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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Nieodłączną częścią festy-
nów w Garczegorze  właśnie 
atrakcje militarne, a organi-
zatorzy prawie co roku pró-
bują przygotować coś, co 
zachwyci i zszokuje widzów.  
W 2009 roku w tej miejsco-
wości udało się pobić rekord 
świata w zgniataniu samo-
chodów czołgiem. Wtedy 

czołg (T55 z demobilu) prze-
jechał przez 22 ustawione 
w dwóch rzędach auta.  
Podczas tegorocznej edycji 
festynu, która miała miejsce 
w sobotę 18 lipca organiza-
torzy próbowali uatrakcyj-
nić wydarzenie sprzed kilku 
lat. Zadbali takze o bardziej 
widowiskową oprawę wy-
darzenia – tym razem po-
jazd gąsienicowy zgniatał 
bowiem płonące samochody 

w otoczeniu ściany ognia. 
-Taka oprawa zgniatania sa-
mochodów to nasz autorski 
pomysł. Chcieliśmy widzom 
zaproponować coś nietu-
zinkowego i unikalnego.
Ogromna frekwencja festynu 
pokazała, że ludzie szukają 
podobnych atrakcji - podkre-
śla Andrzej Syldatk, organi-
zator festynu.
Do zgniatania samochodów 
wykorzystano 2S1 Goździk, 

czyli samobieżną haubicę 
kalibru 12 mm konstrukcji 
radzieckiej. Organizatorzy 
rozpoczęli już procedurę, 
której efektem ma być ofi -
cjalne uznanie tego nietu-
zinkowego wydarzenia za 
rekord świata.
-Jak tylko zdobędziemy re-
kord to od razu się tym po-
chwalimy - podkreślają or-
ganizatorzy.
Oprócz atrakcji militarnych 

dla uczestników festynu 
przygotowano także rywa-
lizacje sportowe - odbył 
się tam turniej gry w Baśkę 
i mecz towarzyski  między 
IV-ligowymi „Aniołami” 
Garczegorze a III-ligową 
drużyną Arka Gdynia.  Na 
zakończenie imprezy wystą-
pił  popularny zespół disco-
polo - Masters, który ma na 
swoim koncie ogromny hit 
„Żono Moja”.

Gorąco w Garczegorzu!
FESTYN | To była wyjątkowo atrakcyjna edycja festynu w Garczegorzu (gmina Nowa Wieś Lęborska). Jego największą 
i widowiskową atrakcją była próba ustanowienia rekordu świata w zgniataniu płonących samochodów w ścianie ognia 
pojazdem gąsienicowym.
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Marcin Styczeń debiuto-
wał w 1994 roku (w wieku 
16 lat) w plebiscycie mło-
dych talentów „Chcę być 
gwiazdą” w Polskim Radiu 
Katowice. Gwiazdą nigdy 
być nie chciał, ale marzył 
o swoim zespole i swojej 
publiczności. Pierwszy ze-
spół „Forte” założył jesz-
cze w liceum i występował 
z nim w latach 1995-2000. 
Następnie rozpoczął karierę 
solową. Postanowił sam wy-
dawać swoje płyty, dlatego 
założył własną Agencję Ar-
tystyczną SM-ART. Debiu-
tancką płytę „Pieśń o Bogu 
ukrytym” z piosenkami do 
wierszy Karola Wojtyły wy-
dał w 2006 roku. Dwa lata 
później ukazała się pierwsza 
w pełni autorska płyta „21 
gramów”.
W roku 2009 Marcin Sty-
czeń nawiązał współpracę 
z poetą Ernestem Bryllem, 
której owocem są płyty:  
„Bryllowanie” (2009, 2011 
wersja live), „Zejdźmy się 
jak na wilię” (2012), „Gol-
gota Jasnogórska” (2013) 
oraz książka z płytą „Duchy 
poetów” (2013).
Obok własnej twórczości 
i działalności muzycznej 

Marcin Styczeń prowadzi 
w Radiu Warszawa audycję 
„Muzyka z duszą”, poświę-
coną piosence poetyckiej. 
W latach 2009-2011 pra-
cował TVP1 w programie 
„Między ziemią a niebem”, 
wcześniej w Telewizji Puls 
wspólnie z Moniką Białek 
prowadził Magazyn (Pro)
rodzinny „Niedzielnik”.
Przez wiele lat był prezen-
terem kilku warszawskich 
rozgłośni: Radia Dla Ciebie, 
Radia 94 i Radia Plus. Był 
także konferansjerem w le-
gendarnym klubie studenc-
kim „Hybrydy”, gdzie orga-
nizował cykliczną imprezę 
„Hybryda Poetica”.
- W Łebie po raz pierwszy 
artysta wystąpił w 2011 r. 
razem z Ernestem Bryllem, 
następnie w 2014 r. z gita-
rzystą Tomaszem „Orłem” 
Rządem - informuje Maria 
Konkol, dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Łebie.
26 lipca Marcin Styczeń za-
gra w Łebie koncert autorski 
z towarzyszeniem gitarzysty 
Tomasza Pffeiffera. Kon-
cert odbędzie się w koście-
le Wniebowzięcia NMP ul. 
Powst. Warszawy 28 o godz. 
21. Wstęp jest wolny.

marciN stYczeŃ 
zaGra w łebie
KONCERT | Marcin Styczeń - pieśniarz, kompozytor, au-
tor tekstów wystąpi w Łebie w niedzielę 26 lipca. Koncert 
odbędzie się w kościele Wniebowzięcia NMP ul. Powst. 
Warszawy 28 o godz. 21. Wstęp jest wolny.

Mały Kuba to uczeń SP nr 46 
w Gdyni. Ze względu na choro-
bę (chłopiec urodził się z cho-
robą nowotworową, później 
zdiagnozowano u niego kolej-
ny nowotwór) Kuba korzysta 
tam z indywidualnego toku 
nauczania. Kontakt z Fundacją 
Mam Marzenie, która zajmuje 
się spełnianiem marzeń dzieci 
zagrożonych śmiertelną cho-
robą pozwolił chłopcu spełnić 

swoje marzenie o zostaniu żoł-
nierzem. „Niebieskie Berety” 
z Lęborka przygotowały dla 
chłopca bogaty program zajęć 
w jednostce.
Podczas wizyty w jednostce, 
która miała miejsce w piątek 
10 lipca chłopiec został  miano-
wany honorowym żołnierzem 
batalionu i dumnie założył 
niebieski beret. Kuba zwiedził 
także Salę Tradycji Batalionu, 

tam jego rodzice zdradzili, że 
chłopiec ma wojskowe korze-
nie związane z lęborskim bata-
lionem – przed laty służył tam 
jego dziadek.
Po spotkaniu z historią przy-
szedł czas na spotkanie z praw-
dziwym wojskiem.S pecjalnie 
dla chłopca przygotowano 
pokaz sprzętu i uzbrojenia 
bądącego na wyposażeniu ba-
talionu.  

