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Przyszły do nas iście letnie temperatury. Jak so-
bie radzić z takimi upałami? Oto kilka porad!

Chusta w parze z ochłodą
Nie bez powodu Egipcjanie noszą chusty. Ten przewiewny 
materiał świetnie ochrania głowę, a szyję i ramiona. Spraw-
dza się lepiej niż czapka z daszkiem czy kapelusz. 

Zimne napoje odeszły do lamusa
Gdy słyszymy, że ktoś w upalne dni woli wypić kawę niż na-
pój z lodówki, to otwieramy szeroko oczy z niedowierzania. 
Tymczasem nie ma lepszego sposobu na ochłodę! Zamiast 
schłodzonych soków wybierzmy zieloną, ciepłą herbatę. Ta 
metoda przywędrowała do nas prosto z Tajlandii.

Krótka drzemka w hamaku
Nic nie działa tak kojąco na ciało jak krótka, na przykład dwugo-
dzinna drzemka w cieniu. Najlepiej sprawdza się tutaj hamak, 
w którym powietrze opływa nas ze wszystkich stron, więc ła-
twiej oddajemy ciepło do otoczenia, nie gromadzi go materac.

Odetnij się od światła
Zasłoń okna i zatrzymaj ciepło jeszcze przed szybą. Dzięki 
temu po powrocie z pracy będziesz mógł znaleźć chłodne 
schronienie w domu.

Termofor... z lodem
Zimą grzeje, latem przynosi ukojenie. Napełnij termofor kost-
kami lodu i schładzaj się nim wtedy, kiedy potrzebujesz. 

Smażysz się? 
Zebraliśmy 
5 sposobów 

na... upał

Sprawdź 5 nietypowych sposobów na ochłodę w gorące dni.

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

BiBlioteka ma 
teraz „haczyk” 
na młodzież
Jak zachęcić młodzież do odwiedza-
nia biblioteki? Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Lęborku ma już pomysł.

W lęborskiej bibliotece powstał projekt szkoleniowy dla bi-
bliotekarzy z powiatu lęborskiego pn. „Dlaczego Kuba nie 
chodzi do biblioteki?” sfinansowany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt rozpoczął się 18 czerwca warsztatami o nazwie 
„Pograj wyobraźnią”. Warsztaty skupione na temacie kre-
atywności łączyły akademicką wiedzę z modnymi trendami 
i zabawą, uczyły krytycznego myślenia, pracy zespołowej 
i komunikatywności. Prowadził je Piotr Milewski – projek-
tant gier, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, organizator festiwali gier i larpów.
Uczestnicy warsztatów poznali podstawy projektowania 
gier – karcianek, planszówek, gier video, czyli tzw. game 
design. Sami również stali się twórcami gry planszowej, 
którą wykonali podczas warsztatów. Jednym z zadań była 
modyfikacja popularnej gry karcianej „w wojnę” tak, aby 
stała się pasjonującą i intrygująca rozgrywką.
Poznane metody pracy zostaną wykorzystane przy 
powstającej w lęborskiej bibliotece grze terenowej na 
urządzenia mobilne „(Nie)Kryminalne zagadki Lęborka”, 
której premierę zaplanowano na połowę lipca.

Hodowca konopi 
trafił do aresztu
35-latek uprawiał w domu konopie indyjskie. Plantacja była skrzęt-
nie ukryta w specjalistycznym namiocie. We wtorek (19 czerwca 
br.) policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wraz z kryminalnymi 
z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, w ramach czynności 
ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej 
zabezpieczyli uprawę narkotyków. W jednym z domów usytuowa-
nych na terenie gminy Wicko funkcjonariusze znaleźli plantację 
konopi indyjskich. Drzewka znajdowały się w specjalistycznym na-
miocie z wyposażeniem, który ułatwiał wzrost roślinom. Policjanci 
zabezpieczyli 15 sztuki drzewek oraz ponad pół kilo suszu roślin-
nego. Były to konopie indyjskie w końcowej fazie wzrostu. Policjan-
ci zatrzymali 35-latka podejrzanego za wymienione przestępstwo. 
Zabezpieczone środki odurzające przekazano do dalszych badań, 
a zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. W dniu dzisiejszym sąd 
zastosował wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn areszt tym-
czasowy na 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków 
grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
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Wielkie „bum” w życiu 
Mateusza miało miejsce 
w 2016 roku, kiedy to 
stworzył aplikację dla nie-
słyszących. 

- Miałem wtedy 17 lat 
i byłem wielkim fanem 
kultury hip-hopowej. 
Początkowo aplikacja 
miała służyć młodzieży 
do porozumiewania się 
za pomocą emotikonów, 
tworzonych z palców dło-
ni. Pamiętam to do dziś. 
Obiecałem inwestorowi, 

że aplikacja zdobędzie 10 
tys. użytkowników. A tym-
czasem pobrało ją może 
jakieś 200 osób z mojej 
szkoły. Zaczynało się więc 
fatalnie do czasu, kiedy 
odezwała się do mnie głu-
cha terapeutka ze Stanów 
Zjednoczonych. Powie-
działa, że z tym prostym 
narzędziem jest w stanie 
odtworzyć niemal cały al-
fabet języka migowego. 
Wtedy postanowiliśmy 
wydać zupełnie nowy pro-
dukt, który finalnie od-

niósł sukces – wspomina 
Mateusz.

Dzięki aplikacji pochodzą-
cy z Mostów (gm. Nowa 
Wieś Lęborska) przedsię-
biorca, dostał się do New 
York University w Abu 
Dabi, gdzie od trzech lat 
studiuje ekonomię. 

