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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

WYDARZENIE | To były barwne dni wypełnione po brzegi różnorodnymi atrakcjami. W mieście zakończyły się Lębor-
skie Dni Jakubowe. Tegoroczna edycja imprezy była wyjątkowo udana.

Trzy dni hucznego 
świętowania POD NASZYM PATRONATEM

Tradycyjnie już Lęborskie Dni 
Jakubowe w Lęborku rozpo-
częto uroczystą sesją Rady 
Miasta, która miała miejsce 
w piątek 23 lipca. Podczas 
tego wydarzenia komendant 
Konrad Chmiel odebrał statu-
etkę „Lęborskiego Lwa”, czy-
li honorowego wyróżnienia, 
które w tym roku trafi ło do 
Związku Harcerstwa Polskie-
go w Lęborku. 
W drugi dzień świętowania  
Plac Pokoju i ulicę Staro-
miejską wypełniły stragany 

z rękodziełem artystycznym, 
wytworami sztuki ludowej, 
starociami, zabawkami i ga-
stronomią. Organizatorzy 
zadbali także o ożywienie 
Staromiejskiej – przechod-
niów zabawiali tam trębacze 
i zespoły ludowe, maszerowali 
tam również  perkusiści z gru-
py TREMOLO.  Właśnie na 
Staromiejskiej przygotowano 
również atrakcje dla najmło-
doszych – malowanie buziek 
i bańki mydlane.
Sobota miała także sporto-
wy charakter -  W Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
miłośnicy Baśki rozgrywali 

karciany turniej „Lãbòrśczi 
Baszci”, a do rywalizacji w  
sportowej „wizytówce” mia-
sta, czyli Ulicznego Biegu św. 
Jakuba stawiło się aż 461 za-
wodników. Wśród mężczyzn, 
podobnie jak rok wcześniej, 
tryumfował Emil Dobrowol-
ski z LŁKS Prefbet Śniadowo 
(30:49), a wśród kobiet Iwona 
Lewandowska z Warszawy 
(35:06).
Ważnym wieczornym wyda-
rzeniem był fi nał 9. Między-
narodowego Zlotu Jakubów. 
W tym roku na Zlocie za-
meldowało się 225 Jakubów. 
Gwiazdą sobotniego wieczoru 

był energetyczny koncert Ka-
mila Bednarka. Artysta, który 
zaprezentował w mieście wy-
jątkowo atrakcyjny koncert 
przyciągnął na plac Pokoju 
tysiące widzów
Niedziela tradycyjnie miała 
charakter odpustowy. Roz-
począł ją uroczysty barwny 
korowód ulicami miasta do 
Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
z udziałem duchowieństwa, 
rzemieślników, władz miasta, 
zespołów ludowych i miesz-
kańców. Po Mszy na Placu św. 
Jakuba odbył się koncert mu-
zyki chrześcijańskiej Commu-
nio „Franciszkanie dzieciom” 