Ostatnim i  najbardziej emo-
cjonującym zadaniem było 
dowodzenie Bojowym Wozem 
Piechoty. Chłopiec spróbował 
także jak to jest być Działo-
nowym lub Kierowcą takiego 
pojazdu.
Na zakończenie wizyty w jed-
nostce chłopiec otrzymał cer-
tyfi kat super żołnierza oraz 
certyfi kat spełnionego marze-
nia.
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Dziewięcioletni żołnierz 
AKCJA | Dziewięcioletni Kuba z Gdyni został żołnierzem 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowane-
go. To marzenie chłopca, który zmaga się z chorobą nowotworową spełniła fundacja Mam Marzenie 
i żołnierze z lęborskiej jednostki.
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Dziennikarze portalu Onet, 
zbierając materiały do rankin-
gu przejechali całe Wybrzeże, 
obserwowali i rozmawiali z tu-
rystami i właścicielami mniej-
szych i większych biznesów 
nad  morzem. W sumie zajrzeli 
do  ponad 70 miejscowości 
i kąpielisk praktycznie w tym 
samym czasie, co miało wpły-
nąć o obiektywość rankingu.
Tegoroczną edycję rankin-

gu wygrała Ustka, na drugim 
miejscu znalazł się Kołobrzeg, 
a trzecią pozycję zajęła plaża 
w Świnoujściu.
Plaża w Łebie znalazła się na 6 
miejscu rankingu.
Twórcy rankingu wysoko oce-
nili szeroką ofertę aktywnego 
sposobu spedzania wolnego 
czasu w Łebie i okolicach, 
podkreślono również, że Łeba 
i Darłowo to dwie duże miej-

scowości wypoczynkowe 
z przyjaznami cenami dla tu-
rystów.
O pozycji w rankingu decydo-
wała ta sama, wypracowana 
od lat punktacja. Najważniej-
sze było plaże i ich otoczenie 
– za samą wodę i piasek moż-
na zdobyć połowę punktów; 
dalej pod uwagę brano róż-
norodność bazy noclegowej 
i gastronomicznej, możliwości 

wypoczynku aktywnego, kryte 
pływalnie, aquaparki oraz bo-
gactwo imprez artystycznych, 
sportowych i rozrywkowych. 
Twórcy rankingu pod uwagę 
brali także  wszelkie atrakcje, 
które zapewniają „przetrwanie” 
w czasie niepogody - zabytki, 
muzea, galerie i inne atrakcje, 
zlokalizowane w samej miej-
scowości lub w jej oko-
licy. (GB)

Plaża w Łebie na 6 miejscu
NAGRODA | Już po raz siódmy portal Onet przygotował raport „Najlepsze plaże w Polsce 2015”. 
Plaża w Łebie znalazła się na szóstym miejscu tego rankingu.
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Powiatowi radni spotkali się 
o siedzibie starostwa 10 lip-
ca o godzinie 13.30. I cho-
ciaż wybór nowego starosty 

był najważniejszym punktem 
obrad to do głosowania w tej 
sprawie doszło dopiero około 
godziny 16. Wcześniej miała 
miejsce prezentacja programu 
dwóch kandydatów (kandyda-
turę Teresy Ossowskiej-Szarej 

zgłosił Waldemar Walkusz, 
przewodniczący rady, o stano-
wisko ubiegał się także Maciej 
Barański, który „po amerykań-
sku” sam zgłosił swoją kandy-
daturę) i ostra walka na argu-
menty.

Część radnych zarzucała 
Ossowskiej-Szarej rozbicie 
dotychczasowej koalicji dla 
stanowisk oraz brak sprecy-
zowanego programu.Ostro na 
temat dwóch kandydatów wy-
powiedział się radny Wiktor 

Teresa Ossowska-Szara nowym starostą
SAMORZĄD | Radni powiatowi wybierali nowego starostę. Po kilku godzinach ostrej dyskusji i walki na argumenty nowym starostą została Teresa 
Ossowska-Szara.

Tyburski.
- Nie zgadzam się diagnozą 
większośći pomysłów radne-
go Barańskiego i nie będę na 
niego głosował. Działalność 
radnej Ossowskiej-Szarej jest 
szkodliwa dla powiatu, za-
miast konkretnego programu 
reprezentuje ona coś, co moż-
na nazwać „chciejstwem” - 
przekonywał radny Tyburski.
Podczas dyskusji pojawił się 
wątek dodatkowego etatu 
w zarządzie.
- Radna Teresa Ossowska-
Szara zażądała dodatkowego 
etatu w zarządzie, nie mogłem 
się na to zgodzić - tłumaczył 

przed głosowaniem starosta 
Edmund Głombiewski.
- Kto chciał usłyszeć moje 
postulaty, ten je usłyszał. Nie 
będę przytaczać prywatnych 
rozmów, nie zniżajmy się do 
takiego poziomu - tłumaczyła 
radna. Ostatecznie radna Te-
resa Ossowska-Szara otrzy-
mała 10 głosów (na sali było 
19 radnych), jej kontrkandy-
data poparło trzech radnych.
Na stanowisko wicestarosty 
wybrano Elżbietę Godderis. 
Pozostałe miejsca w Zarzą-
dzie zajęli: Adam Nowak, 
Jarosław Pruski i Krzysztof 
Pruszak.
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Wybór starosty poprzedzila 
burzliwa dyskusja radnych.

Peron powstał w miejsco-
wości Mosty przy linii kole-
jowej nr 202 na szlaku Go-
dętowo-Lębork.
Peron ma 215 metrów dłu-
gości i 6 metrów szerokości. 
Jego nawierzchnia została 
wykonana z szarej kostki 
brukowej - betonowej z żół-
tym pasem bezpieczeństwa. 
Peron oświetlony jest 11 la-
tarniami.  
Miejsce zostało wyposażone 
w pochylnię dla osób niepeł-
nosprawnych. Pojawią się 
również ławki, kosze i tabli-
ca informacyjna.

