
Czwartek, 23 października 2014 r. 
Nr 21 (70) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Celem badań USG jest dokładna 
ocena stanu narządów wewnętrznych 
oraz wykrycie ewentualnych od-
stępstw od normy. W czasie badania 
doświadczony lekarz radiolog doko-
nuje  oceny stanu tarczycy i węzłów 
chłonnych, narządów jamy brzusznej, 
a u chłopców dodatkowo moszny. 

Wizyta ambulansu Ronalda McDo-
nalda nie byłaby możliwa bez Fun-
dacji Ronalda McDonalda, która od 
2002 roku działa na rzecz wczesnej 

wykrywalności chorób nowotworo-
wych u dzieci. Głównym projektem 
Fundacji jest ogólnopolski program„ 
NIE nowotworom u dzieci”.  

Organizatorzy zapowiadają, że w 
ciągu trzech dni uda się przebadać 
około 200 dzieci. Zainteresowanie 
badaniami było tak duże, że w cią-
gu kilku godzin  wszystkie miejsca 
w ambulansie Ronalda McDonalda 
zostały zajęte.

-Dyrekcja Farm Frites Poland za-

pewnia, że będzie starała się pomóc 
w organizacji kolejnej wizyty am-
bulansu tak szybko, jak to będzie 
możliwe – podkreśla Katarzyna Maj-
chrzak, rzecznik prasowy Farm Frites 
Poland.

Ambulans Fundacji Ronalda McDo-
nalda ma długość 11 metrów i oferu-
je dwa gabinety lekarskie. Odrębnym 
pomieszczeniem jest poczekalnia. 
Pojazd jest klimatyzowany i całko-
wicie niezależny od zewnętrznych 

źródeł energii i wody.Dla lekarzy 
pediatrów i lekarzy pierwszego kon-
taktu z Lęborka i okolic Fundacja Ro-
nalda McDonalda przygotowała 20 
bezpłatnych książek „Od objawu do 
nowotworu. Wczesne rozpoznawa-
nie chorób nowotworowych u dzieci” 
pod redakcją prof. Alicji Chybickiej. 
Chętni lekarze będą mogli odebrać 
książki w dniach 28-30 października 
w godzinach 10:00 -17:00 z pokładu 
ambulansu. Grzegorz Bryszewski

Fundacja Ronalda 
McDonalda w Lęborku
W dniach 28-30 października, dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Lęborka i Farm Frites Poland, na Placu 
Pokoju w Lęborku stanie ambulans Fundacji Ronalda McDonala. W środku będzie można wykonać bezpłatne 
kompleksowe badanie USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
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W ciągu trzech dni w Lęborku Fundacja  Ronalda McDonalda przebada około 200 dzieci
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Warszawski 
wyjazd

Młodzieżowa Rada 
Miasta na zaproszenie 
senatora Kazimierza 
Kleiny udała się do 
Warszawy, gdzie 
zwiedziła Sejm 
i Senat. str. 4

Szansa 
na dotację
Gmina Lębork przy-
stąpiła do opracowy-
wania „Planu gospo-
darki niskoemisyjnej 
na lata 2015-2023”.
Celem realizacji zada-
nia jest zaplanowanie 
gospodarki nisko-
emisyjnej w gminie i 
umożliwienie miesz-
kańcom wykorzystanie 
środków fi nansowych 
z funduszy unijnych.

str. 2
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Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku  Sp. z o.o. informuje, że w dniu Wszystkich Świętych oraz w dniach 
2 listopada oraz 31 października, uruchomione zostaną dodatkowe połączenia komunikacyjne z Cmenta-
rzem Para� alnym. Linie nie wymienione w Komunikacie kursują zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

Celem realizacji zadania 
jest zaplanowanie gospodar-
ki niskoemisyjnej w gminie 
i umożliwienie mieszkań-
com wykorzystanie środków 
� nansowych z funduszy 
unijnych i z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
m.in. na termomodernizację 
budynków, wymianę nieefek-
tywnych źródeł ciepła, mon-
taż kolektorów słonecznych, 
itp. Gminy wdrażające Plan 
gospodarki niskoemisyjnej 
będą mogły wspierać miesz-
kańców w ubieganiu się o 
dodatkowe środki � nansowe 
dla zamierzonych inwestycji.

