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Uroczystości rozpoczęły 
się od spotkania w I Liceum 
Ogólnokształcącym młodzie-
ży z Luizą Łuniewską, autorką 
książki „Szukając Inki. Życie 
i śmierć Danuty Siedzikówny”.

W kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego odbyła się natomiast 

Msza Św. w intencji „Żołnie-
rzy Wyklętych”, którą uświet-
nił występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lęborska” 
z wiązanką pieśni patriotycz-
nych. Po jej zakończeniu,  pod 
tablicą 5. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej i innym bo-
haterom podziemia niepod-
ległościowego złożono kwiaty 
i zapalono znicze. 

W ramach lęborskich obcho-
dów Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w Sanktuarium św. Jakuba 
Ap. Otwarto wystawę „Żoł-
nierzom Wyklętym...”. Dla jej 
autorki – Agnieszki Marszk,  
absolwentki Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku rodzin-
na historia była inspiracją 
wykonania pracy dyplomo-

wej o Żołnierzach Wyklętych 
w tym „Ince”. Babcia i ciocia 
Agnieszki Marszk – Halina 
i Jadwiga Mikołajewskie były 
świadkami zatrzymania przez 
Urząd Bezpieczeństwa Danu-
ty Siedzikówny „Inki” w ich 
mieszkaniu. To właśnie ostat-
nie słowa, gryps „Inki’ przez 
egzekucją „Powiedzcie mo-
jej babci, że zachowałam się 

jak trzeba” skierowany był do 
sióstr Mikołajewskich. Znajo-
mość z „Inką” przepłaciły wię-
zieniem. 

Najważniejszym punktem 
obchodów było oficjalne 
otwarcie u zbiegu ulic Krzy-
woustego i Kaszubskiej ron-
da im. Danuty Siedzikówny 
„Inki”, które zorganizowano 
o godzinie 12.30. Na początku 

uroczystości Roman Klassa, 
jeden z inicjatorów nazwa-
nia ronda imieniem młodej 
patriotki, odczytał Uchwałę 
Rady Miejskiej Lęborka z 18 
grudnia 2015r.  Burmistrz Wi-
told Namyślak podziękował 
za tę ważną inicjatywę i liczne 
przybycie na uroczystość m.in. 
młodzieży szkolnej, w tym klas 
mundurowych.

Patriotyczne 
rondo w mieście

Rondo u zbiegu ulic Krzywoustego 
i Kaszubskiej zostało nazwane ron-
dem im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

- sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej. Uroczystość odbyła 

się 1 marca, w ramach lęborskich 
obchodów Narodowego Dnia Pa-

mięci „Żołnierzy Wyklętych”
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Międzynarodowy Dzień 
Przewodnika Turystycznego 
obchodzony jest na świecie 
od 1990 r. Głównym jego 
celem jest ukazanie pra-
cy przewodników lokalnej 
społeczności oraz roli jaką 
odgrywają w kreowaniu 
wizerunku poszczególnych 
regionów. W ubiegłym roku 
organizatorem wydarzenia 
było miasto Lębork, w tym 
roku, po raz pierwszy go-
spodarzem świętowania 
został Powiat Wejherowski.
Jak zaznaczyła witając go-
ści Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, turystyka 
od wielu lat jest jedną z naj-
dynamiczniej rozwijających 
się dziedzin gospodarki. Ma 

ogromne znaczenie jako 
forma wypoczynku, relaksu 
czy poznania historii. Sta-
nowi także istotny czynnik 
rozwoju miast i miasteczek 
oraz jest bardzo ważnym 
źródłem dochodów ludno-
ści. Dlatego tak ważne staje 
się umiejętne wykorzystanie 
wszystkich walorów i zaso-
bów, jakie posiada dany re-
gion.

Spotkanie przewodników 
z całego województwa było 
okazją do wręczenia odzna-
czeń, wyróżnień i podzię-
kowań zasłużonym prze-
wodnikom oraz władzom 
samorządowym i instytu-
cjom wspierającym działa-
nia na rzecz turystyki.

Nagrody trafiły również do 
lęborskich przewodników:

Dyplom honorowy ZG • 
PTTK trafił do Tadeusza 
Salamona i Beaty Wrąbel
Brązowa Honorowa Od-• 
znaka trafiła do Małgo-
rzaty Staniszewskiej-
Wronowskiej
Złotą Honorową Odznakę • 
otrzymali - Zbigniew Bą-
kowski i Iwona Ptasińska
- Odznakę ZG PTT otrzy-• 
mał Paweł Piwka, dy-
rektor Centrum Kultu-
ry „Fregata” za pomoc 
i współpracę z miejsco-
wym PTTK-iem

W trakcie spotkania ze-
brani goście wysłuchali 
prezentacji turystycznych, 

później przewodnicy udali 
się na spacer po Wejherowie 
Szlakiem Kaszubskich Nut. 
Po Grodzie Wejhera gości 
oprowadziła Anna Kucz-
marska.

Ostatnim punktem obcho-
dów był poczęstunek w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Goście mo-
gli spróbować potraw regio-
nalnych wpisanych na listę 
produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, m.in. kaczki 
po pomorsku, śledzia po ry-
backu, wianuszka gdańskie-
go czy kaszubskiego kuchu 
marchewnego. 

/GB/

Doceniono lęborskich przewodników
TURYSTYKA | Lęborscy przewodnicy turystyczni otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego. Uroczystości zorganizowano w sobotę 27 lutego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Podpisanie porozumienia po-
zwoli na prowadzenie wspól-
nych działań, których celem bę-
dzie przede wszystkim pomoc 
oraz zachęcenie właścicieli nie-
ruchomości w Lęborku na zmia-
nę obecnego systemu ogrzewa-
nia, w którym zastosowanie ma 
paliwo stałe, na system zasilany 
gazem ziemnym, a także eduka-
cja w zakresie ekologii i dbało-
ści o czyste powietrze w naszym 
mieście.

PGNiG  Obrót Detaliczny, 
dzięki podpisanemu porozu-

mieniu, będzie wspierać działa-
nia edukacyjne miasta, mające 
zwiększyć świadomość ekolo-
giczną wśród lokalnej społecz-
ności. Wspólne działania pro-
wadzone będą w lęborskich 
szkołach czy przedszkolach, ale 
także w trakcie miejskich im-
prez. Spotkania będą populary-
zować wiedzę o gazie ziemnym 
w aspekcie właściwości fizyko-
chemicznych oraz bezpieczne-
go i racjonalnego korzystania 
z tego surowca oraz urządzeń 
gazowych. /GB/

Akcja potrwa do 16 marca 
br., w każdą środę w godz. 
15.30-17.00 w Domu Para-
fialnym przy Sanktuarium Św. 
Jakuba Apostoła (pokój nr 15-
parter) osoby potrzebujące, 
starsze, bezpłatnie będą mogły 
rozliczyć podatek dochodowy, 
PIT za rok 2015. 

Aby rozliczyć podatek od 
osób fizycznych należy przyjść 
z PIT 11 z zakładu pracy lub 
ZUS-u oraz inne dokumenty 
potwierdzającymi prawo do 
ulg. Będzie możliwość prze-
słania na miejscu deklaracji 
drogą elektroniczną, należy 
tylko przynieść zeznanie po-
datkowe z 2014 roku. Podat-
nicy będą mieli możliwość 
przekazania 1 % podatku na 
wskazaną organizację pożytku 
publicznego.

Przedsięwzięcie bezpłatne-
go rozliczania PIT-ów trwa 
nieprzerwalnie już ósmy rok. 
Z czasem ekipa księgowych 

rozrosła się do 4 osób. Inicja-
torkami rozliczania PIT-ów 
potrzebującym była Agniesz-
ka Pujsza-Pomorska i Janina 
Pujsza. W kolejnych latach 
dołączyła do nich Agnieszka 
Łydka i Emilia Wolska. Dzię-
ki przenośnym komputerom 
i drukarce proces obsługi in-
teresantów znacznie przyśpie-
szył. 

- W zeszłym roku z na-
szej pomocy skorzystało ok. 
100 mieszkańców Lęborka 
i Powiatu Lęborskiego. Swo-
ją pomoc oferujemy przede 
wszystkim osobom niezamoż-
nym, starszym i tym którzy 
samodzielnie nie są w stanie 
wypełnić zeznania podatko-
wego, a nie stać ich na opłace-
nie księgowego. W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłym 
termin rozliczenia z podatku 
dochodowego mija 30 kwiet-
nia br - podkreśla Agnieszka 
Pujsza-Pomorska. /GB/

Bezpłatne rozliczanie PIT-ów
INICJATYWA | Mieszkańcy Lęborka będą mogli bez-
płatnie rozliczyć PITy. Ruszyła 8 edycja akcji bezpłatnego 
rozliczania podatku, inicjatorki akcji to Agnieszka Pujsza-
Pomorska i Janina Pujsza.

Współpraca z PGNIG
SAMORZĄD | Lębork podpisał porozumienie o współ-
pracy z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na rzecz popra-
wy jakości powietrza atmosferycznego w Lęborku.
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Natalia Kubica zaczęła roz-
wijać swój talent do tańca już 
w wieku 4 lat, gdy trafiła do 
Szkoły Muzycznej w Lęborku. 
Rodzice właśnie w ten sposób 
zareagowali na ogromną pa-
sję, którą dziewczyna poka-
zywała dosłownie na każdym 
kroku.

- Taniec był we mnie od za-
wsze. Jak tylko usłyszałam 
coś ciekawego to tańczyłam, 
przy każdej możliwej okazji. 
Dawałam także występy naj-
bliższym, w tym przypadku 
rolę sceny pełnił pokój, na so-
fie siedziała moja publiczność. 
Nie miałam tremy i chętnie 
pokazywałam swoje najnow-

sze układy taneczne - wspo-
mina lęborska tancerka.

