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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Stowarzyszenie 
zajmie się 
budżetem
W mieście powoła-
no do życia stowa-
rzyszenie o nazwie 
„Lęborski Budżet 
Obywatelski”. Pomy-
słodawcy, zachęceni 
bardzo pozytywnym 
odbiorem tegorocz-
nego budżetu par-
tycypacyjnego chcą 
z jeszcze większym 
zaangażowaniem 
promować inicja-
tywy obywatelskie 
wśród społeczności 
Lęborka. str. 2

Imprezę “Pożegnanie Lata” rozpoczną dwa wydarzenia o 
godzinie 10 - letnia ekspozycja Auto-Mobil i Ogólnopolski 
Przegląd Orkiestr Dętych. Popołudniowe atrakcje Poże-
gnania Lata to teatrzyk uliczny, który o godznie 16 wy-
stąpi na skrzyżowaniu ulicy Staromiejskiej i Reja, zespół 

Na Szelkach ( wystąpi o 17.30) i kabaret Smile z Lublina 
(18.30).

Gwiazda wieczoru, czyli zespół “Zakopower”, któremu 
udaje się  skutecznie łączyć muzykę pochodzącą z Podhala 
z rockiem i popem zagra o godzinie 20.

Jedna z najbardziej opóźnionych 
inwestycji w regionie w końcu nabrała 
realnych kształtów. Urząd Miejski w 
Lęborku ogłosił przetarg na budowę 
peronu kolejowego w podlęborskich 
Mostach (gmina Nowa Wieś Lęborska). 

O takiej inwestycji mówiono już w 
2011 roku

Nowy przystanek powstanie 
przy linii kolejowej nr 202. Pe-
ron będzie miał 215 metrów 
długości i 6 szerokości. Plat-
forma przystanku znajdzie 
się 76 cm powyżej poziomu 
główki  szyny. Jedynym wa-

runkiem branym pod uwagę 
przez lęborski samorząd jest 

cena. Wykonawca wybrany w 
przetargu będzie miał czas na zbu-

dowanie przystanku Lębork-Mosty do 
15 września 2015 r.

Według planów powstanie tylko jeden 
peron po stronie drogi krajowej nr 6 i 
będzie on obsługiwany tylko przez pocią-
gi SKM. Wstępna nazwa peronu to “Lę-
bork-Mosty”.

Budowa peronu ma być spełenieniem 
wieloletnich próśb mieszkańców Mostów 
i zdecydowanie ułatwić im dojazd do 
Trójmiasta. Miejscowość jest bowiem sła-
bo skomunikowana z centrum Lęborka i 
wiele osób chodzi do miasta na piecho-
tę. Z peronu mogą także skorzystać nowi 
mieszkańcy Lęborka. Bo miasto rozwija 
się  na wschód i tuż obok Mostów sprze-
dawane sa działki budowlane. W tym 
miejscu powstaną domy jednorodzinne i 
nieuciążliwy dla mieszkańców przemysł.
(GB)

Zakopower 
zakończy lato

Grupa “Zakopower”, która ma na swoim koncie ogromnie popularny utwór “Boso” 
wystąpi w Lęborku. Koncert “Zakopower” będzie największą atrakcją imprezy 
“Pożegnanie Lata”, którą zapowiedziano na sobotę 30 sierpnia.
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LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9

Zespół Zakopower 
zakończy w 
Lęborku lato

Peron powstanie 
w przyszłym roku

Peron w Mostach to jedna najbardziej 
opóźnionych inwestycji w regionie, 
mówiono o niej już  w 2011 roku
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Rada wznawia 
działalność

We wrześniu, po waka-
cyjnej przerwie wznowi 
działalność  Młodzieżowa 
Rada Miasta Lęborka. 
Zapytaliśmy więc o 
najnowsze działania i 
spróbowaliśmy podsu-
mować ostatnią kadencję 
młodzieżowych rajców.
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Głównym celem nowej numeracji jest zwiększenie przejrzystości i czytelności systemu transportu 
zbiorowego w Lęborku oraz zwiększenie w przyszłości częstotliwości kursowania autobusów 
komunikacji miejskiej w granicach miasta Lęborka.

WAŻNE
Zmiany od 1 września 2014 r:
- w kierunku cmentarza będą kursować autobusy linii nr 2 i linii nr 20.
- z cmentarza linią nr 20 dojedziemy do Pl. Piastowskiego, natomiast linią nr 2 dojedziemy 
bezpośrednio do Nowej Wsi Lęborskiej lub Kębłowa.
- żaden obecny kurs autobusowy nie zostanie usunięty, zmieni się tylko numeracja. 

Od września zmiana 
numeracji linii w Lęborku
Od dnia 1 września 2014 roku kursy linii nr 2 na odcinku 
Pl. Piastowski – Cmentarz będą realizowane jako linia nr 20. 

- Pilotażowa edycja Budże-
tu Obywatelskiego w naszym 
mieście pokazała, że lęborcza-
nom nie brakuje pomysłów 
i chcą angażować się oraz 
współdecydować o ważnych 
dla naszego miasta sprawach – 
mówi Arkadiusz Mielewczyk, 
przewodniczący stowarzysze-
nia i pomysłodawca lęborskie-
go budżetu obywatelskiego.

- Chcemy promować ideę 
budżetu partycypacyjnego 
wśród mieszkańców Lębor-
ka. Chcemy aby lęborczanie 
poczuli się realnie  współod-
powiedzialni za nasze miasto, 
a nie tylko raz na 4 lata przy 
okazji wyborów samorządo-
wych. Mamy też inne cieka-
we pomysły – dodaje Marek 
Piotrowski, rzecznik prasowy 
stowarzyszenia.

- Budżet obywatelski to tra-
fiony pomysł. Wysoko oce-
niam dotychczasową współ-
pracę z panem Arkadiuszem 
Mielewczyk i udzieloną mi 
pomoc w przygotowaniu 
wniosku do tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego - mówi 
współpracujący ze stowarzy-
szeniem Adam Szymikowski, 
autor zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego projektu bu-
dowy placu zabaw w Parku 
Chrobrego.

Stowarzyszenie rozpoczyna 
akcję zbierania podpisów po-
pierających inicjatywę powo-
łania w Lęborku rad dzielnic. 
To pomysł, aby w działaniach 
samorządu w większym stop-
niu uwzględnić zdanie lokal-
nej społeczności.

Rady dzielnic to kolejny ele-
ment angażujący mieszkań-
ców w życie społeczności.  To 
doskonałe narzędzie do roz-
wiązywania małych lokalnych 
problemów, często niewidocz-
nych w skali całego miasta – 
mówi Arkadiusz Mielewczyk.

- To pomysł sprawdzony 
w wielu samorządach, który 
warto przedstawić lęborcza-
nom wskazując jego zalety. 

Uczestnicy programu mogą 
teraz liczyć na zniżki na pomoc 
prawną udzielaną przez adwo-
katów, radców prawnych i do-
radców podatkowych.

Firma Availo udziela zniżek: 
- 10% na zakup pakietu Me-
cenas Direct (w ramach któ-
rego można uzyskać pomoc 
prawną udzielaną przez ad-
wokatów, radców prawnych 
i doradców podatkowych) 
– szczegóły w załączniku; 
- 10% na zakup pakietu Mece-
nas Direct dla Rodziny (w ra-
mach którego można uzyskać 
pomoc prawną udzielaną przez 
adwokatów, radców prawnych 

i doradców podatkowych) 
– szczegóły w załączniku. 
Zakupu pakietów można do-

Stowarzyszenie 
zajmie się budżetem
W mieście powołano do życia stowarzyszenie o nazwie „Lęborski 
Budżet Obywatelski”. Pomysłodawcy, zachęceni bardzo 
pozytywnym odbiorem tegorocznego budżetu partycypacyjnego 
chcą z jeszcze większym zaangażowaniem promować inicjatywy 
obywatelskie wśród społeczności Lęborka.

Niewielkie kilkuosobowe rady 
dzielnic, działające społecznie 
i bez diet, nie wygenerują żad-
nych kosztów. Dzięki lepszemu 
rozpoznaniu lokalnych potrzeb 
rady dzielnic mogą znacząco 
przyczynić się do trafniejszego 
wykorzystania budżetu miasta 
i przyspieszenia rozwiązywania 
zgłaszanych przez mieszkańców 
problemów  - dodaje Włodzi-
mierz Klata, członek stowarzy-
szenia.

Stowarzyszenie „Lęborski Bu-
dżet Obywatelski”  w najbliższą 
sobotę 30.08.2014 w trakcie 
„Pożegnania Lata” będzie pro-
mować tę ideę oraz zbierać pod-
pisy pod inicjatywą utworzenia 
w Lęborku rad dzielnic.  

