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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Tradycyjnie Lęborskie Dni Ja-
kubowe rozpoczną się akcentem 
ekumenicznym już w czwartek 
24 lipca. O 17.30 spod kaplicy 
kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego wyruszy bowiem Marsz 

Pokoju z przedstawicielami 
różnych wyznań i kościołów, któ-
ry przejdzie do Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła. Właśnie tam o 
godzinie 18 rozpocznie się nabo-
żeństwo ekumeniczne.

W piątek 26 lipca świętowanie 
rozpocznie się o� cjalnie i uro-
czyście w trakcie posiedzenia 
Radnych Miasta Lęborka. Posie-
dzenie zaplanowano na godzinę 
13, a trzy godziny później ruszą

VIII Międzynarodowe Spotka-
nia z Folklorem „Muzyka Regio-
nów”. W części pierwszej zapla-
nowano występy grup: „Ziemia 
Lęborska”, „Levino”, „Switanok”, 
„Łoniowiacy”, „14 Oktobar” z 
Serbii i „Mezoszilas” z Węgier. 
W piątek uczestnicy świętowania 
będą

mogli odwiedzić nietuzinkowe 
miejsce wystawowe, czyli wieżę 
Sanktuarium św. Jakuba, gdzie 
o 17.15 rozpocznie się wystawa 
“Walka Dobra ze Złem”. Wyjątko-
wo ciekawie zapowiada się także 
historyczna atrakcja tego dnia, 
bo o 21.30 Lęborskie Bractwo 
Historyczne zaprosi na Spacer z 
duchami Krzyżaków.

- Będzie to wycieczka w czasie 
w towarzystwie postaci z Wie-
ków Średnich, które oprowadzą 
mieszkańców i turystów wokół 
obwarowań miejskich i przy bla-
sku pochodni opowiadać będą o 

historii naszego miasta – zapo-
wiada Marcin Ramczyk z LBH.

Głównym punktem sobotniego 
świętowania będzie natomiast 
VII Międzynarodowy Zlot Jaku-
bów, czyli święto osób o tym szla-
chetnym imieniu. Organizatorzy 
spodziewają się kilkuset uczest-
ników z całej Polski i z zagranicy.

Ten element świętowania ruszy 
o godzinie 9 rano i zakończy się 
aż o 19.30, a kilka godzin wcze-
śniej o 15.30 ruszy natomiast tra-
dycyjny Bieg Uliczny Św. Jakuba. 
Sobotnie świętowanie zakończy 
się wyjątkową atrakcją muzycz-
ną. Na 21.30 zapowiedziano 
bowiem koncert popularnej i 
legendarnej grupy muzycznej 
- “Dżem”. Lęborczanie i turyści 
spędzający wieczór w mieście 
usłyszą więc takie hity jak “Au-
tsajder”, “List do M.”, i “Whisky 
moja żono”.

Widowiskowo i barwnie zapo-
wiada się także niedzielne świę-
towanie. A tego dnia uroczysty, 
barwny korowód przejdzie z pl. 
Pokoju do Sanktuarium św. Ja-
kuba Ap. już o godzinie 9 rano.

Inny, bo historyczny korowód 
wyruszy o 11.30 spod Sanktu-
arium św. Jakuba a miłośnicy 
historii ze swoimi wozami tabo-
rowymi w ten sposób wyruszą 
do Świecina, gdzie obędzie się 
inscenizacja bitwy z 1462 roku.

Lęborskie Dni Jakubowe za-
kończą się ciekawym akcentem 
muzycznym, bo o 20 ruszy kon-
cert Maleo Reggae Rockers. Ta 
grupa grająca reggae została za-
łożona przez Dariusza Malejon-
ka, który wcześniej grał w takich 
zespołach jak Kultura, Izrael, 
Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 
oraz Arka Noego.

NAJWAŻNIEJSZY WEEKEND 
W ŻYCIU MIASTA
Od czwartkowego wieczoru 24 lipca aż do niedzieli będą trwały Lęborskie Dni Jakubowe, 
czyli najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyjno-handlowa w całym roku. 

Lęborskie Dni Jakubowe to barwna, widowiskowa i spektakularna impreza
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Cejrowski 
w Lęborku

str. 12

Popularny ale też 
i kontrowersyjny 
podróżnik i publicysta 
Wojciech Cejrowski 
przyjedzie do Lęborka. 
29 lipca w Auli Zespołu 
Szkół Machaniczno-
Informatycznych w 
Lęborku przy 
ul. Marcinkowskiego 1 
odbędzie się Wojciech 
Cejrowski show.

NAJWAŻNIEJSZY WEEKEND 
W ŻYCIU MIASTA

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 10-11
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Kupno nowego autobusu 
umożliwiło przekazanie spółce 
kwoty 200 tysięcy złotych. Radni 
miejscy zgodzili się na takie roz-
wiązanie podczas jednej z ostat-
nich sesji a przekazana kwota 
miała wystarczyć na zakup w le-
asingu nowego autobusu i kup-
no autobusu używanego. Dzięki 
temu z eksploatacji wycofane 
zostaną dwa najstarsze pojazdy 
pochodzące z 1991 i 1992 roku.

Najnowszy nabytek ZKM to 
autobus niskopodłogowy Solaris 
Urbino 12, produkowany przez 
firmę Solaris Bus &amp; Coach 
S.A. z siedzibą w Bolechowie. 
Aktualnie autobus jest właśnie 
budowany w fabryce, do miasta 
trafi w listopadzie.

- Solaris było jedyną firmą, 
która przystąpiła do przetargu. 
Nam zależało bowiem na tym, 
żeby autobus trafił do nas jesz-
cze w 2014 roku a tylko Solaris 

potrafił się dostosować do ta-
kich oczekiwań. Inne firmy la-
tem mają  przerwy w produkcji 
i deklarowały nam dostarczenie 
pojazdu dopiero w styczniu lub 
lutym przyszłego roku. Tutaj 
warto podkreślić, że nie było 
możliwości kupienia autobusu 
w inny sposób, bo takie pojazdy 
produkowane są tylko i wyłącz-
nie pod konkretne zamówienia 
- tłumaczy Mirosław Siergiej, 
dyrektor ZKM w Lęborku.

Niskopodłogowy autobus 
Urbino 12, który trafi do Lębor-
ka posiada charakterystyczną, 
opadającą linię przedniej szy-
by (rozwiązanie to zapewnia 
kierowcy lepszą widoczność 
krawędzi chodnika po prawej 
stronie pojazdu, zwiększając 
tym samym bezpieczeństwo pa-
sażerów) i funkcję “przyklęku”, 
obniżającą wysokość wejścia o 
około 70 mm. Napęd autobusu 
stanowią  silniki Diesla, speł-
niające najbardziej restrykcyjną 
normę emisji spalin Euro 6.

Spółka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe zmodernizuje dwa prze-
jazdy w powiecie lęborskim- w 
Ługach i w Mostach. Inwestycja 
jest częścią dużego projektu, w 
ramach którego kompleksową 
modernizację przejdzie aż 85 
przejazdów kolejowo-drogowych 
w województwach kujawsko-po-
morskim i pomorskim. Celem 
projektu jest zmniejszenie  za-
grożeń występujących w obrębie 
skrzyżowań linii kolejowych z 
drogami publicznymi i umoż-

liwienie szybszych przejazdów 
pociągów.

Realizowany przez PLK projekt 
zakłada m.in. wymianę rogatek 
na urządzenia nowej generacji 
oraz zmniejszenie liczby przejaz-
dów niestrzeżonych. Remonty 
torowisk, jezdni oraz dojazdów 
do skrzyżowań linii kolejowych z 
drogami ułatwią bezpieczny prze-
jazd, a pociągi będą mogły jeździć 
szybciej. 

Projekt przejazdowy podzielo-
ny jest na dwa etapy. W ramach 

pierwszego, w obu wojewódz-
twach wyremontowane zostaną 32 
przejazdy. Etap drugi przewiduje 
remont aż 53 przejazdów. W wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim 
obejmie on m.in. powiaty: bydgo-
ski, grudziądzki, inowrocławski, 
świecki i wąbrzeski. A w woje-
wództwie pomorskim powiaty: 
chojnicki, lęborski, malborski, sta-
rogardzki, wejherowski i Gdynię.

Po zakończeniu prac na wy-
branych dotychczas niezabezpie-
czonych obiektach zastosowane 

zostaną urządzenia sygnalizacji 
przejazdowej i półrogatki. Niemal 
50 przejazdów będzie przekwa-
lifikowanych do wyższej katego-
rii. Skrzyżowania zyskają także 
urządzenia do monitoringu. Na 
wybranych przejazdach, obecnie 
obsługiwanych przez dróżni-
ków, rogatki będą uruchamiane 
automatycznie, poprzez sygnał 
przekazywany przez zamontowa-
ne w torze nowoczesne czujniki 
informujące o nadjeżdżającym 
pociągu.

