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GAZETA

BEZPŁATNA

Lęborskie Dni Jakubowe i 
związany z nimi odpust św. 
Jakuba Ap. nawiązuje do 
sięgających średniowiecza 
tradycji spotkań kupców i 
rzemieślników w Lęborku, 
które skutecznie łączyły wy-
miar religijny z czysto han-
dlowym. Tegoroczna edycja 
imprezy była wyjątkowo 
skuteczną próbą przywo-
łania barwnego charakteru 
średniowiecznych jarma-
ków. Kilka dni świętowania 
upłynęło bowiem w rytmach  
muzyki z różnych regionów 
Europy, turyści i mieszkań-
cy korzystali z ofery śre-
dniowiecznego jarmarku i 
atrakcji historycznych, brali 
udział w odpuście, a wolny 
czas spędzali przy  stoiskach 
handlowych ze starociami, 
rzemiosłem artystycznym, 
regionalnym chlebem,  wę-
dliną i napitkiem. Ulice 
miasta zostały ożywione za 
pomocą występów teatrów 
ulicznych i starań animato-
rów a dodatkową atrakcją 
były widowiskowe, wieczor-
ne koncerty.

Właśnie sobotni koncert 
kultowej grupy Dżem był 
jedną z największych atrak-
cji tegorocznego świetowa-
nia. Grupa zaprezentowała 

Huczne świętowanie
Dni Jakubowych
Gorąca atmosfera, program pełen ciekawych i spektakularnych imprez, tłumy lęborczan 
i turystów oraz letnia aura. Zakończono Lęborskie Dni Jakubowe, czyli najważniejsze święto w 
życiu miasta. Tegoroczna edycja imprezy była wyjatkowo barwna i udana.

której mogą się bawić osoby w 
różnym wieku. Mocnym punk-
tem świętowania był także nie-
dzielny koncert Maleo Reggae 
Rockers, który zakończył Lę-
borskie Dni Jakubowe. Chociaż 
ta grupa wystąpiła w Lęborku 
z opóźnieniem i po długim 
strojeniu instrumentów to pu-
bliczność była  zachwycona 
mocnym i rockowym widowi-
skiem. Chwalono także dobór 
repertuaru, bo w niedzielny 
wieczór można było usłyszeć 
także popularne covery i utwo-
ry zespołów, w których wcze-
śniej grał Dariusz Malejonek, 
wokalista i frontman Maleo 
Reggae Rockers.

Mocnym punktem tegorocz-
nych Lęborskich Dni Jakubo-
wych było także nowoczesny 
i interaktywny  sposób orga-
nizacji wydarzeń. Pochwalić 
więc trzeba Lęborskie Bractwo 
Historyczne, które zaprosiłoo 
do spaceru z Duchami Krzyża-
ków, gdzie uczestnicy spacero-
wali po Lęborku i przenosili się 
w czasie w towarzystwie posta-
ci z Wieków Średnich. Właśnie 
w takiej nietuzinkowej oprawie 
opowiadano o historii miasta. 
Interaktywny charakter miała 
także gra miejska, którą za-
proponowano w trakcie Zlotu 
Jakubów. W trakcie tej zabawy 
uczestnicy musieli spacerować 
po mieście i rozwiązywać zada-
nia związane z jego historią.

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9

To była wyjątkowo udana edycja 
Lęborskich Dni Jakubowych WIĘCEJ 

NA STR. 3

Organizatorzy festiwalu, któ-
ry rozpocznie się o godzinie 17 
przy ulicy Tysiąclecia (Plac przy 
Orliku) to Magnetic Group, 
Bass Enslavement oraz Miasto 
Łeba. Największą gwiazdą wy-
darzenia ma być występ Do-
natana i Cleo, których utwory 
jak „My Słowianie” czy „Rów-
nonoc” doczekały się wielomi-
lionowych odsłon na Youtube 
oraz podbijają listy przebojów 
od wielu miesięcy.

Donatan to twórca, produ-
cent muzyczny członek legen-
darnego Kasta Składu. 

Jego muzykę można usłyszeć 
na ponad 50 polskich płytach 
hip-hopowych.Współpraco-

Donatan i Cleo wystąpią w Łebie
Najbardziej popularni artyści polscy tego roku, czyli reprezentanci Polski na Festiwalu Eurowizji – Donatan i Cleo wystąpią 
w sobotę 2 sierpnia w Łebie. Tego dnia w tej nadmorskiej miejscowości odbędzie się II edycja Łebskiego Festiwalu.

Donatan&Cleo zagrają 
w Łebie 2 sierpnia

wał z większością Polskiej sceny 
Hip-hopowej na jego bitach moż-
na było usłyszeć takich wykonaw-
ców jak Peja, Pezet, Pih, Sokół, 
Tede, Gural, Waldemar Kasta, 
Chada, Ten Typ Mes. Cleo okre-
ślana jest natomiast jako “Dziew-
czyna o słowiańskim uroku z 
czarnym głosem” i od początku 
swojej kariery kształtowała swój 
wokal w kierunku muzyki: Soul, 
Gospel, R’n’B, Funk i Hip Hop

Cleo współpracuje z Donata-
nem od 2013 roku. Inne gwiaz-
dy festiwalu to  Mesajah wraz z 
zespołem, żywiołowi rockmani 
i uczestnicy programu X-Factor 
– „Trzynasta w Samo Południe” 
oraz � naliści programu Mam Ta-

lent sprzed kilku lat – Me Myself 
and I. Ten ostatni zespół popro-
wadzi także festiwal.

- Na terenie miasteczka festiwa-
lowego odbędą się koncerty, wy-
stępy didżejskie, pokazy, warsz-
taty, ciekawe akcje promocyjne, 
mini targi mody, rękodzieła, de-
signu. Nie zabraknie oczywiście 
strefy gastronomicznej z wybor-
nymi specjałami kulinarnymi z 
różnych zakątków świata, piwem 
i innymi orzeźwiającymi specja-
łami - zapowiadają organizatorzy 
festiwalu.

Festiwal odbędzie się w ramach 
akcji „Bezpiecznie nad wodą w 
Łebie”.  (GB)
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bowiem w mieście długi i 
widowiskowy koncert, gdzie 
zabrzmiały jej nawiększe i po-
nadczasowe utwory, takie jak 

“Czerwony jak cegła”, “Whi-
sky” czy “Sen oWiktorii”. Wy-
stęp był oceniany przez lębor-
czan jako “jeden z najlepszych 

koncertów w mieście w ciągu 
ostatnich kliku lat”, chwalono 
także ściągnięcie do miasta 
grupy grającej muzykę, przy 
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Sanepid 
ostrzega 
Państwowy Inspektorat 
Sanitarny w Lęborku 
ostrzega, aby nie 
korzystać z kąpieli 
w tych wodach jezior na 
terenie pow. lęborskiego, 
które są mętne i mają 
zmienioną barwę lub 
zapach, z uwagi na 
możliwość wystąpienia 
podrażnień skóry 
i dolegliwości ze strony 
układu oddechowego 
i pokarmowego.

Dni Jakubowych
Gorąca atmosfera, program pełen ciekawych i spektakularnych imprez, tłumy lęborczan 
i turystów oraz letnia aura. Zakończono Lęborskie Dni Jakubowe, czyli najważniejsze święto w 
życiu miasta. Tegoroczna edycja imprezy była wyjatkowo barwna i udana.
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W piątek 25 lipca, podczas 
specjalnej gali z okazji Świę-
ta Policji lęborskiego garni-
zonu wybranym policjan-
tom wręczono odznaczenia 
i awanse zawodowe. W uro-
czystościach wziął udział 
I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji  w 
Gdańsku insp. Marian Szlin-
ger oraz zaproszeni goście w 
tym przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych służb munduro-
wych z powiatu lęborskiego.

Uroczystości rozpoczął Za-
stępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w  Gdań-
sku – insp. Marian Szlinger. 
Przekazał policjantom ży-
czenia z okazji ich święta i 
życzył owocnej służby oraz 
spokoju w życiu osobistym. 
Komendant Powiatowy Po-
licji w Lęborku insp. Jacek 
Partyka za szczególne osią-

Nagrody i awanse dla policjantów
Trzy rodziny z terenu 

gminy Nowa Wieś Lębor-
ska otrzymały Karty Dużej 
Rodziny.  Karty to efekt 
ogólnopolskiego programu 
realizowanego przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, ich posiadacze 
będą mogli korzystać z 
tańszych wejść m.in. do 
muzeów czy na wydarzenia 
kulturalne w kraju.

Rodziny wielodzietne z 
terenu gminy otrzymały 
karty podczas spotka-
nia z Ryszardem Wittke, 
wójtem gminy Nowa 
Wieś Lęborska, które 
zorganizowano 18 lipca. 
Otrzymali je Państwo Leyk 
z Garczegorza, Państwo 
Wróbel z Lędziechowa oraz 
Państwo Syldatk z Nowej 
Wsi Lęborskiej.

Karta Dużej Rodziny 
przyznawana jest rodzinie, 

która utrzymuje przy-
najmniej trójkę dzieci, 
niezależnie od dochodu. 
Dotyczy to także rodzin 
zastępczych oraz rodzin-
nych domów dziecka. Karta 
przyznawana jest każdemu 
członkowi rodziny, będzie 
wydawana bezpłatnie. 
Rodzice będą mogli korzy-
stać z karty dożywotnio, 
dzieci - do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnię-
cia 25 lat. Osoby niepełno-
sprawne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia o 
niepełnosprawności. Karta 
oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze będą mieli 
możliwość korzystania z 
katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego 
kraju. (GB)

Rodziny dostały Karty
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gnięcia w służbie przedtermi-
nowo awansował na wyższy 
stopień policyjny czterech 
funkcjonariuszy. Na wyższy 
stopień policyjny awansowa-

no w sumie 60 mundurowych. 
Przybyli goście złożyli podzię-
kowania i gratulacje za minio-
ny rok współpracy.

