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Barwne i atrakcyjne żegnanie 
lata zorganizowano w piątek 
28 sierpnia przy placu obok 
Szkoły Podstawowej w Łe-
bie. Specjalnie dla młodzieży 
imprezę plenerową rozpo-

częła druga edycja Eksplozji 
Kolorów, czyli wyrzuty ko-
lorowych proszków, którym 
towarzyszyła muzyka didżeja  
Marco Bricke ze Szczecina. 
Podczas kolejnych godzin 
wydarzenia  proszki jeszcze 
kilka razy wzbijały się w po-
wietrze i kolorowały impre-
zowiczów. 

Mocnym punktem łebskiej 
imprezy był także wieczorny 
koncert grupy Zero, która ma 
na swoim koncie ogromny hit 
„Bania u Cygana”. Właśnie 
ten hit zabrzmiał w Łebie aż 
5 razy, grupa bawiła publicz-
ność także swoimi nowymi 
utworami.
Największą atrakcją impre-

zy w Łebie był jednak wie-
czorny koncert grupy Fun 
Factory, która w latach 90-
tych była ogromnie popu-
larna. Na imprezie w Łebie 
grupa zaprezentowała swoje 
największe hity - „I wanna 
be with You”, czy „Celebra-
tion”, przy których bawili się 
młodzi ludzie i trochę starsi 

imprezowicze, którzy byli 
fanami niemieckiego zespołu 
20 lat temu.
Gwiazda wieczor nawiązała 
świetny kontakt z publicz-
nością i oprócz swoich hitów 
zaprezentowała w Łebie tak-
że wiele coverów innych ar-
tysów. Koncert trwał do póź-
nych godzin wieczornych.

RELACJA | Przez dwa dni, w ostatni weekend sierpnia Łeba żegnała lato. Najbardziej widowiskowym punktem progra-
mu była druga edycja Eksplozji Kolorów, gdzie w niebo poleciały kolorowe proszki. Publiczność świetnie bawiła się także 
przy koncercie zespołu Fun Factory, który był kultową gwiazdą w latach 90-tych.
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FOTORELACJA STR. 3

Peron o długości 215 me-
trów i szerokości 6 metrów 
powstał przy linii kolejowej 
nr 202 na szlaku Godętowo-
Lębork. Nawierzchnia pero-
nu została wykonana z szarej 
kostki brukowej - betonowej 
z żółtym pasem bezpieczeń-
stwa. Peron oświetlony jest 
11 latarniami. Miejsce zosta-
ło wyposażone w pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych 
.Znajdują się również ławki, 
kosze i tablica informacyjna.
Peron powstał we współ-
pracy fi nansowej Miasta 
Lębork, Powiatu Lęborskie-
go oraz Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. Koszt inwestycji 

PeroN uroCzyŚCie otwarty
INWESTYCJA | Wpodlęborskich Mostach otwarto uroczyście nowy peron kolejowy i przystanek osobowy „Lębork -Mo-
sty”. W uroczystości, która miała miejsce 28 sierpnia udział wzięli samorządowcy z Lęborka, Nowej Wsi Lęborskiej, Powiatu 
Lęborskiego i przedstawiciele PKP.

to około 1,14 mln złotych, 
każdy z samorządów prze-
znaczył na budowę obiektu 
około 380 tys. złotych.
Peron kolejowy w Mostach 
rozwiąże problemy komu-
nikacyjne mieszkańców tej 
miejscowości, posłuży takze 
mieszkańcom miasta. W po-
bliżu powstaje bowiem osie-
dle Lębok-Wschód, powstała 
tam takze strefa ekonomicz-
na, gdzie mogą się pojawić 
duże inwestycje prywatnych 
przedsiębiorców.
Pierwsi pasażerowie peronu 
skorzystali z niego we wto-
rek 1 września.
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Kolorowy koniec 
lata w Łebie

PRZEDSTAWIENIA 
TEATRALNE W STACJI
KULTURA

Lęborskie Centrum Kultu-
ry „Fregata” zaprasza na 
spektakle w ramach pro-
jektu „Teatr Zajechał”. 19 
września 2015 roku Stacji 
Kultura  będzie można 
zobaczyć dwa spektakle 
-„Braciszek i Siostrzyczka” 
i  „Ścianananaświat”.

DOMINIKA 
NOWAKOWSKA 
Z TRZECIM SREBREM 

Mistrzostwa Polski Kobiet 
na 5 km rozegrane zo-
stały w ostatnią niedzielę 
sierpnia w Siedlcach. 
W ostatnich 3 edycjach 
dwukrotnie tryumfowała 
Dominika Nowakowska, 
która przed rokiem nie 
wzięła udziału w czem-
pionacie. 



2 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

N
aj

w
aż

ni
ej

sz
e 

in
fo

rm
ac

je
 

Po
lu

b 
na

sz
 p

ro
fi l

 n
a 

fb
 

i b
ąd

ź 
na

 b
ie

żą
co

:
fb

.c
om

/g
le

24

W trakcie wyboru systemu 
do głosowania urzędnicy 
miejscy otrzymali oferty od 
kilku producentów. Wśród 
nich były drogie i zaawan-
sowane systemy, z mikrofo-
nami i rejestratorami głosu, 
albo tańsze, wyposażone 
w piloty. Ostatecznie wy-
brano tańszy system, który 
pozwoli na wyświetlenie na 
ekranie tytułu danej uchwa-
ły, imienne wskazanie da-
nego radnego i wskazanie 
sposobu, w jaki on głoso-
wał. System będzie rejestro-
wał głosowanie za pomocą 
specjalnych pilotów, które 
otrzymają radni.

Radni zagłosują 
elektronicznie
SAMORZĄD | Kosztował prawie 10 tysięcy złotych, jest nowocze-
sny i pozwoli spełnić wieloletnie postulaty opozycyjnych radnych. 
Mowa o elektronicznym systemie do głosowania, który trafi ł do Rady 
Miejskiej w Lęborku.

- Wybraliśmy dobry system, 
który jest tani, ale posiada 
porównywalne parametry do 
droższych i bardziej skom-
plikowanych systemów -pod-
kreśla Maciej Szreder, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Lęborku
Pierwszy test elektronicznego 
systemu do głosowania będzie 
miał miejsce podczas wrze-
śniowej sesji Rady Miasta.
Pojawienie się systemu do 
elektronicznego głosowania to 
spełnienie wieloletnich postu-
latówradnych opozycyjnych, 
którzy podkreślali, że ręczne 
liczenie głosów nie pokazuje 
tego, w jaki sposób nad kon-
kretną uchwałą głosuje kon-
kretny radny. Mieszkańcy mia-
sta nie mieli więc informacji 
o tym, czy wybrany przez nich 
radny głosuje nad kluczowymi 
sprawami w sposób korzystny 
dla lęborczan.
-Teraz informacje o głosowa-
niu będą wyświetlane na ekra-
nie, a wydruki głosowań nad 
każdą uchwałą będą dołączane 
do BIP. Każda zainteresowana 
osoba otrzyma więc szczegó-
łowe informacje o głosowaniu 
- podkreśla przewodniczący 
Maciej Szreder.
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W składzie delegacji zna-
leźli się m.in. Przewodni-
czący i Kierownik Bałtskiej 
Rady Rejonowej, Naczelnik 
Wydziału Kultury Bałtskiej 
Rejonowej Administracji 
Państwowej, Radni, Prezes 
Centrum Rozwoju Kultury 
i Nauki Polsko-Ukraińskiej 
im. Zenona Brzozowskiego, 
dwóch lekarzy reprezentu-
jących Bałtski Szpital Rejo-
nowy oraz zespół taneczny 
„Gwiaździste kwiaty” wraz 
z orkiestrą dętą.
Program pobytu przewidy-
wał m.in. wizytę w ratuszu 
i spotkanie z Burmistrzem 
Miasta, Witoldem Namy-
ślakiem, zwiedzanie Lębor-

ka, wizytę w muzem pod 
opieką przewodnika-  Jana 
Kiśluka oraz wyjazd do 
Łeby. Członkowie zespołu 
tanecznego oraz orkiestry 
dętej uczestniczyli ponadto 
w warsztatach pod kierun-
kiem Wiesławy Wojciecho-
wicz, wraz z reprezentanta-
mi lęborskiej grupy ćwiczyli 
poloneza oraz marsz przy 
jednoczesnym wykorzysta-
niu instrumentów dętych.
Wizyta delegacji z Ukrainy 
to efekt tegorocznego spo-
tkania z merem miasta Bałta, 
który przebywał w naszym 
mieście dzięki inicjatywie 
Związku Miast Polskich.
(GB)

Inwestycja realizowana jest 
w w dawnej siedzibie MOPS 
w Lęborku przy ulicy Łokietka 
13. W pomieszczeniach o po-
wierzchni około 650 metrów 
kwadratowych powstanie 56 

miejsc dla osób bezdomnych 
w pięciu mieszkaniach (każ-
de mieszkanie będzie miało 
wspólną kuchnię i zostanie 
połączone ciągiem komunika-
cyjnym).