- Nie jest łatwo, bo więk-
szość mojego czasu po-
chłania praca. Można 
powiedzieć, że pracowa-
łem już od podstawówki, 

kiedy zacząłem ekspery-
mentować i tworzyć w In-
ternecie. Już jako dzieciak 
stworzyłem forum hi-
storyczne, które potem 
udało się sprzedać. Mój 
potencjał zauważył Piotr 
Polański, który w szkole 
uczył mnie języka angiel-
skiego. To on pomógł mi 
wspiąć się po szczeblach 
sukcesu, zawsze mogłem 
liczyć na jego wsparcie. 
Dziś Piotr czuwa nad Five 
App, a ja skupiam się na 
kryptowalutach, a raczej 

za technologią, która za 
tym stoi, czyli blockchain 
– kontynuuje Mach. 

Technologia blockcha-
in, czyli inaczej łańcuch 
bloków, służy do prze-
chowywania i przesyłania 
informacji o transakcjach 
zawartych w Internecie. 
Istotą blockchain jest utrzy-
manie wspólnej i zbiorowej 
księgi rachunkowej trans-
akcji w postaci cyfrowej, 
rozproszonej po całej sieci, 
w takich samych kopiach. 

Jesteśmy w trakcie 
rewolucji finansowej 

Platforma muzyczna, blockchain i historia pełna eksperymentów. Rozmawialiśmy
 z Mateuszem Mach, założycielem słynnej aplikacji Five App, pochodzącym z pow. lęborskiego.

Jak twierdzi Mateusz, jest to 
bardzo atrakcyjna opcja do 
generowania zysku.

- Pierwszy kontakt z block-
chain miałem w Abu Dabi. 
To miasto eksperymentów 
i wszystko rozwija się tam 
bardzo szybko. Poznałam 
wspaniałych ludzi, którzy 
zaciekawili mnie tą te-
matyką. Zacząłem czytać 
o blockchain i wdrażać się 
w jego mechanikę. Dziś 
uczestniczę w wielu konfe-
rencjach i staram się zmie-
nić sposób postrzegania 
blockchain, który często 
kojarzony jest wyłącznie 
z kryptowalutami. A to coś 
więcej. To między innymi 
zbiór świeżych informacji 
i masa świetnych projek-
tów, które zmieniają go-
spodarkę – tłumaczy.

Blockchain z prędkością 
światła przyniósł Mateuszo-
wi nowy pomysł na projekt. 
Obecnie większość swojego 
czasu spędza na pracy przy 
platformie muzycznej Opus.

- Dzięki niej muzycy będą 
mogli zarabiać aż 98% 
przychodów z odtwarza-
nych utworów. Oczywiście 
platforma będzie opar-
ta właśnie na technologii 
blockchain. Oznacza to, 
że nawet jako twórcy nie 
będziemy mieli możliwości 
zmiany polityki cenowej. 
Na ten projekt od inwesto-
rów zebraliśmy do tej pory 
kilka milionów dolarów.

Mateusz niedawno przyle-
ciał do Polski, ale nie poprze-
staje na pracy. Odbywa sze-
reg konferencji i konsultacji 
ws. blockchain i platformy 
muzycznej. Planuje również 
działania społeczne, dzięki 
którym osoby zainteresowa-
ne technologią będą mogły 
odbyć z nią swój pierwszy 
kontakt. W sierpniu mło-
dy przedsiębiorca wraca 
do Abu Dabi, gdzie śred-
nia temperatura wynosi 47 
stopni Celsiusza.

- Temperatury są, można 
powiedzieć, kosmiczne. Ale 
ja kocham to miejsce, to 
mój dom. Ludzie są przy-
jaźni, uczelnia porządna, 
a warunki życiowe na po-
ziomie. Gdy mam czas, to 
wypożyczamy ze znajomy-
mi jacht i pływamy. Ale są 
też dni, że wstaję bardzo 
wcześnie i praktycznie nie 
mam czasu na sen – opo-
wiada.

Życzymy Mateuszowi 
powodzenia w realiza-
cji kolejnych projektów. 
Obserwujcie GLE24 i wy-
czekujcie informacji o po-
stępach w pracy nad plat-
formą Opus.

Nie jest łatwo, bo więk-
szość mojego czasu po-
chłania praca. Można 
powiedzieć, że praco-
wałem już od podsta-
wówki, kiedy zacząłem 
eksperymentować 
i tworzyć w Internecie. 
Już jako dzieciak stwo-
rzyłem forum historycz-
ne, które potem udało 
się sprzedać.

”
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Do zdarzenia doszło w jednym z lębor-
skich sklepów spożywczych. Mężczyzna 
będący pod wpływem alkoholu zaczął 
awanturować się w sklepie, po czym 
szklaną butelką uszkodził ladę chłodni-
czą, a następnie oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Funk-
cjonariusze z Referatu Pa-
trolowo – Interwencyjnego 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Lęborku natychmiast 
zajęli się tą sprawą i tego 
samego dnia zatrzymali 
i doprowadzili do lębor-
skiej komendy 31-latka. 
Mężczyzna miał w orga-
nizmie ponad 3,5 promi-
la alkoholu. Sprawca po 
wytrzeźwieniu zostanie 
przesłuchany przez poli-
cjantów z pionu dochodze-

niowo–śledczego oraz usłyszał zarzut za 
zniszczenie mienia. 
Za przestępstwo uszkodzenia mienia 
grozi kara pozbawienia wolności nawet 
do 5 lat.

