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zamów drobne

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

Miasto świętowało 
przez pięć dni

Dopisała pogoda i  pu-
bliczność, udało się także 
zrealizować wszystkie zapla-
nowane atrakcje. W ramach 

świętowania zorganizowano 
Jarmark św. Jakuba z rzemio-
słem artystycznym, regional-
nym chlebem, serem, wędliną 
i napitkiem oraz wiele atrakcji 
dla dzieci. Najmłodsi bawili 
się także w ramach festynu 

odpustowego „Franciszkanie 
Dzieciom”, oglądali występy 
teatrów ulicznych, grajków 
i uczestniczyli w plenerze 
malarskim.

Nieodłączną częścią Lębor-
skich Dni Jakubowych były 

także wydarzenia sportowe – 
prawie 500 osób rywalizowa-
ło w tegorocznej i rekordo-
wej edycji Biegu św. Jakuba, 
miłośnicy Baśki rozgrywali 
karciany turniej „Lãbòrśczi 
Baszci”, w ramach święto-

wania rozegrano również 
Jakubowy Turniej Siatkówki 
Plażowej.

Lęborskie Dni Jakubowe 
2016 upłynęły także w rytmie 
dźwięków muzyki z różnych 
regionów: Słowacji, Ukrainy, 

Białorusi, Polski. Organiza-
torzy zaplanowali także duże 
atrakcje muzyczne – sobotni 
wieczór zakończył atrakcyj-
ny koncert Sylwii Grzeszczak 
a na zakończenie LDJ zagrała 
grupa Enej. / więcej str. 3

RELACJA | Lębork przez pięć był kolorowy, tętniący życiem i pełen ulicznego gwaru i dobrej muzyki.  W mieście zakończyły się pię-
ciodniowe obchody Lęborskich Dni Jakubowych.

Fo
t. 

M
ic

ha
ł S

ał
at

a

Lęborczanka trzykrotną 
Mistrzynią Polski str.  8
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Jak informuje Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Lęborku - 
do rozmycia korpusu drogo-
wego i zarwania nawierzchni 
jezdni doszło na na odc. od km 
25+600 do 25+700 w miej-
scowości Nowa Wieś Lębor-
ska.- w dniu wczorajszym, 
21.07.2016 r. w godzinach 
nocnych z uwagi na bezpośred-
nie zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia dla ludzi, mienia 
i środowiska w trybie awaryj-
nym dokonano całkowitego 
zamknięcia drogi dla ruchu sa-
mochodowego w wymienionej 
lokalizacji - informuje Sławo-
mir Lewandowski z biura pra-
sowego Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego.

Drogowcy tłumaczą, że 
do zniszczenia drogi doszło 

podczas intensywnej ulewy 
w nocy z 14 na 15 lipca, tym-
czasowo został wyznaczony 
objazd dla wszystkich samo-
chodów przez miejscowości 
Wilkowo Nowowiejskie i Gar-
czegorze.

Objazd w takiej formie bę-
dzie funkcjonował do czasu 
wprowadzenia przez firmę 
SKANSKA S.A., która będzie 
Wykonawcą awaryjnej napra-
wy korpusu drogowego no-
wej, tymczasowej organizacji 
ruchu drogowego.

Przewidywany termin roz-
poczęcia robót i wprowa-
dzenie nowej tymczasowej 
organizacji ruchu przez fir-
mę SKANSKA S.A. nastąpi 
od 01.08.2016 r. i potrwa do 
30.09.2016 r. (GB)

Objazd na drodze 
wojewódzkiej nr 214
UTRUDNIENIA | W czwartek 21 lipca droga wojewódzka nr 214 w Nowej Wsi Lęborskiej 
została zamknięta. Powodem zamknięcia drogi jest rozmycie korpusu drogowego i za-
rwanie nawierzchni jezdni, które stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi. 
Drogowcy wyznaczyli objazd przez miejscowości Wilkowo Nowowiejskie i Garczegorze.
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P r e z y d i u m 
Kapituły „Lę-
borskiego Lwa” 
obradowało 19 
lipca. Szansę na 
otrzymanie wy-
różnienia miały 
dwie osoby - Ks. 
Kanonik Henryk 
K r e n c z k o w s k i 
i Anna Sobolew-
ska.

W ramach gło-
sowania wpły-
nęło 13 zakle-
jonych kopert, 
z których wyjęto 
13 wypełnionych 
prawidłowo  kart 
do głosowania.

Pierwsza osoba 
nominowana do 

wyróżnienia otrzy-
mała 6 głosów, 
druga osoba - 7 
głosów.

- Z g o d n i e 
z Uchwałą Rady 
Miejskiej Wyróż-
nienie „Lęborski 
Lew” może otrzy-
mać osoba, która 
uzyska minimum 
65% głosów waż-
nych (9 głosów).  
Wobec niespełnie-
nia tego wymogu. 
Wyróżnienia  Ho-
norowego  Miasta 
Lęborka  „Lęborski 
Lew” w roku 2016  
nie przyznano - tłu-
maczą przedstawi-
ciele Kapituły.(GB)

„Lęborski Lew” nie został przyznany
NAGRODA | W tym roku Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew” nie zo-
stało przyznane. Podczas głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów.

