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NAKŁAD 10 000 EGZ.

Przemarsz barwnego korowodu 
Księstwa Łeby to coroczna, masowa 
impreza, w której to  świętowany 
jest “dzień  nadania praw książęcych 
ludowi osiedlonemu przy ujściu 
rzeki Łeby do Bałtyku”. W tym roku 
Księstwo będzie obchodziło szes-
nastą rocznicę swojego istnienia a 
organizatorzy zapowiadają barw-
ną, huczną i widowiskową imprezę. 
Przemarsz barwnego Korowodu 
Księstwa Łeby oprócz dostojników 
gromadzi bowiem także liczną grupę 
przyjaciół miasta i księstwa. W po-
przednich latach maszerowali rów-
nież poprzebierani mieszkańcy mia-
sta i uczniowie okolicznych szkół, w 
korowodzie można było wypatrzeć 
także lokalnych przedsiębiorców i 
samorządowców z powiatu. Koro-
wód gromadzi również pasjonatów 
historii, co roku biorą w nich udział 
także “Rzymianie z Cewic”, czyli 
grupa rekonstrukcyjna odtwarzająca 
życie rzymskich legionistów. 

-Zapraszamy wszystkich do udzia-
łu w naszym przemarszu. To na 
pewno będzie najbardziej kolorowy 
punkt tego lata – zachęca Andrzej 
Strzechmiński, burmistrz Łeby.

Przemarsz wyruszy o godzinie 17 
z  ul. Kościuszki 90 i przejdzie do 
Skweru Rybaka w Łebie. We wtorek 

8 lipca,  w 657. rocznicę nadania Łe-
bie praw miejskich w Łebie nastąpi 
także uroczyste otwarcie wystawy 
“Miasto i Żywioł”. Wystawa, która 
będzie prezentowana w galerii Bi-
blioteki Miejskiej odtwarza szlak 
siedemnastowiecznych wędrówek 
kartografa Eilharda Lubinusa, auto-
ra „Wielkiej Mapy Księstwa Pomor-
skiego”, sporządzonej w latach 1610-
1618 na zlecenie Filipa II i będącej 
jednym z najważniejszych zabytków 
europejskiej kartogra� i. Lubinus 
przygotował mapę z niezwykłą jak 
na ówczesne czasy dokładnością, 
przemierzając w tym celu cały ob-
szar Księstwa Pomorskiego. Naj-
większe i najważniejsze miejsco-
wości Księstwa zostały na mapie 
dodatkowo wyróżnione przy po-
mocy 49 niewielkich wizerunków 
umieszczonych na krawędziach 
zabytku, a wśród wyróżnionych 
znalazło się miasto Łeba. Wystawa 
jest owocem projektu “Miasta Księ-
stwa Pomorskiego”, prowadzonego 
przez Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie.

Otwarcie wystawy zapowiedziano 
na godzinę 12. O innych wydarze-
niach w ramach Dni Łeby piszemy 
na stronie 10. 
Grzegorz Bryszewski
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KSIĘSTWO 
WYJDZIE 
NA ULICE
W najbliższy wtorek 8 lipca nastąpi najbardziej 
kolorowe i wspaniałe wydarzenie w Łebie. 
Tego dnia przedstawiciele Księstwa Łeby 
przemaszerują przez miasto w barwnym 
korowodzie. Po zatrzymaniu się na Skwerze 
Rybaka nastąpi wspólne świętowanie.

Tak wyglądał ubiegłoroczny przemarsz Księstwa Łeby. 
Tegoroczne wydarzenie zapowiada się równie barwnie i widowiskowo

Przemarsz 
wyruszy 
o godzinie 17 
z  ul. Kościuszki 
90 i przejdzie 
do Skweru 
Rybaka 
w Łebie

NA ULICE
W najbliższy wtorek 8 lipca nastąpi najbardziej 
kolorowe i wspaniałe wydarzenie w Łebie. 
Tego dnia przedstawiciele Księstwa Łeby 
przemaszerują przez miasto w barwnym 
korowodzie. Po zatrzymaniu się na Skwerze 

Duży sukces odniosła Paula Wrońska z 
Klubu Strzeleckiego LOK Lider - Amicus 
Lębork w zakończonych w minioną niedzielę  
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 
strzelectwie sportowym we Wrocławiu.

Trzy medale w trzy dni str. 16



2 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku spółka 
z o.o. informuje, że w okresie od 29 czerwca do 31 
sierpnia 2014r. wprowadzony zostanie w komuni-
kacji miejskiej letni rozkład jazdy. W stosunku do 
obecnego rozkładu jazdy zmieni się częstotliwość 
kursowania linii 1,2,3 i 4.

Zmiany na linii nr 1:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Sportowa pętla: 06:28, 07:21, 
10:00.
z przystanku Mosty pętla:       05:57, 07:02, 
07:42.
- kurs z Mosty pętla o godz. 09:08 zostanie prze-
sunięty na godz. 09:18.

Zmiany na linii nr 2:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Cmentarz: 06:07, 07:42, 08:38, 
09:45, 10:45.
z przystanku POM pętla : 06:30 (obsługę pasaże-
rów przejmie autobus linii nr 3,  odjazd z przy-
stanku GOK Nowa Wieś Lęborska godz. 6:24, 
kurs autobusu zostanie wydłużony do Cmen-
tarz pętla.
z przystanku Kębłowo pętla: 08:10. Autobus 
07:15 będzie kursował do przystanku Lidl.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Cmentarz: 
05:45, 09:25, 10:20.

Zmiany na linii nr 3:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Redkowice pętla: 07:25, 15:25.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Redkowice: 
06:35.

z przystanku Lidl kierunek Redkowice: 14:28.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 08:18 zostanie 
przesunięty na godz. 08:30.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 06:03 
zostanie przesunięty na godz. 06:13
- kurs z Redkowice pętla o godz. 16:35 
zostanie przesunięty na godz. 16:18
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 07:51 
zostanie przesunięty na godz. 07:41
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 08:42 
zostanie przesunięty na godz. 08:54
- kurs z przystanku Lidl    o godz. 15:49 
zostanie przesunięty na godz. 15:35

Autobus 06:13 z Redkowic będzie kursował do 
przystanku Cmentarz.
W okresie letnim autobusy nie będą obsługiwa-
ły miejscowości Żelazkowo.

Zmiany na linii nr 4:
- od 29 czerwca do 31 sierpnia zostają zawieszone 
następujące kursy w dzień powszedni:

z przystanku Sportowa pętla: 08:40, 14:50, 
16:00.
z przystanku Lubowidz pętla: 09:15, 15:23, 16:41, 
18:03.
- kurs z Lubowidz pętla o godz. 07:16 zostanie 
przesunięty na godz. 07:06.

Wymiana rozkładów na przystankach nastąpi 28 
czerwca.
Rozkłady jazdy ważne od 29 czerwca 2014r. do-
stępne są na naszej stronie internetowej: www.
zkm.lebork.pl.  

LETNI ROZKŁAD 
JAZDY 2014

Marsze dla Życia i Rodziny to 
ogólnopolska inicjatywa, która 
promuje rodzinne wartości. W 
tym roku do akcji przyłączyło 
się ponad 120 polskich miast. 
Lęborską (i trzecią z kolei) edy-
cję wydarzenia zorganizowano 
w niedzielę 29 czerwca. Festyn 
odbył się w ramach programu 
rewitalizacji społecznej pn.”Re-
witalizacja Społeczna Lębor-
ka” realizowanego w ramach 
projektu systemowego „Rewi-

talizacja Społeczna” współ� -
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Marsz wyruszył około godziny 
13  z placu przy Sanktuarium 
św. Jakuba Apostoła w Lębor-
ku, przeszedł ulicami miasta i 
zakończył się na terenie ZSMI. 
Na boisku tej szkoły zorganizo-
wano Festyn Rodzinny, który 
był zwieńczeniem wydarzenia. 
Na uczestników festynu czeka-
ły występy grup muzycznych, 
konkursy dla dzieci i dorosłych 
z nagrodami, pokazy iluzji dla 
dzieci, konkursy sprawnościo-

we przygotowane przez Ochot-
niczą Straż Pożarną, pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
przygotowany przez Ochotni-
czą Służbę Ratowniczą, prezen-
tacja stoiska Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz wiele innych 
atrakcji. Dzieci mogły bezpłat-
nie pojeździć na kucyku, poska-
kać na eurobangy czy na dmu-
chanym zamku. Na wszystkich 
czekała darmowa grochówka, 
bigos, chleb ze smalcem i ogór-
kiem, napoje dla  uczestników 
festynu oraz wata cukrowa dla 
dzieci. W marszu wzięło udział 
prawie 400 osób.

Gmina Wicko będzie in-
formowała mieszkańców o 
nadchodzących zagrożeniach, 
awariach oraz imprezach kul-
turalnych i sportowych. Zare-
jestrowani użytkownicy otrzy-
mają również komunikaty 
urzędowe.

Wprowadzony w gminie sys-
tem informacji SMS jest bez-
płatny dla odbiorców.

- W celu rejestracji wystar-
czy wysłać wiadomość SMS 
z treścią DODAJ na numer 
661001182.W przypadku po-
prawnej rejestracji zostanie 
przesłany SMS zwrotny infor-
mujący o zarejestrowaniu w 
gminnym systemie powiada-
miania - tłumaczą urzędnicy z 
gminy Wicko.

W celu wyrejestrowania swo-
jego numeru z systemu należy 

W Wicku działa system powiadamiania

wysłać wiadomość SMS z treścią 
SKASUJ na numer 661001182.

Gmina będzie informowała 
mieszkańców o nadchodzących 
zagrożeniach, awariach oraz 

imprezach kulturalnych i spor-
towych. Zarejestrowani użyt-
kownicy otrzymają również ko-
munikaty urzędowe.
(GB)

Maszerowano 
dla życia i rodziny
Prawie 400 osób wzięło udział w niedzielnym Marszu dla Życia i Rodziny 
w Lęborku. To wydarzenie zorganizowano w Lęborku już po raz trzeci.
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W marszu wzięło udział prawie 400 
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Projekt „Portrety Szpitali – 
mapy możliwości” to inicjatywa 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, któremu patronu-
je Związek Powiatów Polskich. 