Pijany awanturnik 
uszkodził sklepową ladę
31-latek odpowie za przestępstwo zniszczenia 
lady sklepowej w jednym z lęborskich sklepów. 

Dzielnicowy mł. asp. Jarosław Budka z ko-
mendy w Lęborku odebrał telefon służbowy 
i został poinformowany przez mieszkan-
kę swojego rejonu służbowego, że jej były 
mąż chce targnąć się na własne życie. Z re-
lacji zdenerwowanej i zmartwionej kobiety 
wynikało, że mężczyzna był u niej w domu 
i wychodząc powiedział, że idzie popełnić 
samobójstwo. Dzielnicowy poinformował 
natychmiast dyżurnego Komendy Powiato-
wej Policji w Lęborku o takim zgłoszeniu i od 
razu przystąpił do działania. Wspólnie z dziel-
nicowym st. sierż. Krystianem Hebel udali 
się do zgłaszającej i ustalili rysopis mężczy-
zny. Pojechali w rejon służbowy i na jednej 

z ulic zauważyli mężczyznę, który poruszał 
się przy drodze, obserwując przejeżdżające 
samochody. Dzielnicowi szybko podeszli do 
mężczyzny, który był zaskoczony zaintereso-
waniem policjantów jego osobą.
Jak się okazało, to 70-letni mieszkaniec Lę-
borka wskazany wcześniej przez zgłaszającą 
kobietę. W rozmowie z dzielnicowymi męż-
czyzna oświadczył, że chciał popełnić samo-
bójstwo i rzucić się pod pociąg, ale nie wie 
dlaczego.
Dzielnicowi przekonali mężczyznę, żeby 
tego nie robił. Powiadomili o sytuacji pogo-
towie. Po przybyciu załogi pogotowia, męż-
czyznę przewieziono do szpitala.

Policjanci uratowali 
niedoszłego samobójcę
Lęborscy dzielnicowi uratowali 70-latka, 
który chciał odebrać sobie życie.

Do zdarzenia doszło 18 czerwca 
przy ulicy Bohaterów Westerplat-
te w Lęborku. Na skrzyżowaniu 
zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Na miejsce przyjechały 
jednostki OSP Lębork, JRG Lębork 
oraz patrol policji. 

W kolizji na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Ruch drogowy został 
udrożniony po godzinnej akcji. 
Przyczyny zdarzenia ustala policja.

Kolizja na Bohaterów westerplatte
Do kolizji drogowej 
dwóch pojazdów do-
szło przy ulicy Boha-
terów Westerplatte 
w Lęborku. 

Zakończył się remont ulicy Zwarowskiej, ważnej 
drogi dla przedsiębiorców prowadzących działal-
ność na terenie byłego ZWAR-u i przyległym tere-
nie. Prace drogowe prowadzone były na odcinku od 
przejazdu kolejowego do wewnętrznego skrzyżo-
wania i estakady ciepłowniczej. Na 112 metrowym 
odcinku zdemontowano stare betonowe płyty i po 
położeniu 20 centymetrowej podbudowy wylano 
dwie warstwy masy asfaltowej. Nową asfaltową 

nawierzchnię wykonano także na drugim 62 me-
trowym odcinku ulicy w kierunku ul. Krzywoustego. 
W ramach inwestycji ułożono 322 metry krawężni-
ków, wykonano zjazdy na posesje oraz wybudowa-
no i podłączono do kanalizacji deszczowej 3 nowe 
wpusty uliczne.

Koszt remontu ulicy Zwarowskiej zrealizowanej 
przez lokalną firmę wyniósł 151 tys. zł.

W Lęborku idą jak burza
Jedna inwestycja drogowa goni drugą. Tym razem 
ukończono remont ulicy Zwarowskiej.
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Idea stworzenia organizacji pomagających osobom i ro-
dzinom dotkniętych problemem autyzmu padła na po-
datny grunt. Przez kolejne lata Stowarzyszenie rozszerza-
ło swoją działalność i zwiększało liczbę zaangażowanych 
członków. Dziś liczy 60 osób i ma pod swoją opieką 28 
osób (głównie dzieci) z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu.

- Wszystko zaczęło się od spotkania informacyjnego pro-
jektu „Zrozumieć Autyzm” realizowanego przez Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku na te-
renie województwa pomorskiego. 9 kwietnia 2013 roku 
takie spotkanie odbyło się też w Lęborku. Przyszło na nie 
ponad 100 osób. Gość ze SPOA Leszek Bartoszewski ze 
SPOA zachęcał zebranych do organizowania się, zakłada-
nia stowarzyszeń, fundacji by wspólnymi siłami zmierzyć 
się z problemem autyzmu, a przede wszystkim pomóc ro-
dzicom i zbudować system wsparcia. Odzew uczestników, 
a przede wszystkim rodziców był bardzo pozytywny. Po 
spotkaniu, spontanicznie kilka osób zadeklarowało chęć 
założenia jakieś organizacji pomocowej. Ponad 2 miesiące 
później odbyło się zebranie założycielskie „Niebieskiego 
Skarbu”. Wzięły w nim udział 34 osoby – wspomina prezes 
Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Początki…
- Zaczynaliśmy dosłownie od zera, nie mieliśmy pieniędzy, 
nie znaliśmy się wcześniej i ciężką pracą budowaliśmy 
organizację – przypomina pionierskie czasy wiceprezes 
„Niebieskiego Skarbu” Emilia Wolska. - Mogliśmy liczyć na 
pomoc Stowarzyszenia EDUQ, zaangażowaliśmy się w re-
alizację projektu „Zrozumieć Autyzm”, włączyły się władze 
samorządowe i z każdym miesiącem się rozwijaliśmy, tak-
że indywidualnie uczestnicząc w wielu szkoleniach.

