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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Inspiracją była kultura Hi-
p-Hop a celem stworzenie 
komunikatora, który pozwo-
li na porozumiewanie się za 
pomocą gestów.  Debiutująca 
na początku maja aplikacja 
FiveApp wyposażona zosta-
ła także w kreator gestów.  
To rozwiązanie pozwala na 
stworzenie unikalnych ge-
stów o wcześniej ustalonym 
znaczeniu, a użytkownicy 
aplikacji mogą prowadzić 
wyjątkowo szybkie rozmo-
wy i mają pewność, że osoby 
postronne nie zrozumieją ich 
treści.

Mateusz Mach, 17 latek z Lę-
borka, który wspólnie z dwo-
ma kolegami stworzył aplika-
cję został także zaskoczony 
wyjątkowo pozytywnym od-
zewem ze strony osób niesły-
szących. Okazało się, że taka 
aplikacja jest dla nich wyjąt-
kowo pomocna, a ta grupa  
użytkowników internetu i te-
lefonów była wcześniej igno-
rowana przez producentów 
oprogramowania.

- Ostatnio dostałem bardzo 
miłą wiadomość od osoby 
niepełnosprawnej ze Stanów, 
która powiedziała wprost: 
”Mateusz, tak trzymaj! Nie-
pełnosprawni też potrafi ą 
być cool” – podkreśla twórca 
aplikacji.
Pozytywny odzew sprawił, że 
nowe działania będą dwuto-
rowe – powstanie specjalna 
aplikacja skierowana do osób 
niesłyszących i  będzie rozwi-
jany „młodzieżowy” komuni-
kator. Twórcy programu nie 
muszą się także martwić o do-
tarcie do użytkowników, po 
publikacji w amerykańskim 
portal informacyjny Business 
Insider o Five App mówi już 
cały świat a liczba pobrań 
programu wciąż wzrasta.

- Aplikacja to świetny pomysł 
na przekazywanie krótkich 
komunikatów - podkreśla 
Mateusz Mach, 17 letni lice-
alista z Lęborka.

Międzynarodowa sława 
lęborskiej aplikacji

INWESTYCJA | FiveApp to aplikacja Mate-
usza Macha z Lęborka, która pozwala młodym 
ludziom na porozumiewanie się za pomocą 
specjalnych gestów. Okazało się, że może ona 
ułatwić życie osobom niesłyszącym. Kreatyw-
na i nowatorska aplikacja zyskała również 
międzynarodowy rozgłos.

str. 3więcej

- Gesty są bardzo po-
pularne w tej subkultu-
rze Hip-Hop, chciałem 
więc stworzyć pro-
gram, który pozwoli 
na komunikację za ich 
pomocą – tłumaczy 
Mateusz Mach.

Przeglądaj, czytaj, komentuj na

www.gle24.pl
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Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku 
spółka z o.o. informuje, 
że w okresie od 27 czerw-
ca do 31 sierpnia 2015r. 
wprowadzony zostanie 
w komunikacji miejskiej 
letni rozkład jazdy. W sto-
sunku do obecnego rozkła-
du jazdy zmieni się często-
tliwość kursowania linii 
1,2,3,4,5,20.

Zmiany na linii nr 1:
• od 27 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pę-
tla: 06:25, 07:30.
z przystanku Mosty pętla:       
07:02, 08:00.

Zmiany na linii nr 2:
• od 27 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Cmentarz: 
06:07, 07:42.
z przystanku POM pętla : 
06:30 (obsługę pasażerów 
przejmie autobus linii nr 3,  
odjazd z przystanku GOK 
Nowa Wieś Lęborska godz. 
6:23, kurs autobusu zosta-
nie wydłużony do Cmentarz 
pętla.
z przystanku Kębłowo pętla: 

08:10. Autobus 07:15 bę-
dzie kursował do przystan-
ku Lidl.

Zmiany na linii nr 20:
• od 27 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Cmentarz: 
08:38, 09:45, 10:45.
z przystanku Plac Piastow-
ki: 09:25, 10:20.

Zmiany na linii nr 3:
• od 29 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Redkowice pę-
tla: 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. 06:03 zostanie prze-
sunięty na godz. 06:13
•  kurs z Redkowice pętla 
o godz. 08:18 zostanie prze-
sunięty na godz. 08:30.
•  kurs z Redkowice pętla 
o godz. 16:35 zostanie prze-
sunięty na godz. 16:18
•  kurs z przystanku Lidl    
o godz. 07:51 zostanie prze-
sunięty na godz. 07:41
•  kurs z przystanku Lidl    
o godz. 08:42 zostanie prze-

sunięty na godz. 08:54
•  kurs z przystanku Lidl    
o godz. 15:49 zostanie prze-
sunięty na godz. 15:35

Autobus 06:13 z Redkowic 
będzie kursował do przy-
stanku Cmentarz.
Autobusy nie będą obsługi-
wały miejscowości Żelaz-
kowo.

Zmiany na linii nr 4:
• od 27 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pę-
tla: 08:42, 14:48, 16:00.
z przystanku Lubowidz pę-
tla: 09:12, 15:26, 16:37, 
18:00.
Zmiany na linii nr 5:
• od 27 czerwca do 31 sierp-
nia zostają zawieszone na-
stępujące kursy w dzień po-
wszedni:
z przystanku Sportowa pę-
tla: 10:00, 18:42.
z przystanku Plac Piastow-
ski: 06:05, 13:07.
z przystanku Stary Browar: 
14:12.

Wymiana rozkładów na 
przystankach nastąpi 26 
czerwca.
Rozkłady jazdy ważne od 27 
czerwca 2015r. dostępne są 
na naszej stronie interneto-
wej: www.zkm.lebork.pl. 

LETNI ROZKŁAD JAZDY  2015 Rozdano Certyfi katy 
Promocji
NAGRODY | Osoby i instytucje promujące region i popularyzujące osią-
gnięcia gospodarcze i społeczne otrzymały Certyfi katy Promocji Ziemi 
Lęborskiej za 2014 rok. 

Ceremonia rozdania wyróż-
nień miała miejsce w piątek 
29 maja i była częścią XXXII 
Lęborskich Dni Techniki.
Certyfi kat to sposób na co-
roczne nagradzanie najaktyw-
niejszych podmiotów i osób 
fi zycznych z regionu Ziemi 
Lęborskiej za działalność 
promocyjną oraz popularyza-
cję osiągnięć gospodarczych 
i społecznych. 

W tym roku certyfi katy 
nadano:

Kategoria 
„Wydarzenie promocyjne”

1. XVI Międzynarodowy 
Maraton Piłki Siatkowej 
Młodzieży Łeba – Certyfi kat 
Promocji Ziemi Lęborskiej 

Edycja 2014,
2. Otwarty Turniej Tenisa 
Stołowego im. Józefa Lisiec-
kiego w Nowej Wsi Lębor-
skiej – Wyróżnienie,
3. Ogólnopolski Festiwal 
Tańca Nowoczesnego w Łe-
bie – Wyróżnienie.

Kategoria 
„Przedsiębiorstwo”

1. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe AMG Sp. 
z o.o. w Lęborku – Certyfi kat 
Promocji Ziemi Lęborskiej 
Edycja 2014,
2. SONDEX Sp. z o.o. w Że-
lazkowie – Wyróżnienie,
3. Auto Richert Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe 
w Lęborku – Wyróżnienie.

Kategoria „Osobowość”

1. Teresa Szczepańska – 
Certyfi kat Promocji Ziemi 
Lęborskiej Edycja 2014,
2.Maria Konkol 
– Wyróżnienie,
3. Robert Biczkowski 
– Wyróżnienie.

Nagrody specjalne

1. Powiatowy Cech Rze-
miosła i Przedsiębiorczości 
w Lęborku z okazji 70-lecia 
działalności.
2. Farm Frites Poland S.A. 
w Lęborku z okazji 20-lecia 
działalności.
3.Zdzisław Dzitko za cało-
kształt działalności na terenie 
Powiatu Lęborskiego.

