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NAKŁAD 10 000 EGZ.

Otwarcie fabryki � ńskiego kon-
cernu zgromadziło polityków, 
samorządowców z regionu i kon-
trahentów zakładu. Do Lęborka 
przyjechał m.in Jari Vilen- am-
basador Finlandii w Warszawie 
, Ryszard Świlski- wicemarszałek 
województwa pomorskiego, Kari 
Vahakangas-Radca Handlowy 
Finlandii w Warszawie. Na uroczy-
stości pojawili się także przedsta-
wiciele najważniejszych klientów 
Alteams. W trakcie kilkugodzin-
nego programu miały miejsce 
przemówienia gości honorowych, 
słuchano recitalu Weroniki Kor-
thas a symboliczne i uroczyste 
przecięcie wstęgi rozpoczęło dzia-
łalność zakładu w Lęborku. Naj-
więcej emocji wzbudzało jednak 
zwiedzanie zakładu, gdzie goście 
uroczystości mogli prześledzić 
fascynujący proces produkcji, w 
trakcie którego sztabka alumi-
nium zamieniała się w produkt � -
nalny, czyli element stacji bazowej. 
Bo w zakładzie Alteams Poland 
wytwarzane są właśnie elementy 
aluminiowe dla przemysłu tele-

komunikacyjnego, dla takich � rm 
jak Ericsson,  NSN czy Flextronics. 
Lęborski zakład działa na po-
wierzchni 5300 m2 i dostarcza 
już swoje produkty do klien-
tów. Uruchomione zostały też 
już wszystkie kluczowe procesy: 
odlewy wysokociśnieniowe, ob-
róbka powierzchniowa, montaż i 
zarządzanie łańcuchami dostaw. 
Obecnie Alteams Poland zatrud-
nia 87 osób. Do końca tego roku 
zatrudnienie wzrośnie do 100 pra-
cowników. Plan rozwoju na kolej-
ne lata zakłada osiągnięcie rocznej 
sprzedaży na poziomie 30 milio-
nów Euro, zwiększenie zatrudnie-
nia do 300 osób oraz rozwinięcie 
dalszych mocy produkcyjnych na 
łącznej powierzchni 10500 m2.
- My postawiliśmy na rozwój pra-
cowników i zatrudniamy osoby 
praktycznie bez doświadczenia i 
przyuczamy ich na miejscu. Pra-
wie 70 procent naszych pracowni-
ków to osoby z powiatu lęborskie-
go, mamy też kilku pracowników 
ściągniętych z południa Polski,k-
tórych potrzebowaliśmy z powo-
du ich doświadczenia w � rmach 
z branży odlewniczej.Mamy też 
sporo pracowników z Trójmiasta 
- tłumaczy Maria Podoska-Szałac-

Magiczna 
noc w Poraju

str. 3

FABRYKA ALTEAMS 
ZOSTAŁA OTWARTA
W Lęborku rozpoczęła działalność � rma Alteams Poland, zajmująca się odlewnictwem wysokociśnieniowym. 
Uroczystość otwarcia zakładu, który jest największą inwestycją zagraniczną w sektorze produkcyjnym w ostatnich 
latach w województwie pomorskim zgromadziła samorządowców, inwestorów i kontrahentów � rmy.
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ka, Hr Manager w Alteams Poland.
Alteams posiada zakłady pro-
dukcyjne w Chinach i Indiach 
obsługujące rynek azjatycki oraz 
w Finlandii, skąd produkty tra-
� ają na rynek skandynawski. 
Otwarcie fabryki w Lęborku 
umożliwiło koncernowi szybsze 
i łatwiejsze dotarcie z produk-
tami do klientów europejskich.

- Można powiedzieć, że � rma w 
Lęborku powstała na życzenie 
naszego klienta - tłumaczy Maria 
Podoska-Szałacka.- Bo do zarzą-
du � rmy dotarła sugestia ze strony 
jednego z naszych europejskich 
klientów, że warto właśnie w Eu-
ropie stworzyć zakład, który bę-
dzie dostarczał produkty do euro-
pejskich zakładów tego klienta.

W uroczysto-
ści otwarcia 

lęborskiej 
fabryki 

uczestniczyli 
samorzą-

dowcy, 
przedstacie-
le � ńskiego 

koncernu i 
kontrahenci 

zakładu

Niepowtarzalne, pełne 
magii i czarów widowisko 
obrzędowe z okazji Nocy 
Świętojańskiej będzie można 
obejrzeć na terenie Pałacu 
w Poraju (gmina Wicko). 
Widowisko rozpocznie się 
piątek  20 czerwca 
o godzinie 19.
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Zapowiedziano kolejne spo-
tkanie na temat poszukiwania 
i wydobywania gazu z łupków 
na terenie powiatu lęborskiego.
Celem dziewiątego spotkania 
będzie: Przygotowanie Lokal-
nego Komitetu Dialogu do 
podpisania umowy społecznej. 
Spotkanie odbędzie się 23 
czerwca 2014 r. o godzinie 
15.30 w Starostwie Powia-
towym w Lęborku, przy ul. 
Czołgistów 5. Organizatorzy 
spotkania to Starosta Lęborski 
oraz zespół programu eduka-
cyjno-dialogowego „Razem o 
łupkach”.

O łupkach 
na spotkaniu

W pierwszy weekend lipca w 
Łebie odbędą się Mistrzostwa 
Grillowania „Festiwal Piwa 2014”
- W czasie organizowanej 
imprezy zarówno mieszkańcy 
jak i turyści dowiedzą się jak 
zdrowo i smacznie grillować 
posiłki dla siebie i całej rodziny. 
Prócz sprzętów i akcesoriów 
przydatnych w czasie rodzin-
nego pikniku, będzie można 
zapoznać się z bogatą ofertą 
małych rodzinnych browarów, 
które przygotowują piwo wedle 
dawnych receptur. Na miejscu 
będzie można zaopatrzyć się i 
za darmo spróbować wszyst-
kich produktów spożywczych, 
a także wziąć udział w atrakcyj-
nych warsztatach dotyczących 
metod ważenia piwa i bez-
piecznego rozpalania ognisk i 
palenisk -zapowiadają organi-
zatorzy.

Łeba będzie 
grillować

Z 14 turbin wiatro-
wych typu V90 firmy 
Vestas o mocy 2 MW 
każda składa się 
farma wiatrowa  
w Wojciechowie (gmi-
na Wicko). Oficjalne 
otwarcie tego obiektu 
miało miejsce w pią-
tek 13 czerwca.

Inwestorem farmy jest spół-
ka PGE Energia Odnawialna, 
a przemowa prezesa tej fir-
my była pierwszym punktem 
oficjalnego otwarcia farmy. 
Po przemówieniu Dariusza 
Waleśkiewicza, wójta gminy 
Wicko miało miejsce  wspólne 
przecięcie  wstęgi przed jedną 
z turbin. Kolejny punkt wyda-
rzenia był spektakularny i wi-
dowiskowy - gości zaproszono 
bowiem do zwiedzania turbiny 
od środka.

Dalsza część uroczystości 
odbywała sięjuż przy świetlicy 

Już 28 czerwca ruszy sezonowe 
połączenie kolejowe do Łeby. 
Kolejarze odpowiedzieli pozy-
tywnie na sygnały od miesz-
kańców i w tym roku szynobus 
będzie się zatrzymywał także na 
stacji Garczegorze (gmina Nowa 
Wieś Lęborska).

Sezonowe połączenie kolejowe 
na trasie Lębork-Łeba ruszy w 
sobotę 28 czerwca. Podobnie jak 

w ubiegłych latach linia będzie 
obsługiwana przez Szynobus, 
którzy przyjedzie rano z Gdy-
ni (wyjazd o 7.34) a wieczorem 
(wyjazd z Łeby 19.12) wróci do 
tej miejscowości. Mieszkańcom 
Gdyni szynobus pozwoli więc 
na szybką i bezpośrednią podróż 
koleją do Łeby.

W tym roku pociąg będzie 
się zatrzymywał także na stacji 

Garczegorze. - Taka zmiana to 
efekt sygnałów od mieszkańców 
powiatu lęborskiego - tłumaczą 
kolejarze.

Linia będzie działała do końca 
wakacji, jej pasażerowie będą 
mogli skorzystać z ciekawej pro-
mocji, która umożliwi przejazd 
za 5,50 złych (cena biletu nor-
malnego).
(GB)

Szynobusem pojedziesz do Łeby

fot.Łukasz Niedziółko, www.polskakolej.com.pl
Szynobus to szybki sposób na dojazd do Łeby i z pominięciem 
zakorkowanej drogi nr 214.

W Wojciechowie otwarto 
farmę wiatrową
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wiejskiej w Wojciechowie, gdzie 
trwały zabawy dla dzieci, oficjal-
nie przekazano nowoczesny plac 
zabaw dla mieszkańców sołectwa 
oraz odsłoniętookolicznościową 
tablicę, którą wykonali miesz-
kańcy sołectwa na pamiątkę 

współpracy z inwestorem farmy 
wiatrowej. Tablica ta umiejsco-
wiona jest na kamieniu ważą-
cym blisko 7,5 tony, który został 
wykopany w okolicy Wojciecho-
wa podczas budowy turbin.

- Współpraca pomiędzy PGE 

Energia Odnawialna S. A. a 
mieszkańcami sołectwa Woj-
ciechowo oraz władzami Gmi-
ny Wicko od samego początku 
układa się bardzo dobrze. Spółka 
PGE dofinansowała budowę sali 
gimnastycznej w Maszewku, na-

tomiast w samym Wojciechowie 
wybudowała wodociąg, wykona-
ła nową drogą asfaltową o dłu-
gości 3,5 km oraz zakupiła nowy 
plac zabaw - podkreślił Dariusz 
Waleśkiewicz, wójt Gminy Wic-
ko. Oprac (GB)

Po przemówie-
niu Dariusza 
Waleśkiewicza, 
wójta gminy 
Wicko miało 
miejsce  wspól-
ne przecięcie  
wstęgi przed 
jedną z turbin
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Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku spółka 
z o.o. informuje, że w okresie od 29 czerwca do 31 
sierpnia 2014r. wprowadzony zostanie w komuni-
kacji miejskiej letni rozkład jazdy. W stosunku do 
obecnego rozkładu jazdy zmieni się częstotliwość 
kursowania linii 1,2,3 i 4.