Stowarzyszenie zaplanowało, 
że w mieście może powstać kil-
ka Rad Dzielnic.

- Według wstępnych założeń w 
mieście powinno powstać około 
5 Rad Dzielnic, natomiast w 

myśl zasady “nic o nas bez nas” 
chcielibyśmy przede wszystkim 
poznać opinię mieszkańców 
Lęborka na ten temat. Należy 
pamiętać, że przyszłe dzielnice 
muszą mieć pewien wspólny 
mianownik. Obszar dzielni-
cy musi być złączony pewną 
wspólnotą problemów - mówi 
Marek Piotrowski.

Według stowarzyszenia ideal-
nym terminem wyłonienia rad 
dzielnic byłyby nadchodzące 
wybory samorządowe.

-Nam jednak zależny przede 
wszystkim na tym aby organ ten 
skutecznie reprezentował inte-
res mieszkańców danej części 
miasta, aby oddolny głos miesz-
kańców był bardziej słyszalny. 
To właśnie na tym poziomie 
należy konsultować założenia 
do budżetu miasta czy plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego -tłumaczy rzecznik stowa-
rzyszenia. (GB)

Według założeń stowarzyszenia w mieście 
może powstać 5 Rad Dzielnic
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Pomoc prawna dla Dużych Rodzin
Do programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” 
wspierającym rodziny wielodzietne zamieszkałe na 
terenie miasta Lęborka i korzystające z „Kart Duża 
Rodzina 4+” przystąpiła firma Availo.

konywać dzwoniąc pod nr tel. 
22 22 80 800.Wymienione zniżki 
udzielane będą do końca roku. 
Uczestnicy programu otrzyma-
ją zniżki po okazaniu ważnej 
Karty Duża Rodzina 4+ wyda-
wanej przez Urząd Miejski w 
Lęborku wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. 
Program i karta „Duża Rodzina 
4+” to ukłon ze strony urzędni-
ków miejskich w stronę rodzin 
wielodzietnych. Lęborczanie, 
którzy spełnią wymogi progra-
mu mogą wyrobić sobie specjal-
ną kartę uprawniającą do zniżek. 
Ulgi obowiązują już w kilku 
miejskich instytucjach kultural-
nych, uczestnicy programu mogą 
także liczyć na kilkanaście ulg od 
komercyjnych firm, które przy-
stąpiły do lęborskiego programu.
(GB)

Rodziny wielo-
dzietne mogą teraz 
liczyć na zniżki na 
pomoc prawną 
udzielaną przez ad-
wokatów, radców 
prawnych i dorad-
ców podatkowych.
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Podobnie jak w ostatniej ka-
dencji młodzieżowi radni zapo-
wiadają intensywne próby do-
tarcia do swoich rówieśników.

- Zależy nam aby w większym 
stopniu dotrzeć do lęborskiej 
młodzieży aby lepiej poznać 
ich potrzeby. Z pewnością mają 
wiele ciekawych pomysłów, 
które można zrealizować. W 
tym celu po raz kolejny pojawią 
się w szkołach skrzynki do któ-
rych młodzi ludzie będą mogli 
wrzucać swoje pomysły, suge-
stie i opinie. Ponadto nawiązana 
zostanie ściślejsza współpraca z 
samorządami uczniowskimi. 
Ciągły kontakt z młodzieżą ma 
być podstawowym narzędziem 
naszych działań. Chcemy orga-
nizować cykliczne spotkania z 
ich przedstawicielami aby dzie-
lić się wzajemnie doświadcze-
niem jak również organizować 
wspólnie akcje pro� laktyczne, 
happeningi, spotkania eduka-
cyjne w szkołach – zapowiada 
Michał Sałata,  opiekun d/s 
Młodzieżowej Rady Miasta Lę-
borka.

Młodzieżowi radni z Lębor-
ka chcą także współpracować 
z podobnymi organizacjami w 
całym kraju, a zwłaszcza z Po-
morza. W planach jest wyko-
rzystania funduszy unijnych i 
organizacja wyjazdów między-
narodowych, wymiana mło-
dzieży, nauka języków obcych i 
staże międzynarodowe.

-Jeszcze w tym roku planuje-
my zorganizować trzydniową 
konferencję naukową, której 
uczestnikami mają być przed-
stawiciele Młodzieżowych Rad 
z całego kraju oraz organizacje 
młodzieżowe  -podkreśla opie-
kun MRML. - Poruszane tema-
ty będą dotyczyły różnych sfer 
z życia młodych ludzi. Jednak 
w głównej mierze nastawione 
na zwiększenie kompetencji 
personalnych, zwiększenia ak-
tywności i świadomości oby-
watelskiej lęborskiej młodzieży 
w życiu lokalnej społeczności, 
warunków jakie należy spełnić 
aby dostać się na staż między-
nawowy, aktualna sytuacja na 
rynku pracy czy jak należy roz-
mawiać z pracodawcą podczas 
rozmowy kwali� kacyjnej aby 
otrzymać upragnioną posadę. 

Do Lęborka  dotarł 
samotny uczestnik rajdu na 
rolkach dookoła Polski. Pan 
Roman Konera, 60-letni 
mieszkaniec Ząbek uczestni-
cząc w rajdzie realizuje swoje 
marzenie.

Rolkarz podkreśla,że  przy-
gotowania do rajdu trwały 

7 lat. Trasa, którą pokonuje 
liczy około 3.000 km, start 
miał miejsce 1 sierpnia w 
Międzyrzeczu Podlaskim. 
Początkowo w podróży 
uczestniczył również pan 
Tadeusz Schreiner, który ze 
względu na urazy i kontuzję 
musiał zrezygnować z dalszej 
wyprawy. 

- Dziennie pokonuję 
ok.100 – 120 km, pchając 
przed sobą wózek z baga-
żem. Niektóre odcinki na 
trasie wymagały od niego 
również marszobiegu, ze 
względu na wzniesienia i 
inne niedogodności - pod-
kreśla Roman Konera Miesz-
kaniec Ząbek przenocował 
w lęborskim domu para-
� alnym. Kolejnym miastem 
na mapie pana Romana jest 
Puck. Zakończenie rajdu 
planuje na 28 sierpnia w 
miejscu startu, czyli Między-
rzecu Podlaskim.
(GB)

Prace archeologiczne na 
działce przy Placu Poko-
ju (ograniczoną ulicami 
Franciszkańską, Młynarską i 
Długosza) realizowane są już 
od 2012 roku i poprzedzają 
wystawienie tego terenu do 
sprzedaży. Dwa lata temu 
ubiegłym roku działkę przy 
Placu Pokoju archeolodzy 
badali od strony ulicy Fran-
ciszkańskiej i w trakcie prac 
udało im się znaleźć m.in 
kolekcję cennej porcelany. 
Rok później konsorcjum 
dwóch � rm archeologicz-
nych badało teren w pobliżu 
ulicy Młynarskiej a jednym z 
efektów prac było znalezie-
nie kilkunastu karabinów 
i amunicji. Taki ukryty 
magazyn broni mieszkańcy 
przygotowali prawdopo-
dobnie na wypadek walk 
podczas wyzwalania miasta, 

później został on jednak 
porzucony.

Tegoroczne działania są 
czwartym i ostatnim etapem 
prac archeologicznych w 
tym miejscu. W ubiegłym 
tygodniu archeolodzy 
odsłaniali piwnice na węgiel 
w kamienicach, które stały 
naprzeciw dzisiejszego skle-
pu sieci Biedronka.

-Mieszkańcy wspominali, 
że niektóre z tych piwnic 
nie były zasypane aż do lat 
60-tych, prawdopodobnie 
nie znajdziemy więc tam nic 
ciekawego. Po udokumen-
towaniu piwnic będziemy 
zdjemowali posadzki i 
szukali głębiej. Czeka nas 
tam półmetrowe i bardzo 
ciekawe nawarstwienie z 
okresu XIV wieku - zapo-
wiada Marcin Snakowski, 
archeolog. (GB)

Rada wznawia 
działalność

We wrześniu, po wakacyjnej przerwie wznowi działalność  Młodzieżowa Rada Miasta 
Lęborka. Zapytaliśmy więc o najnowsze działania i spróbowaliśmy podsumować ostatnią 
kadencję młodzieżowych rajców.

Rolkarz odwiedził miasto

Badają piwnice kamienic
Trwa czwarty, ostatni etap badań archeologicznych 
na działce w pobliżu Placu Pokoju. Archeolodzy 
odsłaniają tam piwnice przedwojennych kamienic, 
po ich udokumentowaniu dotrą do pozostałości 
średniowiecznej historii miasta.