Kolejnym krokiem były za-
jęcia w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Lęborku, gdzie lę-
borczanka trafiła w wieku 7 
lat. To był czas intensywnych 
treningów (kilka razy w tygo-
dniu), występów na imprezach 
miejskich i wyjazdów na festi-
wale tańca. Po kilka lat nauki 
w młodszym zespole tanecz-
nym „Luzik” Natalia trafiła 
do starszej grupy „Luz”. Zo-
stała tam najmłodszą tancerką 
i mogła realizować swoje za-
miłowanie do hip-hopu i tań-
ca współczesnego. Ogromne 
skupienie na zajęciach tanecz-

nych trudno było jednak po-
godzić z nauką.

- Chodziłam na zajęcia 
swojej grupy i obserwo-
wałem taniec dziewczyn 
z grupy młodszej. Nie inte-
resowało mnie nic oprócz 
tańca. Czasami wracałam 
więc do domu około godziny 
22 i przez kolejną godzinę 
odrabiałam lekcje. Moi ro-
dzice martwili się, że późno 
wracam bo szkoła zawsze 
musiała stać na pierwszym 
miejscu. Jednak zawsze su-
miennie i z sercem mnie 
wspierali ponieważ wiedzieli 
ile to dla mnie znaczy - tłu-
maczy Natalia.

20 letnia lęborczanka tań-
czyła również w lęborskim 
Teatrze Tańca - Jeszcze Pięć 
Minut, niedawno przyłączy-
ła się także do grupy PAT, 
która w sposób artystycz-
ny prezentuje zagadnienia 
związane z profilaktyką uza-
leżnień.Działalność taneczną 
trzeba było oczywiście połą-
czyć z nauką, na szczęście to 
się udało i w ubiegłym roku 
Natalia została szczęśliwą 
absolwentką Zespołu Szkół 
Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku. 
Wkrótce Natalia będzie zda-
wała maturę z matematyki 
i planuje wybrać się na studia 
pedagogiczne.

A gdzie w tym wszystkim 
udział w programie telewizyj-
nym „You Can Dance”? Za-
częło się od komentarza innej 
tancerki.

- Usłyszałam, że nie mogę 
zmarnować swojego talentu 
i że powinnam skupić się na 
sobie. Właśnie dlatego próbo-
wałam dostać się do programu 
„You Can Dance”. Nie było to 

jednak łatwe, bo wyjazdy na 
castingi, precastingi wymaga-
ły dużego skupienia i cierpli-
wości. Ale udało się - podkre-
śla tancerka.

Skromny komentarz Natalii 
nie oddaje jednak jej rewela-
cyjnego występu w programie. 
Emocjonujący i żywiołowy 
taniec w programie nagrodzo-
no bowiem gromkimi brawa-
mi. Występ wzbudził również 
podziw u jurorów.

- Ja uwielbiam tancerzy, 
którzy są prawdziwi. Tu była 
sama prawda na tej scenie. Po 
to chce się oglądać taniec żeby 
coś przeżyć. Ja przeżyłem 
wszystko co mi chciałaś prze-

kazać. Jestem pod ogromnym 
Twoim wrażeniem - podkreślał 
Agustin Egurrola, przewodni-
czący komisji jurorskiej.

Waśnie podczas tego wystę-
pu Natalia otrzymała również 
bilet na warsztaty taneczne na 
Malcie. Tej ważnej i emocjo-
nującej chwili towarzyszyły 
łzy szczęścia.

- Praca na castingach i na 
planie programu była bardzo 
profesjonalna. Między tance-
rzami była również zdrowa 
rywalizacja, która działała na 
mnie motywująco. Patrząc na 
umiejętności innych tancerzy 
zajmujących się hip-hopem 
myślałam sobie „chcę tań-

czyć z taką energią jak oni”, 
imponowała mi również tech-
nika dziewczyn zajmujących 
się tańcem współczesnym – 
wspomina Natalia.

Co ciekawe – tancerka, która 
została doceniona przez całą 
Polskę chce kształtować dalej 
swój talent w Lęborku.

- Marzę o prowadzeniu wła-
snych zajęć z tańca. Chce je 
kierować do młodzieży z pro-
blemami i pomóc im w ten 
sposób. Niestety, mam pro-
blemy ze znalezieniem odpo-
wiedniego miejsca, nikt nie 
chce mi pomóc w tej sprawie 
- mówi Natalia.

Grzegorz Bryszewski

Taniec był ze mną od zawsze
SUKCES | 20-letnia lęborczanka Natalia Kubica przedstawiła w programie „You Can Dance” pełen emocji taniec, który zachwy-
cił publiczność i jurorów. Udało nam się porozmawiać z Natalią i sprawdzić, jak rozpoczynała swoją przygodę z tańcem.
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Pociąg do Kołobrzegu wy-
jeżdżać będzie z Krakowa 
w godzinach popołudniowych. 
Po drodze do Kołobrzegu za-
trzyma się m.in. w Warszawie, 
Trójmieście, Lęborku, Słupsku 
i Koszalinie.

Przewoźnik podkreśla, że 
wprowadzenie na nowe trasy 
pociągów Pendolino znacznie 
poprawi nie tylko komfort po-
dróży, ale zapewni bezkonku-
rencyjne czasy przejazdu. Po-
ciąg z Krakowa i Warszawy do 
Kołobrzegu pojedzie odpowied-
nio 8h 27min (dziś ponad 11h) 

i 5h 53min (dziś blisko 8h).
Planując podróż z wyprze-

dzeniem pasażerowie będą 
mogli skorzystać z oferty Super 

Promo lub Wcześniej – Taniej. 
Na trasie z Krakowa do Koło-
brzegu ceny biletów kupionych 
z wyprzedzeniem kształtować 

się będą od 100 zł. Od cen od-
liczane będą także ulgi, m.in. 
studenckie, uczniowskie.

Uzupełnienie siatki połączeń 

Pendolino pojedzie przez Lębork
KOMUNIKACJA | Mieszkańcy Lęborka będą mogli jeździć pociągami Pendolino do Warszawy i do Krakowa. 
29 kwietnia ruszy połączenie Kraków- Warszawa – Kołobrzeg – Kraków. Ceny biletów będą zaczynać się od 79 i 100 zł.

Express InterCity Premium (Pen-
dolino) o kolejne miejscowości 
wymagało od przewoźnika uzy-
skania zgody kilku instytucji eu-
ropejskich. Zakup pociągów był 
w części finansowany ze środ-
ków UE, co oznaczało koniecz-
ność wyrażenia zgody przez DG 
Comp (Dyrekcję Generalną ds. 
Konkurencji) oraz DG Regio 
(Dyrekcję Generalną ds. Poli-
tyki Regionalnej). Przewoźnik 
uzyskał pozytywną decyzję DG 
Comp w grudniu 2015 roku, na-
tomiast Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Regionalnej zaakcepto-
wała wniosek z końcem lutego.

Pojazdy Pendolino to najszyb-
sze i najbardziej komfortowe 
pociągi we flocie PKP Intercity. 
Od grudnia 2014 roku kursują 
jako kategoria Express InterCity 
Premium (EIP). Dzięki licznym 
promocjom oraz premiowaniu 

kupujących bilety z wyprzedze-
niem, podróż EIP jest na możli-
wości finansowe różnych grup 
pasażerów. /GB/

RoZKŁAD JAZDy
PENDoLINo

Kołobrzeg-Kraków, 
kursuje od poniedziałku
do soboty
Kołobrzeg-05.47
Lębork-7.42
Warszawa Centralna-11.55
Kraków Główny-14.14

Kraków–Kołobrzeg,
kursuje od poniedziałku 
do piątku i w niedzielę 
Kraków Główny-13.38
Warszawa Centralna-16.20
Lębork-20.23
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O drugim etapie rozbudo-
wy drogi nr 214 na odcinku 
Łeba-Białogarda mówiono 
już od kilkunastu lat a sa-
morządowcy z powiatu lę-
borskiego starali się przy-
śpieszyć i ułatwić realizację 
tej wojewódzkiej inwestycji. 
Już w 2011 roku samorządy 
(Łeba, Wicko, Powiat Lę-
borski) zawarły porozumie-
nie w sprawie finansowania 
dokumentacji tej trasy.

Inwestor kilkakrotnie orga-
nizował również spotkania 
i konsultacje z mieszkań-
cami, którzy mogli ocenić 
zaproponowane rozwiązania 
- zmieniano m.in przebieg 
obwodnicy Wicka.

Długo oczekiwana inwe-
stycja może ruszyć jeszcze 
w bieżącym roku, niedaw-
no przetarg, który wybierze 
wykonawcę pracy ogłosił 
bowiem Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku.

Ważnym efektem przebu-
dowy drogi będzie stwo-
rzenie obwodnicy Wicka, 
Charbrowa i Białogardy. Dla 

mieszkańców tych miejsco-
wości oznaczać to będzie 
poważne zmniejszenie ru-
chu samochodów, kierowcy 
będą mogli natomiast szyb-
ciej i bezpieczniej dotrzeć do 
Łeby. 

Z inwestycji powinni się 
ucieszyć również rowerzy-
ści, bo drodze będzie towa-
rzyszyła scieżka rowerowa. 
Po zakończeniu remontu 
będzie więc można przeje-
chać rowerem do Łeby jedną 
ścieżką rowerową, wzdłuż 
drogi wojewódzkiej.

O tym, jaka firma zajmie 
się budową drogi dowiemy 
się pod koniec marca, prze-
targ zakłada zakończenie ro-
bót we wrześniu 2017 roku.