Inicjatywa ma formę bench-
markingu zarządzania szpitalami 
i jest jedynym Polsce bezpłatnym 
przedsięwzięciem badającym 13 
obszarów funkcjonowania szpi-
tali. Badanie „Portrety szpitali” 
zostało zrealizowane we wszyst-
kich województwach w Polsce. 

Do udziału w badaniu oprócz 
Dyrektorów szpitali, zaanga-
żowali się Marszałkowie woje-
wództw, Prezydenci Miast oraz 
Starostowie. Ponadto, badanie 
wsparły również: Polska Federa-
cja Szpitali, Stowarzyszenie Me-
nadżerów Opieki, Europejskie 
Stowarzyszenie Dyrektorów Me-
dycznych, Związek Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zwią-
zek Miast Polskich, Unia Metro-
polii Polskich; Patronat Medialny 

Szpital doceniony 
w ogólnopolskim projekcie

SPS ZOZ w Lęborku znalazł się wśród najlepszych szpitali 
w województwie pomorskim w ramach projektu “Portrety 
szpitali - mapy możliwości”.
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udzielił Menadżer Zdrowia.
Do udziału w badaniu  zaproszo-

nych zostało 480 szpitali z czego 
swój udział zdeklarowało 147 pla-
cówek. Z każdego województwa, 
na podstawie uzyskanych obiek-
tywnych ratingów został wyłonio-
ny jeden szpital i nagrodzony tytu-
łem “Najlepszego szpitala”.

W województwie pomorskim 
ten zaszczytny tytuł przypadł wła-
śnie lęborskiemu szpitalowi.

Dyplom, z rąk organizatorów 
rankingu odebrał Andrzej Sa-
piński, dyrektor szpitala podczas 
konferencji Hospital Management 
Wyzwania 2014. (GB)

Do kradzieży portfela z doku-
mentami miało dojść w ostatnią 
środę czerwca na poczcie w Łebie. 

Zgłoszenie o zdarzeniu złożyła 
poszkodowana mieszkanka po-
wiatu słupskiego. Funkcjonariusze 
z Łeby zareagowali szybko i w cią-
gu kilku godzin ustalili i zatrzyma-
li sprawcę kradzieży, którą była 58 
letnia mieszkanka Łeby. 

-Policjanci zaraz po zgłoszeniu 
się na komisariacie mieszkan-
ki powiatu słupskiego, której na 

poczcie skradziono portfel z do-
kumentami, przeglądnęli zapis 
monitoringu i ustalili sprawczynię 
– podkreśla st. asp. Daniel Pańczy-
szyn, oficer prasowy KPP Lębork.

Według naszych informacji 
właśnie nagrania monitoringu 
są kluczowe w całej sprawie. Bo 
mają one pokazywać, jak miesz-
kanka Łeby przykrywa gazetą 
portfel kobiety ze Słupska a potem 
go zabiera ze sobą. Zatrzymana 
kobieta została już przesłuchana, 
usłyszała zarzut kradzieży pie-
niędzy i dokumentów za co grozi 
do 5 lat pozbawiania wolności.  

Następnego dnia o tym, że osobą 
odpowiedzialną za kradzież port-
fela może być właśnie Barbara D. 
,czyli radna Łeby i dawna prze-
wodnicząca rady mówiło już całe 
miasto. Sytuacją ciągle zaskoczony  
i oburzony jest Andrzej Strzech-
miński, burmistrz Łeby.

-Jeśli rzeczywiście doszło do 
kradzieży w taki sposób jak opi-
sują zdarzenie media, to jest to 
sytucja niedopuszczalna. I dla 
mnie osobiście bardzo przykra 
– komentuje burmistrz Strzech-
miński. - Według mnie warto jed-
nak powstrzymać emocje i przed 

rzucaniem oskarżeń  poczekać do 
ostatecznego wyjaśnienia sprawy.  
Mi to przypomina ogólnopolski 
skandal z podsłuchami. Tuż po 
ujawnieniu nagrań  społeczeństwo 
szybko wskazywało osoby winne 
skandalu, ale ostatnio, i gdy opa-
dły emocje  słyszymy przecież, że 
sytuacja miała jednak inny cha-
rakter i może być efektem działań 
wywiadu.

Barbara D. była sekretarzem, a 
potem przewodniczącą rady mia-
sta w Łebie. Do wyborów starto-
wała z komitetu wyborczego An-
drzeja Strzechmińskiego.

Do końca sierpnia Referat 
Ruchu Drogowego KPP 
Lębork będzie realizował na 
drogach powiatu lęborskiego 
działania prewencyjno – kon-
trolne “Bezpieczne wakacje”.  
Akcja będzie prowadzona 
takze na terenie całego woje-
wództwa pomorskiego.

Celem działań jest:za-
pewnienie bezpieczeństwa i 
porządku w ruchu drogo-
wym podczas  wzmożonych 
przejazdów wakacyjnych oraz 
w miejscowościach wypo-
czynkowych, zmniejszenie 
zagrożenia bezpieczeństwa na 
drogach, z powodu nieprze-
strzegania ograniczeń pręd-
kości i ograniczenie liczby 
przekroczeń dopuszczalnej 
prędkości jazdy.

-Kierowcy powinni w okre-
sie prowadzonych działań 
spodziewać się  większej 

liczby policjantów na drogach 
powiatu lęborskiego, którzy  
przy użyciu nowoczesnego 
sprzętu w tym: nieoznakowa-
nego vw passata z  wideo reje-
stratorem oraz dwóch bardzo 
szybkich motocykli yamaha, 
będą  dbać o bezpieczeństwo 
ale również karać wysokimi 
mandatami „piratów” dro-
gowych – tłumaczy st. Asp. 
Daniel Pańczyszyn, oficer 
prasowy KPP Lębork.(GB)

Bezpieczniej na drogach
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Radna ukradła portfel?
O tej sprawie mówi teraz cała Polska. Barbara D., była przewodnicząca rady miejskiej w Łebie miała 
ukraść na poczcie portfel z dokumentami. - Jeśli rzeczywiście tak było, to jest to sytuacja niedopuszczalna. 
I bardzo przykra – komentuje Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. Za kradzież grozi 5 lat więzienia.
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Na Placu Pokoju w Lębor-
ku zorganizowano zbiórkę 
Hufca Lębork im. Polskich 
Olimpijczyków z okazji 
zakończenia roku harcerskie-
go. W trakcie uroczystego 
apelu   Burmistrz Miasta Wi-
told Namyślak uhonorował 
instruktorów drużynowych 
Związku Harcerstwa Polskie-
go nagrodami rzeczowymi.

- Społeczna działalność 

harcerska i praca wychowaw-
cza z młodzieżą na terenie 
Lęborka  często pozostaje 
niezauważona, dlatego w tym 
roku Burmistrz Miasta po-
stanowił docenić najbardziej 
aktywne osoby – tłumaczy 
Ewa Dzitko-Szybisty z UM 
Lębork. 

Apel poprzedzał wyjazd 
lęborskich harcerzy na biwak 
„Mały obóz”. (GB)

Stowarzyszenie EDUQ 
będzie prowadziło w lipcu 
Letnią Szkołę Językową.

Pierwsze zajęcia zapowie-
dziano na poniedziałek 7 
czerwca a zajęcia odbywać się 
będą w ZSGŻiA w Lęborku, 
ul. Warszawska 17 i po-
prowadzone zostaną przez 
wolontariuszkę zagraniczną 
- Zhuzhunę z Gruzji, pod 
okiem opiekuna.

- Wśród 4-godzinnych zajęć 
znajdą się lekcje języka an-
gielskiego, zajęcia plastyczne, 

sportowe, gry i zabawy. Koszt 
udziału to 10zł/osobę/dzień. 
Pieniądze przeznaczone 
zostaną na zakup przekąsek, 
napojów oraz materiałów pa-
pierniczych. Zapisy dla dzieci 
w wieku 7-12 lat prowadzimy 
na jeden, dwa lub trzy tygo-
dnie – tłumaczy Magdalena 
Pipka z EDUQ w Lęborku.

Więcej informacji udziela  
Stowarzyszenia EDUQ, ul. 
Krzywoustego 1/115 lub 
pod numerem telefonu: 
694242952. (GB)

Lęborczanka Marta Kowal-
czyk ze swoim partnerem 
Pawłem Suchockim zdobyła 
1 miejsce na Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Warszawa Wola Wiwat Wa-
kacje 2014. Na tym turnieju, 
organizowanym w sobotę 28 
czerwca para wytańczyła zło-
to (i uzyskała kwalifikację do 
wyższej klasy tanecznej B) ry-
walizując w stylu latynoame-
rykańskim. Kilka dni wcze-
śniej, czyli 21 czerwca parze 
udało się zdobyć złoto w stylu 
standard na Turnieju w Choj-
nicach.

Marta Kowalczyk to szesna-
stoletnia absolwentka Społecz-
nego Gimnazjum Językowego 
w Lęborku i zdobywczyni sta-
tuetki SGJ Alfa w dziedzinie 
Artysta Rocznika. Razem ze 
swoim partnerem Pawłem 
Suchockim z Gdańska trenu-
je w Studiu Tanecznym “Fala 
Sopot” w Gdańsku. Najnow-
szy sukces lęborczanki to 
zdobycie pierwszego miejsca 
w stylu latynoamerykańskim 
na Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Dzielnicy Warsza-
wa Wola Wiwat Wakacje 2014. 
Zwycięstwo oznacza także  
uzyskanie kwalifikacji do wyż-
szej klasy tanecznej B.

-By otrzymać klasę B należy 
spełnić warunki takie jak: 6 
razy stanąć na podium i uzbie-
rać 200 punktów. Ale ten suk-
ces oznacza kolejne wyzwania, 
bo klasa B jest najcięższą kate-
gorią. Zmieniają się stroje. Do-
zwolone są cekiny, kamienie i 

Latem nauczysz się języka

Harcerze zakończyli rok
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Podczas uroczystego apelu uhonorowano instrukto-
rów drużynowych Związku Harcerstwa Polskiego

Lęborczanka 
wytańczyła złoto

przeróżne dodatki dla partnerki 
jak i dla partnera. Para poddaje 
się blaskom reflektorów. Style 
liczone są oddzielne. Taniec jest 
bardziej zwariowany, a chore-
ografia trudniejsza – tłumaczy 
Anna Kowalczyk, mama nasto-
letniej tancerki.