Aby poznać zainteresowa-
nie tematami związanymi z 
gospodarką niskoemisyjną 
urzędnicy przygotowali an-
kietę dla mieszkańców i pro-
szą o jej wypełnienie (http://
emisja.org/lebork), dodatko-
wo dla mieszkańców Lęborka 
w zabudowie jednorodzinnej 
tra� ą ulotki z ankietami w 
formie papierowej 

- Ankiety będą zbierać od 
Państwa w dniach 24-26 
października br. ankieterzy 
z � rmy WGS84 Polska Sp. z 
o.o. (opracowującej na zlece-
nie urzędu Plan gospodarki 

W DNIACH 1 i 2 LISTOPADA 2014 r. 

 W dniu 1.XI.2014r. (sobota ) obowiązuje rozkład w święta z dodatkowymi kursami w godzinach:
W dniu 2.XI.2014r. (niedziela) obowiązuje rozkład na niedzielę z dodatkowymi kursami w godzinach:

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz
PL. PIASTOWSKI– al. Wolności – Zwycięstwa – Krzywoustego – CMENTARZ

PL. PIASTOWSKI: 7.30, od 8:00 co 15 minut do godz. 15.40, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.
CMENTARZ:          7.45, od 8:15 co 15 minut do godz. 16.00, 16.20, 16.50,  17.20, 17.50, 18.20, 19.00.

Linia specjalna „C” Kanałowa (pętla) - Cmentarz
KANAŁOWA (pętla)–Armii Krajowej–Legionów Polskich–Traugutta-I Armii W.P–Słupska–
Łasaka–Sportowa Kościół– CMENTARZ
KANAŁOWA (pętla): 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

CMENTARZ – Sportowa Kościół –Łasaka-  I Armii W.P –– Traugutta -  Legionów Polskich – 
Czołgistów – KANAŁOWA (pętla) 
CMENTARZ: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30.

UWAGA: Linia specjalna „C” będzie kursować w dniach 1 i 2 listopada. 
UWAGA: Linia specjalna „C” nie będzie obsługiwała przystanku Sportowa – pętla.  

 
Cena biletu: normalny: 2,30 zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny – 1,40 zł.

Bilet zakupiony u kierowcy: 2,60zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny 1,70 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. ul. Łokietka 5, tel: 0-59 862 14 51, e-mail: lebork.zkm@onet.pl

W DNIU 31.X.2014 r. 

W dniu 31.X.2014r. (piątek) obowiązuje rozkład na dzień roboczy 
z dodatkowymi kursami w godzinach:

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz
PL. PIASTOWSKI– al. Wolności – Zwycięstwa – Krzywoustego – CMENTARZ
PL. PIASTOWSKI: 08:45, 09:10, 09:40, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 , 15:00, 15:30, 16:00, 16:30.
CMENTARZ: 09:00,  09.25, 09.50, 10.20, 10.50, 11.15, 11.50, 12.15, 12.50, 13.15, 13.50, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.15, 17.00, 
W godzinach od 09:00 do 17:00 autobusy linii specjalnej „S” oraz linii nr 2 i nr 20 od Pl. Piastow-
skiego do Cmentarza będą kursować z 20 minutową częstotliwością.  

Pełny rozkład jazdy autobusów:  www.zkm.lebork.pl
UWAGA: z uwagi na zwiększony ruch samochodowy i ewentualne korki  możliwe przesunięcia 

w czasach odjazdu autobusów. 
BILETY DO NABYCIA W KIOSKACH ORAZ U KIEROWCY W KAŻDYM AUTOBUSIE

Szansa na termomodernizacje w mieście
Gmina Lębork przystąpiła do opracowywania „Planu go-
spodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2023”

niskoemisyjnej). Można też 
ankietę, po jej wypełnieniu, do-
starczyć do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego w 
Lęborku, przy ul. Armii Krajo-
wej 14 – pok. C201 lub do kan-
celarii głównej – okienko nr 1 
lub 2 w holu głównym urzędu - 
tłumaczy Ewa Dzitko-Szybisty 
z UM Lębork.