z udziałem zespołów „Amici” 
i „A & D” z czeskiego Brna. 
Również w niedzielę miało 
miejsce tradycyjne wydarze-
nie, czyli promocja miejskiego 
kalendarza na rok 2016. Tym 
razem miasto zostało pokaza-
ne na zdjęciach Roberta Gryn-
kiewicza w malowniczej tech-
nice HDR. Ponumerowanych 
kolejno sto kalendarzy z pod-
pisem autora i wiceburmistrz 
Lęborka Alicji Zajączkowskiej 
trafi ło do stu  mieszkańców 
i turystów. Zwieńczeniem nie-
dzielnego dnia i całej trzydnio-
wej imprezy był  wieczorny 
koncert Patrycji Markowskiej.
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W ostatnich miesiącach Łeba 
była w centrum zaintereso-
wania fi lmowców. W maju 
kilkunastoosobowa ekipa 
z Indii w Łebie kręciła sceny 
do fi lmu „Affair”, w czerw-
cu plaża w tej miejscowości 
i hotel Neptun posłużyły jako 
plenery do fi lmu o życiu Marii 
Skłodowskiej-Curie. Wcze-
śniej, bo w 2014 roku w Łebie 
kręcono zdjęcia do polskiej 
produkcji „Disco-Polo”.
Takie duże zainteresowanie 
wśród fi lmowców skłoni-
ła pracowników Biblioteki 
Miejskiej w Łebie do stwo-
rzenia listy fi lmów kręconych 
w Łebie. Lista liczy aktualnie 
32 pozycje. Co ciekawe, ska-
sowano tam niedawno „pew-
niaka”, czyli fi lm „W pustyni 
i w puszczy”,który miał być 
kręcony w Łebie. Nie udało 
się jednak tego potwierdzić.
- „W pustyni i w puszczy” 
sprawdzaliśmy dokładnie. 
W różnych folderach i arty-
kułach o Łebie powtarzana 
była informacja, że fi lm był na 
wydmach kręcony. W szcze-
gółowym opisie fi lmu w ba-
zie fi lmów polskich o Łebie 
nie było ani słowa. W książce 
Ślesickich z realizacji fi lmu 
również ani słowa o Łebie czy 
okolicy. Sprawdziliśmy nawet 
w kronice Słowińskiego Parku 
Narodowego z tamtego czasu 
i żadnej wzmianki o ekipie 
fi lmowej. Pewnie ktoś bez 
sprawdzenia przyjął i napisał 

kiedyś, że skoro są plenery 
pustynne w fi lmie, to musia-
ły być kręcone tutaj. A inni 
powtarzali - tłumaczy Maria 
Konkol, dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Łebie.
Biblioteka będzie pokazywała 
najciekawsze i mniej znane 
fi lmy, które kręcono w Łebie. 
Na pierwszy ogień pójdą ta-
kie obrazy, których realizacja 
wiązała się z jakimiś szcze-
gólnymi okolicznościami, 
które realizacji fi lmu w Łebie 
towarzyszyły. 
Na pierwszy ogień pójdzie za-

angażowany „zaangażowany 
politycznie” (czyt. soc-pro-
dukcyjniak) fi lm „Opowieść 
atlantycka” Wandy Jakubow-
skiej z 1954 roku z Damianem 
Damięckim w roli głównej. 
Szykuje się wyjątkowo atrak-
cyjny i nietuzinkowy seans, 
bo w tym fi lmie łebska plaża 
gra rolę atlantyckiego wy-
brzeża, a część akcji dzieje się 
podczas wojny w Wietnamie.
- Dlaczego akurat ten fi lm? 
Bo z jego kręceniem związana 
jest cudna anegdota z czołga-
mi US Army na szosie Lębork 

- Łeba i w samej Łebie. Finali-
zujemy formalności związane 
z licencją i wypożyczeniem 
kopii, a projekcję zaplanowa-
liśmy na 11 października - za-
powiada  dyrektorka łebskiej 
biblioteki
W kolejce czekają także ta-
kie produkcje jak „Miejsce na 
ziemi” ze Stefanem Friedman-
nem w roli głównej i dosyć 
nowy fi lm „Motyw cienia”, 
stworzony przez Michała i Jó-
zefa Skolimowskich, którzy 
byli mocno związani z Łebą.
(GB)

Przypomną fi lmy 
kręcone w Łebie
INICJATYWA | 32 fi lmy nakręcono dotychczas na terenie Łeby. Biblioteka Miejska w Łebie 
kompletuje listę takich fi lmów i przypomni mniej znane obrazy podczas publicznych projekcji.

W czerwcu plaża i hotel Neptun w Łebie posłużyły jako 
plenery do fi lmu o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.
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Wdrażanie systemu zapo-
czątkuje we wrześniu br. 
inwentaryzacja pojemni-
ków, z przypisaniem ich do 
konkretnej nieruchomości. 
Każde miejsce Groma-
dzenia Odpadów (MGO) 
otrzyma swój numer, który 
będzie zaewidencjonowany 
w systemie. Również każdy 
pojemnik zostanie oznako-
wany poprzez umieszczenie 
na nim transpondera z indy-
widualnym kodem.
Zalety systemu odczują tak-
że mieszkańcy.
- Technologia, na której 
opiera się system monitoro-
wania, umożliwia kontrolę 
odbioru odpadów po adresie 
właściciela nieruchomości, 
a przez to również ułatwia 
rozpatrywanie indywidual-
nych reklamacji - podkre-
ślają urzędnicy miejscy.

