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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Spółka akcyjna Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodo-
wej w Słupsku świadczy usługi 
w zakresie przewozów pasażer-
skich na terenie powiatu słup-
skiego i lęborskiego. Powiat Lę-
borski posiada 40 procent akcji 
spółki a na ostatniej sesji (pod 
koniec lipca) zgoda na ich zby-
cie wywołała burzliwą dyskusję. 
Radni opozycyjni tłumaczyli, że 
sytuacja jest absurdalna, bo w 
całej Polsce samorządy wspiera-
ją rozwój lokalnego transportu 
korzystając chociażby ze środ-
ków unijnych a Lęborku postę-
puje się dokładnie odwrotnie. 

Na sesji pojawiły się też tłuma-
czenia, że powiat otrzymał ak-
cje od Skarbu Państwa w 2011 
roku i już wtedy planowano ich 
zbycie  i przeznaczenie uzyska-
nych środków na remonty dróg. 
Tłumaczono także, ze sprzedaż 
akcji może przynieść dochód 
w wysokości 500 tys. zlotych.
Po dyskusji uchwałę przyjęto 
9 głosami za przy 6 przeciw i 
2 wstrzymujących. Edmund 
Głombiewski, radny powiatu lę-
borskiego swój autorski komen-
tarz na temat decyzji o zbyciu 
akcji umieścił na pro� lu FB i na 
na stronie pislebork.pl. Według 
niego sprzedaż akcji może skut-
kować utratą kontroli nad spółką.
- Decyzja skutkować będzie na 

przyszłość bardzo poważnymi 
konsekwencjami -podkreśla rad-
ny Głombiewski.- Oznacza to iż 
już wkrótce decyzje dotyczące 
m.in. tras kursowania autobu-
sów na poszczególnych liniach 
powiatu lęborskiego podejmo-
wać będzie powiat słupski w po-
rozumieniu z nabywcą akcji. Do-
chody  z tyt. sprzedaży akcji dla 
powiatu będą symboliczne bo 
wiadomym, jest, że wartość akcji 
od chwili przejęcia ich od Skarbu 
Państwa przez samorząd spadła 
o ponad połowę. Obawiam się, 
że cena akcji przy uwzględnieniu 
aktualnego wyniku � nansowego 
spółki może nie odzwierciedlać 
nawet wartości majątku trwałe-
go. A więc nabywca akcji może 

je kupić by następnie poprzez 
wpływ właścicielski doprowa-
dzić do sprzedaży poszczegól-
nych składników majątkowych 
( budynków oraz nieruchomości 
w centrum miasta) a w konse-
kwencji doprowadzić do za-
przestania wykonywania usług 
pasażerskich i likwidacji Spółki.
Przedstawiciele powiatu uwa-
żają natomiast, że sprzedaż 
akcji, a w konsekwencji wpro-
wadzenie nowego właściciela, 
umożliwi poprawę stanu spółki 
przez np. jej dokapitalizowanie.
-O funkcjonowaniu spółki decy-
duje zarząd, a nie akcjonariusze 
(zarząd podejmuje bieżące decy-
zje) -podkreśla Tomasz Sopyłło, 
asystent starosty lęborskiego. - 

Powiat sprzeda akcje PKS. 
Pomysł wzbudza kontrowersje

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Lęborskiego uchwaliła zgodę na zbycie akcji 
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. Według radnych 
opozycyjnych taka decyzja może spowodować utratę wpływu na kształtowanie się 
sieci lokalnej komunikacji albo nawet ułatwić likwidację spółki.

Jeżeli wszystko powiedzie się po 
naszej myśli, akcje będzie można 
sprzedać np. w drodze publicznej. 
Istnieje też możliwość wykupienia 
akcji przez drugiego akcjonariu-
sza. Obecnie Powiat Lęborski dys-
ponuje niewiele ponad 40% akcji, 
a Powiat Słupski niecałymi 60%. 
Sprzedaż jest możliwa po przeka-
zaniu odpowiedniej i obowiązko-
wej puli akcji dla pracowników � r-
my - w tym wypadku jest to 15%.
Asystent starosty lęborskiego 
tłumaczy także, że uchwała rady 
powiatu jest dopiero pierw-
szym krokiem do sprzedaży 
akcji PKS Słupsk. Aby sprze-
daż doszła do skutku potrzebna 
będzie m.in  zgoda Walnego 
Zgromadzenia Spółki. Negatyw-
na decyzja Walnego Zgromadze-
nia także nie zamyka natomiast 
możliwości sprzedaży - wymaga 
ona wtedy przejścia na grunt sądu 
powszechnego.
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Według opozycyjnych radnych na sprzedaży akcji mogą ucierpieć lokalni mieszkańcy

Cięcia etatów 
nauczycieli

str. 3

Od września w szkołach 
ponadgimnazjalnych w 
Lęborku będzie mniej 
oddziałów. 
Pracę straci aż trzynastu 
pracowników dydaktycz-
nych szkół. - To efekt niżu 
demografi cznego - tłu-
maczą przedstawiciele 
Powiatu Lęborskiego.

Koleją z Kartuz 
do Lęborka
Samorządowcy 
z Sierakowic starają się 
reaktywować linię kole-
jową Kartuzy - Sierako-
wice - Lębork. Do pro-
jektu przyłączyło się już 
Starostwo Powiatowe 
w Lęborku a także LO-
TOS Kolej. W ramach 
pomysłu reaktywacji 
linii kolejowej Kartuzy 
- Sierakowice - Lębork 
odbyło się spotkanie 
przedstawicieli samo-
rządów zainteresowa-
nych przywróceniem 
połączeń z Kartuz do 
Lęborka przez Sierako-
wice. str. 4

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9
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W lęborskim szpitalu 
wznowił działalność 
bufet  „eRka”.

- W całkowicie odno-
wionych pomieszczeniach  
stołówki można obecnie 
posilić się w miłej atmos-
ferze, z dala od uliczne-
go zgiełku. Codziennie 
każdy z naszych klientów 
może wybrać coś smacz-
nego spośród przekąsek 
zimnych i ciepłych, zjeść 
zdrowy i pożywny obiad, 
jak również odpocząć 
przy filiżance kawy. Do 
dyspozycji naszych gości 
oddaliśmy również dwa 

stoliki znajdujące się na 
tarasie bufetu – zapewnia 
Alicja Rojek, specjalista 
ds. promocji i rozwoju w 
lęborskim szpitalu.

Od poniedziałku do 
piątku bufet otwarty jest w 
godzinach 8-15, w soboty 
„eRka” działa od 9 do 15.

Bufet zlokalizowany jest 
na najniższej kondygnacji 
szpitala (-1). Dojazd do 
niego zapewniają obie 
windy znajdujące się przy 
wspólnym wejściu do 
Poradni Specjalistycznych, 
Stacji Dializ oraz Działu 
Fizjoterapii.
(GB)

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.

Od 1 września zmiana trasy dla linii 
autobusowych na osiedlu Sportowa

Połowa Kobiet uprawnio-
nych do bezpłatnego badania 
mammograficznego w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi wciąż nie skorzy-
stała z możliwości zyskania 
spokoju o swoje zdrowie. W 
Lęborku takie badanie będzie 
można wykonać 28 sierpnia 
na parkingu przy sklepie Kau-
fland, ul. Toruńska 6. 

Mammografia to najważ-
niejsze badanie diagnostycz-
ne w kierunku wykrycia raka 
piersi. Ponieważ jest to najczę-
ściej występujący nowotwór 
złośliwy wśród kobiet dojrza-
łych, można powiedzieć, że 
mammografia to najistotniej-
sze badanie, któremu świado-
ma kobieta powinna się regu-
larnie poddawać. 

- Niektóre kobiety nie zdają 
sobie sprawy z tego, jak istotna 
jest regularna kontrola i profi-
laktyka, która umożliwiając 
wczesne wykrycie zmian no-
wotworowych, pozwala na 
ich niemal 100% wyleczenie. 
Zachęcamy do aktywnego 
włączenia się w propagowa-
nie wspomnianego Programu 
w swoim najbliższym otocze-

Dwie Pary z gminy Wicko 
otrzymały medale „za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”.
Uroczystości dla Jubilatów 
zorganizowano na początku 
sierpnia w GOKiS Wicko.

Pięćdziesięciolecie pożycia 
małżeńskiego obchodzili:Jan 
i Stefania Nieborak oraz 
Franciszek i Katarzyna Wil-
kos. “Złote Pary” z rąk Wójta 
otrzymały medale Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie” oraz drobne upominki. 
Uroczystość zakończyła się w 
miłej atmosferze przy filiżance 
kawy i słodkim poczęstunku.

W uroczystości uczestni-
czyli: Przewodniczący Rady 
Gminy Wicko Jacek Stanuch, 
Wójt Gminy Wicko Dariusz 
Waleśkiewicz, Sekretarz Gmi-
ny Wicko Agnieszka Wolań-
ska, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Teresa Gardzielew-
ska oraz członkowie rodzin. 