Dwa przejazdy do modernizacji
PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. na remont przejazdów w ra-
mach II etapu w województwach 
kujawsko-pomorskim i pomor-
skim wydadzą ponad 49 mln zł.  
W powiecie lęborskim będą mo-
dernizowane dwa przejazdy.Są 
to przejazdy na linii 202 Gdańsk 
Główny – Stargard Szczeciński, 
w Lęborku: przejazd w ciągu 
drogi polnej przy ul. Długiej na 
wysokości stacji paliw (Ługi), 
przejście użytku publicznego kat. 
E na końcu ul Długiej (dzielnica 
Mosty) Inwestycja PKP PLK w 
powiecie lęborskim zwiększy ka-
tegorię przejazdów.

- Przejazd ,który jest obecnie 
przejazdem D, (zabezpieczony 
znakiem STOP) zostanie prze-

kwalifikowany do kat. B (czyli z 
samoczynną sygnalizacją świetl-
ną i z półrogatkami)

Przejście użytku publicznego 
zostanie doposażone w urządze-
nia jak dla przejazdu kat. B - tłu-
maczy Maciej Dutkiewicz z wy-
działu prasowego PKP PLK.

Roboty budowlane na przejaz-
dach w powiecie lęborskim mają 
zostać realizowanie od od sierp-
nia 2014 do sierpnia 2015r.

-Aktualnie wykonawca jest na 
etapie opracowywania szczegóło-
wego harmonogramu rzeczowo-
finansowego i prac projektowych. 
Dokładny termin robót będzie 
znany w późniejszym terminie - 
wyjaśnia Maciej Dutkiewicz.
(GB)

ZKM kupił nowoczesny autobus
Nowoczesny autobus niskopodłogowy Solaris Urbino 12 w listopadzie pojawi się w Lęborku. Autobus kupiła miejska spółka  
- Zakład Komunikacji Miejskiej i jest to pierwszy od 5 lat całkowicie nowy pojazd kupiony przez tego lęborskiego przewoźnika.  
ZKM planuje także zakup kolejnego autobusu, tym razem będzie to jednak używany pojazd.
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Autobus, który trafi do Lęborka 
ma też być bezpieczny. Specjalnie 
na życzenie lęborskiego ZKM au-
tobus będzie wyposażony w pięć 
kamer, nowością jest pokazanie 
również przestrzeni za pojazdem. 

Inne nowoczesne rozwiązanie 
autobusu to system, który będzie 
zliczał pasażerów wsiadających i 
wysiadających do pojazdu. Prze-
woźnikowi, który wyśle autobus 
na różne trasy pozwoli to spraw-

dzić jakie trasy są najbardziej 
zatłoczone a na jakich brakuje 
pasażerów.

- Wcześniej takie badania mu-
sieliśmy zlecać zewnętrznym fir-
mom i za nie płacić - podkreśla 

dyrektor ZKM Lębork.
Urbino 12 ma zapewnić komfort 

kierowcy, który otrzyma klimaty-
zowaną kabinę.

- Z doświadczenia wiemy, że w 
przypadku Lęborka nie ma po-
trzeby używania klimatyzacji w 
całym autobusie. Bo przystanki 
ustawione są tak blisko siebie, że 
klimatyzacja po prostu nie będzie 
w stanie  wychłodzić powietrza - 
tłumaczy Mirosław Siergiej.

ZKM w Lęborku  zapłaci za 
autobus Urbino 12  ok. 1 mln zł. 
Zapłata została rozłożona na raty, 
spółka będzie płaciła za autobus 
przez 59 miesięcy. Autobus będzie 
objęty 24 miesięczną gwarancją 
producenta.

Kolejny autobus może trafić do 
Lęborka jeszcze w bieżącym roku. 
Tym razem będzie to jednak uży-
wany pojazd o długości około 10 
metrów.

Solaris 
Urbino 12 
(na zdjęciu) 
pojawi się 
na ulicach 
Lęborka w 
listopadzie
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Lęborski sklep Arteks TV-
SAT-RTV-AGD rozszerzył 
swoją ofertę o meble. Nowy 
asortyment wyeksponowano 
na powierzchni 500 metrów 
kwadratowych w sklepie przy 
ulicy Krzywoustego 4 (przed 
sklepem Jysk).

-Oferujemy meble tapicero-
wane, kuchenne, pokojowe, 
meble do pokojów dziecięcych 
oraz stoły i krzesła kilku pol-
skich producentów. Oczywiście 
można u nas także zamówić 
meble pod konkretne wymaga-
nia klienta - mówi Marek Pol-
ski, sprzedawca w Arteksie na 
Krzywoustego.

Jak się okazuje – w Arteksie 
najbardziej popularne są naroż-

niki. Bo te meble są wyjątkowo 
wygodne, oszczędzają miejsce i 
oferują duża przestrzeń do spa-
nia.

Klienci, którzy kupią meble 
w Arteksie mogą liczyć także 
na bezpłatny transport (do 50 
km), można skorzystać również 
z kupna mebli na raty (sklep 
współpracuje z dwoma banka-
mi).

-Klientom, którzy szukają 
mebli kuchennych możemy za-
proponować wizytę w naszym 
studiu. Tam prezentujemy już 
złożone zestawy i dla klientów 
jest to szansa, żeby namacalnie 
przekonać się o funkcjonalno-
ści wybranego zestawu – dodaje 
Marek Polski.

W Arteksie kupisz także meble

Z zakończenia remontu lębor-
skiego dworca, który z zanie-
dbanego i odrapanego budynku 
zamienił się w nowoczesny i ele-
gencki obiekt oprócz pasażerów 
cieszą się także lokalne instytucje 
i stowarzyszenia. Bo w ramach 
umowy PKP z UM Lębork w 
budynku dworca zostaną udo-
stępnione pomieszczenia dla 
miejskich instytucji. Już teraz 

wiadomo, że właśnie tam będzie 
działało lęborskie koło PTTk i 
Centrum Informacji Turystycz-
nej. W pomieszczeniach dworca 
znajdą dla siebie miejsce także 
organizacje pozarządowe.

Na dworcu powstanie także Sta-
cja Kultura, bo właśnie tak nazwa-
no pomieszczenia, w których zna-
ją dla siebie miejsce m.in zespoły 
działające w LCK Fregata.

W sali gimnastycznej Gimna-
zjum Nr 1 w Lęborku zamon-
towano ściankę wspinaczkową. 
Inwestycję zrealizowało miasto 
w ramach programu rewitaliza-
cji społecznej pn. „Rewitalizacja 
Społeczna Lęborka” współ� nan-
sowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej

-Wspinanie się, to dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych sport ide-
alny. Rozwija sprawność, kształ-
tuje charakter, uczy współpracy. 
Chcemy umieć współpracować z 

ludźmi, ale jednocześnie zacho-
wać niezależność. Jak to wszyst-
ko osiągnąć? Pomóc nam w tym 
może wspinaczka - podkreślają 
samorządowcy z Lęborka.

Ścianka wspinaczkowa w Gim-
nazjum nr 1 dostępna jest dla 
wszystkich zainteresowanych. 
Zapisy przyjmowane są w BIU-
RZE REKRUTACJI w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Lęborku ul. Wyszyńskiego 3 w 
godz. 7.00-15.00. 
(GB)

Ścianka wspinaczkowa w Gimnazjum
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Przy dworcu stanie 
Stacja Kultura
Pomieszczenia lęborskiego dworca PKP, którego remont 
jest już na ukończeniu zostaną udostępnione miejskim 
instytucjom. W budynku znajdą dla siebie miejsce 
m.in zespoły działające w LCK Fregata.

-Przeniesiemy na dworzec cześć 
naszej działalności, którą dotychczas 
prowadziliśmy w wynajmowanych 
pomieszczeniach. Stacja Kultura to 
dla nas możliwość pracy w komfor-
towych warunkach. Znajdą się tam 
pomieszczenia i sala prób dla Teatru 
Tańca „Jeszcze Pięć Minut”, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” 
czy Orkiestry Dętej. Szkoła gitary, 
wokalu czy klasa saksofonu, którą 
otwieramy, także będą działały na 
dworcu. Wzbogacimy się o dwie 
duże sale , które będą także wyko-
rzystywane do mniejszych, bardziej 
kameralnych imprez kulturalnych. 
Stacja Kultura - bo tak nazwaliśmy 
cały projekt  to nie tylko większy 
komfort pracy dla naszych grup. 
Chcemy, żeby to miejsce służyło 
mieszkańcom, którzy w przyszłości 
będą korzystali z imprez kultural-
nych czy warsztatowych odbywa-
jących się w wyremontowanych 
pomieszczeniach dworca - zapo-
wiada Paweł Piwka, dyrektor LCK 
Fregata.

Remont dworca kolejowego w 
Lęborku kosztował ponad 4 mln 
złotych, budynek ma być dostępny 
dla pasażerów we wrześniu.
Grzegorz Bryszewski
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Kilkadziesiąt nowych 
mieszkań komunalnych 
powstanie w Lęborku. Inwe-
stycję umożliwiło otrzyma-
nie przez miasto dofinanso-
wania z Bank Gospodarstwa 
Krajowego,

Samorządowcy z Lęborka 
otrzymali już w ubiegłych 
latach dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na trzy budynki 
komunalne: ten wznoszo-
ny przy ul. Kusocińskiego 
wielorodzinny budynek 
mieszkalny, podobny budy-
nek przy ul. Kossaka oraz 
budowany we współpracy 
z LTBS Sp. z o.o. budynek 
przy ulicy Łasaka. Te inwe-
stycja mają zostać zakończo-
ne w bieżącym roku.