Wyposażenie nieruchomo-
ści w pojemniki na zmie-
szane odpady komunalne 
oraz zapewnienie miejsca 
gromadzenia odpadów, to 
obowiązek właściciela nie-
ruchomości. 
Urzędnicy miejscy zwrócili 
się już  do wspólnot miesz-
kaniowych o dane na temat 
ilości posiadanych pojem-
ników i ich usytuowaniu. 
Uzyskane informacje mają 
pomóc w poprawnym przy-
pisaniu pojemników do do 
danej nieruchomości.
Nieruchomości gromadzące 
odpady selektywne w wor-
kach dla identyfi kacji otrzy-
mają indywidualne kody 
kreskowe. Wyposażenie 
nieruchomości w pojemni-
ki do selektywnej zbiórki 
zapewni natomiast gmina. 
(GB)

GMINA BĘDZIE
MONITOROWAĆ ODPADY
SAMORZĄD | Lębork wprowadzi system monitoringu 
i kontroli odbioru odpadów, który będzie oparty na tech-
nologiach GPS, RFID i kodach kreskowych. System będzie 
wprowadzany od 1 września 2015 do 31 grudnia 2017.

Pojawienie się znaków to 
efekt współpracy straża-
ków z OSP Łeba z urzędni-
kami miejskimi. Znaki ku-
pił Urząd Miejski w Łebie 
a zamontowali je straża-
cy-ochotnicy. Ostrzeżenia 
o zakazie kąpieli w odle-
głości 5 metrów od ostróg 
brzegowych (popularnie 
zwanych palami) i niebez-
piecznych wirach zamiesz-

czono na terenie plaży A, 
czyli w pobliżu Hotelu 
Neptun.
- Właśnie w tym miejscu, 
w połowie lipca miało 
miejsce śmiertelne uto-
nięcie. Prawdopodobnie 
właśnie tam utonęła druga 
osoba, która uważana jest 
za zaginioną - podkreśla 
Sebastian Kluska, Komen-
dant OSP Łeba. (GB)

ZNAKI NA NIEBEZPIECZNYCH 
OSTROGACH
BEZPIECZEŃSTWO | Na ostrogach brzegowych na 
łebskiej plaży A pojawiły się znaki o zakazie kąpieli i nie-
bezpiecznych wirach. 
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Alicja Zajączkowska została 
radną Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego w kwietniu 
2015 roku. Do Sejmiku we-
szła z listy Platformy Oby-
watelskiej w odpowiedzi na 
decyzję Marka Biernackiego, 
który został wybrany do Sej-
miku podczas ubiegłorocz-
nych wyborów, ale mandat 
oddał, gdy zaproponowano 
mu funkcję zastępcy prezy-
denta Słupska.
Przepisy uniemożliwiają jed-
noczesne pełnienie funkcji 
wiceburmistrza i zasiadanie 
w sejmiku wojewódzkim, ale 
osoby, które są w takiej sy-
tuacji mają trzy miesiące na 
podjęcie decyzji.
Alicja Zajączkowska złożyła 
24 lipca rezygnację z funkcji 
wiceburmistrza. W lęborskim 
magistracie pełni teraz funk-

cję doradcy burmistrza.
- W ramach obowiązków 
doradcy zajmuję się takimi 
samymi tematami, jak w ra-
mach poprzedniej funkcji. 
Nie  podpisuję jednak decyzji 
urzędowych i nie mogę teraz 
bezpośrednio nadzorować 
pracy wydziałów - tłumaczy 
Alicja Zajączkowska. - Nowe 
stanowisko to kompromis, 
który pozwala mi na pracę 
w Sejmiku Wojewódzkim. 
Takie rozwiązanie to także 
pewnego rodzaju ekspery-
ment. Wkrótce będziemy 
mogli się przekonać, czy się 
powiódł.
Jak ustaliliśmy - Witold Na-
myślak, burmistrz Lęborka 
nie planuje zatrudnienia no-
wej osoby na stanowisku wi-
ceburmistrza.
(GB)