Zmiany na linii nr 1:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Sportowa pętla: 06:28, 07:21, 
10:00.
z przystanku Mosty pętla:       05:57, 07:02, 
07:42.
- kurs z Mosty pętla o godz. 09:08 zostanie prze-
sunięty na godz. 09:18.

Zmiany na linii nr 2:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Cmentarz: 06:07, 07:42, 08:38, 
09:45, 10:45.
z przystanku POM pętla : 06:30 (obsługę pasaże-
rów przejmie autobus linii nr 3,  odjazd z przy-
stanku GOK Nowa Wieś Lęborska godz. 6:24, 
kurs autobusu zostanie wydłużony do Cmen-
tarz pętla.
z przystanku Kębłowo pętla: 08:10. Autobus 
07:15 będzie kursował do przystanku Lidl.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Cmentarz: 
05:45, 09:25, 10:20.

Zmiany na linii nr 3:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Redkowice pętla: 07:25, 15:25.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Redkowice: 
06:35.

z przystanku Lidl kierunek Redkowice: 14:28.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 08:18 zostanie 
przesunięty na godz. 08:30.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 06:03 
zostanie przesunięty na godz. 06:13
- kurs z Redkowice pętla o godz. 16:35 
zostanie przesunięty na godz. 16:18
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 07:51 
zostanie przesunięty na godz. 07:41
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 08:42 
zostanie przesunięty na godz. 08:54
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 15:49 
zostanie przesunięty na godz. 15:35

Autobus 06:13 z Redkowic będzie kursował do 
przystanku Cmentarz.
W okresie letnim autobusy nie będą obsługiwa-
ły miejscowości Żelazkowo.

Zmiany na linii nr 4:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Sportowa pętla: 08:40, 14:50, 
16:00.
z przystanku Lubowidz pętla: 09:15, 15:23, 16:41, 
18:03.
- kurs z Lubowidz pętla o godz. 07:16 zostanie 
przesunięty na godz. 07:06.

Wymiana rozkładów na przystankach nastąpi 28 
czerwca.
Rozkłady jazdy ważne od 29 czerwca 2014r. do-
stępne są na naszej stronie internetowej: www.
zkm.lebork.pl.  

LETNI ROZKŁAD 
JAZDY 2014

W trakcie widowiska swoje 
umiejętności aktorskie poka-
żą podopieczni  Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Wicku. Według organizatorów 
widowisko ma dostarczyć wie-
lu niezapomnianych wrażeń.

-Odpowiednio dobrana mu-
zyka, stroje oraz gra aktorska 
połączona z dynamicznym 
układem tanecznym ma na-
wiązywać do pierwotnych ob-
rządków Nocy Świętojańskiej 
zwanej również Nocą

Kupały. Wszystko to w ma-
lowniczej scenerii Pałacu w 
Poraju. Teren przed pałacem 
zostanie oświetlony licznymi 
pochodniami – zapowiadają 
organizatorzy spektaklu.

Magiczna noc w Poraju
Niepowtarzalne, 
pełne magii i czarów 
widowisko obrzędowe 
z okazji Nocy 
Świętojańskiej będzie 
można obejrzeć na 
terenie Pałacu 
w Poraju (gmina Wicko). 
Widowisko rozpocznie 
się piątek  20 czerwca 
o godzinie 19.
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Na miejscu będzie można 
skosztować pysznych dań kuch-
ni staropolskiej przygotowanych 
przez Pałac w Poraju m.in. żu-
rek staropolski, chleb wiejski ze 

smalcem i ogórkiem kiszonym, 
kiełbasę z rusztu czy pieczonego 
ziemniaka. Sporą atrakcją będzie 
wielki stos, który zapłonie 5-cio 
metrowym płomieniem podczas 

spektaklu. Po części artystycznej 
zaplanowana jest biesiada w sty-
lu staropolskim. Wstęp na wido-
wisko jest bezpłatny.
(GB)

W trakcie widowiska swoje umiejętności pokaże około 20 osób - także podopieczni  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku
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- Doświadczenia europejskie 
wskazują, że zrównoważony, 
ale i dynamiczny rozwój ma 
miejsce tam, gdzie funkcjonują 
silne, zintegrowane, atrakcyj-
ne gospodarczo i kulturalnie 
metropolie. Metropolitalny 
wymiar strategii jest z tego po-
wodu niezwykle ważny – ko-
mentuje prezydent Paweł Ada-
mowicz. Dowodzi tego fakt, że 
aż ok. 75 proc. produktu global-
nego brutto Unii Europejskiej i 
niemal wszystkie innowacje 
powstają w metropoliach. – My 
już w tej chwili wyróżniamy się 
na tle środkowej części konty-
nentu, a chcemy dołączyć do 
liderów – dodaje prezydent.

- Żeby to zrobić, metropolia 
musi precyzyjnie określić to, ja-
kie są jej silne i słabe strony. A 
co za tym idzie, w jakie obszary 
i dziedziny należy inwestować, 
w jakich zacieśniać współpra-

cę, by osiągnąć zamierzony 
cel: podniesienie jakości życia 
mieszkańców – tłumaczy prof. 
dr hab. Krystyna Gawlikowska-
Hueckel, kierownik projektu i 
przedstawiciel Instytutu Roz-
woju z Sopotu, który jest lide-
rem w konsorcjum eksperckim 
przygotowującym strategię. 
Drugi podmiot w konsorcjum 
to Instytutu Geografii i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
PAN w Warszawie.

- Zaangażowanie wybit-
nych naukowców do napisa-
nia Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego to element, 
który wyróżnia nasz projekt i 
także nawiązuje do europej-
skich trendów – powiedział wi-
ceprezydent Michał Guć, repre-
zentujący Gdynię oraz Forum 
NORDA.

Prace nad strategią rozpoczną 
się od zdiagnozowania obecnej 
sytuacji metropolii. Diagnoza 
została podzielona na 10 obsza-
rów: infrastruktura transpor-

Metropolia tworzy Strategię 
Rozwoju do 2030 r.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał umowę z instytutami badawczymi, które przygotują Strategię Rozwoju Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego do 2030 r. pod nazwą „INTIS. Integracja i Synergia”. Strategia będzie realizowana w 69 pomorskich samorządach, 
także w powiecie lęborskim, który działa w GOM od końca 2012 roku.

towa OM na tle uwarunkowań 
przestrzennych, bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko przy-
rodnicze OM, włączenie społecz-
ne i rozwój kapitału społecznego 
OM, innowacyjność i przedsię-
biorczość w OM , rola małych 
miast i obszarów wiejskich w 

rozwoju OM, rozwój zasobów 
ludzkich OM ,zarządzanie OM, 
demograficzne uwarunkowania 
rozwoju OM , kluczowe i poten-
cjalne motory rozwoju gospo-
darczego OM, internacjonaliza-
cja gospodarki OM.

Spotkania konsultacyjne eks-

pertów piszących strategię z 
partnerami projektu INTIS za-
powiedziano na koniec czerwca. 
Jesienią odbędą się konsultacje 
społeczne założeń diagnozy. 
Strategia ma być gotowa w przy-
szłym roku. Jej częścią będzie 
także podręcznik dla samo-

rządów, ułatwiający wdrażanie 
założeń dokumentu oraz kon-
cepcja zagospodarowania prze-
strzennego metropolii.

GOM stworzy z naukowcami strategię rozwoju do 20130. Na zdjęciu podpisanie umowy 
z instytutami badawczymi, które stworzą dokument
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Tradycyjnie Lęborskie Dni 
Jakubowe rozpoczną się ak-
centem ekumenicznym już 
w czwartek 24 lipca. O 17.30 
spod kaplicy kościoła ewange-
licko-augsburskiego wyruszy 
bowiem Marsz Pokoju z przed-
stawicielami różnych wyznań i 
kościołów, który przejdzie do 
Sanktuarium św. Jakuba Apo-
stoła, gdzie o 18  rozpocznie 
się nabożeństwo ekumeniczne. 
Tuż po zakończeniu nabożeń-
stwa zaplanowano koncert.

25 lipca świętowanie roz-
pocznie się oficjalnie i uroczy-
ście w trakcie posiedzenia Rad-
nych Miasta Lęborka. Na tym 
spotkaniu osoby szczególnie 
zasłużone dla rozwoju miasta 
otrzymają statuetki Lęborskie-
go Lwa, zaplanowano także od-
nowienie porozumienia miast 
partnerskich. Posiedzenie za-
planowano na godzinę 13, a 

Lębork przygotowuje 
się do świętowania
Od czwartkowego wieczoru 24 lipca aż do niedzieli będą trwały Lęborskie Dni Jakubowe, 
czyli najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyjno-handlowa w całym roku. Miasto bardzo 
intensywnie przygotowuje się do tego wydarzenia.

Fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k

dwie godziny później zostanie 
„ożywiona” ulica Staromiejska. I 
pozostanie w takim stanie przez 
kolejne 3 dni.

- Będzie kolorowo, głośno i 
ciekawie. Na ulicach pojawią się 
animatorzy, którzy zaproponują 
atrakcje dla dzieci, pojawią się 
także teatry uliczne - zapowiada-
ją organizatorzy ożywienia, czyli 
LCK Fregata.

Na piątek zaplanowano także 
pierwszą część koncertu prezen-
tującego folklorystyczne zespoły 
z Polski i z zagranicy, wystąpi 
orkiestra „Ziemia Lęborska” a 
uczestnicy świętowania będą 
mogli odwiedzić  wystawę w wie-
ży Sanktuarium św. Jakuba.

Głównym punktem sobotnich 
wydarzeń w  ramach Lęborskich 
Dni Jakubowych będzie  VII 
Międzynarodowy Zlot Jakubów, 
czyli święto osób o tym szlachet-
nym imieniu. Organizatorzy spo-
dziewają się kilkuset uczestników 
z całej Polski i z zagranicy.