Dofinansowanie to efekt 
programu wieloletniego„ Na-
rodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”, który będzie 
realizowany w roku szkolnym 
2016/2017.

Miasto otrzymało dofinanso-

wanie w wysokości 12 tysięcy 
złotych, kwotę 6 tysięcy zło-
tych otrzyma Gimnazjum nr 
1, pieniądze w wysokości 6 
tysięcy złotych trafią również 
do Gimnazjum nr 2.

(GB)

Środki na zakup 
książek
DOTACJA | Wojewoda Pomorski przyznał Gminie Mia-
sto Lębork dotację celową z budżetu Państwa w łącznej 
kwocie 12 000 zł. Środki będą przeznaczone na kupno ksią-
żek (nowości wydawniczych, książek niebędących podręcz-
nikami) do szkolnych bibliotek.
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Festiwal będzie trwał ponad 
6 godzin. Będzie to impreza 
masowa, płatna, nastawiona 
na ponad 15 tysięcy osób. 
6 sierpnia na scenie, któ-
ra powstanie na placu przy 
Szkole Podstawowej w Łe-
bie, na żywo wystąpi sze-
ściu znanych wykonawców 
zagranicznych z tamtych lat. 
Organizatorzy zdradzili czte-
rech z sześciu wykonawców 
, a są to m.in.: Fun Factory, 
LayZee aka Mr President, 
znany z takich hitów jak 
„Coco Jambo”, zespół Loona 
„Bailando”, Nana „Lonely” 
czy Fun Factory „I Wanna 
Be With U”.

- Będzie to pierwsze tak 
duże wydarzenie w naszym 
regionie. Jak widać zapo-

wiada się naprawdę gorący 
sezon tego lata w Łebie, pe-
łen wielu atrakcji dla odwie-
dzających nas gości - mówi 

Michał Sałata, asystent Bur-
mistrza Miasta Łeby ds. Kul-
tury i Sportu.

Bilety na festiwal kosztują 

45 złotych, można je kupić na 
stronie internetowej -www.
lovemessagefestival.pl.

(GB)

Gwiazdy z lat 90-tych w Łebie
FESTIWAL | To będzie wielkie wydarzenie muzyczne i wyjątkowa atrakcja dla miłośników muzyki z lat 90-tych. 6 sierpnia 
2016 roku w Łebie odbędzie się festiwal w tym klimacie - Łeba Love Message Festival. Zapowiedziano występy prawdziwych 
gwiazd – Fun Factory, LayZee aka - MR. PRESIDENT, Loona, Fun Factory,  Nana, MasterBoy.

Świętowanie rozpoczęło się 
już w środę 20 lipca od spotka-
nia Parafii św. Jakuba z Diece-
zji Pelplińskiej. Tuż po Mszy 
Świętej w ogrodach francisz-
kańskich zorganizowano inte-
gracyjny piknik. Następnego 
dnia miało miejsce tradycyjne 
już wydarzenie ekumeniczne 
-  spod kaplicy ewangelicko-
augsburskiej wyruszył Marsz 
Pokoju, w którym  uczestni-
czyli  przedstawiciele ducho-
wieństwa i wiernych różnych 
wyznań. W Sanktuarium św. 
Jakuba Ap. odbyło się nabożeń-
stwo ekumeniczne.

W piątek, 22 lipca miało miej-
sce oficjalne, urzędowe rozpo-
częcie Lęborskich Dni Jaku-
bowych. W Stacji Kultura im. 
Stefana Fikusa miała miejsce 
uroczysta  sesja Rady Miejskiej 
Lęborka z udziałem delegacji 
zagranicznych z miasta Doboj 
(Bośnia i Hercegowina) oraz 
białoruskiego Wołkowyska. 
Najważniejszym punktem tego 
wydarzenia jest zazwyczaj 
wręczenie statuetek „Lębor-
skiego Lwa”, tym roku kapitule 
konkursu nie udało się jednak 
wybrać laureata tej prestiżowej 
nagrody. 

Tego samego dnia na scenie 
na Placu Pokoju odbyła się 
pierwsza odsłona X Międzyna-
rodowych Spotkań z Folklorem 
„Muzyka Regionów”. Oprócz 
lęborskich zespołów wystąpił 
polsko-ukraiński „Świtanok”, 
a także goście z zagranicy: ČE-
ČINKA z Bratysławy (Słowa-

cja), CZEPURUSZKI z Orzhiv 
(Ukraina), Zespół „Majowy 
Kwiat” z Mińska (Białoruś) 
oraz prezent od organizatorów 
na jubileuszowy festiwal zespół 
„Słowiańska Dusza” z Gdańska. 
Zespoły w Lęborku spędziły 
prawie tydzień, koncertowały 
również w Sopocie i Łebie oraz 
zwiedzały Pomorze.