Pary, które pragną obcho-
dzić ten piękny jubileusz 
jakim jest 50-lecie pożycia 
związku małżeńskiego mogą 
fakt ten zgłosić kierowniko-
wi tutejszego Urzędu Stanu 
Cywilnego najpóźniej na 
trzy miesiące przed rocznicą 
zawarcia 50-lecia związku 
małżeńskiego.
(GB)

Odnowiono szpitalny bufetZłote Gody 
dla mieszkańców 
Wicka Zbadaj się 

w mammobusie

tel. 58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. 
Informacje o badaniach dostęp-
ne również na stronie interneto-
wej www.mammo.pl 

Populacyjny Program Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi 
skierowany jest do kobiet zdro-
wych, które nie chorowały wcze-
śniej na raka piersi. Ma na celu  
objęcie swoim zasięgiem jak 
największej liczby kobiet w po-
pulacji 50 – 69 lat, czyli najbar-
dziej narażonej na zachorowanie 
na raka piersi. Otrzymywany 
wynik badania skryningowego 
(przesiewowego) to ocenione 
przez dwóch lekarzy specja-
listów zdjęcia rentgenowskie 
piersi, z krótką adnotacją – czy 
wynik jest zmianowy bądź bez-
zmianowy. Nie jest on w formie 
pełnego opisu diagnostycznego 
tak, jak przy tradycyjnym bada-
niu. (GB)

niu – tłumaczą organizatorzy 
badań.

Mammografię można będzie 
wykonać 28 sierpnia w Lęborku 
na parkingu przy sklepie Kau-
fland, ul. Toruńska 6. 

Aby nie musiały panie czekać 
w kolejce przy mammobusie, 
organizatorzy rekomendują 
wcześniejszą rejestrację pod nr 

Populacyj-
ny Program 
Wczesnego 
Wykrywania 
Raka Piersi 
skierowany 
jest do kobiet 
zdrowych, któ-
re nie chorowa-
ły wcześniej na 
raka piersi
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TARGI ROWERYSPORT

Organizatorzy 
liczą zyski

Rekordowe obroty w re-
stauracjach, pełne obłożenie 
w hotelach i większa niż 
zazwyczaj frekwencja w 
muzeach. Red Bull Air Race 
był nie tylko znakomitym 
widowiskiem, ale przyniósł 
wymierne korzyści dla po-
morskich przedsiębiorców. 
Turyści, którzy przyjechali 
do Gdyni zostawili na Po-
morzu miliony złotych. 

Rower 
naprawisz też 
w Orłowie

W Gdyni pojawiła się 
kolejna Mobilna Stacja 
Napraw dla rowerów - przy 
molo w Orłowie. 
Do tej pory Mobilna Stacja 
Rowerowa działała jedynie 
przy Gdynia InfoBox (ul. 
Świętojańska 30), ale od 
kilku dni rowerzyści, którzy 
podczas wycieczki dotrą do 
Orłowa mają do dyspozycji 
też taką stację. 

Branża 
odzieżowa

Po raz pierwszy w Polsce, w 
dniach 25-26 września 2014 
w Sopocie odbędzie się kon-
ferencja dedykowana branży 
odzieżowej, obuwniczej i bie-
liźnianej. Poruszane tematy 
będą dotyczyć całego spec-
trum zarządzania marką „fa-
shion”.Wizerunek, strategia, 
komunikacja, showrooming, 
sesje zdjęciowe, kampanie 
promocyjne - to tylko kilka 
z wielu przykładów propo-
nowanych i prezentowanych 
zagadnień.

RYWALIZACJA

Trójmiejscy barmani staną w szranki
Trzech barmanów z Pomo-

rza zawalczy w trwającym 
konkursie Pilsner Urquell Po-
lish Master Bartender 2014 o 
tytuł mistrza sztuki barmań-
skiej.W tym roku konkurs 
realizowany jest wyłącznie w 
Polsce. Pierwszą rekrutację 
przeszło ponad 100 barma-
nów, którzy w celu kwali� kacji do edycji 2014 musieli przejść 
specjalny test sprawdzający ich wiedzę dotyczącą składników 
oraz historii marki Pilsner Urquell. Następnie najlepsi barmani 
wzięli udział w szkoleniu Experience Day. Podczas dedyko-
wanych warsztatów doskonalili swoje umiejętności m.in. z 
perfect pour, czyli perfekcyjnego serwowania piwa na cztery 
czeskie sposoby.

Ponad 330 tysięcy zło-
tych dla Policji i Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
przekazał pomorski samo-
rząd. Podpisano 14 umów 
dotyczących do� nanso-
wania przez Wojewódz-
two Pomorskie zakupu 
samochodów ratowniczo 
– gaśniczych dla jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. (kwota dotacji 
wynosi 250 tysięcy zło-
tych). W ramach współ-
pracy podpisano także 
porozumieni dotyczące 
do� nansowania kwotą 87 
000 zł zakupu samocho-
dów uprzywilejowanych 
– nieoznakowanych dla 
pomorskiej Policji. 

Celem przekazania 
środków � nansowych 
w kwocie 87 000 zł na 
rzecz Funduszu Wsparcia 
Policji jest do� nansowa-
nie zakupu samochodów 
uprzywilejowanych – nie-
oznakowanych w ramach 
połączonych środków 
budżetowych i pozabudże-
towych przez  Komendę 
Wojewódzką Policji w 
Gdańsku. Celem głównym 
zakupu będzie wymiana 
najbardziej wyeksplo-
atowanych samochodów 
służbowych. W tym roku 
pomorska Policja w wyni-
ku zakończonego przetar-
gu wymieni 10 najbardziej 
zużytych pojazdów i po-
większy o kolejnych 7 bazę 
tego typu samochodów. 
Dwa samochody marki 
„Kia Venga” z wyposa-
żeniem specjalistycznym 
– komunikacyjnym zo-
staną s� nansowane przez 
samorząd województwa 
pomorskiego. Pojazdy te 
będą czuwać nad bezpie-
czeństwem uczestników 
ruchu drogowego. Będą 

szybko przemieszczać się 
jako samochody patrolowe 
do zdarzeń drogowych i 
kryminalnych. 

Dzięki do� nansowaniu 
przez województwo po-
morskie uda się zakupić 14 
samochodów ratowniczo 
– gaśniczych, które będą 
używane przez jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w: Borzytuchomiu, Po-
mysku Wielkim, Opaleniu, 
Dzierżążnie, Kolbudach, 
Tychnowach, Linii, Lubi-
chowie, Łebie, Potęgowie, 
Przywidzu, Sierakowicach, 
Stegnie i Chłapkowie. 

Wymienione jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej funkcjonują w ramach 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, 
są bardzo sprawne pod 
względem dyspozycyjno-
operacyjnym i uczest-
niczą w interwencjach 
lokalnych, jak również o 
charakterze ponadlokal-
nym. Stało się już praktyką 
że jednostki OSP, są tymi 
pierwszymi służbami 
ratowniczymi na miejscu 
zdarzenia, gdzie wystąpiło 
zagrożenie bezpieczeństwa 
publicznego. Od 2009 roku 
przebiega sukcesywna wy-
miana przestarzałych tech-
niczno - technologicznie 
samochodów ratowniczo 
- gaśniczych na samocho-
dy o wysokiej sprawności 
technicznej i szybkiej 
mobilności. W procesie 
tym aktywnie � nansowo 
udział bierze od roku 2009 
samorząd województwa 
pomorskiego, przekazując 
co roku znaczne środki 
� nansowe. (GB)

Dotacje dla Policji 
i Ochotniczej Straży Pożarnej

Niż demogra� czny będzie 
miał mocny wpływ na pra-
cę lęborskich szkół ponad-
gimnazjalnych. Starostwo 
Powiatowe w Lęborku zapo-
wiedziało od września ogra-
niczenia etatów nauczycieli, 
zwolnienia i cięcia oddzia-
łów. 

W Zespole Szkół Gospo-
darki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku umowa o 
pracę została wypowiedzona 
4 nauczycielom (jeden z nich 
przejdzie na emeryturę), z 
jednym z nauczycieli roz-
wiązano umowę na zasadzie 
porozumienia stron (z ini-
cjatwy nauczyciela), w PCE-
ZSP rozwiązano umowy z 2 
nauczycielami a dwóm ogra-
niczono etaty.

Cięcia mają miejsce także 
w innych szkołach ponad-
gimnazjalnych - w ZSO1 w 
1 przypadku ograniczono za-
trudnienie, jeden nauczyciel 
przejdzie na emeryturę, w 
ZSM-I ograniczenie zatrud-
nienia dotyczy 6 nauczycieli , 
2 osoby zostały przeniesione 
w stan nieczynny a w ZSO2 
ograniczono etaty dwóm 
osobom, a kolejnych 2 na-
uczycieli straci pracę.

Cięcia etatów 
nauczycieli
Od września w szkołach ponadgimnazjalnych w Lęborku będzie mniej oddziałów. 
Pracę straci aż trzynastu pracowników dydaktycznych szkół. - To efekt niżu 
demograficznego - tłumaczą przedstawiciele Powiatu Lęborskiego.

prowadziło 6 oddziałów, w no-
wym roku szkolnym tych od-
działów będzie 5, w PCP-ZSP 
liczba oddziałów zmniejszy się 
z 7 do 6.

Zmiany w funkcjonawaniu 
powiatowych szkół ponadgim-
nazjalnych wzbudzają obawy 
rodziców uczniów.

- Jeśli jeden nauczyciel przy-
gotowywał mojego syna do 
matury, a potem jego obowiąz-
ki przejmie kolejny nauczyciel 
to na pewno będzie to miało 
negatywne skutki dla poziomu 
nauki - usłyszeliśmy od Pani 
Ireny z podlęborskich Mostów. 

Przestawiciele powiatu pod-
kreślają jednak, że kadra jest 
przygotowana do zmian.

