłem 5 czy 6 młodzie-
żowców. Jesteśmy zupełnie 
na innym etapie niż Pogoń. 
Gramy młodymi chłopakami, 
którzy pokazali, że warto na 
nich postawić. (GB)

POGOń LĘBOrK – 
KASZuBIA KOŚCIErZyNA 

2:3 (0:2)
BrAmKI: 
0:1 testowany (’14)
0:2 wenta (’38)
0:3 rychłowski (‘68)
1:3 Klimas (’85)
2:3 testowany (’87)

Pierwszy transfer Pogoni
TRANSFER | Patryk Pytlak urodzony w Słupsku 26-letni pomocnik to pierwszy 
transfer Pogoni przed sezonem 2016/2016 w III lidze.

Mierzący blisko 180 cen-
tymetrów zawodnik ma być 
wzmocnieniem ofensywnej 
formacji. W meczach sparin-
gowych trener Walkusz wy-
stawiał go na lewym skrzydle.  
Pytlak swoją karierę rozpo-
czynał w Żakach 98 Ustka. 
Kolejnym klubem w karierze 
był Gryf 95 Słupsk. Od junio-
rów do seniorów na Zielonej 
spędził 6 sezonów, grając 
docelowo w III lidze. W run-
dzie wiosennej 2011/2012 za-
mienił Słupsk na Kołobrzeg. 
W Kotwicy także grał na 
poziomie III ligi. W barwach 
tego klubu rozegrał 11 spo-
tkań zdobywając 2 bramki. Po 
półrocznej grze w Kołobrze-
gu Pytlak trafił do II-ligowej 
Bytovii Bytów, gdzie miał 
okazję poznać trenera Wal-
kusza. Zapewne ta znajomość 
zaowocowała tym, że były już 
zawodnik Gryfa Słupsk zagra 
w barwach Pogoni. W By-
towie zagrał tylko w trzech 
spotkaniach ligowych oraz 
jednym pucharze. Kolejnym 
klubem było Pomorze Potę-
gowo. Po wycofaniu Pomorza 
z ligi Pytlak postanowił wrócić 
do Słupska. W ostatnim sezo-
nie, zresztą nie najlepszym dla 

Gryfa który zaliczył spadek do 
4 ligi, Pytlak spędził na boisku 
1305 minut, na co złożyło się 
17 spotkań, z tego 16 w pierw-

szej „11”. Zdobył dwie bramki 
oraz 6-krotnie został ukarany 
żółtą kartką. 

(PL)
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Piąte miejsce w Europie
PŁYWANIE | Pływaczka UKS 1 MEYN SOLEX Lębork Weronika Hallmann wspię-
ła się na szczyt swojej sportowej kariery w Mistrzostwach Europy Juniorów. Podczas 
mistrzostw, które na początku lipca organizowano w Hódmezővásárhely na Węgrzech 
podopieczna trenera Dariusza Gromulskiego w wyścigu finałowym na dystansie 100 m 
stylem klasycznym zajęła piąte miejsce w Europie z wynikiem 1:10,10.

Lęborska pływaczka w so-
botnich porannych elimi-
nacjach osiągnęła rezultat 
1:10,42 kwalifikujący ją do 
wyścigów półfinałowych 
(miejsca 1-16). W popołu-
dniowych półfinałach popra-
wiła swój rekord życiowy 
uzyskując wynik 1:09,94.

-Był to wspaniały debiut 
Weroniki w Mistrzostwach 
Europy Juniorów. We wszyst-
kich startach Weronika popra-
wiła swoje dotychczasowe 
rekordy życiowe. W mistrzo-
stwach dwukrotnie osiągnęła 
klasę mistrzowską w pływa-
niu (1:10,40) i potwierdziła, 

że warto inwestować w pły-
wanie w naszym mieście. Za 
rok przed Weroniką kolejna 
szansa startu w Mistrzostwach 
Europy Juniorów i wierzę, że 
na pewno ją wykorzystamy- 
komentuje trener Dariusz 
Gromulski.

(UM)