/GB/

Do Łeby 
przez obwodnicę
KOMUNIKACJA | Na taką inwestycję czekał cały po-
wiat lęborski. Ruszyły przygotowania do II etapu rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Biało-
garda. Ważnym elementem nowej drogi będzie obwodnica 
Wicka, Białogardy i Charbrowa.

Turniej zorganizowano  
w niedzielę 6 marca 2016 roku 
w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Nowej Wsi Lęborskiej. Po-
wiatowy turniej jest eliminacją 
do finału wojewódzkiego, stąd 
też turniejowe zmagania są 
takie jak w całym wojewódz-
twie. Panie rywalizowały 
w pięciu konkurencjach pre-
zentując potrawy, tablicę, po-
kaz mody, śpiew oraz taniec.

Pierwszą konkurencją była 
konkurencja smakowa, która 
polegała na przygotowaniu 
pierogów z dowolnie wybra-
nym farszem, oceniano także 
tablice, gdzie należało za-
prezentować się pod hasłem 
„Z tego powodu rozpiera nas 
duma”. W kolejnej kategorii 
konkursowej panie przygo-
towały sukienkę z papieru 
gazetowego, Panie musiały 
także zaprezentować piosen-
kę kabaretową z inscenizacją 
pt. „Przez dziurkę od klucza” 

i taniec ludowy ze swojego 
regionu.

Jury w składzie Józefa 
Klemm – Prezes Koła Eme-

rytów w Nowej Wsi Lę-
borskiej działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Nowej Wsi Lęborskiej 
(przewodnicząca jury), 
Halina Krzewniak Prezes 
Stowarzyszenia „Twórców 
i Animatorów Kultury” oraz 
Iwona Juchniewicz – pra-
cownik Starostwa Powiato-
wego w Lęborku, podliczyło 
punkty, które po każdej kon-
kurencji wpisywane były na 
tablice wyników. Ogłoszono 
werdykt. Trzecie miejsce 
zdobyło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Leśnicach, dru-
gie miejsce Koło Gospodyń 
Wiejskich Mosty, pierwsze 
miejsce Koło Gospodyń 
Wiejskich Redkowice. Na 
Wojewódzkim Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich region 
reprezentować będzie więc 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Redkowice.

/GB/

Redkowice najlepszym 
Kołem Gospodyń Wiejskich
RELACJA | Koło Gospodyń Wiejskich w Redkowicach zostało wycięzcą XI Gminnego - VIII Po-
wiatowego Turnieju KGW. w niedzielę 6 marca do rywalizacji o miano najlepszego Koło Go-
spodyń Wiejskich w Gminie Nowa Wieś Lęborska (po raz jedenasty), w Powiecie Lęborskim 
(po raz ósmy) przystąpiły trzy Koła Gospodyń Wiejskich: Leśnice, Mosty, Redkowice. 
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Podstawowym warunkiem 
uczestnictwa w naborze jest 
brak nagranej i wydanej płyty 
długogrającej. Zainteresowa-
ni udziałem muszą przesłać 
do organizatorów formularz 
zgłoszeniowy wraz z próbką 
swoich umiejętności – utwo-
rem w pliku mp3, w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 
kwietnia 2016 r.

Jury konkursowe wybierze 
uczestników przeglądu, którzy 
18 czerwca 2016 r. w Amfite-
atrze przy Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach zaprezen-
tują się przed publicznością 
i powalczą o główną nagrodę 
– 25 godzinną sesję nagranio-
wą w profesjonalnym studiu, 

ufundowaną przez Radio Ko-
szalin.

Patronat honorowy nad im-
prezą objął Senator RP Ka-
zimierz Kleina – przewodni-
czący Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego. Wydarzenie 
organizowane jest w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez powiat lęborski i gminę 
Cewice.

Organizatorzy wydarzenia: 
Zrzeszenie Kaszubsko Po-
morskie Oddział w Cewicach, 
Gminne Centrum Kultury 
w Cewicach, Gmina Cewice, 
Powiat Lęborski, Stowarzy-
szenie EDUQ, Miasto Lębork, 
Stowarzyszenie Młodzież 
Muzyka Morze, Lęborskie 

Centrum Kultury Fregata, In-
stytut Balticum. Partnerzy: 
Drożdżownia MIX Maszewo, 
Meyn Polska sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące zgło-
szenia, w tym regulamin i kar-
tę uczestnika, można pobrać 
ze strony www.kapelegarazo-
we.pl /GB/

Nabór dla Kapel Garażowych
KULTURA | Już po raz trzeci na scenie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach od-
będzie się Przegląd Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych. Uczestnicy będą mogli 
wygrać 25-godzinną sesję nagraniową w profesjonalnym studiu. Chęć udziału można 
zgłaszać do 30 kwietnia 2016 r.

fo
t. 

G
C

K
 C

ew
ic

e



REKLAMA                                                 4/2016/GM



6 gwe24.pl/aktualnościCzwartek, 10 marca 2016|

REKLAMA            5/2016/GM REKLAMA            1/2016/AB

Rusza rządowy program 
„Rodzina 500 plus”. Już 
w kwietniu rozpocznie się 
weryfikacja wniosków i wy-
płata pieniędzy przez ośrodki 
opieki społecznej. Pracowni-
cy tych instytucji obserwują 
coraz większe zainteresowa-
nie ze strony mieszkańców, 
którzy pytają się o szczegóły 
i sposoby otrzymania pomocy 
finansowej.

Okazuje się także, że pracy 
nad weryfikacją wniosków 
będzie tak dużo, że konieczne 
będzie zwiększenie zatrudnie-
nia. W Nowej Wsi Lęborskiej 
mieszka około 3 tysięcy dzie-
ci w wieku  0 -18 lat, dokład-
na liczba osób, które otrzy-
mają pieniądze w ramach 
programu „Rodzina 500 plus” 
będzie znana dopiero po we-
ryfikacji wniosków.

- Pracy będzie bardzo dużo 
- mówi Elżbieta Kowalczyk, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Wsi Lęborskiej. - Zaplano-
waliśmy zatrudnienie dwóch 
nowych osób i mamy już 
przygotowane specjalne po-
mieszczenie, gdzie będą ob-
sługiwane osoby w ramach 
rządowego programu. Otrzy-
mamy także pieniądze z Urzę-
du Wojewódzkiego na kupno 
sprzętu komputerowego i me-
bli do tego pomieszczenia.

Według wstępnych szacun-
ków w gminie Cewice pienią-

dze w ramach programu mogą 
trafić do 1200-1300 osób.

- Nie będziemy w stanie za-
jąć się programem w ramach 
naszych normalnych obowiąz-
ków. Złożyliśmy już wniosek 
o zatrudnienie dodatkowej 
osoby. Sprawa rządowego 
programu jest coraz bardziej 
popularna, otrzymujemy wiele 
zapytań w tej sprawie - mówi 
Zbigniew Borowski, kierow-
nik GOPS w Cewicach.

A co z Lęborkiem? Tam 
szanse na otrzymanie świad-
czenia ma około 7 tysięcy 
osób. MOPS w Lęborku nie 
planuje jednak zwiększenia 

zatrudnienia.
- Dokładną liczbę osób 

uprawnionych do pomocy 
finansowej  będziemy mogli 
podać dopiero po weryfikacji 
wniosków - tłumaczy Elżbieta 
Michalska, kierownik MOPS 
w Lęborku. - Muszę także 
podkreślić, że nie ma koniecz-
ności składania wniosków już 
na początku kwietnia. Oso-
by, które zrobią to później, 
nawet do czerwca otrzymają 
bowiem wyrównanie także za 
wcześniejsze miesiące.

Temat rządowego programu 
„Rodzina 500 plus” oprócz 
pozytywnych komentarzy bu-

dzi także wiele kontrowersji. 
Często powtarzany argument 
mówi o tym, ze pieniądze 
mogą zostać wykorzystane na 
przykład na kupno alkoholu 
i nie trafią do dzieci.

- Istnieje instrument, który 
pozwoli nam na sprawdzenie 
sposobu wydatkowania pie-
niędzy w ramach programu. 
W takim przypadku możemy 
przekazać  pomoc w formie 
rzeczowej - dodaje Elżbieta 
Michalska.

W całym powiecie pie-
niądze w ramach programu 
mogą trafić do około 13 tysię-
cy dzieci.

Pieniądze dla dzieci 
i nowi urzędnicy
SAMORZĄD | W całym powiecie lęborskim trwają przygotowania do wprowadzenia 
rządowego programu 500 Plus. Efektem ubocznym programu będzie zwiększenie 
liczby urzędników.

Krakowscy artyści wykonali 
jedne z najpiękniejszych kom-
pozycji muzycznych o miłości. 
Większość z nich przeszła do 
historii wraz z tytułami filmów, 
do których zostały napisane.

„Titanic”, „Uprowadzenie 

Agaty”, „Armagedon”, „Dirty 
Dancing”, „Uwierz w ducha”, 
„Shrek” czy „Kogel Mogel” to 
tylko wybrane z ekranizacji 
filmowych, które przypomniał 
miłośnikom kinematografii 
sobotni koncert. /GB/

Miłosny koncert 
w Cewicach
RELACJA | W sobotę 27 lutego na sali Gminnego Cen-
trum Kultury w Cewicach wybrzmiał koncert pt.” Miłość 
jak w filmie”.
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Słuchaczami kursu mogą 
być osoby które kończyły 
18 lat, posiadają co najmniej 
średnie wykształcenie, komu-
nikatywne, obce języki mile 
widziane (ale niekonieczne). 

Kurs ma przygotować do 
pracy w charakterze prze-
wodnika turystycznego, po-
legającej na oprowadzaniu 
grup wycieczkowych (szkol-
ne, osoby dorosłe, wycieczki 
zagraniczne) po najwięk-
szych atrakcjach turystycz-
nych powiatów słupskiego 
i lęborskiego.