Stacja w Mostach została 
nazwana „Lębork-Mosty” 
i będą się przy niej zatrzy-
mywały jedynie pociągi 
SKM. 
Inwestycja powstała we 
współpracy fi nansowej Gmi-
ny Miasta Lębork, Powiatu 
Lęborskiego oraz Gminy 
Nowa Wieś Lęborska.
Pierwsi pasażerowie przy-
stanku „Lębork-Mosty”  
będą mieli okazję wsiąść do 
pociągu 1 września 2015 r.  
Uroczyste otwarcie peronu 
zostało przewidziane na ko-
niec sierpnia. (GB)

PeroN JUż GotowY
INWESTYCJA | Po kilku latach starań i przygotowań 
w Mostach (gmina Nowa Wieś Lęborska) powstał peron 
kolejowy. 16 lipca miał miejsce  odbiór techniczny obiektu.
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Lęborskie Dni Jakubo-
we  nawiązuje do tra-
dycji spotkań kupców 
i rzemieślników, które 
organizowano w Lębor-
ku od XIV wieku, łącząc 
wymiar religijno-ducho-
wy z czysto handlowym. 
Reaktywowano go jako 
odpust w parafi i św. Ja-
kuba. Od tego czasu Jar-
mark co roku przyciąga 
tysiące turystów.
Podobnie, jak w ubie-
głych latach także w tym 
roku przygotowano wy-
darzenia o charakterze 
religijnym i duchowym, 
które będą związane 
z postacią Patrona Lę-
borka św. Jakuba Apo-
stoła. Będzie to uroczysta 
suma odpustowa, msza eku-
meniczna i święcenie pojaz-
dów.  Zaplanowano również  
koncert muzyki chrześcijań-
skiej Communio, a francisz-
kanie zaproszą najmłodszych 
na gry i zabawy pod nazwą 
„Franciszkanie dzieciom”.
Wyjątkową,  jarmarkową 
atmosferę podkreślą takie 
wydarzenia jak kiermasz 
twórców ludowych, plener 
malarski, wystawa w wie-
ży kościoła św. Jakuba, tra-
dycyjne kramy z wyrobami 
rzemieślniczymi, cukrową 
watą, balonami, konkursy dla 
dzieci i dorosłych, występy 
zespołów lokalnych, regio-
nalnych.

Ważnym wydarzeniem Lę-
borskich Dni Jakubowych 
będzie uroczystość wręczenia 
statuetki Lęborskiego Lwa 
podczas sesji RM inauguru-
jącej Lęborskie Dni Jakubo-
we. Honorowe Wyróżnienie 
Miasta Lęborka przyznawane 
jest za szczególne zasługi dla 
miasta i w tym roku trafi  do 
lęborskich harcerzy.
Inne atrakcje trzydniowe-
go świętowania do  Uliczny 
Bieg św. Jakuba, Międzyna-
rodowe Spotkania z Folk-
lorem - Muzyka Regionów 
czy imprezy odbywające 
się na ulicy Staromiejskiej
W tym roku jako gwiaz-
dy wystąpią Kamil Bedna-
rek i Patrycja Markowska.
Dużym zainteresowaniem 

na pewno będzie się cieszył 
Międzynarodowy Zlot Jaku-
bów, który w tym roku odbę-
dzie się już po raz dziewiąty.  
Do udziału w zlocie organi-
zatorzy zapraszają każdego 
mężczyznę i chłopca noszą-
cego szlachetne imię Jakub. 
Zlot kończy się tradycyjnym 
fi nałem na scenie głównej 
z losowaniem cennych na-
gród i wspólnym zdjęciem. 
Rok temu w zlocie uczestni-
czyło 222 Jakubów.
Jak co roku, będzie się dzia-
ło na ulicy Staromiejskiej - 
występy muzyków, koncerty 
zespołów, pokazy, konkursy 
i animacje, stoiska twórców 
ludowych, uliczny spektakl 
teatralny ożywią lęborski 
deptak.

ŚWIĘTO MIASTA | To będzie najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyjno-handlowa w Lęborku, która przyciągnie do miasta tysiące mieszkańców 
powiatu i turystów.  W dniach 24-26 lipca odbędzie się Święto Miasta, czyli Lęborskie Dni Jakubowe.

Trzy dni świętowania
W ramach LDJ odbędzie się 

występ Patrycji Markowskiej.

Podczas ubiegłorocz-
nej edycji imprezy 

widowiskowy pokaz 
zaprezentowali Rzy-

mianie z Cewic.

Atrakcją LDJ 
będzie Ożywiona 

Starmiejska.
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                        e-mail: z.mochnacz@expressy.pl
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Nowy nabytek OSP Wicko to  
jedyny takiego rodzaju sprzęt 
na terenie Powiatu Lębor-
skiego oraz gmin Choczewo, 
Gniewino, Linia, Luzino. 
Na zakup auta jednostka 
OSP wWicku otrzymała do-
finansowanie w wysokości 

blisko 294 tys. zł. wramach 
projektu „Zakup samochodu 
ratowniczo–gaśniczego do 
likwidacji zagrożeń chemicz-
nych, ekologicznych, innych 
miejscowych zagrożeń oraz 
gaszenia pożarów na ob-
szarze zależnym od rybac-

twa w celu zachowania jego 
atrakcyjności”. W kupnie 
samochodu pomogły także 
dotacje – z budżetu gminy 
Wicko, powiatu lęborskiego 
i od PGE Energia Odnawial-
na S.A.
(GB)

Nowy pojazd OSP 
w Wicku
INWESTYCJA | Kosztował 719 820 złotych, ma napęd 4x4, zbiornik na 
3 tysiące litrów wody i wyposażenie do efektywnych działań chemiczno 
– ekologicznych. Taki jest właśnie pojazd ratowniczo-gaśniczy OSP Wicko. 
Samochód nazwano pieszczotliwie „Wicek”.
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OBWIESZCZENIE

STAROSTY LĘBORSKIEGO
Z DNIA 10.07.2015r.

Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), art. 49  i art. 61  § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z 
późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu na wniosek z dnia 29.05.2015r Gminy Miasto Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta 
Lębork, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej 
na:

„budowie ok. 300 m odcinka drogi łączącej obiekt mostowy z ul. Komuny Paryskiej oraz budowie ok. 100 m 
odcinka ul. Weterynaryjnej wraz z budową mostu nad rzeką Łebą w km 55+560 w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
• Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 
- działki nr 1, 57 obr. 2 w Lęborku
- działka nr 17/1 obr. 13 w Lęborku,
• Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
- działka nr 44/2 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 44 obr. 2 w Lęborku) 
- działka nr 59/2 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 59 obr. 2 w Lęborku) 
- działka nr 60/1 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 60 obr. 2 w Lęborku) 
- działka nr 63/3 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/2 obr. 2 w Lęborku)
- działka nr 17/9 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 17/2 obr. 13 w Lęborku)
• Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii: 
- działki nr 13, 43, 62/2, 201, 202 obr. 2 w Lęborku 
- działki nr 18, 22 obr. 13 w Lęborku
- działka nr 60/2 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 60 obr. 2 w Lęborku)
- działka nr 63/4 obr. 2 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/2 obr. 2 w Lęborku)

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczy-
stym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej decyzji na adres wskazany w kastrze nieruchomości. 
Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.

Zgodnie z art. 11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego za-
wiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

W związku z powyższym informuje się że, z w/w  wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowe-
go w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać ewentualne uwagi i  wnioski w terminie 5 dni od daty opubliko-
wania niniejszego obwieszczenia, (celem zapewnienia udziału społeczeństwa).

Zgodnie  z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14dni od daty 
publicznego ogłoszenia.