- Mieszkania przejściowe mają 
być przedsionkiem do nowego 
życia dla osób bezdomnych. 
Osoby, które tam zamieszkają 
będą musiały samodzielnie za-
pewnić sobie byt. Zastanawia-

Mieszkania przejściowe 
dla bezdomnych
INWESTYCJA | W dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej powstają mieszkania przejściowe dla osób bezdomnych. - 
Lokale będą przedsionkiem dla nowego życia - tłumaczy inwestor. 

my się także nad tym, w jaki spo-
sób mieszkańcy tego domu będą 
partycypowali w kosztach jego 
utrzymania - tłumaczy Elżbieta 
Michalska, dyrektor MOPS.
Nowi lokatorzy domu przejścio-
wego będą także kontrolowani 
przez pracowników MOPS, pi-
cie alkoholu ma skutkować utra-
tą mieszkania.
Mieszkania przejściowe zo-
staną oddane do użytku na 
początku przyszłego roku
Koszt remontu i przystosowania 
pomieszczeń to kwota około 620 
tys. złotych, połowę tej kwoty 
pokryje dofi nansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.
(GB)

UKrAIŃscy GoŚcIe 
w MIeŚcIe
WIZYTA | W dniach 25-27 sierpnia w Lęborku 
przebywała delegacja z miasta Bałta na Ukrainie. 
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Intensywny i różnorodny
weekend nad morzem
FOTORELACJA | W piątek 28 sierpnia 
i w sobotę 29 sierpnia w Łebie zorganizowa-
no atrakcje związane z Pożegnaniem Lata. 
Prezentujemy relację zdjęciową z bogatego 
i różnorodnego programu łebskich imprez.

Niemiecka grupa Fun Factory (na zdjęciu) zaprezentowała 
w Łebie długi i widowiskowy koncert 

Zespół „Zero” spełnił życzenie publiczności i 5 razy zagrał 
swój największy hit „Bania u Cygana”

Podczas Eksplozji Kolorów publiczność zabawiał 
Dj Marco Bricke

Sobotnią atrakcją (29 sierpnia) były Rodzinne Zawody 
Wędkarskie o Największą Rybę sezonu 2015.

Nad morzem w Łebie można było zobaczyć malowniczy 
Festiwal Latawców

 Otwarcie PZU Trasy Zdrowia nad Czarnym Stawem zorga-
nizowano za pomocą zawodów dla najmłodszych

Nad niebem wisiał także urokliwy Kupidyn
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W  obecnej  kadencji  pełni 
Pan  funkcję  przewodni-
czącego  Komisji  Edukacji, 
Kultury  i  Sportu,  jednak 
nie zaprzestał Pan aktywno-
ści  na  płaszczyźnie  ochrony 
zdrowia.

- Nie ma nawet takiej możli-
wości, bowiem zagadnienia 
ochrony zdrowia zawsze były 
i będą mi bliskie. Chętnie biorę 
udział nie tylko w samych dys-
kusjach, ale również uczestni-
czę w pracach związanych z tą 
dziedziną, gdzie chętnie służę 
swym doświadczeniem. Nie 
da się przecież od tego uciec, 
samorząd województwa po-
dejmuje wiele działań orga-
nizacyjnych i fi nansowych 
zmierzających do optymali-
zacji funkcjonowania podle-
głych mu jednostek. Ostatnim 
tego przykładem jest choćby 
otwarcie oddziału rehabilitacji 
neurologicznej w Szpitalu św. 
Wojciecha. Dzięki środkom 
pozyskanym m.in. z Unii Eu-
ropejskiej w ramach RPO WP 
udało się stworzyć 30-łóżkowy 
oddział, który w znacznym 
stopniu poprawi dostępno-
ści pacjentów z Pomorza do 

świadczeń rehabilitacyjnych. 
Należy podkreślić, że aktyw-
ność samorządu wojewódz-
twa w ochronie zdrowia jest 
naprawdę wielka. Żeby nie 
być gołosłownym warto po-
służyć się liczbami, proszę 
sobie wyobrazić, że w latach 
2007-2014 na ochronę zdro-
wia Urząd Marszałkowski 
przeznaczył blisko 640 milio-
nów złotych.

Sporo  emocji  wzbudzały 
zawsze  procesy  przekształ-
ceń szpitali w spółki prawa 
handlowego  czy  konsolida-
cji  podmiotów  leczniczych. 
Patrząc  już  z  pewnej  per-
spektywy, jak ocenia Pan te 
działania?

- Należy zacząć od tego, że 
zdrowie to temat, który do-
tyczy każdego. Pewnie wła-
śnie dlatego to kwestia bardzo 
wrażliwa, do której podchodzi 
się w sposób emocjonalny. 
Zarówno pacjenci, jak i sama 
kadra poszczególnych szpitali 
w przekształceniach widziała 
pewne obawy. Jak się okazu-
je zupełnie niepotrzebnie. 
Dzięki racjonalizacji kosz-

tów, w kasach lecznic zostaje 
więcej pieniędzy, które można 
przeznaczyć na leczenie czy 
inwestycje w nowy sprzęt 
i infrastrukturę. To z kolei 
powoduje znaczący wzrost 
jakości świadczonych usług 
i nasi pacjenci mogą czuć się 
bezpieczni. Chcę przy tym 
powiedzieć, że nie możemy 
zapominać o ludziach, którzy 
tak naprawdę decydują o ob-
liczu szpitali. Za ich ciężką 
pracę należy się godziwa 

płaca. W tej materii jest jesz-
cze wiele do zrobienia, ale 
jestem przekonany, że nieba-
wem postulaty personelu me-
dycznego będą zrealizowane. 
To wymaga oczywiście pew-
nych kompromisów. Wracając 
jednak do pytania, obecnie 
mamy 18 jednostek ochrony 
zdrowia prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, z czego 
dziesięć to właśnie spółki 
prawa handlowego. Dzięki 
zrealizowanym już przekształ-

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Zdrowy optymizm
ceniom możemy dokonywać 
różnych analiz. Pokazują one 
w sposób wyraźny, że polityka 
prowadzona przez Zarząd Wo-
jewództwa na czele z marszał-
kiem Mieczysławem Strukiem 
okazała się słuszna. Przez wiele 
lat byłem przewodniczącym 
Rady Społecznej kościerskie-

go szpitala, więc 
dla zobrazowania 
tematu posłużę się 
właśnie tym przykła-
dem. Przekształcenie 
Szpitala Specjali-
stycznego w Ko-
ścierzynie w spółkę 
prawa handlowego 
doprowadziło do 
zmniejszenia zobo-
wiązań wymagal-
nych z ponad 17 mln 
zł (stan na koniec 
grudnia 2012 r.) do 
zera (stan obecny 
– koniec kwietnia 
br.). Spowodowa-
ło też polepszenie 
wyniku fi nanso-
wego. W 2012 r. 

szpital wygenerował 
stratę netto na poziomie 9 mln 
zł, natomiast za pierwszy rok 
obrotowy spółki jest to strata 
w wysokości 1,7 mln zł. Biorąc 
pod uwagę okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
spółka wypracowała zysk 
w wysokości 2,5 mln zł. Spółka 
odzyskała też płynność fi nanso-
wą – na bieżąco reguluje swoje 
zobowiązania wobec kontra-
hentów. Na koniec chcę także 
jasno powiedzieć, że   umowa 

pomiędzy Urzędem Marszał-
kowskim i Agencją Rozwoju 
Przemysłu zawiera zapis, że 
w przypadku gdy Agencja 
będzie chciała wyjść ze spółki, 
samorząd gwarantuje środki na 
wykup udziałów.

W  tym  co  Pan  mówi  widać 
spory ładunek optymizmu...