Urzędnicy podkreślają, że 
możliwość pozyskania środków 

� nansowych w kolejnych latach 
na modernizacje budynków i 
instalacje odnawialnych źródeł 
energii uzależniona jest w du-
żej mierze od zainteresowania 
i planów modernizacyjnych 
mieszkańców Lęborka. Moż-
liwe to będzie do określenia 
na podstawie złożonych przez 
mieszkańców ankiet. To od ich 
zaangażowania w proces ankie-
tyzacji i udzielenie odpowie-
dzi zależy możliwość wsparcia 
przez urząd starań mieszkań-
ców o pozyskanie środków � -
nansowych w przyszłości. (GB)

Celem tworzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 
2015-2023”jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej 
w gminie i umożliwienie mieszkańcom wykorzystanie środ-
ków � nansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Dorota Zawadzka była głów-
ną bohaterką cyklu programów 
telewizyjnych emitowanych na 
TVN w latach 2006-2008. Do 
programu zgłaszały się rodzi-
ny mające problemy wycho-
wawcze ze swoimi dziećmi. W 
każdym odcinku Superniania 
odwiedzała jedną z nich i za-
mieszkiwała u niej przez kilka-
naście kolejnych dni. Najpierw 
obserwowała zachowanie 
członków rodziny, ich relacje 
a później proponowała pewne 
metody na rozwiązanie tych 
problemów. 

Od nagrania ostatniego od-
cinka telewizyjnego minęło już 
ponad 6 lat ale Pani Dorota da-
lej chętnie dzieli się swoim do-
świadczeniem z innymi. Tym 
razem została zaproszona na 
spotkanie z dziećmi i młodzie-
żą do szkoły podstawowej w 
Maszewku. Na spotkaniu tym 

Superniania w Maszewku
Dorota Zawadzka, czyli popularna telewizyjna „Superniania” odwiedziła gminę Wicko.  Spo-
tkanie kadry pedagogicznej, uczniów ze szkół podstawowych zorganizowano 8 października.

poruszała zagadnienia związane 
z różnego typu zagrożeniami 
z którymi młodzi ludzie mogą 
zetknąć się na przykład  podczas 
surfowania po Internecie czy 
podczas przerwy w szkole. Po-
ruszono tematy związane mię-
dzy innymi z grami komputero-
wymi pełnymi scen przemocy, 
minimalnego wieku, kiedy oso-

ba niepełnoletnia może założyć 
sobie konto na facebooku itp. 

Na koniec spotkania Super nia-
nia rozdała opaski odblaskowe, 
przypominając tym samym o 
obowiązku ich noszenia podczas 
poruszania się po drodze. Dużą 
popularnością cieszył się rów-
nież kieszonkowy, ilustrowany 
Kodeks Praw Dziecka. (GB)

Podczas spotkania Dorota Zawadzka mówiła o zagrożeniach, 
z którymi mogą się spotkać młodzi ludzie
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Uroczyste spotkanie z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
zorganizowano w Sali Rajców 
lęborskiego Ratusza. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty, związków 
zawodowych, pojawili się rów-
nież dyrektorzy, nauczyciele i 
uczniowie lęborskich publicz-
nych i niepublicznych placó-
wek oświatowych.

Nagroda Burmistrza Mia-
sta Lęborka za rok szkolny 
2013/2014 tra� ła do 12 dyrek-
torów lęborskich przedszkoli i 
szkół i do 14 nauczycieli z tych 
placówek.

Tradycyjnie już nagrody Bur-
mistrza Miasta Lęborka otrzy-
mali szczególnie uzdolnieni 
uczniowie i studenci. Nagroda 
przyznawana była w trzech 
dziedzinach: Nauka, Kultura 
i Sztuka oraz Sport w czterech 
kategoriach wiekowych: Szko-
ła Podstawowa, Gimnazjum, 
Szkoła Ponadgimnazjalna oraz 
Szkoła Wyższa.

W tym roku wpłynęły 122 
wnioski. Burmistrz, po za-
opiniowaniu przez stosowne 
komisje, przyznał łącznie 9 
nagród głównych oraz 36 wy-
różnień. Wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym złożono 
serdecznie gratulacje za nauko-
we, artystyczne lub sportowe 
osiągnięcia.