Nowe budynki komunalne 
powstają natomiast przy ul. 
Gierymskiego oraz przy ul. 
Kusocińskiego (ta inwe-
stycja prowadzona będzie 
wspólnie z LTBS).

-Bank Gospodarstwa 
Krajowego pozytywnie 
rozpatrzył nasze wnioski 
o dofinansowanie tych bu-
dynków z Funduszu Dopłat. 
Po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie z Bankiem 
- na poziomie 30% budynku 
przy ul. Gierymskiego i 40% 
budynku przy ul. Kusociń-
skiego, jeszcze w tym roku 
zostanie wyłoniony wyko-
nawca inwestycji -zapowia-
da Ewa Dzitko-Szybisty z 
UM Lębork.
(GB)

Karta Dużej Rodziny przy-
znawana jest rodzinie, która 
utrzymuje przynajmniej trójkę 
dzieci, niezależnie od dochodu. 
Dotyczy to także rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów 
dziecka. Karta przyznawana 
jest każdemu członkowi rodzi-
ny, będzie wydawana bezpłat-
nie. Rodzice będą mogli korzy-
stać z karty dożywotnio, dzieci 
- do 18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby nie-
pełnosprawne otrzymają kar-
tę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta 
oferuje system zniżek oraz do-
datkowych uprawnień. Jej po-
siadacze będą mieli możliwość 
korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całe-
go kraju. Informacje na temat 
ulg pojawią się na stronie inter-
netowej www.rodzina.gov.pl w 
zakładce Duża Rodzina. Zniżki 

Powstaną nowe 
bloki komunalne

Karty Dużej Rodziny także w Lęborku
Lębork przystąpił do realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mogli korzystać 
z tańszych wejść m.in. do muzeów czy na wydarzenia kulturalne w kraju. 

mogą oferować nie tylko instytu-
cje publiczne, ale również przed-
siębiorcy prywatni. Przystępując 
do programu zyskują prawo do 
posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny”.

W Lęborku programem Ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny 
zajmuje się Referat Spraw Spo-
łecznych UM Lębork (tel. 059 
86-37-780,”nowy” budynek ratu-

sza ). Właśnie w referacie można 
uzyskać informacje o programie i 
złożyć wniosek o uzyskanie Kar-
ty Dużej Rodziny. Osoby zainte-
resowane będą musiały jednak 
na takie karty poczekać kilkana-
ście dni, bo drukowane one są w 
Mennicy Polskiej w Warszawie.

- Na razie o uzyskanie Karty 
Dużej Rodziny zgłosiło się do nas 
kilkanaście osób. Zainteresowa-
nie takim programem w naszym 

mieście dopiero się więc zaczyna 
- tłumaczy Sławomir Tutakowski, 
kierownik Referat Spraw Społecz-
nych UM Lębork.

Karta Dużej Rodziny to nowy 
i ogólnopolski program wspie-
rający rodziny wielodzietne, w 
Lęborku od kilku lat działa także 
lokalny program „Lębork Mia-
stem dla Dużej Rodziny”, które-
go uczestnicy otrzymują  „Karty 
Duża Rodzina 4+”. Dla uczestni-
ków lokalnego programu przy-
gotowano już kilkanaście zniżek, 
które oferują miejskie i komercyj-
ne obiekty.

Lokalny program w inny spo-
sób od tego ministerialnego defi-
niuję rodzinę wielodzietną, bo w 
wydaniu lęborskim o kartę może 
się starać rodzina, która utrzymu-
je czworo lub więcej dzieci. Do 
ogólnopolskiego programu mogą 
natomiast przystąpić rodziny 
utrzymujące przynajmniej trójkę 
dzieci.

-Oba programy realizowane są 
w Lęborku jednocześnie, nie ma 
żadnych przeszkód, żeby należeć 
jednocześnie do dwóch progra-
mów - tłumaczy Sławomir Tuta-
kowski. (GB)

fo
t. 

Sx
c.

hu

Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny będą mogli 
korzystać z tańszych wejść m.in. do muzeów czy na wydarze-
nia kulturalne w kraju
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Jak w sposób bezbolesny, skuteczny pozbyć 
się niepotrzebnego owłosienia? Lęborski Gabi-
net Kosmetyki Laserowej i Estetycznej  propo-
nuje skorzystanie z najnowszego rozwiązania, 
czyli depilacji laserowej.

W tej metodzie stosuje się urządzenie IPL, 
które emituje wiązkę promieni wnikających 
bezpośrednio do mieszka włosowego. Promie-
nie niszczą bezpowrotnie cebulkę włosa, co 
uniemożliwia mu późniejszy wzrost, są jednak 
tak precyzyjnie skierowane, że nie wpływają na 
funkcje organizmu.

-Do usunięcia większość włosów potrzeba 
od 3 do 10 zabiegów ( w przypadku włosów 
bardzo jasnych, ze względu na bardzo niski 

poziom melaniny). Przy pierwszym zabiegu 
usuwanych jest około 30 procent włosów. Wy-
konanie serii zabiegów pozwala na pozbycie się 
około 80-90 procent niechcianego owłosienia. 
Konkretna ilość zabiegów zależy od indywidu-
alnych predyspozycji pacjentki. W przypadku 
używania depilacji laserowej zabiegi są całko-
wicie bezbolesne– tłumaczy Malwina Treder, 
właścicielka salonu DepilAge.

W lęborskim salonie można także skorzy-
stać z innowacyjnych metod wyszczuplania i 
ujędrniania. Konkretnie chodzi o liposukcję 
ultardźwiękową i lipolizę iniekcyjną. Liposuk-
cja ultradźwiękowa to masaż ultradźwiękami 
w okolicach zbędnej tkanki tłuszczowej i jej 

skuteczna redukcja. Lipoliza iniekcyjna polega 
natomiast na iniekcjach igłowych  w obszarze 
tkanki tłuszczowej i wprowadzaniu tam spala-
czu tłuszczu.

-Takie zabiegi w Lęborku oferowane są tylko 
w moim salonie – podkreśla Malwina Treder. 
- Warto także podkreślić, że ceny w DepilAge 
są dostosowane do lokalnego rynku, dołoży-
lam wszelkich starań,  żeby każdego było stać 
na wizyty. Proponuję również bezpłatne kon-
sultację.

Szczegółowe informacje na temat 
zabiegów dostępne są na stronie 
internetowej www.depilage.pl

DepilAge, czyli bezbolesne poprawianie natury

Lęborskie Centrum Infor-
macji Turystycznej ‘’Brama 
Kaszubskiego Pierścienia’’ 
zostało ponownie wyróżnione. 
Centrum decyzją Regional-
nej Komisji Certyfikacyjnej 
województwa pomorskiego 
otrzymało 4 gwiazdki, czyli 
najwyższą możliwą ocenę.

Głównym celem certyfikacji 
jest stworzenie krajowej sieci 
standaryzowanych jednostek 
informacji turystycznej na 
terenie całego kraju. Lęborskie 
CIT, zdobywając najwyższą 
kategorię, spełniło następu-
jące kryteria: odpowiednie 
wyposażenie i funkcjonalność 
budynku oraz oznakowanie 
informacji turystycznej, 

wykształcenie kierunkowe 
informatorów oraz znajomość 
języków obcych, właściwa 
powierzchnia obszaru kon-
sultacji, obszaru samoobsługi 
oraz obszaru magazynowego 
i pracy dla personelu, pro-
wadzenie punktu sprzedaży 
pamiątek, publikacji itd.,za-
pewnienie samodzielnych 
stanowisk komputerowych dla 
interesantów.

Lęborskie CIT podejmuje 
również dodatkowe inicjatywy 
dla turystów oraz wszystkich 
zainteresowanych (organizacja 
wernisaży, wystawi warsztatów 
oraz współudział w przepro-
wadzeniu imprez kulturalny-
chi turystycznych).  (GB)

4 gwiazdki dla CIT w Lęborku

Młodzież z Ukrainy 
wypocznie w regionie

W powiecie lęborskim będzie wypoczywała 45 osobowa grupka młodzieży z Ukrainy

Starosta Lęborski wspólnie 
z Burmistrzem Miasta Lębor-
ka zorganizuje wypoczynek dla 
grupy 45 Ukraińców w wieku od 
10 do 16 roku życia. Przyjezdni, 
wraz z opiekunami, zostaną za-
kwaterowani w internacie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego.