Trwają badania archeologiczne w okolicach Placu 
Pokoju. Wykopaliska poprzedzają wystawienie tego 
terenu na sprzedaż

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MRML

-  w ubiegłym roku szkolnym młodzieżowi radni zorganizowali 
ponad 30 różnorodnych akcji

-  zebrano ponad 3.700 czekoladowych Mikołajów dla dzieci 
z ubogich rodzin i organizacji wspierających osoby potrzebu-
jące i samotne

-  Radni pomagali w honorowym oddawaniu krwi poprzez 
udział w Gali powiatowej PCK i współorganizowali wydarzenie  
. „Motoserce 2014” w Lęborku, w trakcie którego zebrano 
w ciągu jednego dnia ponad 14,4 litra krwi.

-  Razem z uczniami  ze Społecznego Gimnazjum Językowego 
w Lęborku zorganizowano Debatę Oksfordzką 

-  atrakcyjną ofertą dla młodzieży był całonocny maraton � lmo-
wy w LCKFregatawspółorganizowany przez MRML

-  w maju przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta uczestni-
czyli w warsztatach i spotkaniach ze swoimi rówieśnikami 
z Europy Zachodniej w ramach Młodej Hanzy w Lubece 
w Niemczech podczas corocznych obchodów święta miasta

Pomogą w tym eksperci którzy 
przybliżą młodym ludziom wiele 
ciekawych zagadnień oraz odpo-
wiedzą na zadawane przez nich 
pytania. Całość spotkania będzie 
podzielona na poszczególne blo-
ki tematyczne a  forma debaty 
będzie miała charakter otwarty. 

Młodzieżowi radni będą także 
kontynuowali współprace  z róż-
nego typu stowarzyszeniami, or-
ganizacjami pożytku publiczne-
go, fundacjami czy jednostkami 
podległymi miastu

- Zbudowaliśmy naprawdę 
zgraną grupę osób, które są aser-
tywne i sumienne. Przychodzą 
spotkania z głowami pełnymi 
pomysłów.  Nasze działania są 
potrzebne, gdyż przez wiele 
ostatnich lat, sprawy młodzieży 
były „kierowane na boczny tor” 
- zaznacza Michał Sałata.

Młodzieżowi radni planują trzydniową konferencję naukową
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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 sierp-
nia na parkingu przy sklepie 
Kaufland, ul. Toruńska 6. 

- Niektóre kobiety nie zdają 
sobie sprawy z tego, jak istot-
na jest regularna kontrola 
i profilaktyka, która umoż-
liwiając wczesne wykrycie 
zmian nowotworowych, po-
zwala na ich niemal 100% 
wyleczenie. Zachęcamy do 
aktywnego włączenia się w 
propagowanie wspomniane-
go Programu w swoim naj-
bliższym otoczeniu – tłuma-
czą organizatorzy badań.

Mammografię można bę-
dzie wykonać 28 sierpnia w 
Lęborku na parkingu przy 
sklepie Kaufland, ul. Toruń-
ska 6. 

Aby nie musiały panie 
czekać w kolejce przy mam-
mobusie, organizatorzy re-
komendują wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 
2 444. 

Otrzymywany wynik bada-
nia skryningowego (przesie-
wowego) to ocenione przez 
dwóch lekarzy specjalistów 
zdjęcia rentgenowskie piersi, 
z krótką adnotacją – czy wy-

Brak powszechnego i 
darmowego dostępu do 
profesjonalnych usług 
prawnych to najczęstszy 
problem, który dotyka 
większość społeczeństwa 
-  w szczególności osoby o 
niskich dochodach. Dlatego 
w ramach projektu „Bliżej 
prawa. Sieć poradnictwa 
prawno – obywatelskiego w 
subregionie słupskim” Fun-
dacja Rozwoju Lokalnego 
„Parasol” od stycznia 2011r. 
do listopada 2014r. zapew-
nia mieszkańcom powiatu 
bytowskiego, lęborskiego i 
słupskiego bezpłatny dostęp 
do porad prawnych i obywa-
telskich. Fundacja prowadzi 
także  działania zmierzające 
do wzrostu świadomości 
prawnej obywateli poprzez 
organizację szkoleń, spotkań 
i konferencji dotyczących 
spraw prawnych i obywatel-
skich. W najbliższym czasie 
planowane jest spotkanie 
tematyczne nt. spadków i 
darowizn, a także dotyczące 
długów (szczegóły na stronie 
projektu). Dwa razy w 
tygodniu bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich 
dla mieszkańców powiatu 
lęborskiego udziela bez-
stronny prawnik. Wszel-
kie informacje na temat 
projektu można znaleźć na 
stronie internetowej www.
blizejprawa.pl

Rejestracji można doko-
nywać telefonicznie pod 
numerem telefonu: 59 307 
00 40. (GB)

Na liście obiektów, w któ-
rych realizowany jest pro-
gram Komendy Głównej 
polegający na standaryzacji 
jednostek Policji znalazła 
się również Komenda 
Powiatowa Policji w Lębor-
ku. Program ten zakłada 
poprawę warunków obsługi 
obywateli oraz pracy funk-
cjonariuszy i pracowników 
cywilnych. Prace budowla-
ne mają zostać zakończone 
w grudniu  2015 roku.  
W trakcie remontu zostanie 
zmodernizowany dotych-
czas nieużywany budynek 
stojący na zapleczu lębor-
skiej komendy. 

- Na miejscu budowy 
prowadzone są prace 
związane z wyburzeniem 
części ścian niewykorzysty-
wanego w pełni do tej pory, 
budynku znajdującego 
się na zapleczu komendy, 
położeniem całkowicie 
nowej instalacji elektrycz-
nej, sanitarnej i grzewczej. 
Dotychczas tylko część 
pomieszczeń w tym budyn-
ku była wykorzystywana, 

m.in. jako pomieszczenia 
magazynowe, czy warsztat 
mechanika. Po zakończeniu 
inwestycji będzie to obiekt 
garażowo-biurowy. Na dole 
znajdą się pomieszczenia 
garażowe dla policyjnych 
radiowozów. To szczegól-
nie ważne dla lęborskiej 
jednostki, bo od kilku lat 
takowych nie posiadała, a 
radiowozy parkowane są na 
zewnątrz. Na czas remontu 
zostały przygotowane dwa 
blaszane garaże na poli-
cyjne motocykle i skutery 
-informuje asp. Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 
KPP Lębork.

W wyremontowanym 
budynku znajdą się też po-
mieszczenia dla pracowni-
ków pionu logistyki, a także 
pomieszczenia służbowe 
dla policjantów - przewod-
ników psów służbowych 
połączone z nowoczesnymi 
kojcami, do tego będzie też 
sala narad i odpraw, a także 
pomieszczenia siłowni z 
zapleczem sanitarnym. 
(GB)

Remont na lęborskiej 
komendzie
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Trwa modernizacja budynku znajdującego się na 
zapleczu lęborskiej komendy

Zbadaj się 
w mammobusie

nik jest zmianowy bądź bez-
zmianowy. Nie jest on w formie 
pełnego opisu diagnostyczne-
go tak, jak przy tradycyjnym 

badaniu. W razie konieczności 
dalszej diagnostyki, list zawiera 
wytyczne względem sposobu 
postępowania. (GB)

Prawnik 
pomaga 
za darmo

W Lęborku takie badanie będzie można wykonać 28 sierpnia 
na parkingu przy sklepie Kaufland, ul. Toruńska 6
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Podręczniki dla pierwszokla-
sistów – bezpłatne

Lęborskie szkoły podstawo-
we przygotowują się do re-
alizacji rozporządzenia MEN 
z 7 lipca 2014, na podstawie 
którego, w roku szkolnym 
2014/2015, udzielona zostanie 
dotacja celowa na podręczni-
ki, materiały edukacyjne i ćwi-
czenia dla uczniów klas I szkół 
podstawowych. 

Pierwszoklasiści, zaraz po 
rozpoczęciu roku szkolnego, 
otrzymają w swoich szkołach 
bezpłatne książki i ćwiczenia 
do nauki. Szczegóły zostaną 
przedstawione rodzicom przez 
dyrektorów i wychowawców. 

Do� nansowanie na zakup 
podręczników

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, istnieje także możli-
wość otrzymania do� nanso-
wania zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego w ra-
mach rządowego programu 
pomocy uczniom pod nazwą 
„Wyprawka szkolna”. 

