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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Pomysłodawcą wprowadze-
nia dwujęzycznych tablic jest 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział w Cewicach, 
Stowarzyszenie Rozwoju So-
łectwa Popowo i Stowarzy-
szenie Rozwoju Bukowiny.  I 
chociaż te organizacje zło-
żyły wniosek do urzędników 
gminnych w lipcu 2014 roku 
to pierwsze pomysły związa-
ne z wprowadzeniem kaszub-
skich nazw miały miejsce w 
2011 roku.

- Już we wrześniu 2011 
roku  dzieci  uczyły się języ-
ka kaszubskiego we wszyst-
kich szkołach podstawowych 
naszej gminy. Miała miejsce 
także kampania informacyjna 
dotyczącą zachęcenia Kaszu-
bów do wpisywania w formu-
larzu swojej przynależności 
etnicznej i przyznawania się 
do posługiwania się językiem 
kaszubskim -podkreśla Adam 
Nowak, prezes oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Cewicach.

Przedstawiciele tej organiza-
cji podkreślają, że według da-
nych z 2002 roku posługiwa-

nie się językiem kaszubskim 
albo bycia Kaszubą zadekla-
rowało na terenie gminy Ce-
wice tylko kilkadziesiąt osób. 
Wiosną 2012 roku okazało się 
natomiast, że według Naro-
dowego Spisu Powszechnego 
2011 przynależność kaszub-
ską zadeklarowało minimum 
10% mieszkańców gminy.

W konsultacjach społecz-
nych mogą wziąć udział 
mieszkańcy gminy wpisani do 
rejestru wyborców i będą one 
ważne, jeśli weźmie w nich 
udział 25 procent uprawnio-
nych osób.  Jeśli mieszkańcy 
opowiedzą się za wprowa-
dzeniem kaszubskich nazw to 
wszystkie koszty takich zmian 
zostaną pokrte z budżetu pań-
stwa. Konsultacje potrwają do 
drugiego stycznia 2015 roku. 

Na terenie gminy konsul-
tacje przeprowadzono już 
w miejscowościach Popo-
wo, Okalice i Dziechnie. We 
wszystkich tych miejscowo-
ściach w konsultacjach wzięło 
udział więcej  niż wymagane 
25% osób uprawnionych, któ-
re w 100% akceptują pomysł 
wprowadzenia na terenie ich 
miejscowości dwujęzycznych 
tablic w języku kaszubskim i 

CEWICE WPROWADZĄ 
KASZUBSKIE NAZWY?
W gminie Cewice trwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia kaszubskich 
nazw. Jeśli mieszkańcy zgodzą się na takie rozwiązanie to tablice pojawią się we 
wszystkich gminnych miejscowościach. Dwujęzyczne tablice można już teraz znaleźć na 
przykład w Kartuzach, w Bytowie i na terenie powiatu puckiego.

Cztery dni potrwają 
obchody Święta 
Niepodległości 
w Lęborku. 

Młodzieżowa Rada 
Miasta Lęborka w 
rozpocznie już po raz 
drugi zbiórkę chary-
tatywną pn. „Czeko-
ladowa akcja. Poda-
ruj Mikołaja!”. 
W zeszłym roku 
udało się zebrać 
ponad 3.700  cze-
koladowych fi gurek. 
Organizatorzy liczą 
na pobicie tego re-
kordu.
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- Czy będzie tak w pozosta-

łych miejscowościach? Trudno 
powiedzieć.  Wśród mieszkań-
ców  gminy są osoby, których 
korzenie  wywodzą się z róż-
nych części kraju. Jedni prze-
bywają wśród nas już tak dłu-
go, że jak mówią są Kaszubami 
przez zasiedzenie ,inni  jeszcze 
nie poczuli i może nigdy nie 
poczują pełnej więzi z społecz-
nością kaszubską - tłumaczy 
Adam Nowak.

Według lokalnego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego wprowadzenie tablic po-
prawi atrakcyjność turystyczną 
gminy i ułatwi komunikacji na 
je terenie.

„Kaszubskość” gminy daje 
także wymierne korzyści � -
nansowe. Subwencja na naukę 
języka kaszubskiego w gminie 
to bowiem około 3mln złotych 
rocznie.

W styczniu przyszłego 
roku okaże się, czy 
w gminie Cewice pojawią 
się także kaszubskie 
nazwy miejscowości. 
Na zdjęciu tablica w Łebuni 
w gminie Cewice

Obchody Święta 
Niepodległości

Radni organizują 
zbiórkę 
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Znaleźliśmy mistrza parkowania w Lęborku. Kierow-
ca tego auta widocznie nie znalazł miejsca do zaparko-
wania, więc postanowił wjechać... na środek chodnika. 
Pewnie był dumny, że udało mu się zająć cały chodnik. 
A że piesi mają problem? Co go to obchodzi...

To zdjęcie otrzymaliśmy od naszego Czytelnika pana 
Szymona, mieszkańca Lęborka. Zostało zrobione w po-
niedziałek 3 listopada przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Lęborku. Dziękujemy naszemu Czytelnikowi za zdjęcie 
i jednocześnie zachęcamy wszystkich: przysyłajcie do 
nas mailem zdjęcia, uwagi. Wszystko, co dotyczy co-
dziennego życia mieszkańców powiatu lęborskiego. 
Wasze listy, zdjęcia i maile będziemy publikować na 
portalu Gle24.pl, zaś problemy i wątpliwości, z który-
mi się zgłosicie, postaramy się wyjaśnić u właściwych 
instytucji i osób za to odpowiedzialnych. Na sygnały 
od Was czekamy pod adresem: g.bryszewski@expres-
sy.pl. (GB)

W Urzędzie Gminy w No-
wej Wsi Lęborskiej zorgani-
zowano uroczyste wręczenie 
medali nadanych przez Pre-
zydenta RP za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Medale 
otrzymały dwie pary z 50 
letnim stażem małżeńskim - 
Krystyna i Zygmunt Michalik 
z Mostów oraz Alina i Ginter 

Kapiszke z Nowej Wsi Lębor-
skiej.

Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie to specjalne 
odznaczenie przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej doceniające 
zgodność pożycia małżeń-
skiego, trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra założonej przed pół 

wiekiem rodziny. Szanow-
nym Jubilatom gratulacje 
oraz życzenia złożyli Wójt 
Gminy Nowa Wieś Lęborska 
Ryszard Wittke i Jerzy Dyk-
tyński, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Wójt Gmi-
ny wręczył podziękowania za 
Długoletnie Pożycie oraz me-
dale i kwiaty. (GB)

Brak parkingu? Nie szkodzi, jest chodnik

Pstryk Zmieniamy 
okolice

Samorząd  Województwa 
pomorskiego przyznał Łebie 
dofinansowanie w wysokości 
65 tys. złotych. Pieniądze po-
służą do stworzenia w mieście 
dwóch siłowni zewnętrznych.

Siłownie zewnętrzne zostaną 
zlokalizowane w dwóch miej-
scach kluczowych dla rekre-
acji w mieście - w parku im. 

Jana Pawła II i w kompleksie 
sportowym przy ul. Tysiącle-
cia.

Pierwsza z siłowni ma ofero-
wać urządzenia: biegacz, or-
bik, wioślarz, stepper, ławka/
prostownik pleców, druga si-
łownia udostępni miłośnikom 
rekreacji orbitek, twister i wa-
hadło, rower, masaż pleców 

(pozycja siedząca), biegacz i 
koła Tai Chi (małe i duże).

Cała inwestycja jest aktual-
nie na etapie zbierania ofert.

Dofinansowanie budowy 
siłowni zewnętrznych przy-
znano w ramach środka 4.1 
“Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa”.
(GB)

Siłownie zewnętrzne powstaną w Łebie

Nagrodzono
małżeństwa

Małżeństwa otrzymały medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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W gminie Wicko projekt 
jest realizowany już od 5 lat 
a liderem rejonu jest Boże-
na Kruszyńska, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wicku.

- Każdego roku wolonta-
riusze (SuperW) ruszają do 
rodzin zgłoszonych przez 
instytucje, szkoły, księży czy 
sołtysów. Ale żeby ci wolon-
tariusze mogli odwiedzać 
rodziny, najpierw muszą 
przejść proces rekrutacji, 
później ukończyć szkolenie, 
oraz zdać test, co najmniej na 
80% metodą e-learningową. 
Dopiero wówczas Lider Re-
jonu, może przydzielić Su-
perW konkretnej rodzinie i 
dopiero wówczas następuje 
najważniejsza część projek-
tu, jakim jest spotkanie z 
daną rodziną - tłumaczy li-
derka rejonu.

W tym roku udało się po-
zyskać, aż 22 wolontariuszy, 
oprócz 16 osób z Wicka, 
pomyślnie proces rekrutacji 

przeszły również 2 osoby z 
Lęborka, 3 osoby z Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, oraz 
1 osoba z Łeby. Aby praca 
w rejonie sprawniej prze-
biegała, podzielono rejon 
na konkretne zespoły. Gru-
pę wolontariuszy z Wicka i 
Łeby – przejęła Żaneta Ma-
zur. Natomiast grupę wolon-
tariuszy z Lęborka i Nowej 
Wsi Lęborskiej  Michał Sała-
ta. Każdy SuperW odwiedzi 
maksymalnie 3 rodziny, nie 
oznacza to jednak że wszyst-
kie one zostaną włączone do 
projektu Szlachetnej Paczki.

- Mam nadzieję, że i tym 
razem uda się to uczynić i 
będziemy dumni z efektów 
naszych wspólnych działań! 
– mówi Wójt Gminy Wicko  
Dariusz Waleśkiewicz, który 
od początku aktywnie włą-
cza się w realizację projektu. 
(W pierwszym roku Wójt 
również był SuperW). - Ja 
ze swojej strony nadal będę 
wspierał Drużynę SuperW, w 
każdy możliwy sposób- do-
daje.

Szlachetna Paczka – to 
ogólnopolski projekt pomo-

cy rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji material-
nej, realizowany przez Sto-
warzyszenie Wiosna. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariu-
szy, darczyńców i dobro-
czyńców, na dwa tygodnie 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia, rodziny otrzymu-
ją paczki odpowiadające ich 
indywidualnym potrzebom, 
a często również marzeniom. 
Oprócz rzeczy materialnych, 
rodziny dostają sygnał, że to 
również od nich zależy czy 
zmienią swoją sytuację.

Wolontariusze, czyli Su-
perW, szukają rodzin w po-
trzebie, następnie spotykają 
się z nimi, diagnozują ich 
sytuację, poznają konkretne 
potrzeby i podejmują decy-
zję o włączeniu do projektu. 
Z kolei Darczyńcy przygo-
towują konkretną pomoc 
dla konkretnej, aczkolwiek 
anonimowej, rodziny, którą 
znają tylko z relacji wolon-
tariusza. 

Szlachetna akcja

22 wolontariuszy Szlachetnej Paczki będzie działało na terenie 
powiatu lęborskiego. Akcja to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez 
Stowarzyszenie Wiosna.
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Na terenie 
powiatu 

 działać będzie 
22 wolontariu-

szy Szlachet-
nej Paczki
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Radni organizują zbiórkę charytatywną
Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka w rozpocznie już po raz drugi zbiórkę charytatywną 
pn. „Czekoladowa akcja. Podaruj Mikołaja!”. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 3.700 
czekoladowych figurek. Organizatorzy liczą na pobicie tego rekordu.