- Ochrona zdrowia to bardzo 
specyfi czna dziedzina naszego 
codziennego życia, wymagają-
ca sporych nakładów fi nanso-
wych. Ale i te nie gwarantują 
pełnego zadowolenia u wszyst-
kich, bowiem trudno o stwo-
rzenie idealnego systemu. 
Z tym mają problemy także 
kraje znacznie bardziej rozwi-
nięte niż nasz. Nie zwalnia to 
nas oczywiście od poszukiwań 
nowych rozwiązań gwarantu-
jących optymalny dostęp do 
pomocy medycznej. Szansą na 
to jest właśnie ograniczenie 
zbędnych kosztów i oszczęd-
ności tam gdzie to możliwe. 
Jedną z recept jest właśnie 
konsolidacja podmiotów lecz-
niczych. Przykład gdyńskich 
szpitali pokazuje, że połączenie 
tamtejszych placówek daje ko-
rzyści choćby w postaci wspól-
nej polityki zakupowej. Nie 
do przecenienia jest także fakt 
coraz lepszej współpracy na 
linii samorząd województwa 
i Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Problemy tych dużych i mniej-
szych podmiotów są bardziej 
dostrzegane, a wycena procedur 
robi się coraz bardziej realna.

PRZEBIEG KAMPANII

Przez trzy letnie miesiące 
Polskę przemierza SŁUCHO-
BUS – nasze profesjonalne, 
mobilne laboratorium testów 
słuchu. Auto zatrzymuje się 
w centralnych punktach miast, 
miasteczek i wsi. Ekipa naszych 
protetyków słuchu prowadzi 
w nim:

• otwarte,
• bezpłatne,
• w pełni profesjonalne 
  testy słuchu.

Każdemu pacjentowi, który 
przejdzie przez testy przekazu-
jemy konkretne, zindywiduali-
zowane informacje: mówimy, 
w jakim stanie jest ich słuch i co 
należy robić, aby o niego dbać.

Nasze testy są krótkie, bez-
bolesne i w pełni bezpieczne. 
Jak wyglądają?

Test ecola – bardzo krótki, 
przesiewowy test, w trakcie 
którego każdemu „podajemy” 
przez słuchawki dźwięki o natę-
żeniu 30dB w czterech często-
tliwościach (500, 1000, 2000, 
4000Hz) na przemian do prawe-

go i lewego ucha. Ci pacjenci, 
którzy nie usłyszą wszystkich 
sygnałów, kierowani są od razu 
na dokładniejsze badanie au-
diometryczne, wykonywane 
oczywiście na miejscu, w SŁU-
CHOBUSIE.
Badanie audiometryczne – 
określa próg słyszenia, na pod-
stawie którego można określić 
stopień niedosłuchu. Pacjen-
ci mają założone słuchawki, 
a w ręce przycisk, którym sy-
gnalizują moment pojawienia 
się dźwięku. Test rozpoczyna 
się od sprawdzania ucha „lep-
szego”, do którego nadawany 
jest sygnał o określonym natę-
żeniu i częstotliwości. Testujący 
stopniowo zwiększa natężenie 
dźwięku, aż do momentu, gdy 
dziecko usłyszy go i naciśnie 
przycisk. Badanie wykonywane 
jest w 4 częstotliwościach (500, 
1000, 2000 i 4000Hz). Każda 
osoba otrzyma wynik badania, 
który na miejscu będzie obja-
śniony przez naszych protety-
ków.

Jak dowiedzieć się kiedy 
i gdzie prowadzimy testy?

• regularnie odwiedzając stronę 
sluchobus.pl gdzie zawsze po-

dajemy konkretne terminy od-
wiedzin poszczególnych miast 
i adresy miejsc, pod którymi 
można spotkać SŁUCHOBUS

• czytając informacje w prasie 
i internecie

• słuchając serwisów w lokal-
nych stacjach radiowych i tele-
wizyjnych

Narodowy Test Słuchu woj. po-
morskie, mapa przejazdu: slu-
chobus.pl

• 18.09. piątek: 
Gdynia - Plac Kaszubski

• 19.09 sobota: Rumia 
- parking przy MOSIR  
Rumia (ul. Mickiewicza 49)

• 20.09 niedziela: Wejherowo 
- Plac przy FILHARMONII 
KASZUBSKIEJ 
ul.Jana III Sobieskiego 255

• 21.09 poniedziałek: 
Lębork Plac Pokoju

• 25.09 piątek: 
Pruszcz Gdański 
- deptak - ulica Waląga 
(koło Biedronki)

NAroDowy test sŁUcHU
Narodowy Test Słuchu jest prowadzoną od czterech lat, największą w Polsce kampanią 
społeczną dotyczącą profilaktyki chorób słuchu. Dotychczas sprawdziliśmy jak słyszy 40 
tysięcy Polek i Polaków. Nasza kampania została doceniona przez jury konkursów KNOW 
HEALTH 2013 oraz Kampanie Społeczne 2012.
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W  tym  roku  mija  25  lat 
działalności Agencji Rynku 
Rolnego. Proszę opowiedzieć 
o  początkach  działalności 
Agencji.

- Powołanie ARR w 1990 r. 
było jednym z ważniejszych 
przejawów zmian instytucjo-
nalnych w otoczeniu polskiego 
sektora rolno-spożywczego. 
ARR ułatwiła producentom 
rolnym i innym podmiotom 
działającym w tym obszarze 
dostosowanie się do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki 
wolnorynkowej. W celu prze-
ciwdziałania wahaniom cen 
uruchamiano zakupy nadwy-
żek produktów rolno-spożyw-
czych i realizowano zadania 
związane z gospodarowaniem 
państwowymi rezerwami 
produktów rolnych i żywno-
ściowych. Agencja stosowała 
także inne formy interwencji, 
umożliwiające podmiotom go-
spodarczym realizację skupu, 
takie jak umowy z autoryzo-

wanymi magazynami, zalicz-
ki oraz poręczenia kredytów. 
ARR przejęła część państwo-
wych magazynów zbożowych 
i  stworzyła na ich bazie dużą 
spółkę przechowalniczą. 
Wspierała również powstawa-
nie pierwszych giełd rolnych 
i rynków hurtowych. 

Przez kolejne lata zadania 
ARR ulegały zmianie. Jakie 
były kluczowe daty dla dzia-
łałalności Agencji?

- Ważna data to rok 1999, gdy  
rozpoczęły się przygotowania 
do spełnienia przez ARR wy-
mogów unijnej agencji płatni-
czej. Strukturę organizacyjną, 
zasady funkcjonowania i pro-
cedury dostosowano wówczas 
do standardów unijnych. Inny, 
ważny punkt zwrotny to 1 maja 
2004 roku, gdy polski rynek 
rolno-spożywczy stał się czę-
ścią jednolitego rynku. ARR 
powierzono realizację wybra-
nych mechanizmów wspólnej 

polityki rolnej. 
W ciągu ostatnich jedena-
stu lat kierunki aktywności 

Agencji zmieniały się wraz 
z ewolucją WPR, potrzebami 
uczestników rynku i poja-

wiającymi się wyzwaniami. 
Realizacja nowych zadań nie 
byłaby możliwa bez zaanga-
żowania wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej, sprawnie 
funkcjonujących systemów: 
organizacyjno-technicznego, 
finansowo-księgowego, in-
formatycznego oraz audytu 
i kontroli. Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych 
zjawiska kryzysowe wzmocni-
ły potrzebę doskonalenia pro-
cedur szybkiego reagowania 
oraz utrzymywania gotowości 
instytucjonalnej w tym zakre-
sie. W minionych latach Agen-
cja wielokrotnie wspomagała 
różne grupy producentów 
dotkniętych sytuacjami kryzy-
sowymi na rynku. Wypłacała 
szczególne środki wsparcia na 
rynku mleka oraz rekompen-
sowała producentom straty 
spowodowane m.in.: ptasią 
grypą, bakterią Escherichia 
coli, wirusem afrykańskiego 
pomoru świń u dzików oraz 
rosyjskim embargiem.ARR 

Już 25 lat wspieramy rozwój 
sektora rolno-spożywczego
WYWIAD | Z Radosławem Szatkowskim, Prezesem Agencji Rynku Rolnego rozmawia Grzegorz Bryszewski.

administrowała również innymi 
działaniami mającymi na celu 
stabilizację rynków rolnych, 
takimi jak zakupy interwencyjne 
i dopłaty do prywatnego prze-
chowywania oraz kwotowanie 
produkcji. Wypłacała refundacje 
wywozowe, płatności uzupeł-
niające na rynku tytoniu i ziem-
niaków skrobiowych, a także 
szereg dopłat mających za za-
danie zarówno stymulowanie 
popytu na surowce pochodzenia 
rolniczego, jak i zwiększenie 
opłacalności produkcji. 