Rozwój…
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” działa głównie na tere-
nie powiatu lęborskiego, ale ma też członków w gminie 
Łęczyce i Linia. Organizacja pełni rolę informacyjną dla 
osób, które dopiero podejrzewają u swoich dzieci zabu-
rzenia autystyczne lub otrzymały diagnozę. Prężnie dzia-
ła cyklicznie spotykająca się Grupa Wsparcia „Niebieska 
Dłoń” skupiająca rodziców dzieci z autyzmem i osób za-
wodowo związanych z tą tematyką. „Niebieski Skarb” to 
także warsztaty, szkolenia o tematyce autyzmu oraz sze-
roko rozumiana integracja i wypoczynek rodzin dotknię-
tych tym problemem. Sztandarowym działaniem jest 
organizacja co roku w kwietniu bogatego w wydarzenia 
Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim w któ-
rego skład wchodzi m.in. Marsz dla Autyzmu, konferencja 
o autyzmie, konkurs dla młodzieży oraz wiele mniejszych 
wydarzeń. 

Od 2015 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” posiada 
status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do 
zbierania środków z 1% od podatku dochodowego. Dzię-
ki udziałom w różnych projektach, grantach Stowarzysze-
nie organizuje lub dofinansuje specjalistyczne zajęcia dla 
osób z autyzmem. W roku 2017 było to prawie 1000 go-
dzin. Zwiększenie środków zebranych z 1% miała służyć 
akcja „Niebiescy Bohaterowie” prowadzona od stycznia 
do kwietnia przez Stowarzyszenie.

– W wielu przypadkach, gdyby nie nasze środki dzieci 
i młodzież z autyzmem pozbawiona byłyby specjalistycz-
nej rehabilitacji. Udało nam się z naszymi partnerami wy-
negocjować dobre warunki, nieosiągalne indywidualnie 
dla rodziców, co zwiększyło efektywność wydawanych 
środków. Potrzeby są niestety znacznie większe. Nie ma 
miesiąca byśmy nie odebrali telefonu o nowym dziecku ze 

Świętowali 5. urodziny
Dokładnie 12 czerwca 2013 roku w sali 108 biurowca ZWAR-u swoje spotkanie założycielskie 
odbyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.

zdiagnozowanym autyzmem czy Zespołem Aspergera. Sys-
tematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że 
przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjo-
nować w społeczeństwie – mówi prezes Agnieszka Pujsza-
Pomorska.

Coraz bogatsza jest specjalistyczna biblioteczka książek 
o autyzmie. Od 20 do 22 lipca Stowarzyszenie wystawi sto-
isko na Lęborskich Dniach Jakubowych gdzie będzie  ofe-
rować ręcznie wykonane wraz z podopiecznymi wyroby ar-
tystyczne. Niebieski Skarb” swoja siedzibę ma w biurowcu 

przy ul. Krzywoustego 1, pok. 232. Prezesem Stowarzysze-
nia jest Agnieszka Pujsza-Pomorska, Wiceprezesem Emilia 
Wolska, a w skład Zarządu wchodzą także Kinga Krzyża-
niak, Urszula Żulpo i Bożena Domarus. 

Urodziny… 
12 czerwca 2018 odbyły się oficjalne urodziny Stowarzysze-
nia. Wzięły w nich udział także dzieci. Spotkanie członków 
organizacji i zaproszonych gości było okazją do wspomnień 
i podsumowania bardzo aktywnych 5 lat. Nie zabrakło ży-
czeń, wzruszeń i snucia planów na przyszłość.
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33 mieszkania ma świeżo oddany do użytkowania budynek komunalny przy ul. Ma-
rusarzówny 4. Budowlane przedsięwzięcie, podobnie jak wszystkie inne miejskie in-
westycje mieszkaniowe otrzymało 30 procentowe dofinansowanie z funduszu dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze rodziny odebrały już klucze do nowych 
mieszkań. Mieszkania w trzy-klatkowym budynku mają powierzchnie od 36 do 50 m2. 
W ramach inwestycji powstały także 33 nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób 
niepełnosprawnych oraz chodniki.

klucze w rękach 
mieszkańców
Nowe mieszkania komunalne 
przy Marusarzówny w Lęborku.

„Mafia śmieciowa” 
w pow. lęborskim?

W całej Polsce dochodzi do licznych pożarów wysypisk 
śmieci. Do podobnego doszło też nieopodal miejscowości 
Garczegorze. Rząd mówi o „mafii śmieciowej”.