Teresa Szczepańska (na zdjęciu) otrzymała  
Certyfi kat Promocji Ziemi Lęborskiej Edycja 
2014 w kategorii „Osobowość”.
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Siedemnastolatek zaraził się 
pasją do informatyki w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Lęborku.
- To dosyć komiczna sytuacja, 
bo szczerze mówiąc właśnie 
w szkole podstawowej nauczy-
łem się więcej niż w liceum czy 
gimnazjum. Mówię oczywiście 
o informatyce - podkreśla Ma-
teusz Mach.
Teraz nastoletni programista 
uczy się w III LO im. Marynarki 
Wojennej w Gdyni i postanowił 
połączyć wiedzę informatyczną 
z zamiłowaniem do Hip-hopu. 
Celem było stworzenie narzę-
dzia dla młodych osób, pozwa-
lającego na kreowanie własnych 
dodatków do konwersacji
- Jestem wielkim miłośnikiem 
kultury Hip-Hop stąd też po-
stanowiłem oprzeć się na dłoni. 
Gesty są bardzo popularne w tej 
subkulturze, jest nawet kilka 
wywodzących się z niej bezpo-
średnio - tłumaczy licealista.
Prace nad stworzeniem apli-
kacji, która pozwala na ko-
munikację za pomocą gestów 
i wyposażona jest w kreatora 
gestów trwały pół roku. Mate-
uszowi pomagali dwaj koledzy 
a najbardziej trudnym aspektem 

był właśnie kreator gestów. 
Do czego może się przydać 
aplikacja?
- Do przekazywania krótkich 
komunikatów. Prosty przykład. 
Wracamy do domu. Zamiast 
wysyłać szablonową wiado-
mość „ Za 15 minut jestem na 
miejscu” wysyłam ustalony 
gest. Szybsze i bardziej kre-
atywne - tłumaczy twórca.
Program, który w założeniu 

miał trafi ć do młodych ludzi 
i miłośników kultury hip-hop 
okazał się być wyjątkowo przy-
datny dla osób niesłyszących 
korzystających z internetu i te-
lefonów komórkowych. Tym, 
bardziej, że ta grupa użytkow-
ników była wcześniej ignoro-
wana przez producentów opro-
gramowania.
Takie dobre przyjęcie sprawiło, 
że twórcy FiveApp będą działali 
dwutorowo - spróbują stworzyć 
aplikację skierowaną do osób 
niesłyszących i rozwijać swój 
„młodzieżowy” komunikator. 
Kreatywną i oryginalną apli-
kację licealisty zauważył także 
amerykański portal informacyj-
ny „Business Insider”. Artykuł 
o FiveApp przynióśł twórcom 
międzynarodową sławę.Apli-
kacją zainteresowały się media 
w takich krajach jak: Wietnam, 
Indie, Rosja, Czechy, Słowa-
cja, Kanada, Pakistan, Francja, 
Norwegia, Holandia. Efektem 
popularności była także rosnąca 
liczba pobrań aplikacji.
- Jeszcze kilka tygodniu temu 
miałem ok. 50 użytkowników 
- znajomych z klasy. Teraz jest 
ich kilka tysięcy - mówi twórca 
oprogramowania.
Aplikacja jest już w trakcie mo-
dernizacji. Programiści pracują 
teraz nad rozwiązaniem, które 
pozwolą przekazywać osobom 
głuchym krótkie komunikaty 
w kilka sekund.
- Na razie nie mają takiej moż-
liwości. 70% niesłyszących ma 
problemy z pisaniem w języku 
polskim, dlatego są bardzo zain-
teresowani naszym pomysłem - 
zaznacza twórca FiveApp.

Gesty pomogą niesłyszącym
INNOWACJA | Mateusz Mach, 17 latek z Lęborka stworzył aplikację, która pozwala użytkownikom 
na komunikację za pomocą gestów. Okazało się, że oprogramowanie może pomóc także w komunika-
cji osób niesłyszących a po publikacji w amerykańskim serwisie biznesowym mówi o nim już cały świat.

APLIKAcJA
• zadebiutowała na początku maja 2015
• program jest dostępny na  systemy Apple i Android
• aplikację można połączyć z portalem Facebook w planach 
   jest stworzenie wersji na smartwatche marki Apple
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NAGRODA | Natalia 
Waleśkiewicz z Zespołu Szkół 
w Wicku otrzymała wyróżnie-
nie w etapie ogólnopolskim 
konkursu „Szkoła marzeń”, 
zorganizowanego przez Parla-
mentarny Zespół ds. Dzieci.

Konkurs „Szkoła marzeń” 
adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Jego uczest-
nicy mieli przedstawić swoją 
wizję i oczekiwania wobec 
szkoły, jako miejsca przyjazne-
go uczniom. Mogli to zrobić 
zarówno w formie plastycznej, 
jak i literackiej.
W etapie regionalnym organi-
zowanym przez senatora Kazi-
mierza Kleinę udział wzięło 75 
uczniów. Jury pod przewod-
nictwem senatora wybrało 8 
prac, których autorzy zakwali-
fi kowali się do ogólnopolskie-
go fi nału: Oliwia Brzeska (ZSP 
w Bukowinie), Aleksandra Jo-
pek (Gimnazjum w Leśnicach), 
Oliwia Koncikowska (SP nr 10 
w Słupsku), Zuzanna Modze-
lewska (SP nr 9 w Słupsku), 
Weronika Romanowska (ZS 
w Cewicach), Kinga Stromska 
(ZS w Cewicach), Lidia Pasoń 
(ZS w Wicku) oraz Natalia 
Waleśkiewicz (ZS w Wicku). 
Laureaci etapu regionalnego, 
wraz z opiekunami uczestni-
czyli w ufundowanym przez 
senatora wyjeździe na fi nał 
konkursu w Warszawie.
- Byłem pod wrażeniem wy-

obraźni młodzieży, która wzię-
ła udział w konkursie. Wybór 
nie był łatwy, cieszy mnie jed-
nak zaangażowanie, jakie wy-
kazali młodzi uczniowie przy-
gotowując swoje prace – mówi 

senator Kazimierz Kleina.
Do tegorocznego konkursu 
zgłosiło się 7,5 tys. uczestni-
ków, a na etapie okręgowym 
w jego przeprowadzenie za-
angażowało się 91 biur sena-
torskich i poselskich. Do etapu 
ogólnopolskiego zakwalifi ko-
wano 662 prace zarówno pla-
styczne, jak i literackie. Jury 
postanowiło nie wskazywać 
zwycięzców i przyznać rów-
norzędne nagrody laureatom 
etapu ogólnopolskiego, a także 
ponad 20 wyróżnień – wśród 
nich dla Natalii Waleśkiewicz 
z Zespołu Szkół w Wicku.
Podczas uroczystości fi nali-
stów powitał wicemarszałek 
Senatu RP Jan Wyrowiński. 
Podkreślił, że dla wielu z nich 
to pierwsza wizyta w Sejmie 
i Senacie, gdzie bije serce pol-
skiej demokracji.
To już czwarta tego typu im-
preza adresowana do dzieci 
i młodzieży. W poprzednich 
konkursach „Śmieje się dziec-
ko – śmieje się cały świat” 
(2012 r.), „Gdzie są moje ko-
rzenie” (2013 r.) oraz „Moja 
Polska w 2050 roku” (2014 
r.) wzięło udział kilka tysięcy 
uczniów. (GB)

Uczennica z Wicka 
wyróżniona w konkursie

Uroczyste podpisanie umów 
odbyło się w Kaszubskim In-
kubatorze Przedsiębiorczości 
w Lęborku. Na przedstawione 
we wnioskach działania moż-
na było otrzymać do 5000 zł. 
W trzech powiatach, których 
operatorem jest Stowarzyszenie 
EDUQ złożono 171 wniosków 

– 54 z nich otrzymały fi nanso-
wanie.
- Fundusz funkcjonuje na ca-
łym Pomorzu, ale to na naszym 
terenie obserwujemy najwięk-
szą aktywność mieszkańców. 
Z samego powiatu lęborskie-
go wpłynęło do nas 91 wnio-
sków, zaledwie o jeden mniej 

Pieniądze na projekty społeczne
GRANTY | W ramach drugiego konkursu grantowego Funduszu Akumulator Społeczny Stowarzysze-
nie EDUQ z Lęborka przekazało 65 673,11 zł na realizację 54 projektów społecznych. Środki trafi ły do 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z trzech powiatów (lęborski, wejherowski, pucki)

niż w tak dużej aglomeracji jaką 
jest Gdańsk – mówi Magdalena 
Pipka, animatorka Akumulatora 
Społecznego w Stowarzyszeniu 
EDUQ. – Staramy się wspierać 
małe inicjatywy, projekty w któ-
rych mieszkańcy wnioskują o 
500zł, czasem nawet mniej. Są 
aktywni, pozyskują sponsorów, 
wykorzystują wolontariat. Dzię-
ki temu nasza pomoc owocuje 
świetnymi inicjatywami – do-
daje.
Finansowanie otrzymują wnio-
ski, w których zaplanowa-
no działania na rzecz dobra 
wspólnego. W ten sposób, Sto-
warzyszenie EDUQ wspiera 

organizację wystaw, imprez in-
tegracyjnych, turniejów sporto-
wych, wyjazdów edukacyjnych 
czy wyposażenia 
miejsc słu-
żących lo-
kalnej spo-
łeczności.
(GB)

fb.com/gle24

BĄDŹ ZAWSZE 
NA BIEŻĄCO
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-W jaki sposób zamknię-
cie ruchu na Placu Pokoju 
wpłynęło na handel?