Program ten w 2014 roku 
obejmuje uczniów klas II, III 

Miasto pomoże uczniom

i VI szkół podstawowych oraz 
III szkół ponadgimnazjalnych, 
pochodzących z rodzin, w któ-
rych dochód na osobę nie prze-
kracza kryterium dochodowe-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 z póź. zm.), tj. 539 zł netto. 

Pomoc przysługuje także wy-
mienionej wyżej grupie uczniów, 
pochodzących z rodzin niespeł-
niających kryterium dochodo-
wego, w przypadkach określo-

nych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (np. ubóstwa, sieroc-
twa, bezdomności, bezrobocia, 
przemocy w rodzinie, bezrad-
ności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, alkoholizmu 
lub narkomanii, zdarzenia loso-
wego i sytuacji kryzysowej). 

Ponadto  pomoc w formie 
do� nansowania zakupu pod-
ręczników udzielana jest także 
uczniom niepełnosprawnym, 

posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
o której mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty.

Wysokość do� nansowania 
zakupu podręczników w roku 
2014 określona została w roz-
porządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 29 lipca 2014 r. w spra-
wie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy � nansowej 
uczniom na zakup podręczni-
ków i materiałów edukacyjnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1024).

Wniosek o do� nansowanie 
zakupu podręczników składa 
opiekun prawny ucznia, a także 
nauczyciel, pracownik socjalny 
lub inna osoba - za zgodą przed-
stawiciela ustawowego lub rodzi-
ców zastępczych, do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 
2014/2015. 

Wnioski w lęborskich szkołach 
można składać do 5 września 
2014, a w uzasadnionych przy-
padkach nie później niż do 30 
września 2014 r. 

Szczegółowe informacje doty-
czące warunków ubiegania się 
o pomoc w formie do� nansowa-
nia zakupu podręczników uzy-
skać można w szkole, do której 
uczeń będzie uczęszczał.

Stypendia szkolne – wnioski 
do 15 września

Rodzice uczniów zamiesz-
kałych na terenie Lęborka do 
15 września 2014 roku mogą 
składać wnioski o przyznanie 
stypendiów szkolnych na rok 
szkolny 2014/2015. Miesięczna 
wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia, uprawniająca 

do ubiegania się o stypendium, 
nie może być wyższa niż 456 
zł w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku. 

Wypłata stypendium następu-
je na podstawie przedłożonych 
faktur lub rachunków wystawio-
nych na wnioskodawcę, potwier-
dzających poniesienie kosztów 
wyszczególnionych w złożonym 
wniosku, a dotyczących wydat-
ków związanych z edukacją np. 
na podręczniki, przybory szkol-
ne, obuwie sportowe itp. Ra-
chunki lub faktury mogą odnosić 
się do okresu od 1 lipca 2014r. 

Wnioski o przyznanie stypen-
diów szkolnych można pobrać 
i składać w podanym wyżej ter-
minie w Referacie Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego 
w Lęborku, pokój C2 (nowy bu-
dynek).
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Film jest próbą uchwyce-
nia początków muzyki disco 
polo na tle prezentacji historii 
drogi do kariery muzycznej 
dwójki przyjaciół, ich marzeń, 
rozczarowań, fascynacji w 
świecie pełnym zagrożeń ro-
dzącego się krajowego „show 
buissnesu”. Reżyserem � lmu 
jest Maciej Bochniak, scena-
rzysta, fotograf, absolwent 
Studium Scenariuszowego 
PWSFTviT w Łodzi, laureata 
między innymi, Nagrody Pu-
bliczności na Przeglądzie Pol-
skiego Kina Niezależnego na 
Festiwalu Filmowym Gdynia 

2012, za � lm ‘Pokój’. Projekt 
‘DISCOPOLO’ będzie jego 
debiutem fabularnym. 

- Uważam projekt za ważny 
dla Miasta Łeby zarówno z 
przyczyn promocyjnych, jak 
i ekonomicznych. To szansa 
pokazania Łeby jako mia-
sta przyjaznego � lmowcom, 
wolnego od barier biurokra-
tycznych, otwartego na nowe 
wyzwania. Powstały w ten 
sposób � lm będzie interesu-
jącym materiałem promo-
cyjnym o wysokich walorach 
technicznych i scenogra� cz-
nych, które przyczynią się do 
osiągnięcia zasadniczego celu, 
jakim jest pozytywna prezen-
tacja naszego miasta - komen-

tuje Andrzej Strzechmiński, 
burmistrz Łeby.

Zdjęcia w Łebie realizowa-
ne były na terenie Kapitanatu 
Portu Łeba, na plaży A oraz w 
Klubie Costa Dorada, na tere-
nie Wesołego Miasteczka przy 
Kanale Portowym, na terenie 

Słowińskiego Parku Naro-
dowego, a także w okolicach 
Łeby na starym lotnisku w 
Maszewku oraz w stadninie 
koni “Pod Gołębnikiem” w 
Nowęcinie. Zdjęcia realizowa-
no jeszcze w Warszawie oraz 
Bydgoszczy.

O FILMIE

DISCOPOLO to � lm o kulturowym i socjologicznym fenomenie, 
który porwał miliony Polaków. Opowiedziana dynamicznie i z 
iście tarantinowską ironią, historia młodych utalentowanych 
muzyków z małej miejscowości gdzieś w Polsce, którzy w 
brawurowy sposób dążąc do spełnienia swoich marzeń, osiągają 
szczyty list przebojów.
Zdjęcia do � lmu DISCOPOLO rozpoczęły się 6 sierpnia 2014 roku. 
Realizowane są na terenie 3 województw: kujawsko-pomor-
skiego, mazowieckiego i pomorskiego. Ostatni klaps na planie 
DISCOPOLO padnie pod koniec września w Warszawie. W rolach 
głównych występują najzdolniejsi polscy aktorzy młodego 
pokolenia: Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig, Piotr Głowacki, Alek-
sandra Hamkało. Partnerować im będą m.in.: Tomasz Kot, Jacek 
Koman, Janusz Chabior, Iwona Bielska, Weronika Książkiewicz, 
Rafał Maćkowiak, Mariusz Jakus oraz popularni wykonawcy 
muzyki discopolo – Tomasz Niecik i Radosław Liszewski.
Film reżyseruje Maciek Bochniak, autor głośnego pełnometra-
żowego dokumentu MILIARD SZCZĘŚLIWYCH LUDZI, którego 
tematem była chińska przygoda zespołu Bayer Full. Bochniak, 
scenariusz do DISCOPOLO napisał wspólnie z (debiutującym 
w roli scenarzysty) Mateuszem Kościukiewiczem, znanym 
kinomanom m.in.: z brawurowej kreacji aktorskiej w � lmie Jacka 
Borcucha WSZYSTKO, CO KOCHAM.

Łeba planem filmowym
W Łebie gości ekipa realizująca zdjęcia do filmu pt. DISCOPOLO.

Fenomen 
disco polo 

to temat � lmu 
kręconego 

właśnie 
w Łebie
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początków 
muzyki disco 
polo na tle 
prezentacji 
historii drogi do 
kariery muzycznej 
dwójki przyjaciół, 
ich marzeń, 
rozczarowań, 
fascynacji
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Wydarzenia zorganizowano 
w Łebie w weekend 23 i 24 a  
w festiwalu rękodzieła  wzięło 
udział kilkudziesięciu twórców 
lokalnych produktów.  Dwu-
nastu z nich  zgłosiło swój pro-
dukt do konkursu na najlepszy 
produkt regionalny 2014. W 
kategorii “produkty spożyw-
cze” zwyciężył „Miód z pędów 
młodej sosny” Koła Gospodyń 
Wiejskich Paczewo, w kategorii 
“użytkowe”  kosz pleciony z 
korzenia  “Kipka kaszubska 
do obierania ziemniaków” 
Mieczysława Kanczkowskiego 
a w kategorii “dekoracyjne” na 
pierwszym miejscu znalazła się  
„Łebska kapliczka podróżna” 
Zbigniewa Karapudy. Kaplicz-
ka otrzymała takze tytuł „Pro-
duktu roku 2014 V Festiwalu 
Rękodzieła” panu Zbigniewowi 
Karapuda za „Łebską kapliczkę 
podróżną”. W ramach Festiwa-
lu odbyło się także Kaszubskie 
Camino – czyli pielgrzymka 
Kaszubów do św. Jakuba Apo-
stoła w Łebie a takze wyda-
rzenia towarzyszące - Festiwal 
Filmów Kaszubskich, koncerty, 
konkursy i wspólny taniec 
Zumba. (GB)

Udane Kaszubskie Camino
Łeba była gospodarzem 
piątej edycji  Kaszubskie-
go Camino – Festiwalu 
Rękodzieła, Festynu Łeb-
ska Harmonia i Ogólnopol-
skiej konferencji naukowej 
„Pogranicza: Historia-so-
cjologia-teologia”.