Impreza za zakończenie lata 
odbędzie się 30 sierpnia br. na 
Placu Pokoju. W programie tej 
imprezy masowej „Pożegna-
nie Lata 2015” w godzinach 

10-20 przewidziano m.in.: 
Ogólnopolski Przegląd Or-
kiestr Dętych, Teatrzyk ulicz-
ny przy ul. Staromiejskiej, 
Gdańska Orkiestra Ogrodowa. 

Atrakcyjny punktem imprezy 
będzie występ znanego kaba-
retu -  Formacja Chatelet.
Gwiazda wieczoru, Kayah– 
wystąpi o godz. 20.00. (GB)

Kayah pożegna lato
KONCERT | To będzie widowiskowe i atrakcyjne Pożegnanie Lata w Lębor-
ku. Podczas tej imprezy, którą zapowiedziano na 30 sierpnia wystąpi Kayah.
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Tym razem lęborski foto-
grafi k Robert Grynkiewicz 
zastosował technikę HDR, 
czyli zdjęcia o dużej rozpię-
tości tonalnej. Jak Lębork  
wygląda w tej nietypowej 
odsłonie można będzie się 
przekonać podczas promocji 
kalendarza 26 lipca o godz. 
14.30 w Centrum Informacji 
Turystycznej „Brama Ka-
szubskiego Piescienia” przy 
Al. Niepodległości.
Pierwsze 100 osób kalendarz 
Lęborka na rok 2016 otrzyma 
za darmo. Podczas promocji 
kalendarza przy Bramie wy-
stąpi zespół  folklorystyczny 
Koleczkowianie.
(GB)

Promocja miejskiego 
kalendarza
PREMIERA | Tradycją Lęborskich Dni Jakubowych jest premiera miejskiego kalendarza na następny 
rok. Tym razem promocja kalendarza odbędzie 26 lipca o godz. 14.30 w Centrum Informacji Turystycz-
nej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy Al. Niepodległości.
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- Środki ze sprzedaży prac, 
które wspólnie wykonywa-
liśmy z dziećmi z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu 
przeznaczymy na nasze 
działania statutowe – mówi 
Emilia Wolska, wiceprezes 
Stowarzyszenia. - Nasz nie-
bieski namiot na ulicy Staro-
miejskiej będzie otwarty od 
24 do 26 lipca. Jednocześnie 
prowadzić będziemy akcję 
informacyjną o działalno-

ści „Niebieskiego Skarbu” 
i sprawach związanych z au-
tyzmem.
Akcja „Niebieski Skarb na 
Jarmarku św. Jakuba Ap.” 
w części sfi nansowana zo-
stała z Funduszu Akumu-
lator Społeczny dzięki któ-
remu zakupiono materiał 
niezbędny do samodzielne-
go wykonania przedmiotów 
artystycznych.
(GB)

Lider Rozwoju Regional-
nego to prestiżowy ogól-
nopolski program, którego 
laureatami zostają fi rmy 
i miasta działające dla do-
bra lokalnej  społeczności. 
W ocenie twórców progra-
mu, czyli Polskiej Agencji 
Przedsiębiorczości liderami 
są fi rmy i miasta skutecznie 
pozyskujące fundusze unijne 
na inwestycje, realizujące 

Nominacja dla NWL
NAGRODA | Gmina Nowa Wieś Lęborska została nominowana do nagro-
dy Lider Rozwoju Regionalnego 2015.
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je sprawnie i szybko, a przy 
tym nie zapominające o wielu 
innych potrzebach mieszkań-
ców.
Tytuł Lidera Rozwoju Regio-
nalnego trafi a do miejsc, gdzie 
widać pozytywne zmiany 
w otoczeniu dzięki realizacji 
wielu kluczowych projektów.
Program prowadzi Polska 
Agencja Przedsiębiorczości 
i „Biznes Plus”. Zwieńczeniem 
udziału w LRR jest gala, będą-
ca jednym z punktów Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości. 
To tam zapadają rozstrzygnię-
cia w programie i wręczenie 
tytułów Lidera Rozwoju Re-
gionalnego.
(GB)

„Niebieski skarb” 
Na JarmarkU
INICJATYWA | Samodzielnie wykonane doniczki, 
broszki, korale, ozdobne serduszka, torby na prezenty 
i inne artystyczne wyroby przygotowali na Lęborskie 
Dni Jakubowe członkowie i podopieczni Stowarzyszenia 
„Niebieski Skarb”. Przy wykonywaniu wyrobów pracowało 
ok. 20 osób.

Plac budowy nowej inwe-
stycji drogowej – ul. Orląt 
Lwowskich został przekaza-
ny wykonawcy na początku 
lipca.
W ramach prac ta grunto-
wa dotąd droga na długości 
200 m otrzyma asfaltową 
nawierzchnię; wykonane 
będzie także odprowadzenie 
wód deszczowych do rowów 
przy ul. Artylerzystów.
Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Budowlane „Wój-
cik” z Lęborka. Zadanie ma 
być zrealizowane do końca 
listopada 2015. Koszt – 415 
tys. zł.

Pod koniec czerwca br. ode-
brane zostały zrealizowane 
również inne inwestycje 
drogowe – Powstańców 
Warszawy, Słoneczna II 
etap, Błękitna I etap. Wy-
konano jezdnie i kanalizację 
deszczową. (GB)

nOwa asFaltOwa 
Ulica w mieŚcie
INWESTYCJA | Ulica Orląt Lwowskich otrzyma asfalto-
wą nawierzchnię. Inwestorem jest miasto Lębork, koszt 
prac to 415 tys. złotych.

Polub nasz profi l na fb 
i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze 
informacje
z całego powiatu lęborskiego!
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W edukacyjnej Rodzinnej 
Strefie Zabaw NIVEA po-
wstało wyjątkowe video-s-
tanowisko. Każdy dostanie 
szansę, aby sprawdzić, jak 
słońce widzi skórę przed oraz 
po nałożeniu kremu z filtrem.
Plażowicze dzięki wykorzy-
staniu techniki ultrafioletu 
w aparacie fotograficznym 
będą mogli zobaczyć, jak 

zmienia się warstwa ochronna 
na skórze przed i po nałożeniu 
kremu z filtrem. Akcja jest 
elementem globalnej kampa-
nii NIVEA, w ramach której 
we współpracy z fotografem 
Thomasem Leveritt’em NI-
VEA edukuje, jak ważne jest 
bezpieczne opalanie.
– Jako marka dbamy o edu-
kację i większą świadomość 

w zakresie ochrony przeciw-
słonecznej i chcielibyśmy, aby 
coraz więcej ludzi troszczyło 
się o skórę swoją i swoich 
najbliższych – mówi Marty-
na Kostrzyńska, PR Manager 
NIVEA.
Zasady prawidłowej ochro-
ny przeciwsłonecznej będzie 
można poznać podczas ca-
łodziennych konsultacji der-

matologicznych. Eksperci 
pomogą m.in. ocenić fototyp 
skóry oraz dobrać odpowiedni 
filtr. Po udanej zabawie plażo-
wicze będą mogli odpocząć 
w zacienionej strefie relaksu 
z leżakami. Rodzinna Strefa 
Zabaw NIVEA otwarta będzie 
od piątku do niedzieli w go-
dzinach 10.00-18.00.
(GB)

O opalaniu na plaży w Łebie
AKCJA | Tego lata każdy na własnej skórze może sprawdzić skutki działania promieni UV 
i pod okiem ekspertów przekonać się, jak ważna jest prawidłowa ochrona przeciwsłoneczna. 
W weekend 24-26 lipca na plaży A w Łebie stanie edukacyjna Rodzinna Strefa Zabaw NIVEA.