Na zakończenie insp. Jacek 

Partyka podsumował pracę 
policjantów lęborskiego gar-
nizonu i podziękował przyby-
łym gościom za współpracę, 
zaangażowanie we wspólne 
działania na rzecz bezpieczeń-
stwamieszkańców powiatu lę-
borskiego. 

Święto Policji obchodzone 
jest w dniu 24 lipca do roku 
1995 r. i upamiętnia dzień 24 
lipca 1919 r. kiedy to powołano 
w naszym kraju Policję Pań-
stwową. W tym roku mija już 
95 lat od powstania. (GB)

Na wyższy stopień policyjny awansowano 
w sumie 60 mundurowych z KPP Lębork

Na wyższy 
stopień policyjny 
awansowano 
w sumie 60 
mundurowych
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TARGI PIENIĄDZETRANSPORT

Szybiecj 
do Warszawy

Jeszcze w tym roku 330-
kilometrową trasę z War-
szawy do Trójmiasta pocią-
gi pasażerskie pokonają w 
rekordowym czasie poniżej 
trzech godzin. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. kończą 
inwestycję w ramach jednego 
z najważniejszych kolejowych 
programów modernizacyj-
nych w Polsce. Zakładany czas 
przejazdu pod koniec 2015 
roku będzie jeszcze krótszy - 
2 godz. i 37 min.

Rolnicy 
oszczędzają

Najwięcej oszczędzają w Pol-
sce rolnicy - wynika z raportu 
ekspertów BGŻ Optima. W 
gospodarstwie domowym 
utrzymującym się z rolnic-
twa miesięczne oszczędności 
wynoszą 335 zł na osobę, w 
tym obszarze wypadają najgo-
rzej emeryci i renciści, gdzie 
oszczędności wynoszą tylko 
117 zł miesięcznie na osobę.

Z badania wynika, że na 
głowę przeciętnego Polaka 
przypada ok 14 tys. zł w depo-
zytach.

Sprzęt żeglarski 
na targach

Od trzydziestego pierwsze-
go lipca do trzeciego sierpnia 
2014 r. w Gdyni odbywać się 
będą 9. Targi Sportów Wod-
nych Wiatr i Woda – na wo-
dzie. Najpiękniejsze jachty, 
luksusowe łodzie motoro-
we, najszybsze skutery, no-
woczesny sprzęt żeglarski i 
motorowodny przez cztery 
dni można będzie oglądać w 
przystani jachtowej Marina 
Gdynia. Podczas targów poja-
wi się ponad 100 jachtów mo-
torowych i żaglowych.

ZDROWIE

W szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawne 
Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku) otwarty zo-
stał wyremontowany i zmodernizowany Zakład Rehabilitacji, 
który dedykowany jest chorym ze schorzeniami układu ru-
chu. Zakład jest największą tego typu placówką w wojewódz-
twie pomorskim. 

Otwarto Zakład Rehabilitacji

Jakubowe świętowanie roz-
poczęło się już w środę 23 
lipca od spotkania Probosz-
czów (kustoszy) oraz Para-
� an z Para� i Św. Jakuba Ap. 
z Polski z okazji 800. roczni-
cy pielgrzymki Św. Francisz-
ka z Asyżu do Santiago de 
Compostela. Po uroczystej 
Mszy Św. przy Sanktuarium 
Św. Jakuba Ap. zorganizowa-
no Piknik „Franciszkański”. 
Uroczystość zorganizowana 
dzień później również mia-
ła duchowy charakter. Bo w 
czwartek 24 lipca spod  ka-
plicy ewangelicko-augsbur-
skiej wyruszył Marsz Pokoju. 
Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele duchowieństwa i 
wiernych różnych wyznań a 
wydarzenie zakończyło na-
bożeństwo ekumeniczne.

Piątkowe wydarzenia w 
ramach świętowania miały 
natomiast charakter samo-
rządowy. Podczas uroczy-
stego spotkanie Radnych 
Rady Miejskiej w Lęborku 

Udane Dni Jakubowe 
Program tegorocznej edycji Lęborskich Dni Jakubowych był wypełniony po brzegi ciekawymi  imprezami. W artykule 
prezentujemy wybrane i najciekawsze wydarzenia lęborskiego świetowania.

pojawiła się bowiem delega-
cja zaprzyjaźnionego z Lębor-
kiem miasta Wołkowysk na 
Białorusi oraz delegacja władz 
samorządowych z Brzeska a sa-
morządowcy z Lęborka podpi-
sali list intencyjny o współpra-
cy pomiędzy Miastem Lębork a 
Fundacją Marka Kamińskiego 
w sprawie wspólnego popula-
ryzowania pielgrzymowania 
Pomorską Drogą św. Jakuba. 
W piątek ruszyły także pierw-
sza odsłona VIII Międzynaro-
dowych Spotkań z Folklorem 
„Muzyka Regionów” a dzień 
zakończyła „Spacer z duchami”, 
czyli nocna wędrówka z ryce-
rzami wzdłuż średniowiecz-
nych obwarowań. W sobotę 
Plac Pokoju i ul. Staromiejską 
wypełniły stragany z rękodzie-
łem artystycznym, wytworami 
sztuki ludowej i regionalną 
gastronomią. W cieniu Sanktu-
arium św. Jakuba rozścielił się 
Jarmark św. Jakuba Apostoła 
przygotowany przez rycerzy z 
Hufca Przedniego Wójtostwa 
Lębork oraz inne bractwa z 
Polski. W ramach „Smaków 
Średniowiecza” można było  
skosztować potraw wywodzą-
cych się z dawnych czasów, 
wziąć udział w Festiwalu Rze-
miosł Dawnych i dotknąć za-
wodów i rzemiosł sprzed kilku-
set lat oraz spróbować swoich 
sił jako szewc, kowal czy śre-
dniowieczny artysta. 

Ważnym wieczornym wyda-
rzeniem był � nał 8. Międzyna-
rodowego Zlotu Jakubów. W 
tym roku na Zlocie zameldo-
wało się 222 Jakubów (10 wię-
cej niż rok temu) w tym Jakub z 

Czech. Atrakcją Zlotu była Ja-
kubowa Gra Miejska przygo-
towana przez Urząd Miejski i 
Młodzieżową Radę Miasta. 

Spektakularnym zakończe-
niem  wieczoru był trwający 
ponad 2 godziny koncert le-
gendarnej grupy „DŻEM”.

Niedziela tradycyjnie miała 
charakter odpustowy. Roz-
począł ją uroczysty barw-
ny korowód ulicami miasta 
do Sanktuarium św. Jakuba 
Ap. z udziałem duchowień-
stwa, rzemieślników, władz 
miasta, zespołów ludowych 
i mieszkańców. Sumie odpu-

stowej przewodniczył Biskup 
Diecezjalny Ryszard Kasyna. 
Po Mszy pieszo, konno i wo-
zami taborowymi do Świecina 
na inscenizację bitwy z 1462 
roku wyruszyli żegnani przez 
mieszkańców Lęborka rycerze. 
O godz. 14 pod scenę główną 
przybył rzymski Legio X. Gru-
pą rekonstrukcyjną oddziału 
rzymskich legionistów spod 
lęborskiego Oskowa dowodził 
Wiesław Formela, który facho-
wo omówił ze sceny historię, 
wyposażenie i zasady obowią-
zujące w Legio X.

Lęborskie Dni Jakubowe za-
kończył wieczorny koncert 
Maleo Regae Rockers Dariu-
sza Malejonka poprzedzony 
godzinnym występem „Propa-
ganda Dei”. (UM)

Podróżnik Marek Kamiński podpisał w Lęborku umowę 
o współpracy i “przy okazji” otworzył odrestaurowany most

Otwarta specjalnie na Lęborskie Dni Jakubowe fontanna 
na Placu Pokoju była oblegana przez najmłodszych

Lęborczanie czekali w długiej kolejce po najnowszą edycję miejskiego kalendarza
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Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku) otwarty zo-
stał wyremontowany i zmodernizowany Zakład Rehabilitacji, 
który dedykowany jest chorym ze schorzeniami układu ru-
chu. Zakład jest największą tego typu placówką w wojewódz-

Udane Dni Jakubowe 
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Rzemieślniczy browar AleBro-
war z Lęborka skierował do sieci 
Żabka pismo o zaniechanie nie-
uczciwej konkurencji. Poszło o 
sprzedawane w sieci Żabka piwo 
Alter Beer Polski Chmiel, które 
według lęborskiego browaru jest 
plagiatem ich piwa Rowing Jack. 
Żabka twierdzi, ze etykiety piwa 
Alter Beer są autorską propozy-
cją agencji reklamowej.

AleBrowar to pomysł trzech 
miłośników piwa, dawnych pi-
wowarów domowych, którym 
udało się założyć własny browar 
rzemieślniczy. Takie browary, 
które stają się coraz bardziej po-
pularne warzą piwo metodami 
rzemieślniczymi, czyli własno-
ręcznie i bez użycia technologii, 
które przyspieszają produkcję. 

Do piwa dochodzi jescze ideolo-
gia: - Oprócz produktu chcemy 
oferować ideologię – piwną re-
wolucję. To hasło wyraża sprze-
ciw dla bylejakości rynku, chęć 
wyróżnienia się na tle konkuren-
cji oraz negację zasad przyjętych 
przez branżę. Naszym celem jest 
też „walka z piwną nudą”. Dlatego 
będziemy warzyć dużo, różnych 
stylów piwa, niektóre z nich jako 
pierwsi w Polsce - zapowiadają 
twórcy AleBrowaru na swojej 
stronie internetowej.