Radni organizują zbiórkę charytatywną
Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka w rozpocznie już po raz drugi zbiórkę charytatywną 
pn. „Czekoladowa akcja. Podaruj Mikołaja!”. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 3.700 

Każdy uczeń oraz nauczy-
ciel może podarować czekola-
dowego Mikołaja, który tra�  
do dzieci, rodzin potrzebują-
cych oraz osób samotnych. 
W szkołach już udostępnio-
no specjalne pomieszczenie 
z zamykaną szafą, gdzie Mi-
kołaje te będą bezpiecznie 
magazynowane. Podobnie 
jak w zeszłym roku wszystkie 
szkoły w powiecie lęborskim 
wyraziły chęć przyłączenia-
się do inicjatywy. W każdej 
szkole za przeprowadzenie 
akcji odpowiedzialny bę-
dzie samorząd uczniowski. 
Akcja rozpocznie sięjuż od 
27 października i będzie 
trwała do 3 grudnia br. Tego 
dnia  wszystkie czekolado-
we Mikołaje zostaną przez 
młodych radnych odebrane 
ze szkół, od osób i instytu-
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Młodzieżowa akcja potrwa do 3 grudnia

cji partnerskich i przeliczone. 
Mikołaje mają 5 grudnia tra� ć 
do Domu dziecka w Lęborku, 
Punktu Caritasu w Lęborku-
,Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lęborku, Domu 
Opieki Społecznej; tra� ą także 
do dzieci przebywających tego 
dnia na oddziałach lęborskiego 
szpitala,dzieci odwiedzających 
tego dnia Miejską Bibliotekę 
Publiczną i do dzieci w przed-
szkolach gminnych na terenie 
miasta i gmin sąsiednich.

– To już druga edycja naszej 
akcji charytatywnej. Nasza 
młodzież chętnie chce poma-
gać tym, którzy tej pomocy po-
trzebują. Jestem przekonany, 
że uda nam się zebrać ogrom-
ną ilość czekoladowych Mi-
kołajów dla dzieci i pobijemy 
ubiegłoroczny rekord. Koszt 
takiego Mikołaja jest niewiel-
ki a radość dziecka ogromna- 
mówi Jakub Herczyk,przewod-

niczący Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka.

Akcja organizowana jest 
przez Młodzieżową Radę Mia-
sta Lębnorka we współpracy ze 
Stowarzyszeniem EDUQ oraz 
samorządami uczniowskimi 
ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponad gimnazjal-
nych z terenu miasta Lęborka, 
Łeby oraz gmin: Nowa Wieś 
Lęborska, Wicko i Cewice.W 
tym roku patronat honorowy 
nad akcją objęli: Starosta Po-
wiatu Lęborskiego – Wiktor 
Tyburski, burmistrz miasta Lę-
borka – Witold Namyślak, wójt 
gminy Wicko – Dariusz Waleś-
kiewicz, wójt gminy NowaWieś 
Lęborska – Ryszard Wittke oraz 
wójt gminy Cewice - Jerzy Per-
nal. Partnerami strategicznymi 
tej „czekoladowej akcji” została 
� rma Lane Energy Poland oraz 
Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata”. (GB)





Kandydaci do Rady Powiatu Lęborskiego:

OKRĘG nr 1
Wiktor 
Tyburski 

Starosta Lęborski, wie-
loletni samorządowiec 
i działacz społeczny, 
współtwórca Solidar-
ności w powiecie

Mariola Motyl 

Pedagog, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Le-
śnicach ,Przewodni-
cząca Komisji Polityki 
Społ. IV,V i VI kadencji 
RM w Lęborku

Irena 
Sapińska 

Lekarz stomatolog, Rad-
na Powiatu Lęborskie-
go wiceprzewodnicząca 
Komisji Budżetu, czło-
nek Komisji Zdrowia

Elżbieta Godderis

Radna RM, koordyna-
tor projektów europej-
skich, Przewodnicząca 
Rady Org. Pozarządo-
wych, Zarząd Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku

Maria 
Machola 

Założyła Stow. „Jeste-
śmy Razem” i Przed-
szkole Integracyjne; 
tworzy Warsztaty Tera-
pii dla niepełnospr.

Krzysztof 
Filip 

Prezes Lęborskiego 
Towarzystwa Bu-
downictwa Społecz-
nego Spółka z o.o. 
w Lęborku

Cezary 
Tatarczuk 

Ekspert ds. bezpie-
czeństwa, dr historii 
prawa, emerytowany 
komendant policji, na-
uczyciel akademicki

Jagoda 
Wesołowska 

Inżynier, dyrektor fabryki 
mebli, działacz społecz-
ny - prezes KTNOT w la-
tach 1994-2007, obecnie 
gospodarka odpadami

Michał 
Jastrząbek 

Student Politechni-
ki Gdańskiej, Primus 
Inter Pares Liceum 
Ogólnokształcącego 
nr 1 w Lęborku

Tadeusz Lis 

nauczyciel w Ze-
spole Szkół Gospo-
darki Żywnościowej 
i Agrobiznesu oraz 
w Społecznym Gim-
nazjum Językowym

Elżbieta 
Sopyłło 

Przedsiębiorca, 
przez wiele lat 
zaangażowana 
społecznie w pracę 
z młodzieżą szkolną

Jan 
Drywa 

Absolwent Uniwer-
sytetu Gdańskiego, 
emerytowany na-
uczyciel chemii

Tadeusz 
Krawczyk 

Lęborczanin, miłośnik 
aktywnej turystyki, 
wiceprezes regional-
nego oddziału PTTK 
w Słupsku