- Poważnie zmniejszyło licz-
bę klientów.  W przypadku 
CH Jantar mówimy o zmniej-
szeniu obrotów o około 15 
procent, musieliśmy zwolnić 
kilka osób i zamknąć jedno 
piętro. Z powodu tej sytuacji 
cierpi także okoliczny han-
del, w liście, który złożyłem 
do Rady Miasta podpisało się 
około 30 pracowników skle-
pów z okolic Placu Pokoju, 
wszyscy odczuwają negatyw-
ne skutki zamknięcia ruchu.
Nie ma co ukrywać, że odno-
wiony Plac Pokoju jest teraz 
miejscem wymarłym i rzadko 
odwiedzanym przez miesz-
kańców,  głównie z powodu 
problemów z zaparkowaniem 
samochodów.
Z moich obserwacji proble-
mem jest właśnie zamknię-
cie ruch, które sprawiło, że 
centrum miasta jest wymarłe. 
Kiedyś to tutaj koncentrowało 
się życie miasta, ludzie tutaj 
zostawiali swoje samochody, 
robili zakupy, umawiali się 
lub odpoczywali. 
Dobrze wiem, że klienci skle-
pów są wygodni, chcieliby 
kupić wszystko w jednym 
miejscu i przenieść zakupy do 

samochodu zaparkowanego 
tuż pod sklepem. Teraz to nie 
jest możliwe w naszej okolicy 

- Zamknięcie ruchu zabija 
handel. Zamknięto m.in 

aptekę na Placu Pokoju – 
mówi Franciszek Kowa-

lewski.

Plac Pokoju 
trzeba ożywić
ROZMOWA | Z Franciszkiem Kowalewskim, członkiem zarządu Stowarzy-
szenia Kupców Powiatu Lęborskiego i prezesem CH Jantar w Lęborku rozma-
wia Grzegorz Bryszewski.

kierunkowego ruchu z wjazdem  
od ulicy Waryńskiego (od stro-
ny Al.Niepodległości) w ulicę 
Plac Pokoju i z wyjazdem z uli-
cy Plac Pokoju do ulicy Armii 
Krajowej. Taki ruch z możli-
wością parkowanie do 30 minut 
mógłby ponownie ożywć nasz 
rejon miasta i zwiększyć zain-
teresowanie ofertą handlową. 
Muszę też podkreślić, że takie 
rozwiązanie było omawiane 
kilka lat temu, gdy miasto opi-
sywało z mieszkańcami plany 
rewitalizacji Placu Pokoju. 
Niestety, zapowiedzi nie zosta-
ły wprowadzonew życie.

-Wśród argumentów prze-
ciwko przywrócenia ruchu 
pojawia się także kwestia 
bezpieczeństwa. Radni i częśc 
mieszkańców twierdzi, ze 
„dziecko może wbiec pod sa-
mochód”...

- To całkowicie nietrafi ony 
argument. Bo nawet, gdy na 
Placu Pokoju był ruch samo-
chodów to było to wyjątkowo 
bezpieczne miesjce. Nie do-
chodziło wtedy do potrąceń 
i innych wypadków drogo-
wych.

- W odpowiedzi na Państwa 
pismo, nad którym debato-
wano na sesji Rady Miasta 
radny Krzysztof Siwka stwo-
rzył ankietę smsową, które 
wyniki mówią, że mieszkań-
cy nie chcą otwarcia ruchu 
na Placu Pokoju. Również na 
serwisie Facebook działa spe-
cjalna strona, gdzie miesz-
kańcy opowiadają się za tym, 
żeby nic nie zmieniać...

- Nie przekonują mnie takie 
ankiety i mam wrażenie, że nie 
są one specjalnie wiarygodne. 
Także z powodu anonimowości 
osób, które tam brały udział.
Rozumiem oczekiwania miesz-
kańców i stanowisko urzęd-
ników miejskich. Wydaje mi 
się jednak, ze nikt nie chciał 
specjalnie słuchać i zrozumieć 
naszego stanowiska, czyli lo-
kalnych handlowców. A to my 
przecież prowadzimy interesy, 
zatrudniamy ludzi i wpływamy 
na rozwój miasta.

i cierpi na tym lokalny handel.

- Co można zrobić, żeby po-
prawić sytuację?

- Nie chcemy rewolucyjnych 
zmian. Pisząc do Rady Miasta 
zależało nam na zastanowieniu 
się nad przywróceniem  jedno-

Wniosek  kupców  na  temat 
otwarcia ruchu samochodó wokół 
Placu  Pokoju  omawiano na majo-
wym spotkaniu Komisji Gospodar-
ki Rady Miejskiej. Pomysł handlow-
ców  zyskał  przychylność  Macieja 
Szredera,  przewodniczącego  Rady 
Miasta,  poparł  go  również  radny 
Włodzimierz  Klata,  przewodniczy 
Komisji. 
W  odpowiedzi  na  wniosek  rad-

ny  Koalicji  dla  Lęborka    Krzysztof 

Siwkał przeprowadził sondę wśród 
mieszkańców  miasta.  W  ciągu  4 
dni  zebrał  opinie  305  lęborczan. 
Aż  285  osób  opowiedziało  się  za 
pozostawieniem  aktualnych  roz-
wiązań,  po  stronie  kupców  było 
tylko  20  osób.    Pomysł  handlow-
ców skrytykowali także internauci, 
którzy  masowo  poparli  specjalne 
wydarzenie  na  portalu  Facebook 
– „Nie dla przywrócenia  ruchu na 
Placu Pokoju”.

POMYSŁ BYŁ OMAWIANY 
PRZEZ RADNYCH

PLENER | We wtorek 8 
czerwca ruszyły w Łebie 
zdjęcia do filmu o Ma-
rii Curie-Skłodowskiej 
z Karoliną Gruszką w roli 
głownej. Filmowcy będą 
w mieście dwa dni.

Film o życiu wybitnej pol-
skiej noblistki to wspólna 
produkcja Polski, Niemiec, 
Francji i Belgii. W rolę 

główną wcieli się Karolina 
Gruszka, w obrazie zagra-
ją także Daniel Olbrychski 
i Izabela Kuna. Zdjęcia do 
fi lmu początkowo kręco-
no we Francji i w Belgii, 
w maju rozpoczęto zdjęcia 
w Polsce.
Do Łeby zawitali w czwar-
tek 4 czerwca rozpoczęli 
szukanie statystów - męż-
czyzn w wieku około 40 
lat, z wąsami i długimi 
wąsami. Jak ustaliliśmy - 
mężczyźni będą wcielali 
się w role nobliwych pro-

fesorów a w klimatycz-
nych wnętrzach łebskiego 
Hotelu Neptun zostanie 
nakręcona scena nauko-
wej konferencji, w której 
uczestniczyła Maria Curie-
Skłodowska.
Główną rolę w fi lmie za-
gra Karolina Gruszka.
Daniel Olbrychski zagra 
Emile’a Amagata, zago-
rzałego przeciwnika Marii, 

a Izabela Kuna Bronisławę 
Skłodowską, siostrę Marii.
Obraz powstający w Łe-
bie ma być  będzie kolejną 
fi lmową próbą opisu życia 
noblistki.
- Nasz obraz będzie pierw-
szym tak intymnym portre-
tem tej niezwykłej kobiety, 
a nie tylko kolejną retro-
spekcją - podkreśla Walde-
mar Pokromski, producent 
fi lmu.
Premiera fi lmu zaplanowa-
na jest na 2016.
(GB)

Film o noblistce 
powstaje w Łebie
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WYRÓŻENIENIE | Do 
19 czerwca można składać 
wnioski o nominowanie 
do otrzymanie wyróżnie-
nia „Lęborski Lew”. W tym 
roku całkowicie zmieniono 
sposób przyznawania tego 
wyróżnienia.

Lęborski Lew trafi a do osób, 
które zasługują na szcze-
gólne uznanie i szacunek 

za wkład wniesiony w roz-
wój i promocję Lęborka. 
Wyróżnienie przyznawane 
jest w czterech kategoriach - 
osoby fi zyczne, osoby praw-
ne, organizacje i instytucje 
i grupy osób.
Podczas ostatniej, majo-
wej sesji Rady Miasta radni 

przegłosowali całkowi-
tą zmianę formy przy-
znawania wyróżnienia. 
W poprzednich latach 
o przyznaniu nagrody 
decydowało głosowanie 
radnych a wybór osób 
nagrodzonych kilka razy 
powodował negatywne 
emocje. Nowe zasady 
związane z „Lęborskim 
Lwem” polegają na tym, 
że przyznanie wyróżenia 
będzie poprzedzone gło-
sowaniem laureatów tej 
nagrody.
Według radnych - nowe 
rozwiązanie sprawi, że 
procedura zostanie „od-
polityczniona”.
W tym roku uroczystość 

przyznania wyróżnienia za-
planowano na 24 lipca, na 
początku Lęborskich Dni Ja-
kubowych. (GB)