Ten element wydarzenia roz-
pocznie się o godzinie 9 rano i 
zakończy finałem o godzinie 19, 
a kilka godzin wcześniej, czyli 
o 15.30 ruszy tradycyjny Bieg 
Uliczny Św. Jakuba. Inne ciekawe 

punkty sobotniego świętowa-
nia to pielgrzymka rowerowa 
do Łeby „Od Jakuba do Jakuba”, 
Turniej Karciany „Lãbòrśczi 
Baszczi” i Msza św. z kaszubską 
liturgią słowa (Sanktuarium św. 
Jakuba).

Sobotni plan dnia zakończy się 
wyjątkową atrakcją muzyczną. 

Na 21.30 zapowiedziano bowiem 
koncert popularnej i legendar-
nej grupy muzycznej – „Dżem”. 
Lęborczanie i turyści spędzający 
wieczór w mieście usłyszą więc 
takie hity jak „Autsajder”, „List 
do M.” i „Whisky moja żono”.

Widowiskowo i barwnie zapo-
wiada się także niedziela. Tego 
dnia już o 9 rano uroczysty, 
barwny korowód przejdzie z pl. 
Pokoju do Sanktuarium św. Jaku-
ba Ap. W niedzielę odbędzie się 
też  druga część spotkań z folk-
lorem i koncert muzyki chrześci-
jańskiej Communio, po południu 
ponownie zostanie ożywiona uli-
ca Staromiejska. Lęborskie Dni 
Jakubowe zakończą się cieka-
wym akcentem muzycznym, bo 
o 20 ruszy koncert Maleo Reggae 
Rockers. Ta grupa grająca reggae 
zostala założona przez Dariusza 
Malejonka, który wcześniej grał 
w takich zespołach jak Kultura, 
Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 
2Tm2,3 oraz Arka Noego.

W piątek 26 lipca 
świętowanie 
rozpocznie się 
oficjalnie i uroczyście 
w trakcie posiedzenie 
Radnych Miasta 
Lęborka.
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W wakacje ruszy nowa 
linia autokarowa do Łeby 
wrocławskiego Przewoźnika 
POLBUS-PKS. Autokary 
na trasie Wrocław-Łeba-
Wrocław będą jeździły od 28 
czerwca do 1 października.

Z Wrocławia do Łeby 
autokar wyjedzie o godzinie 
21.10 i do Łeby dotrze o 
godzinie 8.05. Tak długi 
czas przejazdy spowodowa-
ny jest trasą lini, autokary 

dotrą bowiem do Gdańska 
około godziny 5 rano, ale 
po drodze do Łeby pojadą 
przez Puck, Władysławowo i 
Dębki. Kurs powrotny, czyli 
na trasie Łeba-Wrocław 
zaplanowano na godzinę 
19.35, autokary wrocław-
skiego przewoźnika dotrą 
do Wrocławia o 6.30 rano. 
Cena biletu normalnego 
na trasie Wrocław - Łeba 
wynosi 95 złotych. (GB)

Nowa linia do Łeby
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III Rodzinny Piknik z Siatkówką ruszy w piątek 20 czerwca 2014 
n a terenie uroczyska Drętowo. Wydarzenie organizowane jest w 
ramach projektu „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w 
grach zespołowych” Program Południowy Bałtyk i ruszy o godzinie 
17.  Piknik potrwa do godziny 20.

Nowy partner lęborskiego 
programu to Ośrodek Szko-
lenia Kierowców „MOBIL 
GAC” reprezentowany przez 
Panią Alicję Gac z siedzibą 
w Lęborku przy ul. 10 Marca 
17 (tel. 607 033 517, www.
mobilgac.pl).Rodziny, które 
przystąpiły do lęborskiego 
programu i posiadają ważną 
kartę  Duża Rodzina 4+ 
otrzymają w OSK „MOBIL 
GAC” następujące zniżki:

20 % na dodatkowe godzi-
ny jazdy, 100 zł na kurs kat. 
B dla pierwszego członka 
rodziny, 150 zł na kurs kat. 
B dla pierwszego drugiego 
członka rodziny, 200 zł na 
kurs kat. B dla kolejnych 
członków rodziny, 50 zł 
na kurs kat. A1, A2, A dla 
pierwszego członka rodziny, 
100 zł na kurs kat. A1, A2, 
A dla kolejnych członków 
rodziny. Zniżki udzielane 

będą do 31.12.2014 r.
Program i karta „Duża 

Rodzina 4+” to ukłon ze 
strony miasta w stronę 
rodzin wielodzietnych. 
Lęborczanie, którzy spełnią 
wymogi programu mogą 
wyrobić sobie specjalną 
kartę uprawniającą do 
zniżek. Dotychczasowe ulgi 
wprowadziło LCK Fregata 
(5 zł zniżki od uśrednionej 
ceny biletu indywidualnego 
do kina), Muzeum w Lębork 
(50% zniżki na indywidual-
ne bilety wstępu na wystawy 
i imprezy), Pływalnia Miej-
ska „Rafa” w Lęborku (50% 
zniżki na indywidualne, 
jednorazowe bilety wstępu) 
i miejskie lodowisko ( 50% 
zniżki na indywidualne 
bilety wstępu), ulgi wprowa-
dziło także kilku lokalnych 
przedsiębiorców i uczelnia 
ze Słupska. (GB)

Rodziny zrobią 
tańsze „prawko”

Lęborski program wspierający rodziny wielodzietne 
„Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” wzbogacił się 
o nowego partnera. Do programu przystąpił  Ośrodek 
Szkolenia Kierowców „MOBIL GAC”.

Siatkówka na pikniku

Certyfikaty Promocji Ziemi 
Lęborskiej rozdano w piątek 
13 czerwca podczas obchodów 
Lęborskich Dni Techniki, zor-

ganizowanych przez oddział 
terenowy Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Lęborku. 

Tegoroczne Dni Techni-
ki związane były z 90-leciem 
funkcjonowania Lasów Pań-
stwowych, historii i dzia-

łalności których poświęco-
ne zostało kilka prelekcji.  
W kategorii „Impreza promu-
jąca walory i przedsięwzięcia 
Ziemi Lęborskiej” ceryfikat 
trafił do organizatorów Gmin-
no– Powiatowego Turnieju Kół 

Certyfikaty Promocji rozdane
Zakończono coroczny konkurs, który nagradzał najlepsze inicjatywy, 
podmioty i osoby, które aktywnie promują Powiat Lęborski. 

Gospodyń Wiejskich w Nowej 
Wsi Lęborskiej, wyróżnieniono 
natomiast Dni Gminy Wicko i 
Powitanie lata Łeba-Wicko 2013. 
W kategorii „Twórczość fotogra-
ficzna związana z prezentacją 
osób i walorów Ziemi Lęborskiej” 
certyfikat otrzymał  Andrzej Dą-
bek, wyróżnienia trafiły do Jana 
Duda i  Pracowni Fotograficznej 
Zygfryd Klimek. W kategorii 
„Promocja walorów Ziemi Lę-
borskiej w Internecie” certyfikat 
otrzymała  Agencja Reklamowa 
Miro-Art, kapituła konkursu za 
pomocą wyróżnienia doceniła 
natomiast Mariusza Baara i lę-
borski oddział PTTK.

Kapituła doceniła również in-
westorów branży energetycznej, 
którzy współpracowali ze spo-
łecznością Ziemi Lęborskiej. W 
tej kategori ceryfikata otrzyma-
ła spółka Lane Energy Poland 
a wyróżniono spółki -  Tauron 
Ekoenergia i  Eolica Wojciecho-
wo. Nagrody specjalne otrzyma-
ły trzy instutucje Nadleśnictwo 
Lębork, Nadleśnictwo Cewice 
i Gmina Miasto Lębork za Re-
witalizację Centrum Lęborka. 
Certyfikaty Promocji Ziemi Lę-
borskiej wręczone zostały przez 
Wicestarostę Lęborskiego  Ry-
szarda Wentę oraz Przewodni-
czącego Rady Powiatu Lęborskie-
go  Waldemara Walkusza. 
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Posiadające siedzibę w Ługach 
pod Lęborkiem przedsiębiorstwo 
Tomaszczyk iSynowie jest znane 
na Pomorzu ze swojej fachowo-
ści. Właściciel Piotr Tomaszczyk 
może się pochwalić tytułem Bla-
charza Jakości firmy Rheinzink. 
Nic więc dziwnego, że zarówno 
inwestor, jak i generalny wyko-
nawca (Elektrobudowa SA, Od-
dział Spółki Rynek Przemysłu, 
GWI, Gdańsk, od lat kierowana 
przez dyrektora Macieja Kuryl-
czyka) nie mieli nic przeciwko 
temu, żeby to ta właśnie firma za-
jęła się pracami blacharskimi na 
tym prestiżowym obiekcie.

Można wręcz dodać, że wyszło 
to „na zdrowie” i projektowi, 
i obiektowi. Plan nie zawierał 
bowiem wszystkich detali, a te 
które zostały uwzględnione, wy-

magały poprawek. Mimo uwag 
wniesionych przez wykonawcę 
do projektu trzeba przyznać, że 
współpraca z projektantem (APA 
Jacek Bułat, Poznań) układała się 
dobrze i bez tarć, do jakich cza-
sem dochodzi na styku obszarów 
wykonawczego i projektowego.

Przygotowane w warsztacie, 
zamontowane na budowie
Szczegóły nie ujęte w projekcie 
zostały zaplanowane i wykonane 
pod kierownictwem Piotra To-
maszczyka przez jego ekipę bla-
charzy. Fachowcy docenią przede 
wszystkim  połączenie elewacji 
z attykami, wykonanie samych 
attyk, łuków, dokładność tych 
prac. Wszystkie detale były po 
kilka razy konsultowane z projek-
tantem i oceniane (zwłaszcza te, 

Blachy układane koncertowo. Elewacja 
i dach z blachy cynkowo-tytanowej

które wymagały osobistej inwen-
cji dekarzy). Większa część ele-
mentów z blachy została wpraw-
dzie przygotowana pod wymiar 
w warsztacie, lecz sam ich montaż 
na placu budowy wymagał ze stro-
ny doświadczonych blacharzy du-
żej staranności.
 
Filharmonia w Koszalinie
jak opera w Sydney?