Ważnym punktem piątkowe-
go świętowania było otwarcie 
wystawy „Stop – klatka. Stop – 
Lębork… Miasto okiem lębor-
czan”, którą można było oglą-
dać w wyjątkowo nietypowym 
miejscu, czyli w wieży sanktu-
arium św. Jakuba Ap. Podczas 
wystawy można było oglądać 
efekty konkursu fotograficz-

nego zorganizowanego przez 
Muzeum oraz Urząd Miejski 
w Lęborku. 

Na głównej scenie Jarmarku 
pod wieczór zagrała Orkiestra 
Dęta „Ziemia Lęborska”, a po 
niej zespół „CUBA de Zoo”. 
Dzień zakończyła widowi-
skowa i nietuzinkowa atrakcja 
historyczna - „Spacer z ducha-

mi”, czyli nocna wędrówka 
z rycerzami wzdłuż średnio-
wiecznych obwarowań. W so-
botę 

W sobotę Plac Pokoju i ulicę 
Staromiejską  wypełniły straga-
ny z rękodziełem artystycznym, 
wytworami sztuki ludowej 
i starociami, jubileuszowy, X 
Zlot mieli Jakubowie. Od rana 

w Kwaterze Zlotu trwała reje-
stracja chłopców i mężczyzn 
o imieniu Jakub. Przez trzy 
dni w centrum miasta Jarmark 
żył „Ożywioną Staromiejską” 
organizowaną przez Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata”. 
Przechodniów zabawiały ze-
społy ludowe, a deptakiem co 
rusz maszerowali perkusiści 
z grupy TREMOLO. Pojawiły 
się także  stoiska z malowaniem 
twarzy czy kącik fryzjerski dla 
najmłodszych. Sobotnie świę-
towanie miało także wymiar 
sportowy - rozegrano karciany 
turniej „Lãbòrśczi Baszci”, od-
był się  Jakubowy Turniej Siat-
kówki Plażowej a w Ulicznym 
Biegu św. Jakuba rywalizowała 
rekordowa liczba – 476 zawod-
ników. 

Widowiskowym zakończe-
niem świętowania był atrakcyj-
ny koncert Sylwii Grzeszczak.
Niedziela tradycyjnie miała cha-
rakter  odpustowy. Rozpoczął 
ją uroczysty barwny korowód 
ulicami miasta do Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. z udziałem du-
chowieństwa, rzemieślników, 
władz miasta, zespołów ludo-
wych i mieszkańców. Na Placu 
św. Jakuba odbył się również 
Festyn „Franciszkanie Dzie-
ciom”. Tradycyjnym punktem 
niedzielnego świętowania była 
także promocja miejskiego ka-
lendarza na rok 2017. Gwiazdą 
muzycznej niedzieli był wie-
czorny koncert zespołu Enej 
znanego m.in. z przeboju „Tak 
smakuje życie”. (GB)

Barwne Dni Jakubowe
RELACJA | Świętowanie w ramach Lęborskich Dni Jakubowych było wypełnione atrakcjami o charakterze folklorystycznym, 
muzycznym, sportowym, religijnym i historycznym. 
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Bazą imprezy będzie teren 
campingowy przy ulicy Tu-
rystycznej.W tym roku teren 
zlotu będzie podzielony na 
dwie strefy – dla samocho-
dów amerykańskich oraz dla 
starych Volkswagenów.

- Jeśli nacieszysz oczy wi-
dokiem Cadilaców, Dodge-
’ów czy Chevroletów to zaraz 
obok znajdziesz klimatyczne 
Garbusy lub Ogórki. W stre-
fie amerykańskiej natkniesz 
się również na sexy car wash, 
w której samochody nabiorą 
jeszcze większego blasku. 

W naszej myjni mycie nawet 
starego Robura będzie dla 
Ciebie niezapomnianym wi-
dokiem - podkreślają organi-
zatorzy imprezy.

W ramach zlotu  wystąpi 
kilkanaście świetnych kapel 
rockowych  a wisienką na 
zlotowym torcie będzie para-
da ulicami Łeby, aby turyści, 
którzy nie dotarli na zlot rów-
nież mogli nacieszyć oczy 
widokiem pięknych samo-
chodów. Parada odbędzie się 
13 sierpnia o godzinie 17.

(GB)

Motoryzacyjny 
zlot w Łebie
ZAPOWIEDŹ | W drugi weekend sierpnia w Łebie odbę-
dzie się American Dream Car Show i pierwsza edycja zlotu 
starych Volkswagenów. Imprezy, które w nadmorskiej miej-
scowości będą organizowane w dniach 11-14 sierpnia to pro-
pozycja dla osób, które kochają amerykańską motoryzację, 
zabytkowe samochody oraz klimatyczne stare Volkswageny.
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20 lipca br. Burmistrz Lę-
borka Witold Namyślak pod-
pisał Porozumienie w spra-
wie przygotowania projektu 
w ramach przedsięwzięcia 
Pomorskie Szlaki Kajako-
we. Celem Porozumienia 
jest wspólne przygotowanie 
Projektu pod nazwą „Rzeka 
Łeba- uwolnij energię natu-
ry”. Projekt zakłada wybudo-
wanie na rzece infrastruktury 
(przenoski, pola biwakowe, 
pola namiotowe, przystanie 
kajakowe) za łączną kwotę 
ok. 2,3 mln zł.