Statystyki zebrane przez Izbę 
Skarbową w Gdańsku wy-
raźnie wskazują bogacenie 
się wybranych mieszkańców 
naszego województwa.
- Jak wynika ze statystyk, 
w województwie pomorskim 
ponownie zwiększyła się 
liczba podatników, którzy 
osiągnęli dochód powyżej 
1 miliona złotych. W roku 
2013 były to 922 osoby, na-
tomiast w minionym roku to 
już 1046 podatników – pod-
kreśla Wioletta Działdowska 
z  Izby Skarbowej w Gdań-
sku.
Wzrost liczby milionerów 
widać także w powiecie 
lęborskim. W 2012 roku 
dochód powyżej miliona 
wskazało 15 osób, rok póź-

niej ta liczba nie zmieniła się, 
natomiast w ubiegłym roku 
w powiecie milionerów było 
już 22.
Jak się okazuje - oprócz wzro-
stu liczby milionerów rosną 
także majątki wybranych osób. 
W 2012 rekordowy dochów 
podatnika wyniósł blisko 17 
mln złotych, rok później jeden 
z podatników wskazał w do-
kumentach dochód o wartości 
ponad 26 mln złotych, w roku 
ubiegłym rekordowy dochód 
w województwie wyniósł po-
nad 30 mln złotych.
Na czym można zarobić mi-
liony? 
Najpopularniejsze branże 
w 2013 i 2014 r. to: budow-
nictwo, transport i szeroko 
rozumiany handel. (GB)

ZKM LĘBORK | Czy moż-
na płacić mniej za przejazd 
komunikacją miejską?

Tak ! Kupując zamiast bile-
tu jednorazowego bilet mie-
sięczny, na którym można 
zaoszczędzić nawet 73,80 
zł miesięcznie! 
Bilet miesięczny można 
zakupić w dowolnym dniu 
miesiąca czyli np. bilet za-
kupiony w dniu 10 kwiet-
nia będzie ważny do dnia 
9 maja., również w soboty, 
niedziele i święta.

Bilet miesięczny:
-niższa cena przejazdu
-nieograniczona ilość prze-
jazdów
-uprawnia do korzystania 
z przejazdów wszystkimi 
liniami ( można się przesia-
dać)
-pozwala zaoszczędzić czas 
-po wejściu do autobusu 
szukamy miejsca, a nie ka-
sownika (nie kasujemy bi-
letu)

BILETY MIESIĘCZ-
NE UPRAWNIAJĄ DO 
NIEOGRANICZONEJ 
LICZBY PRZEJAZDÓW 
POJAZDAMI KOMU-
NIKACJI MIEJSKIEJ 
W OKREŚLONEJ 
STREFIE,W OKRESIE 
WAŻNOŚCI BILETU.

Zapraszamy do siedzi-
by Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku ul. 
Łokietka 5:
poniedziałek w godz. 8:00 
– 16:00
od wtorku do piątku 
w godz. 7:00 – 15:00. 
Czas wyrobienia biletu ok. 
1 min, niezbędne zdjęcie 
pasażera.