Konstrukcja obiektu została wy-
konana z żelbetu. Podkonstrukcja 
pod okładziny blaszane ze stali, 
aluminium oraz drewna impre-
gnowanego. Łączna powierzchnia 
dachu wynosi ok. 1690 m2, po-
wierzchnia elewacji wentylowanej 
to ok. 600 m2 oraz 144 mb attyk. 
Dach jest ocieplony wełną mine-
ralną układaną ze spadkiem, spad-
kową pokryty dwukrotnie papą. 
Do pokrycia elewacji i dachu zuży-
to ok. 12 ton blachy RHEINZINK 
prePATINA blaugrau, ok. 500 m3 
wełny mineralnej (w tym spad-
kowej i fasadowej z welonem), 2 
ton stali (użytej głównie na pod-
konstrukcję attyk i czap attyko-
wych) oraz 15 m3 drewna. Łącznie 
z przerwą zimową realizacja dachu 
i elewacji trwała ok. 10 miesięcy.  
Filharmonia Koszalińska jest dzi-
siaj gotowa do użytku. Bez wątpie-
nia swój oryginalny wygląd budy-
nek zawdzięcza elewacji i dachowi, 
które oglądane z bliska jeszcze zy-
skują. Charakterystyczny obiekt 
ma szanse stać się symbolem mia-
sta. I to bez obaw, że za kilka lat 
symbol ten straci swój blask, a na 
jaw wyjdą niedoróbki – fachowość 
blacharzy z firmy Tomaszczyk i Sy-
nowie oraz trwałość materiału po-
zwalają sądzić, że tak się nie stanie.
Piotr Roznowicz

Fo
t. 

To
m

as
zc

zy
k 

i S
yn

ow
ie

Fo
t. 

To
m

as
zc

zy
k 

i S
yn

ow
ie

Fo
t. 

To
m

as
zc

zy
k 

i S
yn

ow
ie

Fo
t. 

B
ar

to
sz

 W
ar

ze
ch

a

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława 
Moniuszki długo czekała na siedzibę 
z prawdziwego zdarzenia. Budowę 
nowego gmachu rozpoczęto w 2010 r., 
końcowy odbiór miał miejsce w 2013 roku. 
Kosztująca ponad 30 mln zł inwestycja 
wyróżnia się z otoczenia przede wszystkim 
dzięki swojej frontowej elewacji i dachowi. 
Elementy te zostały pokryte blachą 
cynkowo-tytanową. Roboty blacharsko-
dekarskie wykonała firma Tomaszczyk i 
Synowie (www.tomaszczyk.net).

W najbliższą niedzielę 22 
czerwca w godz. 11:00 - 17:00 na 
ulicy Staromiejskiej odbędzie się 
szósta edycja lęborskiego pchle-
go targu. Przedsięwzięcie - orga-
nizowane przez Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku oraz LOT 
Ziemia Lęborska - Łeba - stano-
wić będzie jedną z imprez towa-
rzyszących Maratonowi Ekolo-
gicznemu pam. T. Hopfera. 

Pchli Targ to impreza skiero-
wana głównie dla kolekcjone-
rów, rzemieślników, twórców 
ludowych i zwyczajnych lębor-

czan, którzy chcieliby sprzedać 
lub wymienić niepotrzebne 
przedmioty. Organizatorzy, czy-
li CSiR w Lęborku udostępniają 
wszystkim zainteresowanym 
“targowisko”, którego rolę gra 
ulica Staromiejska.

-Impreza stanowi dobrą oka-
zję do sprzedaży lub wymiany 
rzeczy używanych, już niepo-
trzebnych, a zachowanych w 
należytym stanie - podkreślają 
organizatorzy.

Chociaż udział w imprezie jest 
bezpłatny to organizatorzy ocze-

kują od zainteresowanych osób 
wcześniejszej rejestracji.  Chęć 
wzięcia udziału w pchlim targu 
należy zgłosić w Centrum In-
formacji Turystycznej mieszczą-
cym się przy al. Niepodległości 
6 w Lęborku (pon. - pt., w godz. 
9:00 - 16:30), telefonicznie pod 
numerem 601 825 206 lub drogą 
mailową (lotzl@wp.pl), podając: 
imię i nazwisko,tel. kontakto-
wy,rodzaj wystawianego asor-
tymentu, metraż potrzebny na 
rozstawienie stoiska.
(GB)

Pchli Targ już po raz szósty
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Salonik prasowy w DH Kupiec 
został otwarty w lutym,a pierw-
sza poważna wygrana miała 
tam miejsce pod koniec marca. 
Wtedy właśnie lęborczanin ku-
pił za trzy złote zdrapkę „Bitwa 

Morska” i wygrał 55 tysięcy zło-
tych. Druga poważna wygrana 
w tym miejscu miała miejsce 
pod koniec maja. Tym razem 
los uśmiechnął się do klienta 
saloniku, który zagrał w mini 
lotto i wygrał kwotę  71 tysięcy 
złotych. Obie nagrody zostały 
już odebrane.

-Wiadomość o wygranych ro-

zeszła się po mieście i teraz nasz 
salonik uważany jest za szczę-
śliwe miejsce. Przychodzi więc 
do nas wiele osób, także takich, 
które wcześniej nie grały - tłu-
maczy Anna Wrzeszcz, właści-
cielka saloniku. - A my nie mo-
żemy się doczekać aż padnie u 
nas olbrzymia wygrana, czyli 
„szóstka”.

Lęborczanin 
wygrał 71 tysięcy
Aż 71 tysięcy złotych wygrał lęborczanin, który w saloniku prasowym 
w DH Kupiec kupił los mini lotto. W tym samym miejscu w marcu 
inna osoba wygrała 55 tysięcy złotych.
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Zakończenie Dni Techniki 
miało miejsce w piątek 13 czerw-
ca 2014 w sali audiowizualnej 
ZSM-I w Lęborku. Nadleśnictwa 
w Lęborku i w Cewicach przy-
gotowały na ten dzień wystawę 
edukacyjną dla dzieci szkół i 
przedszkoli.

- Można było obejrzeć przez 
mikroskop szkodniki lasu, do-
tknąć żywego sokoła, rozpozna-
wać leśne zwierzęta i drzewa, 
odcisnąć tropy sarenek w piasku. 
Dzieci były bardzo przejęte , na 
pożegnanie otrzymały medale 
przedstawiające leśne zwierzęta, 
zakładki do książek , mapy ze 
szlakami turystycznymi wydane 
przez Regionalną Dyrekcję La-
sów Państwowych – relacjonują 
organizatorzy obchodów.

W trakcie piątkowego wyda-
rzenia wręczono także nagrody 
dla laureatów Powiatowego Kon-
kursu Wiedzy o lesie i Lasach 
Państwowych zorganizowanego 
przez Szkołę im. Leśników Pol-
skich w Leśnicach. I miejsce za-
jęły drużyny z Zespołu Szkół w 
Łebieniu , Ewa Wieczorkiewicz i 

Udane Dni Techniki
Blisko miesiąc trwała najnowsza, już 31 edycja Dni Techniki przygotowanych przez TK NOT w Lęborku. 
Tematem wiodącym wydarzenia były obchody 90 - lecia Lasów Państwowych w Polsce. 

Natalia Twardowska oraz z Zespo-
łu Szkół w Leśnicach Aleksandra 
Jopek i Damian Stępień. Funda-
torami nagród były Nadleśnictwa 
Lębork i Cewice. W ramach Dni 
Techniki nagrodzono także uczest-
ników konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży „Las i Ludzie 
Lasu”.

Ważnym punktem piątkowej 
uroczystości było wręczanie na-
gród i wyróżnień. 

KT NOT w Lęborku przyznał 
Dyplom Uznania dla nauczyciela 
przedmiotów zawodowych, który 
w tym roku otrzymała Pani Maria 
Kurowska, głównie za uwieńczo-
ne sukcesami przygotowywanie 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Informatycznych w Lęborku do 
Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy z zakresu BHP. Wręczono także 
nagrody dla laureatów Otwartego 
Pomorskiego Konkursu Sudoku, 
który nieprzerwanie od ośmiu lat 
cieszy się dużą frekwencją i stoi 
na wyjątkowo wysokim poziomie. 
Przygotowują go Państwo Gabrie-
la i Jan Przychodowie, wspierają 

władze lokalne, ZWAE z Lębor-
ka i lęborski NOT. Dwa pierwsze 
miejsca przypadły w udziale pa-
niom Ewie Kublik oraz Grażynie 
Badziąg. Pani Ewa Kublik za po-
wtórne zajęcie I miejsca otrzymała 
w tym roku nagrodę specjalną. 
Kapituła Konkursu na Managera 
Ziemi Lęborskiej uhonorowała w 
tym roku Państwa Krystynę i Eu-
geniusza Janikowskich, właścicieli 
znanej lęborczanom firmy ksero-
graficznej i grawerskiej. Natomiast 
tytuł Mister Budownictwa 2014 
przyznano Państwu Aleksandrowi 
i Katarzynie Becker, a Prezes NOT 
Janusz Miklaszewski oraz Starosta 
Lęborski Ryszard Wenta wręczyli 
im okolicznościową tabliczkę.

Uroczystości w ramach Dni 
Techniki wykroczyły także poza 
mury Mechanika. Bo uczestnicy 
wydarzenia pojechali do Stęknicy 
(gmina Wicko) gdzie Nadleśnic-
two Lęborskie otworzyło leśny par-
king dla turystów i mieszkańców , 
świetnie wyposażony i zachęcający 
do krótkiego wypoczynku w trak-
cie podróży. 

Ważnym punktem piątkowej uroczystości było wręczanie nagród i wyróżnień

fo
t. 

K
T 

N
O

T 
Lę

bo
rk

Tematem wiodącym wydarzenia były obchody 90 - lecia 
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Głównym punktem wydarze-
nia ma być festiwal Kulinarny: 
„Zapomniane Smaki”, który 
ma umożliwi ekologiczne za-
kupy a także pozwoli uczestni-
kom dokształcić się w dziedzi-
nach związanych ze zdrowym, 
ekologicznym życiem.