Oprawę muzyczną spotkania 
przygotowali - Katarzyna Ła-
kocka uczennica Społecznego 
Gimnazjum Językowego w Lę-
borku oraz Dawid Mielewczyk 
student Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. (GB)

Podczas przygotowania 
mapy biblioteka otrzymała 
ponad sto historii rodzinnych. 
Duża część spośród nich jest 
ze zdjęciami. 

- To jest wspaniały materiał 
źródłowy. Bo zdjęcia są różne, 
ale mają kilka cech wspólnych.
Łebianie lubili fotografować 
się przed kamienną fontan-
ną (dzisiaj już jej nie ma) w 
parku przed kinem (obecnie 
to Skwer Rybaka), w pobli-
żu Neptuna, na mostku na 
Czarnym Stawku i na kutrach 
lub w przy kanale portowym. 
Zdjęcia powstawały także 
podczas uroczystości rodzin-
nych (śluby, chrzciny, I Ko-

munia, pogrzeby), święcenie 
kutrów, procesje Bożego Cia-
ła, zdjęcia szkolne (klasowe), 
później uroczystości partyjne 
i polityczne, urzędowe - rela-
cjonuje Maria Konkol, dyrek-
tor łebskiej biblioteki.

W publikacji znajdują się też 
“rarytasy”. Bo tak można okre-
ślić zdjęcia z czynu partyjnego 
na cmentarzu niemieckim, 
gdzie w majestacie władzy lu-
dowej zniszczony został daw-
ny cmentarz ewangelicki. Inne 
fascynujące zdjęcie powstało 
w kaplicy w obecnym kinie, 
a dawnej sali gimnastycznej 
- pierwszej kaplicy polskich 
osadników w Łebie, z właśnie 

namalowanym przez Pechste-
ina obrazem Madonny Orę-
downiczki.

Publikacja pokazuje także 
powody, dla których obecni 
mieszkańcy Łeby pojechali na 
“dziki zachód”.

- Na początku przeważnie 
mężowie lub ojcowie wybie-
rali się w grupach rodzinnych 
lub kolegów z wojska na “dzi-
ki zachód” szukać miejsca na 
dom i część z nich tra� ała do 
Łeby albo dlatego, że słyszeli, 
że tutaj są gospodarstwa do 
wzięcia, albo dlatego, że tylko 
takie połączenie (pociąg, na-
potkany wóz) mieli. Z tej gru-
py jest rodzina, której ojciec 

Aż  19 kandydatek z 
terenu całej gminy rywali-
zowało w konkursie Mała 
Miss Cewice 2014. To wy-
darzenie zorganizowano w 
niedzielę 11 października  
w Domu Kultury w Masze-
wie Lęborskim.

W trakcie wyborów 
dziewczynki rywalizowały 
w dwóch kategoriach wie-
kowych: 5-7 lat, 8-10 lat i 
prezentowały się na scenie 
w strojach hawajskich, ba-
śniowych oraz balowych. 
Jury ( w jego składzie zna-
lazła się także „duża” Miss 

- Magda Badulska - Miss 
Ziemi Lęborskiej 2013r) 
wybierało przyznawało 
nagrody w kilku katego-
riach: Mała Miss Gminy 
Cewice 2014r i  Miss Ba-
śni. W trakcie wydarzenia 
publiczność wybrała także 
Miss Publiczności.

Organizatorom zależało, 
żeby wydarzenie nie miało 
formy ostrej rywalizacji 
ale był dobrą zabawą dla 
uczestników, dlatego też 
nagrody wręczono wszyst-
kim dziewczynkom.

Powstaje Mapa Łebian
Ponad 100 historii rodzinnych Polaków, którzy przybyli do Łeby po 1945 roku opisuje 
Mapa Łebian stworzona przez Bibliotekę Miejską z tej miejscowości. 

wybrał Łebę, bo dowiedział się, 
że jest do objęcia gospodarstwo 
z mleczną krową (w rodzinie 
było małe dziecko). Później 
motywacje się zmieniały: męż-
czyźni tra� ali do którejś z kilku 
jednostek wojskowych w Łebie 
i tutaj zapoznawali przyszłe 
żony, później zostawali turyści 
lub turystki z zapoznaną miej-
scową “drugą połową”; także 
pracownicy sezonowi (w tym 
tzw. nafciarze); a też i objaz-
dowi dygnitarze z partyjnego 
nadania, którzy do Łeby tra� ali 
na “ostatni etap” kariery - tłu-
maczą twórcy mapy.