Piwa produkowane przez Ale-
Browar były już kilkakrotnie 
nagradzane przez specjalistów 
i mimo tego, ze są dosyć drogie 
(co przyznają nawet twórcy Ale-
Browaru) znajdują coraz większe 
grono nabywców. Śieć Żabka 
próbowała sprzedawać produkty 
AleBrowaru już w 2013 roku.

- Odmówiliśmy, bo produku-

jemy piwa niepasteryzowane o 
stosunkowo krótkim terminie 
do spożycia. Zależy nam także 
na sprzedaży piw w miejsach 
wyspecjalizowanych, gdzie 
mogą być one odpowiednio 
eksponowane i przechowywane. 
W naszej ocenie sieć Żabka nie 
mogła zaoferować takich warun-
ków -tłumaczy Bartosz Napieraj 
z AleBrowaru.

Niedawno na półkach Żabki 
pojawiło się jednak piwo Alter 
Beer Polski Chmiel. To piwo 
produkowane przez spółkę Suli-
mar z Piotrkowa Trybunalskiego 
ma etykiety, które wyglądają nie-
mal identycznie jak Rowing Jack 
AleBrowaru. Według browaru 
rzemieślniczego z Lęborka Pol-
ski Chmiel to zwyczajny plagiat i 
nieudolna kopia ich piwa. Piwo-
warzy skonsultowali już sprawę 
z prawnikami i zareagowali w 

Od dnia 1 września 2014 
roku nastąpi zmiana w prze-
biegu linii nr 1 i linii nr 4 na 
Osiedlu Sportowa.

Nowy przebieg linii 
komunikacyjnych:

- autobusy jadące ul. Kuso-
cińskiego od strony ul. Słup-
skiej skręcą w ulicę Łasaka na 
której zlokalizowane zostaną 
dwa nowe przystanki auto-
busowe, następnie autobusy 
skręcą w prawo w ul. Teligi, w 
okolicach Kościoła pw.  Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
powstaną dwa nowe przy-
stanki, następnie autobusy 
skręcą w ul. Kusocińskiego i 
pojadą do obecnej pętli przy 
basenie. Zmiany w przebiegu 
linii nr 1 i linii nr 4 zostały 
przygotowane na wniosek 
mieszkańców po konsulta-

cjach przeprowadzonych w 
2013 roku. 

Informujemy, że w związku 
z planowaną zmianą prze-
biegu linii nr 1 i linii nr 4 na 
Osiedlu Sportowa, koniecz-
ne będą korekty rozkładów 
jazdy. Propozycje nowych 
rozkładów jazdy dostępne są 
na naszej stronie interneto-
wej w zakładce rozkład jazdy 
tabelaryczny oraz w siedzibie 
ZKM Lębork.

Planowany termin wpro-
wadzenia zmian: 1 września 
2014 r. Zapraszamy Pań-
stwa do zgłaszania swoich 
uwag bezpośrednio naszym 
kierowcom, telefonicznie 
lub poprzez e-mail do dnia 
04.08.2014 r. Państwa uwagi 
zostaną uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji o pla-
nowanych zmianach.

Czarny Staw, albo inaczej 
Łabędzi Staw mimo swojej 
bliskości od centrum miasta 
(znajduje się między prome-
nadą portową a ulicą Wojska 
Polskiego) był jednym z naj-
bardziej zaniedbanych miejsc 
Łeby. W tej okolicy przebiegała 
jedna ścieżka spacerowa, a sam 
zbiornik wodny był wyjątkowo 
zamulony i zarośnięty. W ostat-
nich latach samorządowcom 
z Łeby udało się z tego miej-
sca stworzyć ciekawą perełkę 
turystyczną. Po odmuleniu i 
pogłębieniu Czarnego Stawu 
jego okolice stały się atrakcyj-
nym miejscem spacerowym, 
miasto stworzyło także alejki 
spacerowe w okolicznym lesie. 
Właśnie taką inwestycję, czyli 
zagospodarowanie turystycz-
no-rekreacyjnego parku leśne-
go przy ul. Wojska Polskiego w 
Łebie została doceniona przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

Od 1 września zmiana trasy dla linii 
autobusowych na osiedlu Sportowa Łeba upiększy Łabędzi Staw

Urzędnicy miejscy przygotowują projekt upiększenia podmokłych terenów obok Ładędziego Stawku. 
Mają tam powstać kładki i ekspozycje pokazujące najciekawsze gatunki występującej tam flory i fauny.
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woju Wsi. Przedstawiciele resor-
tu ocenili działania Łeby jako 
wzorcową operację zrealizowa-
ną w ramach PO RYBY 2007-
2013. Jak się okazuje - urzędni-
cy miejscy z Łeby chcą pójść za 
ciosem i uatrakcyjnić inne tere-
ny w pobliżu Czarnego Stawku. 
Konkretnie chodzi o bagniste te-
reny pomiędzy stawem a pasem 
wydm. Teraz ten grząski teren 
jest atrakcyjny przyrodniczo ale 
wyjątkowo trudno dostępny.

- Planujemy tam stworzenie 
drewnianych kładek w formie 
labiryntu - zapowiada Grzegorz 
Kleina, kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej i Inwesty-
cji w UM Łeba.- Zależy nam na 
tym, żeby jak najmniej ingero-
wać w drzewostan i żeby nie po-
jawiła się konieczność wycina-
nia drzew. Stworzymy również 
specjalną wiatę, gdzie znajdą się 
tablice informacyjne pokazujące 
najciekawsze gatunki występują-

cej tam flory i fauny.
Inwestycja polegająca na zago-

spodarowaniu terenu w pobliżu 
Łabędziego Stawku ma być dofi-
nansowana z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.

- Chcemy kontynuować two-
rzenie ciekawych miejsc spa-
cerowych w Łebie. Zależy nam 
bowiem na tym, żeby oferta wy-
poczynku w Łebie nie kończyła 
się na plażowaniu -dodaje Grze-
gorz Kleina. (GB)

AleBrowar: splagiatowali nasze piwo
sposób oficjalny. - Wysłaliśmy pi-
sma do sieci Żabka i do browaru 
produkującego Alter Beer Polski 
Chmiel. Piszemy tam o zanie-
chaniu nieuczciwej konkurencji i 
domagamy się wycofania piwa ze 
sklepów. Na razie nie dostaliśmy 
żadnej odpowiedzi od odbiorców 
tego pisma - podkreśla Bartłomiej 
Napieraj. Co na to Żabka? Przed-
stawiciele tej sieci sklepów nie wi-
dzą problemu. -Etykiety i nazwy 
piw Alter Beer to autorskie pro-
pozycje, zatrudnionej do tego celu 
agencji reklamowej. Nie jest nam 
wiadome aby projektując etykiety 
piwa Alter Beer agencja wzoro-
wała się na jakiejkolwiek etykiecie 
funkcjonującego produktu. Wy-
korzystanie motywów graficznych 
jest stosowane przez wiele marek, 
w Polsce i na świecie - podkreśla 
Jacek Spychała, dyrektor ds. public 
relations w sieci Żabka.Fo
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Przy pływalni miejskiej 
Rafa na osiedlu Sporto-
wym w Lęborku stanęła 
pierwsza w mieście siłow-
nia zewnętrzna. Do dyspo-
zycji mieszkańców osiedla 
udostępniono tam dziesięć 
urządzeń do ćwiczeń roz-
ciągających i siłowych na 
świeżym powietrzu.

Urządzenia, które udo-
stępniono mieszkańcom 
posiadają wszystkie nie-

zbędne atesty. Powstanie 
siłowni kosztowało około 
30 tys. złotych, pienią-
dze pochodzą z budżetu 
miasta.

Druga w Lęborku siłow-
nia powstała w pobliżu 
Orlika obok Gimnazjum 
nr 2 w Lęborku. Tam do 
dyspozycji mieszkańców 
jest osiem urządzeń siło-
wych. 
(GB)

Do Lęborka przyjedzie Punkt 
Informacyjny Funduszy Euro-
pejskich. Spotkanie z przedsta-
wicielami punktu zapowiedzia-
no na 12 sierpnia i będzie miało 
miejsce w godz. 13:00-15:00 w 
Urzędzie Miejskim w Lębor-
ku (w pomieszczeniu dawnej 

Resursy). Tematykę spotkania 
stanowić będzie kwestia wyko-
rzystania środków z Funduszy 
Europejskich w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. 
Informacje te skierowane będą 
zarówno dla przedstawicieli 

samorządu terytorialnego, or-
ganizacji pozarządowych, jak i 
przedsiębiorców czy osób pry-
watnych.

