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Niespodziewanego odkrycia - 
paciora w kształcie egipskiego 
skarabeusza - dokonano w gro-
bie dziecka pochodzącym z epo-
ki kultury wielbarskiej ( jej po-
zostałościami są m.in kamienne 
kręgi w Odrach czy Węsiorach). 
Archeolodzy znaleźli w grobie 
skórzany woreczek (albo inny 
pojemnik organiczny) z dużą 
liczba ozdób  - kolorowych pa-

ciorków szklanych i glinianych, 
miniaturę tarczy i grotu oszcze-
pu z brązu.
- W sumie w grobie było razem 
150 zabytków, co może ozna-
czać, że rodzice dziecka byli 
zamożni - tłumaczy Agniesz-
ka Krzysiak, kierownik badań 
w Czarnówku, kustosz Mu-
zeum w Lęborku.
Znaleziony w grobie pacior 
to 5 egzemplarz  skarabeusza 
w Polsce - najlepiej zachowa-
ny i znaleziony najbardziej na 

północ. Jego pochodzenie jest 
tajemnicze, archelodzy prze-
widują, że moze być on wyko-
nany w Egipcie albo stanowić 
naśladownictwo egipskich ska-
rabeuszy wykonane na terenie 
Cesarstwa.
- O pochodzeniu wisiora wy-
powiedzą się Egiptolodzy. Eks-
pertyzę powinniśmy otrzymać 
w październiku. Gdyby rze-
czywiście na wisiorze z Czar-
nówka znajdowało się pismo 
hieroglifi cznie to mielibyśmy 

do czynienia z sensacyjnym 
odkryciem, czyli najstarszym 
znanym takim pismem na te-
renie Ziem Polskich - tłumaczy 
Agnieszka Krzysiak.
W ramach badań archeologicz-
nych w Czarnówku przebadano 
w sumie 2,4 hekara - dokumen-
tując i eksplorując ok.  3 tysięcy 
obiektów z czego ponad 2 tysią-
ce to groby z różnych kultur - 
od okresu neolitu do wczesnego 
średniowiecza. Najwięcej zna-
leziono grobów ludności kul-

tury wielbarskiej z pierwszych 
3 wieków naszej ery - z nich 
też pochodzą najcenniejsze 
i najbardziej wyjątkowe zabyt-
ki ( liczne importy z terenów 
Cesarstwa Rzymskiego i jego 
prowincji). Wszystkie zabytki 
w liczbie ponad 10 tysięcy znaj-
dują się w Muzeum w Lęborku, 
są tam wystawiane- i opraco-
wywane
Skarabeusz z Czarnówka rów-
nież będzie eksponowany 
w Muzeum w Lęborku.

ARCHEOLOGIA | Do sensacyjnego odkrycia doszło podczas badań archeologicznych w Czarnówku (gmina Nowa Wieś 
Lęborska). Odnaleziony w grobie dziecka pacior w kształcie egipskiego skarabeusza mógł pochodzić nawet z Egiptu.
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Podczas wizyty w Lę-
borku był czas na zwie-
dzenie miasta, krótką 
wycieczkę po okolicy, 
konferencję prasowa 
dla lokalnych mediów 
i na najważniejszy 
punkt dnia – przekaza-
nie jubileuszowej ko-
szulki Pogoni Lębork 
na licytację. Ta uro-
czystość odbyła się na 
stadionie, a wytrwa-
łego kibica – cyklistę 
oklaskiwali młodzi 
piłkarze Pogoni i Ra-
duni Stężyca rozgry-
wający w tym czasie 
mecz sparingowy. 

Dopisali także kibice 
Pogoni.
Robert podróżuje po 
Polsce już od kilkuna-
stu dni. Wsiada na ro-
wer zazwyczaj o szó-
stej rano i pokonuje 
ponad 100 kilometrów 
dziennie. Cel jego wy-
prawy to uzbieranie 
kwoty 150 000 złotych 
dla fundacji Dom, któ-
ra zajmuje się dzieć-
mi z porażeniem mó-
zgowych. Uzbierane 
pieniądze mają po-
służyć do kupna busa 
na potrzeby fundacji.
(GB)

KIBICOWSKA WYPRAWA W LĘBORKU
INICJATYWA | Robert Ćwiklinski, kibic Odry Opole jeździ po Polsce rowerem i odwiedza kluby sportowe. W każdym 
z tych miejsc odbiera klubową koszulkę i gadżety, które następnie zostaną wystawione na aukcję charytatywną. W środę 
12 sierpnia kibic dotarł do Lęborka.
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Łeba pożegna wakacje 
podczas dwudniowej 
i pełnej atrakcji im-
prezy 28 i 29 sierpnia. 
Muzyczną perełką 
będzie występ zespołu 
Fun Factory.

POŻEGNANIE 
WAKACJI

str. 3 str. 5

KORWIN 
ROZMAWIAŁ 
Z TURYSTAMI

Polityk rozmawiał 
z mieszkańcami i tu-
rystami na tematy 
polityczno-gospo-
darcze
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Przedmiotem fotografi i kon-
kursowych mogą być zdję-
cia obiektów lęborskich, 
pochodzących sprzed 1945 
roku wykonane w dwóch ka-
tegoriach:

- I kategoria – zabytkowe 
budowle. W tej kategorii 
organizatorzy czekają na 
ciekawe, unikatowe zdjęcia 
zabytkowych budowli miej-
skich. Pod „oko” obiektywu 
można poddać nie tylko bu-
dynki sakralne czy użytecz-

ności publicznej (np. ratusz, 
kościoły, szkoły), ale rów-
nież lęborskie kamienice, 
opuszczone fabryki czy sta-
re domy;

- II kategoria – zabytkowe 
wnętrza. W tej kategorii or-
ganizatorzy czekają na nie-
powtarzalne ujęcia zabyt-
kowych wnętrz kamienic, 
kościołów, fabryk lub tez 
innych obiektów godnych 
uwiecznienia na fotografi i.
Prace należy nadsyłać je-

dynie pocztą elektronicz-
ną na adres e-mail: biu-
ro@muzeum.lebork.pl po 
uprzednim wypełnieniu 
i zgłoszeniu na formularzu 
udostępnionym drogą elek-
troniczną przez Organizato-
ra do dnia 01.02.2016 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w przeciągu dwóch 
tygodni od daty zakończenia 
konkursu przez Organizato-
ra.
Ze wszystkich przesłanych 

prac, powołane jury wybie-
rze 12 najlepszych fotografi i, 
które opublikowane zostaną 
w Kalendarzu Miasta Lębor-
ka na rok 2017. Ponadto do 
zwycięskich prac dołączą te 
wyróżnione przez jury, któ-
re zostaną zaprezentowane 
na wystawie pokonkursowej 
w wieży Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła w Lęborku 
w trakcie Lęborskich Dni Ja-
kubowych 2016, a następnie 
w Muzeum w Lęborku.
(GB)

Konkurs fotografi czny
KONKURS | To propozycja dla miłośników fotografi i i historii miasta. Muzeum w Lęborku oraz Mia-
sto Lębork zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w pierwszym konkursie fotografi cznym. 
Celem rywalizacji jest wykonanie zdjęć obiektów lęborskich, pochodzących sprzed 1945 roku.