Płonęło między innymi 
wysypisko w Zgierzu, skła-
dowisko opon w Trzebini 
i wysypisko w miejscowo-
ści Wszedzień k. Mogilna 
(Kujawsko-Pomorskie). 16 
maja ogniem zajęło się też 
dzikie składowisko opon 
nieopodal miejscowości 
Garczegorze (pow. lębor-
ski). Z żywiołem walczyło 
aż 40 strażaków. Przyczyny 
pożaru do tej pory są nie-
znane. W tej sprawie pyta-
no właściciela nielegalnego 
wysypiska.
Trudno sobie wyobrazić, 
że pożary na wysypiskach 
są przypadkowe. Cytując 
wypowiedź szefa Kancelarii 
Premiera Michał Dworczyk 
na portalu FAKT24, „Przynajmniej w części są one najpraw-
dopodobniej wywoływane celowo po to, by zutylizować hał-
dy śmieci czy niebezpiecznych odpadów, które przez lata 
narastały”.
Rząd zapowiada stanowczą walkę z „mafią śmieciową” 

i zmianę przepisów. Między innymi chodzi o obowiązkowy 
monitoring na składowiskach oraz zmianę systemu pracy 
inspektorów ochrony środowiska na całodobowy.
Projekty zmian legislacyjnych dotyczących składowisk 
odpadów mają zostać przedstawione na Komitecie Stałym 
Rady Ministrów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

REKLAMA                                124/2018/RL
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Miasto Lębork znalazło się wśród nagrodzonych samorządów rankingu 
„Gmina na 5!”, przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Akcele-
racji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przed-
siębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło pod koniec maja podczas konferencji „Forum Gmin na 5!” 
na SGH.

Badaniem objętych zostało 675 jednostek samorządu terytorialnego 
o najwyższych klasach atrakcyjności inwestycyjnej. Lębork zajął w ba-
daniu wysoką, 15. lokatę. Wysoko oceniona została strona internetowa 
miasta www.lebork.pl, a także szybkość i zakres odpowiedzi na zapytanie 
potencjalnego przedsiębiorcy w języku polskim. W tej kategorii Lębork 
otrzymał maksymalną ilość punktów.

- Celem badania było wyłonienie samorządów, które ponadprzeciętnie 
dobrze radzą sobie z obsługą potencjalnych przedsiębiorców oraz inwe-
storów. Cechą, która stawia naszą inicjatywę w szczególnie dobrej pozy-
cji jest jej całkowita obiektywność. Zespół nie pobiera żadnych opłat za 
udział w badaniu lub rankingu. Całość przeprowadzana jest w całkowi-
cie naukowy oraz niezależny sposób, a wszystkie ujęte w badaniu gminy 
mają równe i jednakowe szanse na zdobycie wysokich wyników – pisze 
we wstępie wyników badania koordynator projektu „Gmina na 5!” Paweł 
Kasprowicz.

W edycji 2017/2018 rankingu badano jakość obsługi potencjalnych in-
westorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu te-
rytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego 
kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji poprzez 
Oficjalną Witrynę Internetową (OWI) oraz komunikację dwustronną, czyli 
kontakt za pomocą poczty elektronicznej przez „tajemniczego klienta” za-
równo w języku polskim, jak i angielskim. Zespół wcielił się w rolę przed-
siębiorców chcących założyć działalność gospodarczą. Ważnym elemen-
tem było maskowanie badania, tj. taka aranżacja komunikacji, by badane 
jednostki nie wiedziały, że biorą udział w badaniu.

Lębork - Gmina na 5!
Gmina Lębork zajęła wysokie miejsce 

w ogólnopolskim konkursie.

Część kryteriów w zakresie strony internetowej oceniała jakość rozwiązań 
dla mieszkańców i turystów jako aspektów wpływających na szeroką pojętą 
atrakcyjność danej lokacji. Atrakcyjność ta wpływać może także na decyzje 
biznesowe poprzez szereg czynników lokalizacyjnych powiązanych z jako-
ścią środowiska społeczno-instytucjonalnego. W badaniu udział wzięło 675 
jednostek samorządu terytorialnego o najwyższych klasach atrakcyjności 
inwestycyjnej, kat. A i B.

Badacze ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zauważają w raporcie, 
że w tym roku pozytywną obserwacją jest duża ilość gmin, które odpowie-
działy na zapytanie potencjalnego inwestora w przeciągu jednego dnia. Na 
szczególne wyróżnienie gminy, które uzyskały maksymalną ilość punktów 
za mailing w j. polskim. Są to gminy: Kamienna Góra, Kolbudy, Lębork, Mrą-
gowo, Poznań, Środa Wielkopolska, Toruń, Osiek, Poniatowa, Puławy oraz 
Zbąszynek.

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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Jest jeden taki dzień, w którym 
możemy wynagrodzić mamom te 
wszystkie nieprzespane noce i lata 
poświęceń. Zobacz, jak zrobili to 
nasi Czytelnicy!

- Dziękujemy ci za lata wyrzeczeń 
i poświęceń. Kochamy cię mocno 
i życzmy dużo zdrowia - dla mamy 
Bożeny życzą Dominika i Rafał.

- Kocham cię mocno i tęsknię. Ale 
już niedługo wracam do domu! 
Tymczasem ślę dużo buziaków 
i miłości. Jesteś dla mnie najważ-
niejsza! - pisze Julia do mamy 
Anety.

- Z okazji Twego święta, Mamo ży-
czymy ci zdrowia, sił i codziennej 
radości wraz ze słowami najwięk-
szej wdzięczności. Za wszystkie 
dla nas trudy i starania składamy 
ci dzisiaj podziękowania. Ko-
chanej mamie Ewie Wrońskiej 
wszystkiego co najlepsze życzą: 
Patrycja,Paweł,  Oktawian,Ania, 
Krystian i Przemek. KOcHAMY 
ciĘ BARDZO MOcNO!!! 

Zobacz życzenia 
dla mam od naszych 

Czytelników!
Nasi Czytelnicy z okazji Dnia Matki składali życzenia w oryginalny sposób – na portalu GLE24. Są przepiękne!