Dzieciakom organizatorzy festiwalu zaprezentowali 
Piracką Przygodę
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W festiwalu rękodzieła  wzięło udział kilkudziesięciu twórców lokalnych produktów

Atrakcją muzyczną wydarzenia był występ zespołu EM Band z rodowitą Kubanką Mili Moreną
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KONCERTY - FESTIWALE - FESTYNY - WYDARZENIA - IMPREZY
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Festiwale, koncerty, wystawy, wycieczki i zajęcia dla najmłodszych - to tylko niektóre 
z wielu atrakcji, jakie przygotowano dla mieszkańców  i turystów odpoczywających 
na Pomorzu. Poniżej publikujemy kalendarz imprez na najbliższe dni. 

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
W ostatni weekend sierpnia Gdańsk będzie go-

spodarzem 6 Festiwalu Kultury Brazylijskiej Sam-
baFEST. Wydarzenie jest największym w Polsce 
świętem miłośników brazylijskich klimatów: mu-
zyki sambowej - w wersji ulicznej i klubowej - od 
głośnej i żywiołowej samby batucady po łagodną, 
kołyszącą bossa novę, tańca brazylijskiego - od 
klasycznej samby do forró i zouk, brazylijskiego 
kina, capoeiry - niezwykłej sztuki walki łączącej 
w sobie także elementy tańca i muzyki, brazylij-
skiego ju-jitsu, i wielu innych elementów przebo-
gatego programu festiwalowego.

Festiwal rozpocznie się w czwartek 28 sierpnia 
i potrwa do niedzieli 31 sierpnia.

Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół SKAL-
PEL. Na koncercie SKALPEL zaprezentuje nie tyl-
ko premierowe nagrania, ale również  kompozycje 
z dwóch poprzednich płyt, a wszystko to wzbo-
gacone ż ywymi instrumentami i premierową  
oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectribe.

SAMBAFEST

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

rzu Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bli-

żej sztukę ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, 

zobaczyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła 

i działalności artystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etno-

gra� cznego udostępniana jest również osobom zajmu-

jących się tworzeniem etnodizajnu regionalnego oraz 

przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich, zajmują-

cych się wyrobem produktów regionalnych. W tym roku 

zapraszamy także na potańcówki z Kapelą Przewłockie-

go w przestrzeni ogrodu i naukę tradycyjnych tańców: 

polki, oberka i mazurków.
Na straganach oferowane są dzieła sztuki ludowej i pro-

dukty regionalne Pomorza Gdańskiego, odbywają się 

także pokazy wytwórczości ludowej. Można tu kupić 

także książki, promujące sztukę ludową. Każdy week-

end do 14 września 2014. Godzina: 10.00 -18.00. Miej-

sce: Oddział Etnogra� i/Spichlerz Opacki, Cystersów 19, 

Gdańsk. Wstęp: wolny.

W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej 
zaprasza na przejażdżki wyjątkowymi liniami tury-
stycznymi. Jest to nie lada gratka nie tylko dla turystów 
i mieszkańców Gdańska, ale także dla miłośników sta-
rych pojazdów. Od 28 czerwca do 31 sierpnia, zabytkowe 
tramwaje i autobusy zabiorą pasażerów na nietypowe 
wycieczki po Gdańsku. Tramwaj Konstal N z 1952 r. bę-
dzie obsługiwał trasę objazdową z udziałem przewod-
nika miejskiego, który będzie opowiadał o mijanych po 
drodze atrakcjach. Nowością w tym roku będzie linia 
obsługiwana przez Ogórka, który będzie kursował do La-
tarni Morskiej w Nowym Porcie.

KLASYKAMI PO GDAŃSKU 

Legenda muzyki alternatywnej zespół Portishead wystąpi 
w Operze Leśnej w Sopocie 5 września 2014. Koncert bę-
dzie częścią  ARTLOOP Festival.
-Każdy koncert PORTISHEAD jest wyjątkowym wydarze-
niem, niezależnie od szerokości geogra� cznej. Zespół 
słynie z niewielkiej ilości koncertów i bardzo uważnego 
dobierania miejsc, w których występuje, a pojawili się 
dotychczas na najważniejszych festiwalach świata - 
Glastonbury, Hurricane, Roskilde, wszędzie traktowani 
jak wiodące gwiazdy. Cieszymy się niezmiernie, że do 
grupy wyróżnionych festiwali tra� a ARTLOOP Festival 
w Sopocie – zapowiadają organizatorzy festiwalu.
Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół Skalpel. Na 
koncercie duet zaprezentuje nie tylko premierowe na-
grania, ale również  kompozycje z dwóch poprzednich 
płyt, a wszystko to wzbogacone ż ywymi instrumentami 
i premierową  oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectri-
be. Bilety na koncert kosztują:100-350 złotych.

SOPOT
PORTISHEAD WYSTĄPI 
W OPERZE LEŚNEJ

PUCK

W piątek 29 sierpnia wystąpi w Pucku 
Andrzej Rosiewicz. Jubileuszowy koncert 
tego artysty zostanie zorganizowany 
o godzinie 19 w hali sportowej MOKSiR 
Puck, ul. Lipowa 3c. 

Ceny biletów to 30 złotych (normalny) i 20 
złotych (ulgowy). Bilety do nabycia w hali MOK-

SiR w Pucku. Andrzej Rosiewicz to polski piosen-
karz estradowy, kompozytor, satyryk, gitarzysta 
i choreograf. Ogromną popularność przyniósł 
mu utwór “Chłopcy radarowcy” a także piosenka 
“Czterdzieści lat minęło...” zaśpiewana do czo-
łówki serialu telewizyjnego “Czterdziestolatek”.

Legenda muzyki alternatywnej zespół Portishead wystąpi 
w Operze Leśnej w Sopocie 5 września 2014. Koncert bę-

-Każdy koncert PORTISHEAD jest wyjątkowym wydarze-
niem, niezależnie od szerokości geogra� cznej. Zespół 
słynie z niewielkiej ilości koncertów i bardzo uważnego 
dobierania miejsc, w których występuje, a pojawili się 
dotychczas na najważniejszych festiwalach świata - 
Glastonbury, Hurricane, Roskilde, wszędzie traktowani 
jak wiodące gwiazdy. Cieszymy się niezmiernie, że do 
grupy wyróżnionych festiwali tra� a ARTLOOP Festival 
w Sopocie – zapowiadają organizatorzy festiwalu.
Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół Skalpel. Na 
koncercie duet zaprezentuje nie tylko premierowe na-
grania, ale również  kompozycje z dwóch poprzednich 
płyt, a wszystko to wzbogacone ż ywymi instrumentami 
i premierową  oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectri-
be. Bilety na koncert kosztują:100-350 złotych.

PORTISHEAD WYSTĄPI 
W OPERZE LEŚNEJ

PUCK

W piątek 29 sierpnia wystąpi w Pucku 
Andrzej Rosiewicz. Jubileuszowy koncert 
tego artysty zostanie zorganizowany 
o godzinie 19 w hali sportowej MOKSiR 

złotych (ulgowy). Bilety do nabycia w hali MOK-
SiR w Pucku. Andrzej Rosiewicz to polski piosen-
karz estradowy, kompozytor, satyryk, gitarzysta 
i choreograf. Ogromną popularność przyniósł 
mu utwór “Chłopcy radarowcy” a także piosenka 
“Czterdzieści lat minęło...” zaśpiewana do czo-
łówki serialu telewizyjnego “Czterdziestolatek”.

WYSTĄPI ANDRZEJ 
ROSIEWICZ GDYNIA

LATO W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszyst-

kie dzieci spędzające wakacje w mieście do swoich 
placówek na terenie Gdyni na „Lato w bibliotece!”. Dla 
dzieci przygotowano liczne atrakcje: zajęcia plastyczne 
i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki gier plan-
szowych i komputerowych, seanse � lmowe i seanse gło-
śnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 
skorzystać z dostępnych gier komputerowych i planszo-
wych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pla-
cówkach MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: 
www.mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

Gdańsk będzie gospodarzem 6 Festiwalu Kultury Brazylijskiej SambaFEST. 
Na zdjęciach edycja imprezy z 2012 roku





Niedzielna impreza rozpocz-
nie się o godzinie 13 Mszą 
Dożynkową i Przemarszem 
Korowodu Dożynkowego. Na 
godzinę 14.30 zapowiedziano 
natomiast część obrzędową 
Dożynek i rozpoczęcie Fe-
stiwalu Ryby. W ramach Do-
żynek będzie miało miejsce 
także podsumowanie kon-

kursu wieńców dożynkowych 
( 15.30), zapowiedziano rów-
nież pokaz kulinarny (16.40), 

Emocjonującym punktem 
programu będzie natomiast 
dziewiąta edycja Turnieju So-
łectw Gminy Cewice

-Podobnie jak w ubiegłym 
roku zawodnicy  zmierzą się 
w konkurencjach artystycz-

nych i sprawnościowych – 
m.in. „bieg farmera”, „rzut 
snopkiem siana”, „pijany ze 
szczęścia” - zapowiadają orga-
nizatorzy.