Przykładowe kalkulacje 
na dwa przejazdy dzien-
nie (21 dni):

• bilet miesięczny strefa 
A (Lębork): 64,00 zł.
• bilet jednorazowy nor-
malny strefa A (Lębork): 
2,30 zł
64zł : 21dni : 2 przejazdy 
dziennie = 1,52zł za 1 prze-
jazd kupując bilet miesięcz-

ny
21dni x 2,30zł x 2 przejazdy 
dziennie= 96,60zł/na mie-
siąc kupując bilet jednora-
zowy
32,60 zł   TANIEJ 
co miesiąc

• bilet ulgowy miesięczny 
strefa A (Lębork): 34,00 zł.
• bilet jednorazowy ulgowy 
strefa A (Lębork): 1,40zł
34,00zł : 21dni : 2 przejaz-
dy dziennie = 0,81zł za 1 
przejazd kupując bilet mie-
sięczny
21dni x 1,40zł x 2 przejaz-
dy dziennie = 58,80 zł  na 
miesiąc kupując bilet jedno-
razowy
24,80 zł   TANIEJ  
co miesiąc

• bilet miesięczny strefa 
A,B (Lębork, Nowa Wieś 
Lęborska, Mosty, Lubo-
widz, Czarnówko): 90,00 
zł.
• bilet jednorazowy nor-
malny strefa A,B: 3,90 zł
90,00 zł : 21dni : 2 przejaz-
dy dziennie = 2,14 zł za 1 
przejazd kupując bilet mie-
sięczny
21dni x 3,90zł x 2 przejazdy 
dziennie= 163,80zł/na mie-
siąc kupując bilet jednora-
zowy
73,80 zł   TANIEJ  
co miesiąc

• bilet ulgowy, lokalny mie-
sięczny ważny we wszyst-
kie dni tygodnia strefa A,B 
(Lębork, Nowa Wieś Lę-
borska, Mosty, Lubowidz, 
Czarnówko): 50,00 zł.
• bilet jednorazowy ulgo-
wy strefa A,B: 2,40 zł
50,00zł : 21dni : 2 przejaz-
dy dziennie = 1,19zł za 1 
przejazd kupując bilet mie-
sięczny
21dni x 2,40zł x 2 przejaz-
dy dziennie = 100,80 zł  na 
miesiąc kupując bilet jedno-
razowy
50,80 zł   TANIEJ  
co miesiąc

W naszej ofercie również 
bilet 15 dniowy upraw-
niający do wielokrotnych 
przejazdów na wszystkich 
liniach.

TANIEJ  Z BILETEM 
MIESIĘCZNYM!Wcześniej wiceburmistrz, 

teraz doradca
SAMORZĄD | Alicja Zajączkowska przestała pełnić funkcję zastępcy burmistrza Lęborka. 
W UM Lębork pracuje teraz na stanowisku doradcy burmistrza. To rozwiązanie pozwala na jed-
noczesne pełnienie funkcji Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Milionerzy z Lęborka. Przybyło 7
RAPORT | W województwie pomorskim wciąż przybywa milionerów, także w powiecie lęborskim.
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Barwne Dni Jakubowe
FOTOREPORTAŻ | Świętowanie w ramach Lęborskich Dni Jakubowych było wypełnione atrakcjami o charakterze sportowym, muzycznym, folklory-
stycznym i historycznym. Przedstawiamy fotograficzną relację z wybranych wydarzeń.

Na zakończenie świętowania zagrała Patrycja Markowska.

W tegorocznej edycji  Biegu św. Jakuba rywalizowała rekor-
dowa liczba zawodników. Biegaczy było 461

Historyczną i widowiskową atrakcją świętowania był „Spacer 
z duchami”, czyli nocna wędrówka z rycerzami wzdłuż śre-

dniowiecznych obwarowań.

W niedzielę rozdawano kalendarze miejskie przedstawiające 
miasto w technice HDR

Z zaproszenia do uczestnicwa w  Międzynarodowym Zlocie 
Jakubów skorzystało 225 Jakubów z całej Polski. Na zdjęciu 

pięcioletni Kuba Domaros z Lęborka z tatą.
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Potrzebujesz gotówki, ale 
przerażają Cię poszukiwa-
nia odpowiedniego banku? 
Ilość ofert Cię przytłacza, 
a jednocześnie żadna z nich 
nie przedstawia w klarow-
ny sposób korzyści, jakie 
na Ciebie czekają? A może 
z jakiegoś powodu instytu-
cje bankowe nie są w stanie 
udzielić Ci pożyczki? Bez 
względu na to, czy jest to 
nagły zakup, planowany re-
mont lub po prostu tęsknota 
za wyjazdem w nieznane – 
KredytOK sfi nansuje Twoje 
potrzeby,