W stylu latynoamerykańskim 
Marta Kowalczyk i Paweł Su-
chocki zdobyli także pierwsze 
miejsce na takich turniejach jak 
OTT o Puchar Burmistrza Choj-
nic - Beko Dance Cup, Grand 

Prix Par Dorosłych - Wakacja-
da Taneczna w Kobylnicy i w 
szóstej edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego o 
Puchar Wójta Gminy Iława.

Inny sukces tanecznej pary to 
pierwsze miejsce w stylu stan-
dard (i uzyskanie kwalifikacji 
do wyższej klasy tanecznej B) na 
turnieju  OTT o Puchar Burmi-
strza Chojnic- Beko Dance Cup 
organizowanym 21 czerwca. W 
ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
w tym stylu para zdobyła kilka 

innych złotych medali na takich 
wydarzeniach jak Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego o  
Koszyczek Truskawek w Szcze-
cinku,  Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  
Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego o Toruński Piernik 
w Toruniu i w VI  Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Towarzy-
skiego Pucharu Wójta Gminy 
Iława. 
(GB)
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Akcja”Kino na leżakach” to 
pomysł na serwowanie tury-
stom lekkiego i ciekawego kina 
podczas bezpłatnych seansów 
plenerowych organizowanych 
w miejscowościach nadmor-
skich. W tym roku akcja orga-
nizowana jest już po raz drugi, 
a jej organizatorzy będą jeździli 
z plenerowym kinem podczas 
całego sezonu letniego. Pierw-
szy seans będzie miał pod ko-
niec czerwca w Świnoujściu, 
ostatni pod koniec sierpnia w 
Darłowie.

W ramach akcji „Kino na 
leżakach” w miejscowościach 

Kino na leżakach przyjedzie do Łeby
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizowane na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostatnich latach omijała Łebę. W tym 
sezonie to się zmieni, bo miejscowość znalazła się na trasie akcji „Kino na Leżakach”. Plenerowe kino przyjedzie do Łeby 2 sierpnia.
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wypoczynkowych staje olbrzymi 
(bo o wysokości 3 piętra bloku) 
ekran, organizatorzy rozstawia-
ją 350 leżaków i po zapadnięciu 
zmroku serwują ciekawe filmy.

- Nasza akcja to szansa dla tu-
rystów i mieszkańców miejsco-
wości na obejrzenie ciekawych 
filmów w plenerze. Czasami 
seans udaje się zrealizować na 
plaży, a gdy nie jest to możliwe 
to nasze kino rozstawia się na 
placach, parkach i skwerach. 
Repertuar konsultujemy zawsze 
z władzami danej miejscowości, 
staramy się wybierać filmy lekkie 
i zabawne, unikamy dramatów i 
kina militarnego - tłumaczy Ma-
riusz Zygmunt, współorganiza-
tor akcji.

Do Łeby „Kino na Leżakach” 
przyjedzie w sobotę 2 sierpnia 
i rozstawi się w Parku Oblatów. 
Tego dnia (początek o godzinie 
17) zostaną pokazane dwa filmy 
„Podejrzani Zakochani i „Naj-
lepsze, najgorsze wakacje”.
(GB)

W ramach 
akcji „Kino 
na leżakach” 
w Łebie 
będzie można 
obejrzeć film 
„Najlepsze, 
najgorsze 
wakacje”.

Pierwszy seans 
będzie miał pod 
koniec czerwca w 
Świnoujściu, ostatni 
pod koniec sierpnia 
w Darłowie.
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Celem konkursu była pre-
zentacja solistów, amatorskich 
grup, zespołów muzycznych 
potocznie nazywanych „gara-
żowymi” wykonujących utwo-
ry własne i covery w języku 
polskim, angielskim kaszub-
skim czy ukraińskim, które nie 
mają możliwości finansowych, 
organizacyjnych zaprezento-
wania swego dorobku i talen-
tu. Podstawowym warunkiem 
uczestnictwa kandydatów w 
eliminacjach był brak nagra-
nej i wydanej płyty długogra-
jącej przez zespoły muzyczne, 
solistów wraz z zespołem lub 
solistów. 

Przegląd poprowadzili Do-
minika Bardowska dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
w Cewicach i Adam Nowak 
prezes Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego w 
Cewicach.

Na deskach amfiteatru przy 
GCK w Cewicach ostatecz-
nie zaprezentowało się 12 
wykonawców: Mescalirium, 
Percepcja, One Future, Wsio 

Operator bankomatów w 
maju bieżącego roku zlecił  
badania nawyków płatniczych 
Polaków podczas krajowych 
wakacji. Wyniki tego badania  
przeprowadzonego przez 
TNS Polska  wskazują, że co 
drugi Polak podczas urlopu 
w kraju spotkał się z odmową 
możliwości zapłaty kartą płat-
niczą za swoje zakupy. Aż 70 
proc. badanych skarży się na 
to, żepłacenie kartą płatniczą 
w ośrodkach turystycznych 
w Polsce jest w dalszym ciągu 
problematyczne. Potwier-
dzając te słowa, 81 proc. 
ankietowanych deklaruje 
częste korzystanie z banko-
matów w trakcie krajowych 
urlopów. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że niemal wszyscy 
przygotowując się do wyjazdu 
odwiedzają bankomaty, by 
część budżetu wakacyjnego 
zabrać ze sobą wgotówce. 

– Zdajemy sobie sprawę, że 
często w miejscu wypoczyn-
ku liczba bankomatów jest 
ograniczona, a płatności kartą 
nie wszędzie są możliwe, 
chociażby w lokalnym sklepie 
czy w budce z lodami przy 
deptaku. Dlatego, jak co roku, 
również i na czas tegorocz-
nych wakacji instalujemy 
tzw. bankomaty sezonowe, 
dostępne do połowy wrze-
śnia. Najczęściej to właśnie 
podczas wakacji zdajemy 
sobie sprawę jak potrzebna 
jest gotówka – powiedziała 
Ewa Miziołek, dyrektor mar-
ketingu i wsparcia sprzedaży 
Euronet Polska.

Bankomaty sezonowe są w 
większości przypadków ban-
komatami wolnostojącymi, 
ponieważ ułatwia to ich mon-
taż we wszystkich punktach o 
dużym dziennym przepływie 
osób. W tym roku bankomaty 
Euronet zostaną zainstalowa-
ne w niemal każdej nad-
morskiej miejscowości oraz 
na mazurach m.in. Sopot, 
Chałupy, Darłówko Zachod-

nie, Dziwnów, Dziwnówek, 
Dźwirzyno, Grzybowo, Jaro-
sławiec, Jastarnia, Jastrzębia 
Góra, Krynica Morska, Łeba, 
Łukęcin, Mielno, Międzywo-
dzie, Mrzeżyno, Niechorze, 
Pobierowo, Rewal, Rowy, 
Sarbinowo, Ustka, Ustronie 
Morskie, Władysławowo, 
Władysławowo-Chłapowo, 
Gierłoż, Giżycko, Mikołajki 
czy Ruciane Nida. Urządzenia 
będą tam, gdzie spodziewany 
jest największy ruch tury-
styczny. Dlatego, aż 6 ban-
komatów dostępnych będzie 
w strategicznych punktach 
Jarmarku św. Dominika w 
Gdańsku.

W miejscu wypoczynku 
Polacy w zdecydowanej 
większości, bo aż w 72 
proc. preferują wypłaty w 
bankomatach, niechętnie 
odwiedzając lokalne oddziały 
banków. Przy czym z grupy 
tych, którzy nie zaopatrują się 
przed wyjazdem na wakacje 
w gotówkę, 36 proc. odwiedza 
je na miejscu raz w tygodniu, 
a 32 proc. nawet kilka razy w 
tygodniu. 

Za co Polacy płacą gotówką 
na wakacjach w kraju? 
Respondenci określili, że 
płatności gotówką najczę-
ściej dokonują za: posiłki 
spożywane w restauracjach, 
kawiarniach bądź innych 
punktach gastronomicznych 
– 55 proc. oraz za zakupy w 
sklepach 46 proc. W dalszej 
kolejności znalazły się płatno-
ści gotówkowe za noclegi w 
miejscach pobytu (24 proc.) 
oraz opłaty za bilety/ zwiedza-
nie atrakcji turystycznych 
(15 proc.). Zdecydowanie 
mniejsza liczba osób transak-
cje gotówkowe realizuje przy 
zakupie prezentów/ pamiątek, 
opłat za transport publiczny 
oraz rozrywkę i przyjemności 
(odpowiednio 6-5 proc.). 
Respondenci najrzadziej uży-
wają gotówki przy opłacaniu 
rachunków za paliwo. (GB)

Nad morzem stanęły 
bankomaty sezonowe

Prawie 50 bankomatów sezonowych zainstalował 
w nadmorskich miejscowościach Euronet.  
Urządzenia zainstalowano tam, gdzie spodziewany 
jest największy ruch turystyczny.
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Bankomaty sezonowe stanęły także w Łebie

Kapele garażowe 
zagrały w Cewicach
Dwunastu wykonawców wystąpiło podczas „Przeglądu muzycznych zespołów i kapel garażowych” 
zorganizowanym przez lokalny oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Przegląd 
zorganizowano w sobotę  28 czerwca w Amfiteatrze przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach.

oki, Black Baloon, Herbal Infu-
sion, Target, Bloodsplash, Street 
BANDAa, Lucyna Wodzyńska, 
Łuneckas oraz Interior Division.

Grand Prix i Nagrodę Główną 
przeglądu udział w 15 godzinnej 
sesji nagraniowej w studiu (do 
wykorzystania do 31.12.2014), 
którą ufundowało Radio Kosza-
lin przyznano Zespołowi One 

Future. Drugie miejsce i Nagro-
da Burmistrza Miasta Lęborka 
przypadła Zespołowi Target. 
Kolejne trzecie miejsce i Nagro-
dę ufundowaną przez Samorząd 
Powiatu Lęborskiego zajął Ze-
spół Bloodsplash.