Lęborski Lew 
po nowemu
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VIII sesja Rady Powiatu 
Lęborskiego miała miejsce 
we wtorkowe popołudnie 2 
czerwca. Pierwsze punkty po-
rządku obrad dotyczyły m.in 
przyjęcia protokołów z ostat-
nich sesji, przedstawiono tak-
że kilka sprawozdań.
Później radni zajęli się 
uchwałami. Ich rozpatrze-
nie poszło wyjątkowo szyb-
ko i sprawnie - wszystkie 
uchwały zostały przegłoso-
wane jednogłośnie (17 lub 16 
głosami radnych), do żadnej 
z nich radni nie mieli dodat-
kowych pytań i wątpliwości. 
W konsekwencji cały porzą-
dek obrad udało się zrealizo-
wać w ciągu 45 minut. Taki 
expressowy przebieg sesji 
dziwił również samych rad-
nych, bo wcześniej sesje po-
trafi ły trwać nawet 5 godzin.
Podczas VII sesji radni zade-

cydowali m.in wystąpieniu 
powiatu ze Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka 
Pradolina Łeby i rozpoczęli 
procedurę związaną z przy-
stąpieniem do Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działa-
nia, zadecydowano również 
o emisji obligacji (powiat 
wyemituje 1200 sztuk ob-
ligacji na łączną kwotę 1,2 
mln złotych, środki z obliga-

cji mają pokryć defi cyt bu-
dżetowy) i uporządkowano 
numerację liceów z Lęborka 
( po przekształceniach mogły 
bowiem powstać dwie takie 
same szkoły i o takim samym 
numerze).
Ważnym punktem obrad były 
uchwały związane z udzie-
leniem dotacji lokalnym 
kościołom. Radni uchwalili 
więc przekazanie kwoty 19 

tys. złotych Parafi i Rzym-
skokatolickiej p.w. Św. Ja-
kuba Apostoła w Lęborku, 
dotacja o wysokości 6948,25 
zł trafi  do Parafi i Rzymsko-
Katolickiej p.w. św. Józefa 
Oblubieńca w Charbrowie 
a dotacja w wysokości 21 
200 złotych trafi  do Parafi i 
Rzymsko-Katolickiej p.w. 
N.M.P. Królowej Polski.
(GB)

Expressowa sesja 
powiatowa
RELACJA | Takie powiatowe sesje nie zdarzają się często. We wtorkowe popołudnie 2 czerwca rad-
nym udało się zrealizować porządek obrad, który liczył prawie 30 punktów w ciągu 45 minut. Wszystkie 
uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
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IMPREZA | W sobotę 20 
czerwca odbędzie się ósma 
edycja lęborskiego pchle-
go targu. Przedsięwzięcie 
organizuje Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku, LOT 
Ziemia Lęborska - Łeba oraz 
Lęborskie Centrum Kultury 
Fregata.

Pchli Targ to impreza 
skierowana głównie dla 
kolekcjonerów, rzemieśl-
ników, twórców ludowych 
i zwyczajnych lęborczan, 
którzy chcieliby sprzedać 
lub wymienić niepotrzebne 
przedmioty. Organizatorz 
udostępniają wszystkim 
zainteresowanym „targowi-
sko”, którego rolę gra ulica 
Staromiejska.

Chociaż udział w imprezie 
jest bezpłatny to organizato-
rzy oczekują od zaintereso-
wanych osób wcześniejszej 
rejestracji.  Chęć wzięcia 
udziału w pchlim targu 
należy zgłosić w punkcie 
informacji turystycznej 
mieszczącym się przy ul. 

Dworcowej 8a w Lębor-
ku – w budynku dworca 
PKP (pon. – pt., w godz. 
900 – 1700), telefonicznie 
pod numerem 601 825 206 
lub drogą mailową(lotzl@
wp.pl), podając:imię i na-
zwisko, tel. kontaktowy,ro-
dzaj wystawianego asorty-
mentu,metraż potrzebny na 
rozstawienie stoiska.
(GB)

Organizatorzy festiwalu to 
gdyńska fi rma Organizacja-
wypraw.pl i browar rzemieśl-
niczy Alebrowar z siedzibą 
w Lęborku. Podczas festiwa-
lu swój udział zapowiedziały 
już pionierskie i popularne 
browary kraftowe w Polsce: 
Birbat, Gościszewo, King-
pin, Lubrow, Pinta, Pracow-
nia Piwa, Nepomucen i Wi-
dawa.
- Festiwale piwa w Polsce 
organizowane są w Polsce 
zazwyczaj w okresie kwie-
cień-czerwiec i później 
jesienią. Brakuje więc wa-
kacyjnych wydarzeń skiero-
wanych do entuzjastów piwa 
z browarów rzemieślniczych 
- tłumaczy Piotr Okulski 
z fi rmy Organizacjawypraw.
pl. - Nasz festiwal w Łebie 
to próba stworzenia takiej 
imprezy latem i skierowanej 
także dla turystów. To będzie 
premierowa edycja wydarze-
nia, jeśli festiwal zostanie 
pozytywnie przyjęte to po-
myślimy o tym, żeby to była 
cykliczna impreza.
Festiwalowi Prawdziwego 
Piwa będzie towarzyszyć 
Festiwal zdrowej żywno-
ści i gastronomii, Blogerski 
Piwny Hyde Park; zapowie-
dziano również konferencje 
i seminaria poświęcone kul-
turze picia piwa i łączenia go 
z odpowiednią żywnością.
Inne atrakcje wydarzenia to 
gotowanie dla publiczności 

wielkiego garu zupy, wysta-
wa zabytkowych aut i wielki 
Plac dla dzieci.

W ramach festiwalu odbędą 
się również atrakcyjne kon-
certy. W piątek 7 sierpnia 
o godzinie 20.50 odbędzie 
się koncert grupy Czarno-
Czarni, znanej z przebojów 
„Nogi” i „Nie choruj”, w so-
botę o godzinie 20 odbędzie 
się natomiast koncert reggae 
The Joyful Heart. Na zakoń-
czenie wydarzenia, czyli 
w niedzielny wieczór 9 sierp-
nia o godzinie 17.50 wystąpi 
MC Glenskii, amerykański 
artysta znany ze współpracy 
z grupą Blenders.

Festiwal Piwa w Łebie
IMPREZA | W Łebie odbędzie się premierowa edycja Festi walu Prawdziwego Piwa. Trzydniowe 
wydarzenie, które zostanie zorganizowane przy współpracy z najlepszymy browarami rzemieślniczymi 
i kraft owymi w Polsce zapowiedziano na 7 sierpnia.
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Jedną z  atrakcji wydarzenia będzie 
występ zespołu Czarno-Czarni.

Prawa jazdy straciło łącznie 
pięciu kierowców (4 męż-
czyzn i jedna kobieta, która 
jechała samochodem na ko-
szalińskich rejestracjach), 
którzy podróżowali na ulicy 
Jana Pawła II  z prędkością 
powyżej 120 km/h. Ta ulica 
stanowi część drogi krajowej 
nr 6 i maksymalna prędkość 
wynosi tam 70 km.
Według nowych przepisów, 

które obowiązują od 18 maja 
przekroczenie prędkość o 50 
km w terenie zabudowanym 
oznacza utratę prawa jazdy.
- Pod względem liczby 
odebranych uprawnień na-
sze miasto nie znajduje się 
w czołówce województwa 
pomorskiego, bo w innych 
rejonach zanotowano kilka-
naście przypadków utraty 
praw jazdy. Cieszy nas oczy-
wiście taka statystyka - ko-
mentuje asp. sztab Daniel 
Pańczyszyn, ofi cer prasowy 
KPP Lębork.

5 kierowców straciło prawa jazdy
RUCH DROGOWY | Od czasu wprowadzenia nowych przepisów Kodeksu Drogowego lęborscy 
policjanci zabrali prawo jazdy już pięciu kierowcom. Wszyscy „piraci drogowi” przekroczyli prędkość na 
ulicy Jana Pawła II w Lęborku.
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WYSTAWA | Lęborskie 
Centrum Kultury „Frega-
ta” zaprasza wszystkich 
zainteresowanych tym, co 
kryją wody Jeziora Lubo-
widzkiego, na wernisaż 
wystawy zdjęć autorstwa 
Ewy Kozłowskiej i Katarzy-
ny Witkowskiej pod tytułem 
„Na bezdechu”.

- Poszukiwanie kadrów 
pod wodą dostarczyło nam 
samym nie tylko mnóstwo 
frajdy, ale i uzmysłowi-

ło, że zwykle nie wiemy, 
nie zastanawiamy się nad 
tym, co dzieje się pod po-
wierzchnią wody jeziornej 
- kto, oprócz ryb, ją za-
mieszkuje, jakimi prawami 

rządzi się podwodny świat 
i - przede wszystkim - jak 
jest piękny! Tajemniczy, 
czasem mroczny, najczę-
ściej bezwzględny, ale 
zdecydowanie piękny! Wy-
stawa, z oczywistych po-
wodów, nie pokaże całości 
materiału fotografi cznego, 
jaki zebrałyśmy, ale mamy 
nadzieję, że może chociaż 
rozbudzi Państwa cieka-
wość - tłumaczą autorki 
zdjęć.