Zaprezentowana mapa ma być 
wciąż aktualizowana.

-Mapa po 12 października 
wciąż pozostanie otwarta. In-
formacje będzie można uzupeł-
niać bezpośrednio w bibliotece 
albo Internet przez specjalną 
aplikację na naszych komunika-
torach - zapowiada Maria Kon-
kol. (GB)

Nagrody 
dla nauczycieli 
i uczniów

Zespół z Cewic 
na Litwie
Zespół regionalny „Maresci i Skrzaty” z Cewice promował region 
na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Litwie. Oprócz tego członkowie 
zespołu poświęcali czas na zwiedzanie.
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W programie wyjazdu opróćz koncertów znalazło się także zwiedzanie.
-Zobaczyliśmy  min:  Świętą Lipkę – gdzie wysłuchaliśmy koncertu organowego,  Gietrzwałd, 

Kętrzyn, Mrągowo, Krutyń – rezerwat „Zakręt”, Wojnowo – cerkiew prawosławna i klasztor � li-
ponów, muzeum K. J. Gałczyńskiego , Galindię w Iznocie, Mikołajki, Giżycko, Wilno i Troki. W 
drodze powrotnej mogliśmy wysłuchać ciekawych opowieści  o Hitlerze w „Wilczym Szańcu” - 
relacjonuje Katarzyna Cybyla, kierownik zespołu.

Podczas wystepów zespół swoimi strojami i piosenkami przyciągał uwagę przechodniów róż-
nych narodowości. (GB)

W Cewicach 
wybrano Małą Miss

WYNIKI KONKURSÓW

KATEGORIA 5-7 LAT OTRZYMUJĄ TYTUŁY

Miss Baśni - Amelia Keler 6 lat Siemirowice
Miss Foto - Katarzyna Lewnau 7 lat Siemirowice
Miss Publiczności -  Alicja Dziadosz 7 lat Siemirowice
Mała Miss Gminy Cewice 2014 roku - Pola Mądrzak 6 lat Maszewo

Pozostałe  dziewczynki  otrzymały tytuł Małej Miss 2014 roku

Marta Brzezińska 7 lat Maszewo
Aleksandra Schmidtke 6 lat Maszewo
Izabela Pikuła 7 lat Cewice
Wiktoria Rogalska 6 lat Krępkowice
Kornelia Itrych 6 lat Maszewo
Julia Preczewska 6 lat Maszewo

KATEGORIA 8-10  LAT OTRZYMUJĄ TYTUŁY

Miss Baśni - Weronika Klamrowska 8 lat Cewice
Miss Foto - Weronika Lewnau 10 lat Maszewo
Miss Publiczności - Michalina Marszk
Mała Miss Gminy Cewice 2014 roku - Patrycja Preczewska 9 lat 
Maszewo

Pozostałe  dziewczynki  otrzymały tytuł Małej Miss 2014 roku

Milena Daniluk 10 lat Maszewo
Nikola Itrych 9 lat Maszewo
Daria Jażdżewska 8 lat Siemirowice
Patrycja Majewska 9 lat Maszewo



Biblioteka Miejska w Łebie 
podwyższyła swoją pozy-
cję w Rankingu bibliotek 
Rzeczpospolitej: w 2014 roku 
zajęła 35 miejsce na ponad 
800 ocenianych polskich 
bibliotek. W roku ubiegłym 
(a także w 2012) była na 
miejscu 43.