WYSTAWA | W ponie-
działek 13 lipca w lębor-
skim Muzeum pojawiła się 
ekspozycja „Nikifor”. Prawie 
50 prac Nikifora Krynickie-
go,  pierwszego polskiego 
przedstawiciela prymitywi-
zmu będzie można oglądać 
w lęborskiej placówce aż do 
października 2015 roku.

Nikifor Krynicki to przydo-
mek urodzonego w Krynicy 
Epifaniusza Drowniaka ży-
jącego w latach 1895 -1968, 
pierwszego polskiego przed-
stawiciela prymitywizmu.
Obrazy Nikifora Krynickie-

go – malowane farbami wod-
nymi, akwarelą lub ołów-
kiem, od zawsze wzbudzały 
wiele emocji. Jego dzieła są 
wynikiem oryginalnej wy-
obraźni, konsekwencji oraz  
ogromnej odwagi.
Blisko pięćdziesiąt prac ar-
tysty pochodzących z Pań-
stwowego Muzeum Etno-
graficznego w Warszawie 
będzie gościło w lęborskim 
Muzeum do końca paździer-
nika 2015 roku. Wystawę 
można oglądać w godzinach 
otwarcia Muzeum.
(GB)

Nikifor w lęborskim 
muzeum

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e





10 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

CZWARTEK, 23.07.2015
1400  - W głowie się 
            nie mieści 2D 
1600  - W głowie się 
            nie mieści 3D 
1800  - Ted 2 
2015  - Ted 2

PIĄTEK, 24.07.2015
1500  - Koko smoko 
         - PREMIERA
1645  - Koko smoko
1820  - Ted 2
2030  - Terminator: 
            Genisys 3D 

SOBOTA, 25.07.2015
1500  - Koko smoko
1645  - Koko smoko
1820  - Ted 2
2030  - Terminator: 
            Genisys 3D 

NIEDZIELA, 26.07.2015
1500  - Koko smoko 
         - PREMIERA
1645  - Koko smoko
1820  - Ted 2
2030  - Terminator: 
            Genisys 3D

PONIEDZIAŁEK, 27.07.2015
1500  - Koko smoko 
         - PREMIERA
1645  - Koko smoko
1820  - Ted 2
2030  - Terminator: 
            Genisys 3D

Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Ted 2
106min./Komedia/USA

Miś Ted podejmuje w 
swoim życiu poważną decyzję. 
Postanawia ożenić się z Tami 
Lynn (Jessica Barth) i mieć 
z nią dziecko. John (Mark 
Wahlberg), chcąc pomóc 
przyjacielowi, postanawia 
zostać dawcą nasienia. Jednak, 
aby nowożeńcy mieli prawo 
do opieki nad maluchem, miś 
musi udowodnić przed sądem, 
że jest istotą ludzką.

Terminator: Genisys
120min./Science Ficti on,Akcja
/USA

Film „Terminator: Genisys” to 
piąta odsłona serii science fi cti on 
Terminator. Za reżyserie odpo-
wiedzialny jest Alan Taylor („Thor: 
Mroczny świat”, „Gra o tron”). 
Na ekranie ponownie pojawi się 
Arnold Schwarzenegger, a part-
nerują mu Jai Courtney, Emilia 
Clarke oraz Jason Clarke.

W fabule fi lmu pojawią się 
nowe elementy, które będą jed-
nocześnie wstępem do nowych 
wydarzeń.

Koko smoko
83min./Animacja/Niemcy

Mały ognisty smok Kokos otrzy-
muje niezwykle odpowiedzialne 
zadanie: ma strzec ognistej trawy, 
która jest wielkim skarbem smo-
czego rodu. Niestety wystarczy 
chwila nieuwagi, a trawa znika 
Kokosowi sprzed nosa. Dzielny 
smok postanawia wyruszyć na 
poszukiwanie zaginionego skarbu. 
W tej przygodzie towarzyszyć mu 
będzie smoczy przyjaciel Oskar 
oraz sympatyczna kolczatka Lusia. 
Wkrótce Kokos odkryje dwie 
zaskakujące prawdy: po pierwsze 
-inne gatunki smoków nie prze-
padają za smokami ognistymi, po 
drugie –bez ognistej trawy całej 
wyspie grozi katastrofa. Mały bo-
hater postanawia zrobić wszystko, 
by uratować ojczyznę wszystkich 
smoków i położyć kres międzyga-
tunkowym waśniom.

Festiwal jest celebracją 
lata i muzyki, podczas któ-
rego na scenie wystąpią  
popularni polscy artyści, 
a mianowicie zwycięzca 
Superjedynki 2015 w kate-
gorii Supergwiazda – Grze-
gorz Hyży, którego utwory 
takie jak „Wstaję” czy „Na 
Chwilę” podbijają listy 
przebojów i doczekały się 
wielomilionowych odsłon 
na Youtube. 

Kolejnym wykonawcą 
będzie zwycięzca The Vo-
ice of Poland z 2011 roku – 
Damian Ukeje z zespołem. 
Wystąpi również funk-blu-
esowa formacja - Cotton 
Wing, która od lat wygry-
wa nagrody na festiwalach 
muzycznych, min. na Rawa 
Blues Festival! 

To nie koniec atrakcji. Na 
scenie będzie można zoba-
czyć  Mery Spolsky, która 

szturmem zdobywa coraz 
większą rzeszę fanów, a tak-
że nagrody na prestiżowych 
festiwalach. Dla łebskiej pu-

bliczności zaprezentuje się 
także Nightrun aka William 
Malcolm – czyli utalentowa-
ny fi nalista jednego z minio-

nych programów X-Factor, 
a także rockowe trio Popsy-
sze. 

(GB)

Łebski festiwal. Trzecia edycja
KONCERT | Już po raz trzeci Łeba będzie gospodarzem atrakcyjnego wydarzenia koncertowe-
go. 1 sierpnia na boisku sportowym, w pobliżu Szkoły Podstawowej odbędzie się Łebski Festi wal.

Początek spaceru z du-
chami Krzyżaków zaplano-
wano na piątek 24 lipca na 
godz. 21.30 (spotkanie przy 
Sanktuarium Świętego Ja-
kuba Apostoła).