W Lęborku zagospodaro-
wany zostanie teren u zbiegu 

rzek Łeba i Okalica, gdzie 
wybudowane zostaną pomo-
sty przeznaczone do wyjmo-
wania i wodowania kajaków, 
a także miejsce przeznaczone 
do wypoczynku z ławkami, 
stołami, wiatami. Wartość 
inwestycji w Lęborku ponad 
300 tys. zł.  Dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
wyniesie do 85% kosztów 
prac. Projekt zostanie zło-
żony w konkursie o dofinan-
sowywanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Działa-

Gminy stworzą szlak kajakowy
INWESTYCJA | Rzeka Łeba może stać się wyjątkowo atrakcyjnym akwenem dla kajakarzy. Sześć gmin bę-
dzie realizowało wspólnie projekt „Rzeka Łeba- uwolnij energię natury” w ramach którego powstaną na 
rzece przenoski a w jej otoczeniu pola biwakowe, pola namiotowe i przystanie kajakowe.

nie 8.4. Wsparcie atrakcyj-
ności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego.Partnerstwo 
tworzą: Gmina Łęczyce (Li-
der Projektu), Gmina Miasto 
Lębork, Gmina Nowa Wieś 
Lęborska, Gmina Główczyce, 
Gmina Wicko, Gmina Miejską 
Łeba.

Pomorskie Szlaki Kajakowe 
to strategiczne przedsięwzięcie 
Samorządu Województwa Po-
morskiego, którego celem jest 
zagospodarowanie szlaków 
wodnych w województwie 
pomorskim dla rozwoju tury-
styki kajakowej. Założeniem 
Przedsięwzięcia jest zagospo-

darowanie ok. 1500 km ist-
niejących i potencjalnych po-
morskich szlaków kajakowych 
i wyposażenie w niezbędną 
infrastrukturę kajakową, m.in. 
budowę przenosek przy prze-
szkodach, budowę i rozbudo-
wę przystani kajakowych i pól 
biwakowych, zapewnienie 
odpowiedniego dostępu do 
miejsc etapowych spływów. 
Przedsięwzięcie obejmuje 
również opracowanie spójne-
go systemu oznakowania szla-
ków, zautomatyzowany sys-
tem informacji kajakowej oraz 
działania informacyjno – pro-
mocyjne. Realizacja Przedsię-
wzięcia ma się przyczynić do 
udostępniania potencjalnym 
odbiorcom dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego obsza-
rów zlokalizowanych wzdłuż 
szlaków wodnych. Działa-
nia te pozwolą na stworzenie 
spójnej oferty turystycznej na 
wszystkich szlakach objętych 
przedsięwzięciem. (BG)

Seria gier 
P o k e m o n 
w z o r o w a n a 
jest na popu-
larnym na ca-
łym świecie 
anime, które 
powstało w 
kraju kwitną-
cej wiśni. Mi-
łośnicy gry 
także w Łebie 
i okolicach 
znajdą swo-
je wirtualne 
stworki, które 
można złapać 
do swojego 
POKEBAL -
L’A

- Władze miasta zachęcają 
też maniaków Pokemonów 
do odwiedzenia Centrum 
Informacji Turystycznej, 
mieszczącego się przy ul. 
Kościuszki 121 w Łebie. 
Każdy gracz z zainstalowa-
ną grą na swoim smartfonie 

otrzyma łebski gadżet - pod-
kreśla Michał Sałata z UM 
Łeba.

Urzędnicy przypominają 
również,  że podczas samego 
grania na ulicach Łeby zale-
cane jest zachowanie zdro-
wego rozsądku oraz czujno-
ści. (GB)

Podczas wizyty u wójta 
gminy Nowa Wieś Lęborska 
Paulina Boryło otrzymała 
nagrodę za osiągnięcia spor-
towe, włodarz gminy pogra-
tulował także dziewczynie 
i życzył kolejnych sukcesów.

Finał Wojewódzki XIV Li-
cealiady Młodzieży Szkolnej 
W Indywidualnej LA zorgani-

zowano 10 czerwca w Choj-
nicach. Powiat lęborski re-
prezentowała między innymi 
czwórka uczniów z PCE ZSP 
-Paulina Boryło, Alicja Stan-
kowska, Adam Lange, Patryk 
Milczak. Podczas tych zawo-
dów Paulina Boryło zajęła 
I miejsce w rzucie oszcze-
pem. (NWL)

Wójt nagrodził sportsmenkę
NAGRODA | Paulina Boryło, mieszkanka gminy Nowa 
Wieś Lęborska otrzymała nagrodę sportową do Ryszarda 
Wittke, wójta gminy. Młoda sportsmenka zajęła I miejsce 
w rzucie oszczepem w Finale Powiatowym XVI Licealiady 
Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego.