Kurs będzie trwał przez 
okres około 3-ch miesięcy, 
obejmuje 117 godzin wykła-
dowych + 7 dni wycieczko-
wych. Zajęcia odbywać się 
będą w soboty i niedziele.

Miejscem zajęć teoretycz-
nych i spotkań organizacyj-
nych jest sala szkoleniowa 
w siedzibie Regionalnego 
Oddziału PTTK w Słupsku, 
ul. Szarych Szeregów 1. Za-
jęcia praktyczne odbywać się 
będą w obiektach na trasach 
zwiedzania, w muzeach, ko-
ściołach, obiektach zabytko-
wych, a także w Słowińskim 
Parku Narodowym i Parku 
Krajobrazowym „Dolina Słu-
pi” oraz rezerwatach przyro-
dy.

Opłata za kurs: 900 zł 
(z wpisowym). Opłatę za kurs 
można rozłożyć na korzystne 
raty bez dodatkowych opłat.

Rozpoczęcie kursu: 
02.04.2016 r. Godz. 10:00.
/GB/

Kurs dla przewodników 
turystycznych
SZKOLENIE | Na początku kwietnia ruszy kurs dla 
przewodników turystycznych z powiatu słupskiego i lębor-
skiego. Kurs będzie trwał 3 miesiące, obejmuje 117 godzin 
wykładowych i 7 dni wycieczkowych.
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Wysokość opłat za mieszka-
nie i media stają się jednym 
z kluczowych parametrów 
dla osób szukających wła-
snych czterech kątów. Suma 
ta może bowiem co miesiąc 
znacznie obciążać domowy 
budżet.
O wysokości opłat decyduje 
wiele czynników – zarówno 
lokalizacja budynku, ekspo-
zycja mieszkań, rozwiązania 
użyte przy konstrukcji czy 
wykończeniu nieruchomości 
czy też koszty dodatkowe 
jak np. usługi za utrzymanie 
terenów zielonych wokół bu-
dynku – wyjaśnia Wioletta 
Kleniewska, Dyrektor sprze-
daży i marketingu w spółce 
deweloperskiej Polnord.

Szybciej niż inflacja
Jak wyliczają eksperci WGN, 
średni czynsz administracyj-
ny w dużych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, Wro-
cław, Poznań oscyluje wokół 
ok. 350 - 600 zł. Do tej sumy 
trzeba jednak jeszcze doliczyć 
opłaty za prąd, gaz, śmie-
ci oraz rozliczenia za wodę. 
I choć w dobie deflacji (0,5 
proc. rdr) koszty związane 
z mieszkaniem nie zmienia-
ją się gwałtownie, to jednak 
z roku na rok powoli rosną. 
Według analizy Lion’s Bank 
w oparciu o statystyki GUS 
w ubiegłym roku wszystkie 

ceny dóbr i usług związa-
nych z utrzymaniem dachu 
nad głową wzrosły o 0,5 proc. 
W sumie statystyczna cztero-
osobowa rodzina Kowalskich 
na utrzymanie swego „M” 
miesięcznie wydaje ok. 870,4 
zł. Od roku kwota ta wzrosła 
tylko o 3,5 zł.
 - Optymizm powinien jednak 
studzić fakt, że w dłuższym 
terminie koszt utrzymania nie-
ruchomości rośnie przeważnie 
znacznie szybciej niż inflacja 
– zaznacza Bartosz Turek, 
analityk z Lion’s Bank.
Według Eurostatu w 2013 r. 
przeciętny Polak wydawał 
na swoje lokum ok. 20 proc. 
pensji. Tym samym koszty 
utrzymania mieszkań w Pol-
sce są jednymi z najwyższych 
wśród krajów Unii Europej-
skiej, biorąc pod uwagę nasze 
wynagrodzenie. Jak z kolei 
podają przedstawiciele ser-
wisu RynekPierwotny.pl. 
w 2014 r. statystyczny Polak 
za swoją pensję mógł kupić 
np. znaczniej mniej prądu czy 
wody niż 15 lat wcześniej. 
Najwięcej w tym czasie po-
drożała woda bieżąca (o 184 
proc.), w dalszej kolejności – 
energia (o 137 proc.) i węgiel 
(o 127 proc.). Jeśli zestawimy 
opłaty z naszymi pensjami, 
okazuje się np., że w 2014 r. 
statystyczny Polak za swoje 
wynagrodzenie netto (media-
na) mógł kupić o 19,27 proc. 
mniej metrów sześciennych 
zimnej wody z sieci wodocią-
gowej niż piętnaście lat wcze-
śniej. Ujemna zmiana (-3,15 
proc.) dotyczyła też kilowa-
togodzin energii elektrycznej 
dostępnych za przeciętną pła-
cę.
Z drugiej strony, podczas gdy 
w 1999 r. za medianowe wy-
nagrodzenie netto (1030,06 
zł) można było ogrzać 417 
mkw. lokalu, to piętnaście lat 
później - nawet 596 mkw. - 
Średni koszt ogrzania 1 mkw. 
był jedyną wartością, która od 
1999 r. do 2014 r. rosła znacz-
nie wolniej niż przeciętne 
zarobki Polaków – zaznacza 
Andrzej Prajsnar, analityk ser-

Dobrze skalkulowany 
czynsz skusi nabywcę
Comiesięczne opłaty za utrzymanie mieszkania z reguły stanowią ok. 20 proc. rodzinnego budżetu. 
Klienci deweloperów zwracają baczną uwagę na wysokość tych kosztów.

wisu RynekPierwotny.pl.
Miejskie media
Na wysokość miesięcznych 
opłat składają się zsumowane 
koszty eksploatacyjne samego 
lokalu, a więc opłaty za media: 
prąd, wodę itp. oraz nierucho-
mości wspólne, np. oświetlenie 
i sprzątanie klatek schodowych, 
wszelkiego rodzaju remonty, 
odśnieżanie chodników czy pie-
lęgnację roślinności. Do tego 
trzeba doliczyć ewentualne wy-
nagrodzenie dla zarządcy bądź 
też opłatę za ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wy-
padków itp. Ostateczna suma 
może w efekcie rozrosnąć się do 
sporych rozmiarów. Nikogo więc 
nie dziwi fakt, że odpowiednio 
skalkulowane, atrakcyjne kwoty 
za utrzymanie mieszkania przy-
ciągają uwagę potencjalnych 
nabywców. I sami deweloperzy 
coraz częściej poszukują roz-
wiązań, które spełnią wymaga-
nia przyszłych mieszkańców nie 
uszczuplając przy tym zbytnio 
ich portfela.
Np. w projekcie 2 Potoki w Gdań-
sku Rębowo, realizowanym przez 
Polnord przy ul. Guderskiego, 
obok atrakcyjnych cen za lokale 
(od 156 tys. zł), wszystkie media 
w mieszkaniach są miejskie, co 
sprawia, że czynsze miesięczne 
należą do bardzo niskich. 2 Po-
toki to kompleks 14 kameralnych 
budynków, w których zaprojekto-
wano szeroki wachlarz mieszkań 
– od kawalerek po czteropokojo-
we, o popularnych wśród nabyw-
ców metrażach od 36 do 62 mkw. 
Ze względu na atrakcyjne ceny 
wiele osób kupujących miesz-
kania w 2 Potokach skorzystało 
również z rządowego programu 
MdM – informuje Wioletta Kle-
niewska. /um/

Jak wyliczają eksperci 
WGN, średni czynsz 
administracyjny w du-
żych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań 
oscyluje wokół ok. 350 
- 600 zł. Do tej sumy 
trzeba jednak jeszcze 
doliczyć opłaty za 
prąd, gaz, śmieci oraz 
rozliczenia za wodę
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Elewacja stanowi wierzchnie 
okrycie każdego budynku. Jej 
wygląd w znaczący sposób 
oddziałuje na to, jak postrze-
gany jest obiekt. Zadbana, 
dodaje mu atrakcyjności, na-
tomiast zabrudzona i mająca 
najlepsze lata za sobą, nega-
tywnie świadczy o mieszkań-
cach domu. Nowoczesne tynki 
i farby fasadowe zapewniają 
wysoką trwałość i estetykę fa-
sady. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest ona poddana stałemu 
działaniu trudnych warunków 
atmosferycznych, a także na-
rażona na różnego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne. 
Nawet niewielkie, powstałe po 
zimie pęknięcia mogą być po-
czątkiem poważniejszych pro-

blemów. Najlepiej zareagować 
więc od razu, wykorzystując 
rozwiązania zapewniające 
efektywną ochronę elewacji 
na lata.

Czysta elewacja 
bez grzybów i pleśni
Wraz z upływem czasu na 
elewacji mogą odkładać się 
różnorodne zanieczyszczenia. 