Wystawa rozpocznie się  19 
czerwca (piątek) o godzi-
nie 17:00. Miejsce to Sta-
cja Kultura LCK „Fregata” 
(dworzec PKP/PKS).
(GB)

Podwodne zdjęcia 
Jeziora Lubowidzkiego
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Pchli Targ. Już po raz 8
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

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

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

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Rokrocznie nagrodzone będą 
trzy osoby, które wyróżniły się 
realizacją udanego projektu, 
swoją postawą i zaangażo-
waniem oraz jedna instytucja 
która otrzyma wyróżnienie ho-
norowe. Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyznał środki 
finansowe na nagrody indy-
widualne w łącznej wysokości 
12 tys. zł. W imieniu marszał-
ka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka nagrody 
wręczyła Beata Jaworowska, 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Kultury. 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku zdobyło nagrodę 
honorową za projekt „Piwnica 
Romańska z XIII w.” Odebra-
li ją wspólnie: dyr Ewa Tra-
wicka i kierujący badaniami 
oraz aranżacją wystawy stałej 
Maciej Szyszka. Laureaci in-
dywidualni I edycji “Pomor-
skiej Nagrody Muzealnej”  to 
Jacek Friedrich - Muzeum 
Miasta Gdyni. Nagrodę  otrzy-
mał za wystawę „Narodziny 
Miasta. Gdyński modernizm 
w dwudziestoleciu między-
wojennym”, Tomasz Bednarz 
– Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku  - na uznanie Jury 
zasłużyły prowadzone przez 
niego badania archeologiczne 
wraków z Zatoki Gdańskiej 

z zastosowaniem fotograme-
trycznej dokumentacji 3D 
oraz  Agnieszka Krzysiak, 
Bogumiła Tesmer – Muzeum 
w Lęborku za projekt: „Skar-
by z Czarnówka” składający 
się z wystawy oraz publikacji 
„Okruch złota w popiele ogni-
ska... Starożytne nekropolie 
w Czarnówku i ich tajemnice” 

Projekt „Czarnówko – 
Okruch złota w popiele ogni-
ska”, dotyczył największej 
nekropoli z czasu późnej sta-
rożytności w Europie Środko-

wej, mianowicie Czarnówka 
w pow. lęborskim. Badania, 
prowadzone w latach 1973 – 
2013, obejmowały olbrzymi 
obszar (ok. 240 arów – 2,4 
hektara). Odkryto tam niemal 
3000 obiektów archeologicz-
nych i pozyskano imponująca 
ilość zabytkowego materiału 
– ponad 3600 unikatowych 
przedmiotów - złote i srebr-
ne ozdoby, naszyjniki z pa-
ciorków szklanych, burszty-
nowych, złotych, srebrnych 
i brązowych; broń, przybory, 

narzędzia, biżuterię różnego 
typu; naczynia z brązu i srebra 
itp. - stanowiące wyposażenie 
grobów. Projekt upowszechnia 
40 lat badań i ich wyników 
(w formie popularnonau-
kowej) w postaci wystawy 
„Skarby z Czarnówka” oraz 
wydawnictwa w formie książ-
kowej - publikacji o nekropo-
lach „Okruch złota w popiele 
ogniska... Starożytne nekropo-
le w Czarnówku i ich tajemni-
ce”. 

Anna Kłos

Muzealnicy 
promują się sami
NAGRODY | W Domu Uphagena w Gdańsku nagrodzono zwycięzców pierwszej edycji „Po-
morskiej Nagrody Muzealnej”, organizowanej wspólnie przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich oraz samorząd województwa pomorskiego. Nagroda trafiła także do 
dwóch przedstawicieli lęborskiego muzeum.

Nagrodę odbiera Mariola Pruska, 
dyrektor Muzeum w Lęborku
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TRANSPORT | Miesz-
kańcy powiatu lęborskiego 
otrzymają latem dodatko-
we połączenie kolejowe 
z Warszawą. W ostatni 
weekend czerwca wyruszy 
pociąg „Słoneczny” Kolei 
Mazowieckich, który w tym 
roku po raz pierwszy będzie 
kursował na trasie Warsza-
wa-Ustka.

11. edycja wakacyjnego 
połączenia startuje 28 czerw-
ca. Tego dnia o godz. 6:56 
z Warszawy Zachodniej wy-
ruszy pierwszy raz w tym 

roku pociąg „Słoneczny”. 
Do Gdyni Głównej dotrze 
o 10:58. Następnie pojedzie 
aż do Ustki (12:51). Z Ustki 
w podróż powrotną wyruszy 
o 15:02.

Z Gdyni zaś zabierze po-
dróżnych o godz. 17:10 i do-
wiezie ich do Warszawy na 
21:19. Pociąg będzie kurso-
wać codziennie, aż do końca 
wakacji, czyli do 30 sierpnia.

Lęborczanie, którzy wy-

biorą się tym pociągiem do 
Warszawy zapłącą za bilet 
40,8 zł. Podróż będzie trwała 
dokładnie 5 godzin (wyjazd 
-16.10, przyjazd -21.10).

W pociągu można nieod-
płatnie przewieźć psa lub 
rower. Przewoźnik zapewnia, 
że  „Słoneczny” będzie kur-
sował zestawiony z nowo-
czesnych, klimatyzowanych 
wagonów piętrowych. Jest 
przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
a także posiada przewijaki 
dla niemowląt. W pociągu 

będzie dostępny catering.
- Cieszę się, że popularność 

pociągu „Słoneczny” wśród 
podróżnych nie słabnie. 
Z myślą o ulepszeniu oferty 
postanowiliśmy wydłużyć 
jego trasę do Ustki. Dzięki 
temu podróżni będą mogli 
pojechać także do Wejhe-
rowa, Lęborka i Słupska – 
podkreśla Dariusz Grajda, 
członek zarządu Kolei Mazo-
wieckich. (GB)

„Słoneczny” pojedzie 
przez Lębork
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Piotr Bałtroczyk to konferan-
sjer, który potrafi  poprowadzić 
dosłownie wszystko - nie tylko 
imprezę kabaretową, ale i kon-
cert, fi rmówkę czy osobowy 
samochód. I w każdej z tych 
ról sprawdza się idealnie.

Bałtroczyk był już poetą li-
rycznym, piszącym wiersze 
o tym, że życie jest raczej 
smutne, a świat nie jest dobrze 
skonstruowany, stał się także 
poetą-pieśniarzem. Poszuki-
wał jednak siebie i zawodu, 
w którym mógłby się spraw-
dzić. I tak Bałtroczyk stał się 
konferansjerem. 

Prowadził i prowadzi niemal 

wszystko, w tym samochody 
i motocykle. Wystąpił w kilku-
set programach telewizyjnych 
jako prowadzący lub wyko-
nawca. Prowadził setki imprez 
estradowych i łatwiej wymie-

nia te, których nie prowadził, 
niż odwrotnie. 

Można go było spotkać na 
największych i najważniej-
szych polskich imprezach ka-
baretowych i festiwalach. Ma 

też na swoim koncie epizod 
aktorski. Wcielił się w rolę 
Johna McPhersona w kabare-
towym serialu improwizowa-
nym „Spadkobiercy”, który 
zyskał sobie wierne grono 
fanów. Sprawdził się również 
w roli dziennikarza, satyryka 
oraz prezentera radiowego i te-
lewizyjnego.

Początek występu zapowie-
dziano na  godzinę  17.

Bilety w cenie 40 złotych 
dostępne są w Kasie Kina przy 
ulicy Gdańskiej 12 (59 8622-
530) oraz w Centrum Infor-
macji Turystycznej przy alei 
Niepodległości 6. (GB)

czWARTeK, 11.06.2015
1540  -  Rechotek
1730  - Kraina jutra (dubbing)
2000  - Mad Max: Na drodze 
            gniewu 2D

PIĄTEK, 12.06.2015
1500  - Karski i władcy 
            ludzkości
1615  - Karski i władcy 
            ludzkości
1730  - Kraina jutra (dubbing)
2000  - Wiek Adaline 

SOBOTA, 13.06.2015
1500  - Karski i władcy 
            ludzkości
1615  - Karski i władcy 
            ludzkości
1730  - Kraina jutra (dubbing)
2000  - Wiek Adaline 

NIeDzIeLA, 14.06.2015
1500  - Karski i władcy 
            ludzkości
1615  - Karski i władcy 
            ludzkości
1730  - Kraina jutra (dubbing)
2000  - Wiek Adaline 

PONIEDZIAŁEK, 15.06.2015
Kino nieczynne

WTOReK, 16.06.2015
1830  - Karski i władcy 
            ludzkości
2000  - Wiek Adaline

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

Wiek Adaline
110min./Melodramat/USA

Film „Wiek Adaline”, to melodra-
mat w reżyserii Lee Tolanda Kriege-
ra („Złe kobiety”). W roli tytułowej 
Adaline, piękna Blake Lively, której 
na ekranie partnerują Harrison Ford 
oraz Ellen Burstyn. Film opowiada 
o 29-letniej kobiecie, która po 
poważnym wypadku przestaje się 
starzeć. Wyrusza w samotną podróż 
po świecie, utrzymując swoją nie-
zwykłą przypadłość w sekrecie, aż 
do czasu, gdy poznaje mężczyznę, 
który na zawsze odmieni jej życie.