Przede wszystkim zaufanie
  
KredytOK, marka należąca 
do dużej fi rmy Capital Servi-
ce S.A., działająca w Polsce 
od 1999 roku jest wiarygod-
nym rozwiązaniem, którego 
szukasz! Tak długa obecność 
na rynku to jeden z wielu po-
wodów, by nam zaufać. 

Komfort i wygoda

KredytOK od wielu lat ofe-
ruje swoim Klientom usługi 
najwyższej jakości, na atrak-
cyjnych warunkach i przy 
zachowaniu dobrych praktyk 
stosowanych w branży usług 

fi nansowych. Obecnie po-
siada ponad 70 Oddziałów 
w całej Polsce, dzięki czemu 
możesz wygodnie wybrać 
punkt znajdujący się najbliżej 
Ciebie. Oszczędzasz sporo 
czasu i energii!

Doradzamy najlepsze roz-
wiązanie 

Doświadczeni Doradcy do 
każdego Klienta podchodzą 
niezwykle indywidualnie, bez 
względu na sytuację, w jakiej 
obecnie się znajduje. Z peł-
nym zaangażowaniem dora-
dzą zatem, jaka oferta będzie 
dla Ciebie najkorzystniejsza. 
Masz pytania? Doradca jest 
na miejscu po to, by wyczer-
pująco na nie odpowiedzieć!
KredytOK to marka z żela-
znymi zasadami, a jej progra-
mowe hasło: „Na nas możesz 
liczyć!” jest stuprocentowym 
odzwierciedleniem podejścia 
Doradców do Klienta. 

Obsługa na najwyższym po-
ziomie

Zachowanie najwyższego 
poziomu obsługi Klienta jest 
priorytetem. 
Grono zadowolonych ze 
współpracy pożyczkobiorców 

nieustannie się powiększa – 
ci, którzy skorzystali z oferty 
w przeszłości, bardzo chętnie 
wracają do KredytOK. Wyni-
ka to z szybkości udzielenia 
pożyczki – wystarczy bowiem 
okazać dokument potwier-
dzający wysokość dochodu 
lub podać numer, pod którym 

Doradca zweryfi kuje informa-
cje o zatrudnieniu. Decyzja 
o przyznaniu pożyczki zosta-
je wydana nawet w 15 minut, 
a formalności są ograniczone 
do niezbędnego minimum. Wy-
płata pieniędzy również prze-
biega błyskawicznie: w ciągu 
15 minut otrzymasz gotówkę 

do ręki. Brzmi zachęcająco? 

Jesteś zainteresowany ofertą 
KredytOK, ale wciąż nie wiesz, 
czego dokładnie szukasz? Mo-
żesz wybierać spośród 3 róż-
nych produktów:
Pożyczka odnawialna to eks-
presowa pożyczka na nieprze-

widziane lub nagłe potrzeby. 
Udzielana od 200 do 1000 zł, 
z umową na czas nieokreślony. 
Termin spłaty pożyczki wynosi 
od 20 do 40 dni od daty zawar-
cia umowy. Spłata jednorazowa 
lub możliwość jej przedłuże-
nia. 
Miła Ratka, czyli elastyczna 
pożyczka ratalna od 1050 do 
3000 zł, z umową zawieraną 
na okres od 3 do 12 miesięcy. 
To najwygodniejsze rozwią-
zanie dla osób, które preferują 
niższe miesięczne raty. Istnieje 
możliwość wcześniejszej spła-
ty pożyczki (prowizja zostaje 
zmniejszona odpowiednio do 
wykorzystanego okresu).
Złota Pożyczka – to najlepsze 
rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą wykorzystać posiadane 
złoto. Pożyczka w wysokości 
nawet 90% wartości wyrobu 
ze złota, od 50 do 2000 zł. Ter-
min spłaty wynosi od 7 do 40 
dni, pieniądze są wypłacane 
bezzwłocznie. W każdej chwili 
można odebrać przedmiot lub 
przedłużyć umowę.
Proste, przejrzyste zasady, żad-
nych ukrytych kosztów, różno-
rodna oferta, ekspresowy czas 
zawarcia umowy i dbałość 
o przyjemną atmosferę pod-
czas kontaktu z Klientem – to 
wszystko cechuje markę.