W trakcie wieczornego 
spaceru będzie można wraz 
z przewodnikami – ducha-
mi zwiedzić średniowiecz-
ną część Lęborka i usłyszeć 
kilka ciekawostek z historii 
miasta. Będzie to okazja do 
przeniesienia się do czasów, 
kiedy miasto rozwijało się 
w granicach zachowanych 
do dziś murów obronnych 
i stanowiło ważny miej-
scowy ośrodek krzyżackiej 
władzy.

Amatorski Turniej Łucz-
niczy odbędzie się w sobo-
tę 25 lipca, w godzinach od 
12.00 do 16.00, na terenie 
pomiędzy Zamkiem Krzy-
żackim (obecną siedzibą 
Sądu Rejonowego) a rzeką 
Łebą. Wejście od ul. Wa-
ryńskiego. Udział w turnie-
ju jest nieopłatny, organi-
zatorzy zapewniają tarcze, 
łuki o różnej sile naciągu 
i strzały.

W kategorii indywidual-
nej każdy uczestnik oddaje 
6 strzałów do tarczy pięcio-
polowej punktowanej od 5 
do 1. W kategorii zespoło-
wej drużyna złożona z 3-5 

uczestników oddaje łącznie 
15 strzałów, przy czym każdy 
członek zespołu musi oddać 
minimum 2 strzały. O zwy-
cięstwie decyduje największa 
suma punktów.

Ze względu na amatorską 
formę imprezy z udziału 
w turnieju wykluczone są 

osoby z Lęborskiego Bractwa 
Historycznego oraz z grup 
historycznych, łuczniczych, 
rycerskich i innych o podob-
nym charakterze.

Nagrodami będą komplety 
naczyń ceramicznych - replik 
wykonanych na podstawie 
artefaktów odnalezionych 

w Lęborku w czasie prac ar-
cheologicznych w 2014 roku.
Wręczenie nagród zaplano-
wano na godz. 16.30.

Amatorski Turniej Łucz-
niczy wraz z nagrodami jest 
fi nansowany ze środków Po-
wiatu Lęborskiego.

(GB)

Spacer z duchami
SPACER | Lęborskie Bractwo Historyczne zaprasza na spacer z duchami Krzyżaków oraz Ama-
torski Turniej Łuczniczy. Wydarzenie odbędzie się w ostatni weekend lipca.
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Na skwerze Rybaka od 
wczesnych godzin poran-
nych gościł Festiwal Kuli-
narny „Zapomniane Smaki” 
podczas, którego można było 
spróbować wielu smacznych, 
staropolskich potraw. Tego 
dnia największym przysma-
kiem była Kaszubska Zupa 
Ziemniaczana tzw. „Żuchel”, 
którą każdy mógł się bez-
płatnie posilić. 

Punktualnie o godzinie 
16  Małgorzata Drywa po-
prowadziła zajęcia taneczne 
z Zumby dla dzieci. Godzinę 
później rozpoczęły się elimi-
nacje do wyboru Małej Miss 

Łeby 2015. Dziewczynki na 
scenie prezentowały swoje 
talenty wokalne, taneczne 
oraz gimnastyczne.  

O godzinie 18.00 depta-
kiem miasta (ul. Kościuszki) 
w kierunku skweru Rybaka 
przeszedł barwny korowód 
Księstwa Łeby w skład, któ-
rego szli m.in. samorządow-
cy, radni, koloniści, miesz-
kańcy oraz turyści. 

Gdy orszak doszedł na 
skwer Rybaka tam ze sceny 
wszystkich gości powitał 
burmistrz miasta Łeby – An-
drzej Strzechmiński, bur-
mistrz miasta Mikołajek – 

Piotr Jakubowski oraz para 
książęca: Celina Grabowska 
i Zbigniew Kosecki (Zbysz-
ko I). Po oficjalnej części 
zaproszono wszystkich do 
spróbowania słodkiego tortu 
śmietankowego. 

W międzyczasie na sce-
nie rozpoczęły się Ogólno-
polskie wybory Miss Lata 
2015. 12 atrakcyjnych kan-
dydatek rywalizowało ze 
sobą w czterech finałowych 
układach choreograficznych. 
Widowisko prowadził znany 
Hiszpan, polskiego pocho-
dzenia Conrado Moreno. 
Komisja jurorska postano-

Huczne obchody Święta Łeby
SAMORZĄD | 11 lipca 2015 roku Łeba obchodziła 658 rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji władze miasta przygotowały wiele atrakcji 
dla wypoczywających nad morzem gości.

wiła przyznać ten tytuł osiem-
nastoletniej - Patrycji Więcek 
z Bielsko-Białej, która rów-
nież została doceniona przez 

łebską publiczność. Kolejne 
tytułu trafiły do Natalii Go-
siewskiej i Beaty Juroszek. 

Po wyborach na scenie, odbył 

się koncert gwiazdy wieczoru 
-  zespołu SUMPTUASTIC, 
który poderwał widownię do 
wspólnej zabawy. (GB)
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Ergo Hestia i Energa Obrót 
po raz pierwszy proponują 
ubezpieczenie, skierowane do 
obecnych oraz nowych klien-
tów sprzedawcy energii elek-
trycznej, gwarantujące dodat-
kowo zabezpieczenie spłaty 
rachunków. Efektem współ-
pracy obu firm jest „Supero-
ferta” obejmująca gwarancję 
stałej ceny energii oraz pakiet 
ubezpieczeniowy „Pogromca 
rachunków”, z którego klien-
ci skorzystają, gdy stracą lub 
będą niezdolni do pracy oraz 
gdy trafią do szpitala w na-
stępstwie nieszczęśliwego 
wypadku.

– Połączenie sprzedaży 
energii z ubezpieczeniem to 
odpowiedź na oczekiwania 
klientów, którzy dopytywali 
nas o taką możliwość. Pro-
ponujemy ją zarówno no-
wym, jak i dotychczasowym 
naszym klientom, którzy do 
grudnia zdecydują się skorzy-
stać ze specjalnego pakietu 
promocyjnego – mówi Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa. – Zawiera on 
to nie tylko gwarancję stałej 
ceny sprzedaży prądu, nawet 
do końca 2018 roku, ale także 
– bez żadnych dodatkowych 
opłat – dodatkową ochronę, 
która w razie niektórych zda-
rzeń pozwoli im na spłatę zo-
bowiązań.

W pakiecie „Pogromca ra-
chunków” przewidziana jest 
wypłata świadczeń na wypa-
dek trzech ryzyk: utraty pracy, 
czasowej niezdolności do pra-
cy oraz hospitalizacji w na-

stępstwie nieszczęśliwego wy-
padku. W dwóch pierwszych 
przypadkach ubezpieczony 
może otrzymać w okresie 
obowiązywania ubezpiecze-
nia nawet do 1500 złotych.