- Sugerowanie, że zmiana 
nauczyciela może negatywnie 
wpłynąć na kształcenie ucznia, 
jest tak naprawdę podważa-
niem ich kompetencji. Kadra w 
naszych szkołach jest przygoto-
wana merytorycznie do każdej 
sytuacji - podkreśla Tomasz So-
pyłło. -  Ostatnie wyniki kon-
troli i ewaluacji zewnętrznych 
prowadzonych przez Kurato-
rium Oświaty w naszych szko-
łach i placówkach, nie wskazu-
ją na konieczność podjęcia ze 
strony organu prowadzącego 
jakichkolwiek programów na-
prawczych czy zmian w organi-
zacji pracy szkół.

W sumie pracę straciło (z 
różnych powodów) trzynastu 
pracowników dydaktycznych 
tych szkół a etaty ograniczono 
jedenastu osobom.

- Redukcja wiąże się z niżem 

demogra� cznym - tłumaczy 
Tomasz Sopyłło, asystent sta-
rosty lęborskiego.

Cięcia dotyczą takze liczby 
oddziałów. ZSGŻiA w Lębor-
ku w ubiegłym roku szkolnym 

Niż demogra� czny spowodował ograniczenia etatów 
i zwolnienia nauczycieli w Lęborku
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Samorządowcy z Sierako-
wic starają się reaktywować 
linię kolejową Kartuzy - 
Sierakowice - Lębork. Do 
projektu przyłączyło się już 
Starostwo Powiatowe w Lę-
borku a także LOTOS Kolej.

W ramach pomysłu reak-
tywacji linii kolejowej Kar-
tuzy - Sierakowice - Lębork 
zorganizowano już spotkanie 
przedstawicieli samorządów 
zainteresowanych przywró-
ceniem połączeń kolejowych 
z Kartuz do Lęborka przez 
Sierakowice. Na połowę 
sierpnia zapowiedziano 
także uroczyste podpisanie 
listu intencyjnego w sprawie 
realizacji przedsięwzięcia.

- Najważniejszym krokiem 
w ramach projektu będzie 
przygotowanie studium wy-
konalności. Ten dokument 
ma odpowiedzieć na wiele 
istotnych kwestii w sprawie 
rewitalizacji linii kolejowej. 
Nam zależy na przywró-
ceniu ruchu pasażerskiego 
na tej linii. Powinien on 
odpowiedzieć na potrzeby 
mieszkańców i ułatwić im 
podróżowanie po naszym 
regionie - podkreśla 

Zbigniew Fularczyk, za-
stępca gminy Sierakowice.

Według wstępnych założeń 
w ramach rewitalizacji linia 
ma być doprowadzona do 
takiegostanu, by pociągi 
mogły rozwijać prędkość do 
100 km/h. Brana jest też pod 
uwagę elektryfikacja całego 
odcinka.

Podczas ostatniej sesji 
rady powiatu lęborskiego 
do inicjatywy przyłączyło 
się Starostwo Powiatowe w 
Lęborku. Współpraca polega 
konkretnie na współfinan-
sowaniu kosztów stworzenia 
studium wykonalności (stu-
dium ma kosztować około 
50 tys złotych). Dla powiatu 
lęborskiego odtworzenie linii 
kolejowej mogłoby przy-
ciągnąć do regionu nowych 
uczniów zainteresowanych 
ofertą edukacyjną powiatu, 
dojazd pociągiem byłby też 
także ułatwieniem dla osób 
spoza powiatu pracujących 
w Lęborku.

Samorządowcom z Siera-
kowic udało się zaintereso-
wać przedsięwzięciem spółkę 
Lotos Kolej.

-Dla tej spółki zrewitalizo-
wana linia mogłaby stanowić 
alternatywne połączenie w 
przypadku ewentualnego 
zakorkowania połączeń kole-
jowych w okolicach Trój-
miasta - podkreśla Zbigniew 
Fularczyk.

Ruch pociągów na trasie 
Kartuzy-Lębork zawieszono 
w 2000 roku. (GB)

Koleją z Kartuz 
do Lęborka

Starostwo Powiatowe 
w Lęborku wycofało ze 
sprzedaży jeden ze swoich 
najbardziej atrakcyjnych 
terenów, czyli działkę 
przy ulicy Leśnej w Łebie 
zlokalizowaną 200 metrów 
od morza. - Wiele samo-
rządów ma problemy ze 
sprzedażą działek i zmu-
szone są do organizowania 
kolejnych przetargów, w 
których znacząco obniżają 
cenę wywoławczą. Musimy 
czekać, aż sytuacja się 
unormuje - tłumaczą 
przedstawiciele powiatu.

Powiatową działkę w Łe-
bie śmiało mozna określić 
jako jeden z najlepiej zlo-
kalizowanych terenów do 
sprzedaży w tej miejsco-
wości. Starostwo sprzedaje 
tam bowiem dwie działki 
o łącznej powierzchni 0,5 
ha przy ulicy Leśnej 3, w 
odległości 200 metrów od 
plaży. Nieruchomość jest 
niezabudowana i uzbro-
jona, a teren ten idealnie 
nadaje się do budowy 
obiektu gastronomicznego, 
bo w trakcie sezonu setki 

turystów kieruje się na 
plaże właśnie ulicą Leśną.

Mimo atrakcyjnej loka-
lizacji i dosyć dobrej ceny 
(w ostatnim przetargu z 
września 2013 roku cena 
wywoławcza wyniosła 1,65 
mln plus VAT) Powiat nie 
może sprzedać tego terenu 
od kilku lat. Starostwo 
Powiatowe zadecydowało 
więc o wycofaniu działki 
ze sprzedaży.

-Działka jest położona w 
bardzo atrakcyjnym miej-
scu. Niestety, spowolnienie 
gospodarcze spowodowało 
odwrócenie tendencji na 
rynku nieruchomości - 
wiele samorządów ma pro-
blemy ze sprzedażą działek 
i zmuszone są do organizo-
wania kolejnych przetar-
gów, w których znacząco 
obniżają cenę wywoławczą. 
Musimy czekać, aż sytu-
acja się unormuje. Pozwoli 
nam to na sprzedaż mienia 
z uwzględnieniem jej 
realnej wartości - tłumaczy 
Tomasz Sopyłło, asystent 
starosty lęborskiego.
(GB)

Dzieci z z polskiej szkoły 
z Wołkowyska na Białoru-
si do Lęborka przyjechały 
20 lipca. Przez kolejne 8 
dni organizatorzy wyjazdu 
zaprezentowali im szereg 
atrakcji.

- Dzieciaki oprócz Lę-
borka zwiedziły Łebę, Sło-
wiński Park Narodowy z 
wyrzutnią rakiet. Młodzież 
odwiedziła także Latarnię 
Morską w Stilo, labirynt w 
Łebie i Park Dinozaurów 
w Nowęcinie. Największą 
frajdę polskie dzieciaki z 
Wołkowyska miały jednak 
w Sae Parku pod Łebą, gdzie 
zachwycano się fokarium 
i oceanarium - relacjonuje 
Przemysław Mikusiński, szef 
lęborskiego koła PTTK.

Młodzież z Wołkowy-
ska uczestniczyła także w 
Lęborskich Dniach Jaku-
bowych, a podczas tego 
świętowania nawiązano 
wiele nowych przyjaźni. Do 
Lęborka na dwa dni przyje-
chali także samorządowcy 
z Wołkowyska, którzy bra-
li udział w uroczystej sesji 

Powiat nie może sprzedać 
działki nad morzem

Powiatową działkę w Łebie śmiało mozna określić 
jako jeden z najlepiej zlokalizowanych terenów do 
sprzedaży w tej miejscowości
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Młodzież z Białorusi 
gościła w Lęborku
Grupa maturzystów z polskiej szkoły w Wołkowysku na Białorusi 
przyjechała do Lęborka. W trakcie 8 dniowego pobytu młodzież 
zwiedziła najciekawsze atrakcje powiatu, uczestniczyła także 
w Lęborskich Dniach Jakubowych.

Rady Miasta Lęborka rozpo-
czynającej Lęborskie Dni Ja-
kubowe.

Urzędnicy miejscy z Lębor-
ka współpracują oficjalnie z 
Wołkowyskiem na Białorusi 
od dwóch lat. To 50 tysięcz-
ne miasto stało się  miastem 
partnerskim Lęborka, w ciągu 
ostatnich lat delegacja Lębor-
ka gościła na Białorusi, prak-
tycznie co roku do Lęborka 

przyjeżdża polska młodzież z 
tego miasta.

W tym roku noclegi i wy-
żywienie młodzieży z Woł-
kowyska pokrywało miasto, 
natomiast opieką turystyczną 
zajęło się Koło Przewodników 
PTTK. W organizacji pobytu 
młodzieży pomogli także lo-
kalni przedsiębiorcy, którzy 
udostępnili swoje obiekty do 
zwiedzania za darmo.
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Od piątku 8 sierpnia fon-
tanna na placu Pokoju będzie 
grała także „na życzenie”. 
Początek cyklu dziennego 
(różne tryby wyrzutu wody) 
rozpoczyna się od godz. 8 

rano. O 10:30, 14:30 i 17:00 
rozpoczynają się dziesięcio-
minutowe pokazy z muzy-
ką dla dzieci. W godzinach 
10.40-11.00; 14.40-15.00; 
17.10-17.30 - fontanna dzia-
ła “na życzenie”. Przy użyciu 
przycisków w posadzce moż-
liwe jest wzbudzanie różnych 

trybów pracy dysz (4 przyci-
ski), piąty przycisk zmienia 
kolor świateł.