- Kochana mamusiu! Dziękuję 
ci za wszystkie dni, za mat-
czyną odwagę, cierpliwość, 
dobroć, zrozumienie i każdy 
uśmiech. Żadne słowa nie 
opiszą tego, jak jestem ci 
wdzięczna za wszystko! Dla 
najwspanialszej z Mam z okazji 
jej święta wszystkiego dobrego 
:) - pisze Agnieszka strojk.

- Droga MAMO uśmiechnij się 
:) przecież dzisiaj jest Twój 
dzień! Dlatego przesyłam 
całusa mocnego, życząc ci 
szczerze wszystkiego do-
brego!  - życzy Ani - Jacuś 
malutki :)

- Za Twe czułe serce, za 
mądre nakazy, w dniu 
Twojego święta DZiĘ-
KuJEMY - sto razy! 
Kochamy cię MAMO! - 
życzą Julia i Marta :) 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

kierowca Bmw stracił panowanie
W sobotę, 16 czerwca około godziny 
19.00 dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym, do którego doszło 
w Siemirowicach. Na miejsce natychmiast 
skierowani zostali policjanci, którzy zabez-
pieczyli miejsce wypadku, przeprowadzili 
oględziny, zabezpieczyli dokumentację 
fotograficzną oraz wyjaśniali okoliczności 
zdarzenia.
Ze wstępnych ustaleń mundurowych wyni-
ka, że 19-letni mieszkaniec powiatu lębor-

skiego kierujący BMW na prostym odcinku 
drogi najprawdopodobniej stracił pano-
wanie nad samochodem, w wyniku czego 
zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne 
drzewo. Kierujący z obrażeniami kręgosłu-
pa trafił do szpitala. Badanie alkotestem 
wykonane przez funkcjonariuszy wykaza-
ło, że 19-letnia kierujący był trzeźwy. 
Lęborscy policjanci wyjaśniają teraz 
wszystkie okoliczności zdarzenia i apelują 
o spokojną, rozsądną ale przede wszyst-
kim odpowiedzialną jazdę.

W siemirowicach mło-
dy mężczyzna stracił pa-
nowanie nad kierownicą 
i uderzył w drzewo.
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Trwają roboty przy budowie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żerom-
skiego w Lęborku. PSZOK   funkcjonować będzie 
od IV kwartału 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia 
ma się przyczynić do zwiększenia dostępności 
i efektywności systemu odbioru i segregacji od-
padów komunalnych. W ramach inwestycji prze-
widuje się wykonanie wjazdu i wyjazdu z terenu 
PSZOK wraz z ogrodzeniem stalowym i bramami 

oraz pasem zieleni ochronnej, budowę nawierzch-
ni jezdnych i pieszych z kostki brukowej, budowę 
rampy z barierkami ochronnymi, montażu kontene-
ra socjalnego, zakup kontenerów i pojemników do 
segregacji odpadów oraz budowę oświetlenia wraz 
z przyłączami. Dotychczas teren Gminy Miasto Lę-
bork oraz teren Nowej Wsi Lęborskiej obsługiwa-
ny był przez PSZOK prowadzony i zlokalizowany 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta 

Błękitna Kraina” w Czarnówku. Realizowana in-
westycja przyczyni się do poprawy atrakcyjności 
miasta pod względem zadbanego otoczenia oraz 
zminimalizuje ryzyko występowania nielegalnych 
wysypisk. Do nowego PSZOK-u będzie można 
przywieźć m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady 
zielone, opony, elektrośmieci (RTV, AGD), odpady 
z tworzyw sztucznych, papieru czy szkła, baterie, 
leki, świetlówki i inne odpady niebezpieczne np. zu-

żyte pojemniki po farbach czy oleju. Gmina Miasto 
Lębork podpisała  7 czerwca 2017 r. umowę o do-
finansowanie projektu pn.: „Budowa Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Do-
finansowanie w kwocie niemal 853 tys. zł stanowi 
85 proc. kosztów kwalifikowalnych. 
/raf/

Miasto buduje swój PSZOK
Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 



W DziEń DziEcka DOstaLiśMy Masę zDjęć przEDstaWiających raDOsnE 
BuziE DziEci naszych czytELnikóW. stWOrzyLiśMy GaLErię – zOBacz!

ZOSTALIŚMY MILE ZASKOCZENI. NASZA ZABAWA Z OKAZJI DNIA DZIECKA ZAKOńCZY-
ŁA SIę SUKCESEM. OTRZYMALIŚMY DUŻO ZDJęć WASZYCH POCIECH, KTóRE TERAZ 

MOŻECIE ZOBACZYć W GALERII PONIŻEJ. ZACHęCAMY DO KOLEJNYCH ZABAW!

FOtOGaLEria

Fotogaleria z Waszymi 
dziećmi już gotowa!
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czWartEk, 28.06.2018
18:00•	  - Wyszczekani
20:00•	  - Czuwaj

piątEk, 29.06.2018
16:00•	  - Odlotowy nielot
17:30•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00 •	 - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

sOBOta, 30.06.2018
16:00•	  - Odlotowy nielot
17:30 •	 - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00 •	 - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

niEDziELa, 01.07.2018
16:15•	  - Odlotowy nielot
17:30•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

pOniEDziałEk, 2.07.2018
        Kino nieczynne

WtOrEk, 3.07.2018
16:15•	  - Odlotowy nielot
17:30•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00 •	 - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

śrODa, 4.07.2018
16:15•	  - Odlotowy nielot
17:30 •	 - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

czWartEk, 5.07.2018
16:15•	  - Odlotowy nielot
17:30•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (2D dubbing)
20:00•	  - Jurassic World:   
Upadłe królestwo (3D napisy)