Powstawaniu plam, zacieków 
i nalotów sprzyja bliskość ru-
chliwych ciągów komunikacyj-
nych czy zakładów przemysło-
wych. W przypadku budynków 

Elewacja po zimie? 
Akcja-renowacja
Nawet dobrze wykonana elewacja może z czasem wymagać renowacji. Trudnym eg-
zaminem jest dla niej zwłaszcza zima i związane z nią działanie zmiennych warunków 
atmosferycznych. Wysokiej jakości tynki i farby fasadowe zapewniają ochronę przed 
tymi zagrożeniami. Po upływie kilku sezonów warto jednak sprawdzić stan elewacji 
– przeglądu i ewentualnej naprawy najlepiej dokonać po okresie zimowym.

zlokalizowanych poza obsza-
rami miejskimi, ich źródłem 
może być kurz ze znajdującej 
się w pobliżu, nieutwardzonej 
drogi lub błoto, jeśli teren wokół 
domu nie jest jeszcze zagospo-
darowany. Do wyczyszczenia 
elewacji można wykorzystać 
myjkę ciśnieniową. Ciśnienie 
i temperaturę wody dobieramy 
w zależności od stopnia zabru-
dzenia powierzchni. Jeśli nie 
dysponujemy odpowiednim 
sprzętem, dobrym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z usług 
wyspecjalizowanej firmy.
Elewację należy również 
sprawdzić pod kątem zagro-
żeń biologicznych – grzybów 
i pleśni. Oznaką ich obecności 
jest charakterystyczny, zielony 
nalot. – Aby skutecznie pozbyć 
się zagrzybienia oraz pleśni, na-
leży skorzystać z odpowiednich 
preparatów. Najpierw jednak 
usuwamy widoczne porosty 
z użyciem szczotki o szorstkim 
włosiu lub szpachelki. Potem 
powierzchnię zmywamy wodą 
pod ciśnieniem przy rozpro-
szonym strumieniu tak, żeby 
nie uszkodzić elewacji – radzi 
Dariusz Wróbel, Specjalista ds. 
Szkoleń Fabryki Farb i Lakie-
rów Śnieżka SA – Na przygoto-
wane w ten sposób, suche pod-
łoże nanosimy obficie RG 10 
Preparat Grzybo -  i Glonobój-
czy FOVEO TECH RG 10, po-
zostawiając go do całkowitego 
wyschnięcia. Wyrób aplikuje-
my za pomocą szczotki, pędzla 

wałka lub gąbki – dodaje.  Jeśli 
uznamy, że elewacja potrzebuje 
malowania, farbę można nakła-
dać po upływie około 3 dni od 
przeprowadzenia powyższych 
prac.
Wykonanie tych zabiegów po-
zwoli zachować estetykę fasady 
domu, jednak nie zlikwiduje 
całkowicie problemu. Po kilku 
sezonach kłopoty z uciążliwymi 
zanieczyszczeniami czy zagrzy-
bieniem mogą bowiem powró-
cić. Trudno zmienić lokalizację 
budynku, dlatego rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie wyrobów 
elewacyjnych o bardzo dużej 
odporności na zabrudzenia i ko-
rozję biologiczną. Przykłada-
mi takich produktów są Farba 
Fasadowa Silikonowa FN 30 
FOVEO TECH i Tynk Siliko-
nowy TN 30 FOVEO TECH. 
Sprawdzą się one zwłaszcza 
w przypadku obiektów, któ-
rych sąsiedztwo stanowią duże 
skupiska drzew, brzegi zbiorni-
ków wodnych, obszary o dużej 
wilgotności, zakłady przemy-
słowe czy ruchliwe ulice. Do-
brym wyborem są tynki i farby 
zawierające Teflon® surface 
protector. Dodatek ten można 
znaleźć w produktach FOVEO 
TECH – zmniejsza on napię-
cie powierzchniowe powłoki 
i przyczynia się do zwiększe-
nia odporności na zabrudze-
nia, czynniki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV, co 
pomaga utrzymać elewację 
w czystości.
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BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl

Wybierając drugie źródło cie-
pła w naszym domu przede 
wszystkim bierzemy pod uwa-
gę koszty całej inwestycji oraz 
wpływ instalacji na środowisko 
naturalne. Szukając taniego 
w eksploatacji, a jednocześnie 
komfortowego w użytkowaniu 
sposobu podgrzewania wody 
użytkowej coraz częściej sta-
wiamy więc na odnawialne 
źródła energii.
- Co ciekawe, w ostatnim czasie 
rosnącą popularnością cieszy 
się integrowanie przynajmniej 
dwóch różnych systemów ko-
rzystających z odnawialnych 
źródeł energii – mówi Paweł 
Sokół z firmy Soleo.
I dodaje: Przykładem takiego 
rozwiązania może być instala-
cja, w której powietrzna pompa 
ciepła współpracuje z kolekto-
rami słonecznymi.

Integracja systemów
Jak wiemy, pompy ciepła to 
niskotemperaturowe źródła 
ciepła, potrafiące podgrzać 
wodę użytkową do tempera-
tury 55-60 stopni Celsjusza.

Z kolei kolektory słoneczne 
mają za zadanie dostarczać 
„darmową” energię cieplną, 
pozwalającą na podgrzewanie 
wody niekiedy nawet na po-
trzeby użytkowe - a przynaj-

mniej na tyle, by w znaczący 
sposób ograniczyć czas pracy 
pompy ciepła.
- Połączenie obu tych rozwią-
zań tworzy samowystarczal-
ny system, który jest w stanie 
zaopatrywać nas w energię 
przez większą część roku – 
dodaje przedstawiciel Soleo.

Zasobnik dopasowany 
do potrzeb
Pamiętać należy, że same 
źródła energii to nie wszyst-
ko, bowiem zarówno pompy, 
jak i kolektory wymagają 
zasobnika akumulującego 
ciepło.
W tym wypadku zbiornik 
ten powinien mieć większą 
pojemność, niż w przypad-
ku ogrzewania tradycyjnego. 
Pozwoli to na długotrwałą 
regulację temperatury wy-

datkowanej wody użytkowej, 
a jednocześnie umożliwi wy-
eliminowanie nadmiernych 
strat ciepła.
- Z tego powodu wielkość 
zasobnika każdorazowo do-
bierana jest indywidualnie 
– tak, by zapewnić użytkow-
nikom komfort dostarczania 
ciepłej wody użytkowej przy 
wspomnianych 55-60 stop-
niach Celsjusza panujących 
w zbiorniku – wyjaśnia Pa-
weł Sokół.

Idealny system
Wykorzystywanie odnawial-
nych źródeł energii stanowi 
nie tylko tańszą alternaty-
wę dla tradycyjnych metod 
ogrzewania naszych domów 
– przy użyciu energii elek-
trycznej, oleju opałowego 
czy płynnego gazu. Rozwią-

zanie to sprawdzi się bowiem 
również wszędzie tam, gdzie 
najzwyczajniej brakuje przy-
łącza gazu ziemnego.
Co więcej, zintegrowanie 
systemu pozwoli też na zre-
dukowanie do minimum 
nieuzasadnionego ani eko-
nomicznie, ani ekologicznie 
użytkowania kotła poza sezo-
nem grzewczym.
- Zatem pomimo, że połącze-
nie kolektorów słonecznych 
z powietrzną pompą ciepła 
wiąże się z nieco większymi 
wydatkami początkowymi, 
dzięki temu w dłuższej per-
spektywie otrzymamy nie tyl-
ko najtańszy, ale i najbardziej 
stabilny system podgrzewania 
wody użytkowej w okresie od 
wczesnej wiosny aż do póź-
niej jesieni – dodaje na koniec 
ekspert Soleo. /RP/

Połączenie pomp ciepła 
i kolektorów słonecznych
Stale rosnące koszty ogrzewania domów tradycyjnymi sposobami sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna szukać tańszej alter-
natywy. Swoją uwagę najczęściej kierujemy w stronę odnawialnych źródeł energii, dzięki którym możliwe jest np. podgrzewa-
nie wody użytkowej. Warto przy tym wiedzieć, że najlepsze efekty uzyskamy integrując ze sobą co najmniej dwa systemy – np. 
kolektory słoneczne i pompy ciepła.
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Dwie osoby handlujące ta-
kim towarem na targowisku 
miejskim w Lęborku zostały 
przesłuchane do tej sprawy, 
którą przekazano do prowa-
dzenia Straży Granicznej 
we Władysławowie. Za han-
del wyrobami tytoniowymi 
i spirytusowymi bez akcyzy 
grozi wysoka grzywna.

Na podstawie informacji 
uzyskanych przez policjan-
tów z Lęborka zajmujących 
się przestępczością gospo-
darczą przeprowadzono 
wspólnie z funkcjonariusza-
mi Urzędu Celnego ze Słup-
ska oraz Straży Granicznej 
z Władysławowa akcję pod-
czas której, zabezpieczono 
prawie 137 kilogramów ty-
toniu, którego wartość ryn-
kowa to ponad 96 tys. zł. 
Część tytoniu znajdowała 
się w pawilonach handlo-

wym na miejskim targowi-
sku a reszta tytoniu i spiry-
tus zabezpieczono podczas 
przeszukania domu i garażu 
mężczyzny handlującego 
nim na targowisku. Wpro-
wadzenie zabezpieczonego 
tytoniu na rynek, z pominię-
ciem podatku akcyzowego, 
naraziłoby Skarb Państwa na 
poważne straty finansowe. 
52 - letni mieszkaniec po-
wiatu lęborskiego oraz 69 
– letnia ekspedientka z tar-
gowiska zostali już przesłu-
chani w charakterze osób 
podejrzanych o dokonanie 
przestępstwa skarbowego, 
za które grozi im wysoka 
grzywna. Sprawa została 
przekazana do prowadze-
nia dla Straży Granicznej 
we Władysławowie wraz 
z zabezpieczonym tytoniem 
i spirytusem.

/DP/

Towary bez akcyzy
AKCJA | Policjanci z Lęborka wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego ze 
Słupska oraz Straży Granicznej z Władysławowa ujawnili i zabezpieczyli prawie 
137 kilogramów tytoniu i 13 litrów spirytusu bez znaków akcyzy. 

Sudoku to łami-
główka, w której 
należy uzupełnić 
specjalny diagram, 
wpisując do niego 
liczby od jeden do 
dziewięciu.Tak, 
aby w każdym 
wierszu, kolumnie 
i dziewięciopolo-
wym tzw. małym 
kwadracie znalazło 
się po jednej cyfrze od 1 do 
9. Cyfry nie mogą się jednak 
powtarzać.

Konkurs będzie częścią Lę-

borskich Dni Techniki.
Zapisy przyjmuje osobiście 

Pan Jan Przychoda lub pod nr 
telefonu 693-699-370.