Godzinę przed zmierzchem 
(według zegara astronomicz-
nego) – w fontannie wzbu-
dza się program wieczorny 
(różne tryby wyrzutu wody z 
oświetleniem). W godzinach 

21.30-21.45 - pokaz wieczor-
ny z muzyką i oświetleniem 
(pełny tryb pracy fontanny z 
uwzględnieniem opraw pa-
smowych w nawierzchni Pla-
cu). Od 22 do rana fontanna 
przechodzi w tryb nocny 
(minimalna wysokość wy-
rzutu wody, oświetlenie).

28 sierpnia, w 57. rocz-
nicę wypłynięcia z Łeby 
świerkowej tratwy NORD 
w legendarny rejs do 
Szwecji, biblioteka miejska 
zaprasza na żeglarski 
wieczór przy tratwie w sali 
historii Łeby na poddaszu 
biblioteki. 

W programie wieczoru 
można znaleźć pokaz 
fragmentu Polskiej Kro-
niki Filmowej z 1957 r. z 
wypłynięcia tratwy,  głośne 
przeczytanie opowiadania 
„Tratwą przez Bałtyk, a 
nawet dookoła świata” 
Andrzeja Urbańczyka, 
kapitana rejsu, prezenta-
cja modeli tratwy NORD 
będących w zbiorach 
specjalnych biblioteki , 

przedstawienie żeglarskich 
i pisarskich dokonań An-
drzeja Urbańczyka oraz... 
czarnego kota o imieniu 
NORDEK, utrzymywa-
nego przy bibliotece ze 
środków za sprzedane 
książki Urbańczyka w 
ramach „kociego sklepiku” 
w bibliotece. 

Podczas żeglarskiego 
wieczoru będzie miało 
miejsce także wspólne 
śpiewanie szant i piosenek 
morskich i  wykonanie 
szanty „Na tratwie” autor-
stwa kapitana tratwy. 

Zapowiedziano również 
dyskusję „Łebskie pożytki, 
straty i czy wciąż jeszcze 
szanse z powodu Urbań-
czyka”. (GB)

Fontanna „na życzenie”
Przy użyciu przycisków w posadzce 

lęborskiej fontanny możliwe jest 
wzbudzanie różnych trybów pracy 

dysz (4 przyciski), piąty przycisk 
zmienia kolor świateł
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Żeglarski wieczór w Łebie

Na zdjęciu – tratwa w trakcie budowy w łebskim porcie
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Po co nam są potrzebne 
bajki?

Myślę, że po to, żeby nas za-
chować w zdrowiu psychicz-
nym. To jest taki pokarm 
dla naszej duszy. Bajki, albo 
opowieści są konieczne do 
tego, żeby ludzie funkcjono-
wali. Bo ludzie się komuni-
kują właśnie za pomocą bajek 
i opowieści.

W naszych mediach mamy 
oczywiście dosyć dużo 
opowieści i bajek, ale są one 
prezentowane są w sposób 
niewłaściwy – często są one 
zmanipulowane i mają nega-
tywne treści i zakońćzenia. 
To wszystko sprawia, ze traci-
my poczucie bezpieczeństwa 
i popadamy w depresję.

Wartościowe i prawdziwe 
Bajki powodują, że potra� my 
się odnaleźć i wskazują nam, 
co jest dobre a co złe. Myślę, 
ze we współczesnym świecie 

zagubiliśmy ostatnio poczu-
cie dobra i zła.

Bajki to nie jest tylko propo-
zycja dla najmłodszych?

Jak się dobrze opowiada to 
jesteśmy w stanie wywołać 
emocję także u starszych. 
Miałem już takie przypad-
ki, gdy dorośli płakali przy 
niektórych bajkach.

W ramach festiwalu używa 
Pan nowoczesnych narzę-
dzi, takich jak np. tablety. 
A te urządzenia są żywane 
przez rodziców do uspo-
kojenia dzieci za pomocą 
różnorodnych gier...

Tak. Gry próbują pobudzić 
emocje dziecka, ale robią to 
w drastyczny sposób, i pobu-
dzając tanie emocje. Moim 
zdaniem najważniejsze jest 
jednak pobudzania kreatyw-
ności dziecka. Dzieci wymy-
ślają wieć różne opowieści i 
historie i stają się elementem 
tej zabawy. Pracując z klocka-
mi stosujemy nową metodę, 
którą wciąż udoskanalamy. 
W jej ramach dzieci budują 
budowle, później wymyślają 
historie i następnie ją ilu-
strują. Bo dzieci potrzebują 
takiego � zycznego kontaktu z 
przedmiotem...

Udane Podwodne Żagle

W Łebie zakończyła się pią-
ta edycja Festiwalu Działań 
Kreatywnych „Podwodne Ża-
gle”. W ramach wydarzenia 
tłumy dzieci gromadziły się 
popołudniami na Podwórku 
Wyobraźni zaaranżowanym 
na deptaku ulicy Kościuszki 
i budowały z klocków; orga-
nizowane były także bajkowe 
poranki i Wieczory Opowie-
ści.

Festiwal to wspólna inicja-
tywa Biblioteki Miejskiej w 
Łebie i Muzeum Bajek, Baśni 
i Opowieści z Konstancina-
Jeziornej. W jego ramach 
organizowano Bajkowe Po-

ranki w ogrodach biblioteki, 
warsztaty twórcze na Podwór-
ku Wyobraźni (Kościuszki) 
oraz Wieczory z Opowieścią 
(ogrody biblioteki). Pierwsze 
zajęcia w ramach festiwalu 
zorganizowano 15 lipca.

- Od pierwszego dnia tłumy 
dzieci (ale nie tylko dzieci) 
gromadzą się popołudniem 
na Podwórku Wyobraźni za-
aranżowanym na deptaku 
ulicy Kościuszki i budują z 
klocków, tworzą własne ksią-
żeczki i własne bajkowe cia-
steczka. Rankiem mniej liczne 
towarzystwo przychodzi do 
ogrodu biblioteki na bajkowe 
poranki, a wieczorem już licz-
na grupa spotyka się tam pod 
Drzewem) Opowieści na - 

Wieczory Opowieści - relacjo-
nuje Maria Konkol, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Łebie.

Początkowo pod magicz-
nym drzewem w ogrodzie Bi-
blioteki Miejskiej występował 
Michał Malinowski - opowia-
dacz, pedagog i pisarz. Później 
organizatorzy wprowadzili 
nowe atrakcje do programu 
festiwalu. Do festiwalowych 
atrakcji doszła nowości - digi-
tal storytelling: opowiadanie z 
użyciem tabletu. Do Michała 
Malinowskiego MuBaBaO do-
łączył także egzotyczny gość z 
Peru - opowiadacz Pepe Ca-
bana Kojachi. Pod Drzewewm 
Opowieści pojawili się także 
opowiadacze z Grecji i Litwy.

Łebski festiwal miał tak-

O TWÓRCY

Michał Malinowski to 
opowiadacz, pedagog i pi-
sarz. W 1997 roku wiedzio-
ny impulsem wyrusza do 
Papui Nowej Gwinei, gdzie 
spotyka tradycyjnych opo-
wiadaczy i postanawia za-
rzucić dotychczasową pracę 
na rzecz poszukiwań i roz-
woju tradycji słowa mówio-
nego. Poszukiwania rozpo-
czyna na Wydziale Folkloru 
i Mitologii na Harwardzie. 
Wiedzę o storytellingu po-
głębia podczas konsultacji u 
międzynarodowych eksper-
tów, ale też u tradycyjnych 
opowiadaczy z Indii, Chin 
czy krajów afrykańskich. 
Nominowany przez Mi-
nistra Kultury na członka 
Rady ds Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowe-
go. Malinowski jest także 
współtwórcą hitu na Euro 
2012 „Koko koko Euro Spo-
ko”. Michał Malinowski w 
2014 roku został powołany 
przez Ministra Kultury na 
członka Rady d/s Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kul-
turowego.

Łebski festiwal miał także epizod w Lęborku
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że epizod w Lęborku podczas 
Lęborskich Dni Jakubowych. 
Podwodne Żagle stanęły na uli-
cy Staromiejskiej, a najmłodsi 
mogli tam budować szalone 
konstrukcje z klocków albo słu-
chać bajek. (GB)

Rozmawiamy z Michałem Malinowskim, 
szefem  Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści 
z Konstancina-Jeziornej
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LatozExpressem
KONCERTY - FESTIWALE - FESTYNY - WYDARZENIA - IMPREZY

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 65 (2014)

Festiwale, koncerty, wystawy, wycieczki i zajęcia dla najmłodszych - to tylko niektóre z wielu 
atrakcji, jakie przygotowano dla mieszkańców  i turystów odpoczywających na Pomorzu. 
Poniżej publikujemy kalendarz imprez na najbliższe dni. 

Bardzo uroczyście zapowiadają się obchody 
tegorocznego Święta Wojska Polskiego w Gniewinie 
w piątek 15 sierpnia. Rozpocznie je uroczysta msza 
św. za Ojczyznę w kościele parafi alnym w Gniewinie, 
a po niej odbędzie się parada od remizy OSP 
w Gniewinie do kompleksu „Kaszubskie Oko”, gdzie 
pod wieżą będzie miał miejsce piknik militarny. 

Paradę, w której będą uczestniczyły wozy bojowe jednostki 
wojskowej z Wejherowa, wozy konne i pojazdy Muzeum Gryfa 
Pomorskiego, poprowadzi Orkiestra Dęta z Gniewina.
Na scenie czas uprzyjemnią występy gniewińskiego zespołu 
EUPHORIA oraz trójmiejskiego bluesrockowego zespołu KOT 
KRESKOWY. Nie zabraknie prezentacji grup rekonstrukcyjnych, 
pokazu pojazdów militarnych, konkursu sprawnościowego dla 
sołectw, stoisk gastronomicznych i urządzeń rekreacyjnych, na 
których nasi milusińscy będą mieli okazję spalić część swojej 
energii.
Na całą imprezę będzie można popatrzeć z platformy wieży 
widokowej, z której rozciąga się przepiękny widok na północną 
część Kaszub. 