Anetta 
Kruzel 

Pielęgniarka, absol-
wentka Akademii Me-
dycznej w Gdańsku, 
pracuje w Domu Po-
mocy Społecznej

Piotr Zięć

Młody (rocznik 
1983), żonaty, tata 
bliźniaczek, mena-
dżer, przedsiębiorca, 
mgr inż. budownic-
twa (PG)

Krystian 
Kuczyński 

Z wykształcenia 
nauczyciel, obecnie 
pracownik samorzą-
dowy, wychowanek 
Pogoni Lębork

Aleksandra 
Romanowska 

Właścicielka szkoły 
językowej Helen Do-
ron. Sprawna orga-
nizacyjnie, pomysło-
wa. Mężatka, 3 dzieci

Krystyna 
Gosz 

Magister ekonomii 
(Uniwersytet Gdański), 
przedsiębiorca, od 25 
lat prowadzi sklep ko-
smetyczny w Lęborku

Joanna 
Ziemkowska 

Szczęśliwa mężatka, 
matka 2 córek. 
Dynamiczna, 
posiadająca zmysł 
organizacyjny

Hubert 
Namyślak

Radny Powiatu Lębor-
skiego, wiceprzewodni-
czący Komisji Rewizyjnej 
oraz Bezpieczeństwa, 
aplikant adwokacki

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Alicja Zajączkowska 

Inżynier, nauczyciel, Wicebur-
mistrz Lęborka, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Budowlanych w Lęborku 
w latach 1995-2008

1

LĘBORK,

Nasza Kandydatka do Sejmiku Województwa Pomorskiego:

Wspólnie wspieramy 
WITOLDA NAMYŚLAKA
w wyborach na Burmistrza Miasta Lęborka



OKRĘG nr 2
Tadeusz Rabka 

Radny Powiatu Lębor-
skiego, przewodniczą-
cy Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Tury-
styki, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łebie

Róża 
Majchrzak 

Dyrektor Zespołu 
Szkół w Wicku

Jolanta 
Fic

Mężatka,3 dzieci, 
nauczyciel, magister 
matematyki, studia 
podyplomowe Za-
rządzanie Oświatą

Paweł Dąbrowski 

Pracownik UM w Łebie, 
od lat związany z tury-
styką, koordynator pro-
jektu Morze, Góry i Ma-
zury. Postaw na mło-
dość i doświadczenie!

1 2 3 4

OKRĘG nr 3
Adam 
Nowak 

41l., mgr inż. leśnik 
prezes ZKP oCewice 
i KS LEŚNIK-CEWICE 
saksofonista zespołu 
SYNKOPA

Barbara 
Budzyńska

Mieszka w Leśnicach, 
emerytowana nauczy-
cielka, pracowała w SP 
nr 1 w Lęborku i ZS 
w Nowej Wsi Lęborskiej

Dariusz 
Więckowski

Lekarz Rodzinny 
od 29 lat pracuje 
w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Nowej 
Wsi Lęborskiej

Jerzy 
Pernal

Mgr inż. chemik, 
Wójt Gminy Cewice 
w kadencji 2010-2014

1 2 3 4

Dorota 
Przybylska 
- Jezierska 

Mieszkanka Lubowi-
dza, od 15 lat pracuje 
w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia

Renata 
Kalicińska 

Mieszkanka Rozgorza, 
na co dzień pracuje 
w lęborskim szpitalu 
jako pielęgniarka

Paulina 
Król 

Pośrednik w obrocie 
nieruchomościami, 
związana z rynkiem 
lęborskim i wejhe-
rowskim

Tomasz 
Sopyłło 

29 l., mgr nauk poli-
tycznych (Uniwersy-
tet Gdański), pracow-
nik Starostwa Powia-
towego w Lęborku

Iwona 
Mielewczyk 

Nauczyciel, 
wieloletni 
dyrektor szkoły

Marcin 
Wójcik 

44l., prowadzi � rmę 
transportową, miło-
śnik starych moto-
cykli, organizował 
Zloty Skuterów

Michał 
Szczupaczyński 

Asystent Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskie-
go, Członek Zarządu 
Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

5 6 7 8

9 10 11

Kandydaci do Rady Powiatu Lęborskiego:

Aleksandra 
Majchrzak

Rolnik, 2 dzieci, prowadzi 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
w Krępie Kaszubskiej

1

Nasza Kandydatka do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska: 

ŁEBA, GM. WICKO,

GMINY: NOWA WIEŚ LĘBORSKA, CEWICE,

16 LISTOPADA 2014
Wybory Samorządowe

Wspólnie wspieramy
JERZEGO PERNALA
w wyborach na Wójta Gminy Cewice
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Lęborskie uroczystości roz-
poczną się w już w piątek 7 
listopada. Tego dnia o godzi-
nie 12.45 w sali audiowizual-
nej “Mechanika” rozpocznie 
się wykład historyczny i pre-
zentacja słowno-muzyczna w 
wykonaniu uczniów SGJN. 
Zaplanowano również wy-
kład “Budowa Portu Gdyń-
skiego w okresie międzywo-
jennym”, który przedstawi 
Dariusz Małszycki, Starszy 
Kustosz Działu Historycz-
nego Muzeum Miasta Gdyni 
Sobotnie uroczystości będą 
miały charakter sportowy. 
O godzinie 11 w lasku przy 
Stadionie Miejkim zaplano-
wano Indywidualne Biegi 
Przełajowe z okazji Święta 
Niepodległości.

Dwa dni później, czyli w 
poniedziałek uroczystości 
rozpoczną się mszą świętą 
w intencji ojczyzny ( Sank-
tuarium św. Jakuba Ap., go-
dzina 18), tego dnia nastąpi 
także Złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniająca Ofiary 
Katastrofy Smoleńskiej przy 

Obchody Święta 
Niepodległości
Aż cztery dni będą trwały obchody Święta Niepodległości w Lęborku. 
Zaplanowano imprezy sportowe, wykłady historyczne i śpiewanie 
pieśni historycznych.