/GB/

Zapowiedziano 
konkurs Sudoku
KONKURS | Już po raz dziesiąty w Lęborku odbędzie się konkurs 
Sudoku. Wydarzenie zapowiedziano na 20 maja, początek o godzi-
nie 16 w Auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych.

Harmonogram konsultacji:
od 7 marca do 31 marca • 
2016 r.
składanie przez miesz-• 
kańców propozycji pro-
jektów i zadań do budże-
tu-do 30 kwietnia 2016 r.
weryfikacja propozycji • 
mieszkańców przez komi-
sję ds. przeprowadzenia 
konsultacji społecznych- 
II połowa maja 2016 r.
głosowanie nad propo-• 
zycjami-do 30 czerwca 
2016 r. – wpisanie wybra-
nych przedsięwzięć do 
budżetu Miasta.

Formularze zgłaszania 
projektów do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego w Lęborku na rok 

2016 są dostępne w kance-
larii ogólnej Urzędu Miej-
skiego w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14 oraz na stronie 
internetowej bip.um.lebork.
pl w zakładce „budżet oby-
watelski”.

/GB/

Projekt rozpoczął się 1 
stycznia 2016 roku i potrwa 
do 30.04.2017 r. Kwota do-
finansowania wynosi prawie 
milion złotych.- Celem pro-
jektu jest zwiększenie moż-
liwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy w 
powiecie lęborskim - pod-
kreślają przedstawiciele 
PUP Lębork.

Rusza aktywizacja bezrobotnych
PROGRAM | Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pn. „Akty-
wizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (II)”. Beneficjenci progra-
mu otrzymają staże, bony stażowe, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności.

W ramach projektu zaplano-
wano - staże, bony stażowe, 
szkolenia, bony szkoleniowe, 
jednorazowe środki na podję-
cie działalności gospodarczej 
(dotacje) i zwrot kosztów prze-
jazdu z miejsca zamieszkania 
do miejsca odbywania stażu.

Zaplanowano także działania 
towarzyszące (poza projek-
tem): usługi pośrednictwa pra-
cy i poradnictwa zawodowego, 
szkolenie z zakresu podejmo-
wania działalności gospodar-
czej dla osób korzystających 
z jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej.

/GB/

Konsultacje Budżetu 
Obywatelskiego
SAMORZĄD | 7 marca 2016 ruszyły konsultacje Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku. Wydarzenia związane z konsulta-
cjami potrwają do 30 czerwca.
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W związku z wdrażaniem 
nowego systemu informa-
tycznego obsługi klientów, 
część z nich dotknęły utrud-
nienia w dostępie do niektó-
rych usług oraz opóźnienia 
związane z wystawieniem 
faktur. Klienci Energa, do 
których przez ostatnie mie-
siące nie dotarły faktury za 
energię to około 4 procent 
spośród prawie 3 mln klien-
tów firmy. W ciągu najbliż-
szych tygodni, większość z 
nich otrzyma jedną zbiorczą 
fakturę za energię elektrycz-
ną za zaległy okres.

- Przede wszystkim pragnie-
my przeprosić tych  klientów, 
którzy na faktury oczekują 
dłużej niż zwykle. Zdajemy 
sobie sprawę, że dla wielu 
osób zapłata wyższej niż za-
zwyczaj faktury zawierającej 
skumulowaną opłatę za kilka 
cykli rozliczeniowych, może 
stanowić duże obciążenie, 
stąd też przedłużamy termin 
na spłatę skumulowanej fak-

tury aż do 180 dni od daty 
jej wystawienia – informuje 
Beata Ostrowska, rzecznik 
prasowy Grupy Energa.

Klienci sami podejmą decy-

zję na jakie części rozłożyć 
płatność i jak często doko-
nywać wpłat. Skumulowaną 
fakturę będą mogli opłacić 
jednorazowo lub wpłacać 

dowolne kwoty nieregularnie 
– istotne jest, aby cała należ-
ność została uregulowana w 
terminie 180 dni od momentu 
wystawienia faktury. Wydłu-

żenie terminu płatności nie 
wymaga żadnego kontaktu z 
firmą - proces zostanie uru-
chomiony automatycznie.

Wraz ze skumulowaną fak-

180 dni na opłacenie  faktur
ENERGETYKA | Aż pół roku na zapłacenie faktury za zużyty prąd będą miały osoby, które od kilku mie-
sięcy jej nie dostały. Co więcej, skumulowany rachunek można będzie rozłożyć na raty dowolnej wy-
sokości i wpłacać je w dowolnym czasie. Nie wymaga to żadnego kontaktu z firmą. Klienci nie zostaną 
obciążeni żadnymi odsetkami czy windykacją – zapewnia Energa.

turą, każdy klient otrzyma 
szczegółowe informacje o spo-
sobie jej zapłaty, a także dane 
niezbędne do realizacji wpła-
ty:  nowy numer konta i nowy 
numer klienta, wprowadzone 
wraz z nowym systemem.

Jednocześnie Energa za-
pewnia, że przez pół roku od 
wystawienia skumulowanej 
faktury nie będzie naliczać 
od niej żadnych odsetek, ani 
wszczynać procesu windyka-
cyjnego. W przypadku faktur 
wystawionych już wcześniej, 
gdzie sporadycznie firma mo-
gła naliczyć odsetki, będą one 
anulowane i wystawiona zo-
stanie korekta faktury. Klienci 
powinni jednak pamiętać, że 
kolejne bieżące faktury wy-
stawiane przez firmę, trzeba 
będzie opłacać zgodnie ze 
standardowymi terminami 
płatności.

Klienci nie poniosą żadnych 
dodatkowych konsekwencji 
wdrożenia nowego systemu 
obsługi klienta, w tym nie zo-
staną obciążeni opłatami wy-
nikającymi z opóźnień jakie 
pojawiły się po stronie spółki.

Powyższa informacja nie 
dotyczy pozostałych klien-
tów, którzy otrzymują faktury 
zgodnie z posiadaną umową.

W przypadku pozostałych 
pytań dotyczących oferty 
Energa Obrót prosi o kontakt 
z infolinią pod numerem 555 
555 555 lub pisemnie.

/PRE/
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W jaki sposób możemy się 
bezpiecznie i bezpłatnie po-
zbyć elektroodpadów?

W 2016 r. odbiór elektro-1. 
śmieci od Mieszkańców 
Miasta Lęborka będzie 
prowadzić firma Remon-
dis Sp. z o.o. Oddział 
w Lęborku. Wiosenny od-
biór odbędzie się w dwie 
soboty marca, tj. 12 i 19 
marca, jednakże jego po-
trzebę należy telefonicz-

nie zgłosić w firmie pod 
numerem tel. 59-8622068 
i umówić się na osobisty 
odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektro-
nicznego bezpośrednio 
z mieszkania/domu.
Elektrośmieci w ciągu 2. 
roku można także oddać 
samodzielnie  w siedzibie 
firmy Remondis w Lębor-
ku, przy ul. Kossaka 91-
95 lub w Punkcie Selek-

Jak pozbyć się 
elektrośmieci?
INFORMATOR | Urzędnicy miejscy z Lęborka przekaza-
li informacje dla osób, które chcą pozbyć się elektrośmieci.

tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Czarnów-
ku.
W przypadku kupna nowe-3. 
go sprzętu, stary sprzęt tego 
samego typu można oddać 
sprzedawcy.
W przypadku małych elek-4. 
trośmieci (których żaden 
z wymiarów nie przekra-
cza 25 cm) każdy sklep 
o powierzchni sprzedaży co 
najmniej 400 m2 poświęco-
nej sprzedaży sprzętu dla 
gospodarstw domowych, 
jest zobowiązany przyjąć 
je bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu.
Drobne elektroodpady 5. 
można także wyrzucić do 
pojemników, w które wy-
posażone są niektóre sklepy 
wielkopowierzchniowe.
Zużyty sprzęt elektryczny 6. 
i elektroniczny to m.in.:
urządzenia gospodarstwa • 
domowego (mikrofalówki, 
chłodziarki, odkurzacze, 
żelazka, suszarki, tostery, 
wagi, zegary itp.)
sprzęt audiowizualny, tele-• 
informatyczny (odbiorniki 
RTV, kamery wideo, kom-
putery, drukarki, kalkula-
tory, telefony itp.)
narzędzia elektryczne • 
i elektroniczne (piły, wier-
tarki, maszyny do szycia, 
kosiarki itp.)
zabawki (kolejki elektrycz-• 
ne, konsole, tory wyścigo-
we itp.) /uG/
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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

Na granicy
Polska /Thriller/ 97 minut

Inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami historia ojca 
i dwóch synów, którzy przyjeż-
dżają w Bieszczady, aby ułożyć 
sobie relacje po niedawnej 
rodzinnej tragedii. Tajemniczy 
nieznajomy, pojawiający się 
w odciętej od cywilizacji gór-
skiej bazie, wciąga bohaterów 
w mroczny i niebezpieczny 
świat przestępczego pogra-
nicza. Aby przetrwać, bracia 
będą zmuszeni do odrobienia 
trudnej lekcji dojrzałości.

Niewinne
Polska,Belgia,Francja 
/Dramat/ 100 minut

Tuż po drugiej wojnie świato-
wej francuski Czerwony Krzyż 
prowadzi akcję repatriacji 
i gromadzi swoich obywateli 
w szpitalu. Wśród lekarzy jest 
młodziutka Matylda Beaulieu 
(wschodząca gwiazda fran-
cuskiego kina Lou de Laâge). 
W szpitalu zjawia się siostra 
z oddalonego o kilka kilome-
trów klasztoru i błaga o po-
moc dla umierającej kobiety. 
Problemem jest poród jednej 
z zakonnic. Okazuje się, że 
siostry padły ofiarą zbiorowe-
go gwałtu dokonanego przez 
czerwonoarmistów.