GNIEWINO

GDYNIA
Miasto Gdynia od lat zabiega o to, 

aby zostać stolicą wakacyjnego wypoczynku. 

Imprez nie brakuje, najwięcej oczywiście dzieje 

się w centrum. 

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 instrukto-
rzy 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.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI

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.

HEL
D-DAY HEL
Do 24 sierpnia potrwa D-Day Hel, czyli fl agowa 
atrakcja turystyczna Helu. 

W ciągu 12 dni trwania imprezy widzowie mogą wręcz 
namacalnie zetknąć się z historią. W tym roku Burmistrz 
Helu i Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej 
zrobili wszystko, by po raz kolejny zaskoczyć widzów 
skalą i rozmachem widowiska. D-Day Hel co roku 
przyciąga dziesiątki tysięcy turystów oraz pasjona-
tów historii, którzy chcą zobaczyć na żywo to co 
dotychczas mogli oglądać tylko w kinie. Największą 
atrakcją wydarzenia są inscenizacje – czyli profesjo-
nalnie przygotowane widowiska pełne spektakularnych 
efektów pirotechnicznych, pojazdów pancernych, broni oraz 
rekonstruktorów wcielających się w walczących żołnierzy.

Do 24 sierpnia potrwa D-Day Hel, czyli fl agowa 

W ciągu 12 dni trwania imprezy widzowie mogą wręcz 
namacalnie zetknąć się z historią. W tym roku Burmistrz 
Helu i Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej 
zrobili wszystko, by po raz kolejny zaskoczyć widzów 

dotychczas mogli oglądać tylko w kinie. Największą 
atrakcją wydarzenia są inscenizacje – czyli profesjo-
nalnie przygotowane widowiska pełne spektakularnych 
efektów pirotechnicznych, pojazdów pancernych, broni oraz 
rekonstruktorów wcielających się w walczących żołnierzy.
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D-DAY Hel pozwoli 
zobaczyć na żywo to, co 
dotychczas możnabyło 
zobaczyć tylko w kinie

Atrakcją  Święta Wojska Polskiego w Gniewinie będzie występ  
trójmiejskiego bluesrockowego zespołu Kot Kresowy



W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej zaprasza na przejażdżki 
wyjątkowymi liniami turystycznymi. 

Jest to nie lada gratka nie tylko dla turystów i mieszkańców Gdańska, ale także dla miłośników 
starych pojazdów. Od 28 czerwca do 31 sierpnia, zabytkowe tramwaje i autobusy zabiorą 
pasażerów na nietypowe wycieczki po Gdańsku. Tramwaj Konstal N z 1952 r. będzie obsługiwał 
trasę objazdową z udziałem przewodnika miejskiego, który będzie opowiadał o mijanych po drodze 
atrakcjach. Nowością w tym roku będzie linia obsługiwana przez Ogórka, który będzie kursował do 
Latarni Morskiej w Nowym Porcie.

GDAŃSK

Letni Jarmark 
Jarmark Etnograficzny trwa 
w ogrodzie przy Spichlerzu 
Opackim w Parku Oliwskim. 

Można tu poznać bliżej sztukę lu-
dową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żu-
ław, zobaczyć wytwory tradycyjnych 
rzemiosł, rękodzieła i działalności 
artystycznej. Przestrzeń Jarmarku 
Etnograficznego udostępniana jest 
również osobom zajmujących się 
tworzeniem etnodizajnu regional-
nego oraz przedstawicielkom Kół 
Gospodyń Wiejskich, zajmujących się 
wyrobem produktów regionalnych. 
W tym roku zapraszamy także na po-
tańcówki z Kapelą Przewłockiego w 
przestrzeni ogrodu i naukę tradycyj-
nych tańców: polki, oberka i mazur-
ków.

Na straganach oferowane są dzieła 
sztuki ludowej i produkty regionalne 
Pomorza Gdańskiego, odbywają się 
także pokazy wytwórczości ludowej. 
Można tu kupić także książki, promu-
jące sztukę ludową. Każdy weekend 
do 14 września 2014. Godzina: 10.00 
-18.00. Miejsce: Oddział Etnogra-
fii/Spichlerz Opacki, Cystersów 19, 
Gdańsk. Wstęp: wolny.

KlasyKami po GdańsKu

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).

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. 

natalia przybysz zaśpiewa 
na tarGu węGlowym

Koncert Natalii Natu Przybysz 
będzie muzycznym zakończeniem 
Jarmarku Dominikańskiego w 
niedzielę 17 sierpnia. Na Targu 
Węglowym Natalia Przybysz 
zaprezentuje swój projekt, który 
powstał z okazji 50-lecia debiutu 
artystycznego Janis Joplin.

W programie obok hitów psychodelicznego 
rocka, takich jak “Piece Of My Heart”, “Try”, 
“Me And Bobby Mcgee”, znajdziemy również 
subiektywną mieszankę utworów z repertu-
aru amerykańskiej legendy, które szczegól-
nie pokochała Natu.Między innymi tytułowy 
“Kozmic Blues”, “One Night Stand”, “Tell 
Mamma”, “Last Time”, Maybe” i “Move Over”. 
- Teraz rozumiem, dlaczego wokaliści tak 
rzadko sięgają po repertuar Janis. Każda 
jedna piosenka jest jak wyprawa w Himalaje. 
Trzeba się dobrze przygotować, a zwłaszcza 
nauczyć oddychać tą nową dla mnie gęsto-
ścią powietrza – tłumaczy Natalia Przybysz. 
Między innymi tytułowy “Kozmic Blues”, 
“One Night Stand”, “Tell Mamma”, “Last Time”, 
Maybe” i “Move Over”.  
Skład zespołu, który wystąpi w Gdańsku to: 
Jurek Zagórski - gitara, Hubert Zemler - per-
kusja, Filip Jurczyszyn - bas, Mariusz Obijalski 
- instrumenty klawiszowe, Marcin Gańko 
- saksofon, Rafał Gańko - trąbka, Tomasz 
Dworakowski - puzon
Początek koncertu zapowiedziano na godzi-
nę 21. Wstęp wolny



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.

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. 
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Kaszubskiego Camino roz-
pocznie się w sobotę 23 sierpnia 
o godzinie 14  Świętem Organi-
zacji Pozarządowych w Parku 
św. Jana Pawła II.

-W ramach tego świętowania 
odbędą się koncerty, konkursy 
z nagrodami, gry i zabawy dla 
dzieci, instruktaż dla nordic 
walking, wspólny taniec ZUM-
BA, degustacja łebskich przy-
smaków i prezentacja lokalnych 
organizacji pozarządowych – 
zapowiadają organizatorzy.

Główną atrakcją muzyczną 
sobotniego świętowania  będzie 
koncert orkiestry EM BAND, 
która wystąpi z programem ku-

bańskim wraz z rodowitą Ku-
banką - solistką Mili Moreną.

- To będzie świetna okazja do 
zabawy w rytmie salsy – pod-
kreślają organizatorzy koncer-
tu.

W trakcie Kaszubskiego 
Camino, przez cały weekend  
trwać będzie Festiwal Kulinar-
ny „Zapomniane Smaki”, Jar-
mark Rękodzieła i Warsztaty 
Rzemiosła. Inne atrakcje Ka-
szubskiego Camino to Festiwal 
Filmów Kaszubskich, Koncerty 
zespołów „Remus”, „Koleczko-
wianie” i „Synkopa”, Teatr ple-
nerowy dla dzieci „Maszoperia” 
i Msza św. po Kaszubsku.

Organizatorzy wydarzenia to 
Stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga, Parafia św. Jakuba Apo-
stoła w Łebie, Burmistrz Miasta 
Łeby, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łebie i Centrum 
Informacji Turystycznej w Łe-
bie. Projekt współfinansowa-
ny przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europej-
skiej.
(GB)

Kaszubskie Camino pełne atrakcji
To będzie weekend wypełniony koncertami, spektaklami teatralnymi 
i atrakcjami kulinarnymi. W dniach 23-24 sierpnia w  Kościele św. Jakuba 
Apostoła w Łebie odbędzie się Kaszubskie Camino.

Główną atrakcją soboty 
będzie koncert orkiestry 
EM BAND, która wystąpi z 
programem kubańskim wraz 
z rodowitą Kubanką solistką 
Mili Moreną (na zdjęciu)
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Przeniesienie siedziby Agen-
cji do Gdańska, oraz roz-
szerzenie kompetencji rady 
Polskiej Agencji Kosmicznej 
POLSA - to poprawki, ja-
kie senatorowie zgłosili do 
Ustawy o powołaniu Polskiej 
Agencji Kosmicznej. Popraw-
ka zgłoszona przez Senatora 
Profesora Edmunda Witt-
brodta została zaakceptowana 
przez Senat RP.

Jak podkreśla Profesor Wit-
tbrodt Polska Agencja Ko-
smiczna POLSA (od ang. 
Polish Space Agency) ma się 
przyczynić do usuwania ba-
rier w rozwoju firm i instytu-
cji badawczo-rozwojowych z 
sektora kosmicznego. Agen-
cja będzie realizowała zadania 
w zakresie badań i rozwoju 
techniki kosmicznej, w tym 
inżynierii satelitarnej oraz 
ich zastosowania dla celów 
gospodarczych, obronnych, 
bezpieczeństwa państwa i na-
ukowych.