Wśród dzieci i młodzieży, 
które odwiedzą Powiat Lębor-
ski, są m.in. osoby, które wsku-
tek tragicznych wydarzeń na 
Ukrainie straciły najbliższych, 
trafiając do domów dziecka. 
Przyjezdni, wraz z opiekuna-
mi, zostaną zakwaterowani w 
internacie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno -Wychowawczego.  
- Realizacja tego zadania wpi-
suje się w apel Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego o pomoc 
dla młodzieży dotkniętej sytu-
acją na Ukrainie (protesty na 
Majdanie) oraz jest wynikiem 
wniosku z jakim do włodarzy 
wystąpił Przewodniczący Koła 
Lębork Związku Ukraińców w 
Polsce -tłumaczy Tomasz Sopył-
ło, asystent starosty lęborskiego. 
Wypoczynek odbędzie się w ter-
minie 30.07 - 07.08. br. Organi-
zatorzy wyjazdu właśnie tworzą 
szczegółowy program pobytu 
młodzieży. (GB)
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Po części oficjalnej rozpocz-
nie się impreza plenerowa 
przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Wicku. 
Przed publicznością zaprezen-
tują się zespoły wokane, instru-
mentalne i taneczne działające 
przy placówce Kultury w Wic-
ku oraz grupa artystyczna z 
zaprzyjaźnionej gminy Nawo-
jowa. Na parkingu szkolnym 
tuż obok GOKiSu powstanie 
miasteczko edukacyjne, w 
którym każde dziecko miło 
spędzi czas.Przejażdżka pojaz-
dem na akumulator, układanie 
klocków, wspólne gotowanie, 
nauka gry na gitarze elektrycz-
nej czy wypuszczanie wielkich 
baniek mydlanych to tylko nie-
które rozrywki przewidziane 
tego dnia dla maluszków. Na 
zakończenie piątkowego wie-
czora wystąpi kielecki kabaret - 
Czwarta Fala. Sobota rozpocz-
nie się tradycyjnie rejestracją 
czarownic  oraz pojazdów 
przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Wicku. 
Przy legendarnym kamieniu 
odczytana zostanie opowieść 
o czarownicach, które niegdyś 
zamieszkiwały te tereny. Barw-
na parada czarownic wyruszy 

Świętowanie w Wicku
Już po raz szósty Gmina Wicko będzie obchodziła swoje święto.Dni Gminy Wicko w tym roku będą trwały dwa 
dni i przypadają na 18 i 19 lipca. Pierwszy dzień rozpocznie uroczysta sesja podczas której podpisane zostanie 
porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Wicko a belgijską gminą Beselare. 

Okazało się jednak, że pomysł 
chwycił. Mieszkańcy bawią się 
dobrze, chcą się przebierać, nie 
tylko za czarownice ale również 
za postacie bajkowe

Na scenie uczestnicy święto-
wania zobaczą m.in. występy lo-
kalnych zespołów, zaproszonych 
gości z Nawojowej oraz wybór 
najlepiej przebranej czarowni-
cy w kilku konkursowych ka-
tegoriach.- Zwiedzimy wioskę 
czarownic gdzie spróbujemy 
magicznych eliksirów, poznamy 
przyszłość, którą przepowie nam 
wróżbitka oraz otrzymamy pa-
miątkowy paszport. Do dyspozy-
cji najmłodszych przygotowany 
zostanie dmuchany plac zabaw, 
którego fundatorem będzie fir-
ma Lane Energy. Wieczorem 
weźmiemy udział w niezwykłym 
koncercie zespołu ABBA SHOW 
(polskiej grupy) wykonującej 
covery największych hitów le-
gendy lat 70 i 80 –szwedzkiego 
zespołu Abba. Półtoragodzinne 
widowisko muzyczne w połącze-
niu z perfekcyjną choreografią i 
grą aktorską stworzą wyjątkowe 
show dla każdego amatora do-
brej muzyki. Ponadto na deser 
wystąpi grupa Cheri Ladies a 
około godziny 22.00 odbędzie się 
wielkie widowisko przygotowane 
przez Teatr Młodych Gotów wraz 
z pokazem ognia. Niewątpliwie 
największą atrakcją tego dnia bę-
dzie sam prowadzący – Krzysztof 
Skiba (lider zespołu Big Cyc) - 
zapowiadają organizatorzy Dni 
Gminy Wicko.

w stronę stadionu w Charbrowie 
gdzie nastąpi uroczyste otwarcie 
imprezy przez wójta gminy Wic-
ko – Dariusza Waleśkiewicza 
oraz zaproszonych gości. W pa-
radzie oprócz czarownic zoba-
czymy wiele postaci bajkowych, 

m.in. Królewnę Śnieżkę ze świtą 
siedmiu krasnoludków, Jasia i 
Małgosię, Calineczkę i wiele…
wiele innych

- Od samego początku, jak 
zostałem wójtem, zastanawia-
łem się co zrobić, by wypromo-

wać naszą gminę, by była ona 
atrakcyjna dla turystów, dla 
mieszkańców naszego powiatu 
– mówi Dariusz Waleśkiewicz, 
wójt gminy Wicko. – Dotarli-
śmy do legendy o czarownicach, 
które mieszkały onegdaj między 

Wickiem a Charbrowem i tak to 
się narodziło. Na początku oba-
wiałem się, bo element czarow-
nicy nie każdemu pasuje i nie 
patrzy na to tak, jak my. My się 
tym bawimy, ale bałem się jak 
społeczeństwo na to zareaguje. 

Barwną atrakcją Dni Gminy Wicko będą oczywiście czarownice

Fo
t. 

U
G

 W
ic

ko

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Świętowanie w Wicku poprowadzi 
Krzysztof Skiba (na zdjęciu)
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Ulica zostanie ożywiona w  pią-
tek w godzinach 15-18, w sobotę w 
godzinach 10-10 i w niedzielę od 
14.30 do 18. Organizatorzy zapla-
nowali szereg atrakcji: malowanie 
twarzy, konkursy dla najmłod-
szych – stoisko promocyjne Kina 
„Fregata”, animacje, gry i zabawy 
dla najmłodszych prowadzone 
przez grupę Animax, pokazy 
ogromnych baniek mydlanych 
oraz stoisko gier planszowych – 
turniej jarmarkowy. Podobnie 
jak w ubiegłych latach w trakcie 
imprezy odbędą się koncerty i 
przemarsze zespołów ludowych, 
a uczestnicząca w świętowaniu 
Grupa Perkusyjna „Tremolo” bę-
dzie maszerowała, koncertowała 
przy banku PKO BP i zorganizuje 
warsztaty dla młodzieży, pokazo-
we lekcje gry na perkusji ( most – 
ulica Staromiejska).

Inne muzyczne atrakcje to ze-
spół trębaczy Tromba Brass , który 
będzie występował w sobotę i w 
niedzielę. Podobnie jak w ubie-

głych latach Staromiejska zamie-
ni się w scenę teatralną Teatru 
Ulicznego “Maszoperia”. Ta grupa 
zaplanowała dwa spektakle “Psoty 
kłopoty” i „Czarodziejska rybka”. 
Uliczny spektakl teatralny „Psoty 
kłopoty” zaplanowano na sobotę 
26 lipca o godzinie 13.

- Bohaterami spektaklu są dwaj 
sąsiedzi, jeden dobry i poczciwy a 
drugi urwis uprzykrzający na róż-
ne sposoby życie swemu sąsiadowi 
zza ściany. Kiedy jednak zbliża się 
niezwykły czas świąt okazuje się 
kto jest prawdziwym bohaterem 
oraz jakie cechy charakteru czło-
wieka są cenne i godne pochwa-
ły. W przedstawieniu tym dzieci 
mogą brać czynny udział. Spektakl 
w końcowej części nawiązuje do 
Świąt Bożego Narodzenia jednak 
zarówno jego treść oraz przesłanie 
są uniwersalne i aktualne przez 
cały rok, na każdą okazję – tłuma-
czą aktorzy z “Maszoperii”

Drugi spektakl „Czarodziejska 
rybka” zaplanowano na kolejny 

Ożywią Staromiejską
Już po raz siódmy Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, w ramach Lęborskich Dni Jakubowych, zaprasza na działania pod 
hasłem „Ożywiona Staromiejska”. Projekt obejmuje trzy dni wydarzeń na lęborskim deptaku, z zabawami dla dzieci, koncer-
tami zespołów ludowych i innymi atrakcjami dla wszystkich, którzy w trakcie tych dni będą spacerowali Staromiejską.

Już po raz siódmy ulica Staromiejska zostanie ożywiona

dzień, czyli na niedzielę 27 lipca i  
rozpocznie się on również o godzi-
nie 16.

Bohater tego przedstawieniaj jest 
kaszubski rybak, który marzy by zo-
stać... królem. To marzenie spełnia - 
z pomocą dzieci z widowni - złowio-
na przez niego złota rybka. W czasie 
snu zostaje przebrany za króla, a gdy 
się budzi ma wrażenie uczestnicze-
nia w prawdziwym dworskim życiu 
właśnie jako... król!  Ale jak to  zwy-
kle w bajkach bywa, królewskie ży-
cie biedaka nie może trwać wiecznie 
i nasz rybak szybko “wraca” ze snu 
do rzeczywistości oddając atrybuty 
królewskiej władzy komuś inne-
mu – kto złowi w konkursie... złotą 
rybkę! 