Łeba przyjazna 
dla zbieraczy Pokemonów
INICJATYWA | Miasto Łeba zaprasza do wspólnej zabawy 
wszystkich graczy popularnej, mobilnej gry POKEMON GO!
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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

Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie
USA/ Animacja, Komedia, 
Przygodowy/ 99min/ b/o

Bohaterowie czterech filmów 
z serii „Epoka lodowcowa”, 
które w polskich kinach obejrzało 
ponad 6 milionów widzów, 
powracają, by przeżyć prawdzi-
wie niezwykłą przygodę. Tym 
razem niepoprawny Wiewiór 
w pogoni za upragnionym 
orzeszkiem wystrzelony zostaje… 
w kosmos, gdzie niechcący 
powoduje katastrofę, w wyniku 
której w kierunku Ziemi zmierza 
wielki meteor. Zanim dojdzie do 
„mocnego uderzenia”, Maniek, 
Diego i Sid muszą stawić czoło 
niezwykłym zjawiskom, wśród 
których są gigantyczne fale, 
wyładowania elektryczne i inne 
fenomeny natury.

Kiedy gasną światła
USA/ Horror/81min/ od 15 lat

Kiedy Rebecca opuściła rodzinny 
dom, myślała, że wraz z nim 
pozostawiła za sobą lęki z dzieciń-
stwa. Dorastając, nigdy nie miała 
całkowitej pewności, co było 
prawdziwe, a co nie, zwłaszcza 
kiedy gasły światła. Teraz jej 
młodszy brat, Martin, jest świad-
kiem tych samych niewyjaśnio-
nych i przerażających sytuacji, 
które kiedyś wystawiały na próbę 
jej zdrowie psychiczne i zagrażały 
bezpieczeństwu.

PiątEK, 29.07.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Kiedy gasną światła

Sobota, 30.07.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Kiedy gasną światła

NiEdziEla, 31.07.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Kiedy gasną światła

PoNiEdziałEK, 01.08.2016
Kino nieczynne

WtorEK, 02.08.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Kiedy gasną światła

Środa, 03.08.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Kiedy gasną światła

CzWartEK, 04.08.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 - Kiedy gasną światła

PiątEK, 05.08.2016
14:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
16:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 2D
18:00 - Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 3D
20:00 – Legion samobójców (2D 
napisy)

Główna scena stanie na 
placu koło Orlika w Łebie. 
Organizatorom udało się na-
mówić do występu prawdzi-
we gwiazdy muzyki hip-hop, 
wystąpi: Sobota, Sokół & 
Marysia Starosta, Kaen i gru-
pa Dwa Sławy. Prowadzenia 

imprezy podejmie się Proce-
ente, na gramofonach zagra 
Dj. Cider i Dj. Cube.W ra-
mach festiwalu odbędzie się 
także widowiskowa bitwa 
freestyle - „Bitwa o Łebę” 
z nagrodami ufundowanymi 
przez Burmistrza Łeby. Za-

powiedziano także rywaliza-
cję grafficiarzy 

na Skwerze Rybaka.
Oprócz muzyki na festiwalu 

znajdzie się także taniec hip-
hop. Lęborczanka - Natalia 
Kubica (solistka aktualnej 
edycji programu You Can 

Dance) poprowadzi blok tań-
ca hip-hop.

Wstęp na festiwal kosztuje 
55 złotych.

Szczegółowe informacje 
o wydarzeniu znajdują się na 
stronie internetowej: http://
lebskihiphop.pl/ (GB)

Hip-hopowe atrakcje w Łebie
KONCERT | 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.

Po niezwykle udanym roku 
2015 Kabaret Skeczów Męczą-
cych wraca „Pod prądem”. Wraca  
ze zdwojoną kabaretową mocą. 
W najnowszym spektaklu nie za-
braknie niczego, z czego zna i ceni 
ich każdy kabaretowy widz w kra-
ju. Będą megawaty energii pły-
nącej ze sceny, będą uwielbiane 
przez publiczność, nietuzinkowe 
postacie, grane przez Jarosława 
Sadzę, a przede wszystkim nowe, 
nie emitowane w tv skecze.

To największa dotychczasowa 
produkcja kabaretu. Pod prądem 
ma być też trochę pod prąd, nie 
zabraknie więc odważnych treści 
i elektryzujących tekstów, które 
zbudują potrzebne napięcie.

-Podłącz się do nas i daj się za-
brać w kabaretową podróż po pol-
skich absurdach, które KSM tak 
wyraziście ukazuje w swojej twór-
czości - podkreślają kabareciarze.

Bilety w cenie 45 złotych dostęp-
ne są w kasie kina oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” przy 
alei Niepodległości 6.