Karski i władcy ludzkości
110min./Sensacyjny,
Science Ficti on/Australia,USA

Film „Karski i władcy ludzkości” 
(reż. Sławomir Grunberg) to 
dokument zrealizowany w nowa-
torskiej formule, łączącej unikalne 
materiały archiwalne i sekwencje 
animowane. To fi lm o o Janie 
Karskim – bohaterze Polskiego 
Państwa Podziemnego, którego 
amerykański Newsweek uznał za 
jedną z najwybitniejszych postaci 
XX wieku.

mad max: 
Na drodze gniewu
110min./Sensacyjny,
Science Ficti on/Australia,USA

Prześladowany przez demony 
przeszłości Mad Max uważa, 
że najlepszym sposobem na 
przeżycie jest samotna wędrów-
ka po świecie. Zostaje jednak 
wciągnięty do grupy uciekinierów 
przemierzających tereny spu-
stoszone przez wojnę nuklearną 
(Wasteland) w pojeździe zwanym 
War Rig, prowadzonym przez 
Imperatorkę Furiosę. Uciekają z 
Cytadeli sterroryzowanej przez 
Immortana Joe’ego, któremu 
odebrano coś wyjątkowego. 
Rozwścieczony watażka zwołuje 
wszystkie swoje bandy i wytrwale 
ściga buntowników, podczas gdy 
na drogach toczy się wysokookta-
nowa wojna. 

Bałtroczyk wystąpi w mieście
KABARET | W sobotę, 20 czerwca 2015 roku, na scenie Lęborskiego Centrum Kultury „Fre-
gata” wystąpi Piotr Bałtroczyk, znany satyryk, konferansjer, dziennikarz i kabareciarz. Począ-
tek występu o godzinie 17:00.
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To już trzecie wyróżnienie 
dla firmy, ale po raz pierw-
szy najwyższe - w minionych 
latach Grupa Energa uhono-
rowana była Srebrnym oraz 
Białym Listkiem CSR.

Zestawienie tygodnika Po-
lityka gromadzi firmy, które 
w swojej działalności  stosują 
zasady zrównoważonego roz-
woju (opisywane w skrócie 
jako CSR - z ang. corporate 
social responsibility), czyli 
biorą odpowiedzialność za 
swój wpływ na otoczenie go-
spodarcze, społeczne i środo-
wiskowe. Istotny jest też spo-
sób, w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zaniechań. 
Odpowiedzialne firmy często 
opierają się o najlepsze lo-
kalne i globalne praktyki oraz 
stosują międzynarodowe stan-
dardy. Dodatkowo istotnym 
elementem jest ich system 
etyczny oraz dokument, który 
opisuje zasady postępowania 
biznesowego oraz zarządzania 
personelem.

- Złoty Listek CSR 2015 
jest dowodem na to, że Gru-
pa Energa jest uznawana 
przez ekspertów za podmiot 

konsekwentnie i skutecznie 
podnoszący standardy działa-
nia wynikające ze społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
- mówi Katarzyna Karolak 
z Departamentu Środowisko-
wo-Prawnego Energa Cen-
trum Usług Wspólnych, która 
jest członkiem zespołu odpo-
wiadającego za działania CSR 
w firmie.

Autorzy zestawienia oce-
niali siedem najważniejszych 
dla zrównoważonego rozwoju 
aspektów: ład korporacyjny, 
prawa człowieka, zachowania 
wobec pracowników, ochronę 
środowiska, dbałość o klienta, 
uczciwość biznesową i zaan-
gażowanie społeczne. Wybór 
tych aspektów bazuje na wy-
tycznych międzynarodowej 
normy społecznej odpowie-
dzialności ISO 26 000.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością, 
etyką, ekologią oraz potrze-
bami klientów i pracowników. 
Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko 
naturalne, dlatego od lat Ener-

ga podejmuje działania służą-
ce jego ochronie.

Energa inwestuje w przyja-
zne środowisku odnawialne 
źródła energii. W ubiegłym 
roku oddano do użytku kolej-
ne nowe, ekologiczne źródła 
energii: farmę fotowoltaiczną 
w okolicach Gdańska, blok na 
biomasę w Elblągu oraz farmę 

wiatrową w Myślinie. Obecnie 
36 procent wyprodukowanej 
przez Grupę energii elektrycz-
nej pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-
zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 

redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 
co również wpływa korzystnie 

na środowisko naturalne.
Energa - jako jeden z naj-

większych pracodawców na 
Pomorzu dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić pra-
cownikom przyjazne miejsce 
pracy, bezpieczeństwo oraz 
rozwój zawodowy i osobisty. 
Dba o kulturę organizacyjną, 
aby była zgodna z zasadami 
etyki. Istotnym narzędziem 
w kształtowaniu społecznej 
odpowiedzialności jest przyję-
ty Kodeks Etyczny Energa SA. 
Dokument opisuje kluczowe 
wartości oraz zachowania, ja-
kie pracownicy chcą przestrze-
gać w kontaktach z klientami, 
partnerami biznesowymi oraz 
w relacjach wewnętrznych.

Za działanie prowadzone 
zgodnie z najlepszymi stan-
dardami obejmujące m.in. 
ład korporacyjny, czynniki 
środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne Energa została 
włączona do indeksu spółek 
odpowiedzialnych RESPECT 
Index, który obejmuje swoim 
portfelem polskie i zagranicz-
ne spółki z Głównego Rynku 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych.

Energa doceniona za działania CSR
NAGRODA | Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności 
stosują zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.
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Zgodnie z zapowiedzią z po-
przedniego konwentu, pierw-
szym tematem obrad był roz-
wój i konieczne przemiany 
w kształceniu zawodowym. 
Adam Krawiec, dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
przedstawił stan realizacji 
wojewódzkiego programu 
kształcenia zawodowego. 
Uzupełnieniem było wystą-
pienie Marka Piotrowskiego, 
dyrektora Ośrodka Rozwoju 
Edukacji. Ośrodek jest pu-
bliczną placówką doskona-
lenia edukacji prowadzoną 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, a jego głównym 
celem działanie na rzecz pod-
noszenia jakości edukacji. Dy-
rektor Piotrowski, absolwent 
Wydziału Fizyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, zajmuje 
się zagadnieniami związany-
mi z edukacją matematyczną, 
przyrodniczą i informatyczną. 
Na terenie Kwidzyna i po-
wiatu jest osobą dobrze znaną 
jako autor opracowania „Po-
miar dydaktyczny i polityka 
projakościowa gminy w ob-
szarze oświaty.” Jego wypo-
wiedzi spotkały się z dużym 
zainteresowaniem starostów.  
Stwierdził, że jeśli chcemy 
mieć szkolnictwo zawodowe 
nowoczesne i na wysokim 
poziomie, najpierw trzeba 
zreformować podstawówki 

i gimnazja. W tym celu nale-
ży złamać barierę w sektorze 
oświaty między powiatem 
a gminą (obecnie każda z tych 
form samorządowych odpo-
wiada za inny pion edukacji). 
Zapowiedział też zmianę me-
tod nauczania matematyki po-
czynając od kl. II szkoły pod-
stawowej oraz wprowadzenie 
w nauczaniu początkowym 
już od najbliższego września 
nowego podręcznika do ma-
tematyki.

Kolejnym blokiem tema-
tycznym było przedstawienie 
przez Ryszarda Świlskiego, 
członka zarządu  Pomorskie-
go Urzędu Marszałkowskie-

go, informacji dotyczących 
planu remontów i renowacji 
dróg wojewódzkich. Jeszcze 
w tym roku zakończy się duży 
projekt drogowy Powiśla, 
obejmujący 30,55 km dróg 
i kosztujący ponad 50 mln 
złotych, z czego 3/4 sumy po-
chodzi jeszcze z RPO WP na 
lata 2007 – 2013. Dotyczy on 
dróg nr: 515,519 i 522  a jego 
benefi cjentami będą powiaty 
sztumski i kwidzyński. Dużo 
miejsca w programie zajmuje 
też poprawa dojazdów do au-
tostrady A-1 oraz obwodnice 
miast.

Korzystając z obecności 
wicemarszałka Krzysztofa 

Trawickiego, M. Czapla pod-
niósł problem  celowości roz-
ciągnięcia jurysdykcji straży 
rybackiej na teren całego wo-
jewództwa. Obecni  poparli 
sprawę jako naglącą – chodzi 
o przypadki, gdy zbiorniki 
wodne są usytuowane na te-
renie więcej niż jednego po-
wiatów Obecnie wystarczy, 
że kłusownicy przekroczą 
granicę powiatów i już straż 
rybacka nie ma prawa ich ści-
gać. Wicemarszałek sugero-
wał, aby konwent wystąpił do 
niego z pismem w tej sprawie, 
a on będzie się starał ich po-
stulaty zrealizować.