Wiem, że ARR stawia duży 
nacisk  na  wspieranie  kon-
sumpcji...

- Tak. W tych ramach  realizowa-
liśmy niezwykle ważne społecz-
nie programy, przyczyniające 
się do kształtowania właści-
wych nawyków żywieniowych 
u dzieci – „Mleko w szkole”, 
w którym uczestniczyło 2,5 mln 
dzieci, oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”, dzięki któremu 1,3 
mln uczniów otrzymało bez-
płatnie 262 mln porcji owoców, 
warzyw i soków. 
Warto podkreślić, że Polska jest 
w czołówce wśród krajów UE 
w realizacji obu programów. Nie 
mniej istotny ze społecznego 
punktu widzenia był program 
pomocy żywnościowej dla osób 
najuboższych, w ramach które-
go dostarczono ok. 1 mln ton 
gotowych artykułów spożyw-
czych o wartości 2,4 mld zł.

W Urzędzie Gminy w Nowej 
Wsi Lęborskiej odbyło się 
uroczyste wręczenie medali 
nadanych przez Prezydenta 
RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.
Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie to specjalne 

odznaczenie przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej doceniające 
zgodność pożycia małżeńskie-
go, trud pracy i wyrzeczeń dla 
dobra rodziny.
Jubilatom gratulacje oraz ży-
czenia złożyli Wójt Gminy 

Nowa Wieś Lęborska Ryszard 
Wittke oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Jerzy Dyk-
tyński. Wójt Gminy wręczył 
podziękowania za Długo-
letnie Pożycie, medale oraz 
kwiaty.
(GB)

Medale za pożycie 
małżeńskie
ODZNACZENIE | 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowali Pań-
stwo Krystyna i Ryszard Zielińscy z Kębłowa Nowowiejskiego.
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Nowa linia autobusowa 
oznaczona numerem 620 za-
pewnia obsługę komunika-
cyjną na trasie: Siemirowice 
- Cewice - Maszewo – Lę-
bork od początku września. 
Trasę obsługuje autobus ni-
skopodłogowy z miejscem na 
wózek, co ułatwi podróż do 
Lęborka rodzicom z małymi 
dziećmi, pojazdy są przyja-
zne także dla osób niepełno-
sprawnych.

- Wszystkie kursy zostały 
dopasowane do zajęć lek-
cyjnych w szkołach w Lę-
borku (godzina rozpoczęcia 
i zakończenia lekcji). Nowa 
linia umożliwia także dojazd 
dla osób przesiadających 
się w Lęborku do pociągów 
SKM w kierunku Trójmiasta. 
Mieszkańcy gminy Cewice 
zyskają tym samym komfor-
towy dojazd do Lęborka we 
wszystkie dni powszednie 
(od poniedziałku do piątku) 
w atrakcyjnej taryfi e bileto-
wej – podkreśla przewoźnik.

Pasażerowie, którzy kupią 
bilet miesięczny, będą mogli 
kontynuować przejazd auto-
busem tego samego przewoź-
nika o numerze 677 do ZSP 
przy ul. Pionierów w Lębor-
ku.

Autobus, który jeździ na 
trasie 620 posiada 46 miejsc 

siedzących i 43 stojące. Po-
jazd ma być wyposażony 
w system kamer monitoringu 
wizyjnego, pojawi się tam 
darmowe łącze internetowe 
free WiFi. Dodatkowym udo-
godnieniem dla pasażerów są 
ładowarki USB, które znajdu-
ją się w autobusie.

Autobusy nowej linii 620 
z Lęborka w kierunku Ma-

szewa, Cewic i Siemirowic 
odjeżdżają spod wiaty zlo-
kalizowanej w ciągu ulicy 
Dworcowej (vis a vis starego 
dworca PKS). Odjazdy z Sie-
mirowic zaplanowano w go-
dzinach 5:58, 6:58, 7:58, 8:58, 
14:58, 15:58, 16:58 a powroty 
z Lęborka o 6:30, 7:30, 8:30, 
14:30, 15:30, 16:30 i 17:30.

(GB)

Połączenie z Cewic 
do Lęborka
KOMUNIKACJA | Spółka PKS Gdynia uruchomiła nową linię auto-
busową na trasie Siemirowice-Cewice-Maszewo-Lębork z atrakcyjną 
taryfą biletową. Linia o numerze 620 jest obsługiwana przez niskopo-
dłogowy autobus Setra 315 NF, który będzie wyposażony w system 
monitoringu i darmowe łącze Wi-Fi.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. prowadzoną przez 
Księdza Janusza Górala - 
Proboszcza Parafi i Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej 
Polski w Łebieniu.Kolejnym 
punktem wydarzania był 
tradycyjny korowód do-
żynkowy z udziałem przed-
stawicieli władzy lokalnej, 
starostów dożynek - Państwa 
Bożena i Andrzej Tandek 
oraz przybyłych gości.
Po przemówieniach oko-

Szansa na pozyskanie dofi -
nansowania  to efekt wycofa-
nia się z projektu kilku wnio-
skodawców. Chętni mogą 
składać wnioski na drukach, 
które można pobrać ze strony 
www.ekolebork.pl w zakład-
ce DOFINANSOWANIA – 
Czyste powietrze Pomorza 
– Edycja 2015. Termin skła-
dania dodatkowych wnio-
sków upływa 11.09.2015 r.
O udzielenie dofi nansowa-
nia mogą ubiegać się osoby 
fi zyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, będące wła-
ścicielami lub użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miasto Lębork, a za-
dania dotyczyć mogą likwida-
cji kotłów opalanych węglem 
lub koksem i zastąpienia ich 
kotłami opalanymi gazem lub 
olejem opałowym, źródłami 
ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii 
(pompy ciepła, kolektory 
słoneczne) oraz podłącze-
niem do sieci ciepłowniczej 
(węzeł i przyłącze), a także 
ograniczenia zużycia opału 
w kotłach zasilanych węglem 
lub koksem poprzez instala-
cję kolektorów słonecznych 
lub pompy ciepła na potrze-
by wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej. (GB)

Dożynki Gminne 
w Łebieniu
RELACJA | Dzień Plonów czyli Dożynki Gminno – Parafi alne Gminy 
Nowa Wieś Lęborska zorganizowano w Łebieniu w sobotę 22 sierpnia.

licznościowych poświęco-
no obelisk „Pracowników 
Państwowych Gospodarstw 
Rolnych” i odmówiono 
modlitwę dziękczynną 
za tegoroczne plony oraz 
„połamano się” chlebem.
Kolejną częścią programu 
były występy zespołów 
folklorystycznych, zapre-
zentowały się zespoły: 
„Levino”, „Kwiaty Jesie-
ni”, „Roman’s Band” oraz 
„Disco Band”.

W ramach Dożynek odbył 
się również turniej so-
łectw oraz zorganizowano 
gry i zabawy dla dzieci.  
Odbył się również konkurs 
wieńców dożynkowych, 
w którym udział wzięło 5 
sołectw: Krępa Kaszub-
ska, Nowa Wieś Lęborska, 
Garczegorze, Chocielew-
ko i Łebień. Zwycięskim 
okazał się wieniec z Gar-
czegorza.
(GB)

DoFINANsowANIe
NA LIKwIDAcJę KotŁÓw
PROJEKT | Lęborczanie wciąż mogą starać się o pozy-
skania dofi nansowania na likwidację kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi 
źródłami ciepła. Termin składania dodatkowych wniosków 
upływa 11.09.2015 r.
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Pierwszego oraz drugiego 
dnia odbędą się warsztaty, po-
prowadzone przez gościa spe-
cjalnego, choreografkę Agatę 
Bagińską. Warsztaty te będą 
miały swój finał w postaci 
performance’u  w przestrze-
ni miejskiej w sobotę w go-
dzinach popołudniowych.  
W sobotni wieczór natomiast 
dziewczęta z teatru zaprasza-
ją przyjaciół i sympatyków 
TTJ5M na wspólne święto-
wanie z poczęstunkiem w for-
mie cateringu dietetycznego. 
Trzeciego dnia w Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata” 
odbędą się pokazy spektakli 
przygotowanych przez TTJ5M. 
Pierwszy z nich to ”ItepeItede”, 
który miał już swoją premierę 
w marcu bieżącego roku. Cho-
reografki zaproszą widzów do 
świata, w którym panuje iluzja, 
czasami sny, a niekiedy marze-
nia, które mieszają się z rzeczy-
wistością. W świecie tym brak 
oczywistych scenariuszy, żadna 
historia nie musi mieć jednego 
zakończenia, a następujące po 
sobie obrazy wydają się pozor-
nie nie mieć ze sobą nic wspól-
nego. To, co ukazywane w tym 
spektaklu może być chwilą 
z życia każdego z widzów. Jest 
to obraz zobaczony ukradkiem, 
przez chwilę, a skutek nie za-
wsze jest wynikiem przyczyny. 
Otwarta struktura spektaklu 
pełna jest wielokropków, po-
zostawia widzom przestrzenie 
do zagospodarowania, miejsca 
na ich własne dopowiedzenia.  
Drugim spektaklem, który zo-
stanie zaprezentowany tego sa-
mego dnia jest „Piaskownica”.