Przyznano dwie nagrody spe-
cjalne: Wójta Gminy Cewice 
Jerzego Pernala dla wykonawcy 

z terenu gminy Cewice, którą 
otrzymał Zespół Łuneckas oraz 
Dyrektora GCK w Cewicach, 
którą zdobył Zespół Street BAN-
DAa.Wszyscy wykonawcy biorą-
cy udział w konkursie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i statuet-
ki wykonane według projektu 
Oskara Głogowskiego. 
(GB)
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Celem projektu jest stwo-
rzenie warunków rozwoju 
społeczeństwa informacyj-
nego w Gminie Cewice przez 
zapewnienie dostępu do in-
ternetu dla 500 osób z Gmi-
ny Cewice, w tym dla osób 
tworzących 30 gospodarstw 
domowych, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym 
ze względu na złą sytuację 
materialną. W ramach 
projektu 30 gospodarstw 
zostanie wyposażonych w 
zestawy komputerowe wraz z 
oprogramowaniem, drukarki 
oraz bezpłatny dostęp do 
internetu przez okres 11 
miesięcy. Powstanie również 
5 punktów koordynacyjnych, 
które otrzymają w sumie 
84 zestawy komputerowe 
wraz z oprogramowaniem. 
Punktom koordynacyjnym w 
Cewicach, Łebuni, Masze-
wie Lęborskim i Przerytem 
zostanie zapewniony przez 
11 miesięcy bezpłatny dostęp 
do internetu. Niezbędny 

sprzęt komputerowy po-
trzebny do realizacji projektu 
zostanie także zakupiony do 
Biura Projektu. Odbędzie się 
również 90 godzin szkoleń 
z obsługi komputera i ko-
rzystania z Internetu dla 30 
przedstawicieli gospodarstw 
domowych zakwalifikowa-
nych do projektu.

Koszty całkowite projektu 
wynoszą 746.980,00 zł i w 
całości zostaną dofinanso-
wane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Gminny 
projekt  jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 8 OŚ Prio-
rytetowa „Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększenie 
innowacyjności gospodarki”, 
Działanie 8.3. „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowe-
mu – eInclusion”. (GB)

Festyn zorganizowano 28 
czerwca 2014 roku na stadio-
nie sportowym w Charbrowie 
i była to jego szósta edycja. 
W trakcie tego wydarzenia 
uroczyście otwarto bazę spor-
towo-rekreacyjną, która po-
wstała na terenie boiska. W 
ramach tej inwestycji zrealizo-
wano remont istniejącej płyty 
boiska i bieżni oraz stworzono 
w ich sąsiedztwie miejsca wy-
poczynku i rekreacji. W tym 
miejscu powstały dwie drew-
niane altany, sprzęty do ćwi-
czeń na powietrzu, murowany 
grill wraz z ławeczkami; do 
dyspozycji mieszkańców udo-
stępniono także małą ściankę 
wspinaczkową i pajęczą sieć, 
zamontowano również nowe, 
przenośne trybuny i piłko-
chwyty. 

Gmina ułatwi 
dostęp do sieci
Mieszkańcy gminy Cewice otrzymają komputery 
z dostępem do internetu. Zapewni im je gmina, która 
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 
pt. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
w Gminie Cewice”.

Udana Niezapominajka 
w Charbrowie
Rozwiązanie konkursu “Talenty Naszej Gminy”, w trakcie którego swoje umiejętności 
na scenie mógł zaprezentować każdy odważny mieszkaniec gminy było jednym z punktów 
festynu Niezapominajka w Charbrowie (gmina Wicko). 

rozpoczęły: zwyciężczyni ubie-
głorocznej edycji - Marcelina 
Barczewska oraz pierwszej edycji 
- Dominika Staniecka. W finale 
zaprezentowało się 11 artystów, 
którzy zmierzyli się w takich dzie-
dzinach jak: muzyka, taniec, po-
ezja, gra na instrumentach, haft 
oraz kabaret. . Tegoroczną edycję 
konkursu “Talentów” wyśpiewała 
sobie Marta Baar, 21 - letnia

mieszkanka miejscowości 
Wicko, studentka Uniwersytetu 
Gdańskiego. Laureatka prócz na-
grody pieniężnej i roweru zaśpie-
wa także jako support na koncer-
tach zespołu Enej.

Po występach “Talentów” na 
scenie zaprezentowali się pod-
opieczni Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wicku pro-
wadzeni pod kierownictwem 
Pani Elżbiety Mart oraz Pana 
Wiesława Karpika. Na koniec dla 
wszystkich zebranych uczestni-
ków zagrał DJ.

Imprezę rozpoczęto od wręcze-
nia nagród i dyplomów uczest-
nikom gry karcianej w “Baśkę” 
- sekcja Gminy Wicko, następnie 
grupa animatorów pod wodzą 

Barbary Iskry zabawiała naj-
młodszych uczestników festy-
nu. Kolejnym punktem festynu 
był  finał VI edycji konkursu pt. 
“Talenty Naszej Gminy”, który 

W trakcie festynu swoje umiejętności pokazywały lokalne 
grupy muzyczne i tanecznego
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W związku z rozpoczynają-
cymi się wakacjami imprezę 
zapoczątkował trzygodzinny 
blok animacji dla dzieci. Część 
oficjalna, czyli otwarcie terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego 
odbyła się natomiast w nietypo-
wy sposób. Bo przecięcie wstęgi 
zorganizowano na wodzie, z po-
kładów łodzi ratunkowych dru-
żyny WOPR.

W trakcie imprezy podsumo-
wano także Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Cewice, 
wręczono nagrody laureatom 
konkursu plastycznego pt. “ 
Bezpieczne wakacje” zorgani-
zowanego dzięki współpracy 
Gminnego Centrum Kultury 
w Cewicach oraz Klubu Gar-
nizonowego w Siemirowicach;  
zakończono również drużyno-
wy Turniej Wiedzy “O rybach, 

wodzie i przyrodzie”. Uczestnicy 
Powitania Lata (a sprzyjająca 
słoneczna pogoda ściągnęła na 
miejsce imprezy wielu impre-
zowiczów) słuchali również 
występów artystycznych dzieci 
z Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego w Siemirowicach, koncer-
tu w wykonaniu zespołu Sargas 
(działającego i uformowanego 
w Siemirowicach) oraz koncertu 
szant i muzyki morskiej w wy-
konaniu grupy Synkopa.

-Po zapadnięciu zmroku na 
wodę jeziora wypuszczono pły-
wające lampiony szczęścia, które 
stanowiły dogodne tło dla poka-
zu tańca i manipulacji ogniem 
w mistrzowskim wykonaniu 
formacji Flagrantis z Pruszcza 
Gdańskiego- relacjonuje Domi-
nika Bardowska, dyrektor GCK 
w Cewicach. (BG)

Lato przywitano 
w Siemirowicach

Teren rekreacyjny otwo-
rzono w spoób nietypowy, 
czyli przecinając wstęgę z 
pokładu łodzi ratunkowych 
WOPR
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Mieszkańcy Gminy Cewice byli świadkami kolejnego już ( po majowym w Maszewie Lęborskim) otwarcia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 
nad jeziorem w Siemirowicach. W piątek 27 czerwca właśnie nad jeziorem przywitano lato.

Atrakcją imprezy były występy lokalnych zespołów

(po lewej) Widowiskowym punktem 
programu był pokaz tańca i manipu-
lacji ogniem grupy Flagrantis
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Pomimo bardzo zmiennego 
otoczenia prawnego, kasom 
udało się wypracować w mi-
nionym roku zysk, zwiększyć 
liczbę członków, wartość depo-
zytów i kredytów. Konferencja 
Spółdzielczych Kas Oszczęd-
nościowo-Kredytowych stano-
wiła okazję do podsumowań i 
planów na kolejne lata działal-
ności. Jak co roku również nie 
zabrakło na niej znamienitych 
gości i pamiętnych wydarzeń.

- Rodzime instytucje finan-
sowe budują lepszą Polskę – 
mówił Rafał Matusiak, prezes 
Kasy Krajowej. - Uważamy tak 
wbrew działaniom niektórych 
sił politycznych, które cięż-
ko pracują nad tym aby tych 
polskich instytucji było na na-
szym rynku jak najmniej. Do-
świadczenie, które wynosimy 
z tego okresu jasno pokazuje 
jak bardzo nieprzemyślane i 
niespójne są przepisy, zgodnie 
z którymi kasy i Kasa Krajowa 
muszą prowadzić swoją dzia-
łalność. To niefortunne pra-
wo trzeba zmienić! Dla mnie 
osobiście miniony rok pokazał 
jeszcze jedno - jesteśmy na 
tyle silną i dobrze przemy-
ślaną strukturą podmiotów, 
że nawet takie zawirowania i 
problemy nie są w stanie za-
przepaścić naszych osiągnięć i 
uniemożliwić kasom realizację 
ich podstawowej misji – po-
mocy drugiemu człowiekowi.

- W wielu krajach świata rzą-
dy wspierają unie kredytowe, 

Celem konkursu było promo-
wanie wysokich standardów 
obsługi klienta oraz tworzenie 
między administracją skarbo-
wą a przedsiębiorcą życzliwej 
i profesjonalnej relacji. Urzę-
dy skarbowe oceniane były na 
podstawie sumy punktów przy-
znanych przez przedsiębiorców 
w wypełnionej ankiecie kon-
kursowej. Ocenie podlegały 
jakość obsługi podatnika przez 
urząd, łatwość komunikacji 
z urzędem oraz kompetencje 
pracowników. Ankiety ocenia-
jące urzędy były przesyłane do 
Kanclerzy Lóż Regionalnych 

BCC, którzy koordynowali 
konkurs na szczeblu regional-
nym. W sumie wpłynęło ponad 
25 tysięcy wypełnionych ankiet 
a w tegorocznej edycji konkur-
su nagrodzono 63 urzędy wska-
zane przez przedsiębiorców. 
Ogólnopolską galę przyznania 
nagród zorganizowano w War-
szawie w środę 25 czerwca, 
regionalna i pomorska uroczy-
stość miała miejsce dzień póź-
niej. Lokalna edycja organizo-
wana była wspólnie z Pomorską 
Radą Przedsiębiorczości, której 
przewodniczącym jest marsza-
łek województwa pomorskiego.