- To wszystko udaje się dzięki 
znaczącemu udziałowi młodszych 
i starszych widzów grających w tej 
zabawie różne postaci m.in. błazna, 
dworzan, muzyków, tancerzy, służą-
cych – podkreślają aktorzy z Teatru 
Ulicznego “Maszoperia”.

“Czarodziejska rybka” w wyko-
naniu pomorskiego teatru to echo 
znanej bajki “O rybaku i złotej ryb-
ce” niosące także przesłanie o war-
tości spożywania ryb zamiast np. 
niezdrowych fast foodów: “Dzisiaj 
nie jem hamburgera dziś za rybkę 
się zabieram”, “Rybia łuska rybia 
ość, kto je ryby ten jest gość”, “ Lubię 
ryby nie na niby”, “Ryba lepsza jest 
od grzyba”, “Na okonie na sandacze, 
wielki mam na rybki smaczek”, “Fast 
foody to nudy”, “ Czy są z morza czy 
z jeziora zawsze jest na rybki pora” 
- to hasła, które odczytują widzowie 
ze złowionych przez siebie rybek.
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Festiwale, koncerty, wystawy, wycieczki i zajęcia dla najmłodszych - to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie 
przygotowano dla mieszkańców  i turystów odpoczywających na Pomorzu. W tym tygodniu szczególnie polecamy: 
festiwal muzyki Gdańsk Dźwiga Muzę, Cepeliadę w Sopocie, pielgrzymkę łodziową w Nadolu i koncerty 
w Wejherowie. Poniżej publikujemy kalendarz imprez na najbliższe dni. 

Polska muzyka tradycyjna
W ramach trwającego cyklu odbędą się jeszcze 4 koncerty (w sobo-

ty, godz. 12.00, Altanka Oliwska). W altance wraz z młodymi zagrają 
muzycy starszego pokolenia, a ich mistrzami bywały osoby urodzone 
jeszcze w XIX wieku. Sobotnie występy pozwalają na zapoznanie się z 
polską muzyką tradycyjną. Jest ona przekazywana z pokolenia na po-
kolenie, bądź z mistrza na ucznia, ale zawsze związana jest z konkret-
nym miejscem. Podczas cyklu koncertów, kapele zagrają muzykę tra-
dycyjną z Podhala, Kaszub, Mazowsza, czy południa Wielkopolski.

Cykl nawiązuje do obchodzonego roku Oskara Kolberga, polskiego 
etnografa i etnomuzyka. Organizatorem koncertów jest Polski Chór 
Kameralny, a partnerem Stowarzyszenie „Trójwiejska”.

Kolejne koncerty z cyklu:
26 lipca - Kapela Biskupiańska oraz Grzegorze i Natalia Ajdaccy, 

2 sierpnia - Jacek Wesołowski i Synowie, 9 sierpnia - Kapela Drëchë 
i Tadeusz Makowski, 16 sierpnia - Kapela Przewłokiego z Piotrem 
Krupskim. 

Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich imprez. A tych ostatnich w tym roku nie zabraknie. Zarówno w Trójmieście 
jak i na Kaszubach będzie się sporo działo. Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDAŃSK

Festiwal muzyki 
rock, pop i hip-hop, 

sobotnie koncerty 
polskiej muzyki 

tradycyjnej, jarmark 
etnografi czny i 

zwiedzanie miasta 
zabytkowymi 

pojazdami – to 
propozycje dla tych, 
którzy wybierają się 

do Gdańska. 

Gdańsk Dźwiga Muzę
W piątek 18 lipca roku rusza szósta edycja Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę. W programie trzy dni 

prawdziwego święta tańca i muzyki - 10 światowej klasy tancerzy, 33 godziny warsztatów w trzech stre-
fach tanecznych: Street Styles, Power of Flava, Art Of Dance. Hip Hop, Afro Hip Hop, Dancehall, Pop-
ping, Locking, Wacking, Krump, Vogue z udziałem wybitnych, utalentowanych tancerzy. A wieczorami, 
na dużej scenie plenerowej, począwszy od piątku do niedzieli, 14 koncertów muzycznych. Wśród zapro-
szonych gości gwiazda zagraniczna - legendarny szwedzki zespół hiphopowy Looptroop Rockers. 

Pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się m.in.: Kaliber 44, Pięć Dwa (dawny Pięć Dwa Dębiec), 
Sokół & Marysia Starosta, Luxtorpeda oraz Shata QS.

W sobotę po godzinie 20:00 na scenie zaprezentują się: kolaboracja Raka (Dwazera) i Hadesa (HIFI 
Banda) czyli RH-, Bisz (B.O.K), DJ’a Piotr Szmidt (znany jako Ten Typ Mes) oraz szwedzki zespół hi-
phopowy Looptroop Rockers!

W niedzielę natomiast nie zabraknie zespołu HEY, WAGLEWSKI FISZ EMADE, Huntera z towarzy-
szeniem chóru Kantata, zespołu ŁĄKI ŁAN a także zespołu Pustki.

Miejsce: Plac Zebrań Ludowych, Gdańsk, Brama Oliwska. Bilety w cenie 15 zł za dzień (35 zł – trzy-
dniowy karnet). Bilety do nabycia w Ticketpro.pl oraz w salonach sieci EMPIK.

Wakacje w Operze Leśnej
Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym technikom pla-

stycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba w glinie, papieropla-
styka, dzieci zapoznają się z materiałami plastycznymi, rozwiną 
swoje zdolności manualne, kreatywne myślenie, przyswoją wiado-
mości z zakresu historii sztuk. Ponadto podczas warsztatów pla-
stycznych dzieci zagłębią się w fascynujący świat sztuki, zapoznają 
się z artystami oraz ich twórczością, kierunkami w sztuce, cieka-
wymi tematami podejmowanymi na przestrzeni epok. Najmłodsi 
dowiedzą się między innymi kim był Picasso i dlaczego przedmio-
ty na jego obrazach są takie kanciaste, do czego służyły maski w 
różnych kulturach. Zajęcia wakacyjne dla dzieci będą się odbywały 
codziennie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w 
zajęciach wakacyjnych upoważnia bilet wstępu do Opery Leśnej (4 
zł dla dzieci, 7 zł dla dorosłych).

SOPOT
Wypoczywający w Sopocie również nie 
będą się nudzić. Oczywiście można się 
tu wybrać na plażę i zrelaksować się nad 
morzem, ale nie zabraknie też innych 
atrakcji. 

Luxtorpeda to jeden z zespołów, 
który zagra na festiwalu w Gdańsku
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Ladies’ Jazz Festival
Trwa jedyny w Europie Festiwal Kobiet Jazzu i najgęściej obsa-

dzone nagrodami Grammy miejsce we wszechświecie! Jazz, smooth 
jazz, bossa nova, piosenka francuska i każdy rodzaj dobrej muzyki. 
Tym razem jeszcze do 20 lipca w Gdyni na tegorocznym Ladies’ 
Jazz Festiwal 2014 wystąpi łącznie aż dziesięcioro głównych wy-
konawców. Koncerty odbywają się w salach koncertowych i prze-
strzeni publicznej miasta, ale nie tylko. Po raz pierwszy w historii 
jedyny festiwal jazzowy w całości poświęcony damom jazzu zawita 
do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Najbliższe koncerty: 
17 lipca - Nikki Yanofsky, 18 lipca - Krystyna Stańko, 18 lipca - Ka-
rolina Śleziak, 19 lipca - Bardotka Trio. 

Aktywne lato
Przez dwa miesiące - lipiec i sierpień - zapraszamy na plażę „Śród-

mieście”, gdzie będziemy spotykać się na wspólnej zabawie, łącząc 
plażowanie ze sportową rywalizacją. Codziennie przez dziewięć 
letnich tygodni nasi instruktorzy organizowali będą mini-turnieje 
siatkówki (na sześciu boiskach) i piłki nożnej plażowej (na dwóch 
boiskach). Dodatkowo przez cały czas będzie można skorzystać z 
darmowej wypożyczalni sprzętu (piłek, siatek i innych). Aktywne 
lato to program dla każdego - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Łodziowa pielgrzymka
W sobotę 26 lipca odbędzie się pieszo-wodna pielgrzymka łodziami 

z Nadola do Lubkowa na odpust św. Anny w Żarnowcu o godz. 14.00. 
Corocznie tego dnia pielgrzymi przepływają Jezioro Żarnowieckie 
z Nadola do Lubkowa, po czym pieszo wędrują do kościoła w Żar-
nowcu na uroczystą mszę św. Nadole to szczególna wieś położona w 
gminie Gniewino Po pierwszej wojnie światowej wieś znalazła się w 
Polsce, a cały otaczający teren należał do Niemiec. Jedyną nie trans-
graniczną drogą było jezioro. Mieszkańcy co

niedzielę płynęli łodziami do Lubkowa, a stąd już pieszo do kościoła 
świętej Anny do Żarnowca. Ta historyczna droga co roku odtwarzana 
jest podczas odpustu.