- Przygotujemy bardzo cie-
kawe warsztaty, gdzie do-
świadczeni rzemieślnicy/
rękodzielnicy zaprezentują 
metody wytwarzania i historię 
ich zawodu.Każdy, kto docenia 
walory smakowe naturalnych 
produktów, a przede wszyst-
kim dba o zdrowie swoje i 
najbliższych może skorzystać 
z ofert naszych wystawców. 
Wszystkie produkty oferowa-
ne podczas festiwalu są robio-
ne według starych receptur, a 
ich wspaniały smak i aromat 
przypomina domowy zapiecek 
- podkreśla Paweł Dąbrowski, 
asystent burmistrza Łeby.

W czasie trwania wydarze-
nia w specjalnie wyselekcjo-
nowanym miejscu odbędą się 
pokazy kulinarne prowadzone 
przez wykwali� kowanych ku-
charzy. W trakcie pokazu ku-
charze zaprezentują przepisy z 
wykorzystaniem asortymentu 
dostępnego podczas festiwalu. 
Po szczegółowym opisie recep-
tury i przyrządzeniu potraw, 
nastąpi część degustacyjna. 
Każdy z widzów będzie miał 
możliwość spróbowania przy-
gotowanych smakołyków.

- Hitem dnia będzie wido-
wiskowe gotowanie ponad 2 

Trzy lokalne biblioteki (lę-
borska, z Nowej Wsi Lębor-
skiej i z Cewic) oraz Lęborskie 
Stowarzyszenie Rowerowe 
“Lew Lęborski” przystąpiły do 
ogólnopolskiej akcji “Odjaz-
dowy Bibliotekarz”. Lęborska 
edycja akcji, w trakcie której 
bibliotekarze, czytelnicy i mi-
łośnicy książek oraz rowerów, 
przejeżdżając przez miasto lub 
okolicę, mogą przyjemnie i ak-
tywnie spędzić popołudnie w 
gronie osób o podobnych pa-
sjach ruszy w najbliższą sobotę 
21 czerwca o godzinie 10.

Lęborski rajd “Odjazdowy 
Bibliotekarz” ruszy w sobotę 21 
czerwca o godzinie 10. Start to 
Parking przy budynku Staro-
stwa Powiatowego w Lęborku a 

Książki, rowery i rajd
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ległych w pierwszej wojnie świa-
towej mieszkańców Chocielew-
ka-tłumaczą organizatorzy.Celem  
akcji jest propagowanie czytelnic-
twa, przeciwstawienie się stereoty-
powemu postrzeganiu biblioteki i 
bibliotekarzy oraz promowanie 
zdrowego stylu życia.- Uczestnicy 
są zobowiązani jedynie do stawie-
nia się na czas i udziału w rajdzie. 
Kolorem akcji jest pomarańczowy 
dlatego zachęcamy do ubioru lub 
zaopatrzenia się w gadżety w tej 
tonacji.Na zgłoszenia udziału w 
rajdzie czekamy w sekretariacie 
biblioteki do 13 czerwca! Kontakt: 
nr tel.: 59/8622307, e-mail: mbp@
biblioteka.lebork.pl. Liczba miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń - podkreślają orga-
nizatorzy rajdu. (GB)

Lęborski rajd “Odjazdowy 
Bibliotekarz” to propozycja 
dla miłośników książek 
i rowerzystów

Kulinarne 
powitanie lata
Festiwal kulinarny “Zapomniane smaki” będzie jedną z atrakcji Powitania Lata Łeba-Wicko 
2014. Podczas tej imprezy, którą zapowiedziano na 28 czerwca (skwer Rybaka w Łebie) 
wystąpią także zespoły muzyczne a publiczność rozbawi kabaret.

metą będzie Biblioteka Publiczna 
Gminy Nowa Wieś Lęborska. Or-
ganizatorzy zapowiedzieli prawie 
15 kilometrową trasę, która będzie 
przebiegała w następujący sposó-
b:Lębork, przejazd ulicami Czoł-
gistów, Cisowa, Gliniana, Koleja-
rzy – droga gruntowa do Leśnic, 
Chocielewsko, Redkowice, Nowa 
Wieś Lęborska -  przejazd ulica-
mi Mostowa, Dworcowa, zakoń-
czenie przy Bibliotece.-Rajd ma 
charakter rekreacyjny, promujący 
głównie atrakcje naszego regionu, 
m.in: Chocielewko z czaplińcem 
i hodowlą danieli oraz starym 
poewangelickim kościołem. Neo-
gotycki kamienny kościół z lat 
1922-26, zbudowano z inspiracji 
marszałka polnego Augusta von 
Mackensena, by upamiętnić po-

tysiące litrów zupy . Po wielkim 
gotowaniu czas na wielką degu-
stację. Każdy kto zawita na jar-
mark będzie mógł skosztować 
wyśmienitej zupy -podkreślają 
organizatorzy wydarzenia.

Ciekawie zapowiada się tak-
że oferta kulturalna Powitania 

Lata. W Łebie zagra zespół FAR-
BA oraz Kinga Zdybel (� nalist-
ka Mam Talent)a publiczność 
rozbawi  kabaret Czwarta Fala. 
Organizatorzy Powitania Lata 
to:Burmistrz Miasta Łeby, Cen-
trum Informacji Turystycznej 
w Łebie****, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łebie, Re-
kreatywa Group Wrocław.  Im-
preza odbędzie się na Skwerze 
Rybaka w Łebie.

Express Powiatu Lęborskiego 
objął patronat medialny nad tym 
wydarzeniem.
(GB)

Łeba powita Lato w sposób kulinarny
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Kulinarne 
powitanie lata
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Wyposażenie szkolnej sali 
w sprzęt komputerowy, to 
główna nagroda w nowym 
konkursie Wojewody Pomor-
skiego adresowanym do szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
We wrześniu ruszy pierwsza 
edycja akcji społecznej „My na 
Pomorzu”. Jest ona skierowana 
do młodych mieszkańców 
województwa pomorskiego. 
Jej celem jest promowanie 
zdrowego i bezpiecznego 
trybu życia. Projekt ma służyć 
wzmacnianiu więzi społecz-
nych i pokazać, że czas wolny 
można spędzić twórczo, bez 
negatywnych emocji i postaw. 

Konkurs organizowany w ra-
mach akcji „My na Pomorzu” 
ma nie  ograniczać wyobraź-
ni i pozwalać na  twórczą 
realizację. 
-Uczniowie zgłoszonych klas 
przygotują projekt w dowolnie 
wybranej formie – wystawa 
prac fotograficznych, słucho-
wisko, musical, przedstawie-
nie teatralne, wystawa prac 
plastycznych dotyczących 
zagadnienia, które wybiorą 
spośród dostępnych 5 bloków 
tematycznych. Dodatkowym 
atutem będzie zaangażo-
wanie do wspólnej pracy 
jak największej liczby osób 
spoza społeczności szkolnej 
- podkreśla Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewody 
pomorskiego. 
Pierwsza edycja konkursu 
rozpoczyna się we wrześniu 
2014, a zakończy w czerwcu 
2015 roku. Nagroda głów-
na to wyposażenie szkolnej 
sali w sprzęt komputerowy. 
Organizatorzy nie zapomną 
też o uczniach wchodzących w 
skład zwycięskiej grupy i ich 
opiekunach. Na nich czekać 
będą atrakcyjne nagrody 
niespodzianki! Będzie o co 
walczyć. 
Głównym organizatorem 
akcji jest Wojewoda Pomor-
ski, współorganizatorami: 
Pomorska Federacja Sportu, 
Pomorskie Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku, Komenda Wo-
jewódzka Policji w Gdańsku, 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdański i Pomorski 
Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.  
Zgłoszenia do konkursu 
przyjmowane będą od wrze-
śnia przez Biuro Wojewody 
Pomorskiego. (GB)

Ruszyła akcja 
społeczna 
wojewody
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Akcja wojewody ma poka-
zać, że czas wolny można 
spędzić twórczo, bez nega-
tywnych emocji i postaw

Na  terenie miasteczka ruchu 
drogowego lęborskiej komendy 
policji odbywały się egzaminy 
na kartę rowerową. Jak się oka-
zuje większość młodych kan-
dydatów na uczestników ruchu 
drogowego była bardzo dobrze 
przygotowana do gzaminu.

Od poniedziałku 9 czerwca 
do środy 11 czerwca ponad 200 
dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu Lęborku i gmin po-
wiatu, przystąpiło do egzaminu 
praktycznego na kartę rowe-
rową. Egzamin odbywał się na 
zamkniętym terenie lęborskiej 
komendy policji, w miasteczku 
ruchu drogowego i prowadzony 
był przez przeszkolonego w tym 
zakresie policjanta drogówki.

Wyspecjalizowani policjan-
ci Referatu Ruchu Drogowego 
z Lęborka sprawdzali wiedzę 
praktyczną zastosowania prze-
pisów ruchu drogowego. 

Ilość  chętnych dzieci, które 
chcą uzyskać swoje pierwsze 
uprawnienia do poruszania się 

po drogach, przerosła oczeki-
wania mundurowych. Na egza-
miny przybyło przez pierwsze 
dwa dni już dużo ponad 200 
dzieci ze szkół powiatu lębor-
skiego i Lęborka. Mimo tak 
dużej ilości chętnych policjanci 
dobrze poradzili sobie z organi-
zacją egzaminów. 

- Przybyli do komendy goście 
wykazują się dużym zdyscypli-
nowaniem oraz bardzo dobrą 
wiedzą praktyczną ze znajo-
mości przepisów ruchu drogo-
wego. Najczęściej popełnianym 
błędem bywa jednak nie sto-
sowanie się na znaku „STOP” 
oraz brak koordynacji rucho-
wej i upadki podczas wystawia-
nia ręki w celu sygnalizowania 
kierunku skrętu -podkreśla st. 
asp. Daniel Pańczyszyn,oficer 
prasowy KPP Lębork.