Ostatniego dnia, tj. w po-
niedziałek odbędzie się lekcja 
otwarta połączona z naborem 

do grupy TTJ5M. Podczas 
tych zajęć wszyscy sympaty-
cy TTJ5M będą mieli okazję 
zobaczyć jak na codzień wy-
gląda praca i treningi tancerek 
teatru. Wszystkie wydarzenia, 
z wyjątkiem niedzielnych spek-
takli, odbędą się w siedzibie te-
atru, czyli w budynku dworca, 
ul. Dworcowa 8a, sala A i B. 
 
Szczegółowy plan imprezy:
18.09. 2015 (piątek)16.00 - 
19.00 - warsztaty taneczne – ul. 
Dworcowa 8a, sala B
19.09.2015 (sobota)10.00 - 
15.00 - drugi dzień warszta-
tów – ul. Dworcowa 8a, sala 
A,15.30 - pokaz pracy warszta-
towej w przestrzeni miejskiej

20.09.2015 (niedziela)16.00 - 
pokaz dwóch spektakli TT J5M: 
„ItepeItede” oraz po raz pierw-
szy „Piaskownicy” –  LCK Fre-
gata
21.09.2015 (poniedziałek)17.00 
- lekcja otwarta połączona z na-

borem  – ul. Dworcowa 8a, sala 
B

Zgłoszenia na warsztaty moż-
na wysyłać na adres e-mailowy 
teatrtancaj5m@gmail.com

(GB)

Świętowanie z Teatrem Tańca
ZAPOWIEDŹ | We wrześniu tego roku mijają trzy lata od powstania Teatru Tańca „Jeszcze 
Pięć Minut”. Wspólne świętowanie urodzin będzie trwało aż 4 dni - od 18 do 21 września.

Na 5 września na Placu Po-
koju w godz. 11.00 – 13.00 
zapowiedziano wspólne czy-
tanie Lalki Bolesława Prusa. 

- Na ławeczkach będą roz-
łożone fragmenty powieści 
i każdy będzie mógł się włą-
czyć do lektury. Spotkanie 
rozpoczniemy czytaniem 
przez władze samorządowe 
i zaproszone osoby. Akcję 
poprowadzi Jan Kiśluk – za-
powiada Zofia Biskupska- 
Lisiecka,dyrektor lęborskiej 
biblioteki.

Organizatorzy przygotowa-
li  także dodatkowe atrakcje, 
które przeniosą uczestników 
w świat bohaterów „Lalki”: 
Sklep Wokulskiego ze szma-
cianymi lalkami, Pracownia 

Geistsa i Ochockiego, gdzie 
będzie można wykonać proste 
doświadczenia fizyczne i che-
miczne, nauka kaligrafii, 

gry towarzyskie z II poło-
wy XIX w. (karciane, krokiet, 
scrabble), a dla maluszków 
wyścigi ślimaków. 

Egzemplarze Lalki z domo-
wych biblioteczek będziemy 
opatrywać specjalną pieczęcią 
Prezydenta RP.

Tegoroczna akcja była  już 
4. edycja ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. W ubie-
głym roku w niemal 2 000 
miejscowości w całej Polsce 
odbyło się wspólne czytanie 
„Trylogii” Henryka Sienkie-
wicza.

(GB)

Narodowe 
CzytaNie 
w Lęborku
AKCJA | Miejska Biblioteka Publiczna Lęborku przyłączy 
się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która co roku 
odbywa się pod patronatem Prezydenta RP.
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Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek 31 sierpnia, oko-
ło 6 rano.

Według  informacji poli-
cji - kierowca Mitsubishi 
Carisma jadący w kierunku 
Łeby zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i uderzył czo-
łowo w autobus.

W wyniku wypadu śmierć 
poniósł kierowca samocho-
du osobowego i kobieta, 
która z nim jechała. Drugi 
pasażer samochodu osobo-
wego został przetransporto-

wany do szpitala.
Kierowca autobusu i jed-

na z pasażerek zostali ranni 
w wyniku zderzenia i trafi li 
do szpitala.

Wypadek spowodował blo-
kadę drogi, policja zorgani-
zowała objazdy.

(GB)

Sygnał o problemach kutra 
Łeb-94 dotarł do służb ra-
tunkowych w niedzielę rano, 
około 8.30.

-Do akcji ratowniczej wysła-
no statek ratowniczy m/s „Hu-
ragan”, łódź ratowniczą R-24, 
śmigłowiec MW, SG-215 oraz 
kutry Łeb-21 i Łeb-83. O godz 
9.08 załoga statku ratowni-
czego m/s „Huragan” podjęła 
z wody jednego członka zało-
gi Łeb-94 w dobrej kondycji, 
według słów uratowanego 
załoga była dwuosobowa, 
uratowany widział jak drugi 
członek załogi zachłysnął się 
i znikł pod wodą,  informu-
je Mirosława Więckowska, 
rzecznik prasowy Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ra-
townictwa w Gdyni.
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ZABÓJSTWO | Policja 
zatrzymała 40-letniego 
mężczyznę podejrzanego o 
zabójstwo swojej 46-letniej 
konkubiny. Do zdarzenia 
doszło podczas alkoholowej 
libacji, mężczyzna miał około 
2.5 promila alkoholu we 
krwi.

Policjanci otrzymali w śro-
dę 26 sierpnia w nocy sygnał 
telefoniczny o tym, że miesz-
kaniu na terenie Lęborka 
doszło do ugodzenia nożem 
kobiety.Na miejscu (praw-
dopodobnie do zdarzenia 
doszło na ulicy Gdańskiej) 

sygnał został potwierdzony. 
Ciało kobiety zostanie pod-
dane sekcji.

- Zatrzymany mężczyzna 
miał około 2,5 promila al-
koholu we krwi. Aktualnie 
przebywa w szpitalu, po 
opuszczeniu szpitala zosta-
nie przesłuchany - informuje 
st.sierż. Marta Kandybowicz 
z KPP w Lęborku

Mężczyzna prawdopodob-
nie usłyszy zarzut zabójstwa, 
za co grozi od 12 lat pozba-
wienia wolności do dożywo-
cia.
(GB)

Zatonął kuter koło Łeby
POSZUKIWANIA | Kuter rybacki Łeb-94 zatonął w niedzielę (23 sierpnia) około 2,5 mili na wschód od portu w Łe-
bie. Jednego z rybaków przebywających na pokładzie kutra udało się uratować.

Ratownicy prowadzili przez 
kilka godzin akcję poszukiwaw-
czą zaginionego rybaka.  Bez-
skutecznie, o godzinie 14.50 ak-
cja została zakończona.

Efektem zatonięcia kutra mo-
gło być pojawienie się (około 
kilometra od brzegu) plamy ro-
popochodnej. O zdarzeniu został 
poinformowany Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska, 
który poinformował, że nie ma 
zagrożenia dla środowiska.