BCC nagrodził przyjazne urzędy skarbowe
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Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, I Urząd 
Skarbowy w Gdyni i II Urząd Skarbowy w Gdyni 
otrzymały wyróżnienie w konkursie „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy”. Najnowszą, dwunastą 
edycję konkursu zorganizował Business Centre Club 
w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów.

- Urzędy ocenialiśmy na pod-
stawie kilkuset ankiet, które 
wypełnili przedsiębiorcy. Tego-
roczną nowością był przekazanie 
urzędom sugestii, które pojawiły 
się po przeanalizowaniu ankiet - 
tłumaczył podczas uroczystości 
Maciej Dobrzyniecki, kanclerz 
Loży Gdańskiej Business Centre 
Club.

W ogólnopolskim konkursie 
wyróżniono Urząd Skarbowy 
w Pruszczu Gdańskim, I Urząd 
Skarbowy w Gdyni i II Urząd 
Skarbowy w Gdyni. Na szczeblu 
lokalnym wyróżnienie otrzymały 
także placówki:Urząd Skarbowy 
w Kartuzach i Urząd Skarbowy w 
Wejherowie.

-Bardzo się cieszę z tego, że 
Państwo otrzymaliście uznanie w 
oczach tych, dla których pracuje-
cie - mówił podczas uroczystości 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
pomorski. (GB)

Wiesław 
Kwiatkowski, 
naczelnik Urzędu 
Skarbowego w 
Pruszczu Gdańskim 
odbiera gratulacje 
od Macieja 
Dobrzynieckiego, 
kanclerza Loży 
Gdańskiej 
Business Centre 
Club. W środku 
Ryszard Świlski, 
wicemarszałek 
województwa 
pomorskiego

SKOK-i liczą zyski
„Budujemy lepszą Polskę” – pod takim hasłem w Sopocie w Hotelu Sheraton odbyła się XXII Krajowa Konferencja SKOK. 
Uczestnicy dużo uwagi poświęcili zmianom zasad rachunkowości.

których odpowiednikami są pol-
skie SKOK-i – dodał Grzegorz 
Bierecki, twórca polskich kas 
kredytowych, przewodniczący 
Światowej Rady Unii Kredyto-
wych (WOCCU). - Nie tylko 
gwarantują im stabilne i przyja-
zne otoczenie prawne, ale wręcz 
udzielają – jak w Wielkiej Bryta-
nii – pomocy merytorycznej czy 
finansowej. Tamtejsi decydenci 
doceniają rolę spółdzielczości 
finansowej, widzą, jak dobrze 
nasz sektor radzi sobie w czasach 
kryzysu i spowolnienia. Mam 
nadzieję, że podobnie będzie w 
Polsce, że polskie kasy kredyto-
we, które są wzorem dla świata, 
będą przez państwo traktowane 
sprawiedliwie i życzliwie.

Podsumowaniem kluczowego 
punktu obrad XXII Krajowej 
Konferencji SKOK było uho-
norowanie tych, którzy wnieśli 
szczególny wkład w rozwój spół-
dzielczości finansowej w Polsce. 
Za swoją pracę, laureatami Na-
grody Feniksa – najwyższego 
odznaczenia ruchu SKOK – zo-
stali prof. Andrzej Bałaban w 
kategorii „Osiągnięcia Naukowe 
w Dziedzinie SKOK” oraz prze-
wodniczący NSZZ Solidarność, 
Piotr Duda w kategorii „Promo-
tor idei SKOK”. Za szczególny 
wkład spółdzielczych kas w krze-
wienie wiedzy o polskiej historii 
i promocję wartości patriotycz-
nych, kapituła Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej na wniosek 
Zarządu Okręgu Pomorskiego i 
Koła Sopot nadała sztandarowi 
Kasy Krajowej odznaczenie za 
zasługi dla związku.

Od lewej: Wik-
tor Kamiński, 
członek Rady 
Nadzorczej 
Towarzystwa 
Zarządzające-
go SKOK i Ra-
fał Matusiak, 
prezes Kasy 
Krajowej
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Bazą turnieju ma być kompleks CSiR 
“Stary Basen” przy ul. 9-go Maja a wyda-
rzenie zaplanowano na 5-6 lipca.

Nowością turnieju jest zorganizowa-
nie turnieju łuczniczego  bojowego, tzn,  
łucznicy muszą być ubrani w pełny strój 
historyczny, bojowy. Każdy łucznik  musi 
mieć dowolne metalowe nakrycie głowy 
(hełm, kapalin, misiurka lub czepiec kol-

czy), na sobie przyszywanicę lub kolczu-
gę. Ponadto oprócz łuku i strzał w koł-
czanie łucznik musi być wyposażony w 
miecz lub topór oraz puklerz lub tarczę. 
Po turnieju bojowym ( przewidywany 
czas trwania około 2 godz) rozpocznie 
się turniej drużynowy, który zakończy 
się  następnego dnia, tj. w niedzielę 6 lip-
ca br.  (GB)

Łucznicy będą 
rywalizować w Lęborku
Już po raz ósmy w Lęborku zostanie zorganizowany Turniej Łucznictwa 
Tradycyjnego. Turniej zaplanowano na 5 i 6 lipca 2014 r.
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Na zdjęciu ubiegłoroczna edycja turnieju

Kulinarne atrakcje weeken-
du w Łebie to druga edycja 
festiwalu kulinarnego “Zapo-
mniane Smaki”.

-Ta wspaniała impreza po-
zwoli Państwu na zapoznanie 
się z tradycją i bogatą histo-
rią polskiej sztuki kulinarnej. 
W czasie trwania wydarzenia 
w specjalnie wyselekcjono-
wanym miejscu odbędą się 
pokazy kulinarne prowadzo-
ne przez naszych kucharzy. 
Ciekawe prowadzenie, duża 
dawka humoru i angażowanie 
widzów do wspólnego goto-
wania to atut naszego show. 
W trakcie pokazu kucharze 
zaprezentują przepisy z wy-
korzystaniem asortymentu 
dostępnego podczas festiwalu 
– zapowiada Paweł Dąbrow-
ski, asystent burmistrza Łeby 
ds. turystyki.

Kulinarne atrakcje będą mia-
ły miejsce na Skwerze Rybaka 
a w ramach Festiwalu Kulinar-
ne ruszy także Festiwal Piwa 
2014 prezentujący regionalne 
piwa warzone metodami tra-
dycyjnymi.

- Hitem dnia będzie wido-
wiskowe gotowanie ponad 2 
tysięcy litrów zupy. Po wiel-
kim gotowaniu czas na wielką 
degustację. Każdy kto zawita 
na nasz festiwal będzie mógł 
skosztować wyśmienitej zupy-
dodają organizatorzy. 

W pierwszy weekend lipca 
do Łeby zawita również Festi-
wal Żagli ISSA. To cykliczne 
wydarzenie ma na celu pro-
pagowanie żeglarstwa jako 
sposobu na spędzanie wolne-
go czasu z przyjaciółmi, z ro-
dziną, jak i z nowo poznanymi 
miłośnikami tego sportu. 

- Do portu w Łebie zaprasza-
my wszystkich: zainteresowa-
nych żeglarstwem, turystów, 
mieszkańców. Żeglarzy zachę-

Żagle i grillowanie w Łebie
To będzie wyjątkowo intensywny i widowiskowy weekend w Łebie. Od piątku 4 lipca do 
niedzieli 6 lipca w miejscowości będzie miał miejsce Festiwal Żagli ISSA, zaplanowano także 
Mistrzostwa Grillowania i Festiwal Piwa 2014.
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camy do udziału w regatach, a 
dla osób, które jeszcze nie mia-
ły okazji zaznać przyjemności 
żeglowania – przygotujemy 
atrakcje i zajęcia, dzięki którym 
poznają tę dyscyplinę, nie tylko 
na lądzie. Ponadto w ramach 
festiwalu zaplanowaliśmy Szan-
towisko w Porcie Jachtowym w 
Łebie – zapowiadają organiza-
torzy wydarzenia.

W trakcie festiwalu w Łebie 
będą miały miejsce regaty o 
Puchar ISSA oraz losowanie na-
gród specjalnych wśród żeglarzy 
biorących udział w regatach, wy-

kłady i prezentacje prowadzone 
przez instruktorów Federacji 
Szkół Żeglarskich ISSA – np. nt. 
nawigacji, locji czy zarządzania 
energią elektrvczną na jachcie, 
a także z podstaw żeglowania, 
zostaną także zorganizowane 
minitargów z prezentacjami 
produktów wyposażenia jach-
tów i akcesoriów żeglarskich, 
ale nie tylko. Atrakcje dla tu-
rystów to możliwość odbycia 
krótkiego rejsu turystycznego 
po morzu ze skipperem ISSA, 
pokazy latawców, możliwość 
lotu turystycznego wiatrakow-

cem, pokaz sztuk walki Muay 
� ai, Muay Boran i morskie po-
kazy ratownicze. Organizatorzy 
zapowiadają także atrakcje mu-
zyczne.

Sobotni wieczór z piosenką 
i gawędą żeglarską ma zapew-
nić koncert „Rejs ku Wyspom 
Szczęśliwym” w wykonaniu je-
dynego w swoim rodzaju duetu 
szantowego w składzie: Marek 
Szurawski oraz Ryszard Mu-
zaj – przyjaciół z zespołu Stare 
Dzwony – jednego z � larów 
polskiej sceny szantowej oraz 
Orkiestry Samanty. 

Wielkie Grilowanie ruszy w najbliższy weekend w Łebie
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Prezesi czterech największych  
polskich przedsiębiorstw ener-
getycznych podpisali list inten-
cyjny w sprawie kooperacji w 
projektach badawczo-rozwojo-
wych. To kolejna płaszczyzna 
współpracy  Grupy ENERGA z 
pozostałymi polskimi grupami 
energetycznymi.