Fo
t. 

LC
K

 F
re

ga
ta

Miłośnicy kąpieli zimową porą przejdą chrzest. Neptun, 
włada Mórz i Oceanów zaprasza na Chrzest Morsów Łeb-
skich.

Imprezę zapowiedziano na niedzielę 9 listopada o go-
dzinie 13. W programie tego wydarzenia można znaleźć: 
chrzest Morsów, wręczenie certyfikatów z uściskiem ręki 
Prezesa a także gry i zabawy. (GB)

Morsy przejdą chrzest

fo
t. 
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Dęta “Ziemia Lęborska” zagra 
“Gaude Mater Polonia” i Hymn 
Państwowy a uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 przedstawią 
montaż słowno-muzyczny. Za-
planowano również wystąpie-
nie Burmistrza miasta, złożenie 
kwiatów, salwę honorową w 
wykonaniu 1 Lęborskiego Ba-
talionu Zmechanizowanego i 
zakończenie konkursu “Wolna 
Polska na wesoło”. Na zakoń-
czenie uroczystości zaplanowa-
no wiązankę pięskni patriotycz-
nych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej “Ziemia Lęborska”. W 
Święto Niepodległości o godzi-
nie 11.45 będzie miała miejsce 
także Parada Rekonstruktorów, 
a w sali LCK Fregata nastąpi (o 
godzinie 13) śpiewanie pieśni 
patriotycznycha o 17 wystąpi 
chór “Wiarusy”. W tym roku 
będzie miała miejsce piąta edy-
cja Wspólnego Śpiewania Pie-
śni Patriotycznch, a ta impreza 
jest jedną z nielicznych okazji 
do wspólnego przypomnienia 
sobie starych polskich piosenek 
i pieśni patriotycznych.

- Zapraszamy szczególnie ro-
dziny wraz z dziećmi – mówi 
Paweł Piwka, dyrektor LCK 
„Fregata”.  – Poprzednie edycje 
wspólnego śpiewania cieszyły 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem, więc i w tym roku 
liczymy na to, że lęborczanie 
będą chcieli wspólnie śpewać.
Imprezie będzie towarzyszyła 
aukcja prac wykonanych przez 
podopiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Lwiąt-
ko”. Teksty pieśni zapewniają 
organizatorzy. 
(GB)

Sanktuarium św. Jakuba a o 
godzinie 19.30 nastąpi uroczy-
stość pod tablicą Polskiej Rady 
Ludowej (ul. Targowa 48).

Uroczystości we wtorek 11 
listopada rozpoczną się mszą 

świętą o godzinie 10. w Sanktu-
arium św. Jakuba Ap., godzinę 
później nastąpi uroczysty prze-
marsz pod Obelisk Niepodle-
głości przy Rondzie Solidarno-
ści. W tym miejscu Orkiestra 

W ramach obchodów Święta Niepodległości wystąpi 
m.in chór “Wiarusy”
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Jak wygląda świadomość 
społeczeństwa w staraniu 
się o odszkodowanie? Czy 
ludzie nie wiedzą, że należą 
im się pieniądze np. gdy 
ktoś spowodował kolizję 
drogową i uszkodził im 
samochód?

- Zazwyczaj zdają sobie spra-
wę, że należy im się odszkodo-
wanie, ale nie mają świadomo-
ści, jakiej wysokości. 

Przecież wyceny są przygo-
towywane przez rzeczo-
znawców...

- Tak, ale to rzeczoznawcy za-
trudnieni przez firmy ubezpie-
czeniowe. A ubezpieczyciel nie 
ma żadnego interesu w tym, 
żeby wypłacić wysokie odszko-
dowanie. Wręcz przeciwnie – 
firmy muszą zarabiać i starają 
się jak najbardziej zaniżyć kwo-
tę wypłaconą poszkodowane-
mu. Nie można polegać na ich 
wycenie, bo na styku poszko-
dowany-firma ubezpieczenio-
wa jest konflikt interesów. 

Co zatem należy zrobić, gdy 
doszło do szkody, czy to 
komunikacyjnej, czy mająt-
kowej czy w końcu gdy ktoś 
ucierpiał?

- Najlepiej jak najszybciej 
zgłosić się do profesjonalistów, 
czyli np. do naszego biura. W 
razie potrzeby nasi pracowni-
cy mogą również przyjechać 

bezpośrednio do domu klienta. 
Podkreślam, że konsultacja jest 
całkowicie bezpłatna. 

Jeżeli taka osoba zgłosi się 
do państwa jak wygląda 
dalsza procedura?

- W pierwszej kolejności 
analizujemy dokumenty oraz 
okoliczności zdarzenia i na tej 
podstawie wstępnie określamy 
szanse na to, czy uda się otrzy-
mać odszkodowanie i jakiej 
wysokości. Dopiero wówczas 
klient może podpisać z nami 
umowę i rozpoczynamy cały 
proces od złożenia odwołania 
aż po wypłatę odszkodowania. 

Ile to kosztuje?
- Przez cały czas trwania 

sprawy nie pobieramy żadnych 
opłat. Dopiero po uzyskaniu 
odszkodowania od klienta 
otrzymujemy ustaloną wcze-
śniej prowizję. Zazwyczaj jest 
to bardzo niewielki procent, a 
odszkodowania dla klientów 
często są kilkakrotnie przewyż-
szające te, które proponuje fir-
ma ubezpieczeniowa. 

Czyli przez cały czas repre-
zentujecie klienta zarówno 
przed firma ubezpieczenio-
wą, jak również w sądzie, 
jeżeli dojdzie do rozprawy?