-Przedstawiciele służb odpo-
wiedzialnych za ochronę środo-
wiska dodają, że Straż Pożarna 
z Lęborka wysłała strażaków 
w celu monitorowania brzegu 
morza. Plażę bacznie obser-
wują także pracownicy Urzędu 
Morskiego w Słupsku, Słowiń-
skiego Parku Narodowego oraz 
Straż Graniczna.W przypadku 
pojawienia się ewentualnych 
zanieczyszczeń, zostaną one ze-
brane przy współpracy Urzędu 
Morskiego w Słupsku ze Strażą 
Pożarną w Lęborku i przekazane 
do unieszkodliwienia -poinfor-
mował Roman Nowak, rzecznik 
prasowy Wojewody Pomorskie-
go. (GB)

Śmiertelny wypadek na drodze
WYPADEK | Auto osobowe uderzyło w autobus na drodze wojewódzkiej 214 na odcinku 
przed Łebą w okolicy Żarnowskiej. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby.

fb.com/gle24

BĄDŹ ZAWSZE 
 NA BIEŻĄCO NA BIEŻĄCO

Morderstwo 
w Lęborku
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CzWarteK, 3.09.2015
1600 – Bystry Bill 
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – Żyć nie umierać 

PIĄTEK, 4.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje - PREMIERA

soBota, 5.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

nIedzIeLa, 6.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

PONIEDZIAŁEK, 7.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

WtoreK, 8.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

ŚRODA, 9.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

CzWarteK, 10.09.2015
1620 – Barbie: Rockowa 
           księżniczka
1800 – Żyć nie umierać 
2000 – W nowym zwierciadle:            

              Wakacje

PIĄTEK, 11.09.2015
1800 – Karbala 
         - PremIera
2000 – Karbala

soBota, 12.09.2015
1800 – Karbala 
2000 – Karbala

nIedzIeLa, 13.09.2015
1800 – Karbala 
2000 – Karbala

PONIEDZIAŁEK, 14.09.2015
1630 – Body/Ciało 
    - pokaz w ramach 40. Festi walu
      Filmowego w Gdyni (bilet – 10 PLN)
1830 – Karbala 
2030 – Karbala

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

Barbie: Rockowa 
księżniczka
76 min. Animacja, Przygodowy
/USA

W tym przepełnionym bitami 
musicalu, Barbie jako Court-
ney, współczesna księżniczka, 
zmierzy się z nie lada wyzwa-
niem – zamieni się miejscami 
z Eriką, słynną gwiazdą rocka. 
Te dwa zupełnie różne światy 
zmieszają się, kiedy księżniczka 
Courtney trafi  na Obóz Gwiazd 
POP, podczas gdy gwiazda rocka 
Erika zostanie wysłana na Obóz 
dla Księżniczek. Oba rywalizujące 
obozy będą starały się naprawić 
błąd, gdy tymczasem Courtney 
i Erika zaczną dostosowywać się 
do światów, których wcześniej 
nie znały.

Żyć nie umierać
90min. Komedia/Polska

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

Bezpłatne bilety są do ode-
brania od 2 września w ka-
sie kina „Fregata” przy ulicy 
Gdańskiej 12 i w Centrum 
Informacji Turystycznej przy 
alei Niepodległości 6. Liczba 
wejściówek jest ograniczona. 

Projekt Teatr Zajechał dofi -
nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Spektakl „Braciszek i Sio-
strzyczka” (na podstawie 
baśni braci Grimm) będzie 
można obejrzeć 19 września 
o godzinie 16.

Przedstawienie opowiada 
historię chłopca zamienio-
nego przez czarownicę w 
jelonka, i jego siostry, która 
poświęca się, aby go ratować. 
Spektakl zachwyca prostotą 
użytych środków, angażują-
cych dziecięcą wyobraźnię. 
Młodzi widzowie poznają 
różnorodne sposoby animacji 
wykorzystanych w spektaklu 
lalek oraz elementów tworzą-
cych świat przedstawiony.

Tego samego dnia, o godzi-
nie 19 odbędzie się spektakl 
„Ścianananaświat” kierowany 
do młodzieży i osób doro-
słych.

Ten Monodram jest głosem  
w dyskusji na temat miejsca 
dziecka we współczesnym 
społeczeństwie, a przy tym 
doskonale wypełnia defi cyt 

sztuk teatralnych, skierowa-
nych do dorastającej młodzie-
ży.

Maurycy, dla przyjaciół 
Momo, zaprasza na wykład, 
podczas którego zabierze 
widzów w podróż do świata 
dzieciństwa –  pozbawione-

go nudy, przewidywalnej co-
dzienności. W jego pozornie 
absurdalnych problemach, 
kryje się szczera, dziecięca 
logika i manifestacja głęboko 
skrywanych uczuć. Poprzez 
spojrzenie w przeszłość, któ-
ra pozostaje i żyje w naszych 

wspomnieniach, Momo do-
konuje dojrzałej refl eksji nad 
własnym życiem, wpływie 
wychowania na życie dorosłe, 
przy jednoczesnej walce o sta-
tus dziecka we współczesnym 
świecie.

(GB)

Przedstawienia 
teatralne w Stacji Kultura
TEATR | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na spektakle w ramach projektu „Teatr 
Zajechał”. 19 września 2015 roku Stacji Kultura  będzie można zobaczyć dwa spektakle -„Braci-
szek i Siostrzyczka” i  „Ścianananaświat”.

Fo
t. 

B
og

na
 K

oc
iu

m
ba

s

Dożynki rozpoczną się 
Uroczystą Mszą Świętą 
Dożynkową, która rozpocz-
nie się o godzinie 13.30 
w kościele parafi alnym 
w Bukowinie. Po mszy za-
planowano przemarsz koro-
wodu dożynkowego, Głów-
ny punkt programu, czyli 
konkurs wieńców dożyn-
kowych, wystawa płodów 
rolnych i podsumowanie 
konkursu „Żyjmy Ładniej” 
zaplanowano na godzinę 
18.

W ramach Powiatowych 
Dożynek odbędą się rów-
nież występy zespołów 
lokalnych, konkursy i za-
bawy; na terenie imprezy 
powstaną punkty handlowe 
i gastronomiczne.

Atrakcją muzyczną miał 
być będzie występ Andrze-
ja Rybińskiego, twórcy hitu 
„Nie liczę godzin i lat”, za-
miast tego artysty wystąpi 
jednak Krystyna Giżowska, 
znana z takich przebojów jak: 
„Nie było Ciebie tyle lat...” 
i „Złote obrączki...”,”Przeży-
łam z Tobą tyle lat...”.

Koncert Krystyny Giżow-
skiej zapowiedziano na go-
dzinę 21.30.

(GB)

Święto Plonów w Bukowinie
DOŻYNKI | Piętnasta edycja Powiatowych Dożynek odbędzie się 5 września nad jeziorem 
w Bukowinie (gmina Cewice). Atrakcją wydarzenia będzie koncert Krystyny Giżowskiej

fb.com/gle24

BĄDŹ ZAWSZE 
 NA BIEŻĄCO
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Przedszkole otrzymało 
wyróżnienie ze względu na 
osiągnięcie wysokich stan-
dardów dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuń-
czych oraz za zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieci na-
najwyższym poziomie. Pod-
stawowym kryterium było 
uzyskanie przez przedszkole 
wysokich ocen we wszyst-
kich wymaganiach wobec 

szkół i placówek w ramach 
ostatniej ewaluacji całościo-
wej przeprowadzonej przez 
Kuratorium Oświaty.

Program Wiarygodne 
Przedszkole ma na celu wy-
różnić najlepsze przedszkola 
w całej Polsce, które, dzięki 
właściwemu poziomowi dy-
daktyczno-opiekuńczemu, 
osiągają bardzo dobre wyni-

ki w ewaluacji zewnętrznej 
całościowej. Udział w pro-
gramie jest także potwier-
dzeniem tego, że Przed-
szkole posiada właściwą 
infrastrukturę, gwarantuje 
wysoki poziom wychowaw-
czy, a także podjęło szereg 
działań dodatkowych, aby 
zapewnić bezpieczeństwo 
swoim wychowankom.

(GB)

Pływacy startowali w czte-
rech kategoriach: młodzie-
żowa mężczyzn (do 29 lat), 
młodzieżowa kobiet (do 29 
lat), masters mężczyzn (30 
lat i starsi), masters kobiet 
(30 lat i starsi). Do poko-
nania był dystans 2000m. 
Temperatura wody wyno-
siła 23˚C, powietrza 25˚C. 
W maratonie uczestniczyło 
37 zawodników. Jedna oso-
ba nie ukończyła maratonu. 
W kategorii „Młodzieżowa 
Mężczyzn” wygrał Adam 
Głogowski (TRI-WAR-
RIOR/ATC CARGO TEAM) 
osiągając czas 25,05, w kate-
gorii „Młodzieżowa Kobiet” 
wygrała Anna Nita (WKS 

Śląsk Wrocław), w kategorii 
„Masters Mężczyzn” wygrał 
Tomasz Lutkowski (Poznań) 
z czasem 32,46, w kategorii 

„Masters Kobiet” wygrała 
natomiast Agata Krzewińska 
(Łódź) z czasem 32,10.

(GB)

Wyróżnienie 
dla przedszkola
NAGRODA | Przedszkole nr 2 w Lęborku zostało wyróżnione w Ogól-
nopolskim Programie Wiarygodne Przedszkole i dołączyło do Rankingu 
najlepszych przedszkoli w całym powiecie.Przedszkole nr 2 w Lęborku 
zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Programie Wiarygodne Przedszko-
le i dołączyło do Rankingu najlepszych przedszkoli w całym powiecie.