W trakcie uroczystości Bur-
mistrz Witold Namyślak po-
dziękował żołnierzom za ich 
trud i poświecenie w wykony-
waniu codziennych obowiąz-
ków służbowych oraz wyraził 
szacunek za profesjonalizm 
i gotowość podjęcia wszelkich 
zadań, w których stawką jest 
nasze bezpieczeństwo.
Po odegraniu Hymnu Państwo-

wego Apel Pamięci odczytała 
por. Lidia Tobolska, po nim 
kompania honorowa oddała 
salwę honorową. W imieniu 
mieszkańców Lęborka i po-
wiatu lęborskiego wiązanki 
złożyły władze samorządowe 
miasta i powiatu oraz delega-
cja wojska, związku żołnierzy 
i organizacje społeczne.
(GB)

ŚwiĘto woJsKa 
PolsKieGo w MieŚCie
UROCZYSTOŚĆ | 15 sierpnia pod Obeliskiem Niepodległo-
ści odbyła się uroczystość związana ze Świętem Wojska Pol-
skiego. 15 sierpnia to także 95. Rocznica Bitwy Warszawskiej.
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INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny i komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności, natomiast 
wyposażony jest w sprzęt 
do ratowania życia matki 
i noworodka, kwalifikujący 
do wyższego - II stopnia.  

- Z biegiem czasu oraz na-
bieranego doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają przedstawiciele kliniki.  
Zespół oddziału położniczo 
- neonatologicznego two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w dzie-
dzinie ginekologii, położ-
nictwa, neonatologii oraz 
anestezjologii. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra lekar-
ska stanowi gwarancję bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką, jak i nad dzieckiem. 
Położne i pielęgniarki ukoń-
czyły liczne kursy specjali-
styczne uprawniające m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania krwi pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych noworodków. 
Nowo powstały oddział 
położniczy jest jedynym 
prywatnym oddziałem na 
obszarze województwa po-
morskiego. 

-Dyżurujemy 24h na 
dobę, przez 7 dni w tygo-
dniu. Każda przyszła mama 
może liczyć na komfort, 

bezpieczeństwo i opiekę 
medyczną na najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają przedstawiciele kliniki 

Wszelkie dodatkowe in-
formacje i szczegóły udzie-
lane są pod dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na stronie internetowej i FB 
Kliniki:

 
58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

 

Nowa oferta 
CliNiCa MediCa

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!

Pożegnanie Wakacji odbędzie 
się na boisku sportowym przy 
ul. Tysiąclecia w Łebie. Atrak-
cje zaplanowane na piątek 28 
sierpnia to Festiwal Kulinarny 
– Smaki Regionów połączo-
ny z Jarmarkiem Rękodzie-
ła  Miasteczko Tymbarka dla 
najmłodszych i Strefa Ma-
lucha (Bajkostwory i klocki 
MuBaBao z Festiwalu Dzia-
łań Kreatywnych „Podwodne 
Żagle” Biblioteki Miejskiej. 
Po wielkim sukcesie Pierwsze-
go Festiwalu Kolorów, który 
miał miejsce tego lata w Łebie 
organizatorzy zapowiadają 
„powtórkę z rozrywki”. Od 
godziny 17.00 rozpocznie się 

druga edycja Łebskiej Eksplo-
zji Kolorów, którą poprowadzi 
DJ – Marco Bricke. 
- Zabawa przy muzyce mecha-
nicznej połączona z wyrzutami 
kolorów tzw. proszków Holi 
będzie z pewnością wyjątko-
wym przeżyciem dla każde-
go – podkreśla Michał Sałata 
z UM Łeba.
Piątkowa zabawa wypełniona 
jest również atrakcjami mu-
zycznymi. O godzinie 19.30 na 
scenie zaprezentuje się zespół 
Zero (znani z takich hitów jak 
„Bania u cygana” czy „Jedzie-
my na Maksa”). O godzinie 
21.00 wystąpi gwiazda wie-
czoru – zespół Fun Factory 

(popularni artyści lat 90’tych, 
znani z takich hitów jak: 
„I wanna Be With You” czy 
„Celebration”). 
Przed koncertem o godzinie 
20 zaplanowano wykonanie 
wspólnego zdjęcia Łebian, 
które ma być pamiątką tego-
rocznych wakacji.
Kolejny dzień tj. 29 sierpnia 
(sobota) zapowiada się rów-
nież interesująco.  Upłynie on 
w klimacie zawodów sporto-
wych  dla rodzin z dziećmi. 
O godzinie 10.00 rozpoczną 
się zawody wędkarskie nad 
Czarnym Stawem w Łebie 
„o największą złowioną rybę”. 
Organizatorem zawodów węd-

karskich jest PZW koło Łeba. 
Po nich, o godzinie 12.00 roz-
poczną się zmagania sportowe 
dla  dzieci i młodzieży zwią-
zane z oficjalnym otwarciem 
ścieżki zdrowia - PZU Trasy 
Zdrowia w Łebie. Z urządzeń 
wczasowicze i mieszkańcy 
mogą korzystać już od końca 
lipca. Zamontowane są one 
w Parku Nadmorskim poło-
żonym nad Czarnym Stawem. 
W tej części miasta odbędą się 
m.in. zabawy sportowe z ani-
matorami  z wykorzystaniem 
nowo powstałych urządzeń, 
zabawy taneczne, puszczanie 
wielkich baniek mydlanych 
i malowanie twarzy. (GB)

Pożegnanie Wakacji
Pod naszym Patronatem

IMPREZA | Łeba pożegna wakacje podczas dwudniowej i pełnej atrakcji imprezy 28 i 29 
sierpnia. Muzyczną perełką będzie występ zespołu Fun Factory.
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Miejski projekt ma obejmować 
m.in. przebudowę ulic wokół 
kwartału dawnej zabudowy, 
odrestaurowanie fragmentu 
murów obronnych i utwo-
rzenie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej przy ul. Przymur-
nej oraz adaptację Wieży Ci-
śnień na cele wystawiennicze. 
Urzędnicy miejscy planują 
wystąpienie o dofinansowanie 
projektu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 8.3 
– Materialne i niematerialne 

dziedzictwo kulturowe.
- Tak jak w przypadku zakoń-
czonej już „Rewitalizacji Cen-
trum Lęborka”, duże znaczenie 
dla powodzenia projektu ma 
współpraca pomiędzy różnymi 
instytucjami przy jego two-
rzeniu i realizacji. Dlatego też 
Gmina Miasto Lębork ogłasza 
otwarty nabór partnerów w celu 
wspólnej realizacji projektu - 
tłumaczą urzędnicy miejscy.
Spodziewany czas realizacji 
projektu to lata 2016 – 2018.
Termin składania ofert mija 4 
września 2015 roku. (GB)

Wystawy w Wieży Ciśnień?
INWESTYCJA | Urzędnicy miejscy chcą odrestaurować fragmenty 
murów obronnych przy ulicy Przymurnej i zaadaptować Wieżę Ci-
śnień w Parku Chrobrego na cele wystawiennicze. Właśnie ogłoszono 
otwarty nabór partnerów w do wspólnej realizacji tego projektu.

O wieży
Wieża Ciśnień (inaczej Wieża 

Bismarcka) została wzniesiona 
1912 roku łącznie z systemem 
wodociągowym dla miasta. 
Budowla spełniała wówczas 
funkcję wieży ciśnień, wieży 
obserwacyjnej oraz pomnika, 
mieściła się w niej także restau-
racja.