„Juri” to niezwykły spek-
takl inspirowany opowia-
daniem dwunastoletniej 
Barbary Szafraniec, która 
została zwyciężczynią ogło-
szonego przez Teatr Gdynia 
Główna konkursu na napisa-
nie baśni lub bajki „Z notat-
nika na scenę”. W nagrodę 
opowiadanie autorki zostało 
przeniesione na deski te-
atralne. Pełna ciekawości 
dziewczynka imieniem Juri 
przeżywa fascynującą przy-
godę. Tajemnicza, operowa 
szafa, a w niej zakurzone 
kostiumy i dawno nieużywa-
ne rekwizyty – przedmioty, 
które odeszły w zapomnie-
nie, których przeznaczenia 
nikt już nie pamięta. Czy to 
możliwe, że te „rupiecie” 
ożywają? Co kryje się za 
drzwiami szafy? Kogo na 
swojej drodze spotyka Juri? 
Kim są Hopsas i Ślimol, 
wejścia do jakiej krainy 
strzeże Kurzeracz?

Żeby się tego dowiedzieć, 
przyjdźcie do Teatru Gdy-
nia Główna i razem z Juri 
przekroczcie próg pełnego 
niesamowitości świata, nad 
którym unosi się delikatny 
zapach lawendy…

Kolejny, po Wielkim cie-
ście, spektakl w reżyserii 
nagrodzonego Galionem 
Gdyńskim Piotra Srebrow-

Muzyczne Powitanie Lata 
zapowiedziano na sobotę 25 
czerwca. Impreza zlokalizo-
wana na Placu Sportowym 
przy Szkole Podstawowej 
w Łebie rozpocznie się 
o godzinie 20.

Ray Wilson, określany 
jako „najwybitniejszy wo-
kalista Wielkiej Brytanii” 
i jednocześnie ostatni woka-
lista zespołu Genesis przed-
stawi w Łebie największe 
przeboje tej grupy.

Wstęp na koncert jest dar-
mowy.

/GB/

„Juri”- spektakl 
dla dzieci w Stacji Kultura
TEATR | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na drugie przedstawienie 
z cyklu „Niedzielne spotkania z teatrem”. 20 marca 2016 roku Teatr Gdynia Głów-
na zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie 
pod tytułem „Juri”. 

Ray Wilson wystąpi w Łebie
KONCERT | To będzie wyjątkowa atrakcja dla miłośników rocka. 25 czerwca 2016 
roku w Łebie wystąpi Ray Wilson - szkocki muzyk, członek zespołów Stiltskin i Ge-
nesis. W ramach powitania lata Wilson przedstawi w Łebie koncert z serii Genesis 
Classic i zaprezentuje dawne przeboje tej grupy.

skiego. Twórcy udowadnia-
ją, że nawet najzwyklejsze 
przedmioty można przemie-
nić w pełnych życia i uroku 
bohaterów.

Juri – to spektakl inspiro-
wany opowiadaniem Bar-
bary Szafraniec, scenariusz 

i reżyseria: Piotr Srebrowski, 
obsada: Zofia Nather, Paweł 
Klowan / Wojciech Stachura, 
dramaturgia: Maciej Wiktor, 
scenografia: Maja Zaleska, 
muzyka: Sówka Sowińska, 
Spektakl dla dzieci od lat 3.

Początek o godzinie 15:00. 

Bilety w cenie 5 złotych 
(dzieci) i 8 złotych (dorośli) 
dostępne są w Kasie Kina 
przy ulicy Gdańskiej oraz 
w CIT przy alei. Niepodle-
głości 6. Liczba biletów jest 
ograniczona.

/LF/
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Czwartek, 10.03.2016
16:00 -  Zwierzogród 2D
18:00 -  Zwierzogród 3D
20:15 - 7 rzeczy, których 
              nie wiecie o facetach

Piątek, 11.03.2016
16:00 – Na granicy
18:00 – Niewinne - PREMIERA
20:00 – Deadpool

Sobota, 12.03.2016
16:00 – Na granicy
18:00 – Niewinne 
20:00 – Deadpool

Niedziela, 13.03.2016
16:00 – Na granicy
18:00 – Niewinne 
20:00 – Deadpool

PoNiedziałek, 14.03.2016
18:00 – Niewinne 
20:00 – Na granicy

wtorek, 15.03.2016
18:00 – Niewinne 
20:00 – Na granicy

Środa, 16.03.2016
18:00 – Niewinne 
20:00 – Na granicy

Czwartek, 17.03.2016
18:00 – Niewinne 
20:00 – Na granicy

Piątek, 18.03.2016
15:45 – Robinson Cruzoe 2D
17:30 – Historia Roja
20:15 – Niewinne

Sobota, 19.03.2016
15:45 – Robinson Cruzoe 3D
17:30 – Historia Roja
20:15 – Niewinne

Niedziela, 20.03.2016
15:45 – Robinson Cruzoe 2D
17:30 – Historia Roja
20:15 – Niewinne

PoNiedziałek, 21.03.2016
16:00 - Robinson Cruzoe 3D
17:45 – Bernadetta. Cud 
               w Lourdes
20:00 – Seria Niezgodna: 
               Wierna

wtorek, 22.03.2016
Kino nieczynne



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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 

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Tanie noclegi dla pracowników 
firm i nie tylko. Tel: 781-426-010

Rumia mieszkanie 2 pokojowe 
oddzielne 1000 zł z ogrzewa-
niem. Woda i prąd oddzielnie, 
kaucja 500zł. Tel: 600-377-408

Jestem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Telewizor Samsung 14 cali, ład-
ne kolory, cena 70zł, Wejherowo. 
Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię pracza, maglarki i kie-
rowcę na samochód dostawczy 
w Pralni Wejherowo. Tel: (58) 
677-27-36

Zatrudnimy stolarza z doświad-
czeniem. Produkcja drzwi - Wej-
herowo. Tel: (58) 672-44-54

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Odnawialne źródła energii, ko-
lektory słoneczne, fotowoltaika, 
pompy ciepła. Tel: 607-192-499

Pożyczki prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Usługi elektryczne, instalator-

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

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam pianino i rollbar do 
piwa z podwójnym kranem. Tel: 
781-426-010

Sprzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

Sprzedam drewno opałowe buk 
wałki po 140 zł z transportem do 
20km gratis. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno opałowe ukła-
dane na sam. Ceny drewna od 
130 zł z transportem. Tel: 500-
640-327

Sprzedam piłę do cięcia drzewa 
– krajzege. Tel: 663-613-048 

Sprzedam zamrażarkę – pingwin 
100. Szerokość 50cm, wysokość 
85cm, głębokość 60cm, cena 
150zł. Tel: 517-159-871

510 894 627

reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jagoda Lezner

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

biuro rekLam
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
Druk Express Media, Bydgoszcz
NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 736 16 92

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!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZENIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

Sprzedam piłę tarczową własnej 
roboty 2.2 kw 380 wolt z kółka-
mi do transportu. Cena 50zł. Tel: 
695-230-080

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczyn-
ki, 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 (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okre-
su II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

Sprzedam krzesełko do karmienia 
na kółkach, zielone, 150 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

Sprzedam 2 krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034 JE
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- Z naszych obserwacji wy-
nika, że w mieście brakuje 
propozycji dla dziewcząt, 
które chciałyby realizować 
się sportowo. Stąd właśnie 
pomysł stworzenia kobiecej 
sekcji piłki nożnej - tłumaczy 
Piotr Grudzień, prezes KTS - 
K Lew Lębork.

Przedstawiciele klubu ogło-
sili nabór do kobiecej sek-
sji piłki nożnej. Czekają na 
zgłoszenia od kandydatek 
z rocznika 1999 r i starszych 

z terenu całego powiatu lę-
borskiego. Treningi i zajęcia 
będą odbywały się 2-3 razy 
w tygodniu.

- Mamy już 30 zgłoszeń. 
Okazuje się więc, że dziew-
czyny z Lęborka chcą grać 
w piłkę nożną - dodaje Piotr 
Grudzień.

We wrześniu lęborska dru-
żyna ma rywalizować w trze-
ciej lidze piłki nożnej dziew-
cząt.

/GB/

Zwycięstwo z Toruniem
SIATKÓWKA | Zawodnicy Gks Tecza Nowa Wieś Lęborska podjęli na własnych stołach  
drużynę  Manekin III Toruń. Gospodarze występujący w składzie: Krzysztof Piński, 
Andrzej Czubaty, Mateusz Giełażyn, Jarosław Mras okazali się minimalnie lepsi od 
graczy  z Torunia i  wygrali 6 - 4.

Damska drużyna 
piłkarska
PIŁKA NOŻNA | Już we wrześniu lęborska drużyna bę-
dzie rywalizowała w trzeciej lidze piłki nożnej dziewcząt. 
Klub KTS-K Lew Lębork ogłosił właśnie nabór do kobie-
cej sekcji piłki nożnej. To propozycja dla przedstawicielek 
płci pięknej z rocznika 1999 r i starszych z całego powiatu 
lęborskiego.
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W kolejnym  meczu grupy 
mistrzowskiej drugiej ligi te-
nisa stołowego zespół  GKS 
TĘCZA Nowa Wieś Lębor-
ska podejmował na wła-
snych stołach  drużynę  
Manekin III Toruń. 
Gospodarze wy-
stępujący 

w składzie: Krzysztof Piń-
ski, Andrzej Czubaty, Mate-
usz Giełażyn, Jarosław Mras 
okazali się minimalnie lepsi  

od graczy  z Torunia i  
wygrali 6 - 4. 