LęBORSKIE CENTRUM 
KULTURY „FREGATA” 

UL. GDAńSKA 12, LęBORK

WWW.Lck-FrEGata.pL

REPERTUAR 
czERwiEc - liPiEc 2018 Wyraź swoją opinię 

ws. handlu alkoholem
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 
z dniem 9 marca 2018 r. W związku z powyższym 
Rada Miejska w Lęborku zobowiązana jest do pod-
jęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie 
ustawy nowych uchwał określających maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie miasta Lębork oraz zasady usytuowania na 
terenie miasta Lęborka miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada 
Miejska w Lęborku będzie mogła podjąć również 
uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) między 
godziną 22:00 a 6:00.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu na te-
renie miasta można składać w Referacie Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Kra-
jowej 14, 84-300 Lębork (pok. C1, C2) w terminie do 
dnia 08 lipca 2018 r.

Możesz mieć wpływ na ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Lębork.
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ZAADOPTuJ

OTOZ ANiMALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)
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A MOżE...
OgłOszEniE 
w rAMCE?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

REKLAMA                                    U/2016/RL
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zrOBiłEś 
zDjęciE?
napisałEś 
artykuł?
WYŚLIJ DO NAS!

Żurek

Pako

Elsa

Wafelek

Pusia

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Orle. Jest 
bardzo zadbany, przyjazny. 
Szukamy właściciela!

Choć moje życie nie było ko-
lorowe, wciąż mam nadzieję 
na lepsze dni. Zamknięty 
w domu jak w więzieniu.

Sunia jest zadbana, w chwili 
przyjęcia miała na sobie 
skórzaną obrożę. Poszuku-
jemy właściciela suczki.

Kociak jest jeszcze trochę 
nieufny wobec ludzi ale 
mocno wierzymy, że już nie-
bawem zaufa opiekunom.

Pusia szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

NIERUCHOMOŚCI

sPRZEDAM

DOM w Kamieniu z widokiem na jezioro na 
działce 1300 m, tel. 794 710 073 

sPRZEDAM działka budowlana Częstkowo, 
1000 m2, cena 42 zł za m2, tel. 510 751 837

DZiAłKĘ budowlaną Kębłowo Nowowiejskie 
/ pod lasem, 1100 m2, cena 45.000 zł, tel. 602 
306 210

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

sPRZEDAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga 
utwardzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2, 
tel. 787 634 165

WYNAJMĘ

POKÓJ do wynajęcia, tel. 694 642 709

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POsZuKuJĘ WYNAJĄĆ

JEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KuPiĘ

KuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPRZEDAM

sKODA Felicja, \’!3, 1998, Benz., 1200 zł, Gnie-
wino, tel. 696 722 870

KuPiĘ

ZłOMOWANiE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROfEsJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

sEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

sPRZEDAM rower, 3 przerzutki Shimano, bar-
dzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

BLAcHY stal do wypieku, 40-60 cm, tel. 694 
642 709 

RuRY sZARE, 10, dl. 2,5m, grub. 6mm., tel. 511 
841 826

BEcZKi PLAST 200 L na działkę, do wody, 
czyste lub pod rynny, tel. 511 841 826

sPRZEDAM odkurzacz przeciwalergiczny do 
prania dywanów i tapicerek, 850 zł, Sierakowi-
ce, tel. 796 400 131

sPRZEDAM 2 fotele kolor brązowy + ława, 
110x56x46, kolor mahoń, cena 200 zł, tel. 58 / 
778 17 35, Wejherowo

ZLEcĘ wymianę belki nad balkonem, gr. 15 cm  
dl. 6 m, tel. 694 642 709

PAJĄK do rozrzucania siana 830 zł, Klatki kró-
lików, tel. 600 667 860

sPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

sPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564



#GramyDlaLeborka

- Dotarliśmy bardzo daleko. Z częścią Was nieprze-
rwanie pracowałem przez 7 lat – mówił na pożegnal-
nym spotkaniu z drużyną młodzieżowy trener Pogo-
ni Rafał Bartoszek. – Cieszcie się dalej grą w piłkę, 
konsekwentnie dążcie do celu, przyszłość jest przed 
Wami. To był pożytecznie spędzony czas. W pierw-
szym sezonie w Pomorskiej Lidze Juniorów zajęli-
śmy historyczne 4. miejsce w  województwie. To nas 
wiele nauczyło.
W tym sezonie drużyna Pogoni w juniorach młod-
szych zajęła 2. miejsce w lidze, w przyszłym zagra 
w seniorskiej A-klasie. To kontynuacja zmian w mło-
dzieżowej piłce mające na celu skutecznie wdrażanie 
wychowanków w dorosłą piłkę. Młodzieżowy zespół 
rezerw wzmocniony kilkoma starszymi zawodnikami 
ma ściśle współpracować z czwartoligową drużyną 
seniorów. 
Kończący się sezon był bogaty w debiuty wycho-
wanków w dorosłej piłce. To właśnie spod ręki tre-
nera Rafała Bartoszka wyszli tegoroczni debiutanci 
w osobach Jakuba Grzebieli i Mateusza Koniusze-
go z rocznika 2002. Wcześniej do gry w większych 
klubach drużynę opuścili Jakub Michor (Legia War-
szawa a dziś znowu Pogoń Lębork) czy Nikodem 
Parulski (Arka Gdynia). Warto dodać, że część za-
wodników rocznika 2001 po drodze prowadzona była 
przez innych szkoleniowców Pogoni  tj. Andrzeja 
Małeckiego i Romana Rubaja. Oni także mieli duży 