NADOLE
Wyjątkowo kolorowa i widowiskowa 
pielgrzymka łodziami oraz festyn 
folklorystyczny - to dwie ciekawe 
propozycje spędzenia wolnego czasu. 

Wodno-piesza pielgrzymka odbędzie się jak co roku w Nadolu
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Zwiedzanie ratusza
Jak co roku w wakacje każdy ma okazję do zwie-

dzenia miejskiego ratusza z przewodnikiem. Zoba-
czyć tu można dwie sale z makietami zabytkowego 
centrum miasta i Kalwarii Wejherowskiej, sale ob-
rad, celę więzienną oraz  wystawę „Wejherowo w 
okresie niemieckiej okupacji 1939-1945”.

Ratusz zwiedzać można bezpłatnie  w godzinach 
od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w 
weekendy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zainteresowani zwiedzaniem mogą zgłosić się 
bezpośrednio do ratusza lub przed pomnik Jaku-
ba Wejhera, a także skontaktować się z Informacją 
Turystyczną, tel. 58 677 70 58.

Spacer po mieście
Drugą propozycją są darmowe wycieczki z prze-

wodnikiem PTTK organizowane od 7 lipca do 24 
sierpnia. Wycieczki wyruszają codziennie o godzi-
nie 11.00 spod pomnika Jakuba Wejhera i obejmu-
ją trasę od ratusza, przez kościół św. Anny, park 
miejski z Pałacem Przebendowskich  i Kalwarię 
Wejherowską  po Filharmonię Kaszubską z tara-
sem widokowym. Taras czynny jest codziennie w 
godzinach od 13.00-18.00. Są tam zamontowane 
lunety, przez które można oglądać miasto z bliższej 
perspektywy.

Aktywnie w parku
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną za-

bawę przygotowano zajęcia w Parku Miejskim. 
W każdą sobotę lata odbywać się będą  „Aktyw-
ne soboty” czyli darmowe  treningi � tness, zajęcia 
ruchowe oraz joga. Zajęcia odbywają się pod czuj-
nym okiem trenerów Tiger Gym Wejherowo.

Muzyczne lato

Jak co roku w każdą niedzielę lipca i sierpnia o 
godz. 17.00 odbywać się będzie Muzyczne Lato w 
parku. Będzie niezwykle różnorodnie. Posłuchać 
będzie można muzyki włoskiej, folkowej, hip hopu, 
rock&rolla, muzyki elektronicznej a nawet kwarte-
tu smyczkowego. W najbliższą niedzielę, 20 lipca, 
wystąpi ZGREDYBILLIES (rock and roll, rocka-
billy), natomiast 27 lipca - A. QUARTET (kwartet 
smyczkowy).

GDYNIA
Miasto Gdynia od 
lat zabiega o to, 
aby zostać stolicą 
wakacyjnego 
wypoczynku. 
Imprez nie 
brakuje, najwięcej 
oczywiście dzieje 
się w centrum. 

WEJHEROWO
Spacery po mieście, zwiedzanie ratusza, aktywny wypoczynek 
w parku i koncerty – takie atrakcje przygotowali 
samorządowcy z Wejherowa. 

Dni Krokowej
W najbliższą niedzielę 20 lip-

ca odbędą się Dni Krokowej od 
godziny 15.00 na Podzamczu. 
Dni Krokowej to święto gminy 
obchodzone w lipcu w centrum 
miasta koło zamku. Będzie coś 
dla każdego: trochę motorowych 
pokazów, półmarataon dla biega-
czy i miłośników nordic walking 
oraz koncert grupy Afromental. 
Na scenie wystąpią różne zespoły 
muzyczne. Przygotowane są sto-
iska gastronomiczne, konkursy 
z nagrodami, loterie, kąciki dla 
dzieci. Na zakończenie Dni Kro-
kowej wystąpi gwiazda wieczoru.

KROKOWA
A może warto 
wybrać się w 
rejony powiatu 
puckiego? Tu 
będzie sportowo, 
motoryzacyjnie, 
muzycznie 
i rozrywkowo. 

ŁEBA
Ta nadmorska miejscowość 
oprócz szerokiej plaży 
i charakterystycznych wydm 
oferuje także wypełniony 
po brzegi program 
wakacyjnych imprez.

Cztery dni z książką
Już po raz trzeci w Łebie odbędzie się impreza 

“Lato z Książką” wydawnictwa Zysk i S-ka. To Wy-
darzenie promujące czytelnictwo rozpocznie się w 
sobotę 26 lipca i potrwa cztery dni.

Kino na Leżakach
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizo-

wane na plażach i w parkach to inicjatywa, która w 
ostatnich latach omijała Łebę. W tym sezonie to się 
zmieni, bo miejscowość znalazła się na trasie akcji 
“Kino na Leżakach”. Plenerowe kino przyjedzie do 
Łeby 2 sierpnia

Akcja “Kino na leżakach” to pomysł na serwo-
wanie turystom lekkiego i ciekawego kina podczas 
bezpłatnych seansów plenerowych organizowanych 
w miejscowościach nadmorskich. W tym roku akcja 
organizowana jest już po raz drugi, a jej organiza-
torzy będą jeździli z plenerowym kinem podczas 
całego sezonu letniego. 

Podwodne Żagle
Kreatywne warsztaty dla dzieci i rodziców, two-

rzenie bajkowych postaci ze słodkości i objazdowa 
galeria bajek. Właśnie takie atrakcje będzie oferowa-
ła najnowsza, piąta z kolei edycji Festiwalu Działań 
Kreatywnych “Podwodne Żagle”. Festiwal ruszył w 
Łebie 15 lipca i potrwa do początku sierpnia.O
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W programie lębor-
skiego Występu przeWi-
dziano: Występ W stylu 

amerykańskim – stan-
d-up comedy - pt. “ale 

meksyk!” i opoWieści 
o przygodach i po-

dróżach ilustroWane 
zdjęciami. 

Uczestnicy spotkania będą mogli 
także nabyć książki Cejrowskiego 

w promocyjnej cenie, zdobyć 
autograf i wykonać sobie zdjęcie 

z podróżnikiem. - Wojciecha 
Cejrowskiego z pewnością nie 

trzeba przedstawiać. To po-
dróżnik, poszukiwacz ginących 
plemion Amazonii, osobowość 

telewizyjna, popularny dzienni-
karz radiowy, pisarz i publicysta, 
satyryk - gorący krytyk biurokra-

cji i socjalizmu, krytyk muzycz-
ny, fotografik. Bezsprzecznie 

posiada wielką osobowość. 
Cokolwiek robi, to zawsze robi z 

pasją - tłumaczą organizatorzy 
spotkania.

początek imprezy 
o godzinie 19.30.

Wojciech Cejrowski 
Show w Lęborku
Popularny ale też i kontrowersyjny podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski przyjedzie 
do Lęborka. 29 lipca w Auli Zespołu Szkół Machaniczno-Informatycznych w Lęborku przy 
ul. Marcinkowskiego 1 odbędzie się Wojciech Cejrowski show.

premiera książki
Lęborczanie, którzy skorzy-

stają z zaproszenia do spo-
tkania z  podróżnikiem będą 
mogli jako pierwsi w Polsce 
kupić najnowszą książkę (z 
autografem!) Cejrowskiego 
“Wyspa na Prerii”

Dotychczas pisałem książ-
ki o Indianach z Amazonii 
- było dziko i egzotycznie.Ta 
jest o kowbojach z Arizony, 
i też będzie dziko i egzotycz-
nie. Południe Stanów Zjed-
noczonych oraz dawny Dziki 
Zachód są zupełnie inne niż 
Nowy Jork, Chicago czy Kali-
fornia. Styl życia na prerii za-
dziwia nawet tych, którzy do-
brze znają Amerykę. Gdyby 
ktoś chciał sprawdzić osobi-
ście, jak tam jest, drogę znaj-
dzie łatwo: wystarczy zjechać 
z autostrady, potem jeszcze 
raz zjechać, i znów zjechać, 
i tak do skutku - aż skończy 
się mapa i wylądujesz na po-
lnej drodze, prowadzącej na 
jakieś rancho.Rzecz dzieje 
się współcześnie, w Arizonie, 
przy granicy z Meksykiem. 
Dziki Zachód dawno prze-
stał być dziki, ale mieszkańcy 
prerii wciąż o tym zapomi-
nają. Posłuchajcie – zachęca 
Wojciech Cejrowski.

podróżnik
Wojciech Daniel Cejrowski to polski dzienni-

karz, satyryk, podróżnik, autor książek i publi-
kacji prasowych, publicysta katolicki i członek 
The Explorers Club. Z wykształcenia socjolog. 

Cejrowski zaczynał u boku Wojciecha Man-
na  w programie “Non Stop Kolor” w TVP2 w 
latach 1992–1994. Ogromną popularność przy-
niósł mu jednak program WC Kwadrans, który 
był nadawany w TVP1 w latach 1994–1996. W 
programie tym prezentował konserwatywne 
poglądy na kwestie społeczne, promował w 
nim pozytywne znaczenie słowa „ciemnogród”, 
określające przywiązanie do tradycyjnych war-
tości. Cejrowski kojarzony jest także z progra-
mem podróżniczym 

“Boso przez świat”, który nadawany był od 
2007 roku przez telewizję publiczną. 