O zwycięstwie 
drużyny z Nowej 
Wsi Lęborskiej za-
decydowało zdoby-
cie kompletu punk-

tów   na pierwszym 
stole  przez   Krzysz-

tofa Pińskiego  i An-
drzeja Czubatego, 
którzy bardzo 
pewnie pokonali 
swoich przeciw-

n i k ó w . 

Punkt na wagę zwycięstwa 
dorzucił na drugim  stole  
Mateusz Giełażyn. Goście 
zagrali w następującym 
składzie: Kacper 
Makowski, Kamil 
Urbanowicz, Rafał 
Wiśniewski i To-
masz Kurtyka.

Było to ostat-
nie spotkanie  
w którym 
drużyna wy-
s tępowała 
w roli go-
spodarza, 
p o z o -
s t a ł e 
m e -

cze Tęcza rozegra na wyjaz-
dach. Najbliższym przeciw-
nikiem z którym przyjdzie 
się zmierzyć będzie zespół 

Uks Szaniec Świecie nad 
Osą.

/EN/

|



W okresie przygotowaw-
czym Pogoń rozegrała 6 gier 
kontrolnych. W pierwszym 
meczu bezbramkowo zre-
misowała z liderem III ligi 
GKS-em Przodkowo, w dru-
gim uległa 2:0 Kaszubii Ko-
ścierzyna, w trzecim w Kar-
tuzach bo dobrym spotkaniu 
wygrała 2:1 z trzecioligową 
Cartusią Kartuzy 2:1 (gole 
Wardziński i Stankiewicz). 
W meczu z Spartą Sycewice 
(V liga) zagranym w trakcie 
zgrupowania po golach Mo-
rawskiego i Wardzińskiego 
lęborczanie wygrali 2:1. 
W meczu w Lęborku z 5. 
drużyną III ligi KS Chwasz-
czyno padł remis 2:2 (gole 
Sychowski i Wardziński). 
Finałem serii gier sparin-

gowych był pojedynek  
z przebudowanym kadro-
wo drugoligowym Gryfem 
Wejherowo. Goście wygra-
li 5:1, a honorowe trafienie 
dla Pogoni zdobył Mateusz 
Sychowski. 

 
Kadra zespołu w porów-
naniu do rundy jesiennej 
wzmocniła się. Transferem 
numer  1 jest bez wątpie-
nia przyjście na zasadzie 
półrocznego wypożyczenia 
z Arki Gdynia, napastnika 
Macieja Wardzińskiego. 22-
letni zawodnik z doświad-
czeniem w I lidze bardzo 
dobrze radził sobie w grach 
sparingowych. Kolejnym 
pozyskanym zawodnikiem 
jest doświadczony 26-letni 

Gotowi do walki
PIŁKNA NOŻNA | Ciężkie, intensywne treningi od 7 stycznia, tygodniowe zgrupowanie 
i seria gier z wymagającymi przeciwnikami z III i II ligi. Tak wyglądały zimowe przy-
gotowania seniorów Pogoni. Wzmocniony Wardzińskim, Kussem i Bychem zespół li-
czy 23 zawodników. Drużyna ostatnie 2 miesiące przepracowała bardzo mocno i jest 
gotowa do gry o najwyższe cele. 

KADRA PoGoNI 
LęBoRK, WIoSNA 2016Seniorzy Pogoni Lębork 

podczas oficjalnej prezen-
tacji drużyny 19 lutego br.

W niedzielę 6 marca br. 
Pogoń udanie przeszła V 
rundę Pucharu Polski Pod-
okręgu Słupskiego awan-
sując tym samym do rundy 
wojewódzkiej. Wyjazdowe 
spotkanie z Diamentem Trze-
bielino (V liga) toczyło się 
pod dyktando Pogonistów.  
Już w 2 minucie prowadzenie 
Pogoni dał Maciej Wardziń-
ski. W 18 minucie „Wara” 
miał szansę podwyższyć 
wynik, ale jego strzał głową 
odbitej po poprzeczce Sy-
chowskiego piłki minimal-
nie minął bramkę. 26 minuta 
i mamy 2:0 po akcji Madzią-
ga zakończonej przelobowa-
niem bramkarza Diamentu. 
Asystował mu Morawski. 
10 minut później skutecznie 
po rzucie rożnym główkuje 
Morawski, a wynik na 4:0 do 
przerwy ustala w 43 minucie 
Formela. Mateusz Sychow-
ski, specjalista od rzutów 
wolnych swoją skuteczność 
potwierdził tuż na początku II 
połowy egzekwując rzut wol-
ny z pobliżu narożnika boiska 
w taki sposób, że uderzona 
piłka odbiła się od zawodni-
ka Diamentu i wpadła po dłu-
gim słupku do bramki. Gol 
zdobyty, choć zaliczony jako 
bramka samobójcza. Ostatnie 
pół godziny to nieco słabsze 
tempo. Wynik na 6:0 ustalił 
tuż przed ostatnim gwizd-
kiem Mateusz Sadowski.  
- Wynik 6:0 nie oddaje w peł-
ni tego co się działo na bo-
isku. Uważam, że zespół 
Diamentu zasłużył na jedną 
bramkę, a my tych bramek 
też powinniśmy zdobyć tro-

szeczkę więcej. Jak widać 
przejście ze sztucznej na 
naturalną murawę zawsze 
jest problemem. Na począt-
ku meczu ta gra wyglądała 
nie tak jakbym sobie tego 
życzył. Mamy jednak 6:0 
i kolejną rundę pucharu przed 
nami i to jest najistotniejsze 
- mówił na gorąco po meczu 

trener Pogoni Waldemar Wal-
kusz. - Martwi mnie trochę 
uraz Maćka Wardzińskiego. 
Mam nadzieję, że do pierw-
szego meczu się wykuruję. 
To co dla nas najważniejsze 
zaczyna się za tydzień.

 
 

Bramkarze:
Patryk Labuda
Michał Katzor
Rafał Łapigrowski

obrońcy:
Wojciech Musuła
Adrian Kochanek
Krzysztof Skibicki
Łukasz Janowicz
Michał Fudala
Yegor Bych 
Maciej Wierzbowski

Pomocnicy:
Mateusz Sychowski
Mateusz Stankiewicz
Mateusz Wesserling
Mateusz Sadowski
Bartosz Haraszczuk
Gracjan Miszkiewicz
Paweł Labuda
Rafał Morawski
Przemysław Kuss

Napastnicy:
Mateusz Madziąg
Maciej Wardziński
Łukasz Kłos
Damian Formela

defensywny pomocnik Prze-
mysław Kuss, które ostatnie 
lata spędził w trzecioligowym 
KS Chwaszczyno. Pogoń 
wciąż czeka na certyfikat 18-
letniego Yegora Bycha. Młody 
zawodnik z Ukrainy ma duży 
potencjał i po nadrobieniu za-
ległości treningowych może 
być ciekawą alternatywą na 
prawej obronie lub skrzydle. 

Kolejnym wzmocnieniem, 
którego efekty widzieliśmy 
w zimowych sparingach jest 
powrót do pełni zdrowia Łu-
kasza Kłosa. Jesienią zawod-
nik ten przez większość rundy 
nie grał. Z drużyny odszedł 
Sylwester Ilanz (MKS Wła-
dysławowo), a kontuzjowany 
jesienią Michał Pietrzyk za-
kończył przygodę w piłkę. 

Awans do 1/8 finału 
Pucharu Polski

DIAmENt tRZEBIELINo 
- PoGoń LęBoRK 0:6 (0:4) 
 
bramki: 0:1 Wardziński 
(‘2), 0:2 Madziąg (’26), 0:3 
Morawski (’36), 0:4 Formela 
(’43), 0:5 sam. (’47), 0:6 
Sadowski (’90)  
 
Pogoń: Katzor – Wesserling 
(’67 Wierzbowski), Musuła, 
Haraszczuk, Fudala, Moraw-
ski (’46 Kuss), Sychowski, 
Formela (’46 Sadowski), 
Kłos, Madziąg, Wardziński 
(’70 Miszkiewicz)

Dzięki współpracy z Fun-
dacją „Partnerstwo” w tym 
roku po raz trzeci można 
przekazać swój 1% podatku 
na sekcję piłki nożnej Po-
goni Lębork. Aby przekazać 
1% podatku należy wypeł-
nić odpowiednią rubrykę 
w rocznym zeznaniu podat-
kowym (PIT-36, PIT -36L, 
PIT-37, PIT 38, lub PIT-
28) podając: numer KRS: 
0000197334  W rubryce cel 
szczegółowy należy wpisać 
„Pogoń Lębork, ul. Czołgi-
stów 5 – piłka nożna”.

1% można przekazać na Pogoń
Terminarz seniorów Pogoni 
– WIOSNA 2016:
• 12 marca 
(sobota) 2016 g. 14 
Pogoń Lębork 
- Start Miastko  
 
• 23 marca 2016 
(środa) g. 16  
Pogoń Lębork 
- Centrum Pelplin  
 
• 9 kwietnia 2016 
(sobota) g. 16 
Pogoń Lębork 
- KP Starogard Gd.  
 
• 23 kwietnia 2016 
(sobota) g. 16 
Pogoń Lębork 
- Gedania Gdańsk  

 

• 7 maja 2016 
(sobota) g. 17 
Pogoń Lębork 
- Brda Przechlewo  
 
• 25 maja 2016 
(środa) g. 17 
Pogoń Lębork - GOSRiT/
Wikęd Luzino  
 
• 4 czerwca 2016 
(sobota) g. 17  
Pogoń Lębork 
- Jantar Ustka  
 
• 18 czerwca 2016 
(sobota) g. 17  
Pogoń Lębork 
- MKS Władysławowo

fo
t. 
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