Głównym celem jest inten-
sywne poszukiwanie rozwiązań 
technologicznych odpowia-
dających kluczowym wyzwa-
niom stojącym przed polskim 
sektorem energetycznym. Wy-
selekcjonowane projekty ba-
dawcze koncentrować się będą 
m.in. na redukcji emisyjności 
w procesie wytwarzania ener-
gii elektrycznej oraz zwiększe-
niu efektywności dystrybucji i 
wykorzystania energii. Istotne 
jest także rozwijanie inteligent-
nych sieci dystrybucyjnych i 
przesyłowych, które pomogą w 
realizacji projektów takich jak 
„inteligentny dom” czy maga-
zynowania energii elektrycz-
nej.Skoordynowany proces 
prac badawczych dostarczy nie 
tylko wartość dodaną w posta-
ci efektu skali i synergii tech-
nologicznej. Przyczyni się on 
również do pełniejszego wyko-
rzystania polskiego potencjału 
naukowo-badawczego, co bę-
dzie stanowić istotny impuls 
rozwojowy dla regionalnych 
ośrodków akademickich, part-
nerów biznesowych i dla całej 
gospodarki.

Połączenie wysiłków partne-
rów porozumienia na płasz-
czyźnie projektów badawczo-
rozwojowych, pozwoli także na 
efektywniejsze wykorzystanie 
funduszy na innowacyjność 
z Unii Europejskiej, które są 
dostępne w latach 2014-2020 
oraz na łatwiejsze i bardziej 
elastyczne pozyskiwanie do-

Nowa interaktywna wystawa 
pojawiła się w Illuzeum w Łe-
bie. Wystawa składa się z po-
nad 100 eksponatów z dziedzi-
ny optyki i fizyki a wśród nich 
można znaleźć takie atrakcje 
jak Kalejdoskop Gigant, Śpie-
wająca Misa Czarodziejów i 
Uciekające Skrzaty.

- Na wystawie zobaczycie za-
bawki optyczne z XIX wieku 
i zasadę działania Zoetropu 
- pierwszego na świecie zmie-
niacza obrazów. Na wystawie 
prezentujemy także Obrazy 
3D i hologramy oraz wiele 
zabawnych i zadziwiających 
doświadczeń i zagadek optycz-
nych -tłumaczą właściciele Il-
luzeum.

Wystawa składa się z ponad 
100 eksponatów z dziedziny 
optyki i fizyki i ma interaktyw-
ny charakter - zaprezentowana 

By załatwić sprawę w urzędzie 
miejskim, w 72 proc. przypad-
ków wystarczy jedna wizyta. W 
urzędzie gminy – jest tak w 69 
proc. przypadków, a w staro-
stwie powiatowym – w 53 proc. 
przypadków. Takie wnioski pły-
ną z badania 30 urzędów z tere-
nu Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego.

Badaniem zostało objętych 
20 urzędów gminnych, 5 miej-
skich i 5 powiatowych. Klienci 
odwiedzający urzędy byli pytani 
nie tylko o sukces w załatwieniu 
sprawy, ale także kompetencje 
urzędników, czy ich kulturę 
osobistą. Jak wypadły te kwe-

stie? 78 proc. klientów urzędów 
miejskich oceniło kompetencje 
urzędników na poziomie bardzo 
dobrym (a 17 proc. dobrym). 
W starostwach powiatowych 
ocen bardzo dobrych było 52 
proc. (ocen dobrych - 38 proc.) 
Natomiast suma ocen dobrych 
i bardzo dobrych we wszyst-
kich typach urzędów sięga lub 
przekracza 90 proc. Interesująco 
wypadają sugestie klientów, co 
należałoby zmienić, by uspraw-
nić obsługę. Najwięcej osób – 15 
proc. – chciałaby zmniejszenia 
kolejek. 13 proc. oczekuje zmia-
ny godzin urzędowania, 8 proc. 
klientów sugeruje przebudowę 

Klienci ocenili pracę urzędników siedziby urzędu, by poprawić jego 
funkcjonalność. Szczegółowe wy-
niki w tych kategoriach znajdują 
się z załączonej prezentacji.

Badanie zostało przeprowadzo-
ne w ramach projektu Metropoli-
talna Platforma Wymiany Praktyk 
Samorządowych, realizowanego 
przez stowarzyszenie Gdański 
Obszar Metropolitalny oraz Pol-
ską Unię Mobilności Aktywnej. 
We wrześniu znane będą wyniki 
drugiej części badania, prowadzo-
nego już poza urzędami. Ankie-
terzy pytali w nim mieszkańców 
Gdańskiego Obszaru Metropoli-
talnego o to, jak oceniają jakość 
usług publicznych (np. stan dróg, 
chodników, dostępność wydarzeń 
kulturalnych).
(GB)

ENERGA współpracuje 
z grupami energetycznymi
Grupa ENERGA wspólnie z Eneą, PGE oraz Tauronem rozpoczęła współ-
pracę w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności. 

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

datkowego kapitału zewnętrz-
nego. W kolejnym etapie współ-
pracy sygnatariusze listu planują 
wypracowanie optymalnych me-
chanizmów realizacji przedsię-
wzięć badawczo-rozwojowych, 
adekwatnych do wymagań  regu-
lacyjnych, formalno-prawnych 
oraz biznesowych.

Głównym celem jest inten-
sywne poszukiwanie rozwiązań 
technologicznych odpowiada-
jących kluczowym wyzwaniom 
stojącym przed polskim sekto-
rem energetycznym. Wyselek-
cjonowane projekty badawcze 
koncentrować się będą m.in. na 
redukcji emisyjności w procesie 
wytwarzania energii elektrycznej 
oraz zwiększeniu efektywno-
ści dystrybucji i wykorzystania 
energii. Istotne jest także rozwi-
janie inteligentnych sieci dystry-
bucyjnych i przesyłowych, które 
pomogą w realizacji projektów 
takich jak „inteligentny dom” 
czy magazynowania energii elek-
trycznej.Skoordynowany proces 
prac badawczych dostarczy nie 

tylko wartość dodaną w postaci 
efektu skali i synergii technolo-
gicznej. Przyczyni się on również 
do pełniejszego wykorzystania 
polskiego potencjału naukowo-
badawczego, co będzie stanowić 
istotny impuls rozwojowy dla re-
gionalnych ośrodków akademic-
kich, partnerów biznesowych i 
dla całej gospodarki.

Połączenie wysiłków partne-
rów porozumienia na płasz-
czyźnie projektów badawczo-
rozwojowych, pozwoli także na 
efektywniejsze wykorzystanie 
funduszy na innowacyjność z 
Unii Europejskiej, które są do-
stępne w latach 2014-2020 oraz 
na łatwiejsze i bardziej elastycz-
ne pozyskiwanie dodatkowego 
kapitału zewnętrznego.W kolej-
nym etapie współpracy sygnata-
riusze listu planują wypracowa-
nie optymalnych mechanizmów 
realizacji przedsięwzięć badaw-
czo-rozwojowych, adekwatnych 
do wymagań regulacyjnych, 
formalno-prawnych oraz bizne-
sowych.

100 nowych eksponatów w łebskim muzuem
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eksponaty można dotykać, krę-
cić, układać i przestawiać.

Wystawa będzie stałą ekspozy-
cją do 2016 roku. Muzeum znaj-
duje się na ul. Kościuszki 67, w 

pobliżu Alei Prezydentów. Bilety 
do Illuzeum kosztują odpowied-
nio: 9 złotych (ulgowy), 10 zło-
tych (normalny) i 6,50 zł (bilet 
grupowy). (GB)



SPRZEDAM Rollbar do piwa w 
dobrym stanie te. 781-426-010

SPRZEDAM stolik /kolor buk/+dwa 
krzesła. Cena 110 zł, tel. 607-301-
942

SPRZEDAM wersalkę, biurko i sto-
lik, kawowy-drewno, kolor czarny, 
tel. 607-301-942

SPRZEDAM sofę z fotelem, mało 
używana, komplet, cena 1490 zł 
do negocjacji, tel. 518-398-115

SPRZEDAM silnik Renault 1,9D bez 
rozrusznika, 260 tys. km. przebie-
gu, stan bdb. cena: 800 zł, tel. 
788-085-085 

SPRZEDAM 2 letni piec C.O., 25 
KW, ze sterownikiem i dmuchawą, 
ruszta wodne/węgiel,drewno-Wic-
ko, cena: 1500 zł, tel. 788-085-085

SPRZEDAM basen ogród na stela-
żu, śr. 366, z pompą + dwa filtry, 
przykrywa i siatka, stan b. dobry, 
cena 350 zł, tel. 607-154-049

SUKNIA ślubna, piękna, rozm. 
36/38, sznurowana, leciutka, zdo-
biona, po pralni chemicznej, stan 
idealny, 650 zł do negocjacji. Zdj. 
Tel:725-071-414 

BECZKI plastikowe 100l, 200l. 
Cena 30/55 zł/szt. Większa ilość 
taniej, tel. 511-841-826

SPRZEDAM bryczkę dla 5 osób, 
Wejherowo, tel. 507-724-008

SPRZEDAM telewizor mało używa-
ny, samsung 42 cale, cena 300 zł 
do negocjacji, tel. 518-398-115

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

SPRZEDAM działkę ogrodnicza 
pod. Z domkiem 42m za 45 tys, 
tel. 698-920-085

MIESZKANIE 55m w Wejherowie 
os. Sucharskiego, 1p, 3pokoje,rb: 
2011,słoneczne,własne miejsca 
postojowe,wysoki standard, 258 
tys.tel. 509-524-714

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe, wysoki parter, blok 10 
piętrowy, super stan techniczny, 
Gdynia Pogórze, tel. 690-445-628

Z POWODU wyjazdu tanio sprze-
dam 3 pokojowe mieszkanie o wy-
sokim standardzie, po remoncie, 
w Gdyni, 10 min. do centrum, tel. 
730-201-700

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
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 

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia Wito-
mino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 502 
686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi 
z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
TANIO, noclegi dla pracowników 
firm: Bolszewo, tel. 781-426-010

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkin-
gowe, Wejherowo, Spacerowa 12, 
tel. 501-084-005

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 5 pokoi. Blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 693-
370-251

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkin-
gowe, Spacerowa 12, Wejherowo, 
te. 501-084-005

WYNAJMĘ pokój w mieszkaniu 2 
pokojowym samotnej Pani. Gdynia 
Pustki Cisowskie, tel. 534-071-994

POKOJE na lato doba 10 zł, Kaszu-
by, jeziora Strzepcz, Lipowa 3, tel. 
511 308 033

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM miodarkę wirówkę w 
dobrym stanie, cena 150 zł, tel. 
502-936-288

SPRZEDAM skuter zipp vapor, stan 
bdb., 2010 rok, opłaty, przegląd, 
akumulator 2015 rok, 2 kaski 
i prostownik gratis, kupiony w 
salonie, 1 właściciel, kufer, ba-
gażnik, prędkość do 80 km/godz., 
wszystko sprawne, cena 1500 zł, 
przebieg mały, Wejherowo. Tel. 
666-522-515.