Pakiet „Pogromca Rachun-

ków” to ubezpieczenie zapro-
jektowane przez ERGO Hestię 
dla spółki Energa Obrót. 

– Tworząc ten produkt, 
chcieliśmy zapewnić każde-
mu ubezpieczonemu poczucie 
bezpieczeństwa finansowego 

pokrywając stałe wydatki – 
wyjaśnia Aleksandra Brodow-
ska z ERGO Hestii. – Nie-
szczęśliwe zdarzenia losowe, 
takie jak utrata lub niezdol-
ność do pracy, zaskakują kon-
sumentów często w najmniej 

oczekiwanym momencie. 
Dzięki nowej ofercie, osoby 
te będą mogły przetrwać ten 
trudny okres bez konieczno-
ści ponoszenia dodatkowych 
kosztów, takich jak zaciąganie 
kredytów na spłatę bieżących 

zobowiązań. 
W przypadku hospitalizacji 

wypłacana jest kwota 150 zł 
za każdy dzień pobytu w szpi-
talu, pod warunkiem, że trwa 
on co najmniej cztery dni.

(GB)

Energia w pakiecie z ubezpieczeniem
WSPÓŁPRACA | Energa Obrót oraz Ergo Hestia wprowadzają wspólną ofertę łączącą nawet trzyletnią gwarancję stałej ceny prądu z pakietem ubezpieczeń. 
Osoby, które z niej skorzystają, uzyskają między innymi ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu.
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM działkę 
ogrodniczą na Sucharskiego 
z domkiem holenderskim, 
cena 10000 zł do uzgodnie-
nia. Tel: 783-480-685 

SPRZEDAM siedlisko na 
działce 4800 m2 w malow-
niczej okolicy, Zblewo. Tel: 
695-469-389

SIEMIROWICE k/Lęborka 
działki(6), płaski teren, wa-
runki zabudowy uzbrojone, 
Szkolna. Tel: 660-826-408

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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 budow-

laną, 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, 380 tys. 
zł, tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Honda Civic 1,7 
CDTI 2002r, 144,4 km, plus 
opony zimowe z felgami. 
Garażowany 9.9 tys zł. Tel: 
506-286-386

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwieranie 
drzwi, pomoc drogowa. Tel: 

789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia pozna spon-
sorów, również sex telefon, 
Sopot. Tel: 500-350-925

46-LETNIA, wolna pozna 
mężczyznę kulturalnego, 
niezależnego do stałego 
związku, oferty tylko sms. 
Tel: 786-856-086

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM cielaka, byczek 
czarno biały. Wiek 2 miesią-
ce, cena do uzgodnienia. 
Tel: 600-314-955

RÓŻNE

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-1970, 
Gdynia. Tel: 58 624-35-66

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, 
środków czysto-
ści oraz artyku-
łów szkolnych, 
z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

BURSZTYN 
kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM 
beczki plastiko-
we 200 litrów, 
idealne na dział-

kę 50zł. Tel: 503-631-333

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motorową 
marki Makita, mało używaną. 
Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne. Tel: 601-638-877

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

SPRZEDAM fotelik samo-
chodowy 0-13 kg 80 zł, 
krzesełko do karmienia  kółka 
200 zł, łóżeczko drewniane 
50 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

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

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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Tytuł drużynowych Mistrzyń 
Polski lęborczanki wywal-
czyły w karabinie sportowym 
60 strzałów leżąc uzyskując 
łączny wynik 1842,8 pkt. 
Miejsce drugie zajęły zawod-
niczki bydgoskiego Zawiszy 
1840,0 pkt. a trzecie Śląska 
Wrocław 1837,3 pkt.
Indywidualnie w tej konku-
rencji Paula Wrońska z wyni-
kiem 622,8 pkt. wystrzelała 1 
miejsce i tytuł

Mistrzyni Polski. Wrońska 
wyprzedziła Patrycję Ma-
kowską z Zawiszy (517,4 
pkt.) i Alicję Ziaję z AZS 
Częstochowa (616,3 pkt.). 
Pozostałe lęborczanki zajęły 
następujące miejsca:
• 10 Magdalena Pełka 
  – 612,8 pkt
• 22 Anna Chomiczewska 
  – 607,9 pkt
• 25 Maja Chrzanowska 
  – 607,2 pkt

• 28 Julia Okuniewska 
  – 606,7 pkt

Tytuł Mistrzyń Polski zdo-
byty w klasyfikacji druży-
nowej przez zawodniczki 
Lidera-Amicus cieszy tym 
bardziej, że został zdo-
byty przez doświadczoną 
już Paulę Wrońską u boku 
której wystartowały dwie 
pierwszoroczne juniorki 
młodsze.

Zespół z Lęborka po wy-
walczeniu srebrnych medali 
w wojewódzkim turnieju mini 
siatkówki „Kinder+sport”, 
uczestniczył  w finałowym tur-
nieju mistrzostw Polski w Kra-
kowie.

Zawody rozpoczęły się 
uroczystym otwarciem 
02.07.2015. Imprezę uświetnił 
swoją obecnością trener repre-
zentacji Polski Stephane Anti-
ga oraz byli reprezentanci Piotr 
Gruszka i Sebastian Świderski. 
W imprezie rywalizowało  po 
48 zespołów w trzech katego-
riach wiekowych dziewcząt 
i chłopców, co dało razem pra-
wie 300 zespołów. 

-Nasza drużyna rywalizowa-
ła w kategorii „czwórek”. Wy-
graliśmy z drużynami  z Szcze-
cina, Sulechowa, Wilkowa, 
Ciechocinka, Wschowej, Gru-
dziądza oraz musieliśmy uznać 
wyższość drużyn z Kalisza, 
Warszawy, Brzeska. Ostatecz-
nie chłopcy wywalczyli 33 
miejsce. Chłopcy mieli okazję 
uczestniczyć w turnieju , który 

został uznany za największy 
turniej mini siatkówki na świe-

cie - podkreśla Marcin Dawi-
dowski, trener zespołu.

Skład zespołu: Jakub Groth, 
Jakub Klimik, Konrad Czaja, 

Konrad Klasa oraz Dawid Wu-
towicz.

Wysoka pozycja w Krakowie
PIŁKA SIATKOWA | Najmłodsi adepci piłki siatkowej trenujący w klubie SPS Lębork rywalizowali w finałowym tur-
nieju mistrzostw Polski w Krakowie. Udało im się wywalczyć 33 miejsce.

TURNIEJ | 1 lipca rozegra-
no pierwsze zawody z cyklu 
„X Grand Prix Wakacji dzieci 
i młodzieży w tenisie ziem-
nym”.

Imprezę zorganizowa-
ła i przeprowadziła Szko-
łę Tenisa „SMECZ” oraz 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku. Udział w za-
wodach wzięło 26 młodych 
sportowców.