- Zaproponowałem Gdańsk 
jako miejsce siedziby Polskiej 
Agencji Kosmicznej, argu-
mentując tym, że nasze środo-
wisko naukowo-badawcze jest 
do tego w pełni przygotowane 
oraz spełnia to proces decen-
tralizacji państwa. W Warsza-
wie ulokowane jest Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, 
w Krakowie Narodowe Cen-
trum Nauki, umieszczenie tej 
ważnej instytucji w Gdańsku 
jest kolejnym krokiem w tym 
kierunku – dodaje senator 
Wittbrodt.

Przypomnijmy, że od dłuż-
szego już czasu środowisko 
akademickie związane z Poli-
techniką Gdańską i Uniwer-
sytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu czyni starania o 
budowę największego w Eu-
ropie radioteleskopu na po-
morzu. Senator Edmund Wit-
tbrodt, Marszałek Senatu RP 
Jan Wyrowiński wraz z par-
lamentarzystami z pomorza i 

Gdańsk ma szansę stać się siedzibą 
Polskiej Agencji Kosmicznej

a ich rozmieszczanie w innych 
regionach kraju, przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju 
Polski. 

-Powstanie Polskiej agen-
cji Kosmicznej stwarza także 
szansę, że polscy, trójmiejscy 
naukowcy, będą mieli niepo-
wtarzalną szansę w pełni re-
alizować swoje pasje. Również 
młodzi ludzie, którzy korzy-
stają z miejskiego Stypendium 
Fahreinheita. Mam nadzieję, 
że pomorscy parlamentarzyści, 
niezależnie od przynależności 
partyjnej poprą zaakceptowa-
ną przez Senat poprawkę oraz 
przekonają do niej parlamen-
tarzystów z całego kraju i w ten 
sposób przyczynią się do fak-
tycznej realizacji postulatu de-
centralizacji państwa – dodaje 
Prezydent Paweł Adamowicz.
Oprac.(GB)

kujaw starają się o pozyskanie 
środków państwowych na re-
alizację tego celu.

Prezydent Gdańska, Paweł 
Adamowicz z zadowoleniem 
przyjął decyzję Senatu RP i 

inicjatywę senatora Edmun-
da Wittbrodta. – Cieszy mnie 
że Gdańsk, który ma do tego 
świetne warunki ma szan-
sę stać się siedzibą POLSA, a 
jednocześnie jeszcze bardziej 

cieszy mnie faktycznie realizo-
wany postulat decentralizacji 
państwa. Od lat podkreślam, że 
nie wszystkie instytucje o za-
sięgu ogólnokrajowym muszą 
być umieszczane w Warszawie 

Na zdjęciu mon-
taż pierwszego 
polskiego satelity 
naukowego LEM. 
Stanowi on część 
międzynarodowej 
konstelacji sateli-
tów astronomicz-
nych BRITE
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Lato w Toruniu to również 
czas ciekawych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Nie 
zabraknie ich również podczas 
długiego sierpniowego week-
endu. Już w piątek 15 sierpnia 
wyjątkowych wrażeń dostar-

czyć może nocne zwiedzanie 
Wieży Ratuszowej, z której wi-
dok rozciąga się całą, wpisaną 
na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO, starówkę. W so-
botę o godz. 20.00 odbędzie się 
na Scenie Letniej na Rynku Sta-

romiejskim koncert Andrzeja 
Sikorowskiego z grupy „Pod 
Budą”. Krakowski bard wyko-
na zarówno najpopularniejsze, 
jak i te mniej znane piosenki ze 
swoich solowych albumów. 

Toruń nazywany jest mia-

stem aniołów. Jeden z nich 
jest od wieków wpisany jest w 
herb miasta. W niedzielę, 17 
sierpnia, miasto będzie gościło 
najlepszych lotników na świe-
cie. Nie będą nimi anioły, ale 
piloci biorący udział w - odby-

wających się po raz pierwszy w 
Polsce -  Rajdowych Samoloto-
wych Mistrzostwach Świata. 

Na gości czeka również bo-
gata oferta kulturalna Muzeum 
Okręgowego, Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy oraz 

Centrum Sztuki Współczesnej. 
Tego lata Toruń, nie tylko pod-
czas długiego sierpniowego 
weekendu, nieustannie poru-
sza sztuką, kulturą i sportowy-
mi emocjami. 
Oprac. DK

Toruń – miasto, które porusza na lato
Toruń to miasto niezwykłe. Nie tylko ze względu na fakt, że to właśnie tu urodził się Mikołaj Kopernik. Wyjątkowy klimat gotyckiego grodu, smak 
znakomitych pierników oraz liczne atrakcje turystyczne sprawiają, że jest to jedno najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. 
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Nocna panorama miasta

Impreza sportowa Basket Cup

Milion wizyt mniej dzięki licznikom
Liczba zdalnych odczytów z 

liczników inteligentnych przeka-
zanych do sprzedawców energii 
na potrzeby rozliczeń przekro-
czyła milion (1,16 mln). Klienci, 
u których odczyt odbywa się w 
sposób zdalny, mają obniżoną 
opłatę abonamentową na ra-
chunku za energię elektryczną.

Przekazywanie zdalnych od-
czytów na potrzeby rozliczeń z 
klientami rozpoczęło się w lu-
tym 2013 roku. W lokalizacjach, 
w których projekt został zakoń-
czony, skuteczność pozyskiwa-
nych danych rozliczeniowych 
jest wyższa niż wymagana przez 
Urząd Regulacji Energetyki i 

wynosi 98%. Liczba zdalnych 
odczytów na potrzeby fakturo-
wania systematycznie rośnie i 
obecnie wynosi ok. 150 tys. mie-
sięcznie. Zdecydowana więk-
szość odczytów realizowana jest 
co dwa miesiące. Szacujemy że 
na przełomie roku liczba odczy-
tów z systemu AMI użyta dla 

potrzeb fakturowania przekroczy 
2 miliony.

Plany Energa-Operator zakłada-
ją objęcie systemem zdalnych od-
czytów kolejnych klientów spółki. 
Będzie to możliwe po instalacji 
kolejnych 450 tys. liczników. Czy-
taj więcej na www.gle24.pl.
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SPRZEDAM
ŁADNE M-3 z widokiem na las 
i Gdynię, 48 m2 z balkonem, w 
nowym bloku, p. 2/3, okazja, 
tel. 604 169 071

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

SPRZEDAM miejsce w hali ga-
rażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ulica Stefczyka 28b. Tel: 
501-278-888

LUKSUSOWE 3 pokojowe 
mieszkanie w Gdyni za 
okazyjną cenę, sprzedam. Tel: 
690-445-628

TANIO sprzedam 3 pokojo-
we mieszkanie o wysokim 
standardzie w Gdyni. Tel: 
730-201-700.

ŁADNE M-3 z widokiem na 
las i Gdynię, 48m2, piętro 2/3, 
balkon, piwnica, nowy blok z 
cegły. Okazja. Tel: 604-169-071

MIESZKANIE 55m w Wejhero-
wie, 3 pokoje, 1 piętro, rok 
budowy 2011, wysoki stan-
dard wykończenia. 258 tys. Tel: 
509-524-714

SPRZEDAM działkę budow-
laną 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 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 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

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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ dwupokojowe 
mieszkanie, aneks na parte-
rze, Osiedle Sikorskiego w 
Wejherowie, 5min do skm. Tel: 
721-102-236.

WYNAJMĘ mieszkanie 30 m 
na parterze z ogródkiem, dwa 
pokoje z aneksem. Na osiedlu 
Sikorskiego w Wejherowie 5 
min do skm. Tel: 721-102-236

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący 5 pokoi w Wejherowie. 
Blisko dworca głównego. Tel: 

693-370-251

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, złomowanie, wyre-
jestrowane, do wyrejestrowa-
nia, każda marka, dojazd do 
klienta, Wejherowo, Gdańsk, 
okolice. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM telewizor koloro-

wy NEC, 29 cali, 2 kolumny, 50 
zł, tel. 789-431-218

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POMOC Kredytowa dla 
zadłużonych Tel: 703-202-602 
(1,29zł/min)

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 

Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, 
gnojowicę, deszczówkę, z ate-
stem. Zapewniamy transport i 
montaż HBS-em gratis. tel. 666 
950 940

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat pozna 
miłą Panią w celu stałego 
związku. Tel: 515-314-284

GORĄCA blondi pozna 
Panów sponsorów. 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 sponso-
rów. Tel: 514-120-213, Sopot.

BIERZ mnie, jestem chętna. 
Blondi pozna Panów sponso-
rów. Tel: 511-470-498, Sopot.

ZWIETRZĘTA

RÓŻNE

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

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

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, 

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

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

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

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

tel. 793 311 155
DRUK Agora SA

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

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

G R U P A  M E D I A L N A

SPRZEDAM piec Co moc 20 
kw na drewno, węgiel. Tel: 
604-434-981

GRILL elektryczny, stół ława, 
express do kawy, szybkowar, 
garnitur 146cm, beżowy 
dywan 140x200, autodraha 
czeska, tel. 885 557 151

LODÓWKA electrolux, chodnik 
6x1m, żelazko, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne, 
żyrandol, tel. 885 557 151

ŻELAZKO Tefal, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne we-
wnętrzne i metalowe, żyrandol, 
chodnik 6x1m, stół – ława na 
kółkach, express, tel. 885 557 
151

SPRZEDAM sofę 2 osobową, 
tanio. Tel: 501-466-817

GĄSIOR do wina 20 litrów 
cena 32 zł. Tel: 511-841-826

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrów. Tel: 511-841-826. Cena 
30 i 55zł za sztukę.