Anna Kłos

Konwent starostów 
pomorskich
SAMORZĄD | Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego pod przewodnictwem Mirosława 
Czapli, starosty malborskiego, obradował w Kwidzyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Na zdjęciu: wicemarszałek Krzysztof Trawicki. Od 
prawej starostowie: Wojciech Cymerys – starosta 
sztumski,  wicestarosta kartuski Bogdan Łapa 
i Gabriela Lisius,starosta powiatu wejherowskiego.
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INWESTYCJA | Uroczyste 
otwarcie terenu rekre-
acyjno- wypoczynkowego 
nad jeziorem w Bukowinie 
zorganizowano w sobotę 
6 czerwca. Teren ma służyć 
rozwojowi turystyki wodnej 
i wędkarskiej oraz zachęcić 
mieszkańców i turystów do 
aktywnego wypoczynku 
i rekreacji.

Obchody rozpoczęły się 
trzecią edycją Marszu i Bie-
gu Leśnego Bukowina Go 
North, którego organizato-
rem jest corocznie  Prze-

mysław Kowalczuk, Prezes 
Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego FIGHTER. Tra-
sa, która wiodła przez buko-
wińskie wzniesienia i doli-
ny, w połączeniu ze słońcem 
i wysoką temperaturą, wy-
magała wiele wysiłku i wy-
trwałości od startujących 
biegaczy. W rywalizacjach 
wzięło udział łącznie 176 
zawodników, m.in. z Bu-
kowiny, okolic Lęborka, 
Wejherowa, Słupska, Po-
tęgowa, Czarnej Dąbrówki 
czy Tarnowa Mazowieckie-
go. Uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe me-
dale, a zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii- puchary 
i dyplomy.

Po sportowych rywaliza-
cjach przyszedł czas na część 
ofi cjalną, prowadzoną przez 
Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury w Cewicach, 
Dominikę Bardowską. Na 
scenie symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali: Wójt 
Gminy Cewice p. Jerzy Per-
nal, Prezes Stowarzyszenia 
„Rozwój Bukowiny” p. An-
drzej Cyman, Radna Buko-
winy p. Mariola Szyca oraz 

Sołtys Sołectwa Bukowina 
p. Katarzyna Urban. Następ-
nie głos zabrał Wójt Gminy 
Cewice, który opowiedział 
o przebiegu realizacji in-
westycji oraz podziękował 
wszystkim zaangażowanym 
w powstanie nowego terenu 
rekreacyjnego. 

W części artystycznej na 
scenie z kaszubskim re-
pertuarem zaprezentowały 
się Mareszki i Skrzaty, tuż 
po nich wystąpiły dzieci 
z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Bukowinie, 

a następnie Chór Gminy Ce-
wice pod batutą p. Huberta 
Szczypiorskiego.

W trakcie trwania im-
prezy dzieci korzystały 
z dmuchanych zjeżdżalni 
i placów zabaw, a wszyscy 
chętni z pomocą pracow-
ników Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach mieli 
okazję wykonać z papieru 
swój własny „statek szczę-
ścia”. Wielką atrakcją dla 
przybyłych była możliwość 
nieodpłatnego skorzystania 
z kajaków, udostępnionych 
przez fi rmę FAMILYDAY 
Państwa Marzeny i Woj-
ciecha Reclaf z Cewic.
O bezpieczeństwo nad bu-
kowińskim Jeziorem zadba-
ła Drużyna WOPR Siemiro-
wice, która przeprowadziła 
również pokaz ratownictwa 
wodnego.

Oprócz tego na scenie 
wystąpiła grupa kabareto-
wa „KuńDa”, a wieczorem 
zaprezentował się zespół 
SYNKOPA. Impreza zakoń-
czyła się zabawą taneczną 
przy muzyce DJ’a OPEN 
SYNTEZ.

(PR)

Teren w Bukowinie 
już otwarty
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W dwóch turach w Mi-
strzostwach udział wzięło 45 
uczniów lęborskich gimna-
zjów. Uczniowie przez prawie 
rok uczestniczyli w zajęciach 
„Gimnazjaliści z klasą” – za-
jęciach pozalekcyjnych reali-
zowanych w ramach projektu 
Urzędu Miejskiego „Nauka 
z pasją – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów lębor-
skich gimnazjów”. 

Rywalizacja miała m.in. 
pokazać efekt zajęć z nauki 
szybkiego czytania. Podczas 

gdy dorosły człowiek czyta 
w tempie 200-250 wyrazów 
na minutę, uczniowie robili to 
średnio w tempie  300 wyra-
zów na minutę. Laureaci Mi-
strzostw otrzymali bony na 
sprzęt sportowy, a uczestnicy 
nagrody książkowe. Miejskie 
Mistrzostwa w Szybkim Czy-
taniu zrealizowała za zlecenie 
Urzędu Miejskiego Akademia 
Szkolenia i Promocji Kadr 
„Supra” z Lęborka, która 
ufundowała dla zwycięzców 
także nagrody rzeczowe.

Szybkie czytanie w ratuszu
MISTRZOSTWA | 58 sekund zabrało Michałowi Kropidłowskiemu z Gimnazjum nr 1 w Lęborku 
przeczytanie 2,5 strony tekstu o średniowieczu ze stuprocentowym zrozumieniem. 27 maja w ratuszu 
odbyły się Miejskie Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu dla uczniów Szkół Gimnazjalnych.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

WEJHEROWO - centrum, 
wynajmę pokój z używal-
nością kuchni i łazienki, 
pani pracującej i niepalą-
cej, 460 zł, tel. 609 793 942, 
58 672 78 96

SPRZEDAM działkę siedli-
skową mkw7600, media 
przy drodze i 5000mkw 
łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-
167-653

KĘBŁOWO k/Wejherowa, 
dom 139/716, cisza, dobry 
dojazd, ładne miejsce, 
ogród po odbiorze, cena 
395 tys. zł. Tel: 519-399-162 

DZIAŁKA ogrodnicza 
480m. Cementownia z 
domkiem wyposażonym i 
narzędziami, zadbana. Tel: 
507-254-040  

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 

Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 
582 483

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 
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

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK, pokój tanio do 
wynajęcia od zaraz z uży-
walnością kuchni i łazienki. 
Tel: 784-046-326 

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Fiata Sienę 
99r. Ważny przegląd i oc, 
hak, zadbany, Cena 2,500 
zł. Tel: 503-530-812

SPRZEDAM przyczepkę 
samochodową jednoosio-
wą, wymiary 185 x 112 x 
40, zarejestrowana, opłaty, 
cena 1000zl. Tel: 697-509-
764

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi. 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 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

WIDEOFILMOWANIE, 
Wideofoto-Piotrek. Śluby i 

rocznice. Tel:.505-908-307

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond 
laseczka, zaprasza sponso-
rów, również sex telefonik, 
Sopot. Tel: 516-494-912

ZWIERZĘTA

ODDAM ładnego domo-
wego kota. Tel: 660-708-
062

RÓŻNE

SPRZEDAM rowerek 
dziecięcy, cena 100 zł. Tel: 
503-300-245

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

POMOC mam 5-cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości,arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM sofę, skóra 
kolor wiśniowy cena 200 zł, 
Wejherowo. Tel: 502-024-
634

SPRZEDAM żyrandol 
pięcioramienny, kinkiet 
6 kloszy, stare złoto, cena 
150 zł. Tel: 502-024-634

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

SPRZEDAM łuparkę 
świdrową do drzewa silnik 
o mocy 4 kw oraz silnik 7,5 
kw 960 obrotów. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM zmywarkę 
Whirlpool 60cm wolno-
stojącą. Używana spora-
dycznie od ok 6 m-cy, na 
gwarancji, srebrna Inox w 
stanie bdb. Tel: 507-486-
424