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki, 
tel. 668-193-771

ABA skup aut za gotówkę w każ-
dym stanie, również złomowanie, 
tel. 516-204-205 

SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali, 2 kolumny, 50 zł, tel. 
789-431-218

PRACA

DAM PRACĘ

PRACOWNIKA do pracy w auto-
myjni zatrudnię, tel. 501-084-005

SZUKAM PRACY

PODEJMĘ się opieki 2-3 razy w ty-
godniu nad osobą starszą, chorą, 
niesamodzielną na terenie Gdynia 
– Rumia – Wejherowo. Posiadam 
kwalifikacje opiekuna medycznego 
Kontakt: 694-390-850

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne, nie spraw-
dzamy Bik, KRD, Judyckiego 2/b, 
tel. 512-121-674

POTRZEBNA gotówka, zadzwoń. 
Firma Marka Sa Kartuzy, Wejhero-

wo, tel. 887-840-204

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, kuku-
rydze, łubin, bobik itp. Min 24t. 
Zapewniam transport, płacę w 
dniu odbioru, tel. 509 942 079

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

GORĄCA blondi pozna sponsorów. 
Zapraszam do siebie odwiedź 
mnie a zabiorę Cię w siódme 
niebo dzwoń: 514-670-725 Sopot 
woj. Pomorskie.

BLONDI o zgrabnym, latynoskim 
tyłeczku, jędrnych piersiach i 
aksamitnym ciałku, zawsze chęt-
na, kobieca. Poznam Panów Spon-
sorów tel. 514-120-213 Sopot. Ps. 
również sex tel., fotki, filmiki

SEX-sex-sex-To Lubie a Ty? 
Poznajmy się, umów się na wspa-
niałą zabawę! Ja śliczna kobieta 
o zgrabnym tyłeczku, blondyna, 
zapraszam! Dla konkretnych Pa-
nów sponsorów! Ps. również sex 
tel. 516-747-365 Sopot

MASAŻ dla kobiet, dojadę, dys-
kretny, 42 facet, tel. 514-303-565

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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, Łukasz Krzemiński, 

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

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 Agora SA

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
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

600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jedno-
skrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę gazowo 
- elektryczną Amica, kolor szary, 
1000 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty 
skórzane, stan idealny, Wejhero-
wo, 505-567-034

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

SPRZEDAM lampki nocne, brązo-
we, 2 sztuki po 10 zł, tel. 660 731 
138

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

SPRZEDAM fotel bujany Finka, 100 
zł, Wejherowo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł,Wej-
herowo, tel. 505-56-70-34
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Regaty meczowe polegają na 
ściganiu się dwóch załóg w 
bezpośredniej walce. Zawod-
nicy muszą wykazać się dużą 
znajomością przepisów rega-
towych, a załogi powinny być 
zgrane.  Wyścigi prowadzono 
na  4 Omegach zapewnionych 

przez organizatora regat, tak 
by każda załoga miała równe 
szanse. Taka forma regat jest 
bardzo widowiskowa ze wzglę-
du na małą ilość jednostek na 
wodzie. Po rozegraniu 36 me-
czy rundy eliminacyjnej zosta-
ły wyłonione 4 załogi:  Małec-

Żeglarze z Giżycka najlepsi
Za nami regaty meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Omega rozegrane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na 
Złotej Górze. W imprezie wzięło udział 9 załóg z różnych klubów żeglarskich. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z Giżycka. 

ki Krzysztof, Plichta Sławomir, 
Małecki Piotr i Górski Paweł. O 
trzecie miejsce ścigały się załogi 
Sławka Plichty i Piotra Małec-
kiego, a o zwycięstwo walczyli 
Krzysztof Małecki z Pawłem 
Górskim.  Po niezwykle emocjo-
nujących wyścigach opatrzonych 
ciekawym komentarzem prowa-
dzonym z pomostu wyłonieni 
zostali zwycięzcy.

Pierwsze miejsce – Krzysz-
tof  Małecki, Patryk Wojt-
kiewicz, Bartłomiej Bana-
sik ze Szkoły Żeglarskiej 
„Błękitny Piotruś” - Giżycko 
Drugie miejsce – Paweł Gór-
ski, Filip Lewandowski, Ma-
ciej Przybytek - Gdynia 
Trzecie miejsce – Sławomir 
Plichta, Patryk Płotka, Mikołaj 
Gielniak – Kartuzy/Politechnika 
Gdańska

Kolejne miejsca zajęły załogi:
4. Piotr Małecki, Karol Dunst, 

Tadeusz Marszałkowski –Giżyc-
ko/UKŻ LAMELKA Kartuzy

5.Tomasz Micewicz, Piotr 
Sutkowski, Michał Ruciński - 
Gdańsk

6. Patryk Richter, Marek Za-
lewski, Tomasz Riener - Gdańsk

7. Igor Tarasiuk, Bartosz Sa-
dowski, Alicja Bronk - Sierako-
wice

8. Kamil Ortyl, Marek Gozo-
waki, Robert  Zawadowicz – 
Gdańsk

9. Daniel Sokołowski, Dawid 
Bocianowski, Kamil Maliszew-
ski - Warszawa. (RK)
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W celu przeprowadzenia po-
kazów powstała specjalna ram-
pa, według organizatorów, do 
tej pory w naszym kraju nikt 
nie miał większej. Konkurs sko-
ków z rampy polega na wyko-
naniu najciekawszych figur po-
wietrznych. Przebiega w trzech 
odsłonach. Wszystko zaczyna 
się od bloku treningowego, w 
którym zawodnicy przygoto-
wują się do wykonania ewolucji 
oraz poznają specyfikę rampy. 
Drugim etapem jest konkurs 
kwalifikacyjny, w którym każdy 
z zawodników wykonuje dwa 
skoki. Do finału kwalifikuje się 
trzech najlepszych zawodni-
ków. Każdy z nich wykonuje po 
trzy skoki, wygrywa oczywiście 
najlepszy.

- Tę pierwszą w Polsce impre-
zę freestylu kajakowego w for-
mule „Kayaks Games”  udało 
się zorganizować dzięki wspar-
ciu Urzędu Miejskiego w Kar-
tuzach oraz CSWiPR – mówi 
Michał Bulczak, przedstawiciel 
Stowarzyszenia UMPA UMPA 
Eskimoska. - Zaprezentowa-
ne zostały trzy konkurencje 
tej nowej formy kajakarstwa, a 

Pierwszy w Polsce 
kajakowy freestyle
KARTUZY | Gościom, którzy podczas ostatniego weekendu odwiedzili Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze dostarczono sporą dawkę adrenaliny. Wszyst-
ko za sprawą pierwszej w Polsce imprezie freestylu kajakowego w formule „Kayaks Games”. 

konkurs skoków z rampy był de-
biutem w naszym kraju.

Przy przystani CSWiPR odbył 
się także konkurs kajak cross. To 
bezpośrednia rywalizacja czterech 
zawodników na wyznaczonej tra-
sie, zapoczątkowana zjazdem lub 
skokiem do wody z pomostów i 
wyścigiem bez specjalnych ogra-
niczeń pomiędzy filarami pomo-
stów. Na zakończenie zawodnicy 
zaprezentowali publiczności po-
kazy m.in. figur freestylu  kajako-
wego na płaskiej wodzie.

- Kajakarstwo, które rozpalało 
wyobraźnię naszych rodziców, 
dzisiaj wydaje się być dla nie-
których ekstremalnie… nudne 
– dodaje Michał Bulczak. -  Na 
szczęście dla nich, w ostatnim 
czasie szaloną karierę robią spor-
ty freestyle’owe. Właśnie takiej 
odmiany doczekało się też kaja-
karstwo. Dla przedstawicieli tego 
stylu, kajak nie służy tylko do 
pływania, ale przede wszystkim 
do wykonywania przeróżnych 
ewolucji na, pod, a najczęściej 
ponad powierzchnią wody. Ten 
styl sprawia, że człowiek czuje się 
naprawdę wolny.  