PływaNie długodystaNsowe 
w Lęborku

ZAWODY | 37 zawodników uczestniczyło w XII Mistrzostwach Lęborka w Pływaniu Dłu-
godystansowym, które zorganizowano nad jeziorem Lubowidz w niedzielę 23 sierpnia.
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Grupa Energa w I półroczu 
2015 roku wypracowała 5,4 
mld zł przychodów, co ozna-
cza wzrost o 3 proc. w po-
równaniu do roku ubieglego. 
EBITDA wyniosła 1 216 mln 
zł wobec 1 281 zł w I pół-
roczu 2014 roku, zysk netto 
w pierwszych 6 miesiącach 
2015 roku wyniósł 535 mln 
zł i był o 12 proc. niższy niż 
w analogicznym okresie roku 
2014.

- Biorąc pod uwagę, iż czyn-
niki rynkowe są mniej sprzy-
jające niż w ubiegłym roku, 
kiedy rezultaty wspierane 
były m.in. przez większy za-
kres usług Elektrowni Ostro-
łęka na rzecz PSE, a także 
przez wyższe ceny zielonych 
certyfikatów, wyniki za I pół-
rocze tego roku można oce-
nić pozytywnie. Cieszy nas 
umocnienie w Segmencie 
Dystrybucji, a także kolejna 
poprawa wskaźników rentow-
ności aktywów i kapitału wła-
snego. W ramach Grupy Ener-
ga bardziej skupimy się na 
jakości biznesu i korzyściach, 
jakie możemy osiągnąć nie 
tylko dzięki optymalizacji 
organizacyjnej i kosztowej, 
ale także synergii pomiędzy 
segmentami - mówi Andrzej 
Tersa, Prezes Zarządu Energa 
SA.

Energa zamierza doskonalić 
model biznesowy, który ma 
być bardziej zorientowany 
na klientów i nowoczesnej 
infrastrukturze, odpowiadają-

cej przyszłym wymaganiom 
systemu elektroenergetycz-
nego, rynku oraz środowiska. 
W tym celu realizowane są 
projekty związane z poprawą 
efektywności operacyjnej, 
w szczególności związane z: 
zarządzaniem pozycją handlo-
wą wytwarzanej energii (Ope-

rator Wytwórców),optymali-
zacją procesów zakupowych 
w Grupie, poprawą jakości 
obsługi klientów,wdrażaniem 
systemów IT wspomagają-
cych obsługę sprzedaży,ro-
zwojem projektu inteligent-
nego opomiarowania zużycia 
energii elektrycznej.

W ramach wieloletniego 
programu inwestycyjnego 
o wartości łącznej ponad 18 
mld zł, realizowane są za-
dania redukcji emisji NOx 
w kotłach oraz modernizacji 
elektrofiltrów związane z do-
stosowaniem do wymogów 
środowiskowych Elektrowni 

B w Ostrołęce. Prowadzone 
są projekty rozwoju mocy 
wytwórczych w OZE: budo-
wa farmy wiatrowej Parsówek 
(26 MW) oraz elektrowni fo-
towoltaicznej Czernikowo (4 
MW). Trwają też przygotowa-
nia do kolejnych inwestycji: 
farm wiatrowych Przykona 

i Manowo-Bonin oraz bloku 
biomasowego w Kaliszu. Te 
instalacje korzystać będą ze 
wsparcia w ramach systemu 
aukcyjnego. 

W wydanym ostatnio rapor-
cie „Podsumowanie prac nad 
mapą drogową wdrożenia 
inteligentnej sieci do 2020 
roku”, Energa Operator okre-
śliła priorytety inwestycyjne 
w tym obszarze na najbliższe 
lata. Spółka podjęła decyzję, 
że spośród szerokiego kata-
logu rozwiązań inteligent-
nych sieci, na obecnym eta-
pie rozwoju polskiego rynku, 
najważniejsze dla spółki są 
te technologie, które najbar-
dziej przyczyniają się do po-
prawy niezawodności dostaw 
energii. Operator szacuje, że 
wdrożenie wybranych roz-
wiązań z zakresu inteligent-
nych sieci pozwoli na obniże-
nie wskaźnika czasu trwania 
przerwy w dostawach energii 
o około 80 minut. Oznacza 
to obniżenie wskaźnika SA-
IDI do poniżej 3 godzin na 
odbiorcę (w 2014 były to 4 
godziny i 22 minuty). Spółka 
zamierza wdrożyć wybrane 
rozwiązania inteligentnych 
sieci na całym obszarze swo-
jej działalności, a poprawa 
wskaźników niezawodności 
poprzez rozwój inteligentnych 
rozwiązań będzie najbardziej 
widoczna dzięki dodaniu ich 
do tradycyjnych inwestycji 
modernizujących sieci.

(GB)

Energa - większe przychody 
i umocnienie w dystrybucji
ENERGETYKA | W I półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 5,4 mld zł. Grupa Energa skupia się na stałej poprawie jakości biznesu oraz 
dalszej optymalizacji działania. Efekty widoczne są w kluczowym dla Grupy Segmencie Dystrybucji, który kolejny raz zanotował stabilne wzro-
sty. Spółka zapowiada utrzymanie strategicznych kierunków rozwoju.
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SPRZEDAM

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

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną 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 bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

DZIAŁKI budowlane, oko-
lice Sierakowic. Tel: 506-
692-321

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM alufelgi Golf 
4 stan bardzo dobry, 
Rozstaw 5.100, opony 
195/65/15 cena 650 zł. 
Tel: 517-916-681

SPRZEDAM Ford S-max, 
2010rok, 2000cm o mocy 
115km, srebrny lakier oraz 
szyby oryginalne, prze-
bieg 162 tys. stan bardzo 
dobry 48500 zł, Reda. Tel: 
510-260-315

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA
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DAM PRACĘ

ZATRUDNIE pracza i ma-
glarki w Pralni Wejherowo. 
Tel: 602-447-261 lub (58) 
677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM silnik 7.5 kw 
960 obrotów oraz markizę 
2.95x2m. Tel: 601-638-877

ODDAM piec kafl owy. Tel: 
515-411-954

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

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

SPRZEDAM fotelik sa-
mochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Od samego początku, choć 
tempo było wolne, ton rywa-
lizacji nadawały trzy zawod-
niczki – dwie Dominiki – 
Nowakowska i Napieraj oraz 
Kenijka Barsosiu Stellah. Tak 
było do 4 kilometra kiedy to 
już do walki o złoto liczyły 
się już tylko dwie Polki. Do 
decydującego finiszu doszło 
na 500m przed metą po ataku 
Nowakowskiej. Tempo mocno 
wzrosło, a ostatecznie na me-
cie 1 sekundę przed Domini-
ką Nowakowską (16:40) linię 
mety jako pierwsza przecięła 
jej imienniczka – Napieraj 
(16:39) – tegoroczna Mistrzy-
ni Polski w biegach przełajo-
wych. Zacięty bieg przyspo-
rzył wielu emocji kibicom.

Przypomnijmy tylko, że Do-
minika w tym roku wywalczy-
ła trzeci srebrny medal Mi-
strzostw Polski dla lęborskiego 

klubu – w biegach przełajo-
wych (wtedy także uległa tyl-
ko Napieraj) oraz w biegu na 
5000m podczas Mistrzostw 
Polski seniorów w Krakowie 
kiedy to zwyciężyła znacząco 
z Napieraj. To bardzo udany 
dla podopiecznej trenera Ka-
rola Nowakowskiego sezon,

- Jestem zadowolona ze 
swojego startu. Będąc w fazie 
powolnego przejścia do okre-
su roztrenowania udało mi się 
do swojej tegorocznej kolekcji 
dołączyć trzeci tytuł Wicemi-
strzyni Polski, tym razem na 
5km! Jesień jak zwykle trak-
tuję trochę ulgowo, trudno jest 
w sezonie utrzymywać długo 
szczyt formy, a mimo to czu-
ję się w doskonałej dyspozy-
cji co potwierdziłam podczas 
Mistrzostw Polski. Od moje-
go zwycięstwa w Albufeirze 
w lutym cały czas startuję 

więc zawsze trzeba stawiać na 
priorytety. Celem był wiosen-
ny półmarton i potem starty 
na bieżni. Do tegorocznego 

minimum na Mistrzo-
stwa Świata zabrakło 
mi 14 sekund. Niestety 
brak dobrych biegów 
w biegach długich jest 
przeszkodą w uzyskaniu 
minimum kwalifikują-
cego. Teraz przede mną 
jeszcze kilka „luźnych” 
biegów i zasłużony od-
poczynek. Trzeba ku-
mulować siły na sezon 
olimpijski. – komentu-
je swój występ świeżo 
upieczona wicemistrzy-
ni Polski. 