Lęborska wieża jest jedną 
z 240 wież wzniesionych na 
cześć niemieckiego kanclerza 
Otto von Bismarcka. Wieża wy-
budowana jest na planie czwo-
roboku z małą owalną wieżycz-
ką w narożu. Przed wojną na 
jej szczycie zamontowany był 
duży reflektor lotniczy świecący 
pionowo w górę - był to znak 
orientacyjny dla samolotów le-
cących z Berlina do Królewca.

Wieża Bismarcka do dzisiaj 
stanowi jeden z punktów cha-
rakterstycznych dla miasta, 
często jest uwieczniana na zdję-
ciach lub pocztówkach.
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Tegoroczna edycja Festiwalu 
Latawców będzie trzydnio-
wym wydarzeniem, które 
rozpocznie się w piątek 28 
sierpnia.Festiwal rozpocz-
nie się lotami latawców 
i workshopem (10-16, plaża 
wschodnia), po powitaniu 
uczestników przez Księstwo 
Łeby i Burmistrza Miasta 
zaplanowano (początek o go-
dzinie18) wspólny przemarsz 
deptakiem. Przez kolejne 
dwa dni festiwalu na wschod-
niej plaży będą organizowane 
loty latawców i workshopy.
Widowiskowym punktem  
będą sobotnie nocne loty 
(światło i dźwięk), które roz-
poczną się o godzinie 19.30 
na plaży wschodniej (wejście 
przy hotelu Neptun).(GB)

Sierpniowe niebo pełne latawców
FESTIWAL | Nadmorska Łeba stanie się po raz kolejny polską stolicą latawców. W ostatni 
weekend sierpnia ruszy tam piętnasta edycja Międzynarodowego Festi walu Latawców.
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Dziewiątą edycję lęborskie-
go pchlego targu organizuje 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku, LOT Ziemia Lę-
borska –Łeba oraz Lęborskie 
Centrum Kultury Fregata
- Zapraszamy do rejestracji 
szczególnie dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Pierwsze-
go dnia imprezy będzie moż-
na dokonać sprzedaży, zakupu 
lub wymiany podręczników 
- mówi Przemysław Śmigiec-
ki z LOT Ziemia Lęborska- 
Łeba.
Chęć wzięcia udziału 
w pchlim targu należy zgło-
sić w punkcie informacji tu-
rystycznej mieszczącym się 
przy ul. Dworcowej 8a w Lę-
borku – w budynku dworca 

PKP (pon. – pt., w godz. 9:00 
– 17:00), telefonicznie pod 
numerem 601 825 206 lub 
drogą mailową (lotzl@wp.pl), 
podając:
-imię i nazwisko,
- tel. kontaktowy,
-rodzaj wystawianego 
  asortymentu,
-metraż potrzebny 
  na rozstawienie stoiska.
(GB)

PCHli tarG 
Na KoNieC lata
INICJATYWA | W ramach imprezy z okazji zakończenia 
lata (29-30 sierpnia) odbędzie się Pchli Targ.
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 Najdłuższa, bo aż dwudnio-
wa, impreza z największymi 
gwiazdami disco odbędzie 
się w Sopocie na słynnych 
wyścigach konnych zwa-
nych Hipodromem. Podczas 
dwu dniowego festiwalu 
zaprezentują się topowe 
gwiazdy nurtu muzyki disco 
oraz obiecujący debiutanci! 
Pierwszy dzień festiwa-
lu rozpoczniemy koncer-

tem zespołu After Party! 
Piątkowa impreza roz-
pocznie się już o godzinie 
16:00. Bramy festiwalu 
zostaną otwarte już od go-
dziny 15:00 aby uniknąć 
kolejek. Jako pierwsza 
wystąpi formacja After 
Party, ale przed nimi wy-
stąpią jeszcze dwa zespo-
ły stanowiące support dla 
wyżej wymienionej grupy.  

Dzień pierwszy, piątek 
(16.00 – 22.00)
• Support 16:00 – 17:30 
• After Party 17:30 – 18:30 
• Gesek 18:30 – 19 30 
• Mejk 19.30 – 20:30 
• Milano 20:30 – 21:30 
• Dj Patrick B with Helenka 
od godz. 22:00 

festiwal 
disCo Polo 
w soPoCie
ROZRYWKA | Zapraszamy Was na największy dwudnio-
wy festiwal Disco Polo! Trójmiasto doczekało się swojego 
festiwalu Disco Polo!

Dzień Drugi, sObOta
(12:00 - 22:00)  
• Piękni i Młodzi  
• D-bomb  
• Mega Dance  
• Spike  
• Skalars  
• Stereo  
• Boston  
.. i inni... 
+ After Party z Dj-em
(od godz. 22:00) 

bilety w przedsprzedaży 
do nabycia na ebilet.pl oraz 
w sieci salonów empik.
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W programie darmowe pro-
jekcje, konkursy i zajęcia 
edukacyjne po i przed sean-
sami. Wszystko to w lębor-
skiej „Fregacie” 15, 16 i 17 
września 2015 roku.
- To niewątpliwe wyróżnienie 
dla naszego kina, a zarazem 
wspaniała okazja dla dzie-
ci i młodzieży do kontaktu 
z wartościową kinematogra-
fią – mówi Paweł Piwka, dy-
rektor LCK „Fregata”. – Se-
anse najnowszych polskich 
animacji będą odbywały się 
15, 16 i 17 września. Począ-
tek o 9 i 10:30. Zapraszamy 
wszystkich młodych lębor-
czan, a przede wszystkim 
nauczycieli szkół podstawo-

wych i przedszkoli ze swo-
imi uczniami. Dodatkową 
atrakcją jest to, że wstęp na 
seanse jest bezpłatny. 
Organizatorem głównym jest 

Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich.
W lęborskiej Fregacie bę-
dzie można obejrzeć takie 
filmy jak m.in Agatka i Pa-

piernik (film z serii Agatka 
Polska 2015, kolor, 10 min), 
Superpsina kontra Ultrapro-
się-film z serii Mami Fatale 
(Polska 2014, kolor, 10 min), 
O drwalu i diable-film z serii 
Baśnie i bajki polskie (Pol-
ska 2015, kolor, 13 min), To 
pewna wiadomość!-film z se-
rii Namaluj mi bajkę (Polska 
2014, kolor, 13 min).
Organizaotorzy pokazów 
podkreślają, że o wstępie 
grup na seanse decyduje ko-
lejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona. 
Rezerwacje przyjmowane są  
pod numerem telefonu  59 
8622-530
(GB)

Gdyński Festiwal 
Filmowy we Fregacie
KINO | Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz piąty  odbędą się 
również w lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych, najważniejszej polskiej imprezy filmowej. 

Spotkanie w Łebie było czę-
ścią trasy po nadmorskich 
miejscowościach, którą po-
lityk organizuje już od 27 
lipca. Trasa jest wyjątkowo 
intensywna, polityk odwie-
dza czasem nawet trzy miej-
scowości w trakcie jednego 
dnia.
Podobnie jak w innych miej-
scowościach, także w Łebie 

Korwin-Mikke przedstawił 
swój wykład na temat aktu-
alnej sytuacji polityczno-go-
spodarczej kraju.