Policjanci prowadzący eg-
zaminy oprócz sprawdzania 
wiedzy praktycznej egzami-
nowanych, przekazują ważne 
informacje na temat budowy 
jednośladów jak również cieka-
wostki z zakresu przepisów, ich 
stosowania jak i praktyczne po-
rady jak zachować się na drodze 

200 osób zainteresowanych 
kartą rowerową
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w rożnych sytuacjach.
Egzaminy na kraty rowerowe 

są prowadzone przez policjan-
tów z lęborskiej drogówki kilka 
razy w roku. Na tak duża ilość 
zainteresowanych dzieci chcą-

cych zdobyć swoje pierwsze 
uprawnienia, prawdopodobnie 
mają wpływ zbliżające się wa-
kacje oraz wzrost świadomości 
młodych ludzi na temat potrze-
by posiadania uprawnień tak, 

aby bezpiecznie i zgodnie z prze-
pisami poruszać się po drogach.

Większość 
młodych 

kandydatów 
na uczestników 

ruchu dro-
gowego była 

bardzodobrze-
przygotowana 

do gzaminu



pozna kobietę z Wejherowa i 
okolic do stałego związku, tel. 
513 230 424

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam żyrandol i lampę sto-
jącą, klosze w kwadracie, kolor 
kremowy z brązową obwódką, 
150 zł, tel. 507 486 424

PŁYTY analogowe oraz video 
Cassette Recorder JVC, plus 
taśmy VHS, tanio sprzedam, 
Gdynia, tel. 586 243 566

SPrzedam: bryczkę typu 
dokard dla 5 os., z uprzężą 
wyjazdowa na 1 konia, wszystko 
mało używane, Wejherowo, tel. 
507 724 008

SPrzedam sofę z fotelem, mało 
używana, komplet kosztował 
6400 zł, cena 1490 zł, do nego-
cjacji, tel. 518 398 115

Sprzedam Tabex, 71 tab., za 15 
zł, Wejherowo, tel. 666 522 515

SPrzedam elektroniczny 
papieros najnowszej generacji 
GT Monaco, ładowarka, USB, 
zapasowe ustniki, smycz gratis, 
mało używany w oryginalnym 
kartoniku, na gwarancji 2015 
rok, za 55 zł, Wejherowo, tel. 
666 522 515

Sprzedam drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

OkazYjnie sprzedam mieszka-
nie 3 pokojowe, pow.72,7 m2, 
blok 10 piętrowy, super stan 
techniczny, Gdynia Pogórze, tel. 
690 445 628

z POwOdu wyjazdu tanio 
sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie o wysokim standardzie, w 
Gdyni, 10 min. do centrum, tel. 
730 201 700

Garaż murowany sprzedam, 
Wejherowo, ul. Strzelecka, tel. 
697 361 474

mieSzkanie 55m w Wejherowie, 
os. Sucharskiego, 1p, 3 pokoje, 
rb 2011, słoneczne, wl. miejsca 
postojowe, wys. standard, 258 
tys., tel. 509 524 714

dziaŁkę 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

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

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

Sprzedam działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

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

dziaŁka z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, 
tel. 502 686 196

dziaŁkę położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
wYnajmę garaż i miejsca par-
kingowe, Wejherowo, Spacero-
wa 12, tel. 501 084 005

kOleczkOwO, parter domu, 
pokój, kuchnia, łazienka wynaj-
mę, osobne wejście, ogródek 

całość 55 m, cena 800 zł plus 
media, tel. 661 178 582

wYnajmę lokal 60 m2 w Rumi 
na parterze na działalność biu-
rową, tel. 504 389 193

wYnajmę mieszkanie, 36m w 
Wejherowie, tel. 509 410 304

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam pilnie skuter Zipp 
Vapor, stan bdb., 2010 rok, 
opłaty aktualne, przegląd 2015 
rok, kupiony w salonie, 1 właści-
ciel, kufer, dwuosobowy, niebie-
ski, prędkość do 80 km/godz., 
wszystko sprawne, cena 1700 zł, 
przebieg 3900 km., Wejherowo, 
tel. 666 522 515

KUPIĘ

abSOluTnie każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki, 
tel. 668 193 771

SkuP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Sprzedam zestaw do moni-
toringu, kamery, rejestrator, 
monitor, całość do montażu, 
700 zł, tel. 512 504 583

Sprzedam telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali,2 kolumny, 50 zł, 
tel. 505 567 034

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

uSŁuGi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

FOTOGraF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

mŁOdY pozna panią w dowol-
nym wieku w celu bliższych 
relacji, nr tel. 798 505 479

GOraCa blondi pozna spon-
sorów, zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie, a zabiorę cię w 
siódme niebo, dzwoń 514 670 
725, Sopot, woj. pomorskie

SinGel 33l., modelowy typ 
urody, umilę czas 1 pani w 
sposób dowolny, tylko sponsor-
ki 35-45 l., zadbane z klasą, 
Sopot, oferty propozycje 728 
185 466 Jger Ulfs

SeX-sex-sex-to lubię a ty? 
poznajmy się umów się na 
wspaniałą zabawę! ja śliczna 
kobietka o zgrabnym tyłecz-
ku blondyna zapraszam! dla 
konkretnych panów sponsorów! 
ps. również sex tel., 516 747 
365 Sopot

ja 30 lat, miły, uczynny, 
mający dobre serce mężczyzna 
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G R U P A  M E D I A L N A

wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

maTa dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OknO drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, u 
góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

Sprzedam nową kuchenkę ga-
zowo - elektryczną Amica, kolor 
szary, 1000 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

Sprzedam drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

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

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.98-122 i buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

Sprzedam lampki nocne, 
brązowe, 2 sztuki po 10 zł, tel. 
660 731 138

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138
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Jesteś Słowaczką, ale nie 
miałaś nigdy wcześniej 
styczności z ligą polską. 

- Tak, faktycznie gdyby się nad 
tym zastanowić to trochę dziw-
ne, że mają w zasadzie „obok” 
ligę na takim wysokim pozio-
mie, mnie wywiało gdzieś w 
świat. Za to przeciwko polskim 
drużynom grałam w swojej ka-
rierze dwukrotnie – raz jako 
zawodniczka Urałoczki Jekate-
rynburg przeciwko BKS Alu-
profowi Bielsko-Biała, a drugi 
przeciwko Muszyniance jako 
zawodniczka Azeryolu Baku. 
Podczas obu tych meczów by-
łam naprawdę pod wrażeniem 
technicznego poziomu zespo-
łów, a także atmosfery, jaką two-
rzą kibice w halach. 

Właśnie to ciebie przekona-
ło, aby w nowym sezonie za-
mienić Baku na Sopot?

- Słyszałam wiele dobrych 
rzeczy o tym klubie, o jego pro-
fesjonalizmie i poziomie spor-
towym w minionych sezonach. 
Dlatego bardzo się ucieszyłam, 
kiedy mój agent powiedział mi, 
że ATOM, a szczególnie sam 

trener Micelli są mną zaintere-
sowani. To młody klub na are-
nie europejskiej, ale ma już na 
swoim koncie sporo sukcesów i 
ja ze swojej strony chcę pomóc 
drużynie, aby do klubowej hi-
storii dołożyć kolejne trofea.

A twoje ambicje jako zawod-
niczki? Z jakim nastawieniem 
przychodzisz do zespołu?

- Chcę być zawodniczką, na 
której będzie można polegać w 
każdej sytuacji i każdym meczu, 
nawet tym najtrudniejszym. Jak 
wspomniałam przed chwilą, 
trener zaufał mi dając szansę 
gry w ATOMie i teraz chcę mu 
pokazać, że miał rację i spłacić 
ten kredyt zaufania. Sukcesy 
sportowe też są dla mnie bardzo 
ważnym elementem. Wiem, że 
są tu fantastyczni kibice i mam 
nadzieję, że będą oni z nami za-
wsze w trakcie sezonu, a my jed-
nocześnie damy im ten powód, 
aby przychodzili i nas wspierali.

Przyjazd do Polski to trochę 
powrót w rodzinne strony. 
Cieszysz się, że będziesz bli-
żej swojego domu, Słowacji?

- Tak, cieszę się bardzo, że tu 
wracam. Mam nadzieję, ze teraz 
w trakcie sezonu moja rodzina 
będzie mogła do mnie przyjeż-
dżać i kibicować podczas na-
szych meczów. To zawsze miłe, 
kiedy gra się w rodzinnych 
stronach, a Słowacja jest bardzo 
podobna do Polski, dlatego na 
pewno będę się tu czuła jak w 
domu.  

Ale przybędziesz nad morze 
dość późno – tak jak Charlot-
te Leys wystąpisz bowiem na 
tegorocznych Mistrzostwach 
Świata we Włoszech.

- Tak, to dość zwariowany 
czas. Teraz gramy z dziewczy-
nami z reprezentacji Azerbej-
dżanu w Lidze Europejskiej do 
połowy lipca. Wtedy znajdę 
czas na krótkie wakacje. Muszę 
się także dogadać z trenerem 
Micellim co do mojego przy-
jazdu do Sopotu, bo na pewno 
nie rozpocznę przygotowań z 
większością zespołu. W tym sa-
mym czasie będziemy bowiem 
szlifować formę do wspomnia-
nych MŚ, które rozegramy w 
końcówce września. 

Właśnie, jesteś Słowaczką, 
ale nie grasz dla Słowacji. 
Jak to się stało, że na arenie 
międzynarodowej reprezen-
tujesz właśnie Azerbejdżan?

- Po moim pierwszym sezo-
nie spędzonym w Baku dosta-
łam propozycję od AVF, aby 
reprezentować ich kraj w roz-
grywkach reprezentacyjnych i 
przyjęłam tę ofertę. Mimo że 
naprawdę kocham Słowację, gra 
dla Azerbejdżanu pomaga mi 
dużo, dużo bardziej jeśli chodzi 
o poziom światowy. 

Co postrzegasz jako swój 
dotychczasowy największy 
sukces w karierze?

- Zdecydowanie wywalczenie 
Pucharu Challenge w 2011 roku 
z Azerrailem Baku.

Sprostanie wyzwaniom w 
Baku nie było łatwe, ale i w 
ATOMie przyjdzie tobie wal-
czyć o miejsce w składzie z 
bardzo mocnymi rywalkami. 
Obawiasz się tej rywalizacji?