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 pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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

gle24.pl

Bądź 
na bieżąco!

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 
539 159

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

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, produ-
cent, 5 lat gwarancji. tel 515 
373 550
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Tegoroczna atestowana trasa 
biegu dla wszystkich miłośni-
ków biegania przebiegała przez 
Puck-Błądzikowo-Rzucewo-
Osłonino-Żelistrzewo-Błądzi-
kowo-Puck. Nadzwyczaj dobrze 
spisali się zawodnicy z Pomorza 
Gdańskiego. Nie zabrakło rów-
nież uczestników w kategorii 
M-60 oraz K-60 i starszych oraz 
mieszkańców ziemi puckiej. 
Impreza sportowa o zasięgu 
międzynarodowym tradycyj-

nie rozpoczęła się na Stadionie 
Miejskim w Pucku. Przyciągnę-
ła biegaczy nie tylko z Polski, ale 
i z Europy Wschodniej, a nawet 
z Kanady. Po wybiegnięciu ze 
stadionu biegacze pokonali tra-
sę 21,097 km, wiodącą ulicami 
miasta w kierunku Błądzikowa. 
W sumie w zawodach uczestni-
czyli wszyscy ci miłośnicy bie-
gania, zrzeszeni lub niezrzesze-
ni w klubach, którzy ukończyli 
16 lat.

-Celem półmaratonu jest po-
pularyzacja i upowszechnianie 
biegów na ziemi puckiej oraz 

propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród lokalnej społeczno-
ści – mówi wiceminister rolnic-
twa Kazimierz Plocke, dyrektor 
generalny imprezy. – Jest to 
sportowa promocja regionu, 
zmierzająca do wyłonienia naj-
lepszych zawodników.

Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał chip, który stanowił pod-
stawę klasyfikacji. Jego brak 
skutkował dyskwalifikacją. Po-
nadto na trasie zlokalizowano 
trzy punkty żywnościowe dla 
zawodników na 5, 10 i 16 km, 
gdzie organizatorzy dostarczali 

wodę mineralną, a na 16 km 
napoje izotoniczne oraz cukier 
w kostkach. Na zakończenie 
biegu uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale i dyplomy 
oraz uczestniczyli w losowaniu 
cennych nagród. Dla pierw-
szych sześciu zawodników w 
kategorii open kobiet i męż-
czyzn oraz trzech w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
przygotowano puchary i nagro-
dy pieniężne. W tegorocznym 
Półmaratonie Ziemi Puckiej 
zwyciężył Bartosz Mazerski z 
Sztumu z czasem 1:11:01. Dru-

King Oscar MTB Maraton

Międzynarodowy maraton

KOLARSTWO | W niedzielę 
17 sierpnia, ze startem i metą 
w Czymanowie koło Gnie-
wina, odbędzie się trzecia 
edycja King Oscar MTB Ma-
raton 2014. W ubiegłym roku 
na starcie tej prestiżowej na 
Wybrzeżu Gdańskim impre-
zy rowerowej stanęło ponad 
400 uczestników. Wśród nich 
była prawie cała czołówka 
polskiej sceny MTB. W tym 

roku frekwencja będzie z 
pewnością wyższa, bo swój 
udział już potwierdziły naj-
silniejsze kluby maratono-
we w Polsce. Dla lokalnych 
klubów kolarskich to jedna 
z nielicznych okazji do rywa-
lizacji na wymagającej trasie. 
Współorganizator maratonu 
Przemysław Ebertowski za-
pewnia, że nie jest ona bar-
dzo trudna, ale na pewno bę-

dzie na niej można solidnie 
się zmęczyć. Uczestnicy na 
trasę ruszą o godzinie 12.00. 
Pula nagród finansowych w 
tym roku wynosi 20.000 zło-
tych. Patronat medialny objął 
Express Powiatu Wejherow-
skiego. (DD)

BIEGI | Ponad 560 zawodników z kraju i zagranicy wystartowało w szóstym 
Półmaratonie Ziemi Puckiej. Zwyciężył Bartosz Mazerski ze Sztumu. 

walska. W kategorii LKS Puck 
zwyciężył  Roman Ellwart, dru-
gie miejsce zajął Andrzej Labud-
da, trzecie - Wojciech Labudda, 
czwarte - Dawid Nikrant, piąte 
- Piotr Oberzing i szóste miejsce 
Konrad Wilandt. Najstarszą za-
wodniczką była 78-letnia Janina 
Rosińska z czasem 3:19:10. Dru-
gie miejsce zajęła 75-letnia Maria 
Pańczak. Najstarszym zawodni-
kiem okazał się 78-letni Henryk 
Jakubiak z czasem 1:54:26. Dru-
gie miejsce zajął 75-letni Marian 
Michowski. Ceremonii dekoracji 
mistrzów przyglądała się rzesza 
turystów i mieszkańców. Tego-
roczny półmaraton w Pucku na 
pewno utkwi w pamięci wielu 
biegaczom. Przy panującym w 
tym czasie upale, samo ukończe-
nie zawodów było zwycięstwem.

gie miejsce zajął Bogusław An-
drzejuk z czasem 1:11:11, trze-
cie – Michał Czapiński z czasem 
1:12:48, czwarte – Yuriy Blahodir 
z Ukrainy z czasem 1:12:58, piąte 
– Pavel Mashei z Białorusi z cza-
sem 1:13:22 i szóste - Marcin Za-
górny, siódme – Rafał Kołodzik, 
ósme - Wiesław Sosnowski, dzie-
wiąte - Roman Ellwart i dziesiąte 
miejsce Bartosz Kryske. Pierwszą 
kobietą, która dobiegła do mety, 
okazała się Monika Kaliciń-
ska. Zajęła 25 miejsce z czasem 
1:26:18. Drugie miejsce zdobyła 
Wioletta Paduszyńska z czasem 
1:26:36, trzecie - Weronika Wój-
cik, czwarte - Alena Makolava z 
Białorusi, piąte Maria Maj-Roksz 
i szóste miejsce Małgorzata Tu-



Terminarz spotkań Pogoni w Lęborku.
IV liga runda jesienna 2014:

20 sierpnia 2014 (środa) godz. 18

Pogoń Lębork - Koral Dębnica
27 sierpnia 2014 (środa) godz. 18

Pogoń Lębork - Centrum Pelplin
6 września 2014 (sobota) godz. 17

Pogoń Lębork - Powiśle Dzierzgoń
20 września 2014 (sobota) godz. 16

Pogoń Lębork - Amator Kiełpino
27 września 2014 (sobota) godz. 16

Pogoń Lębork - Olimpia Sztum
11 października 2014  (sobota) godz. 16

Pogoń Lębork - KTS-K GOSRiT Luzino
25 października 2014 (sobota) godz. 14

Pogoń Lębork - Wierzyca Pelplin
15 listopada 2014 (sobota) godz. 13

Pogoń Lębork - Drutex-Bytovia II Bytów 

  - Szanujemy ten punkt na 
inaugurację. Kolbudy to silny 
IV-ligowy zespół. Jeśli nie uda-
je się wygrać, to chociaż trzeba 
meczu nie przegrać. – powie-
dział po spotkaniu trener So-
biesław Przybylski. - Szanuję 
ten remis, bo myślę, że nie jeden 
zespół przegra z Kolbudami. 
Najważniejsze, że nie straciliśmy 
bramki. Inauguracja to zawsze 
jest wielka niewiadoma. Mamy 
trochę przemeblowany zespół i 
myślę, że z każdym dniem bę-
dzie lepiej. Obawiałem się, że 
około 70 minuty możemy nie 
wytrzymać kondycyjnie, a tym-
czasem to zespół z Kolbud cof-
nął się w końcówce.

 W kadrze Pogoni, w porów-
naniu z zeszłym sezonem od 
pierwszej minuty zagrało czte-

rech nowych  zawodników. W 
20 minucie gospodarze sami 
sprokurowali najgroźniejszą dla 
gości okazję. Będący w trud-
nej sytuacji Musuła wybił piłkę 
spod nóg rywala, ale przejął ją 
Poźniak. Po mocnym uderze-
niu z bliska piłka odbiła się od 
poprzeczki i słupka i wyszła w 
pole. Dobijający rywal z bliska 
nie zdołał zdobyć gola. 

W 27 minucie składną akcją w 
dobrym tempie błysnęła wresz-
cie Pogoń. Oskrzydlający Pionk 
dośrodkował z prawej strony, ale 
uderzenie głową Damiana For-
meli minęło poprzeczkę. W 44 
minucie znakomitym, długim 
podaniem za obrońców popisał 
się niemal z połowy Wesser-
ling. Formela opanował poda-
nie, ale mając przed sobą tylko 

bramkarza, fatalnie skiksował. 
W drugiej połowie przewagę 
miała Pogoń, ale to Patryk La-
buda w bramce Pogoni musiał 
stanąć na wysokości zadania 
po uderzeniu zza pola karnego 
jednego z rywali. Zebrał burzę 
zasłużonych braw. Bohaterem 
meczu mógł zostać Sychowski. 
Najpierw w 78 minucie z ostre-
go kąta tra� ł w słupek, kilka mi-
nut później z podania Formeli 
uderzył z głowy obok słupka. 