- Po dżungli chodzę tak jak Indianie, czyli 
boso. A kiedy przyjeżdżam do Polski, nie chcę 

stracić grubej skóry na stopach, bo będzie mi 
potrzebna na kolejną wyprawę. Dlatego właśnie 
unikam butów – tłumaczył Cejrowski w jednym 
z wywiadów prasowych z 2007 roku.

Wojciech Cejrowski podróżował dotychczas 
po blisko 60 krajach na 6 kontynentach. Najczę-
ściej jeździ do Amazonii, dokumentując życie 
zamieszkujących ją Indian i Metysów.

Dziki Zachód 
dawno przestał 
być dziki, 
ale mieszkańcy 
prerii wciąż o tym 
zapominają

konkurs
W najbliższy piątek  
18 lipca zapraszamy na 
stronę gle24.pl na portalu 
Facebook. tego dnia 
rozpocznie się konkurs, 
w którym rozdamy bilety 
na lęborskie spotkanie z 
Wojciechem cejrowskim.

bilety
Kosztują 49 złotych i można je kupić:
na stronie: www.biletos.com,
w kasie biura turystycznego Expendite przy Pl. Pokoju 3 ( Jantar) 
tel. 665 413 548 
bezpośrednio u organizatora: Mateusz Godawa, tel. 781 180 833
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SPRZEDAM
OKAZYJNIE sprzedam 
mieszkanie 3 pokojowe, blok 10 
piętrowy, Gdynia Pogórze, tel. 
690 445 628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie w Gdyni,Tel. 730 201 700

Z POWODU wyjazdu tanio 
sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie o wysokim standardzie, nie 
wymaga remontu, w Gdyni, 10 
min jazdy do centrum, tel. 730 
201 700

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, 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 budowla-
ną, 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

DO WYNAJĘCIA

LOKAL na biuro,Gdańsk, 2 po-
koje pow. 40m2. Cena 32zł+10zł 
za m2 opłaty eksploatacyjne, tel: 
58 345 28 17

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka. Dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk i okolice, 
tel: 789 345 593

INNE

SPRZEDAM Rower Stacjonarny 
York Fitnes Cena 500 zł, tel. 516 

781 213

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali, 2 kolumny, 50 zł, tel. 
789-431-218

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI
USŁUGI elektryczne, instalator-

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

CHCESZ randki, a może zaiskrzy 
między Nami. Miły, kulturalny 
chłopak 41 lat pozna Panią spod 
znaku: Ryb, Raka, Skorpiona, do 
stałego związku, tel. 515 314 284

BLOND laseczka o latynoskiej 
dupci i jędrnym ciałku, pozna 
Panów Sponsorów Tel: 514 670 
725 Sopot. 

GORĄCA blondi pozna spon-
sorów. Zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie a zabiorę Cię w 
siódme niebo. Dzwoń: 514 670 
725. Sopot, woj. pomorskie

SEX-sex-sex-To Lubię a Ty? Po-
znajmy się, umów się na wspa-
niałą zabawę! Ja śliczna kobietka 
o zgrabnym tyłeczku, blondyna, 
Zapraszam! Dla Konkretnych 
Panów Sponsorów! Ps. Również 
sex, Tel: 516 747 365, Sopot

ZWIETRZĘTA

SZCZENIĘTA rasy chiński 
grzywacz nagie i długowłose  
„oddam w dobre ręce” tel. 609 
244 609

RÓŻNE

BURSZTYN kupię, tel. 784 955 
498

SPRZEDAM stolik /kolor buk/+ 
dwa krzesła Cena 110 zł, tel. 607 
301 942

SPRZEDAM stacjonarny rower 
Cartronik York Fitnes stan b.do-
bry. Cena zakupu. 1200zł, sprze-
daży 500 zł, tel. 516 781 213

SPRZEDAM wersalkę, biurko i 
dwie leżanki jednoosobowe. Tel: 
607 301 942

KUPIĘ mały agregat prądotwór-
czy, używany, tel: 797 293 805

BRYCZKA dokart dla 5 osób 
sprzedam. Wejherowo, tel: 507 
724 008

SPRZEDAM kwiaty: juka, fi kus 
drobny, mirta młoda  i dużo 
innych od 15 zł szt, tel: 796 400 
131

SPRZEDAM drzwi 2 sztuki, 
pokojowe, jasne 205x80 cm z 
futryną 15 cm, tel. 796 400 131

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, 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 
sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 
m, jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 
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SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - 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 fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, 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

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

gle24.pl
Bądź na bieżąco!

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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Udany start zanotowali strzelcy 
Lidera-Amicus Lębork w Mi-
strzostwach Polski Kobiet i Męż-
czyzn we Wrocławiu. Drużyna w 
składzie Paula Wrońska, Anna 
Chomiczewska i Julia Okuniew-
ska wystrzelały brązowy medal w 
karabinie sportowym 60 strzałów 
leżąc. Indywidualnie w tej kon-
kurencji Wrońska była 6. (612,5 
pkt.), Chomiczewska 20. (603,6 
pkt.), a Okuniewska 26. (601,7 
pkt.). W tej samej konkurencji 
startowały jeszcze Diana Malot-
ka-Trzebiatowska i Magdalena 
Pełka, które odpowiedni zajęły 
34. i 36. miejsce.

W karabinie pneumatycznym 
Paula Wrońska była 4. z wyni-
kiem (410,7 pkt.), Diana Ma-
lotka-Trzebiatowska 34. (397,1 

pkt.), a Julia Okuniewska 35 
(397,0 pkt.). Drużynowo dało to 
naszym dziewczynom 5. miejsce.

W ostatniej konkurencji ka-
rabinie sportowym strzelanie z 
trzech postaw Wrońska była 7. 
(577 pkt.), Okuniewska 29. (547 
pkt.), a Magdalena Pełka 36. (516 
pkt.). Drużynowo Lider-Amicus 
był również 5.

Udział w zawodach odbył się 
w ramach programu „Lęborski 
Sport 2014”.

Aktualnie juniorzy młodsi 
„Lidera-Amicus” przebywają na 
obozie szkoleniowym w Złoto-
ryi, gdzie przygotowują się do 
udziału w Finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, która od-
będzie się w dniach 17-22 lipca 
we Wrocławiu. (BG)

Festyn zorganizowano 5 
lipca a dla Aniołów był to 
pierwszy mecz kontrolny w 
tym sezonie. Widowisko było 
intensywne i pełne wrażeń, 
bo pierwszą bramkę widzo-
wie  obejrzeli już w 1 minucie, 
gdzie po stałym fragmencie 
gry do bramki Wojtowicza 
trafia Mateusz Cybula dający 
prowadzenie Bytovii. Anioły 
w 19 minucie trafiły bram-
kę kontaktową w wykonaniu 
Grzegorza Smolarka. Później 
na skutek zamieszania pod 
bramką Aniołów samobójcze-
go gola trafia Marcin Drza-
zgowski, jednak Adam Miot 
wykazał znakomitą aktyw-
ność tego dnia trafiając dwa 
razy w 25 i 28 minucie dając 
prowadzenie Aniołom na 3:2. 
W drugiej połowie goście w 
50 i 58 minucie, za sprawą 
trafień Sławomira Mazurkie-
wicza, Bytovia znów wycho-
dzi na prowadzenie i wygrywa 
cały mecz wynikiem 4:3. Wi-
dowiskowy mecz był pierw-

Sportowo i militarnie
Towarzyskim mecz piłkarskim między IV-ligowymi „Aniołami” Garczegorze i I-ligową 
drużyną Bytovii Bytów rozpoczął się Festyn na Powitanie Lata w Garczegorzu.  
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szym punktem festynu, kolejne 
atrakcje miały natomiast cha-
rakter militarny. Bo na festynie 
zaprezentowano czołg, popular-
nie zwany Goździkiem, czyli w 
terminologii wojskowej działo 
samobieżne, kalibru 122 mm. 
Pojawiła się  także wyrzutnia 
rakietowa BRDM, samochód 
wojskowy Ural czy Kraz.

Organizatorzy zadbali także o 
widowiskowe pokazy – strzela-

no z działa przeciwlotniczego i z 
działa piechoty, zorganizowano 
również inscenizację wojskową. 
Militarne były także nagrody w 
konkursach  - hełmy, maski ga-
zowe i inne gadżety wojskowe 
Uczestnicy festynu rozegrali 
także turniej w kaszubską grę 
karcianą „Baśkę”. Najmłodsi 
spędzili czas na placu zabaw. 
Były również konkursy, gry i za-
bawy. (BG)

Z propozycji powitania lata w Garczegorzu skorzystało wielu okolicznych mieszkańców i turystów

Dziewczyny wystrzelały brąz
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Mieszkańcy i turyści będą po 
raz pierwszy Polsce świadkami 
wyścigów lotniczych, będących 
najszybszą serią w świecie spor-
tów motorowych, elektryzują-
cych miliony widzów na całym 
świecie. W Gdyni wystartuje 
polski pilot Łukasz Czepiela w 
klasie Challenger!