- To, że jest grono dobrych 
przyjmujących mnie osobiście 
bardzo cieszy, bo ta rywalizacja 

MATIASOVSKA: Chcę byc zawodniczką, 
na której można polegać
WYWIAD | W ten weekend można było zobaczyć, jak na boisku radzi sobie nowa zawodniczka ATOMu Trefla Sopot, Jana Matiasovska. Urodzona na Słowacji siatkar-
ka była najlepszą punktującą reprezentacji Azerbejdżanu w obu starciach z Bułgarią, ale komplet punktów tego dwumeczu Ligi Europejskiej pozostał w Sofii.

bardzo nietypowy wzrost jak 
na zawodniczkę, która ma 
odpowiadać za jak najlepsze 
przyjęcie piłki. To twoja no-
minalna pozycja, czy należysz 
do siatkarek uniwersalnych?

- Przyznaję, że faktycznie cały 
czas staram się mocno pracować 
nad moim przyjęciem i obroną, 
ale to właśnie pozycja przyjmują-
cej jest tą, która mi odpowiada w 
przeciwieństwie do bycia zawod-
niczką uniwersalną. To daje mi 
dużo więcej frajdy. Rozegrałam 
tylko jeden sezon w swojej karie-
rze jako zawodniczka uniwersal-
na, a i tak cały czas nagabywałam 
trenera, żeby wystawiał mnie na 
pozycji przyjmującej. (śmiech)

Mówisz o słabych stronach, 
ale tych dobrych przy tak im-
ponującym wzroście jest z 
pewnością dużo więcej.

- Mój wzrost daje mi ten atut, że 
dosięgam piłek na całkiem nie-
złej wysokości. Za swoje mocne 
strony uważam więc silny i szyb-
ki atak, jak również oczywiście 
blok.

Kibice z niecierpliwością cze-
kają na twoje występy w ATO-
Mie Treflu, ale czy jest jakiś 
klub, o którym marzysz jako 
zawodniczka?

- Nie chodzi tu o nazwę klubu, 
to nie ma znaczenia. Znaczenie 
ma osoba trenera, doskonała or-
ganizacja, profesjonalne podej-
ście i – może najważniejsze – en-
tuzjastyczni kibice. A to wszystko 
na tę chwilę znalazłam właśnie w 
Sopocie.

może nam tak naprawdę tylko 
pomóc. Wszystkie walczymy o 
ten sam cel i będziemy się starały 
jak najlepiej o to, by pomóc dru-
żynie w jego osiągnięciu. 

Jeśli chodzi o warunki fizycz-
ne to jesteś zdecydowanie 
najwyższą z siatkarek nie tyl-
ko na przyjęciu, ale w ogóle 
w drużynie. Dwa metry to 
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Podobnie jak rok temu atrakcji nie zabraknie. Głównym punktem 
jest oczywiście turniej, w którym rywalizują najlepsze amatorskie 
zespoły z Pomorza. 

- Znów gościć będziemy zespoły ze Szczecina, Słupska, Gdańska, 
Wejherowa czy Kartuz. Łącznie zagra osiem zespołów – mówi Grze-
gorz Niciński, jeden z organizatorów turnieju. - Wkrótce będziemy 
znać pełną listę uczestników. W tej chwili trwają jeszcze rozgrywki 
w poszczególnych ligach. 

Podobnie jest w Nadmorskiej Lidze 6 . Jako gospodarze do rywali-
zacji wystawi dwie drużyny: Mistrza NL6, czyli zwycięzcę zmagań w 
Ekstraklasie oraz zespół, który wygra Puchar NL6.

Oprócz samego turnieju przybyli goście będą mogli liczyć na moc 
atrakcji. W trakcie przerwy pomiędzy fazą grupową a pucharową 
odbędzie się mecz charytatywny z udziałem zawodników Arki Gdy-
nia, Pogoni Szczecin i Legii Warszawa! Aby zagrać w jednej ekipie 
ze piłkarzami Ekstraklasy i I Ligi należy zakupić specjalną koszulkę 
(100 zł.), która będzie jednocześnie pamiątką z II edycji NPL. 

Przez cały czas trwania turnieju prowadzona będzie także loteria 
piłkarskich gadżetów.

- O wszystkich atrakcja informować będziemy na bieżąco na naszej 
stronie internetowej – mówi Niciński. - Pieniądze zebrane podczas 
turnieju przekażemy na rzecz gdyńskiego Hospicjum dla dzieci. Za-
praszamy więc 29 czerwca od godziny 12.00 na Nasz Obiekt przy 
ulicy Zamenhofa 17. (LuK)

Najlepsi amatorscy piłkarze
PIŁKA NOŻNA | Wielkimi krokami zbliża się II edycja Nadmorskiego Pucharu Lata. 29 czerwca – niedziela 

– NADMORSKI PUCHAR LATA
- Gdynia, Obiekt Sportowy Checz, ul.Zamenhofa 17

- godz.11.00 – odprawa techniczna kapitanów drużyn – przydział 
szatni, losowanie grup, informacje o tym jak poruszać się po naszym 
obiekcie
- godz. 12.00 – pierwsze mecze grupowe turnieju ( na dwóch bo-
iskach jednocześnie)
- godz.16.00   – przerwa w turnieju po fazie grupowej, posiłek dla 
zespołów, wręczenie nagród za sezon wiosna 2014 w Nadmorskiej 
Lidze 6,
- godz.  16.30– Mecz Charytatywny z udziałem zawodników Arki 
Gdynia, Pogoni Szczecin i Legi Warszawa
- godz. 17.00 – faza pucharowa turnieju, dwa mecze pół� nałowe , 
mecz o 3 miejsce i � nał
- godz.  – o� cjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród, podsu-
mowanie
 
ATRAKCJE NA OBIEKCIE :
- Dla wszystkich zawodników możliwość skorzystania z darmowej 
odnowy biologicznej
- Mecz Charytatywny – udział biorą zawodnicy Arki Gdynia, Pogoni 
Szczecin, Legi Warszawa oraz wszystkie osoby, które wykupią za 
100zł. Specjalną okolicznościową koszulkę!
- Przez caly dzień prowadzona będzie loteria, w której można wy-
losować wiele gadżetów piłkarskich m.in. koszulki piłkarskie, piłki z 
autografami i wiele innych.
 
Organizatorzy zapewniają:
- nagrody
- gościnę dla uczestników
- przyjazną atmosferę
- swoje stoisko wystawi � rma FIZJO-WORLD zajmująca się rehabilita-
cją i opieką medyczną nie tylko wyczynowych sportowców. W trakcie 
trwania turnieju pracownicy FIZJO-WORLD służyć będą zawodnikom 
doraźną pomocą 
- pojawią się hostessy promujące napoje energetyczne i izotoniczne 
 
Turniej ma także cel charytatywny!
Pieniądze zebrane podczas turnieju zasilą konto Fundacji „NIGDY 
NIE ZOSTANIESZ SAM” Rafała Murawskiego, która zbiera w tym roku 
fundusze dla gdyńskiego Hospicjum Dziecięcego.
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Klub reprezentowało 16 za-
wodników, w tym 2 z Nowej 
Wsi Lęborskiej. Młodzi adep-
ci zdobyli łącznie 11 medali: 
2 złote, 4 srebrne i 5 brązowych. 
Na najwyższym stopniu podium 
uplasowała się Aleksandra Klimik 
w kumite dziewcząt. Ta sama za-
wodniczka stanęła na drugim stop-
niu podium w rywalizacji Kata. 
Srebrne medale padły tak-
że łupem Weroniki Boche-
tyn, Bartłomieja Olkowskie-
go, Michała Parczewskiego.
Warto jeszcze zaznaczyć, że dru-
żynowo złoty medal wywalczyły  
Alicja Olkowska,Agnieszka Kre� , 
Natasza Olkowska. (luK)

Sukcesy zawodników Klubu Karate „Shotokan”
SPORTY WALKI | Zawodnicy 
z Klubu Karate Shotokan wzię-
li udział w zawodach Pucharu 
Polski Karate WKF w Warce. 

Konkurencje indywidualne:
1. Dawid Rostkowski- V-VIII miejsce
2. Miriam Ewald- V-VIII miejsce
3. Hubert Judycki- V-VIII miejsce
4. Aleksandra Klimik- I miejsce w kumite dziewcząt 
    oraz II miejsce w Kata dziewcząt
5. Weronika Bochentyn, która jest z Nowej Wsi Lęborskiej
     - II miejsce w Kumite dziewcząt
6. Natasza Olkowska- V-VIII miejsce
7. Bartłomiej Olkowski- II miejsce
8. Alicja Olkowska- V-VIII miejsce
9. Agnieszka Kreft- III miejsce
10. Michał Parczewski, który jest z Nowej Wsi Lęborskiej
      - II miejsce w Kumite Seniorów -67kg
11.Bartosz Janczak- III miejsce
12. Kacper Reszczyński- V-VIII miejsce
13. Maciej Bławat- V-VIII miejsce
14. Jakub Ptasiński- IX-X miejsce
15. Rafał Milewczyk- III miejsce 
16. Zuzanna Milewczyk- III miejsce

Konkurencje drużynowe:
1. Alicja Olkowska,Agnieszka Kreft, Natasza Olkowska- I miejsce
2. Bartłomiej Olkowski, Rafał Milewczyk, Bartosz Janczak- V-VIII 
miejsce
3. Hubert Judycki, Kacper Reszczyński, Maciej Bławat- III miejsce
4. Dawid Rostkowski, Jakub Ptasiński, Hubert Judycki- IX-X miejsce Fo
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Złoto w drużynie i srebro 
indywidualnie to kolejne 
krajowe sukcesy w kolejnej 
kategorii wiekowej, które 
wywalczyłaś. Czy talent 
Zuzanny Sobczak rozwija 
się prawidłowo?

- Kilka lat temu miałam kon-
tuzję, która trochę zahamowała 
mój rozwój, ale teraz wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku, 
choć nie jest łatwo pogodzić 
studiowanie w Stanach Zjed-
noczonych i utrzymanie się w 
rankingu Polskiego Związku 
Szermierczego. 