wkład w wychowanie kolejnego pokolenia piłkarzy 
Pogoni. Zarząd Klubu w podziękowaniu za trenerski 
trud przygotował dla trenera Bartoszka pamiątkowy 
grawerton. Podziękowania otrzymali także rodzice 
mocno, przez wiele lat zaangażowani w życie druży-
ny tj. Rober Koniuszy i Marcin Gosz.
- Z radością śledzę postępy moich zawodników w IV 
lidze, wiem że inni też są w stanie do nich dołączyć. 
Prawie wszystko zależy od nich – ocenia trener Bar-
toszek. – Na pewno dużo dała nam klasa sportowa 
w Szkole Podstawowej nr 8, a później w Gimnazjum 
nr 1. Zwarta grupa, dużo treningów w czasie lekcji, 
zaprocentowała liczną ekipą, która wytrwała do 
końca i dziękuję zawodnikom za wspólnie spędzony 
czas na treningach i meczach.    
Teraz zawodników czekają wakacje, a od 24 lipca 
pierwszy trening przed nowym sezonem. Młodzieżo-
wa drużynę rezerw w słupskiej A-klasie poprowadzi 
także obecny na spotkaniu trener Wiesław Krefft.
Skład drużyny Pogoni Lębork rocznika 2001/2002: 
Bartosz Bigus, Adam Blachowski, Kacper Brzóz-
ka, Oskar Dawidowski, Sebastian Dębowski, Ja-
kub Doba, Patryk Gliszczyński, Jakub Gosz, Jakub 
Grzebiela, Adrian Klepka, Mateusz Koniuszy, Filip 
Korzeniewski, Jakub Kuryło, Klaudiusz Lange, Bar-
tosz Makurat, Szymon Tochman, Jakub Waczkowski, 
Krystian Wenta, Dorian Wilmont, Maciej Witaszek 
i Oskar Wrześniewski. 

Pogoń 2001/2002 
startuje w dorosłość

Koszulka z autografami dla trenera, pamiątkowe dyplomy
 dla zawodników, podziękowania dla osób wspierających drużynę 
i wiele wspomnień trenera Rafała Bartoszka kończącego pracę 

z zespołem. Tak w poniedziałkowy wieczór 18 czerwca br. 
wyglądało ostatni oficjalne spotkanie drużyny rocznika 

2001/2002 zakończone integracją na kręgielni.
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Po przyjeździe i zakwaterowaniu całej drużyny, ro-
zegrano mecz kontrolny z zaprzyjaźnioną drużyną 
z Banina, podczas którego trener przeznaczył czas 
na dopracowanie wszystkich założeń taktycznych na 
tzw. „ostatni guzik”. Po południu wszyscy uczestnicy 
spotkali się na oficjalnym rozpoczęciu turnieju, gdzie 
odbyło się losowanie grup.
W turnieju uczestniczyło 16 drużyn rocznika 2008, 
które zostały podzielone na dwie grupy. Lęborski ze-
spół trafił do grupy A wraz z: Footbala Academy Gry-
fice, MPK Kotwica Kołobrzeg, FC Grimma (Niemcy), 
Hutnik Szczecin, Be Better Kolnica, Orlik Łagiewniki, 
Górnik Wałbrzych.
Drugi dzień Lew Lębork zaczął od zywicęstwa z FC 
Grimma 3-1 oraz 5-0 z FA Gryfice. W ćwierćfinale 
młodzi piłkarze z Lęborka wygrali 3-1 z FC Myszków, 
a półfinale rozgromili aż 6-0 Orlik Łaiewniki, a w fina-
le Lew zmierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Tu zadecy-
dowały rzuty karne. Wojnę nerwów wygrali zawodni-
cy Lwa Lębork, którzy wygrali Bałtyk Cup 2018.

Lew Lębork wygrywa 
Bałtyk Cup 2018!

Zespól Lew Lębork - Junior E pod wodzą trenera Łukasza Świątka udała się 31 maja 
do Rewala na Turniej BAŁTYK CUP 2018, aby pokazać swoje możliwości i nieprzeciętny 

talent na tle innych rówieśników z całej Polski.

wywalczyli 
Brązowy medal

uczniowie z sP Nowa Wieś Lę-
borska wzięli udział w finale Wo-
jewódzkich igrzyskach Dzieci 
w sztafetach sprawnościowych.
W turnieju wystąpiły drużyny z rocznika 2008 oraz młodsi. 
W zawodach startowało sześć najlepszych zespołów z woje-
wództwa pomorskiego, które przebrnęły przez eliminacje gmin-
ne, powiatowe i półfinały wojewódzkie. W gronie tym znaleźli 
się najmłodsi sportowcy Szkoły Podstawowej im. Strażaków 
Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, którzy po bardzo ambitnej, 
emocjonującej, trwającej do ostatniej konkurencji walce zdobyli 
brązowe medale Mistrzostw Województwa Pomorskiego. Zespół 
występował w składzie: Baranowski Igor, Filip Justyna, Kołodziej 
Nikodem, Kostka Jakub, Kozłowska Małgorzata, Malek Klaudia, 
Motas Weronika, Powideł Nataniel, Serwański Szymon, Skorb 
Filip, Skorb Julia, Solska Hanna, Solska Zofia, Terman Artur, 
Torbicki Antoni, Walkowiak Wiktoria. Zawodników przygotowy-
wali: Andrzej Czubaty, Ireneusz Keller, Adam Mielewczyk.
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