Organizatorzy proszą o zgła-
szanie się osób zainteresowa-
nych spotkaniem e-mailowo: 
wzp@um.lebork.pl. (GB)

Siłownie zewnętrzne 
działają w mieście
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Siłownia zewnętrzna na osiedlu Spor-
towym oferuje dziesięć urządzeń do 

ćwiczeń rozciągających i siłowych na 
świeżym powietrzu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
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Rodzice uczniów za-
mieszkałych na terenie 
Lęborka w okresie od 1 
sierpnia do 15 września 
2014 roku mogą składać 
wnioski o przyznanie 
stypendiów szkolnych na 
rok szkolny 2014/2015. 
Miesięczna wysokość do-
chodu na osobę w rodzinie 
ucznia, uprawniająca do 
ubiegania się o stypen-
dium, nie może być wyższa 
niż 456 zł w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku.
Wypłata stypendium 
następuje na podstawie 
przedłożonych faktur lub 
rachunków wystawionych 

na wnioskodawcę, po-
twierdzających poniesienie 
kosztów wyszczególnio-
nych w złożonym wniosku, 
a dotyczących wydatków 
związanych z edukacją np. 
na podręczniki, przybory 
szkolne, obuwie sportowe 
itp. Rachunki lub faktury 
mogą odnosić się do okre-
su od 1 lipca 2014r.
Wnioski o przyznanie 
stypendiów szkolnych 
można pobrać i składać w 
podanym wyżej terminie w 
Referacie Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w 
Lęborku, pokój C2 (nowy 
budynek).
(GB)

Można ubiegać się 
o stypendia

Obchody rozpoczęły się w 
piątek (18 lipca) od uroczy-
stego podpisania porozumie-
nia partnerskiego pomiędzy 
gminą Wicko a belgijską 
gminą Zonnebeke. Po czę-
ści o� cjalnej rozpoczęła się 
impreza plenerowa przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry i Sportu w Wicku. Wspól-
ne biesiadowanie zapocząt-
kował występ kieleckiego 
kabaretu – Czwarta Fala. Bo-
gaty warsztat wokalny

zaprezentowała laureatka 
tegorocznej edycji konkursu 
„Talenty Naszej Gminy” – 
Marta Baar a po niej zespół 
Armada w piosence morskiej 
„10w skali Beauforta”.

Sobota rozpoczęła się tra-
dycyjnie już o godzinie 12.00 
rejestracją czarownic oraz 
własnoręcznie zbudowanych 
pojazdów przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu 
w Wicku. Przy kamieniu gra-
nicznym, na którym według 
pradawnych wierzeń ciąży 
klątwa, odczytano legendar-
ną opowieść o czarownicach, 
które niegdyś zamieszkiwa-
ły tereny między Wickiem a 
Charbrowem. Następnie w 
rytmie utworu o czarowni-
cach zaśpiewanej przez Do-
minikę Staniecką wyruszyła 
barwna parada przebierań-

Dwa dni magicznej zabawy w Wicku
Gmina Wicko już po raz szósty obchodziła swoje święto. Obchody rozpoczęły się w piątek (18 lipca) od uroczystego podpisania porozumienia 
partnerskiego pomiędzy gminą Wicko a belgijską gminą Zonnebeke. W trakcie świętowania wybierano także najładniejsze lokalne Czarowni-
ce, zorganizowano paradę bajkowych postaci a organizatorzy przygotowali nietuzinkowe atrakcje muzyczne.

ców w kierunku stadionu w 
Charbrowie gdzie na wszyst-
kich czekał już prowadzący 
Krzysztof Skiba, leader zespołu 
Big Cyc. Tam po zaprezento-
waniu się poszczególnych grup 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
imprezy przez wójta gminy 
Wicko – Dariusza Waleśkie-
wicza.

- Podoba mi się to, że dzie-

ciaki i dorośli mają dystans do 
siebie, że jak przychodzi ten 
dzień i można się bawić. Nie 
wstydzą się tego, że się prze-
biorą. To jest fantastyczne. - 
mówi Dariusz Waleśkiewicz, 
wójtgminy Wicko.

- Polacy to są tacy ludzie, 
któych nie zawsze da się prze-
konać, abysię jakoś fantazyjnie 
przebrali. Wydaje mi się, że 

gmina Wicko pozytywnie wy-
różnia się na tle wielu innych 
smutnych gmin. Jest to gmina 
ewidentnie z poczuciem hu-
moru. - mówi Krzysztof Skiba, 
leader zespołu Big Cyc.

Po prezentacji komisja ju-
rorska przystąpiła do wyboru 
i nagrodzenia najciekawszych 
strojów czarownicy w kilku 
konkursowych kategoriach. 

Bezkonkurencyjna w naj-
starszej kategorii okazała się 
Anna Suchodolska, która za-
uroczyła jury swoim pięknym 
uśmiechem oraz własnoręcz-
nie wykonanym strojem. W 
najmłodszej grupie zwyciężyła 
Zuzanna Wicka a w kategorii 
„szalona czarownica” – Alicja 
Wolańska.

Wieczorem miał miejsce nie-

zwykły koncert zespołu ABBA 
SHOW wykonującego covery 
szwedzkiego zespołu Abba. Po-
nadto na deser wystąpiła grupa 
Cheri Ladies a zwieńczeniem 
obchodów Dni Gminy Wicko 
było widowisko przygotowane 
przez Teatr Młodych Gotów 
wraz z pokazem ognia i poka-
zem fajerwerków.
(GB)

Imprezę poprowadził 
Krzysztof Skiba

Na świętowaniu pojawiło się 
mnóstwo czarownic

Widowiskowym punktem programu świętowania była barwna parada 
przebierańców w kierunku stadionu w Charbrowie 
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Publikacja to kontynuacja se-
rii, prezentującej znane sylwetki 
gdańszczan. Swoją najnowszą 
książkę autorka poświęciła Zbi-
gniewowi Canowieckiemu – 
przedsiębiorcy i menedżerowi, 
znanemu z szerokiej działalno-
ści o wymiarze społeczno-kul-
turalnym. 

Barbara Kanold opisała barw-
ną postać Zbigniewa Canowiec-
kiego. Bohater książki już od 
czasu studiów na Politechnice 
Gdańskiej związany był z Klu-
bem Studentów Wybrzeża Żak. 
Dał się poznać także jako prezes 
DKF im. Zbyszka Cybulskiego 
oraz gdańskiego Klubu Dzien-
nikarzy Studenckich i Między-
uczelnianego Ośrodka Filmu i 
Fotografii. 

W książce znalazł się również 
interesujący opis działalności 
biznesowej pana Canowieckiego 
oraz jego aktywności społecznej 
w organizacjach samorządu go-
spodarczego oraz organizacji 
pracodawców.

Podczas spotkania fragmen-
ty książki odczytał aktor Jerzy 
Kiszkis, natomiast całe wyda-
rzenie  poprowadził Piotr Świąc, 
redaktor z Telewizji Polskiej w 
Gdańsku.
Dorota Korbut

Z sercem do ludzi i do biznesu
„Biznesmen z sercem społecznika. Wywiad – rzeka z dr Zbigniewem Canowieckim” to tytuł książki autorstwa 
Barbary Kanold, której promocja odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Od lewej: Jerzy Kiszkis, aktor teatralny i filmowy oraz Zbigniew Canowiecki, bohater książki

Fragment książki czyta Jerzy Kiszkis, za nim 
siedzą:  Zbigniew Canowiecki,  Piotr Świąc 
z TVP w Gdańsku oraz Barbara Kanold, 
autorka publikacji

Publiczność licznie przybyła na promocję książki
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Nowe tory umożliwią komfor-
tową podróż pociągiem z War-
szawy do Gdańska w 2 godziny 
i 58 minut. Taki czas przejazdu 
będzie obowiązywał od grud-
nia 2014 roku. W porównaniu 
z obecnym rozkładem jazdy 
oznacza to skrócenie czasu po-
dróży co najmniej o godzinę. 
Zakładany czas przejazdu pod 
koniec 2015 roku będzie jeszcze 
krótszy – 2 godziny i 37 minut.

Modernizacja linii z Warszawy 
do Gdyni wiązała się z rozbiór-
ką całej infrastruktury kolejowej 
i budową jej od nowa. Pociągi 
przyśpieszą, początkowo do 
160 km/h, a docelowo do 200 
km/h. Będzie to możliwe mię-
dzy innymi dzięki komplekso-
wej przebudowie 842 km torów, 
montażowi 820 rozjazdów i bu-

dowie 600 mostów, wiaduktów i 
przepustów. Prace torowe zosta-
ły przeprowadzone przez  PLK 
na niespotykaną w historii skalę. 
Modernizacja torów wymagała 
zamontowania około 1,5 milio-
na podkładów. Ostatnie roboty, 
wymagające ułożenia ok. 15 km 
torów, prowadzone są w okoli-
cach Malborka i Iławy i na stacji 
Gdańsk Wrzeszcz. Na pozosta-
łych odcinkach trasy pociągi 
jeżdżą po dwóch nowych torach 
z prędkością do 160 km/h. 

Modernizacja objęła również 
153 perony, które zostały pod-
wyższone i wyposażone w nowe 
wiaty, ławki i oświetlenie. Każdy 
został dostosowany do obsługi 
osób niepełnosprawnych, które 
mogą korzystać z wind lub po-
chylni. Wszystkie przystanki, 

Szybciej z Warszawy do Trójmiasta
Jeszcze w tym roku 330-kilometrową trasę z Warszawy do Trójmiasta pociągi pasażerskie pokonają 
w rekordowym czasie poniżej trzech godzin. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą inwestycję w ramach 
jednego z najważniejszych kolejowych programów modernizacyjnych w Polsce.

stacje i przejścia podziemne zo-
staną objęte monitoringiem.

Na zmodernizowanej magi-
strali wzrośnie również poziom 
bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego.  Na całej długości linia 

zostanie wyposażona w europej-
ski system sterowania ruchem 
kolejowym – ERTMS (ang.- 
European Rail Traffic Manage-
ment System). PLK planują, że  
w 2015 roku, na odcinku ok. 

200 km system przekazu-
jący drogą radiową sygnały  
z semaforów do kabiny prowa-
dzącego pociąg, pozwoli na bez-
pieczną jazdę z prędkością do 200 
km/h. Część zadań maszynisty 
będzie odbywała się automatycz-
nie – system będzie wspomagał 
przyśpieszanie i hamowanie. 
Wzrośnie również bezpieczeń-
stwo na styku dróg i linii kolejo-
wej. Kierowcy skorzystają z około 
100 nowych, całkowicie bezpiecz-
nych dwupoziomowych skrzyżo-
wań, które powstały w miejscu 

przejazdów kolejowych. 
Modernizacja trasy War-

szawa – Gdynia jest w współ-
finansowana z unijnego 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Umowy na 
roboty finansowane z tego źródła  
PLK podpisywała od 2011 
roku. Rok 2014 przyniesie za-
kończenie prac na torach, zaś  
w roku 2015 będzie montowa-
ny system ERTMS. Te prace nie 
wpłyną na ruch kolejowy. Łączny 
koszt inwestycji sięga 8,8 mld zł.
(GB)

Nowe tory umożliwią komfortową podróż pociągiem 
z Warszawy do Gdańska w 2 godziny i 58 minut
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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
Jarmark etnograficzny i zwiedzanie 
miasta zabytkowymi pojazdami a także 
żywiołowy koncert – to propozycje dla 
tych, którzy wybierają się do Gdańska. 