Na co dzień jesteś w USA. 
Co tam robisz?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej, czy-
li w 2013 roku, zdecydowałam 
się wyjechać. Tym bardziej, że 
dostałam propozycje stypen-
dium sportowego z uczelni w 
Detroit (Wayne State Universi-
ty). Studiuję inżynierię lądową 
i środowiska czyli to samo co w 
Polsce. No i wciąż trenuję szer-
mierkę. 

Skąd pomysł na studiowa-
nie za oceanem?

- Po pierwszym roku studiów 
na Politechnice Gdańskiej zo-
rientowałam się, że bardzo 
trudno jest pogodzić zajęcia na 
uczelni z uprawianiem sportu. 
Wykładowcy w Polsce byli pod 
wrażeniem, że traktuję sport 
profesjonalnie, ale nie miałam 
z tego powodu żadnej taryfy 
ulgowej. Część zajęć odbywała 
się wieczorami i by na nich być 
musiałam rezygnować z trenin-
gów. Zdecydowałam się więc 
na wyjazd i jak na razie jestem 
bardzo zadowolona.

Łączenie studiów z upra-
wianiem sportu nie jest 
łatwe. Jaka jest różnica 
pod tym względem między 
Polską a USA?

- W USA mam plan sporto-
wy i pod niego układam resztę 
zajęć. Nie ma możliwości, żeby 
wystąpił pomiędzy nimi jaki-
kolwiek konflikt. Dodatkowo, 
mogę liczyć na wsparcie ze stro-
ny wydziału sportowego, który 
oferuje różne pomoce dydak-
tyczne oraz spotkania z opie-
kunem w sprawie programu 
studiów. Zależy im, aby spor-
towcy osiągali nie tylko dobre 
wyniki sportowe, ale również 
naukowe. Co więcej, dla uczel-
ni jest ważne, że ich studenci są 
sportowcami i osiągają sukcesy. 
Uczelnia ma się czym pochwa-
lić, a to podnosi renomę. 

W Stanach łatwiej łączyć 
sport i studia
WYWIAD | Rozmowa z Zuzanną Sobczak, florecistką Sietom AZS AWFiS Gdańsk, która na co dzień studiuje 
i trenuje w USA a w miniony weekend zdobyła medale mistrzostw Polski do lat 23.

Kiedyś do USA wyjechała 
utalentowana Alicja Kryczało i 
niestety dla polskiej szermier-
ki zajęła się zupełnie czymś 
innym. Jak będzie z Tobą?

- Nie wiem co będzie za kil-
ka lat. To na pewno wiele zależy 
od osoby, która musi w pewnym 
momencie podejmować różne 
decyzje. Ja mam to szczęście, ze 
rodzice chcą mi bardzo pomóc, 
namawiają mnie bym ciągle wal-
czyła, aby pozostać wysoko w 
krajowym rankingu, który decy-
duje o powołaniach na zgrupo-
wania reprezentacji czy udział w 
międzynarodowych turniejach. 
Powroty do Polski dają mi rów-
nież okazję do treningów z moim 
gdańskim trenerem, Longinem 
Szmitem, który według mnie 
jest jednym z najlepszych szko-
leniowców na świecie. Mimo, że 
wracam do kraju zaledwie kilka 
razy w roku, to zawsze staram się 
to połączyć ze sportem. Wymaga 
to dużego planowania, ale dzięki 
temu mogę startować w krajo-
wych zawodach i zdobywać ko-
lejne punkty. Na chwilę obecną 
zrobię wszystko, aby utrzymać 
formę sportową i reprezentować 
mój klub Sietom AZS AWFiS 
Gdańsk jak i Polskę na zawodach 
w kraju i za granicą. Jednak naj-
ważniejsze jest to, że w USA sys-
tematycznie trenuję i biorę udział 
w stanowych turniejach.

To nowe doświadczenie.
- Właśnie, mam możliwość po-

patrzenia z innej perspektywy na 
szermierkę. Mam nowych spa-
ringpartnerów, trenuję z chłopa-
kami, mogę się sprawdzić na ich 
tle. Rywalizuję z innymi florecist-
kami i zdobywam nowe doświad-
czenia, gdyż poziom sportowy w 
Stanach jest bardzo wysoki.
W ilu zawodach, w których 
mogłaś zdobyć punkty do 
krajowego rankingu, w tym 
sezonie startowałaś?

- Startowałam w trzech z czte-
rech Pucharów Polski oraz dwóch 
z ośmiu Pucharów Świata. Stra-
ciłam szansę na zdobycie wielu 
punktów, ale przede wszystkim 
zdobycia kolejnego doświadcze-
nia. W rankingu na szczęście 
ciągle jestem, na razie na 17. 
miejscu. Moim celem jest awans 
przynajmniej do ósemki. 

Czekamy na medale na arenie 
międzynarodowej, no i wśród 
seniorek.

- Moimi największymi sukce-
sami są brązowy medal drużyno-
wo i 5. miejsce indywidualnie na 
Mistrzostwach Europy kadetów 
w 2010 roku oraz 8 miejsce in-

„- W USA mam plan 
sportowy i pod 
niego układam 
resztę zajęć. Nie ma 
możliwości, żeby 
wystąpił pomiędzy 
nimi jakikolwiek 
konflikt. Dodat-
kowo, mogę liczyć 
na wsparcie ze 
strony wydziału 
sportowego, który 
oferuje różne po-
moce dydaktyczne 
oraz spotkania 
z opiekunem w 
sprawie programu 
studiów”.

dywidualnie na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w 2011. Mło-
dym seniorkom, które dopiero 
co skończyły kategorię juniora, 
ciężko jest się przebić, seniorki 
mają zdecydowanie większe do-
świadczenie.  

Czy bycie córką znanych i uty-
tułowanych rodziców pomaga 
czy przeszkadza? Oboje to flo-
reciści z wieloma sukcesami. 
Mama Anna była indywidu-
alnie piąta na mistrzostwach 
świata (1989) i siódma na 
mistrzostwach Europy (1983). 
Tata Ryszard to m.in. druży-
nowy mistrz świata (1998) 
oraz srebrny (1996) i brązowy 
(1992) medalista olimpijski. 

- Jak byłam młodsza to mówi-
łam, że przeszkadza. Dziś wiem, 

że to ogromny plus, bo mama 
i tata dają mi wielkie wsparcie. 
Dużo pomagają, rozumieją mnie, 
opowiadają z doświadczenia co 
robić np. gdy pojawiają się jakieś 
kryzysy, sytuacje stresowe. Ich 
wskazówki są bezcenne. Bardzo 
często zdarza mi się zadzwonić 
do mamy podczas turnieju i zapy-
tać, jak powinnam walczyć z daną 
zawodniczką.  

W Twoim biogramie na 
stronie szermierka.pl przy 
pytaniu ulubiona potrawa 
odpowiadasz: „kuchnia Wasil-
czyków”. Możesz wyjawić o co 
chodzi?

- To domowa kuchnia rodziców 
mojej przyjaciółki, u której wtedy, 
gdy ten biogram był tworzony, 
często bywałam. Teraz, szczegól-
nie z amerykańskiej perspekty-
wy, powiem, że kuchnia polska 
(śmiech – przyp. red.). Dopiero 
gdy wyjechałam, zdałam sobie 
sprawę, że domowe jedzenie to 
bardzo ważna sprawa. Nie są-
dziłam, że tak często będzie mi 
brakować niektórych potraw. Na 
szczęście, mam blisko do Polskiej 
restauracji i Polskiego sklepu. 
Wiadomo, że nie jest to to samo, 
ale pomaga przetrwać „kryzys je-
dzeniowy” (śmiech – przyp. red.).

- W USA mam plan 
sportowy i pod nie-
go układam resztę 
zajęć. Nie ma moż-
liwości, żeby wystą-
pił pomiędzy nimi 
jakikolwiek konflikt. 
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PIŁKA NOŻNA | Bez pauzującego 
za kartki Morawskiego, oraz 
Łapigrowskiego i Naczka, nie 
mówiąc o kontuzjowanym 
Jasińskim do dalekiego Sztumu 
pojechała drużyna Pogoni. 

Pierwsze 20 minut z animuszem roz-
poczęli gospodarze. To jednak Pogoń 
strzeliła bramkę. Wesserling podał do 
Ilanza, a nasz najlepszy snajper krót-
kim strzałem pokonał Dębowskiego. 
Gospodarze skontrowali w 32 minucie, 
kiedy to po błędzie w ustawieniu defen-
sywy Mateusz Pietrzyk zdobył pierw-

szego w tym meczu gola. Tuż przed 
przerwą w polu karnym faulowany jest 
Byczkowski. Pewnym egzekutorem 
rzutu karnego jest oczywiście Ilanz. To 
35 gol w sezonie naszego napastnika.  
Po przerwie bliźniacza akcja Olimpii jak 
przy pierwszym golu. Na 2:2 wyrównu-
je Pietrzyk i tak kończy się cały mecz.  
- Mecz mógł się różnie potoczyć, ważne 
że z ciężkiego terenu wywieźliśmy punkt. 
Moi zawodnicy zostawili dużo zdrowia. 
Teraz szybko musimy się zregenerować, 
w końcu z środę gramy w Lęborku derby 
z Gryfem - powiedział po meczu trener 
pogoni Sobiesław Przybylski. (luK)

Olimpia Sztum – Pogoń Lębork 2:2 (1:2)  
bramki: 0:1 Ilanz (’19), 1:1 Pietrzyk (’32), 1:2 
Ilanz (’43 k.-), 2:2 Pietrzyk (’58)  
 
Olimpia: Dębowski - Hadrysiak Roszkowski, 
Pliszka G. (‘46 Korda), Pliszka W., Pietrzyk 
Mat., Jasiński, (’80 Pietrzyk Mac.), Kotowski, 
Olszewski (’77 Marszałkowski), Wilmański, 
Pluta M.  
Pogoń: Labuda – B. Żmudzki, Musuła, Jano-
wicz, Wesserling – Byczkowski, Sychowski 
(’72 Fudala), Stankiewicz, Bach, Waczkowski 
(’65 Labuda Paw.), Ilanz  
 
żółte kartki: Roszkowski, Pliszka G., Jasiński 
– Sychowski, Żmudzki B, Ilanz 

Pogoń remisuje 
w Sztumie
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