Ciekawie zapowiadają się 
atrakcje muzyczne impre-
zy, które rozpocznie koncert 
zespołów Maresci i Skrzaty 
(początek godzina 15), swoje 

W programie całodniowej im-
prezy można też znaleźć szan-
towisko i wielobój załóg kutrów 
rybackich. 

Całodniowa impreza ruszy w 
sobotę 6 września o godzinie 15 
w porcie rybackim. Początkowe 
atrakcje wydarzenia to atrakcje 
dla dzieci – Morska Przygoda 
dla dzieci, pokaz wiązania wę-
złów rybackich i degustacja po-
traw rybnych. Widowiskowym 
i emocjonującym punktem pro-
gramu będzie wielobój kutrów 
rybackich, który rozpocznie się o 
godzinie 16.30 i potrwa do godzi-
ny 18. W trakcie Łebskiego Dnia 
Rybaka zaplanowano także atrak-
cje kulinarne, czyli pokaz niespo-
dzianka przyrządzania potrawy 
rybnej (o godz. 18) i spotkanie 
z rybakiem Zbigniewem Pyrą 
(Jantar).. Muzyczne atrakcje łeb-
skiej imprezy to występ zespołu 
szantowego „WŁASNY PORT”, 
który zapowiedziano na godzinę 
19.30. Organizatorzy wydarzenia 
to: Burmistrz Miasta Łeby, Lo-
kalna Grupa Rybacka “Pradoli-
na Łeby” i Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie. Patronat 
nad wydarzeniem objął Express 
Powiatu Lęborskiego. (GB)

Cały dzień dla Rybaków
Już po raz trzeci Łeba doceni lokalnych rybaków. W sobotę 6 września w tej nadmorskiej 
miejscowości ruszy bowiem Łebski Dzień Rybaka.

Widowiskowym i emocjonującym punktem programu będzie wielobój kutrów rybackich
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Dożynki i Festiwal 
Ryby w Cewicach
W ostatnią niedzielę wakacji Cewice będą gospodarzem gminnych 
Dożynek i czwartej edycji Festiwalu Ryby. 

umiejętności zaprezentuje rów-
nież Kapela Kaszubska GOK 
Tuchomie ( 16.10)  a o godzinie 
19 wystąpi Chór Gminy Cewi-
ce. 

Największą atrakcją muzycz-
ną będzie jednak występ grupy 
skifflowej „NoToCo”. Ten niety-
powy zespół założono w 1967 
roku w Łodzi i w swoich utwo-
rach łączy polski folklor z mu-
zyką skifflową i bigbeatem. W 
Cewicach grupa zagra o 20.30

Na zakończenie długiego nie-
dzielnego imprezowania zapo-
wiedziano zabawę taneczną. O 
godzinie 22 do tańca uczestni-
ków Dożynek będzie namawiał 
zespół Synkopa.
(GB)

Największą atrakcją muzycz-
ną będzie jednak występ 
grupy skifflowej „NoToCo”.
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Oględziny linii elektroener-
getycznych są jednym z pod-
stawowych zabiegów eksplo-
atacyjnych i stanowią główny 
element oceny stanu technicz-
nego sieci. Dokonuje się wów-
czas badania poszczególnych 
elementów infrastruktury, a 
także jej otoczenia (zadrze-
wienie, ukształtowanie terenu, 
skrzyżowania, zbliżenia, itp.), 
które może mieć wpływ na jej 
prawidłowe funkcjonowanie. 
Wyniki oględzin są podsta-
wą do planowania czynności 
eksploatacyjnych, takich jak 
wycinki, przeglądy, naprawy i 
inne działania zmierzające do 
utrzymania stanu techniczne-
go na wymaganym poziomie. 
Stanowią też podstawę do pla-
nowania prac remontowych i 
modernizacyjnych sieci.

Główną zaletą lotniczego 
badania sieci jest szerszy i 
ujednolicony zakres danych 

Marszałkowie Mieczysław 
Struk i Hanna Zych-Cisoń 
podpisali z ppłk Rado-
sławem Chmielewskim, 
dyrektorem Okręgowe-
go Inspektoratu Służby 
Więziennej w Gdańsku 
porozumienie dotyczące 
nieodpłatnego zatrudnienia 
skazanych przy pracach pu-
blicznych na rzecz podmio-
tów leczniczych podległych 
Samorządowi Województwa 
Pomorskiego. 

Trwający od 2012 roku 
proces przekształceń 
podległych Województwu 
Pomorskiemu podmiotów 
leczniczych zaowocował 
utworzeniem 10 spółek 
prawa handlowego  
i uzyskaniem dotacji z 
tytułu realizacji ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej 
na poziomie 72 milionów 
złotych. Jednocześnie 
Województwo Pomorskie 
przejęło 104 miliony złotych 
zobowiązań przekształca-
nych podmiotów.  
Zmiana formy organizacyj-
nej podmiotów leczniczych 
na spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością skut-

kowała niestety pozbawie-
niem ich charakteru organu 
administracji publicznej w 
rozumieniu art. 5 § 2 pkt 
3 kodeksu postępowania 
administracyjnego, co z 
kolei skutkowało brakiem 
możliwości nieodpłatnego 
zatrudnienia skazanych przy 
pracach publicznych na 
rzecz tych podmiotów.  
W celu utrzymania moż-
liwości świadczenia prac 
pomocniczych i porządko-
wych na rzecz Wojewódz-
twa Pomorskiego – podmio-
tów leczniczych, dla których 
Województwo Pomorskie 
jest podmiotem tworzącym 
lub większościowym udzia-
łowcem – podjęto rozmowy 
z Okręgową Służbą Wię-
ziennictwa w Gdańsku. W 
ich wyniku wypracowano 
porozumienie, które umoż-
liwi zawieranie kolejnych 
porozumień bezpośrednio 
przez jednostki peniten-
cjarne oraz poszczególne 
podmioty lecznicze. 

W przekształconych 
podmiotach skazani wy-
konują prace pomocnicze i 
porządkowe. 
(GB)

Umowa ze Służbą WięziennąLinie zbadane z lotu ptaka
Oględziny sieci z lotu ptaka przynoszą bardzo dobre efekty i pozwalają na szybszą identyfikację 
słabych miejsc w sieci – ocenia ENERGA-Operator. Tylko w tym roku z lotu ptaka zbadano już 
5300 km sieci. Spółka koncentruje się na podnoszeniu niezawodności dostaw energii elektrycznej.

na temat otoczenia konkretnych 
obiektów. Ma to duże znacze-
nie, gdyż wg analiz spółki około 
30 proc. awarii linii średniego 
napięcia ma swą przyczynę wła-
śnie w otoczeniu urządzeń.

- Dane, które otrzymujemy 
podczas oblotu linii to nie tylko 
wysokiej rozdzielczości zdjęcia 

infrastruktury elektroenerge-
tycznej z różnej perspektywy, 
ale również szereg informacji  
o infrastrukturze umożliwiają-
cych wykonywanie wielorakich 
analiz przez przeszkolonych 
specjalistów – mówi Stanisław 
Kubacki, wiceprezes ENER-
GA-Operator. – Pozwolą one 

na  szybsze i trafniejsze decyzje 
eksploatacyjne, inwestycyjne i 
modernizacyjne.

Zdaniem spółki, oględziny 
tradycyjne, dokonywane przez 
zespoły piesze, i lotnicze powin-
ny się nawzajem uzupełniać, aby 
możliwie najszybciej uzyskać 
wiarygodne informacje o stanie 
sieci.

Spółka zleca obloty sieci wyko-
nawcy zewnętrznemu.