Podczas rozmów z miesz-
kańcami i turystami dużo 
miejsca poświęcono tematy-
ce podatków i innych opłat 
pobieranych przez Państwo.
(GB)

Korwin rozmawiał z turystami
SPOTKANIE | Prezes Partii KORWIN - Janusz Korwin-Mikke odwiedził we wtorek  Łebę. 
Polityk rozmawiał z mieszkańcami i turystami na tematy polityczno-gospodarcze
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Czwartek, 20.08.2015
1400 – Bystry Bill 
           – PremIera
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

piątek, 21.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

sObOta, 22.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

NieDzieLa, 23.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

pONieDziaŁek, 24.08.2015
kino nieczynne

wtOrek, 25.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

ŚrODa, 26.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

Czwartek, 27.08.2015
1400 – Bystry Bill 
1600 – Bystry Bill
1800 – Nieracjonalny 
              mężczyzna 
2000 – Mission: Impossible 
           – Rouge Nati on

piątek, 28.08.2015
1600 – Bystry Bill
1800 – Żyć nie umierać 
         - PremIera
2000 – Żyć nie umierać

sObOta, 28.08.2015
1600 – Bystry Bill
1800 – Żyć nie umierać 
         - PremIera
2000 – Żyć nie umierać

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

żyć nie umierać
90min. Komedia, 
Dramat obyczajowy/Polska

Bartek (Tomasz Kot) niegdyś 
wzięty aktor, teraz zabawiacz 
publiczności w popularnym tele-
wizyjnym show, dowiaduje się, że 
jest nieuleczalnie chory. Według 
lekarza zostały mu zaledwie trzy 
miesiące życia. Bartek postana-
wia maksymalnie wykorzystać 
ten czas, uporządkować swoje 
sprawy, naprawić błędy życiowe 
i pogodzić się z ukochaną córką. 
Wierzy, że nie ma takiej sytuacji, z 
której nie byłoby jakiegoś wyjścia 
i – zaskakując najbliższych pogodą 
ducha i poczuciem humoru – 
stara się zmienić bieg losu i prze-
konać Najwyższego Scenarzystę, 
aby jego historia zakończyła się 
happy endem

bystry bill
90 min. Animacja, 
Przygodowy/Australia

Bystry Bill to uroczy i pomysłowy 
miś koala, który marzy o wielkiej 
przygodzie. Pragnie pójść w ślady 
swego taty podróżnika, który daw-
no temu zaginął podczas jednej 
z wypraw. Mały koala wierzy, że 
może go odnaleźć. Pewnego dnia 
porzuca więc swój zielony dom i 
wyrusza w drogę. Ślady wiodą go 
hen w odległe i dzikie australijskie 
ostępy. Podczas podróży Bill zyska 
grono kolorowych przyjaciół: 
kangura, dziobaka i zwinną 
jaszczurkę. Z ich pomocą łatwiej 
będzie prowadzić poszukiwania 
ukochanego taty.

Wyjazd zorganizowa-
no w ostatni weekend 
lipca. Jeszcze przed 
Paradą młodzieżowa 
„delegacja” z Wic-
ka została ofi cjalnie 
przywitana przez Bur-
mistrz Gminy Zonne-
beke wraz z Radnymi.

Po części ofi cjalnej 
młodzież udała się do 
Memorial Museum 
w Passchendaele, któ-
ry  jest belgijskim mu-
zeum poświęconym  
Bitwie pod Passchen-
daele z 1917r.

- Wieczorem zapre-
zentowaliśmy miesz-
kańcom i przybyłym 
do Beselare turystom 
nasze przysmaki i ta-
lenty. A w niedzie-
lę nasza czarownica 
Erna w asyście krwio-
żerczych nietoperzy, 
wesołych czarownic 
oraz maskotek nie-
omieszkała wziąć 
udział w wielkim 
święcie i zaprezento-
wać się Belgom - tłu-
maczą organizatorzy 
wyjazdu.
(GB)

Młodzież z Wicka w Belgii
WYJAZD | Grupa młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku uczestniczyła 
w Pochodzie Czarownic w belgijskiej Gminie Zonnebeke w miejscowości Beselare.
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Ok. 80 proc. kupujących mieszkanie wspiera się kre-
dytem bankowym. I choć dziś kredyty są najniżej 
oprocentowane w historii, to wciąż wymagają po-
siadania zdolności kredytowej, w tym zebrania, co 
najmniej dziesięcioprocentowego wkładu własnego. 
Myli się więc ten, kto sądzi, że w całym procesie za-
kupu mieszkania najtrudniej jest znaleźć odpowied-
nie lokum. 

Grunt to przygotowanie

Aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest 
wręcz komfortowa dla kupujących: wiele gotowych 
lokali, atrakcyjne ceny i ciekawe promocje to ryn-
kowy trend. Dlatego dziś większym wyzwaniem dla 
kupujących może być znalezienie atrakcyjnego kre-
dytu hipotecznego niż mieszkania, mimo że zacią-
ganiu kredytów sprzyjają najniższe w historii stopy 
procentowe.
Wiele osób uważa, że procedura kredytowa zajmu-
je dużo czasu, ponieważ wymaga zebrania wielu 
dokumentów, a wynik nie zawsze jest dla nas ko-
rzystny.  Tak rzeczywiście jest, jeśli kupujący nie są 
dobrze przygotowani do całego procesu. Dlatego możliwość 
współpracy z doradcą kredytowym rekomendowanym przez 
dewelopera jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekują-
cych profesjonalnej opieki, rzeczywistego doradztwa, pełnej 
i jawnej informacji o procesie.
- My akurat współpracujemy z najbardziej doświadczonymi 
doradcami kredytowymi, którzy specyfi kę banków znają tak 
dobrze jak nasze produkty, dzięki czemu znaczna większość 

klientów otrzymuje kredyty – mówi Tomasz Sznajder, wi-
ceprezes zarządu Polnord SA. - Współpraca z doradcą daje 
naszym klientom dodatkowe bezpieczeństwo, np. w sytuacji 
odmownej decyzji kredytowej możliwość bezkosztowej re-
zygnacji z umowy rezerwacyjnej. 

Zdolność kredytowa

Krokiem najistotniejszym powinno być oszacowanie zdol-

w poszukiwaniu 
źródeł fi nansowania
Decyzja o zakupie mieszkania na kredyt niesie za sobą konsekwencje fi nansowe na wiele lat. 
Aby te konsekwencje nie były negatywne, do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba się do-
brze przygotować.

ność kredytowej. I to najlepiej z dwóch perspektyw. Po pierw-
sze, należałoby określić wysokość raty, jaką jesteśmy w stanie 
płacić. Każdy indywidualnie musi odpowiedzieć sobie na py-
tanie: jakie zobowiązanie jest w stanie płacić co miesiąc, przez 
najbliższe dwie - trzy dekady, biorąc przy tym pod uwagę inne 
wydatki, a nawet spadek wynagrodzenia w przyszłości. Kal-
kulując ratę kredytu trzeba mieć także świadomość, że w przy-
szłości oprocentowanie może wzrosnąć i raty nie będą już tak 
niskie jak dziś.
Własną kalkulację zdolności kredytowej należy porównać 
z kalkulacją bankową. Często bowiem banki w nieco inny 
sposób wyliczają dochód netto przyjmowany do analizy, niż 
mogłoby nam się wydawać. Zatem może się okazać, że do 
wyliczenia zdolności, bank przyjmie znacznie mniejszy po-
ziom dochodów, niż w rzeczywistości mamy patrząc choćby 
na źródła dochodów. Na takie różnice muszą głównie zwrócić 
uwagę osoby pracujące lub zatrudnione na umowach zlecenie 
lub umowach o dzieło, a także prowadzące działalność gospo-
darczą. Dopiero zestawienie tych dwóch wersji zdolności kre-
dytowej daje podstawę do decyzji o wysokości kredytu. 