Warto nam zaufać!
Masz pytania?
Zapraszamy do Oddziału w Lęborku 
ul. Skłodowskiej 19

Możesz też zadzwonić 
na infolinię: 525 225 525 
lub odwiedzić stronę internetową 
www.kredytok.pl 

otwierają się nowe możliwości
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę 
ogrodniczą przy ul. Su-
charskiego w Wejherowie 
z domkiem i szklarnią, 
zadbaną ze sprzętem 
ogrodniczym. Tel: 510-
501-955

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

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 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 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. 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

ZATRUDNIĘ pracowni-
ków do obsługi magla i 

pralnic w Wejherowie. Tel: 
58/ 677-27-36 lub 608-
412-349

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, 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

ŚLICZNA blondi pozna 
sponsorów, zadzwoń, za-
tańczymy razem, również 
sex telefonik, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM szczenięta 
rodowodowe, jamnik 
miniaturowy, długowłosy 
(Fci), Wejherowo. Tel: 501-
985-030

RÓŻNE

SPRZEDAM 4 szafki 
kuchenne, wiszące 
50x55cm, szafkę stojącą 
58x84cm i szafkę wraz zle-
wozmywakiem 70x82cm, 
cena 130zl, Wejherowo. 
Tel: 504 658 460

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927 

ROWER treningowy 

atrakcyjny, pasek klinowy 
zerwany, Wejherowo, cena 
170 zł. Tel: 502-351-988

SPRZEDAM kuchenkę 
Amica, tanio. Tel: 572-978-
368

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

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

SPRZEDAM beczki 
plastikowe 200 l, idealne 
na działkę, 50 zł, tel. 503 
631 333

SPRZEDAM dwa dwuoso-
bowe fotele, niemiecki 
wyrób, bardzo wygodne, 
solidne wykonanie, cena 
250 zł jeden. Tel: 780-070-
086

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

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

567-034

SPRZEDAM łyżwy � guro-
we, 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, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Turniej rozgrywany jest 
zawsze w sobotę o godzinie 
10:00 i tak było i tym razem. 
Do startu zgłosiło się 17 ze-
społów, które walczyły o zwy-
cięstwo na piaszczystych bo-
iskach. W tym roku było 16 par 
męskich i jedna para mieszana 
w której grali: Paulina Tandek 
i Tomasz Szlempo.

Pierwsze mecze rozgrywane 
były przy deszczowej aurze, 
na szczęście później opady 

ustąpiły i większa ilość meczy 
rozegrana została przy dobrej 
pogodzie. Deszcz znów zaczął 
padać około 15:00 godziny, 
kiedy rozgrywano ćwierćfina-
ły a na finałach świeciło już 
słońce. Dużym plusem była 
temperatura powietrza, która 
nawet przy padającym deszczy 
wynosiła 25 stopni.

Rozgrywki były prowadzone 
systemem brazylijskim czyli 
zespół który przegrał dwa me-

cze opadał z turnieju. Po roze-
graniu 32 meczy w ciągu 7 go-
dzin poznaliśmy tegorocznych 
zwycięzców. Najlepsza okaza-
ła się para Sebastian Bolda , 
Adam Miotk która w finale po-
konała parę z Bytowa Stoltman 
Marek, Leper Krzysztof. Mecz 
finałowy był bardzo zacięty 
i wyrównany. Aby rozstrzy-
gnąć pojedynek potrzebny był 
trzeci set, który wygrali Bolda, 
Miotk. W pojedynku o trzecie 

miejsce zagrali: Środa Rafał, 
Sobczak Sebastian przeciw-
ko Bajek Szymon, Oleszczuk 
Mateusz. Lepsza okazała się 
para Środa, Sobczak która bez 
starty seta zdobyła brązowy 
medal.