Pogoń Lębork 
– GKS Kolbudy 0:0
Pogoń: Patryk Labuda – Pionk, 
Jasiński, Musuła (kapitan), We-
sserling – Miszkiewicz, Sychow-
ski, Kochanek (13’ Janowicz) – 
Stankiewicz (80’ Paweł Labuda), 
Formela, Czeszewski 

Stare piłkarskie porzekadło 
mówi, że drugi sezon jest 
najtrudniejszy, wydaje się, że 
dla Pogoni powinien być to rok 
udany. Silna kadra oparta na 
doświadczonych zawodnikach 
ze stażem w II i III lidze (Mu-
suła, Kochanek, Wesserling, 
Byczkowski, Formela, Pionk), 
czy otrzaskanych na pomor-
skich boiskach w IV i V lidze 
(Sychowski, Morawski, Jasiński, 
B. Żmudzki, Stankiewicz, 
Czeszewski, Bach) oraz am-
bitna młodzież (Waczkowski, 
Naczk, P. i P. Labuda, Janowicz, 
Miszkiewicz) staje przed wielką 
szansą walki o najwyższe cele i 
wysokie lokaty w lidze.

 Dużą stratą wakacyjnej 
przerwy było odejście dla gry w 
Gry� e Wejherowo najlepszego 
strzelca Pogoni (36 goli w ubie-
głym sezonie) Sylwestra Ilanza. 
„Ili” wybrał grę w wyższej lidze, 
podobnie jak Piotr Łapigrowski 
który tra� ł do GKS Przodkowo 
(III liga).

 Znacznie większy ruch 
był po stronie „przyszli”. Z 
Pomorza Potęgowa dołączyli 
do drużyny 23-letni pomocnik/
napastnik Damian Formela 
oraz 22-letni prawy obroń-
ca Bartosz Pionk. Pewnym 
punktem naszej defensywy 
Pogoni powinien być 25-letni 
obrońca Adrian Kochanek z 
Gryfa Wejherowo. W ostatnich 

2 sezonach zagrał II lidze w 
42 meczach. Wiele nadziei 
pokładanych jest w 21-letnim 
napastniku Konradzie Cze-
szewskim z GKS-u Przodko-
wo. Wzrosła konkurencja w 
bramce. Z Patrykiem Labudą 
i Rafałem Łapigrowskim na 
tej pozycji rywalizować będzie 
wypożyczony na rok z Zenitu 
Redkowice Paweł Krasiński. 
Drużynę wzmocnili także wy-
różniający się wychowankowie: 
obrońca Łukasz Janowicz, oraz  
pomocnicy Gracjan Miszkie-
wicz i Paweł Labuda. Zespół w 
tym sezonie będzie miał także 
nowego kierownika. Piotra 
Kalkowskiego zastąpił Marcin 
Kapela.

-Odeszło 2 zawodników 
a przybyło 5 więc kadra jest 
liczniejsza. Myślę, że każdy z 
nas będzie mógł ocenić ruchy 
kadrowe po rozegraniu rundy 
jesiennej i wtedy przyjdzie czas 
na wery� kację. Nowym zawod-
nikom życzę zdrowia, wielu 
minut spędzonych na boisku i 
satysfakcji oraz dumy z nosze-
nia koszulki z herbem Pogoni 
na piersi – zmiany kadrowe 
ocenie trener S. Przybylski. - 
Chcemy wystartować lepiej 
niż przed rokiem. W każdym 
spotkaniu chcemy wygrywać. 
Liczę na zdecydowanie większą 
zdobycz punktową po rundzie 
jesiennej.

Kadra seniorów Pogoni 
Lębork w IV lidze sezon 
2014/2015 (jesień 2014)

Bramkarze: 
Patryk Labuda (96) 
Rafał Łapigrowski (97) 
Paweł Krasiński (86) 
Obrońcy: 
Oskar Jasiński (87) 
Wojciech Musuła (83) 
Bartosz Żmudzki (93) 
Szymon Bach (94) 
Michał Fudala (95) 
Łukasz Janowicz (96) 
Adrian Kochanek (89) 
Bartosz Pionk (92) 
Marcin Sadurski (95) 
Pomocnicy: 
Arkadiusz Byczkowski 
Rafał Morawski (92) 
Mateusz Wesserling (92) 
Mateusz Sychowski (90) 
Jakub Żmudzki (94) 
Mateusz Stankiewicz (90) 
Miłosz Naczk (95) 
Paweł Labuda (96) 
Gracjan Miszkiewicz (95) 
Napastnicy: 
Jędrzej Waczkowski (95) 
Damian Formela (91) 
Konrad Czeszewski (93) 
Trener: Sobiesław Przybylski 
Kierownik drużyny: 
Marcin Kapela 
Przyszli: Adrian Kochanek 
(Gryf Wejherowo), Da-
mian Formela (Pomorze 
Potęgowo), Konrad Czesze-
wski (GKS Przodkowo), 
Bartosz Pionk (Pomorze 
Potęgowo), Paweł Krasiński 
(Zenit Redkowice), Gracjan 
Miszkiewicz i Paweł Labuda 
(z juniorów Pogoni) 
Odeszli: Sylwester Ilanz 
(Gryf Wejherowo), Piotr 
Łapigrowski (GKS Przod-
kowo)

Nabór 
rocznika 2003
Od nowego sezonu w 
Pogoni w rozgrywkach 
ligowych występować 
będzie nowa drużyna 
rocznika 2003. Obecnie 
trwa nabór do nowo po-
wstałej drużyny prowa-
dzonej przez czynnego 
zawodnika, a zarazem 
trenera Wojciecha Musuły. 
Treningi odbywają się w 
każdy poniedziałek, środę 
i czwartek o godz. 17 na 
stadionie. - Ligę zaczyna-
my już z końcem sierpnia, 
a w rozgrywkach D2 
będziemy rywalizować aż 
w 14 drużynowej grupie - 
mówi trener Wojciech Mu-
suła. Kontakt do trenera 
W. Musuły 503 590 936.

Pogoń gotowa do 4 ligi

Polubownym podziałem punktów, po bezbramkowym remisie, 
zakończył się pierwszy mecz drużyny seniorów Pogoni w sezonie 
2014/2015. Przeciwnikiem lęborczan był GKS Kolbudy. 

Na początek 
podział punktów

Fo
t. 

Po
go

ń 
Lę

bo
rk

Gracjan Miszkiewicz z Bartoszem Pionkiem nie dopuścili 
w pierwszym meczu sezonu do straty bramki
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W poprzednich trzech edy-
cjach organizacja FEN potra� ła 
z nieznanych medialnie zawod-
ników wykreować gwiazdy jakie 
już cieszą się uznaniem i kibice 
Sztuk Walki chcą oglądać ich 
pojedynki. 

J-uż dziś możemy zapowie-
dzieć udział Marty Chojnoskiejz 
Fight Club Shi-Kon Łódź - mi-
strzyni świata w Kickboxingu i 
byłej zawodniczki KSW, która 
walczyła na FEN 2 we Wrocła-
wiu. Marta wystąpi w jedynym 
kobiecym starciu na zasadach 
K-1. Kolejnym odkryciem orga-

nizacji jest monstrualny  Dawid 
Mora. Ważący 120 kg wegeta-
rianin, błysnął wolą walki na 
czerwcowym evencie pokonując 
w debiucie szwedzko-chorwac-
kiego  olbrzyma,  Leo  Kostica.  
Ze  względu  na  świetny  występ  
na  tej  samej  gali kolejną pro-
pozycję otrzymał  Maksymilian 
Bratkowicz – zapowiadają orga-
nizatorzy wydarzenia.

Uwielbiany przez kibiców 
WKS Śląsk, Maks - tym razem 
ma szansę walczyć na zaprzyjaź-
nionym terenie Trójmiasta z ry-
walem, którego ogłoszenie na-

Widowiskowe MMA w Sopocie
W sobotę, 16-go sierpnia odbędzie się kolejna edycja gali  Fight Exclusive Night. Tym razem po niesamowitym 
sukcesie gali we Wrocławiu, FEN 4 „Summer Edition”, odbędzie się w letniej stolicy Polski, czyli w Sopocie. 

KONKURS

Mamy bilety 
na FEN

Dla naszych Czytelników 
mamy bilety na sopocką 
Galę  Fight Exclusive Night. 
Konkurs pojawi się na 
pro� lu Gle24.pl na serwisie 
Facebook w czwartek 

15 sierpnia. Zapraszamy 
do udziału!

stąpi szybko. Oczywiście solą gali 
będą występy najlepszych miej-
scowych zawodników. Organi-
zacja już dostrzegła potencjał za-
wodników MMA -  Jacka Kre� az 
Mad Dogs Gdynia czy  Roberta 
Maruszakaz Corpusu Gdańsk. 
Do roli gwiazdy przymierzany jest 
najlepszy polski kickboxer kate-
gorii półśredniej  Jarosław. Dasch-
kez Championa Gdańsk. Szansę 
otrzyma też  Michał Wlazłoa więc 
widzów czekają emocje, emocje, 
emocje... Nie zabraknie, tak jak i 
poprzednio, znamienitych gości 
honorowych.

-We Wrocławiu galę odwiedziła 
najlepsza na świecie zawodniczka 
MMA,  Cristiane „Cyborg” Justi-
no, i tym razem tak znakomici 
goście będą oglądać niesamowite 
zmagania – zapowiada Paweł Jóź-
wiak, współorganizator wydarze-
nia. Areną zmagań będzie Hala 
100-lecia Sopotu im. Ha� nera 
przy ulicy ul. Goyki 7.

FEN 4 
„Summer 

Edition” ma 
być wido-

wiskowym 
wyda-

rzeniem 
prezentują-

cym walki 
w formule 
MMA i K-1 

Rules
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