PUCKI DZIEŃ KAPRA 
I SYLWIA GRZESZCZAK

W sobotę 9 sierpnia w mieście odbędzie się Pucki Dzień Ka-
pra. Atrakcje tej imprezy to: Parada Kaperska, najazd kaprów 
na zieloną plażę,  Strefa Małego Kapra, kocioł pysznej strawy 
kaperskiej i koncerty szantowe. Zwieńczeniem wieczoru będzie 
koncert popularnej polskiej wokalistki Sylwi Grzeszczak. Ten 
koncert zaplanowano na godzinę 20.

PUCK W tym roku Puck przygotował nietuzinkowe 
atrakcje muzyczne, a w mieście wystąpią 
polskie gwiazdy muzyki rockowej.

LETNI JARMARK 
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichle-

rzu Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej 
sztukę ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zoba-
czyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i dzia-
łalności artystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cz-
nego udostępniana jest również osobom zajmujących 
się tworzeniem etnodizajnu regionalnego oraz przed-
stawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich, zajmujących się 
wyrobem produktów regionalnych. 

Każdy weekend do 14 września 2014. Godzina: 10.00 
-18.00. Miejsce: Oddział Etnogra� i/Spichlerz Opacki, 
Cystersów 19, Gdańsk. Wstęp: wolny.

W niedzielę 3 sierpnia na Targu Wę-
glowym wystąpi Ania Rusowicz. Ta 
wokalistka wokalistka nawiązuje 
niezwykły kontakt z publiczno-
ścią, a hasło “Love, Peace and Roc-
k&Roll” nabiera nowej mocy! Ania 
Rusowicz albumem “Mój Big - Bit” 
szturmem zdobyła serca zarów-
no krytyków, jak i publiczności.  
“Mój big - bit”, zawierający no-
woczesne aranżacje przebo-
jów, które śpiewała niegdyś 
z Niebiesko - Czarnymi Ada 
Rusowicz oraz stylizowane 
na brzmienie lat 60. autor-
skie kompozycje Ani, przyniósł 
siedem nominacji i w efekcie aż 4 
nagrody Fryderyk 2012 w kate-
goriach: Album Roku, Produkcja 
Roku, Debiut Roku i  Wokalistka 
Roku. Początek koncertu o godzi-
nie 21, wstęp wolny.

ANIA RUSOWICZ

Inscenizacja historycznej bitwy pod Świecinem (powiat puc-
ki), która odbyła się 17 września 1462 roku, zostanie pokazana 
w sobotę 2  sierpnia na polu w Świecinie niedaleko Krokowej. 
Organizatorem jest Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy, 
któremu pomaga  Urząd Gminy w Krokowej. O godzinie 10.00 
rozpocznie się powitanie widzów przez przedstawicieli bractw 
rycerskich i przedstawienie programu. Następnie zostaną za-
prezentowane tańce średniowieczne, stroje, uzbrojenia, musz-
try, artylerie i wozy taborowe. Odbędą się pokazy kaskaderskie 
i pokazy walki oraz turnieje rycerskie jako imprezy towarzy-
szące. O godz. 14.30 zostanie zamknięty obóz i rozpoczną się 
przygotowania do inscenizacji. W tym czasie zobaczymy pokaz 
drwala i występ zespołu muzyki dawnej. Punktualnie o 15.00 
zacznie się bitwa pod Świecinem a od 16.30 zwiedzanie obozu. 
Zakończenie imprezy zaplanowano na godz. 19.00. 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny 

POKAŻĄ ŚREDNIOWIECZNĄ BITWĘ



WAKACJE 
W OPERZE LEŚNEJ

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba 
w glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materia-
łami plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, 
kreatywne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu 
historii sztuk. Ponadto podczas warsztatów plastycznych 
dzieci zagłębią się w fascynujący świat sztuki, zapoznają 
się z artystami oraz ich twórczością, kierunkami w sztu-
ce, ciekawymi tematami podejmowanymi na przestrze-
ni epok. Najmłodsi dowiedzą się między innymi kim był 
Picasso i dlaczego przedmioty na jego obrazach są takie 
kanciaste, do czego służyły maski w różnych kulturach. 
Zajęcia wakacyjne dla dzieci będą się odbywały codzien-
nie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w 
zajęciach wakacyjnych upoważnia bilet wstępu do Ope-
ry Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 zł dla dorosłych).

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

KINO NA LEŻAKACH
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizowa-

ne na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostat-
nich latach omijała Łebę. W tym sezonie to się zmieni, 
bo miejscowość znalazła się na trasie akcji “Kino na 
Leżakach”. Do Łeby “Kino na Leżakach” przyjedzie 
w sobotę 2 sierpnia i rozstawi się w Parku Oblatów. 
Tego wieczoru (początek o godzinie 17) zostaną po-
kazane dwa � lmy “Podejrzani Zakochani i “Najlepsze, 
najgorsze wakacje”.
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Przez dwa miesiące - lipiec 
i sierpień - zapraszamy na 
plażę „Śródmieście”, 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 sze-
ściu boiskach) i piłki nożnej 
plażowej (na dwóch bo-
iskach). Dodatkowo przez 
cały czas będzie można 
skorzystać z darmowej wy-
pożyczalni sprzętu (piłek, 
siatek i innych). Aktywne 
lato to program dla każ-
dego - dzieci, młodzieży i 
dorosłych.

LATO W BIB
LIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza 

wszystkie dzieci spędzające wakacje w mieście do 

swoich placówek na terenie Gdyni na „Lato w biblio-

tece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: zajęcia 

plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgryw-

ki gier planszowych i komputerowych, seanse � lmowe 

i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 

skorzystać z dostępnych gier komputerowych i plan-

szowych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placów-

kach MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.

mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI 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. 

WYŚCIGI KONNE
Na sopockim Hipodromie pierwsze gonitwy 
odbywały się już w 1898 roku. Obecnie jest 4-8 
mityngów wyścigowych w roku (28 - 56 gonitw). 
Ścigają się tu konie pełnej krwi angielskiej, 
czystej krwi arabskiej, półkrwi oraz kłusaki 
francuskie w zaprzęgach - sulkach. W 2014 roku 
odbywają się Wyścigi Konne w Sopocie 
w następujących terminach: 26.07 – 
27.07. Każdego dnia odbędzie 
się 6 - 8 gonitw. Miejsce: 
Hipodrom Sopot. 
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Od 1 do 3 sierpnia w Lisewie (w pobliżu Gniewina) będzie miał 
miejsce Piknik Militarny. Atrakcje tegorocznej, siódmej edycji 
tej imprezy to: przejażdżki pojazdami, dioramy grup rekon-
strukcyjnych, stoiska handlowe, wystawy, pokazy, konkursy 
i koncerty.

GNIEWINO
W najbliższy weekend  miejscowość może 
zaproponować atrakcję dla miłośników 
militariów.

PIKNIK Z MILITARIAMI

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

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 kwartetu smyczkowego.  

Jak co roku w wakacje każdy ma okazję do zwiedzenia miej-
skiego ratusza z przewodnikiem. Zobaczyć tu można dwie sale 
z makietami zabytkowego centrum miasta i Kalwarii Wejherow-
skiej, sale obrad, 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 Jakuba Wejhera, a także skontaktować 
się z Informacją Turystyczną, tel. 58 677 70 58.

ZWIEDZANIE RATUSZA
SPACER PO MIEŚCIEDrugą propozycją są darmowe wycieczki z przewod-

nikiem PTTK organizowane od 7 lipca do 24 sierpnia. 
Wycieczki wyruszają codziennie o godzinie 11.00 spod 
pomnika Jakuba Wejhera i obejmują trasę od ratusza, 
przez kościół św. Anny, park miejski z Pałacem Prze-
bendowskich  i Kalwarię Wejherowską  po Filharmonię 
Kaszubską z tarasem widokowym. Taras czynny jest co-
dziennie w godzinach od 13.00-18.00. Są tam zamonto-
wane lunety, przez które można oglądać miasto z bliż-
szej perspektywy. 

AKTYWNIE W PARKU
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną zabawę przygotowano 
zajęcia w Parku Miejskim. W każdą sobotę lata odbywać się będą  
„Aktywne soboty” czyli darmowe  treningi � tness, zajęcia ruchowe 
oraz joga. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenerów 
Tiger Gym Wejherowo.



Początek festynu zapowiedziano na 
godzinę 15 a jego program wypeł-
niony jest ciekawymi inicjatywami.  
- W programie przewidujemy: występy 
zespołów muzyki regionalnej z terenu 
Partnerstwa Dorzecza Słupi, rozstrzy-
gnięcie III edycji konkursu kulinarnego 
“Kosz na leśna polanę” oraz fotograficz-
nego “Tropem przyrody-czyli mieszkań-
cy okolicznych lasów”, Amatorski Turniej 
Drwali, konkursy i zabawy dla dzieci, zjeż-
dżalnia i euro-bungee - zapowiada Domini-
ka Bardowska, dyrektor GCK w Cewicach. 
Gwiazda wieczoru, czyli Mrozu z zespołem 
zagra o godzinie 21. 