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 

cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhe-
rowo, tel. 789-431-218

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

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

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

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

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

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Pierwsze zwycięstwo z Janta-
rem od 12 lat cieszy tym bar-
dziej, że licznie zgromadzeni 
kibice byli świadkami cieka-
wego i stojącego na wysokim 
poziomie pojedynku, w którym 
Pogoń od początku dążyła do 
zwycięstwa. Do przerwy to jed-
nak goście mieli okazję do pro-
wadzenia po składnej kontrze 
i uderzeniu głową Iwańskie-
go. Niedługo po rozpoczęciu 
drugiej połowy Pogoń mocno 
przycisnęła, ale to nie w chwi-
li największego naporu objęła 
prowadzenie. Stało się to w 69 
minucie. Po długim wyrzucie 
z autu Wesserlinga piłkę gło-
wą uderzył Formela. Wilhelm 
z trudem obronił wprawdzie 
ten strzał, ale Ilanz był w od-
powiednim miejscu i czasie 
i z najbliższej odległości wpa-
kował piłkę do bramki. Nie-
spełna 10 minut później Pogoń 
podwyższyła prowadzenie, ale 
zanim to się stało bramkarz Pa-
tryk Labuda uratował gospoda-
rzy przed stratą gola, pracując 
na miano jednego z bohaterów 
tego meczu. Minutę potem 
plasowanym uderzeniem przy 
słupku wynik ustalił rezerwowy 
Gracjan Miszkiewicz. W koń-

cówce Henryk Patyk miał przed 
sobą tylko Labudę, który w zna-
komitym stylu był górą w tym 
pojedynku. To 11 zwycięstwo 
Pogoni w rundzie rewanżowej, 
która nadal jest najlepsza wiosną. 
W meczu z liderem czyste konto 
zachował Patryk Labuda i także 
na mecz z Jantarem trener Wal-
demar Walkusz postawił na 19-
letniego golkipera. (JP)

O meczu:
32 kolejka IV ligi, 
7 czerwca 2015 godz. 18 
 Pogoń Lębork 
– Jantar Ustka 2:0 (0:0) 
 bramki: Sylwester Ilanz (69), 
Gracjan Miszkiewicz (78)  
Pogoń: P. Labuda – Stankiewicz 
(65 Miszkiewicz), Pietrzyk (78 
B. Rekowski), Musuła, Skibicki 
(65 Haraszczuk) – D. Formela, 
Wesserling, Kochanek, Bycz-
kowski – Sychowski – Ilanz  
Jantar: Wilhelm – Kozera, 
Boszke, D. Kaczmarek, Iwański, 
Barnik, Granosik, Michał 
Mytych (69 Kozerkiewicz), 
Piechowski, R. Terefenko (58 
Kopciński), Patyk  
żółte kartki: Wesserling, Ski-
bicki – Barnik, Kozera  
sędziowie: Damian Kos oraz 
Marcin Skwiot, Grzegorz Czyż

Pogoń: Zwycięstwo z Jantarem
MECZ | Rycerze wiosny znowu na fali! Po dwóch słabszych meczach w czwartek pokonali na wyjeździe świeżo upieczonego III-ligowca a w niedzielę 7 wzięli 
skuteczny rewanż za jesienną porażkę w Ustce. 

Bieg Przełajowy o „Puchar 
Leśny” to  forma uczczenia 
pamięci działacza i komenta-
tora sportowego, propagatora 
biegów przełajowych Tomasza 
Hopfera. W niedzielnych bie-
gach wzięło udział ponad 130 
miłośników biegów przełajo-
wych z Polski i zagranicy. Po 
raz pierwszy przyjechali Ke-
nijczycy i to oni zdominowali 
rywalizację na przepięknej le-
śnej trasie wokół jeziorka. 

- Licznie zebrana widownia 
oglądała zażarte i emocjonu-
jące pojedynki wśród zawod-
ników. Aby rywalizacja była 
jeszcze większa i atrakcyjniej-
sza, organizator przygotował 
dwie lotne premie w biegu 
głównym, w których trzy 
pierwsze miejsca były premio-
wane nagrodami pieniężnymi 
– podkreśla  Edward Nagórski, 
dyrektor Biura Biegu.

Gościem honorowym, oprócz 
miejscowych władz samorzą-
dowych, tegorocznego biegu 
był olimpijczyk maratończyk 

Jan Huruk (Jego osiągnięcie 
w maratonie to: drugi i trzeci 
w Maratonie Londyn, czwar-
ty na Mistrzostwach Świata 
w maratonie w Tokio, trzeci 
w Maratonie Singapurskim 
na Pucharze Świata oraz siód-
my na Maratonie olimpijskim 
w Barcelone).

W biegu głównym na 6.000 
m zwyciężyli: Metto David 
z czasem 15:54 z Kenii oraz 
Bartak Natalia z Ukrainy z cza-
sem 19:26. W Międzynarodo-
wej Mili na dystansie 1609,344 
m Rol - Land Obliwice w ra-
mach pucharowej nominacji 

zwyciężył Kipro Stephen, inny 
Kenijczyk z czasem 4:17, któ-
ry o włos wygrał po imponują-
cym finiszu z Mistrzem Polski 
Tadeuszem Zblewskim 4:18.  

Dla wszystkich uczestników 
biegów, zaproszonych gości 
i licznej widowni OSP z Pogor-
szewa przygotowała strażacką 
grochówkę. Po dekoracji naj-
lepszych zawodników pucha-
rami, dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi gorące słowa do 
organizatorów i podziękowa-
nia za wspaniale przygotowa-
ną imprezę przekazali przybyli 
goście. (BG)

Obliwice: Kenijczycy w czołówce
BIEGI | Ponad 130 miłośników biegów przełajowych z Polski i zagranicy przyjechało w ostatni weekend maja do Obliwic (gmina Nowa Wieś Lęborska). 
Już po raz 33 zorganizowano tam  Ogólnopolski Otwarty Biegu Przełajowym o „Puchar Leśny”.
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Celem imprez organizowanych 
w ramach Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich 
jest aktywizacja ruchowa jak 
największej liczby mieszkań-
ców, szczególnie tych, którzy 
nie uprawiają sportu, nie ćwi-
czą codziennie, nie prowadzą 
aktywnego fi zycznego trybu 
życia. Organizatorzy przygo-
towali dla mieszkańców szereg 
atrakcji - można było spróbo-
wać swoich sił w turniejach pił-
ki nożnej, siatkowej, unihokeja, 
tenisa ziemnego, koszykówki. 
Ponad 140 osób wzięło udział 
w Teście Coopera, czyli nie-
przerwanym 12-minutowym 
biegu, sprawdzając tym swoją 

kondycję fi zyczną.
- Każdy uczestnik testu 
otrzymał polskie produkty 
żywnościowe i napoje, a tak-
że dyplom z imiennym wpi-
sem i uzyskanym wynikiem. 
Wszyscy uczestnicy turnie-
jów piłkarskich otrzymali 
indywidualnie dyplomy oraz 
medale, puchary, statuetki 
dla najlepszych strzelców 
i bramkarzy -tłumaczy Ga-
briel Piechowiak, prezes LKS 
Łebunia.
Imprezie w Łebuni patrono-
wał Wójt Gminy Cewice mgr 
inż. Jerzy Pernal, a przepro-
wadzili ją animatorzy, na-
uczyciele SP Łebunia, Ludo-
wy Klub Sportowy Łebunia 
i wolontariusze, pod 
kierunkiem koordynatora Ga-
briela Piechowiaka.

- We wszystkich zmaganiach 
sportowych wzięło udział ogó-
łem 320 uczestników, a na-
grody ufundował m.in.: Wójt 
Gminy Cewice, Pomorski 
Związek Piłki Nożnej w Gdań-
sku, Prezes Firmy 
Arkada w Lęborku, SP Łebu-
nia - dodaje Ga-
briel Pie-
chowiak.

Popularyzacja sportu w Łebuni
ZAWODY | W ostatni weekend maja w Łebuni zorganizowano imprezy sportowe w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
W wydarzeniu brało udział aż 320 uczestników.
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BĄDŹ ZAWSZE 
NA BIEŻĄCO

MECZ | To będzie poje-
dynek sportowy między 
Wejherowem a Lębor-
kiem. W piątek 12 czerwca 
o godzinie 16 odbędzie 
się doroczny mecz teniso-
wy pomiędzy Lęborkiem, 
a Wejherowem.

W meczu weźmie udział po 
10 zawodników i 3 zawod-
niczki  z każdego miasta. 
Przewidziane jest rozegranie 
13 meczy singlowych oraz 4 
meczy deblowych.

- Konfrontacja naszych 
miast zapowiada się inte-
resująco, tym bardziej, że 
wszystkie poprzednie mecze 
były zawsze zacięte - zapo-

wiadają pomysłodawcy.
Spotkanie zorganizuje 

wspólnie - KT LSTZ „Re-
turn” z Lęborka oraz Wej-

herowskie Korty Tenisowe.
Rywalizacja odbędzie się na 
kortach przy ulicy 9 Maja 
w Lęborku. (GB)

Miasta będą rywalizowały w tenisa

ZAWODY | Lęborscy 
karatecy zaliczyli rewela-
cyjny start w zawodach 
Pucharu Polski Karate 
WKF w Warce.

W zawodach w Warce 
wzięło udział 540 zawod-
ników z 45 klubów całej 
Polski. Lęborski klub Ka-
rate Shotokan uplasował 
się na bardzo dobrym 
6-tym miejscu w klasyfi -
kacji medalowej, zdoby-
wając 5 złotych, 3 srebrne 
oraz 6 brązowych medali.
Lęborski klub reprezen-
towało 18 zawodników 
z sekcji Lębork, Nowa 
Wieś Lęborska, Cewice 
oraz Łeba.
(GB)

Karatecy dobrze wypadli w Warce
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