O wysokiej pozycji biblio-
teki zdecydowali przede 
wszystkim czytelnicy: na 
1000 mieszkańców w Łebie 
czytelnikami biblioteki jest 
aż 282. Tylko dwie z biblio-
tek wyprzedzających 

Łebę mają ich więcej.Bar-
dzo wysoko oceniono także 
dodatkowe działania placów-
ki:szerokie grono współ-
pracowników i partnerów 
społecznych, wolontariat 
oraz bardzo liczne odwiedzi-
ny w bibliotece.Równolegle 
z aktywnością społeczną 
oceniana była działalność 
podstawowa: zasobność 
księgozbioru, zakup nowości 
wydawniczych (w tym Łeba 
odnotowała spadek z po-
wodu realnego obniżenia do-
tacji podmiotowej z miasta), 
czytelnia prasy.
(GB)

Młodzieżowa Rada Miasta 
na zaproszenie senatora Ka-
zimierza Kleiny udała się do 
Warszawy, gdzie zwiedziła 
Sejm i Senat. Młodzi radni 
poznali historię oraz zasady 
pracy Sejmu i Senatu i zwie-
dzili parlament, a także sale 
prac poszczególnych komisji.

W trackcie wizyty w War-

szawie zorganizowano rónież 
spotkanie z senatorem Kazi-
mierzem Kleiną. Pan senator 
opowiedział młodzieży o swo-
jej pracy oraz odpowiadał na 
nurtujące uczniów pytania.

Innym punktem wyjazdu 
było zwiedzanie  Muzeum Po-
wstania Warszawskiego.
(GB)

Placówka 
wyżej w rankingu

Warszawski wyjazd 
młodzieżowych radnych
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Trójmiejskimi beneficjenta-
mi akcji są wychowankowie 
Domów dla Dzieci prowadzo-
nych przez Fundację Inno-
wacji Społecznej w Gdańsku. 
Dzięki zaangażowaniu gdań-
skich rowerzystów z Grupy 
Energa otrzymali 46 rowe-
rów.

Projekt „Aktywni Chary-
tatywni” łączył wolontariat 
pracowniczy i popularyzację 
zdrowego trybu życia. Przy-
świecała mu idea „Zadbaj o 
swoje zdrowie i spełniaj ma-
rzenia innych”. Realizowa-
ny był wśród pracowników 
Grupy Energa od kwietnia 
do końca września tego roku. 
Przedstawiciele siedmiu dru-
żyn regionalnych (Gdańsk, 
Koszalin/Słupsk, Olsztyn/
Elbląg, Ostrołęka, Kalisz, 

Płock, Toruń), „wykręcali” 
na rowerach kilometry, które 
były przeliczane na złotówki. 
Im więcej przejechali, tym 
więcej rowerów można było 
kupić dla lokalnego domu 
dziecka.

W rywalizacji uczestniczy-
ło ponad 200 pracowników 
Grupy Energa, którzy łącz-
nie przemierzyli 242 tysiące 
kilometrów – średnio ponad 
tysiąc km na osobę. Dzięki 
ich zaangażowaniu udało się 
zakupić 230 rowerów, które 
trafiły do 9 domów dziecka w 
północno-środkowej Polsce. 
W ubiegłym tygodniu odbył 
się wielki finał akcji – prze-
kazywanie rowerów dzie-
ciom. Każdy maluch w wieku 
5-8 lat otrzymał swój własny 
rower. W przypadku dzieci 
starszych – jeden rower przy-
padł średnio na dwójkę pod-
opiecznych.

Pracownicy Energi przekazali rowery
230 rowerów trafiło do wychowanków dziewięciu domów dziecka z północnej i środkowej Polski. To efekt akcji „Aktywni Charytatywni”, 
w ramach której pracownicy Grupy Energa jeżdżąc na rowerach, równocześnie pomagali innym. 

gania innym, to ważny obszar 
działalności Grupy Energa. 
Aktywni Charytatywni to tyl-
ko jedna z akcji, w której – jako 
wolontariusze – uczestniczą 
pracownicy. W ramach reali-
zowanego od sześciu lat pro-
jektu „Pomagaj z Energą”, co 
roku powstaje lista organizacji 
pożytku publicznego, spośród 
których każdy pracownik Gru-
py Energa może wybrać jedną 
i oddać jej swój głos, mający 
wartość 100 zł. Od początku 
istnienia programu wspólnie 
udało się wesprzeć 480 orga-
nizacji pożytku publicznego, a 
suma przekazanych darowizn 
wyniosła prawie 4 miliony zł. 
Dodatkowym celem progra-
mu „Pomagaj z Energą” jest 
promowanie wśród pracow-
ników idei przekazywania 1% 
swojego podatku dowolnej 
organizacji pożytku publicz-
nego.