Kto pyta, nie błądzi

Nie bójmy się pytać o szczegóły przed podpisaniem umowy 
kredytowej. Kierujmy się zasadą, „im więcej wiem, tym wię-
cej zyskuję”. Prośmy o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, 
niejasności. Szukając dobrej oferty kredytowej, zwracajmy 
uwagę na wszystkie warunki kredytu (również te drobnym 
drukiem), a nie tylko wybiórcze elementy. 
Często okazuje się, że kredyt z bardzo niskim oprocentowa-
niem będzie miał wysoką prowizję, albo obowiązkowe ubez-
pieczenie, co w konsekwencji okaże się drogim rozwiązaniem. 
Nie wolno zatem lekceważyć żadnych kosztów czy wymogów 
banku, gdyż każdy element oferty ma duże znaczenie w koń-
cowych kosztach kredytu. 
- Warto także zwracać uwagę na wymóg skorzystania z do-
datkowych produktów takich jak np. karta kredytowa, albo 
obowiązek wpływu wynagrodzenia na konto – tłumaczy Mi-
chał Krajkowski, główny analityk Notus Doradcy Finansowi. 
- I koniecznie należy zapytać o konsekwencje nie wypełnia-
nia tych wymogów. Może przecież okazać się, że w jednym 
miesiącu wynagrodzenie nie wpłynie na konto np. z powodu 
zmiany pracy, wówczas bank będzie miał prawo podwyższyć 
oprocentowanie kredytu.
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Obecnie odprowadzany podatek od nieruchomości nie bierze 
pod uwagę wartości nieruchomości. Przykładowo, maksymalna 
stawka podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej 
mieszkania w Warszawie wynosi 0,74 zł za m kw. Tyle zapłaci 
właściciel mieszkania niezależnie od tego, czy jego mieszkanie 
położone jest w ścisłym Śródmieściu, czy na obrzeżach miasta. 
Przy mieszkaniach o powierzchni 60 m kw. podatek wyniesie 
44,40 zł. Gdyby jednak zastosować najniższą stawkę podatku sto-
sowaną w Irlandii, to dysproporcje w wymiarze podatku byłyby 
bardzo duże. Przedmiotowe mieszkanie położone w Śródmieściu 
stolicy ma wartość ok. 540 tys. zł – podatek katastralny wyniósłby 
więc 972 zł w skali roku. Mieszkanie o takim samym metrażu 
w bloku z wielkiej płyty na Białołęce wyceniane jest na ok. 330 
tys. zł. Jego właściciel zapłaciłby więc 594 zł – czyli odpowied-
nio 22 i 13 razy więcej niż przy obecnym wymiarze podatku od 
nieruchomości.
Symulację fi rmy Metrohuse oparto na najniższych stawkach po-
datku katastralnego. Mimo wyższego niż dotychczas poziomu 

opodatkowania, kwoty te byłyby raczej do zaakceptowania przez 
większość właścicieli mieszkań. 
-Dopiero wysokość podatku w okolicach 1 proc. wartości nieru-
chomości mogłaby znacząco wpłynąć na obraz rynku nieruchomo-
ści. Wynikiem znacznych obciążeń podatkowych zwiększających 
koszt obsługi nieruchomości mógłby być spadek zainteresowa-
nia segmentem drogich, dobrze zlokalizowanych nieruchomości, 
a ich obecnych właścicieli zmusiłoby do zamiany mieszkania na 
tańszą ofertę, mówi Mariusz Kania, prezes zarządu Metrohouse.
Odzwierciedleniem wyższych podatków byłby też wzrost stawek 
czynszowych za mieszkania, a w przypadku zachowania kwot 
czynszu spadek rentowności dotychczasowych umów z najemca-
mi. – Można się też spodziewać, że dla osób spłacających kredyty 
mieszkaniowe (zwłaszcza we franku) każde dodatkowe obciąże-
nie fi skalne mogłoby budzić duże opory. Dlatego wprowadzenie 
takiego sposobu opodatkowania nieruchomości będzie trudnym 
przedsięwzięciem dla decydentów, dodaje Mariusz Kania. 
(BG)

Podatek katastralny? Nie ma obaw
Raz na jakiś czas pojawiają się głosy o możliwości wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego. Jego obecność mogłaby spowodować znaczne 
zmiany na rodzimym rynku nieruchomości – podkreślają analitycy fi rmy Metrohouse
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- Od kiedy interesujesz się pol-
skim wzornictwem? Pamiętasz 
jakiś szczególny moment? 

- Moje zainteresowanie polskim 
wzornictwem zdecydowanie 
nasiliło się dzięki pasji wyszu-
kiwania przedmiotów vintage. 
Gdy kilka lat temu odkrywa-
łam „design po przejściach”, 
rodzime projekty były najpow-
szechniejsze i stosunkowo tanie, 
a także - co już dziś wydaje się 
zaskakujące - mało popular-
ne wśród kupujących. Swoją 
pierwszą biblioteczkę z Trzcian-
ki kupiłam w komisie za 20 zł, 
podobnie kultowy zegar-kulę 
Predom-Metron Z 312-1 - dziś 
zdobycie ich w takich cenach 
graniczy z cudem. Początkowo 

wiedzę o polskim wzornictwie czerpałam z... Allegro. Bezkry-
tyczne ufanie opisom sprzedawców, którzy chętnie reklamują 
wystawiane przez siebie przedmioty jako „Bauhaus lat 70.” czy 
„PRL industrial”, jest jednak dość ryzykowne, dlatego systema-
tycznie pogłębiam swoją wiedzę.

- Czy polski design sprzed lat to coś wyjątkowego? Może to 
były po prostu zwykłe przedmioty dnia codziennego?

- Jestem dumna z tego, że obecnie przedmioty te przestają być 
traktowane jako „zwyczajne” - być może dopiero nasze poko-
lenie jest w stanie spojrzeć na nie przez pryzmat estetyki, a nie 
historii. Świetnym przykładem są słynne meble Kowalskich, 
zaprojektowane na własny użytek przez młode małżeństwo, 
gnieżdżące się w ciasnej kawalerce. Zaskakujący jest fakt, że 
do dziś design tamtych lat bywa „niezauważany” i jego przy-
kłady są traktowane jak zwyczajne przedmioty codziennego 
użytku - ogromną satysfakcję 
daje mi uświadamianie właści-
cielom ich wartości. Niedawno 
pod artykułem, w którym po-
chwaliłam się znalezionymi na 
internetowej aukcji elementa-
mi słynnego serwisu „Dorota” 
Lubomira Tomaszewskiego, 
pojawił się komentarz właści-
cielki Dorotki, zaskoczonej, że 
używany na co dzień przez jej 
mamę serwis do kawy to w rze-
czywistości warta kilka tysięcy 
złotych perełka polskiego wzor-
nictwa.

- Co chciałabyś zaprojektować 
najbardziej w swoim życiu? 

- Od niedawna pracuję dla sa-
mych wymarzonych klientów 
- może zabrzmi to nieprawdo-
podobnie, ale dzwonią, zanim 
zdążę o nich zamarzyć. Mam 
wrażenie, że w dużej mierze to 

efekt wypracowania takiej etyki pracy, która przyciąga ludzi 
i pozwala zbudować trwałe relacje, które generują kolejne - 
przyznaję, że zajęło mi to chwilę, ale to kwestia dobrej woli 
i wypracowania kilku nawyków. Przydatna jest również pew-
ność siebie, która wzmaga się z wiekiem i doświadczeniem. 
Na pewno pomaga mi też fakt, że uwielbiam swoją pracę, 
a projekty staram się traktować jak wyzwania, a nie koniecz-
ność.