We wrześniu śmigłowiec po-
jawi się nad Ciechanowem, 
Gostyninem, Mławą, Płockiem, 
Płońskiem oraz Sierpcem, które 
znajdują się w płockim oddziale 
spółki. W poprzednich miesią-
cach br.  podobne obloty zreali-
zowano nad miejscowościami 
woj. warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomor-
skiego i zachodniopomorskiego, 
dokonując oględzin łącznie po-
nad 5300 km sieci.
(GB)

Główną zaletą lotniczego badania sieci jest szerszy i ujednoli-
cony zakres danych na temat otoczenia konkretnych obiektów
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NARODOWE CZYTANIE 
SIENKIEWICZA

Z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego po 
raz trzeci odbędzie się akcja 
ogólnopolskiego, wspólnego 
czytania największych dzieł 
polskiej literatury. Głównym 
celem akcji Narodowe Czy-
tanie jest propagowanie kul-
tury narodowej i zachęcenie 
Polaków do częstszego sięga-
nia po książki. 

W tym roku, 6 września, 
także w Lęborku czytana 
będzie “Trylogia” Henryka 
Sienkiewicza. 

Burmistrz Lęborka i dy-
rektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej zapraszają miesz-
kańców miasta do publicz-
nego przeczytania swoje-
go ulubionego fragmentu 
“Trylogii”. Prosimy jednak o 
wcześniejsze (do 2 września) 
zgłoszenie swojego udziału 
do Biblioteki - telefonicznie 
59 86 22 307 lub mailowo 
mpb@biblioteka.lebork.pl. 

„Spotkanie z Sienkiewi-

Czytenie Sienkiewicza w bibliotece
Lęborska bibloteka przyłączy się do ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania Sienkiewicza.

czem” odbędzie się 6 września 
w godzinach 11.00-15.00 na 
Placu Pokoju, a na uczestni-
ków czekają rozmaite atrakcje. 

Organizatorami imprezy są 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Lęborku, Urząd Miejski w 
Lęborku oraz biblioteki szkół 
podstawowych nr 3, nr 5 nr 8 
w Lęborku oraz Zespół Szkół 
nr 3 w Lęborku. Prowadzenie 
Jan Kieśluk.

Organizato-
rami imprezy 

są Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

w Lęborku, 
Urząd Miejski 

w Lęborku 
oraz bibliote-
ki szkół pod-

stawowych 
nr 3, nr 5 nr 

8 w Lęborku 
oraz Zespół 
Szkół nr 3 w 

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

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

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

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

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

SPRZEDAM okazyjnie ładne 
mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2 
z widokiem na Gdynię, tel. 604 
169 071

DZIAŁKA 7600m2 w 
miejscowości Łówcz Górny, 
koło Strzebielina z możliwo-
ścią zabudowy, media przy 
granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 
00491724794130, tel. 725 504 
787

SPRZEDAM pomieszczenie 
gospodarcze na osiedlu Feni-
kowskiego w Wejherowie, 3m, 
cena orlexu, tel. 721 102 236

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

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 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

DO WYNAJĘCIA na biuro lub 
usługi, 20m2, Wejherowo, ul. 
Chopina 5, tel. 58 672 10 22

PRZESTRONNE, słoneczne, 3 
pokojowe mieszkanie z kuchnią 
i łazienką, ogrzewanie tradycyj-
ne, możliwość wynajęcia garażu 
za dod. Opłatą, cena: 700 zł, 
Gowino, tel. 697 498 369

BEZDZIETNEMU małżeństwu, 
bez nałogów, dbającemu o 
substancje najmu, wynajmę 
pokój w Mrzezinie koło Pucka, 
500 zł/msc., Plus liczniki, tel. 722 
071 698

WYNAJMĘ mieszkanie 
2-pokojowe w Kartuzach, tel. 

608 671 710

MIESZKANIE 2-pokoje, 2 piętro 
na os. Sikorskiego w Kartuzach, 
tel. 608 671 710 

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2 p., na Gdynie - także ew.  
własn., tel. 798 663 348 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM markowy skuter 
Piaggio, 80 cm, fabryczny, cena 
1500 zł do negocjacji, tel. 798 
534 857

KUPIĘ
SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z j. polskiego, 
zakres szkoły podst., gimnazjum 
i szkoły średniej, tel. 696 169 727

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI od 300 do 5000 zł, 
minimum formalności, gotówka 
już w 10 minut, tel. 508 593 834

ABSOLUTNA nowość, pożyczki 

od 300 do 5000 zł, minimum 
formalności, gotówka już w 
10 minut, zadzwoń lub napisz 
sms o treści „pożyczka”, tel. 508 
593 834

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, młody 
wygląd, 46 latek pozna zadb. 
kobietę do st. zw. z ok. Wejhero-
wa, tel. 730 499 146

BIERZ mnie, będzie wspaniale, 
blondi zaprasza, tel. 500 350 
925 Sopot

SEX to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 
514 670 725, Sopot

ZWIETRZĘTA

REDAKCJA
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 
Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 
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Piotr Ruszewski 
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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.
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G R U P A  M E D I A L N A

RÓŻNE

FRYTOWNICE nową, 1,5 l., Opti-
mum  z papierami, w kartoniku, 
Wejherowo, 120 zł, tel. 510 688 
509

SPRZEDAM plastikowe beczki, 
200 l., 50 zł/szt, Gdynia, tel. 503 
631 333

SPRZEDAM stół do tenisa stoło-
wego, do użytku wewnętrznego, 
tel. 605 468 902

SPRZEDAM betoniarkę, 150 l, 
napięcie zasilające 380V, tel. 605 
468 902

BURSZTYN kupię, tel. 784 955 
498

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

SPRZEDAM głowicę silnika 
Renault 19,1.9D, cena: 500 zł, tel. 
788 085 085

SPRZEDAM piec c.o. 25 kw na 
drewno, węgiel z dmuchawą i 
sterownikiem, ruszta wodne, 
1500 zł, Wicko, tel. 788 085 085

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 pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-

gle24.pl

Bądź 
na bieżąco!

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

noskrzydłowe, 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

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34
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Galę otworzyły dwie walki 
amatorskie. W pierwszym, na 
kickboxerskich zasadach K-1, 
Damian Hajduk z klubu Fight-
man Bochnia pokonał na punk-
ty swojego imiennika, Damiana 
Piątka, z Underground Elbląg. 
W drugiej walce 17-letni Seba-
stian Porębski, także z Fight-
mana Bochnia, uporał się przed 
czasem ze swoim rówieśnikiem, 
Bartoszem Szklarczukiem z 
Sambo Elbląg.

Główne wydarzenia 
rozpoczęły się wraz z jedynym 
międzynarodowym pojedyn-
kiem, jaki odbył się w Sopocie. 
Były dżudoka Emil “Róża” 
Różewski z Warszawy toczył 
niełatwy bój z Białorusinem 
Antonem Shimukiem przez trzy 
rundy, ale sędziowie nie mieli 
wątpliwości kogo wytypować 
jako zwycięzcę walki. Był nim 
młody fighter z Warszawy.

Kolejna walka na zasa-

dach K-1 podgrzała publikę 
do stanu wrzenia z uwagi na 
fakt występu pochodzącego z 
Trójmiasta, Jarosława Daschke. 
Najlepszy polski zawodnik wagi 
półśredniej w Kickboxingu, za 
rywala miał dobrze znanego 
sobie Łukasza Gawlika z Tom 
Center Piotrków Trybunalski. 
Przy aplauzie i wsparciu wła-
snej publiczności,zawodnik po-
kazał klasę panując od początku 
do końca walki. Podopieczny 
trenera Bogdana Bliźniaka zdo-
łał w każdej z rund ustalić, kto 
jest lepszy a sędziowie nie mieli 
wątpliwości przy punktacji.

Kolejna walka tym razem 
na zasadach MMA także nie 
rozczarowała publiczności. 
Dwumetrowy Tomasz Kowal-
kowski z Mighty Bulls Gdynia 
w czwartej zawodowej walce 
mierzył się z Robertem Maru-
szakiem z Corpus Gym Gdańsk. 
Akcje i sytuacja zmieniały się 

W czwartej kolejce IV ligi 
Anioły Garczegorze rozgro-
miły Pogoń Lębork 4:0 (2:0). 
Bramki na wagę zwycięstwa 
strzelili: Grzegorz Smolarek 
(13), Michał Choszcz (44), 
Arkadiusz Pendowski (82), 
Marcin Maszota (90+4)

Zupełnie nie tak wyobra-
żali sobie przebieg, a co 
ważniejsze wynik pojedynku 
z Aniołami. Po trzech kole-
jach i 7 zdobytych punktach, 
bez straty gola, Pogoń mia-
ła być gotowa do tej waż-
nej konfrontacji. Założenia 
założeniami, tymczasem 
przez zdecydowaną więk-
szość spotkania to gospoda-
rze dyktowali warunki gry i 
wygrali w pełni zasłużenie. 
Od pierwszej minuty zagrali 
zdecydowanie, twardo, agre-
sywnie, po odbiorze szybko 
przenosząc akcję pod bram-
kę Pogoni. Na takie warun-
ki gry nie byli w stanie od-
powiedzieć Pogoniści. Dwa 
gole w pierwszej połowie i 
dwa w końcówce to był suro-
wy, aczkolwiek sprawiedliwy 
wymiar kary. W walce o pił-
kę poważnie wyglądającego 
urazu doznał w 53 minu-
cie bramkarz Pogoni Paweł 

Anioły pokonały Pogoń

To nie był szczęśliwy mecz dla lęborskiego zespołu 

Krasiński, którego z „Sahary” 
zabrała karetka.