Mrozu  (czyli Łukasz Mróz) to polski 
piosenkarz wykonujący muzykę z pogra-
nicza popu i R&B i producent muzycz-
ny. Jego debiutancki album zatytułowany 
“Miliony Monet” ukazał się w 2009 rou, a 
jego głos oraz beaty można usłyszeć także 
na płytach czołowych polskich raperów 
oraz wykonawców reggae. W 2010 Mrozu 
występował w jedenastej edycji progra-
mu Taniec z gwiazdami, w którym zajął 
11. miejsce. Jego partnerką taneczną była 
Aneta Piotrowska. Najbardziej poularne 
utwory Mrozu to “Miliony Monet”, “Bo jak 
nie my to kto (gościnnie Tomson)” i “Nic 
do stracenia” (gościnnie: Sound’n’Grace). 
Wstęp na festyn jest bezpłatny.

Bezpłatne i plenerowe sean-
se kinowe organizowane na 
plażach i w parkach to inicja-
tywa, która w ostatnich latach 
omijała Łebę. W tym sezonie 
to się zmieni, bo miejscowość 
znalazła się na trasie akcji 
„Kino na Leżakach”. Plenero-
we kino przyjedzie do Łeby 2 
sierpnia

Akcja”Kino na leżakach” to 
pomysł na serwowanie tu-
rystom lekkiego i ciekawego 
kina podczas bezpłatnych 
seansów plenerowych organi-
zowanych w miejscowościach 
nadmorskich. W tym roku 
akcja organizowana jest już 
po raz drugi, a jej organiza-
torzy będą jeździli z plenero-
wym kinem podczas całego 
sezonu letniego. Pierwszy 
seans będzie miał pod ko-
niec czerwca w Świnoujściu, 

Kino na leżakach przyjedzie do Łeby

W ramach akcji „Kino na leżakach” w Łebie będzie można 
obejrzeć film „Najlepsze, najgorsze wakacje”

zmroku serwują ciekawe filmy.
- Nasza akcja to szansa dla tu-

rystów i mieszkańców miejsco-
wości na obejrzenie ciekawych 
filmów w plenerze. Czasami 
seans udaje się zrealizować na 
plaży, a gdy nie jest to możliwe 
to nasze kino rozstawia się na 
placach, parkach i skwerach. 
Repertuar konsultujemy zawsze 
z władzami danej miejscowo-
ści, staramy się wybierać fil-
my lekkie i zabawne, unikamy 
dramatów i kina militarnego 
- tłumaczy Mariusz Zygmunt, 
współorganizator akcji.

Do Łeby „Kino na Leżakach” 
przyjedzie w sobotę 2 sierpnia 
i rozstawi się w Parku Oblatów. 
Tego wieczoru (początek o go-
dzinie 17) zostaną pokazane 
dwa filmy „Podejrzani Zako-
chani i „Najlepsze, najgorsze 
wakacje”. (GB)

ostatni pod koniec sierpnia w 
Darłowie.

W ramach akcji „Kino na le-
żakach” w miejscowościach wy-

poczynkowych staje olbrzymi 
(bo o wysokości 3 piętra bloku) 
ekran, organizatorzy rozstawia-
ją 350 leżaków i po zapadnięciu 

Mrozu pojawi się 
na festynie w Cewicach
Autor hitów “Miliony Monet” i “Bo jak nie my to kto” zagra 17 sierpnia w Cewicach. 
Tego dnia przy amfiteatrze GCK odbędzie się III Festyn Rodzinny “Cewickie Lasy 
- relaks i leśne rarytasy”, gdzie wystąpi Mrozu z zespołem. 

Mrozu, czyli popularny 
polski piosenkarz 

wykonujący muzykę z 
pogranicza popu i R&B 

wystąpi w Cewicach. 

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



11www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Motoryzacyjne atrakcje w Łebie
To będzie wyjątkowo atrakcyjny sierpień dla miłośników motoryzacji. W weekend 8-10 sierpnia w Łebie ruszy pierwsza edycja Zlotu 
Samochodów Amerykańskich i Zabytkowych, dzien później rozpocznie się natomiast II Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Moto Week.

Pierwszy w Łebie Zlot Sa-
mochodów Amerykańskich 
i Zabytkowych zaplanowano 
na weekend 8-10 sierpnia. 
Impreza zostanie zorganizo-
wana na 5 hektarowym tere-
nie.

- Zorganizujemy koncerty 
rockowe i rock and rollowe, 
konkurencje z nagrodami, 
paradę ulicami Łeby i wysta-
wę samochodów, pokaz sexy 
car wash, oraz wiele innych 
atrakcji – zapowiadają orga-
nizatorzy imprezy.

Na terenie zbudowane bę-
dzie miasteczko piwne na 
ponad tysiąc osób, nie za-
braknie stoisk z pysznym i 
tanim jedzeniem, oraz stoisk 
z gadżetami. Organizatorzy 
zapewniają wydzielone pole 
namiotowe z sanitariatami 
(prysznice z ciepłą wodą, 
umywalki, wc), ochroną i za-
pleczem medycznym.Wjazd 
na zlot mają wszystkie auta 
amerykańskie a pojazdy ni 
amerykańskie do 1960 roku.

Tuż po zakończeniu zlotu 
samochodów amerykańskich 
i zabytkowych Łeba zostanie 
opanowana przez motocy-
klistów. W poniedziałek 11 
sierpnia ruszy bowiem  naj-
większa motocyklowa im-
preza nad morzem, czyli  II 
Międzynarodowy Zlot Moto-

cyklowy Moto Week. Bazą im-
prezy ma być teren campingu 
przy ulicy Turysytcznej, czyli 
5 hektarów w samym centrum 
miasta.Największe atrakcje zlo-
tu to  konkurencje z nagroda-
mi, koncerty rockowe, wypusz-
czanie kolorowych lampionów, 

parady motocyklowe (dzienna 
i nocna z pochodniami), poka-
zy ajerwerków i stunt show.

-Na zlotowiczów czeka ale-
ja handlowa ze stoiskami z 
gadżetami motocyklowymi. 
Każdy zlotowicz otrzyma w 
cenie wjazdówki pamiątkowy 

znaczek, naklejkę, naszywkę, 
informator zlotowy oraz miej-
sce na polu namiotowym w 
centrum Łeby. Gwarantujemy 
catering, bardzo dobre zaplecze 
sanitarne (prysznice, toalety, 
umywalki) – zapewniają orga-
nizatorzy.

Ubiegłoroczna edycja  Międzynarodowego Zlot Motocyklowy Moto Week w Łebie 
wypełniona była spektakularnymi i nietypowymi pokazami motocyklowymi
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Kolejna inscenizacja histo-
rycznej bitwy pod Świecinem, 
która odbyła się 17 września 
1462 roku, zostanie poka-
zana w sobotę 2  sierpnia na 
polu w Świecinie niedaleko 
Krokowej. Organizatorem 
jest Bractwo Rycerskie spod 
Nordowej Gwiazdy, które-
mu pomaga  Urząd Gminy w 
Krokowej. O godzinie 10.00 
rozpocznie się powitanie wi-
dzów przez przedstawicieli 
bractw rycerskich i przed-
stawienie programu. Następ-
nie zostaną zaprezentowane 
tańce średniowieczne, stroje, 
uzbrojenia, musztry, artylerie 
i wozy taborowe. Odbędą się 
pokazy kaskaderskie i pokazy 
walki oraz turnieje rycerskie 
jako imprezy towarzyszące. O 

Inscenizacja bitwy pod Świecinem
Trwają przygotowania do inscenizacji Bitwy pod Świecinem w 1462 roku. Wszyscy, którzy 
chcieliby wziąć udział w tym nietypowym przedsięwzięciu, jakim  będzie tydzień z Wojny 
Trzynastoletniej w czasach konfliktu polsko-krzyżackiego, powinni zaplanować sobie wolny 
dzień  2 sierpnia 2014 roku. 

godz. 14.30 zostanie zamknięty 
obóz i rozpoczną się przygoto-
wania do inscenizacji. W tym 
czasie zobaczymy pokaz drwala 
i występ zespołu muzyki daw-
nej. Punktualnie o 15.00 za-
cznie się bitwa pod Świecinem a 
od 16.30 zwiedzanie obozu. Za-
kończenie imprezy zaplanowa-
no na godz. 19.00. Historyczne 
obozowisko będzie dostępne w 
godzinach od 10.00 do 18.00, z 
przerwą na inscenizację między 
14.00 a 16.00. Wstęp i udział 
w atrakcjach jest bezpłatny. W 
imprezie wezmą udział m.in. 
Bractwo Rycerskie spod Nordo-
wej Gwiazdy, Rota Pana Kacpra, 
Bracia Herbu Gryf, Lęborskie 
Bractwo Historyczne - Hufiec 
Przedni Wójtostwa Lębork, 
Chorągiew Wejhera, Grupa 
Kaskadersko Historyczna Dży-
git i inne bractwa z Pomorza 
i Polski. W całym programie 
zaplanowano 25 lipca przyjazd 
do Lęborka. Następnego dnia 
w sobotę prezentacje w Lębor-
ku przy odnowionych murach 
miejskich,  pokazujące miesz-
kańcom i turystom to czym się 
bractwa zajmują. Pokazanie 
rzemiosła dawnego lub jedze-

nia i strzelanie z broni czarno-
prochowej. 