Design po przejściach
Rozmowa z projektantką Emilią Obrzut.
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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!

Dożynki rozpoczną się Uro-
czystą Mszą Świętą Dożyn-
kową, którą zaplanowano na  
godzinę 13.30 w kościele 
parafi alnym w Bukowinie. 
Po mszy zaplanowano prze-
marsz korowodu dożynko-
wego, główny punkt progra-
mu, czyli konkurs wieńców 
dożynkowych, wystawa 
płodów rolnych i podsu-
mowanie konkursu „Żyjmy 
Ładniej” odbędzie się o go-
dzinie 18.

W ramach Powiatowych 
Dożynek odbędą się rów-
nież występy zespołów lo-
kalnych, konkursy i zabawy; 
na terenie imprezy zostaną 
rozstawione punkty handlo-
we i gastronomiczne.

Atrakcją muzyczną Dożynek 
będzie występ Andrzeja Ry-
bińskiego, twórcy hitu „Nie 
liczę godzin i lat”. Koncert 
tego artysty rozpocznie się o 
godzinie 21.30.

Święto Plonów w Bukowinie
ZAPOWIEDŹ | Piętnasta edycja Powiatowych Dożynek odbędzie się 5 września nad jezio-
rem w Bukowinie (gmina Cewice). Atrakcją wydarzenia będzie koncert Andrzeja Rybińskiego, 
twórcy hitu „Nie liczę godzin i lat”.
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Na Powiatowych Dożynkach 
wystąpi Andrzej Rybiński, twórca 

hitu „Nie liczę godzin i lat”.
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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

Spotkanie, na którym pie-
niądze zostaną przekazane, 
odbyło się w Gdańsku.
- Celem przekazania funduszy 
jest dofi nansowanie zakupu 
samochodów w ramach po-
łączonych środków budże-
towych i pozabudżetowych 
przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Gdańsku – wyjaśnia 
Magdalena Ledwoń z Biura 
Prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego. - W poprzed-
nim roku pomorska Policja 
wymieniła 10 najbardziej wy-
eksploatowanych pojazdów, 
a fl ota powiększyła się o 7 
takich samochodów, z czego 
dwa zostały zakupione przez 
samorząd województwa.
Nowe, służbowe samocho-
dy osobowe oznakowane, 
będące w dyspozycji pomor-
skiej Policji, będą służyć mo-
nitorowaniu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego 
w województwie pomorskim. 
Ponadto, szybkie przemiesz-
czanie tego typu samochodów 

patrolowych, powoduje rów-
nież szybki dojazd do miejsca 
zdarzenia drogowego czy zda-
rzenia kryminalnego.
Województwo Pomorskie do-
fi nansowuje zadania własne 

Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku od 2009 roku. 
W latach 2009-2015 na mo-
dernizacje i prace budowlane, 
zakup paliwa, wyposażenie 
specjalistyczne dla Labora-

torium Kryminalistyki KWP 
w Gdańsku, zakup samo-
chodów osobowych oznako-
wanych i nieoznakowanych 
samorząd województwa prze-
znaczył 828 tys. zł. (raf)

Wsparcie dla Policji
SAMORZĄD | 87 tys. zł na zakup samochodów osobowych oznakowanych zostało prze-
kazane na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Porozumienie podpisali marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu Ryszard Świlski oraz p.o. Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger. 
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Policjantka z Lęborka wraz 
z Kurator Oświaty ze Słupska 
Delegatura Lębork udały się 
w teren, aby skontrolować 
miejsca w których wypoczy-
wają dzieci.We wszystkich 
placówkach dokonano kon-
troli wymaganej dokumen-
tacji, zaplecza mieszkalnego 
i socjalnego.
Ponadto przeprowadzono 
z dziećmi i młodzieżą, która 

przebywała w ośrodkach po-
gadankę na temat bezpieczeń-
stwa na wakacjach, mówiono 
również o zagrożeniach jakie 
niesie za sobą używanie do-
palaczy.
Wszystkie kontrole przebie-
gły bez większych zastrzeżeń 
-informuje st.asp. Magdalena 
Zielke, p.o. Ofi cera Prasowe-
go Komendanta Powiatowe-
go Policji. (GB)

KoNtrole MieJsC 
wYPoCZYNKU
PROFILAKTYKA | Policjantka z Lęborka zajmująca się 
profi laktyką, wspólnie Kurator Oświaty ze Słupska, kontro-
lowała miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na 
terenie powiatu lęborskiego. Przy okazji spotkania z dzieć-
mi funkcjonariuszka przeprowadziła pogadanki na temat 
bezpiecznych wakacji.
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Ze względu na panujące upały, 
niski stan wód oraz wysoką 
temperaturę w rzekach i je-
ziorach wykorzystywanych 
do chłodzenia bloków ener-
getycznych, 10 sierpnia 2015 
roku Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, po raz pierwszy 
od ponad 20 lat wprowadziły 
administracyjne ograniczenia 
poziomu zużycia energii elek-
trycznej - tzw. stopnie zasila-
nia.
- W Grupie Energa funkcjo-
nuje między innymi Operator 
Systemu Dystrybucyjnego, 
który bezpośrednio realizu-
je zalecenia PSE w zakresie 
ograniczenia zużycia energii. 
Niezmiennie jednak podkre-
ślamy, że do dyspozycji PSE 
pozostają także rynkowe 
możliwości redukcji zużycia 
energii elektrycznej, jakie ofe-
rują inne spółki naszej Grupy 
– mówi Andrzej Tersa, prezes 
Zarządu Energa SA.
Operator Systemu Dystrybu-

cyjnego należący do Grupy, 
spółka Energa Operator, wy-
wiązała się ze swoich zobo-
wiązań wynikających z decy-
zji PSE wprowadzającej 20. 
stopień zasilania.
- Zgodnie z dyspozycją PSE 
ograniczyliśmy pobór energii 
elektrycznej dla największych 
odbiorców przemysłowych. 
Udowodniliśmy, że potrafimy 
szybko i efektywnie reagować 
także na kolejne decyzje doty-
czące dostosowania zapotrze-
bowania naszych odbiorców 
do bieżących możliwości Kra-
jowego Systemu Elektroener-
getycznego – mówi Roman 
Pionkowski, prezes Zarządu 
Energa Operator SA.
Nie oznacza to jednak, że 
wyczerpane zostały wszyst-
kie możliwości polepszenia 
warunków pracy sieci elek-
troenergetycznej. Stabilność 
systemu skutecznie mogą 
wspierać także tzw. negawaty 
(NW) oferowane przez nale-

Negawaty od Grupy Energa
ENERGETYKA | Grupa Energa umożliwia dobrowolną redukcję poboru energii elektrycznej o mocy do 350 MW oferując od-
biorcom biznesowym wynagrodzenie za ograniczenie zużycia. Należąca do Grupy spółka Enspirion, jako jedyny agregator w Polsce, 
stwarza im możliwość przygotowania się do redukcji oraz może wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. 