- W ośrodkach opiekuńczo-
wychowawczych z reguły są 
pilniejsze wydatki niż zakup 
rowerów dla wychowanków, 
stąd idea zrealizowana po-
przez Aktywnych Charyta-

tywnych. Pracownicy Grupy 
Energa swą pasją jeżdżenia 
na rowerach przyczynili się 
do spełniania dziecięcych 
marzeń – mówią Natalia Ce-
bula i Adrian Werner z Grupy 

Energa, pomysłodawcy akcji.
Zaangażowanie pracowni-

ków spółek Grupy Energa w 
pomoc organizacjom pożytku 
publicznego oraz integrowanie 
ich wokół wspólnej idei poma-
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

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

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

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

SPRZEDAM działkę 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, 495 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 lokal w Rumi na 
usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 

usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193 

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupie. 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki. 
Tel: 668-193-771

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155x13. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki – 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z Kartuz w 
wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. 
Tel: 518-995-461

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

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
627-608

SEX to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

WITAM. Jestem wysokim brune-
tem lat 40 o niebieskich oczach. 
Szukam kobiety o wrażliwym 
sercu, miłej i sympatycznej na 
stałe. Tel: 601-775-377.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 794-956-742

PEŁNA życia 50 latka z wiarą 
w szczęśliwa przyszłość szuka 
Pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

KUPIĘ spawarkę wirową 300-
500A.lub bester. Tel: 666-074-
990

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM tanio stolik pod te-
lewizor wysokość 80, szerokość 
50, długość 70. Mdf dąb. Cena 
120 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM akwarium 60 litrów, 
pro� lowe, szczelne z wyposaże-
niem. Tel: 504-422-179

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrowe. Cena 30 i 50 złotych 
sztuka. Tel: 511-841-826

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków czy-
stości oraz artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM rowerek trenin-
gowy stacjonarny i ławeczkę 
do ćwiczeń siłowych z gryfem. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 511-
159-965

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 3kw bardzo 
praktyczna, średnica klocka i sęki 
nie maja żadnego znaczenia. Tel: 
601-638-877

BUKSZPAN sadzonki 3zł + 
przesyłka sztuka. 30cm. Orzech 
włoski drzewko 10zł + przesyłka 
sztuka. 120cm, pięciornik 
sadzonka 2zł + przesyłka 60cm. 
Tel:887-688-968

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny, rozmiar M, stan bardzo 
dobry 250 zł. Płaszczyk z lnu, 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-

885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL. Cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy – cena 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

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-
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: 
400 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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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 drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34
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- Zrobiłam wszystko, żeby 
dla kraju zdobyć medale – po-
wiedziała Sonia Turzyniecka z 
Mikołowa, srebrna medalistka 
I MŚ w Pucku. - Chociaż by-
łam wyczerpana po zawodach 
w Wilnie, nie miałam czasu na 
regenerację, marzyłam, żeby 
wejść na podium. Rozpoczęło 
się wczoraj, a skończyło dzi-
siaj, w sumie mam 2 srebra. 

Ale jestem także pod wraże-
niem innych polskich armw-
restlerów. Sześcioro zawodni-
ków – 6 medali. W sam raz.

Organizatorzy mistrzostw 
są dumni także z zawodnika, 
Dawida Łapy z Międzychodu, 
który w walkach zarówno na 
prawą, jak i lewą rękę zdobył 
złoto. 

-Armwrestling trenuję do-
piero od 1,5 roku. Jechałem po 
medal, ale  nie spodziewałem 
się złota, i to podwójnego – 
powiedział Dawid.

Medale zdobyli także: Maria 
Juroszek z Cieszyna srebro na 
prawą rękę w kat. + 65 kg oraz 
Konrad Krawczuk z Gdyni 
brąz na lewą rękę w kat. 90 kg.