- Gratuluję Aniołom zasłu-
żonego zwycięstwa. Nie robię 
z tej porażki tragedii. W środę 
gramy kolejny mecz i postara-
my się o 3 punkty – powiedział 
Sobiesław Przybylski.

W składzie Pogoni było kil-
ka zmian. Zmieniło się także 

wyjściowe ustawienie na 1-4-
4-2. Na ławce pozostali tym 
razem Mateusz Stankiewicz i 
Szymon Bach. Po raz pierwszy 
w tym sezonie zagrał od po-
czątku Arkadiusz Byczkowski, 
który z Damianem Formelą 
miał stanowić duet napast-
ników. Gospodarze zaczęli 
mecz z Pogonią w ustawieniu 

wyjściowym 1-5-3-2 z którego 
płynnie przechodzili na 1-3-
5-2, bo ofensywnie usposobie-
ni Michał Choszcz i Dawid Ste-
fański często oskrzydlali ataki 
swojej drużyny. Pierwszy raz 
od początku zagrał w bramce 
Krzysztof Oleszkiewicz, ale nie 
miał wiele pracy. Więcej ener-
gii poświęcił na głośne mobi-
lizowanie kolegów. Anioły nie 
czekały na to, co zrobi Pogoń, 
ale niezwykle zdeterminowa-
ne od razu przejęły inicjatywę. 
Przez pierwsze pół godziny go-
spodarze wybili Pogoni piłkę z 
głowy. Klucz do sukcesu leżał 
w środku pola, a Pogoń bitwę o 
panowanie w tej strefie boiska 
sromotnie przegrała od same-
go początku. Czytelne, wolno 
rozgrywane akcje pozwoliły 
gospodarzom na przerywanie, 
odbieranie i przenoszenie akcji 
pod pole karne Pogoni. Półgo-
dzinna dominacja Aniołów 
przyniosła efekt już w 13 mi-
nucie. Piłkę na połowie Anio-
łów miała Pogoń. Dryblował 
Damian Formela aż w końcu 
ją stracił. Marcin Staszczuk za-
grał z połowy boiska za wyso-
ko ustawioną linię obrony do 
najbardziej wysuniętego Grze-
gorza Smolarka. (BG)
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Lę

bo
rk

Emocjonująca sopocka gala
Gala walk Kickboxingu i MMA, Fight Exlusive Night 4, która odbyła się w sobotę 16-go sierpnia w Sopocie, w Hali 
100-lecia Sopotu zapewniła publiczności wiele emocji. Publiczność dopisała i hala była wypełniona widzami. 

jak w kalejdoskopie, a kibice 
obu zawodników przeżywali 
huśtawkę nastrojów. Maruszak 
zwyciężył dzięki determinacji i 
posłał kończący lewy sierp, po 
którym zakończył pojedynek 

serią uderzeń w parterze.
Następny pojedynek był jesz-

cze bardziej niesamowity, a 
przede wszystkim stał na bardzo 
wysokim poziomie technicznym. 
Trudno się temu dziwić, skoro 

19-letni Patryk Rogóż z Fight-
mana Bochnia przystępował 
do pojedynku z ośmioma 
zwycięstwami na koncie. Nieste-
ty, fenomenalny tego wieczora 
Jacek Kreft z Mad Dogs Gdynia 

przy ogromnym wsparciu swoich 
fanów zatrzymał bardzo utalen-
towanego młodzieńca. Kreft ma 
23 lata, a pokaz skuteczności w 
jego wykonaniu był świetny. Po 
niespełna dwóch i pół minucie 
ręka Patryka Rogóża znalazła się 
w pułapce, a za chwilę w geście 
zwycięstwa ręka Jacka Krefta 
powędrowała w górę. To najcen-
niejsze zwycięstwo Jacka w ka-
rierze i na pewno nie ostatnie. 

Do gry, po marcowej porażce 
powróciła także rutynowana była 
mistrzyni świata w Kickboxingu, 
Marta Chojnoska. W drugim tego 
wieczora pojedynku na zasadach 
K-1, wypunktowała znaną so-
bie i zaprzyjaźnioną koleżankę 
Monikę Porażyńską z GKS Cor-
pus Gdańsk. Porażyńska zdołała 
się przebudzić pod koniec walki, 
ale wcześniej pokazała niezwykłą 
odporność na całe serie ciosów. 
Niestety mimo wielkiego har-
tu ducha, przegrała ten bardzo 
techniczny pojedynek. Dla Choj-
noskiej to cenne zwycięstwo i 
pierwsze w FEN od czasu porażki 
z Sylwią Juśkiewicz w marcu 
2014.
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Sopocką galę walk Kickboxingu i MMA, Fight Exlusive Night 4 była wyjątkowo 
dynamicznym i emocjonującym wydarzeniem 
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Aż 43 polskich strzelców w 
kategoriach senior i junior wy-
stąpi na Mistrzostwach Świata 
w hiszpańskiej Granadzie, któ-
re będą jednocześnie pierwszą 
kwalifikacją do Igrzysk Olim-
pijskich w Rio de Janeiro. Mi-
strzostw odbędą się w dniach 
6-20 września 2014 roku.

W gronie powołanych do 
kadry znalazła się najlepsza 
zawodniczka  klubu strzelec-
kiego LOK „Lider-Amicus” 
Lębork Paula Wrońska. Paula 
wystąpi w jednej konkurencji 
olimpijskiej - karabinie pneu-
matycznym, oraz w trzech 
konkurencjach nieolimpij-
skich - karabinie sportowym 
60 strzałów leżąc, karabinie 

300 metrów leżąc i karabinie 
300 metrów strzelanie z trzech 
postaw. MŚ w Granadzie to 
pierwsza okazja do wywalcze-
nia kwalifikacji olimpijskiej, 
kwalifikacje zdobywają tylko 
seniorzy a do zdobycia są 64 
„bilety” do Rio. W karabinie 
pneumatycznym kwalifika-
cje zdobędzie 6 najlepszych 
zawodniczek. Następne prze-
pustki do Rio będą do wy-
walczenia w 2015 i 2016 roku 
w zawodach Pucharu Świata 
oraz mistrzostwach kontynen-
talnych. (GB)

W dniach 22-23  sierp-
nia na kortach KT LSTZ 
„Return” oraz Lęborskiej 
Akademii Tenisa Ziem-
nego „Grace” odbyły się 
III Mistrzostwa Lęborka 
Par Mieszanych w Tenisie 
Ziemnym  - „Reksio Cup” 
pod patronatem sklepu 
zoologiczno-wędkarskie-
go „Reksio” . W imprezie 
wzięło udział dwanaście 
par, które rozgrywa-
ły mecze w 3 grupach, 
a najlepsze osiem par 
awansowało do ćwierćfi-
nałów. Większość meczów 
była wyrównana i bardzo 
emocjonująca.Ostatecznie 
Mistrzostwo Lęborka oraz 
puchary sponsora zdobyli 

: Magdalena RYCHERT i 
Karol CHOJNACKI po-
konując w finale po ponad 
dwu godzinnej batalii 
Magdalenę MIELEWCZYK 
i Arkadiusza JANICKIE-
GO: 6:4,4:6 i 6:4. 3 miejsce 
zajęli : Małgorzata Zielińska 
i Andrzej Wołocznik. 
4 miejsce: Mieczysława 
i Maciej Ruszewscy.  W 
kategorii: Najlepsza Para 
Rodzinna zwyciężyli: 
Mieczysława i Maciej 
Ruszewscy. 
Najlepsi uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe puchary 
oraz dyplomy. Sponsor 
zadbał też o przygotowanie 
podczas turnieju poczę-
stunku z grilla. (GB)

Wrońska jedzie na Mistrzostwa

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Drużynowo w tenisa
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