(GB)

Kabaret Skeczów Męczących w mieście
WYSTĘP | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ Kabaretu Skeczów Męczących. Spektakl 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 Pierścienia” przy alei Niepodległości 6.
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Fundatorami Polskiej Fun-
dacji Narodowej są czołowe 
polskie koncerny z kluczo-
wych sektorów gospodarki: 
energetyki, transportu, logi-
styki, wydobycia, hutnictwa, 
paliw, ubezpieczeń, chemii, 
sektora finansowego, nieru-
chomości, a także gier loso-
wych.

-Inicjatywa powołania fun-
dacji płynie z silnej, ale wciąż 
niespełnionej, potrzeby wy-
miany wiedzy i doświadczeń 
oraz szeroko zakrojonej 
współpracy największych 
spółek skarbu państwa na 
rzecz poprawy wizerunku 
polskiej gospodarki– mówi 
Dawid Jackiewicz, minister 
skarbu państwa.

-Połączony potencjał pol-
skich przedsiębiorstw daje 
gwarancję powodzenia tej 
zaszczytnej misji, której fi-
nalnym celem powinno być 
usunięcie z międzynarodo-
wej przestrzeni publicznej 
wielu nieprawdziwych i nie-
sprawiedliwych stereotypów 
o Polsce i jej gospodarce. Od 

lat utrudniają one naszym 
firmom działalność. Praw-
dziwy wizerunek pozwoli 
wzmocnić naszą wiarygod-
ność, a to pomoże pozyski-
wać więcej środków na re-
alizację inwestycji, których 
zadaniem jest napędzanie 
polskiej gospodarki– dodaje 
Dawid Jackiewicz.

Przemysław Piesiewicz, 
wiceprezes Energa SA za-
powiada aktywne uczestnic-
two w pracach rady fundacji 
w wyznaczaniu strategicz-
nych kierunków działania. 

-Energa włącza się w tę 
bardzo potrzebną inicjaty-
wę, aby skutecznie wspie-
rać rozwój marki „Polska”, 
pomagać w kształtowaniu 
pozytywnego przekazu po-
strzegania naszego kraju 
i Polaków jako nowoczesne-
go, bezpiecznego państwa 
z aspiracjami – podkreśla 
wiceprezes Energa SA.

Swoimi działaniami funda-
cja będzie dążyła do obale-
nia stereotypów związanych 
między innymi z postrzega-

niem polskiej gospodarki. 
Wśród nich jest np. taki, że 
polska energetyka nie roz-
wija czystych, odnawial-
nych źródeł energii, a jej 
miks energetyczny, oparty 
o krajowe surowce, zanie-
czyszcza środowisko. Tym-
czasem tworzymy więcej 
źródeł energii wiatrowej 
i generujemy więcej tego 
rodzaju energii odnawialnej 
niż np. Dania, która uchodzi 
za jednego z liderów w tej 
dziedzinie. Budowane przez 
nas elektrownie należą do 
najnowocześniejszych na 
świecie. Jak żaden inny kraj 
Polska obniżyła emisje CO2 
o 30 proc. w ciągu 26 lat, 
jednocześnie siedmiokrotnie 
zwiększając PKB.

Fundacja, będąca platfor-
mą współpracy najwięk-
szych spółek skarbu pań-
stwa, rozpocznie działalność 
w trzecim kwartale 2016 r. 
i da możliwość realizacji 
nieosiągalnych wcześniej 
projektów na skalę Polski, 
Europy i świata, gwarantując 

przy tym osiąganie silnych 
efektów synergii. 10 spo-
śród 17 fundatorów Polskiej 
Fundacji Narodowej zali-
czanych jest do indeksu 20 
największych spółek Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie, a kolejne dwie 
wchodzą w skład WIG40.

Na liście przedsiębiorstw 
zakładających fundację znaj-
dują się cztery grupy energe-
tyczne dostarczające ener-
gię elektryczną do ponad 
90 proc. odbiorców: PGE 
Polska Grupa Energetycz-
na, Enea, Energa, Tauron, 
a także najwięksi producenci 
i sprzedawcy gazu oraz paliw 
w kraju, czyli Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownic-
two, PKN Orlen oraz Grupa 
Lotos. Wśród fundatorów 
znajdują się również czoło-
wi dostawcy usług ubezpie-
czeniowych i finansowych, 
czyli PZU, PKO BP i Giełda 
Papierów Wartościowych, 
jak również lider na rynku 
gier losowych, Totalizator 
Sportowy. (GB)

Energa w  Polskiej Fundacji Narodowej

- Energa włącza 
się w tę bardzo 
potrzebną inicjatywę, 
aby skutecznie wspierać roz-
wój marki „Polska”, pomagać 
w kształtowaniu pozytywnego 
przekazu postrzegania naszego 
kraju i Polaków jako nowocze-
snego, bezpiecznego państwa 
z aspiracjami – podkreśla Prze-
mysław Piesiewicz, wiceprezes 
Energa SA, wiceprezes Energa SA.