Po zakończeniu rozgrywek 
Marian Kurzydło,sekretarz 
miasta wręczał zawodnikom 
medale, puchary i nagrody rze-
czowe za wywalczone miej-
sca. (GB)

Jakubowy Turniej 
Siatkówki Plażowej
TURNIEJ | Już po raz 8 zorganizowano Jakubowy Turniej Siatkówki Plażowej w w trakcie Lębor-
skich Dni Jakubowych. Organizatorami rozgrywek było Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 
oraz Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA.
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W zawodach, które mają 
rangę mistrzostw Polski ju-
niorów młodszych, znako-
micie spisali się zawodnicy 
klubu LOK „Lider-Amicus” 
Lębork. Lęborczanie z Zie-
lonej Góry przywieźli 4 
medale, w tym 3 srebrne i 1 
brązowy.

Tytuły wicemistrzów 
Polski zdobyli:
- Maja Chrzanowska w ka-
rabinie pneumatycznym 
(404,6 pkt.)
- Magdalena Pełka w kara-
binie sportowym 60 L (582 
pkt.)
- Robert Michalski w kara-
binie sportowym 60 L (584 
pkt.)
Medal brązowy zdobyła Ju-
lia Okuniewska w karabinie 
sportowym 60 L (581 pkt.).

Ponadto punktowane 
miejsca dla klubu 
wystrzelali:
• w karabinie sportowym 
60 L
-Maja Chrzanowska – 7 
miejsce (578 pkt.)
-Jagoda Kuniewicz – 14 
miejsce (572 pkt.)
-Przemysław Reszka – 16 

miejsce (568 pkt.)

• w karabinie sportowym 
strzelanie z trzech postaw
-Julia Okuniewska – 4 miej-
sce (566 pkt.)
-Stanisław Boniaszczuk – 
14 miejsce (544 pkt.)
-Magdalena Pełka – 21 
miejsce (530 pkt.)

• w karabinie pneumatycz-
nym
-Jagoda Kuniewicz – 20 
miejsce (390,8 pkt.)
-Robert Michalski – 22 
miejsce (379,6 pkt.)

• w pistolecie sportowym
- Anna Lejk – 23 miejsce 
(458 pkt.)
-Malwina Wrońska – 24 
miejsce (445 pkt.)
- w pistolecie pneumatycz-
nym
- Anna Lejk – 24 miejsce 
(340 pkt.)

W klasyfikacji klubowej 
LOK „Lider-Amicus” zdo-
był łącznie 50 pkt do współ-
zawodnictwa dzieci i mło-
dzieży co dało mu 6 miejsce 
w Polsce na 50 sklasyfiko-
wanych klubów.

Udana rywalizacja
w zielonej Górze
OLIMPIADA | W sobotę 18 lipca w Zielonej Górze za-
kończył się Finał XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w strzelectwie sportowym.

Bezpłatne treningi biegowe 
organizowane są na Stadio-
nie Miejskim w Lęborku 
przy ulicy Kusocińskiego 56. 
Chętni spotykają się w każdą 
sobotę o godz. 9.30. Zajęcia 
odbywają się na bieżni lekko-

atletycznej.Akcja stadionowa 
BiegamBoLubię jest okrętem 
flagowym fundacji Wycho-
wanie przez Sport, która reali-
zuje także inne działania pro-
mujących aktywność fizyczną 
dzieci i młodzieży. (GB)

„BiegamBoLuBię” w mieście
AKCJA | W Lęborku ruszyły treningi w ramach akcji „Biegam-
BoLubię”. Bezpłatne treningi biegowe organizowane są na 
Stadionie Miejskim w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56.