Osobne zawody dla niepeł-
nosprawnych to kompletna 
nowość w świecie armwre-
stlingu. Nowa organizacja In-
ternational Armsport Federa-
tion for Persons with Physical 
Disabilities (IAFPPD ) posta-
wiła sobie za cel zorganizować 
zawody w ściśle określonych 
kategoriach, dawno opracowa-

nych przez Komitet Olimpij-
ski. W ten sposób powstały 4 
kategorie niepełnosprawnych: 
z niedowładem kończyn: 1. 
walczących na siedząco, 2. 
walczących na stojąco oraz 3. 
niewidomych i 4. niesłyszą-
cych.  

- Jesteśmy dumni z faktu, 
że to nam - ekipie Mazuren-
ko Armwrestling Promotion 
(MAP) - przypadł zaszczyt 
organizowania pierwszych 
takich mistrzostw na świecie 
- podkreśla Paweł Podlewski, 

dyrektor � nansowy MAP. - 
Tym bardziej, że liczymy na 
to, iż będą one początkiem 
drogi do armwrestlingowych 
startów na Olimpiadzie. Całe 
zawody zorganizowaliśmy tak, 
by wszyscy zawodnicy, opie-
kunowie i trenerzy poczuli się 
jak prawdziwi goście VIP. To 
dla nich przecież były te mi-
strzostwa. 

I Mistrzostwa Osób Niepeł-
nosprawnych w Armwrestlin-
gu zoreganizowano 10-11 paź-
dziernika 2014 roku na hali 

sportowej MOKSiR w Puc-
ku. Organizatorem głównym 
była Federacja Armwrestling 
Polska, Mazurenko Armw-
restling Promotion  przy 
współorganizacji Miasta Puck 
oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Patronat medial-
ny nad mistrzostwami objął 
Express Powiatu Puckiego.

78 zawodników rywalizowało w Pucku
Na pierwsze Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Armwrestlingu do Pucka przyjechało 78 zawodników z 14 krajów. 
Z Armwrestlingowych Mistrzostw Świata dla niepełnosprawnych Polacy przywieźli 3 medale na prawą rękę i 3 na rękę lewą.

Maciej Gralak z miejscowości Dąbie cieszy się z wygranej walki Emocjonujące były również pojedynki juniorów
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78 zawodników rywalizowało w Pucku
Na pierwsze Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Armwrestlingu do Pucka przyjechało 78 zawodników z 14 krajów. 
Z Armwrestlingowych Mistrzostw Świata dla niepełnosprawnych Polacy przywieźli 3 medale na prawą rękę i 3 na rękę lewą.
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W dniu dzisiejszym Pau-
la Wrońska, zawodniczka 
klubu strzeleckiego LOK 
„Lider-Amicus” Lębork, 
zdobyła złoty medal w 
karabinie sportowym 60 
strzałów leżąc podczas 
Akademickich Mistrzostw 
Świata, które odbywają 

się w Al. Ain (Zjedno-
czone Emiraty Arabskie). 
Lęborczanka z wynikiem 
619,5 pkt. wyprzedziła 
Słowaczkę Janę Hyblarovą 
(617,1 pkt.) i koleżankę 
z reprezentacji Żanetę 
Iwaszuk (616,4 pkt.).
(GB)

Paula Wrońska Akademicką 
Mistrzynią Świata Gmina uczy pływać

Uczniowie klas III szkół podstawowych z gminy Nowa Wieś Lęborska zostali 
adresatami programu „Umiem Pływać”.Zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z zakresu nauki pływania.

Operatorem zadania jest Słup-
skie Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe. Program 
„Umiem Pływać” zakłada prze-
prowadzenie 20 godzin lekcyj-
nych nauki pływania w ramach 
10 wyjazdów na pływalnie po 2 
godziny lekcyjne w okresie od 
września do grudnia 2014 r. Z 
terenu Gminy Nowa Wieś Lę-
borska do udziału w projekcie 
zakwalifikowało się 7 grup z na-
stępujących szkól: Zespół Szkół 
w Nowej Wsi Lęborskiej, Ze-
spół Szkół w Leśnicach, Zespół 
Szkół  w Redkowicach, Zespół 
Szkół w Łebieniu oraz Zespół 
Szkól w Garczegorzu. Program 
powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” współfinan-
sowany jest przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Po-
morskiego oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.
(GB)

Program 
„Umiem 
Pływać” 

zakłada prze-
prowadzenie 

20 godzin 
lekcyjnych
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