Konkursom i prezentacjom to-
warzyszyła muzyka oraz specjali-
styczne komentarze konferansjera 
z branży Free Kayaks. (RK)

Wyniki:
Konkurencja Big Air
1. Michał Bulczak
2. Dawid Kurowski
3. Tadeusz Malek

Konkurencja Kayaks Cross
1.Damian Mrożek
2.Tadeusz Malek
3.Krzysztof Dębski

Na klubowym profilu Pogo-
ni Lębork na Facebooku po-
jawiło się ponad 2000 fanów. 
Na dzień 27 czerwca 2014 
klub ich dokładnie 2047. Dy-
namika przyrostu fanów jest 
bardzo duża. 12 stycznia 2013 
było ich 1000, w październi-
ku 2013 - 1500, a po ponad 
7 miesiącach przybyło nam 
kolejnych 550 fanów. Zdecy-
dowana większość naszych 
fanów to mężczyźni (73%). 
Kobiety stanowią 23% naszego 
„Pogoniowego” środowiska.  
- Tych którzy nie zaglądają na 
Facebooka zachęcamy by to 
robili. By przeglądać fanpage 
Pogoni nie trzeba się rejestro-
wać, a treści prezentowane 
na FB są o wiele szybsze, a 
często i unikalne, gdyż nie 
publikujemy ich później w 

serwisie www.pogon.lebork.
pl – zachęca Janusz Pomor-
ski z klubu Pogoń Lębork.  
A jak klubowy profil Po-
goni Lębork wygląda na 
tle innych klubów z 4 ligi?  
- Fanpage Pogoni to przede 
wszystkim codzienna porcja 
świeżych informacji, statystyk, 
newsów czy ciekawostek zwią-
zanych z klubem. Możemy 
śmiało powiedzieć, że dział re-
dakcyjny to zgrany team, który 
zadowoli najbardziej wybred-
nego czytelnika. Wielokrotnie 
przeprowadzaliśmy dla was 
relacje live z meczów Pogoni 
na własnym boisku, czasem 
też dochodzą spotkania wyjaz-
dowe. Zdjęcia, filmy i relacje 
ze spotkań to już stały punkt 
naszego profilu – tłumaczą 
przedstawiciele klubu. (BG)

Pogoń bezkonkurencyjna w internecie
Lęborski klub policzył także fanów na 
oficjalnych fanpagach klubów naszej 
pomorskiej 4 ligi. Tu Pogoń Lębork nie 
ma konkurencji, kilkukrotnie przebijając 
liczbą fanów kluby z Pomorza 
Liczba fanów na Facebooku - oficjalne 
profile klubów 4 ligi sezon 2014/2015:
  
Pogoń Lębork - 2047  
Start Miastko - 846  
Polonia Gdańsk - 809  
Jantar Ustka - 623  
Wierzyca Pelplin - 598  
Centrum Pelplin - 503  
Olimpia Sztum - 500  
Jaguar Gdańsk - 447  
Amator Kiełpino - 341  
GKS Kolbudy - 329  
Anioły Garczegorze - 297  
Wikęd/GOSRiT Luzino - 125  
Koral Dębnica - brak  
Powiśle Dzierzgoń - brak  
MKS Władysławowo - brak oficjalnego  
KP Starogard Gdański - brak oficjalnego  
Gryf Słupsk - brak oficjalnego 

Klub popularny na FB
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W zakończonym sezonie 
IV ligi pomorskiej piłkarze 
Pogoni zajęli 10. miejsce. 
Wśród beniaminków, byli 
na trzecim miejscu, ulegając 
tylko rewelacyjnie grającej 
i walczącej o awans do III 
ligi ekipie Wikędu/GOSRiT 
Luzino oraz Olimpii Sztum, 
która zajęła 9. miejsce. Bilans 
drużyny Sobiesława Przy-
bylskiego to 50 zdobytych 
punktów. Złożyło się na nich 
15 wygranych spotkań, 5 re-
misów i 14 porażek. Pogoń w 
34 kolejkach sezonu zdobyła 
76 bramek, a straciła 57. 

W meczach na własnym boisku  
piłkarze Pogoni 10 razy wygrywa-
li, 2 razy remisowali i 5 razy prze-
grywali. Bilans bramkowy 45-17. 
W zestawieniu drużyn punktują-
cych u siebie  zespól zajął wysoką 
6. pozycję w tabeli.  Na wyjazdach 
wyglądało to słabiej. Stąd tylko 
ugranych 18 punktów (5 zwy-
cięstw, 3 remisy i 9 porażek) oraz 
ujemny stosunek bramek 31-40.  
Najdłuższa seria bez porażki 
miała miejsce w rundzie wio-
sennej, kiedy to piłkarze Po-
goni nie przegrali 5 kolejnych 

spotkań (od 23 do 27 kolejki). 
Z kolei najdłuższa seria bez wy-
granej to trzy spotkania 13, 14 i 
15 kolejki rundy jesiennej, gdzie  
zespół przegrał kolejno z Powi-
ślem w Dzierzgoniu, Olimpią 
Sztum w Lęborku i w Słupsku 
derbowe spotkanie z Gryfem.  
- Porównując obie rundy można 
napisać, że wiosna należała do 
nas. Jesienią Pogoń zdobyła 23 
punkty z bilansem 7-2-8 i sto-
sunkiem bramek 32-34, wiosną 
tych punktów było 27 (8-3-6). 
Stosunek bramek na plus 44-
23.– mówi Janusz Pomorski 
z sekcji piłki nożnej Pogoni  
Najwyższa wygrana Pogo-
ni w sezonie to mecz  Pogoń 
– Wietcisa Skarszewy  z wyni-
kiem 10:0 a najwyższa poraż-
ka Pogoni w sezonie to mecz : 
Wierzyca Pelplin – Pogoń 6:0  
W czterech spotkaniach Pogoń 
nie strzeliła rywalowi bramki, a 
w 10 meczach zespół zachował 
czyste konto. W Lęborku Pogo-
niści aplikowali średnio rywalom 
2,65 bramki (45 bramek w 17 
meczach), tracąc dokładnie po 1 
golu (17 bramek w 17 kolejkach). 
Na wyjazdach również grano 
dość ofensywnie, przy okazji za-

pominając o obronie. W 17 spo-
tkaniach wyjazdowych strzelano 
średnio 1,82 bramki, a tracony 
2,35 gola na mecz. Jak widać na 
statystykach, Pogoń gwarantowa-
ła widowiskowe spotkania obfitu-
jące w wiele zdobytych bramek.  
Warto także wspomnieć o strzel-
cu najszybciej zdobytej bramki 
dla Pogoni. Dwóm piłkarzom 
zajęło to dokładnie 120 sekund, 
a są to: Mateusz Stankiewicz (w 
meczu z Wietcisą Skarszewy) 
oraz nasz super snajper, Sylwe-
ster Ilanz (w meczu z Gryfem 
Tczew). Z kolei 6 minut potrze-
bował Marcin Kozłowski (Gryf 
Słupsk) by pokonać Patryka 
Labudę w meczu derbowym 
rozegranym w Lęborku. Jak się 
okazało była to jedna, jedyna 
bramka strzelona w tym meczu.  
W sezonie 2013/2014 nasi gracze 
uzbierali 76 żółtych kartek oraz 
tylko jedną czerwoną (Mateusz 
Wesserling). Liderami ostrej gry 
była nasza ofensywna formacja. 
Pomocnik Rafał Morawski ze-
brał 9 „żółtek”, napastnik Sylwe-
ster Ilanz i obrońca lub pomoc-
nik Szymon Bach 8, a Mateusz 
Wesserling oraz Arkadiusz Bycz-
kowski po 7. (BG)

Pogoń Lębork w 4 lidze

W meczach na 
własnym bo-
isku  piłkarze 

Pogoni 10 razy 
wygrywali, 2 
razy remiso-
wali i 5 razy 
przegrywali
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Duży sukces odniosła Paula 
Wrońska z Klubu Strzeleckie-
go LOK Lider - Amicus Lębork 
w zakończonych w minioną 
niedzielę  Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w strzelec-
twie sportowym we Wrocławiu.
Swój udział w zawodach Paula 
rozpoczęła od złotego meda-
lu w karabinie sportowym 60 
strzałów leżąc, uzyskując 616,2 
pkt. Tym samym Paula obroni-
ła tytuł Młodzieżowej Mistrzyni 
Polski wywalczony w ubiegłym 
roku. Drugie miejsce zajęła Iza-
bela Kasprzyk – Śląsk Wrocław 

(610,9 pkt) a trzecie Wioletta 
Szczurek –AZS Częstochowa 
(610,4 pkt). W drugim dniu Mi-
strzostw Paula obroniła drugi raz 
z rzędu tytuł Mistrzyni Polski w 
karabinie sportowym strzelanie 
z trzech postaw. W swojej ka-
rierze Paula tytuł w tej konku-
rencji zdobyła już po raz szósty. 
Do � nału  zawodniczka weszła 
z drugim wynikiem (577 pkt), 
a w � nale okazała się bezkon-
kurencyjna. Uzyskując wynik
447,7 pkt. wyprzedziła Żane-
tę Iwaszuk z Kalibra Białystok 
(444,8 pkt.) oraz Patrycję Kubisz-

tal ze Śląska Wrocław (434,2 pkt.).
Trzeci dzień zawodów przyniósł 
trzeci medal Pauli Wrońskiej. 
Tym razem po bardzo emo-
cjonującym � nale, w którym o 
zwycięstwie decydował ostatni 
strzał, Paula (202,4 pkt) musia-
ła uznać wyższość zawodniczki 
Śląska Wrocław Patrycji Kubisz-
tal (203,6 pkt). Trzecie miejsce 
zajęła Katarzyna Kobuz – Śląsk 
Wrocław (181,7 pkt). Niestety, to 
już ostatni start Pauli Wrońskiej 
w zawodach rangi mistrzowskiej 
w młodzieżowych kategoriach 
wiekowych. (BG)

Trzy medale 
w trzy dni
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Siedem lat strzelania
Prezes Robert Biczkowski podsumował 
lata 2007-2014 lęborskiej zawodniczki, 
począwszy od mistrzostw Polski:
- 31 medali w tym 18 złotych, 7 srebrnych 
i 6 brązowych
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży: 1 
złoty i 1 srebrny
- Mistrzostwa Polski Juniorów: 7 złotych, 
2 srebrne, 3 brązowe
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: 7 
złotych, 1 srebrny
- Mistrzostwa Polski Seniorów: 3 złote, 3 
srebrne, 3 brązowe
Paula odniosła też szereg sukcesów 
w zawodach międzynarodowych. 
Początek miał miejsce w Osijeku 
podczas Mistrzostw Europy, gdzie Paula 
wywalczyła srebrny medal indywidualnie 
i w drużynie. Potem przyszedł rok 2012 i 
największy sukces, marzenie wszystkich 
sportowców - uzyskanie kwali� kacji 
i udział w Igrzyskach Olimpijskich – 
Londyn 2012.
Po Igrzyskach był jeszcze złoty medal 
indywidualnie i brązowy drużynowo 
podczas Akademickich Mistrzostw Świa-
ta w Kazaniu, udział w Finale Pucharu 
Świata w Bangkoku, złoty i srebrny medal 
w Wojskowych Mistrzostwach Świata w 
Guangzhau i 2 brązowe medale drużyno-
wo w Mistrzostwach Europy ponownie 
w Osijeku.

Paula Wrońska 
z  Młodzieżo-
wych Mistrzo-
stwach Polski 
w strzelectwie 
sportowym 
we Wrocławiu 
wróciła z trzema 
medalami
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