- Dokładnie tak. Mamy swo-
ich prawników i rzeczoznaw-
ców – są to fachowcy, którzy 

Odzyskaj należne Tobie pieniądze!
O tym, jak firmy ubezpieczeniowe celowo zaniżają odszkodowania za szkody komunikacyjne, majątkowe czy osobowe 
oraz w jaki sposób odzyskać należne pieniądze z Markiem Wasielke, właścicielem Biura Pomocy Poszkodowanym 
MAWA w Wejherowie, rozmawia Rafał Korbut. 

Jakie jeszcze usługi świad-
czy pańska firma?

- Ciekawą propozycją jest 
skup szkód komunikacyjnych z 
OC sprawcy. Polega to na tym, 
że jeśli ktoś miał kolizję i zosta-
ło wypłacone odszkodowanie z 
OC sprawcy to może się do nas 
zgłosić z dokumentami i my 
ocenimy, czy przysługuje mu 
wyższe odszkodowanie. Jeżeli 
tak, ale klient nie chce długo 
czekać, proponujemy gotówkę 
w ciągu 48 godzin i odkupuje-
my tę szkodę. Dla klienta spra-
wa się kończy, my zaś docho-
dzimy swoich praw. 

Czyli radzi pan, aby nie pró-
bować walczyć samemu z 
prawnikami zatrudnianymi 
przez firmy ubezpieczenio-
we, tylko zlecić odzyskanie 
odszkodowania?

- Oczywiście, gdyż często 
klient w rzeczywistości otrzy-
muje znacznie większe pienią-
dze. My pobieramy niewielką 
prowizję, zaś klient ma gwaran-
cję, że sprawa będzie załatwiona 
przez profesjonalistów, którzy 
mają w tym doświadczenie. To 
po prostu się opłaca. Możemy 
reprezentować klienta w każdej 
sprawie. I nie jest tu przeszkodą 
brak pieniędzy przez klienta – 
to mu finansujemy cały proces 
a klient płaci dopiero po tym, 
jak ubezpieczyciel wypłaci mu 
odszkodowanie. 

Dziękuję za rozmowę. 

Biuro Pomocy 
Poszkodowanym MAWA
ul. 12 Marca 181/5
tel. 604 336 206
tel. 604 336 221

www.mawaszkody.pl

specjalizują się w dziedzinie od-
szkodowań. I podkreślam jesz-
cze raz – przez cały proces nie 
pobieramy żadnych opłat. 

A co, jeżeli szkoda została 
wcześniej zgłoszona a firma 
ubezpieczeniowa wypłaciła 
odszkodowanie? Czy można 
coś jeszcze zrobić?

- Oczywiście, są na to trzy lata 
od wystąpienia szkody. Należy 
się zgłosić do nas i my przygo-
tujemy odwołanie oraz będzie-

my starać się o wypłatę wyższej 
kwoty. Zawsze warto się o to 
starać, bo często można dostać o 
wiele większe pieniądze, niż po-
czątkowo. Oczywiście cała pro-
cedura nie ma żadnego wpływu 
na wypłacone już odszkodowa-
nie co gwarantuje, że nie moż-
na na tym nic stracić, a jedynie 
zyskać. 

A czy można samemu 
odwoływać się do ubezpie-
czyciela?

- Można ale z doświadcze-
nia wiem, że większość takich 
spraw kończy się odmową ze 
strony firmy ubezpieczeniowej. 
Pisma muszą być przygotowa-
ne przez specjalistów, często 
konieczna jest wycena rzeczo-
znawcy, itd. Bardzo rzadko 
zdarza się, aby osoba prywatna 
była w stanie uzyskać wyższą 
kwotę. Natomiast my – jak już 
wspomniałem – mamy specja-
listów, którzy po prostu się na 
tym doskonale znają. 
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Zderzenie z ptakiem, który 
został zassany do wlotu silni-
ka mogło spowodować awarię 
w samolocie Su-22M4. Jego 
pilot, podporucznik pilot 
Mateusz Piotrowski zadecy-
dował o awaryjnym lądowa-
niu w Siemirowicach. - Mło-
dy pilot zadziałał wzorowo, 
zachowując spokój niezbędny 
każdemu lotnikowi - oceniają 
wojskowi.

Do zdarzenia doszło 22 paź-
dziernika w okolicach 44 Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Sie-
mirowicach-Cewicach, gdzie 
podporucznik pilot Mateusz 
Piotrowski wykonywał samo-
lotem Su-22M4 lot szkolny 
po trasie z macierzystej bazy 
w Świdwinie z treningowymi 
zajściami proceduralnymi na 
obce lotnisko. Po wykonaniu 
ostatniego zajścia, podczas 
fazy odejścia znad lotniska i 

nabierania wysokości, usły-
szał stuk i zmianę dźwięku 
pracy silnika oraz poczuł 
nietypowy zapach w kabinie.
Pilot natychmiast zdecydo-
wał o przerwaniu zadania i 
lądowaniu na lotnisku w Sie-
mirowicach. Uczynił to zgod-
nie z przewidzianymi na taką 
okoliczność procedurami. 
Wylądował bezpiecznie i bez 
następstw.

Po zatrzymaniu samolotu 
wspólnie ze służbami lotni-
skowymi dokonał oględzin 
samolotu. Okazało się, że 
prawdopodobną przyczyną, 
dla której musiał przerwać 
lot, było zderzenie z ptakiem, 
który został zassany do wlotu 
silnika.