Zawodnicy startowali 
w trzech kategoriach: „chłop-
ców starszych” – 14-19 lat, 
„chłopców młodszych”- 
do 13 lat oraz w kategorii 
„dziewcząt”. Następne tur-
nieje odbędą się w ostatnie 
środy lipca i sierpnia. Tur-
nieje przeprowadzone zosta-
ną na kortach tenisowych na 
Kompleksie Rekreacyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku w przy ul. 9 Maja 
1. Zapisy do turnieju przyj-
mowane będą na 15 minut 
przed rozpoczęciem zawo-
dów. (GB)

młodzieżowa 
rywalizacja 
w tenisa

medale dla strzelców
STRZELECTWO SPORTOWE | Ostatni czerwcowy tydzień okazał się bardzo szczęśliwy 
dla strzelców Lidera-Amicus Lębork. Z zakończonych w niedzielę 28 czerwca we Wrocławiu, Mi-
strzostw Polski Kobiet i Mężczyzn drużyna w składzie: Paula Wrońska, Magdalena Pełka i Maja 
Chrzanowska powróciła ze złotym medalem.

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Trener Waldemar Walkusz 
w okresie przygotowawczym 
zarządził treningi 4 razy 
w tygodniu, a w soboty gry 
kontrolne. Od 13 do 18 lip-
ca zawodnicy trnowali 2 lub 
3 razy dziennie w ramach 
obozu. Jego elementem była 

także analiza spotkań z rundy 
wiosennej. Klubowa telewi-
zja PogońGolTV przekazała 
komplet nagrań wideo z me-
czów Pogoni w Lęborku, co 
bardzo ułatwi trenerowi zaję-
cia z taktyki.

W pierwszym sparingu 11 

lipca Pogoń podejmowała 4. 
drużynę III ligi z ub. sezo-
nu Kaszubię Kościerzyna. 
Goście wygrali 2:0, a w dru-
żynie Pogoni zagrało aż 22 
zawodników w tym testowa-
ni obrońcy z Bałtyku Gdy-
nia – Michał Siwak i Wie-

kowianki Wiekowo – Adrian 
Kalinowski. Z zespołem po 
dłuższej przerwie spowodo-
wanej szkoleniem wojsko-
wym trenuje 20-letni lewy 
obrońca Michał Fudala oraz 
wychowankowie z rocznika 
1996: Aleksander Jastrzębski 

i Marcin Kołodziejski. W ka-
drze zabrakło natomiast lek-
ko kontuzjowanego Łukasza 
Kłosa. W drugim sparingu 
18 lipca także z III ligowym 
Bałtykiem Koszlin padł re-
mis 2:2. Bramki dla Pogoni 
zdobywali Mateusz Madziąg 

i Sylwester Ilanz.   
Poza meczem z Kaszubią 

i Bałtykiem Pogoń zagra jesz-
cze towarzysko z drugoligo-
wym Gryfem Wejherowo oraz 
trzecioligową Cartusią Kartu-
zy i KS Chwaszczyno, a na 
koniec z Sparta Sycewice.

Pogoń szykuje się na nowy sezon
PIŁKA NOŻNA | Tylko 11 dni wakacyjnej przerwy mieli zawodnicy drużyny seniorów Pogoni. Po wielkim piłkarskim święcie jakim był mecz (27 
czerwca) z ekstraklasową Pogonią Szczecin naJubileusz 70-lecia Pogoni Lębork, 8 lipca prawie w komplecie piłkarze stawili się na pierwszy trening.

8 lipca rozpoczęły się przy-
gotowania do nowego sezonu. 
Szykują się jakieś transfery 
do Pogoni?

 
- Przydałoby się 3-4 zawodni-
ków, którzy wnieśliby trochę 
jakości, już przygotowanych do 
gry nie tylko w IV, ale i w III 
lidze. Kilka nazwisk się prze-
wija, kilka rozmów zostało 
przeprowadzonych. Kto chcę 
się rozwijać zapraszam do nas. 
Jestem w stanie dużo osobiście 
poświęcić, tylko zawodnicy 
muszą chcieć ciężko pracować. 

 
Powróćmy jeszcze do po-
przedniego sezonu. Jest Pan 
z niego zadowolony? 

- Trenerem zostałem na po-
czątku stycznia  i rundy wiosen-

nej nie mamy się co wstydzić. 
Moim celem było, żeby zgrać 
ten zespół i zrobić jak najlepszy 
wynik. Realnym celem było zo-
stanie najlepszą drużyną rundy 
wiosennej. Po fatalnym wystę-
pie z Gryfem Słupsk zabrakło 
nam niewiele. Cel prawie został 
osiągnięty. Aczkolwiek głów-
nym i poważnym celem od 
początku było utrzymanie w IV 
lidze. To zrobiliśmy w cuglach. 
Możemy powiedzieć, że wyko-
naliśmy kawał solidnej roboty. 
Podstawą sukcesu były głowy 
zawodników – żeby zaczęli 
wygrywać mecze, po tym, jak 
rundę jesienną zakończyli 5 po-
rażkami z kolei. Na pierwszym 
spotkaniu głowy pospuszczane, 
bali się cokolwiek powiedzieć. 
Najcięższa praca to było prze-
konanie ich do tego, że posiada-

ją umiejętności i jak popracują 
będą jeszcze lepsi. Końcówka 
z samą górą też pokazała, że 
jesteśmy w stanie podjąć walkę 
z każdym. 

 
Czy są zawodnicy których grę 
szczególnie chciałby Pan wy-
różnić? 

-Zdecydowanie na plus jest 
Mateusz Sychowski. Bardzo 
fajna jest grupa młodych za-
wodników. Przykładem jest 
Łukasz Janowicz, który bardzo 
ciężko pracował, nie wiem czy 
nie najciężej ze wszystkich, bo 
jest bardzo ambitny. Początek 
miał całkiem fajny, wydawało 
się, że wskoczy do pierwszej 
jedenastki, ale pojawiły się 
kontuzje. Odzyskał siły pod 
koniec rundy i w przyszłym se-

zonie będzie na pewno bardzo 
wartościowym zawodnikiem. 
Gracjan Miszkiewicz wstrze-
lił się na początku, ale później 
dało o sobie znać zmęczenie. 
Zaskoczył wszystkich Damian 
Formela. Z Pogonią Szczecin 
był jednym z najlepszych na-
szych zawodników. Już widać, 
że walczy i co zrobić z piłką.

3 pytania do trenera W. Walkusza

Terminy gier kontrolnych: 
• 25 lipca 2015 (sobota)  
Pogoń Lębork 
– Gryf Wejherowo (II liga)  
• 29 lipca 2015 (środa)  
Pogoń Lębork 
– Sparta Sycewice (V liga, 
miejsce meczu do ustalenia)  
• 1 sierpnia 2015 (sobota)  
Pogoń Lębork 
– KS Chwaszczyno (III liga)

Jubileuszowy mecz w Lęborku z Pogonią Szczecin był sportowym wydarzeniem roku.
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