Po trzech rozegranych dotych-
czas przystankach Mistrzostw 
Świata Red Bull Air Race - w 
Abu Dhabi, malezyjskiej Putra-
jaya i chorwackim Rovinj - przy-
szedł czas na Gdynię. Zapowia-
da się niezapomniany weekend 
nad polskim morzem. Otwarcie 
imprezy, które uświetni koncert 
Brodki, zaplanowano na piątek, 
25 lipca. Tego też dnia zawodni-
cy będą mieli okazję odbyć loty 
treningowe. Z kolei w sobotę, 
26 lipca, zgromadzona na plaży 
Śródmieście i bulwarze Nad-
morskim publiczność obejrzy 
kwali� kacje, a także zmagania 
pilotów klasy Challenger. Głów-
na część zawodów, transmito-
wane na żywo przez Telewizję 
Polską, loty � nałowe odbędą się 
w niedzielę, 27 lipca.

-Gdynia nie pierwszy raz staje 
przed wyzwaniem organizacji 
imprezy o globalnej renomie. 
To wielka radość, że Gdynianie, 
a wraz z nimi goście z kraju i 
zagranicy, znów mogą uczest-
niczyć we wspaniałym między-
narodowym wydarzeniu. To, że 
jesteśmy w gronie tylko 8 miast 
świata - obok Las Vegas czy Abu 

Wyścigi lotnicze 
W ostatni weekend lipca Gdyna będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Red Bull Air Race.

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
RED BULL AIR RACE

Mistrzostwa Świata Red Bull 
Air Race, w których startują 
najlepsi piloci świata, to 
zawody będące najczystszą 
postacią sportów moto-
rowych, łączące prędkość, 
precyzję i umiejętności. 
Wykorzystując najszybsze, 
lekkie samoloty wyścigowe, 
piloci pokonują powietrz-
ny tor nisko nad ziemią, 
manewrując pomiędzy 
napełnionymi powietrzem 
25-metrowymi pylonami. 
W porównaniu z ostatnim 
wyścigiem trzy lata temu 
wprowadzono kilka zmian 
w kwestii zasad i bezpie-
czeństwa, jednak jedna 
rzecz się nie zmieniła: Red 
Bull Air Race to najbardziej 
emocjonujące powietrzne 
zawody w świecie sportów 
motorowych. 

W wyścigach 
Red Bull Air Race 

wystartuje pol-
ski pilot Łukasz 

Czepiela (na 
zdjęciu) w klasie 

Challenger
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Dhabi - jest wielkim wyróżnie-
niem, ale i zobowiązaniem. War-
to podkreślić, że miejską część 
imprezy organizujemy rękami 
zespołu urzędników, którzy mie-
li okazję zdobyć niezbędne do-
świadczenie podczas organizacji 
zlotów największych żaglowców 
świata czy festiwalu Open’er. 
Trzeba też podkreślić, że sprawne 
przeprowadzenie tak ogromnego 
przedsięwzięcia nie byłoby moż-
liwe bez doskonałej współpracy 
z wszystkimi służbami - z policją, 
strażą pożarną, pogotowiem ra-
tunkowym, Marynarką Wojenną 

i strażą miejską na czele  - mówi 
Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni.

W trakcie wyścigów zawodnicy 
ścigają się w jednomiejscowych 
samolotach napędzanych silni-
kiem tłokowym o mocy ponad 
300 koni mechanicznych, które 
w powietrzu rozpędzają się do 
370 km/h. Konstrukcja płatowca 
jest bardzo lekka, ale jednocze-
śnie super wytrzymała, dzięki 
czemu możliwe są ciasne manew-
ry o przeciążeniach dochodzą-
cych nawet do 10G! Rywalizacja 
odbywa się zaledwie 20 m nad 

wodą lub ziemią (w zależności 
od lokalizacji) po trasie ograni-
czonej specjalnymi, dmuchany-
mi pylonami. Wygrywa ten, kto 
uzyska najlepszy czas przelotu z 
najmniejszą liczbą kar. Podczas 
każdej rundy rywalizacja odbywa 
się w dwóch klasach: Masters oraz 
Challenger. W pierwszej ściga się 
12 najlepszych pilotów na świe-
cie, natomiast w drugiej jedenastu 
klasy Challenger, wśród których 
jest polski pilot Łukasz Czepiela.
- To jest spełnienie moich ma-
rzeń. Jestem pierwszym Pola-
kiem, który bierze udział w tych 

zawodach. Pracowałem ciężko 
przez lata, aby móc powiedzieć 
o sobie: jestem pilotem Red Bull 
Air Race Challenger Class. Nawet 
dzisiaj trudno mi w to uwierzyć. 
Zrobię wszystko, aby przed pol-
ską publicznością zaprezentować 
się jak najlepiej. Dodajcie mi 
skrzydeł! - mówi Łukasz Czepiela.
Główną areną zmagań będzie 
przestrzeń powietrzna nad wo-
dami Zatoki Gdańskiej. W po-
bliżu  plaży Śródmieście i bul-
waru Nadmorskiego w Gdyni 
zostanie ustawiony lotniczy tor, 
który ograniczą pylony wypeł-

nione sprężonym powietrzem. 
- Tor będzie z pewnością bardzo 
widowiskowy. Start oraz meta 
zlokalizowane zostaną w pobliżu 
wejścia południowego do Portu 
Gdynia. Następnie zbliżymy się 
do bulwaru Nadmorskiego i le-
cąc wzdłuż brzegu w kierunku 
Sopotu pokonamy szykanę. W 
tym miejscu zostaniemy podda-
ni przeciążeniom dochodzącym 
do 10G. Następnie przelecimy 
przez trzy bramki, na ostatniej 
zawrócimy wykonując pętlę. Tu 
również przeciążenie będzie bli-
sko wartości maksymalnej. Drugą 
część toru pokonamy w kierun-
ku przeciwnym, na sam koniec 
wykonując efektowny, ostry 
zwrot w prawo tuż przy gdyń-
skiej Marinie. Długość trasy to 
około 6 km - opowiada Czepiela.
Wstęp na Red Bull Air Race jest 
bezpłatny, ale w sprzedaży dostęp-
ne są także bilety do stref specjal-
nych. 
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Zajęcia miały charakter orga-
nizacyjny. Z drużyną omówi-
łem naszą pracę w najbliższych 
tygodniach, potem był normal-
ny trening gdzie ćwiczyliśmy 
motorykę i grę na utrzymanie. 
Trenować będziemy 3 razy w 
tygodniu i rozegramy 5 meczów 
kontrolnych - mówił po zaję-
ciach trener Sobiesław Przybyl-
ski.

Pytany w jakiej formie są jego 
zawodnicy po przerwie w grze 
trener odpowiadał ze spokojem. 
- Przerwa była krótka, bo tylko 
trzytygodniowa, zresztą w ostat-
nim tygodniu zawodnicy mieli 

rozpiskę i trenowali indywidu-
alnie. To młodzi, aktywni ludzie, 
podczas wolnego grali w siat-
kówkę czy piłkę plażową, nad-
wagi u nikogo nie zauważyłem. 
Niepokoją nieco urazy kilku 
zawodników. Na kolano narze-
ka wciąż Oskar Jasiński, nie-
zaleczoną nogą ma też Jakub 
Żmudzki, a Patryka Labudę 
czeka miesięczna rehabili-
tacja. Na poniedziałkowych 
zajęciach pojawił się 23-letni 
pomocnik Damian Formela z 
Pomorza Potęgowo. Formela 
w III-lidze w ubiegłym sezonie 
zagrał 29 meczach, w tym 14 

Pogoń po pierwszym treningu 
14 lipca pierwszy trening po krótkiej wakacyjnej przerwie rozpoczął zespół seniorów. razy w pierwszym składzie. Na 

kolejnych treningach testowa-
ni będą także inni zawodnicy.  
Trener Przybylski w okresie 
przygotowawczym wyznaczył 
5 gier kontrolnych. Większość 
sparingów rozegrana zostanie w 
Lęborku. Plejada naszych prze-
ciwników jest tym razem wyjąt-

kowo mocna. Od beniaminka III 
ligi KS Chwaszczyno, poprzez 
Kaszubie Kościerzyna i Cartu-
się Kartuzy po spadkowicza z II 
ligi Gryf Wejherowo. Ostatnim 
akcentem przygotowań będzie 
gra z Chrobrym Charbrowo (A-
klasa)
(BG)

Terminarz gier kontrolnych Pogoni Lębork „Lato 2014”: 
 
19 lipca 2014 (sobota) godz. 11  
Pogoń – Cartusia Kartuzy (III liga)  
23 lipca 2014 (środa)  
Pogoń – Gryf Wejherowo (III liga) (miejsce Lębork lub Wejherowo)  
26 lipca 2014 (sobota)  
Pogoń – Kaszubia Kościerzyna (III liga)  
2 sierpnia 2014 (sobota)  
Pogoń – Chrobry Charbrowo (A-klasa) Fo
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