-W zaistniałej sytuacji, w 
deficycie czasu, młody pilot 
zadziałał wzorowo, zachowu-
jąc spokój niezbędny każde-

mu lotnikowi. Świadczy to o 
jego dobrym indywidualnym 
wyszkoleniu, ale także o wy-
sokim poziomie szkolenia 
lotniczego prowadzonego 
w 21 Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego”, ocenia gen. broni 
pil. Lech Majewski, Dowód-
ca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, który osobiście 
pogratulował ppor. Piotrow-
skiemu właściwego działania.
Teraz szczegółowe czynności 
sprawdzające okoliczności 
zdarzenia podejmą specjali-
ści zajmujący się badaniem 
zdarzeń lotniczych.

Do awarii doszło podczas 
lotu szkolnego samolotu Su-
22M4 (na zdjęciu).
(GB)

Awaryjne lądowanie 
w Siemirowicach
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Łeba znalazła się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych gmin 
miejskich tegorocznego Ran-
kingu Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego i nominowano 
ją do nagrody Gmina Roku 
2014.

Gmina Miejska Łeba znalazła 
się w pierwszej dziesiątce naj-
lepszych gmin miejskich tego-
rocznego Rankingu Zrówno-

ważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. 
Ogłoszenie wyników rankin-
gu oraz uroczystość wręczenia 
dyplomów odbędą się podczas 
konferencji „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodar-
czy Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego” się 3 listopada w 
Sali Kolumnowej Sejmu RP w 
Warszawie.

Miejscowość może się także 
pochwalić nominacją do na-
grody Gmina Roku 2014. No-
minacja to efekt decyzji Zarzą-

du Mazowieckiego Zrzeszenia 
Handlu, Przemysłu i Usług a 
plebiscyt realizowany jest w ra-
mach Narodowego Programu 
Promocji Polska Przedsiębior-
czość 2020, którego zadaniem 
jest budowanie konkurencyj-
ności polskich przedsiębiorstw. 
Inicjatywa spotkała się z po-
parciem Kancelarii Prezydenta 
RP. Gala, podczas której zosta-
ną wręczone nagrody odbędzie 
się 29 listopada i połączona 
będzie z Kongresem Polskiej 
Przedsiębiorczości.

Dwa wyróżnienia 
dla Łeby
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Łeba została 
nominowana 

do nagrody 
Gmina Roku 

2014
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SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę Mieroszy-
no 1000m. Cena 50 tys. do ma-
łej negocjacji. Tel: 607-563-067

SPRZEDAM mieszkanie 3 po-
kojowe 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: 
(58) 672-60-75.

SPRZEDAM ziemię 2500m2 
w Lówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

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

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, 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 pokój umeblo-
wany, mile widziana kobieta. 
Bolszewo, Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Seat Ibiza lll 2002r 
1,2b srebrny Stan Idealny 
z Niemiec cena:7700zł Kaliska. 
Tel: 508-902-036

SPRZEDAM Seat Arosa 2002r. 
Stan Idealny z Niemiec 1,0 mpi 
Kaliska. Tel: 508-902-036

KUPIĘ

AUTO Skup, skupujemy 

wszystkie marki i roczniki. 
Super ceny, dojazd. Tel: 784-
136-136

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

MOTOCYKL jawa 350 twin 
sport, Tczew. Tel: 728-185-466

INNE

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70x13.rocz.09. 09. Cena 
320 zl. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

POMOC w nauce matematyki 
i � zyki. Egzaminy maturalne, 
nauczyciel specjalista. Gdynia, 
Tel: (58) 623-30-45 

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, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM tv samsung lcd 
37 cali. Stan bardzo dobry 2 
letni, cena 550 zł, Gdynia. Tel: 
888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

ZOSTAŃ konsultantem d/s 
planowania � nansowego. 
Wyślij CV na adres: midtrade@
onet.pl 

PRACA dodatkowa tylko 
Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

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

TOWARZYSKIE

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepa-
lący pozna Panią.

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów. Tel: 514-120-213. Sopot

SINGEL 33 lat modelowy typ 
urody, penis 20cm, szukam 
pani 30 – 55lat sponsorki z kla-
są. Tel: 728-185-466. Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM warchlaki 20-30 
kg. Sztuk 150. Cena 160zł/szt. 
Tel: 723-157-876

RÓŻNE

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 512-757-
719

F. MEKOWSKI – kartuski 
malarz. Sprzedam dwa obrazy 
malowane na desce o wym 
23/49. Tel: 607-154-049

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 
rozkładana, nowe. Cena 4000 
zł. Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri „Bolonia” rozkładana ka-
napa + dwa rozkładane fotele. 
Nowy 4000 zł. Tel:790-398-115.

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość 80 cm, 
szerokość 50 cm, długość 70 
cm, MDF dąb. Cena 120 zł. Tel: 
510-501-955

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów – 50zł sztuka. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM Odkurzacz Power-
Med, wielofunkcyjny przeciw 
alergiczny z pojemnikiem na 
kurz z wodą. Mało używany, 
plus cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek. Cena 3400 
zł. Tel: 796-400-131 Sierakowice

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

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 
501-534-260.

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

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: 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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki 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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

ŻYCZENIA

PANI Bogusławie Labuda 
i dyrekcji Muzeum Piśmien-
nictwa Muzyki Kaszubskiej, 
za umożliwienie zwiedzania 
persjonariuszce pobliskiego 
dps wraz z wolontariuszką, ser-
decznie dziękujemy. Wspaniała 
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Indywidualne i drużyno-
we biegi lekkoatletyczne 
zorganizowano na Stadionie 
Miejskim w Lęborku w 
sobotę 25 października.