- Od niedzieli 27 lipca do 
wtorku 29 lipca będzie miała 
miejsce wyprawa z wozami ta-
borowymi do Świecina z nocle-
gami w historycznych namio-
tach. A wszystko to w klimacie 
II połowy XV wieku. Od wtor-
ku 29 lipca do piątku 1 sierpnia 
obozowanie w Świecinie bez 
udziału turystów i udział w 
pracach obozowych. A 2 sierp-
nia dzień otwarty dla turystów 
i inscenizacja bitwy. Pokażemy 
późnośredniowieczny obóz,  
zaprezentujemy umiejętności, 
wyposażenie, rzemiosło i kuch-
nię średniowiecznej. Ponadto 
nastąpi opowiadanie o konflik-
cie i bitwie pod Świecinem, a 
wieczorem biesiada przy dziku. 
W niedzielę 3 sierpnia nastąpi 
pakowanie i wyjazd, a dla chęt-
nych udział w jarmarku cyster-
skim w Żarnowcu – zapowia-
dają przedstawiciele  Bractwa 
Rycerskiego spod Nordowej 
Gwiazdy.

W tym roku insce-
nizacja bitwy pod 
Świecinem zaplano-
wano na 2 sierpnia
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

MIESZKANIE 55 m, 1 piętro, 3 pokoje, 
słoneczne, rok budowy 2011, 258 tys., tel: 
509 524 714

TANIO sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie o wysokim standardzie w Gdyni, tel. 
730 201 700

LUKSUSOWE 3 pokojowe mieszkanie 
w Gdyni, za okazyjna cenę sprzedam, tel. 
690 445 628

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej, 
Wejherowo, Osiedle Gryfa, ul. Stefczyka 
28b, tel. 501 278 888

MIESZKANIE 55 m w Wejherowie os. 
Sucharskiego, 1 piętro, 3 pokoje, rok 
budowy 2011, słoneczne, własne miejsca 
postojowe, wysoki standard, 258 tys, tel. 
509 524 714

SPRZEDAM 2 pokojowe mieszkanie. 5 
km od Lęborka, tel. 691 614 648 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
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 budo-
wy, 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 
521 m2, 585 tys. zł, tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokoje w 

Wejherowie Os. Staszica 4 piętro,  650 zł 
miesięcznie, tel. 512 684 888

WYNAJMĘ mieszkanie w Wejherowie, 
Osiedle Staszica 2 pokojowe 37m2, 4 
piętro, zadbane, od zaraz, 650 zł. Tel: 
512-684-888

POKÓJ biurowy do wynajęcia z 
wyposażeniem w centrum Wejherowa, 
powierzchnia 20 m2. Do wynajęcia od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8 do 16., opłata za godzinę - 25 zł, tel. 
691 694 246

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na parterze w 
Rumi na działalność lub biuro, tel. 504 
389 193

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

LAKIERY, zaprawki, tuning http://bit.ly/
lakierowanie

KUPIĘ
LAKIERY, zaprawki, tuning http://bit.ly/
lakierowanie

INNE

SKUP aut, złomowanie, wyrejestrowane, 
do wyrejestrowania, każda marka, dojazd 
do klienta: Wejherowo, Gdańsk, okolice, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

PRZYJMĘ używany komputer, tel. 797 
293 805

SPRZEDAM Laptopa Samsung  8gb 17” 
750hd  w8, na gwarancji, cena 1600 zł, 
tel. 510 501 955

SPRZEDAM Laptop Samsung 350 
e7cso3pl 13311om 8gb 17.3” 750hd, 
7670m 1gb w8 na gwarancji cena 1600 
zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM nowy czytnik packet Book 
Mini z Wi-Fi za pół ceny 160 zł, Wejhero-
wo, tel. 502 351 988

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SOLIDNY, obowiązkowy, uczciwy, 
mobilny, bez nałogów, pełnosprawny 
emeryt z Wejherowa podejmie odpowie-
dzialną pracę, tel. 512 953 721

USŁUGI

PUNKT przesyłek kurierskich zaprasza, 
najniższe ceny, Wejherowo, Judyckiego 
2/B, tel. 512 121 674 

POŻYCZKI prywatne do 15000 zł, nie 
sprawdzamy Bik i KRD. Judyckiego 2/B 
Wejherowo, tel. 512 121 674 

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, tel. 512-905-908 www.
pod-zastaw.net

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 311

SZAMBA betonowe, wodoszczelne, na 
ścieki, gnojówkę, gnojowicę, deszczów-
kę, z atestem. Zapewniamy transport i 
montaż HBS-em gratis. tel. 666 950 940

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna zadbaną 
kobietę do stałego związku z okolic 
Wejherowa, tel. 730 499 146

MIŁY chłopak 41 lat pozna panią ze zna-
ku: ryb, panny w celu stałego związku, 
tel. 515 314 284

SUPER laseczka, zaprasza na sex telefon, 
zadzwoń, jestem wilgotna, tel. 511 704 
246, Pomorskie

SEX, to lubię, gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, tel. 514 670 725, Sopot

GORĄCA blondi, pozna panów sponso-
rów, zapraszam do siebie, odwiedź mnie 
a zabiorę Cię w siódme niebo, tel. 514 
670 725, Sopot, woj. pomorskie

SEX-sex-sex, to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

ZADBANY, młodo wyglądający 46 latek, 
pozna zadbaną kobietę. do stałego 
związku z okolic Wejherowa, tel. 730 
499 146

ZWIETRZĘTA

SZCZENIĘTA rasy Chiński Grzywacz 
(nagi piesek i długowłosa suczka) oddam 
w dobre ręce, tel. 609 244 609

RÓŻNE

ZBIORNIKI betonowe szczelne na 
gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę i na 
ścieki. Sprawdź nas! tel. 600 588 666

SPRZEDAM bryczkę dokard dla 5 osób, 
Wejherowo, tel. 507 724 008

SPRZEDAM sofę 2 osobową, mało 
używana, tanio, tel. 501 466 817

BECZKI plastikowe 100 i 200 litrowe. 

REDAKCJA
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 
Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 
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prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2084-6274
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

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

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 

tel. 793 311 155
DRUK Agora SA

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
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ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
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G R U P A  M E D I A L N A

Cena 30 i 55 zł szt., czyste, tel. 511 
841 826

SPRZEDAM wędki spinningowe 
kongera i robinsona, 100 zł za 
sztukę, stan b. dobry, tel. 516 
603 723

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jedno-
skrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

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

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, producent, 
5 lat gwarancji. tel 515 373 550

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
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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  Najważniejszym  będą  wy-
stępy  zawodników i zaplano-
wane walki w formule MMA 
i K-1 Rules. W poprzednich 
trzech edycjach organizacja 
FEN potrafiła z nieznanych 
medialnie zawodników wy-
kreować gwiazdy jakie już 
cieszą się uznaniem i kibice 
Sztuk Walki chcą oglądać ich 
pojedynki. 

Organizatorzy zapowiada-
ją udział Marty Chojnoskiej 
z Fight Club Shi-Kon Łódź 
- mistrzyni świata w Kick-
boxingu i byłej zawodnicz-
ki KSW, która walczyła na 
FEN 2 we Wrocławiu. Mar-
ta wystąpi w jedynym ko-
biecym starciu na zasadach 
K-1. Kolejnym odkryciem 
organizacji jest monstrualny  
Dawid Mora. Ważący 120 kg 
wegetarianin, błysnął wolą 

Widowiskowe MMA w Sopocie

walki na czerwcowym evencie 
pokonując w debiucie szwedz-
ko-chorwackiego  olbrzyma,  
Leo  Kostica.  Ze  względu  na  
świetny  występ  na  tej  samej  
gali kolejną propozycję otrzy-
mał  Maksymilian Bratkowicz. 
Uwielbiany przez kibiców 
WKS Śląsk, Maks - tym razem 
ma szansę walczyć na zaprzy-

jaźnionym terenie Trójmiasta 
z rywalem, którego ogłoszenie 
nastąpi szybko. Oczywiście solą 
gali będą występy najlepszych 
miejscowych zawodników. Or-
ganizacja już dostrzegła poten-
cjał zawodników MMA -  Jacka 
Kreftaz Mad Dogs Gdynia czy  
Roberta Maruszakaz Corpusu 
Gdańsk. (BG)

FEN 4 „Summer Edition” ma być widowiskowym wydarzeniem 
prezentującym walki w formule MMA i K-1 Rules
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Znakomicie rozpoczął się 
XX Finał Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, który 
rozgrywany jest we Wrocła-
wiu, dla zawodników klubu 
strzeleckiego LOK Lider-
Amicus. W konkurencji kara-
bin sportowy 60 strzałów leżąc 
brązowy medal wystrzelała 
Anna Chomiczewska uzysku-
jąc wynik 581 pkt. Zwyciężyła 
Patrycja Makowska Zawisza 
Bydgoszcz (582 pkt) przed 
Katarzyną Hryniewiecką Piast 
Bieruń również 582 pkt. W tej 
samej konkurencji startowała 
jeszcze Diana Malotka-Trze-
biatowska, która zajęła 10 
miejsce (569 pkt) oraz Marta 
Aszyk, która z wynikiem 555 
pkt zajęła 23 miejsce.W kara-
binie sportowym 60L wśród 
juniorów młodszych Robert 
Michalski uzyskał 577 pkt i 
zajął 6 miejsce a Przemysław 
Reszka uplasował się na miej-
scu 13 (568 pkt).Drugi dzień 
rywalizacji podczas XX Fina-
łu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i drugi brązowy 
medal dla Lidera-Amicus Lę-
bork. Tym razem na najniż-
szym stopniu podium stanęła 

Julia Okuniewska, która w 
karabinie pneumatycznym z 
wynikiem 388 pkt. (nowy re-
kord życiowy) musiała uznać 
wyższość tylko dwóm zawod-
niczkom bydgoskiego Zawi-
szy, Martynie Chudzińskiej 
i Marcie Mazany – obie 391 
pkt. W tej samej konkuren-
cji świetny start zanotowała 
Diana Malotka-Trzebiatow-
ska, mieszkanka Kartuz na co 
dzień reprezentująca lębor-
ski klub uzyskała 385 pkt. co 
również jest jej rekordem ży-
ciowym i zajęła bardzo dobre 
6 miejsce. Pozostałe zawod-
niczki Lidera-Amicus zaję-
ły odpowiednio 39 miejsce 
Sandra Mazurek 360 pkt. i 42 
miejsce Marta Aszyk 357 pkt. 
Podczas dekoracji medaliści 
otrzymali, przyznane przez 
Polski Komitet Olimpijski 
II-gie Kółka Olimpijskie. Do-
datkowym wyróżnieniem dla 
lęborskiego klubu było to, że 
wraz z Prezesem PZSS Panem 
Tomaszem Kwietniem meda-
le i dyplomy zwycięzcom wrę-
czała  Olimpijka z Londynu 
Paula Wrońska.
(BG)

Zawodniczki wystrzelały brązowe medale
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Anna Chomiczewska (z lewej) i Julia Okuniewska wróciły z Wrocławia z brązowymi medalami

W sobotę, 16-go sierpnia 
odbędzie się kolejna edycja 
gali  Fight Exclusive Night. 
Tym razem po niesamo-
witym sukcesie gali we 
Wrocławiu, FEN 4 „Summer 
Edition”, odbędzie się w 
letniej stolicy Polski, czyli 
w Sopocie. Areną zmagań 
będzie Hala 100-lecia Sopo-
tu im. Haffnera przy ulicy 
ul. Goyki 7.