procesu otrzymują stosowne 
wynagrodzenie finansowane 
przez PSE. Negawaty oferują 
podmioty, które pomimo ko-
nieczności wykorzystania ener-
gii elektrycznej, decydują się 
przesunąć swoje zapotrzebowa-
nie mocy na inny okres doby. 
Do redukcji przystępują dobro-
wolnie, po kalkulacji korzyści 
wynikających z wynagrodzenia 
za jej przeprowadzenie.
-Każdorazowo, gdy profil ob-
ciążenia systemu elektroener-
getycznego zbliża się do punktu 
bliskiego przeciążeniu sieci, 
podkreślamy szanse i możli-
wości, jakie dają negawaty, 
czyli zaoszczędzone jednostki 
energii elektrycznej. Porozu-
mienia podpisane z klientami 
gwarantują szacowany oczeki-
wany poziom redukcji mocy na 
poziomie od 150 MW do doce-
lowo 350 MW w paśmie czte-
rogodzinnym – mówi Tomasz 
Lubicki, wiceprezes Zarzą-
du Energa Obrót. - Jesteśmy 
gotowi na pełną współpracę 
z PSE, która dziś odpowiada za 
rozwój rynku w tym zakresie. 
Liczymy, że podejmowane dzi-
siaj decyzje poprawią sytuację 
klientów i doprowadzą do ren-
towności usług świadczonych 
przez agregatorów.
Firma szacuje, że do końca III 
kwartału może powiększyć 
potencjał negawatów do około 
430 NW, a do końca roku do 
500 NW. Cały potencjał Polski 
szacuje się na 2 tys. NW. (GB)

żącą do Grupy Energa spółkę 
Enspirion. Spółka, która za-
pewnia możliwości redukcji 
poboru energii elektrycznej 

dzięki współpracy ze swoimi 
partnerami biznesowymi, jest 
pierwszym Polsce tzw. agre-
gatorem i świadczy usługi 

zarządzania popytem energii 
elektrycznej. 
W zamian za redukcję pobie-
ranej z sieci energii, partnerzy 
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- Dlaczego nazywają Pana 
marszałkiem polnym? 
 
Wychowałem się na wsi, po-
magałem moim rodzicom na 
gospodarstwie,  cały czas żyję 
z moją rodziną w Grabów-
ku.  Codziennie rozmawiam 
z ludźmi którzy żyją w spo-
łecznościach wiejskich, rozu-
miem ich. Jest to miłe jak ktoś 
nazywa mnie   marszałkiem 
polnym  bo przecież tytuł do-
wódcy. 

- Jak się ma pomorska 
wieś?

Pomorska wieś ma się dobrze. 
Obserwujemy to w każdej 
sferze życia  począwszy od 
podniesienia standardów 
w rolnictwie  przez edukację, 
bezpieczeństwo publiczne 
po kulturę. Jesteśmy bardzo 
sprawni w pozyskiwaniu i  
wykorzystywaniu środków 
unijnych. Bardzo duże pienią-
dze pochodzące z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
trafiły na Pomorze. Kwoty do-
tacji wypłacane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa to dziesiątki mi-
lionów złotych. 

- A jak te zmiany odczuwa 
przeciętny mieszkaniec Po-
morskiej wsi?

Zaczynając od Rolników myślę 
że dużym wsparciem są dopłaty 
obszarowe do każdego hektara 
ziemi oraz  dotacje na moder-
nizację gospodarstwa. Dzięki 
środkom na różnicowanie 
działalności rolniczej udało się 
stworzyć wiele firm i nowych 
miejsc pracy, które działają przy 
rolnictwie. Najważniejsze jest 
jednak to że rolnik to co wy-
tworzy może to sprzedać  tu na 
miejscu. Służby sanitarne czy 
weterynaryjne powiedziałbym 
że bardziej edukują produ-
centów rolnych niż starają się 
utrudnić handel ekologicznymi 
swojskimi produktami. Ważna 
w tym względzie jest też edu-
kacja rolników. Tutaj myślę 
że ważną rolę w niej odgrywa 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, który na bieżąco 
informuje i doradza pomorskim 
Rolnikom. 

- Mówi Pan o Rolnikach a co 
z tymi mieszkańcami, którzy 
nie pracują na roli?

Tak jak wcześniej  powiedzia-

łem. Na wioskach powstało 
wiele nowych miejsc pracy poza 
rolnictwem. Są to firmy usługo-
we, handlowe, produkcyjne, ale 
także gospodarstwa rybackie 
czy w branża związana z  gospo-
darką leśną.  Dzięki temu  wiele 
osób znalazło pracę i nie musi 
wyjeżdżać do miasta.
Pomorskie dzieci  chodzą do no-
woczesnych szkół. Proszę sobie 
wyobrazić że  na tę chwilę tylko 
dwie gminy w województwie nie 
posiadają pełnowymiarowych 
hal sportowych, każda szkoła 
ma nowe boisko a w każdym 
powiecie jest co najmniej jedna 
pływalnia. Wiejskie Ochotnicze 
Straże Pożarne są coraz lepiej 
wyposażone i w co raz więk-
szym stopniu ochraniają i po-
magają mieszkańcom. Ostatnio 
przekazaliśmy z  samorządu 
województwa  2,5 mln. zł na 
dofinansowanie zakupu wozów 
strażackich. Otrzymają je min. 
jednostki  w Brusach, Cewicach, 
Gniewie, Lublewie, Żarnowcu, 
Łęczycy, Nowej Karczmie, So-
moninie, Suchym Dębie, Szym-
barku. 

- Czy  wszystkie miejscowo-
ści w naszym województwie 
dorównują tym najbardziej 

rozwijającym się?

Niestety nie . Jest wiele gmin 
które rozwijają się słabiej.  To 
głównie obszary gdzie funkcjo-
nowały państwowe gospodar-
stwa rolne. Tutaj bardziej trzeba 
pochylić się nad tymi mieszkań-
cami, niekiedy nad zmianą ich 
mentalności. Cały czas przeko-
nuję do tego żebyśmy jako sa-
morząd bardziej zadbali o tych 
mieszkańców.  Czasami stwo-
rzenie wiejskiej świetlicy czy 
wyremontowanie budynku po 
byłej szkole albo wsparcie ja-
kiejś lokalnej  inicjatywy gospo-
darczej może przynieść takiej 
społeczności wiele korzyści. 
Pomaga to ludziom uwierzyć 
w własne umiejętności. W wielu 
miejscach ludzie zaczęli ciężko 
pracować ale co za tym idzie 
osiągać sukcesy i zadowolenie. 

- Kandydując do sejmu czym 
będzie się chciał pan zająć 
pracując jako poseł? 

Jestem Kaszubą i z dalszym 
uporem będę walczył o to żeby 
do województwa pomorskiego  
trafiło jeszcze więcej środków 
na jego rozwój. Tym samym zy-
skają na tym mieszkańcy.