Jak informuje utytu-
łowana zawodniczka, 
w najbliższą niedzielę, 
6 września, wystartuje 
w odległej Angolii na 
dystansie półmaratonu. 

Będzie to pierwszy start bie-
gaczki w Afryce.
(KN)

Nowy sezoN 
rozpoczęty
TENIS STOŁOWY | Od 11 sierpnia na stołach w Lęborku 
rozpoczęli przygotowania do nadchodzącego sezonu tenisi-
ści Poltarex Pogoni Lębork. W sezonie 2015/16 rywalizować 
będą na dwóch poziomach rozgrywek prowadzonych przez 
Polski Związek Tenisa Stołowego. 

Pierwszy zespół wy-
stąpi w centralnych 
rozgrywkach I ligi 
mężczyzn grupy pół-
nocnej (10 zespołów),  
drugi będzie walczył 
w III lidze pomorskiej 
(12 zespołów). 

-Zapowiada się bo-
gaty w imprezy te-
nisowe nadchodzący 
sezon -podkreślają 
przedstawiciele klu-
bu.

Rozgrywki ligo-
we zespoły Poltarex 
Pogoni Lębork roz-
poczną: I ligowcy 
12 września na wyjeżdzie 
w Grudziądzu z Olimpia 
Unią II, zaś III ligowcy 
19 września. W składzie 
pierwszego zespołu na-
stąpiły zmiany - odeszło 
dwóch  zawodników - An-
drew Baggaley i Filip Szy-
mański. Skład I ligowego 
zespołu stanowić będą 
w większości wychowan-
kowie klubowi : Marek 
Prądzinski , Adam Dosz, 

Sławomir Dosz, Dariusz 
Dosz i Jakub Perek. Ten 
ostatni przygotowuje się 
do sezonu indywidual-
nie będąc sparingpartne-
rem dla kadry narodowej 
Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich w Dubaju. W re-
zerwach Pogoni II w roz-
grywkach III ligi wystąpią 
: Przemysław Dosz, Jacek 
Staniszewski, Hubert La-
buda ,Dawid Miks ,Marek 
Rybaczek, Maciej Malek.
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Dominika Nowakowska 
z trzecim srebrem 
BIEGI | Mistrzostwa Polski Kobiet na 5 km rozegrane zostały w ostatnią niedzielę sierpnia w Sie-
dlcach. W ostatnich 3 edycjach dwukrotnie tryumfowała Dominika Nowakowska, która przed ro-
kiem nie wzięła udziału w czempionacie. W tegorocznej czwartej odsłonie mistrzostw, mająca za 
sobą bardzo udane i obfitujące w wiele zwycięstw starty biegaczka LKB im. Braci Petk z Lębork, 
walczyła o kolejne zwycięstwo.

fo
t. 

A
dr

ia
n 

Ro
yl

e



15www.gle24.pl/SPORT

W tym ekstremalnym wyda-
rzeniu w Orzyszu na Mazurach 
wzięło udział 200 osób - 75 
osób nie ukończyło biegu, 10 
osób skończyło w karetce a 2 
osoby znalazły się w szpitalu.

Na śmiałków „IV Biegu Ty-
grysa” czekała trasa mierząca 
ponad 26km, na której rozlo-
kowano ponad 70 przeszkód. 
Uczestnicy „dużej beczki” 
musieli zmierzyć się z takimi 
przeszkodami jak: strzelanie, 
pływanie, plaża, koryta po-
toków, kanały melioracyjne, 
przeszkody linowe, pagórki, 
tor przeszkód na całej długości 
trasy.

Bieg odbywał się w druży-
nach dwuosobowych. Każdy 
z zawodników charakteryzo-
wał się dużą odpornością fi -
zyczną oraz psychiczną. Oso-
by posiadające lęk do wody, 

przestrzeni, ciemności, ognia 
oraz zamkniętych pomiesz-
czeń nie brały udziału w biegu. 
Na trasie zawodów nie było 
punktów odpoczynku, odży-
wiania i odświeżania. Mimo to 
żołnierze 1 Lęborskiego Bata-
lionu Zmechanizowanego  byli 
bezkonkurencyjni. Trasę biegu 
pokonali w czasie 2:30:43, 
a tym samym uzyskali 8 mi-
nutową przewagę nad drugim 
zespołem.

Lęborscy żołnierze planują 
teraz udział w kolejnym eks-
tremalnym biegu.

(GB)

fb.com/gle24

BĄDŹ ZAWSZE 
 NA BIEŻĄCO

W przekroju meczu było to 
zasłużone zwycięstwo, mie-
liśmy o wiele więcej sytuacji 
bramkowych niż Centrum. 
Po samej I połowie powin-
no być już 2:0 lub 3:0, udało 
się po przerwie - relacjonuje 
spotkanie w Pelplinie z Cen-
trum trener Pogoni Waldemar 
Walkusz. - Po golu zaczęliśmy 
szanować piłkę, zwolniliśmy 
grę co zachęciło gospodarzy 
do ataku i do końca spotkanie 
było bardzo zacięte. Gratuluję 
zespołowi za skuteczną grę i za 
to że chcą wygrywać. Szcze-
gólnie doceniam bramkarza 
Michała Katzora. To już 360 
minut bez utraty bramki. Wi-
dzę jak „Kaczor” pracuje na co 
dzień i wiem, że czyste kontro 
bramkowe to nie przypadek. 
Start ligi wymarzony, przed 
nami jednak jeszcze 30 kole-
jek i wiele może się zdarzyć.
Radość i duma trenera Pogoni 
w pełni uzasadniona, a jeżeli 
dodać do tego fakt, że zespół 
boryka się z wieloma kon-
tuzjami na wyniki drużyny 
trzeba patrzeć jeszcze z więk-
szym szacunkiem. Tym razem 
w Pelplinie nie mogli zagrać 
rekonwalescenci w osobach 
Miszkiewicza, Janowicza 
i Pietrzyka. Do siebie po kon-
tuzji dochodzi Wierzbowski. 
On na debiut w tym sezo-
nie musi jeszcze poczekać. 

Początek spotkania dość wy-
równany. W 4 minucie w pole 
karne dobrze wrzuca piłkę Ski-
bicki, ale ciągu dalszego nie 
było. Szarpana gra w środku 
pola – tak wyglądał pierwszy 
kwadrans gry z wartą dostrze-
żenia akcją Haraszczuka wy-
bronioną przez dobrze dyspo-
nowanego Kucia. Gospodarze 
mają dwie groźne sytuacje, ale 
w obu sytuacjach piłka mija 
w niewielkiej odległości bram-
kę Katzora. 22 minuta to akcja 
sam na sam Morawskiego 
i strzał w bramkarza. 4 minu-
ty później po główce Stankie-
wicza piłkę z linii bramkowej 
wybija obrońca Centrum. Naj-
groźniejsze akcje dla Pogoni 
to 31 minuta kiedy to słupek 
ratuje Centrum po uderzeniu 
z głowy Rafała Morawskiego. 
Chwilę później Ilanz moc-
nym strzałem z woleja trafi a 
w bramkarza.

Na II połowę drużyna Pogoni 
wyszła z mocnym postanowie-
niem strzelenia gola. Udało się 
to dość szybko, bo już w 49 
minucie. Rzut wolny w pole 
karne Centrum, piłkę prze-
chwytuje Madziąg, odgrywa 
do Sychowskiego a ten podaje 
za obrońców do Musuły. Ka-
pitan Pogoni przyjmuje pił-
kę i po długim rogu trafi a do 
siatki. Centrum – Pogoń 0:1! 
(JM)

Wygrana w Pelplinie
PIŁKA NOŻNA | Po wygranej w Pelplinie Pogoń może się pochwalić wygraniem w tym sezonie wszystkich meczów w 4 lidze. Lęborski klun wraz 
z Rodłem Kwidzyn przewodzi w tabeli.

Lęborczanie wygrali ekstremalny bieg
BIEGI | Żołnierze 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego: plut Artur Pelo i st. kpr. Błażej Król wygrali jeden z najtrudniejszych biegów tere-
nowych w Polsce -„IV Bieg Tygrysa”. 
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