”

ENERGETYKA | 17 największych polskich przedsiębiorstw - w tym Energa SA - powołuje Polską Fundację Narodową, której 
zadaniem będzie promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu 
Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.



licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KOtŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtruDNIę pracownika do prac do-
ciepleniowych, doświadczenie. Tel: 
782-993-120

SZUKAM PRACY

ZAOpIEKujE się dzieckiem na osie-
dlu Dzięcielskiego, mam 53 lata i do-
świadczenie. Tel: 606-429-746

TOWARZYSKIE

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

SINGEL 34 lata modelowy typ urody, 
szuka Pani 28-50 lat,miłej sponsorki, 
Gdańsk. Tel: 735-001-684

RÓŻNE

SprZEDAm gazowy grzejnik wody 
przepływowej Ariston Junkiers, cena 
170 zł. Tel: 510-501-955

SprZEDAm tanio akcesoria na ba-
sen: okulary, zatyczki, stroje, itp. Tel: 
781-426-010

SprZEDAm pianino po niemieckie. 
Tel: 781-426-010

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SprZEDAm tanio kompletny moni-
toring SAMSUNG z kolorową kamerą. 
Tel: 781-426-010

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

USŁUGI

SZKODy komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel: 601-631-835

pOżyCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, gotów-

ka od ręki. Tel: 510-908-900

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 oko-

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SprZEDAm działkę budowlana 1600 
m2 przy trasie Lębork-Wejherowo. 
Sąsiednie działki uzbrojone. Możli-
wość otworzenia działalności, prze-
stępna cena. Tel: 510-475-765

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 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SprZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZuKASZ 
prACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
Exp.pDp. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

OGŁOSZENIA 
W rAmCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WyKAZ KAtEGOrII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

510 894 627

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

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jagoda Lezner

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

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

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

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

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

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

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

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

SprZEDAm mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KupIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z 
okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.
com

SprZEDAm kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁOtA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

SprZEDAm szafę 
2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SprZEDAm rowerek tre-
ningowy orbitrek, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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



Turniej od samego począt-
ku odbywa się na komplek-
sie sportowo-rekreacyjnym 
CSiR przy ulicy 9 Maja 1 
podczas Lęborskich Dni Ja-
kubowych. 

W tegorocznym turnieju 
wzięło udział 15 par, które 
zacięcie walczyło o zwycię-
stwo. Atmosfera wśród  za-
wodników i kibiców, jak co 
roku, była bardzo pozytywna 
i przyjemna. Na boisku nie 
brakowało walki, zaangażo-
wania i bardzo ładnych za-
grań. Wszystko odbywało się 
w duchu zdrowej sportowej 
rywalizacji i duchu fair play.

Turniej rozpoczął się o go-
dzinie 10:00 a zakończył po 
18:00, w trakcie tych 8 godzin 
rozegranych zostało 30 meczy. 
Poziom zespołów w tym roku 
był bardzo wysoki i w większo-
ści mecze były bardzo wyrów-

nane. W całym turnieju, tylko 
jedna para nie doznała poraż-
ki, Sebastian Bolda i Adam 
Miotk którzy zwyciężyli bez 
przegrania meczu. Ta para po-
konała w finale parę Stoltman 
Marek, Leper Krzystof. W ze-
szłym roku obie pary również 

grały w finale i również wtedy 
zwyciężyli Bolda, Miotk. 

Na miejscu trzecim uplaso-
wała się para Kudźba Seba-
stian, Wiktorowicz Jordan, 
pokonując parę Koziacz Grze-
gorz, Sobczak Sebastian. Naj-
lpesze trzy zespoły otrzymały 

z rąk Mariana Kurzydło meda-
le i statuetki oraz nagrody rze-
czowe. Podczas podsumowa-
nia turnieju, zawodnicy zostali 
zaproszeni na przyszłoroczną 
10 edycję Jakubowego Turnie-
ju Siatkówki Plażowej.

(GB)

8 gle24.pl/sportCzwartek, 28 lipca 2016|

Letnie Mistrzostwa Polski 
Juniorów 16-letnich w pły-
waniu rozegrano w dniach 
15-17 lipca 2016 roku na 
50-cio metrowej pływalni 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim.

W piątkowym finale na 
50 m stylem klasycznym 
osiągnęła rezultat 0:32,06. 
W sobotę w wyścigu na 
200 m stylem klasycznym 
doskonałe rozłożenie tem-
pa i wspaniały finisz na 
ostatniej pięćdziesiątce 
pozwolił Weronice odnieść 
kolejne zwycięstwo z rezul-
tatem 2:33,08. W niedziel-
nym finale na 100 m stylem 
klasycznym lęborczanka 
pokonała aktualną wice-
mistrzynię Polski senio-
rek i czwartą zawodniczkę 
w Europie w kategorii ju-
niorek – pływaczkę Juweni 
Wrocław Aleksandrę Iwa-
nowską zajmując pierwsze 
miejsce z czasem 1:10,06.