Pomorska wieś ma się dobrze
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, murowane, pil-
nie sprzedam lub zamienię na 2 pokoje z 
kuchnią za dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną w Gorę-
czynie, cena do negocjacji. Tel: 505-864-
616

SPRZEDAM w Wejherowie domek piętro-
wy, murowany, stan zamknięty, ocieplony 
na działce ogrodniczej 468m2, cena 38tys. 
zł. Tel: 516-311-161

SPRZEDAM działkę budowlaną 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 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  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 1 pokojowe 
w domku jednorodzinnym w Centrum Wej-
herowa. Tel: 693-370-251

Siedlisko na działce 4800 m2 w malowni-
czej okolicy, Zblewo. Tel: 695-469-389

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

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

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja pojazdów, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracza i maglarki w Pralni 
Wejherowo. Tel: 602-447-261 lub 58/ 677-
27-36

ZATRUDNIĘ od zaraz samodzielnego hy-
draulika. Prawo jazdy mile widziane, Wej-
herowo. Tel: 601-677-964

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

USŁUGI elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964
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materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

G R U P A  M E D I A L N A

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lata szuka pani w wieku 35-54 
lat, samotnej sponsorki,schadzki, Gdańsk, 
dyskrecja. Tel: 735-001-684

SEX, sex, sex – To Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM okap kuchenny pod zabudowę 
60, używany, srebrny, cena 99zł. Tel: 510-
260-315

SPRZEDAM drewno do CO i gałęziówkę, 
możliwy transport gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM dwa fotele dwu osobowe, sty-
lowe, solidne drewno, niemiecki wyrób. Tel: 
780-070-086

WYPOŻYCZĘ lub sprzedam rollbar do piwa 
na rożne okoliczności. Tel: 781-426-010

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-190

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, 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 Woj-
ny Światowej, dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

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

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze 
zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postę-
powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

OBWIESZCZA SIĘ

że w dniu 19.08.2015r. na wniosek Gminy Miasto Lębork, reprezen-
towanej przez Burmistrza Miasta Lębork, została wydana decyzja ZRID 
516/2015 (znak sprawy B.6740.393.2015), 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)

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt budowlany. 

Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 
załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w Wydziale 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w 
terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy 
prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośred-
nictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od dnia publikacji 
niniejszego obwieszczenia.

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

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY LĘBORSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

 ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
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- Dziękuję zawodnikom za 
grę, a naszym kibicom za 
doping. Początek sezonu 
mamy bardzo dobry. 2 zwy-
cięstwa, bilans bramko-
wy 3:0, teraz trzeba zrobić 
wszystko by tego nie zepsuć 
- tak krótko mecz w Miast-
ku podsumował trener 
Pogoni Waldemar Walkusz. 
Miał powody do rado-
ści. Osłabioną kontuzjami 
i nieobecnością w Miastku 
Sylwestra Ilanza druży-
nę Pogoni czekał upalny 
mecz. Wyszedł on naszym 
piłkarzom bardzo dobrze. 
Świetnie na pachnącym 
nowością po moderniza-
cji stadionie przy ul. Słup-
skiej było już od początku. 
W 7 minucie Stankiewicz 
przy asyście Skibickiego, 
który po przyjęciu piłki 
ograł obrońcę i zagrał do 
„Siwego” było już 1:0. Stan-
kiewicz strzałem po ziemi 
skierował piłkę do bramki, 
a ta odbiła się jeszcze od 
słupka. 5 minut później 
Stankiewicz przechwytuje 
piłkę na 30 metrze, wjeżdża 
z nią w pole karne i idealnie 
zagrywa do Madziąga, który 

takich „prezentów” nie ma 
w zwyczaju marnować. 
Szybko strzelone bramki 
ustawiły mecz, aczkolwiek 
Pogoń ciągle napierała. 
„Setki” miał Stankiewicz 
i Formela, a największe za-
grożenie dla bramki Pogoni 
miało miejsce tuż przed 
przerwą, gdzie na naszą 
bramkę szarżował Bryndal. 
Zablokował go Musuła. 
- W drugiej połowie sza-
nowaliśmy piłkę i długo 
ją rozgrywaliśmy - wy-
jaśnia szkoleniowiec 
Pogoni. - Było gorąco, 
graliśmy ekonomicznie, 
za piłką biegał za to Start. 
W tej części spotkania 
swoje sytuacje miał dwu-
krotnie Madziąg i raz For-
mela, który pechowo ude-
rzył głową dobrą piłkę obok 
bramki. W 89 minucie go-
spodarze domagali się kar-
nego po starciu powietrz-
nym Pietrzyka z Bryndalem. 
Sędzia był nieugięty. Warto 
przypomnieć że w I połowie 
w podobnej sytuacji nie po-
dyktował karnego po faulu 
na naszym zawodniku. 
(JS)

Drugie zwycięstwo Pogoni
PIŁKA NOŻNA | Przy upalnej pogodzie Pogoń Lębork wygrała  ze Startem Miastko. To było już drugie zwycięstwo Pogoni w tym sezonie.
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Rozgrywki odbywały się 
co środę na boisku do piłki 
plażowej w Siemirowi-
cach.
Finał miał miejsce 
12.08.2015r. nad jeziorem 
w Krępkowicach.
Zwyciężył duet Mateusza 

Oleszczuka i Szymona 
Bajek, na drugim miejscu 
znalazł sie duet – Kry-
stian Balcerak i Wojciech 
Formela, trzecie miejsce 
zajęli  - Oskar Czajkowski 
i Kamil Waldoch.
(GB)

W ramach akcji „Bezpieczne 
Wakacje 2015”zaplanowano 
następujące wydarzenia:

Wakacyjny Turniej Piłki 
Nożnej drużyn 6-o-
sobowych dla uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. 
Termin: 17-21 sierpnia 
2015r. Turniej piłki nożnej 
przeprowadzony zostanie na 
dwóch boiskach ze sztucz-
ną nawierzchnią Gimna-
zjum Nr 2 w Lęborku przy 
ul. P. Skargi 52. Losowanie 
i zapisy do turnieju odbędzie 
się w dniu 17 sierpnia 2015r. 
/poniedziałek/ o godz. 12 
w miejscu rozgrywania za-
wodów.

Wakacyjny Turniej Siat-
kówki Plażowej. 
Termin: 28 sierpnia 2015r. 
– godz. 10. Kategorie wie-
kowe: szkoły gimnazjalne 
i szkoły ponadgimnazjalne. 
Turnieje siatkówki plażowej 

przeprowadzone zostaną na 
Kompleksie Rekreacyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku w przy ul. 9 Maja 
1. Zapisy do turnieju przyj-
mowane będą w dniu rozgry-
wania zawodów na 15 minut 
przed ich rozpoczęciem.

Wakacyjny Turniej Tenisa 
Ziemnego. 
Termin: 26 sierpnia 2015r. – 
godz. 9. Kategorie wiekowe: 
do 13 lat chłopców, powy-
żej 13 lat chłopców, „open” 
dziewcząt. Turnieje tenisa 
ziemnego  przeprowadzone 

zostaną na kortach tenisowych 
na Kompleksie Rekreacyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku w przy ul. 9 Maja 
1. Zapisy do turnieju przyjmo-
wane będą na 15 minut przed 
rozpoczęciem zawodów.
(GB)

tUrNieJ PiŁKi PlaŻoweJ 
w CewiCaCH
PIŁKA PLAŻOWA | Zakończono rozgrywki w ramach IV 
Gminnego Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy 
Cewice. W turnieju brało udział dwanaście drużyn dwuoso-
bowych.

fb.com/gle24

BĄDŹ ZAWSZE 
 NA BIEŻĄCO

Rozgrywki dla młodzieży
ZAPOWIEDŹ | Dla dzieci i młodzieży z Lęborka przygotowano turnieje piłki nożnej, siatków-
ki, koszykówki i tenisa ziemnego. Wydarzenia będą miały miejsce w sierpniu, w ramach cyklu 
imprez sportowych „Bezpieczne Wakacje 2015”
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