Zawody zorganizowano 
w sobotę 25 października w 
ramach rozpowszechniania 
sportu, w tym sportów ze-
społowych i promocji pro-
jektu „Baltic Rally – Bałtyc-
kie mistrzostwa amatorów 
w grach zespołowych” Pro-
gram Południowy Bałtyk.W 
klasyfikacji dzwiewcząt 
rocznika 2004 i młodszych 
w dystansie 700 m wygrała 

Zuzanna Lica (rocznik 
2005, SP8), która uzyskała 
25 punktów, w klasyfikacji 
chłopców rocznika 2004 i 
młodszych w dystansie 700 
m wygrał Bartłomiej Szyca 
(2004, SP8), który zdobył 
25 punktów. W klasyfikacji 
dziewcząt rocznika 2002-
2005 na dystansie 100 m 
wygrała Wiktoria Naczk 
(2002, SP8) zdobywając 25 
punktów, w analogicznej 
rywalizacji dla chłopców 
wygrał Dominik Miśnik 
(2002, SP8) z 25 punktami.
(GB)

W hali sportowej w Lębor-
ku tylko pierwszy pojedy-
nek miał zacięty przebieg. 
Na maksymalnym dystansie 
pięciu setów Robert Floras 
okazał się lepszy od Filipa 
Szymańskiego. W decydują-
cej grze zawodnik Dartomu 
Bogorii wygrał 11:5 i odniósł 
czwarty sukces w rozgryw-
kach. W drugiej grze Da-
niel Górak zwyciężył Jakuba 
Perka, a Paweł Fertikowski 
nie dał szans debiutujące-
mu w superlidze Adamowi 
Doszowi. Dartom Bogoria 
przerwała złą passę, a zdoby-
te trzy punkty pozwoliły jej 
awansować na drugie miejsce 
w tabeli (dziesięć punktów). 
Ma jednak rozegrany mecz 
więcej. Drużyna z Pomorza 
ma w dorobku cztery “oczka” 
i utrzymuje dziewiątą lokatę. 

Rywalizowano 
na miejskim stadionie
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Zawody zorganizowano w ramach promocji projektu 
„Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów 
w grach zespołowych”

Tenis stołowy. Pogoń 
pokonana przez mistrza
Drużynowy mistrz Polski Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki pokonała w Lęborku miejscową Pogoń 3:0.

Poltarex Pogoń Lębork - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 0:3
Filip Szymański - Robert Floras 2:3 (11:6, 9:11, 11:13, 11:7, 5:11)
Jakub Perek - Daniel Górak 0:3 (5:11, 6:11, 8:11)
Adam Dosz - Paweł Fertikowski 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz - Dojlidy Białystok 3:0
Mihai Bobocica - Artur Grigorev 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)
Leonardo Mutti - Bogusław Koszyk 3:0 (11:8, 11:9, 11:6)
Alan Woś- Piotr Chmiel 3:2 (6:11, 9:11, 11:5, 15:13, 11:6)
Carbo-Koks Polonia Bytom - Dekorglass Działdowo 0:3
Jakun Kosowski - Patryk Chojnowski 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 9:11)
Tomas Konecny - Jiri Vrablik 2:3 (11:4, 11:4, 7:11, 7:11, 5:11)
Radek Mrkvicka - Xu Wenliang 1:3 (11:4, 9:11, 6:11, 4:11)

W hali sportowej
w Lęborku tylko 
pierwszy pojedynek 
miał zacięty przebieg
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Po raz drugi Polski Zwią-
zek Strzelectwa Sportowego 
zorganizował Młodzieżową 
Ligę Strzelecką. Do turnieju 
finałowego, który rozegrany 
został w Gdyni drużyny wy-
łonione zostały w cyklu za-
wodów ogólnopolskich.Klub 
Lider-Amicus reprezentowała 
drużyna w karabinie pneu-
matycznym w składzie: Julia 
Okuniewska, Diana Malotka-
Trzebiatowska, Maja Chrza-
nowska i Kamila Bulman.

Osiem najlepszych zespo-
łów rozlosowanych zostało 
do dwóch grup. Lider-Amicus 
trafił do grupy wraz ze Ślą-
skiem Wrocław, Flotą Gdynia 
i Społem Łódź. Drugą grupę 
tworzyły: Kaliber Białystok, 

Zawisza Bydgoszcz, Gryf 
Słupski i Agat Złotoryja.Lę-
borczanki w rozgrywkach 
grupowych pokonała Flotę 
Gdynia 14:2 i Społem Łódź 
14:10 oraz przegrała ze Ślą-
skiem Wrocław 13:11, co dało 
jej drugie miejsce w grupie A i 
prawo walki o brązowy medal 
z Kalibrem Białystok, drugą 
drużyną grupy B. Mecz o trze-
cie miejsce wygrały zawod-
niczki Lidera-Amicus poko-
nując drużynę z Białegostoku 
64:56. Najlepszą zawodniczką 
naszego zespołu w rozgryw-
kach grupowych była Diana 
Malotka-Trzebiatowska, która 
zdobyła 21 pkt na 39 zdoby-
tych przez klub. W meczu o 
brązowy medal wysoką formę 

zaprezentowała Maja Chrza-
nowska zdobywając 28 pkt na 
64 zdobyte przez klub. Złoty 
medal w tej konkurencji zdo-
był bydgoski Zawisza, medal 
srebrny Śląsk Wrocław.

Równolegle rozegrany został 
Puchar Gdyni w strzelaniach 
pneumatycznych.Reprezen-
tantki Lidera-Amicus opano-
wały całe podium w karabinie 
pneumatycznym młodziczek. 
Złoty medal wywalczyła Ka-
mila Bulman (275 pkt), srebr-
ny Maja Chrzanowska (275 
pkt), a brązowy Magdalena 
Pełka (272 pkt). W kategorii 
OPEN Diana Malotka-Trze-
biatowska weszła do finału, w 
którym zajęła piąte miejsce.
(GB)

Lęborczanie w Lidze Strzeleckiej

Najlepszą zawod-
niczką lęborskiego 

zespołu w rozgryw-
kach grupowych 

była Diana Malotka-
Trzebiatowska

 ( w środku)
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