-Marzenia się spełnia-
ją. Takie marzenie miała 
Weronika przystępując we 
wrześniu 2015 roku do ko-
lejnego okresu treningowe-
go na pływalni w Lęborku. 
Po dziesięciu miesiącach 

wytężonej pracy lęborska 
zawodniczka wspięła się na 
szczyt swoich aktualnych 
możliwości i udowodniła 
wielu młodym zawodni-

kom, że marzenia mogą się 
spełniać jeśli są poparte 
systematyczną pracą trenin-
gową. Gratuluję Weronice 
wytrwałości i życzę wielu 

kolejnych sukcesów spor-
towych - podkreślił Dariusz 
Gromulski, trener zawod-
niczki.

(uKS)

Lęborczanka trzykrotną 
Mistrzynią Polski
PŁYWANIE | Weronika Hallmann zaprezentowała znakomitą formę w Letnich Mi-
strzostwach Polski Juniorów 16-letnich. Pływaczka UKS 1 MEYN SOLEX Lębork 
trzykrotnie zajęła pierwsze miejsca w wyścigach finałowych zdobywając złote me-
dale na dystansach 50, 100 i 200 m stylem klasycznym.

9 edycja jakubowego turnieju
SIATKÓWKA | Po raz 9 odbył się Jakubowy Turniej Siatkówki Plażowej organizowany przez Centrum Sportu 

i Rekreacji w Lęborku oraz Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. 
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TENIS STOŁOWY 
| Sławomir Dosz, osiem-
nastoletni zawodnik Polta-
rex Pogoń Lębork został 
powołany do pięcioosobo-
wej męskiej reprezentacji 
Polski juniorów.W dniach 
8-17 lipca br. w stolicy 
Chorwacji - Zagrzebiu od-
były się Mistrzostwa Eu-
ropy Kadetów i Juniorów 
w tenisie stołowym.

Rywalizację o Mistrzo-
stwa Europy Juniorów roz-
począł turniej drużynowy, 
w którym wystartowało 41 
ekip narodowych.Mistrzo-
stwo Europy zdobyli Wło-
si, zaś Polska uplasowała 
się na 13 miejscu.

(GB) fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k

Awans do 1 ligii poprzedzi-
ły kilkuletnie przygotowania 
i tylko jeden sezon gry w 2 
lidze. Udział w rozgrywkach 
1 ligi przerasta jednak moż-
liwości sportowców, którzy 
samodzielnie utrzymują swoją 
drużynę.

- W 2 lidze utrzymywaliśmy 
naszą drużynę sami. Zrzucali-
śmy się na paliwo i jechaliśmy 
na mecz. Sami kupiliśmy sobie 
stroje i inny potrzebny sprzęt. 
Teraz jednak mamy do roze-
grania 22 spotkania - to ponad 
6 tys. km do przejechania. Tego 
już sami nie zrealizujemy. To 
konieczność poruszania się po 
kraju wynajętymi busami. To 
sprzęt sportowy i diety, doży-
wianie i suplementy dla chło-
paków. W kilku przypadkach 
niezbędne noclegi - tłumaczy 
Wojciech Jabłonowski, pomy-
słodawca założenia drużyny 
futsalu w Lęborku i prezes 
Lęborskiego Stowarzyszenia 
Sympatyków Sportu.

Według sportowców udział 

w 1 lidze zapewni promocję re-
gionu, miasta i powiatu. Ważna 
zaleta to takze promocja spor-
towego trybu życia młodych 
ludzi i wspieranie ich rozwoju.

Aby nie korzystać z pienię-
dzy z budżetu miasta i samo-
rządu sportowcy skorzystali 
z popularnego serwisu finan-
sowania społecznościowego 
wspieram.to.

Projekt został zamieszczony 
pod linkiem https://wspieram.
to/1ligafutsalu

Celem projektu, zebranie 
kwoty 94 400 złotych, któ-
ra pozwoli na sfinansować 
udziału  drużyny w rozgryw-
kach 1 ligi Polskiej Ligi Fut-
salu. Sportowcy deklarują, że 
całą zebraną kwotę wydadzą 
na pokrycie kosztów związa-
nych z grą. Jeśli uda się zebrać 
większą kwotę niż oczekiwana 
to wtedy nadwyżka zostanie 
zainwestowana w przygotowa-
nia (obóz sportowy) oraz do-
kupienie potrzebnego sprzętu 
sportowego. (GB)

Zbierają na udział 
w 1 lidze

FUTSAL | Drużyna futsalowa z Lęborka - Team Lę-
bork awansowała do 1 ligi Polskiej Ligi Futsalu (liga 
centralna przy PZPN-ie). Sportowcy planują sfinanso-
wać kosztowny udział w rozgrywkach za pomocą zbiórki 
społecznościowej w internecie. Kampania wystartowała 
na stronie internetowej wspieram.to.

Tenisiści rywalizowali 
w Zagrzebiu