W turnieju świetnie sprawiła 
się drużyna Pogoni Lębork rocz-
nika 2000 zajmując na 10 zespo-
łów I miejsce. II miejsce zajęły 
Rozstaje Gdańsk, III lokatę Gryf 
Wejherowo. Zespół Pogoni pod 
wodzą trenera Włodzimierza 
Pasieki zagrał w składzie: Jakub 
Pek, Filip Krefft, Kacper Trusz-
czyński, Kamil Krawczak, Paweł 
Sobczak, Jakub Kreft, Adrian 
Zaborowski, Adam Ceregra i 
Dariusz Składanowski.

Na 9 meczów Pogoń wygrała 6 
spotkań i 3 zremisowała. Bilans 
bramkowy 16-1. Bramki dla Po-
goni zdobywali: F. Krefft - 6, K. 
Kreft – 5, K. Pek - 4, A. Ceregra 
- 1. Filip Krefft zdobył statuetkę 

najlepszego zawodnika turnieju, 
a Darek Składanowski najlep-
szego bramkarza. Z kolei Jakub 
Pek z wynikiem 336 podbić wy-
grał turniej żonglerki.

Podczas turnieju odbył się po-
kaz karate miejscowego klubu, 
oraz występy artystyczne lokal-
nych wykonawców: Aleksandra 
Łasińska i Michał Hajtowicz. Po 
rozegraniu fazy grupowej, wszy-
scy piłkarze skorzystać mogli 
z grillowanej kiełbasy, ciepłej 
zupy oraz zimnych napoi.
(JM)

 

Wygraliśmy 
dla Błażeja
Charytatywny turniej piłki nożnej rocznika 2000 i młodsi zorganizowano w sobotę 
26 lipca w Choczewie. Podczas imprezy zbierane były pieniądze dla Błażeja Zdral, 
mieszkańca gminy Choczewo, który od kilku miesięcy przebywa w śpiączce. 
Zebrane środki wspomogą go w odzyskaniu zdrowia.
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Od lewej u góry: Włodzimierz Pasieka – trener, Jakub Kreft, Paweł Sobczak, Kacper Truszczyński, Adrian Zaborowski, Wiesław 
Kreft – kierownik drużyny Od lewej na dole: Jakub Pek, Filip Krefft, Adam Ceregra, Kamil Krawczak, Dariusz Składanowski

Trwa nabór uzupełniający 
do drużyny rocznika 2000

Trener Pogoni Włodzimierz Pasieka zaprasza wszystkich 
utalentowanych chłopców z Lęborka i okolic, którzy chcie-
liby kontynuować przygodę piłkarską w drużynie Pogoni 
Lębork na otwarte zajęcia treningowe. Zajęcia odbywają się 
od 21 lipca na Stadionie Miejskim w Lęborku w godzinach 
popołudniowych. Więcej informacji o terminach treningów 
na stronie www.pogon2000lebork.futbolowo.pl lub telefo-
nicznie u trenera tel. 888 995 944. 
Juniorzy wznawiają treningi

W poniedziałek 28 lipca pod okiem trenera Michała Pie-
trzyka treningi wznowili juniorzy starsi Pogoni. Pierwsze 
zajęcia rozpoczynają się o godz. 10 na Stadionie Miej-
skim i odbywać się będą 3 razy w tygodniu w godzinach 
przedpołudniowych. Drużyna rozegra trzy gry kontrolne: 
w Gniewinie z Polonią Warszawą (junior B), oraz z Ze-
nitem Łęczyce (A-klasa) oraz Bytovią Bytów (junior A).  
- Na początku przygotowań będziemy pracować nad motory-
ką i wytrzymałością siłową w grach i zabawach zadaniowych. 
Kolejnym etapem będzie trening techniczno-taktyczny gdzie 
skupimy nad taktyką gry w obronie i w ataku - zapowiada 
trener Pietrzyk. - Czeka nas miesiąc wytężonej pracy by jak 
najlepiej rozpocząć sezon. Marzy sie nam powtórzenie suk-
cesu z ubiegłego roku, a przede wszystkim jeszcze lepsza gra, 
dzięki której chłopcy będą wprowadzani w zespół seniorski.  
Jak zapowiada szkoleniowiec w kadrze zespołu pojawią się 
nowe twarze, zawodnicy z Lęborka i okolic. Zawodnicy rocz-
nika 1996, 1997 i 1998 zainteresowani grą w Pogoni mogą 
kontaktować się z trenerem pod nr tel. 667 270 165. 

Wiadomości z klubu

14 lipca przygotowania do nowego sezonu rozpoczął zespół 
seniorów Pogoni. Podopieczni trenera Sobiesława Przybylskie-
go rozegrali do tej pory 4 gry kontrolne z klubami III ligi:

Pogoń – KS Chwaszczyno 2:2
Pogoń – Cartusia Kartuzy 0:3
Gryf Wejherowo – Pogoń 3:0
Kaszubia Kościerzyna– Pogoń 4:1

W meczu w Wejherowie poważnej kontuzji doznał lewo-
skrzydłowy Arkadiusz Byczkowski, na drobne urazy narzeka 
Morawski, Sychowski i Formela. W przerwie letniej zespół 
opuścił dla gry w Gryfie Wejherowo najlepszy strzelec Pogoni 
(36 goli w ubiegłym sezonie) Sylwester Ilanz oraz Piotr Łapi-
growski (GKS Przodkowo). Obaj zawodnicy zagrają w nowym 
sezonie w III lidze. Z drugiej strony finalizują się transfery do 
Pogoni. Pierwszym wzmocnieniem jest 23-letni pomocnik 
Damian Formela (Pomorze Potęgowo), kolejnym 25-letni 
środkowy obrońca Adrian Kochanek (Gryf Wejherowo), 22-
letni prawy obrońca Bartosz Pionk (Pomorze Potęgowo) czy 
wreszcie 21-letni napastnik Konrad Czeszewski (GKS Przod-
kowo). W meczu z Gryfem testowany był także 30-letni Łukasz 
Król (GOSRiT Luzino). Z zespołem trenuje także nasz wycho-
wanek z kilkuletnią przerwą Dawid Dmuchowski, bramkarz 
Artur Kaim (Koral Maszewo/Anioły Garczegorze) oraz kolej-
ny wychowanek Gracjan Miszkiewicz.   

Pierwszy mecz o punkty Pogoń rozegra w sobotę 9 sierpnia o 
godz. 18 z GKS-em Kolbudy.

Godziny meczów Pogoni 
Poznaliśmy godziny meczów Pogoni w Lęborku w rundzie 

jesiennej IV ligi. Wszystkie spotkania rozegrane zostaną w 
soboty lub środy, a godzina rozgrywania spotkań jest najpóź-
niejsza z możliwych. Zarząd sekcji piłki nożnej Pogoni liczy że 
dogodne terminy spotkań oraz dobre wyniki zespołu przycią-
gną na stadion wielu sympatyków Pogoni. Do zobaczenia na 
Kusocińskiego! Terminy i miejsca spotkań podajemy na naszej 
stronie internetowej www.pogon.lebork.pl.

Seniorzy Pogoni sparują i testują
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Wiele emocji sportowych 
przyniósł XIV Uliczny Bieg św. 
Jakuba, który zorganizowano 
w sobotę 26 lipca w ramach 
Lęborskich Dni Jakubowych. 
W trakcie biegu uczestnicy 
pokonali dystans 10 km ulica-
mi Lęborka. Trasa biegu jest 
atestowana i liczy 4 okrążenia. 
Start honorowy miał miejsce 
o godz. 15.50 – pl. Pokoju, 
start ostry o godz. 16.00 – ul. 
1 Maja w pobliżu PKO, meta 

na pl. Pokoju. Bieg ukończyło 
329 biegaczy. Wśród mężczyzn 
tryumfował Emil Dobrowol-
ski z LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża (30:50), a wśród kobiet 
zwyciężyła Kamila Pobłocka 
UKS Ekonomik-Maratończyk 
Lębork (37:54). Najlepszym 
zawodnikiem z Lęborka oka-
zał się dziewiąty w klasyfikacji 
generalnej Oskar Przysiężny z 
LKB im. Braci Petk.  
(GB)

Emocjonujący bieg uliczny

Tegoroczną edycję biegu 
ukończyło  329 biegaczy

fo
t. 
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