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Zgodnie z przyjętą 1 kwiet-
nia ustawą nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, w tym 
dróg, ulic, mostów i placów, 
nadawane przez jednostki 
samorządu terytorialnego nie 
mogą upamiętniać osób, or-
ganizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny ani 
w inny sposób takiego ustro-
ju propagować.

W  dokumencie można tak-
że przeczytać, że „za propa-

gujące komunizm uważa się 
także nazwy odwołujące się 
do osób, organizacji, wyda-
rzeń lub dat symbolizują-
cych represyjny, autorytarny 
i niesuwerenny system wła-
dzy w Polsce w latach 1944-
1989”.

Samorządy będą miały rok 
na usunięcie z przestrzeni 
publicznej niewłaściwych 
nazw. Pomysłodawcy usta-
wy szacują, że w całej Polsce 
jest około  1200-1400 nazw 
miejsc, które upamiętnia-
ją system komunistyczny. 
Trzy takie nazwy znajdują 
się w gminie Cewice, chodzi 
o ulice - Wandy Wasilew-

skiej, Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego 
i Osiedle 40-lecia PRL.

- Oczywiście zrealizujemy 
wymogi ustawy i zmieni-
my nazwy ulic - tłumaczy 
Jerzy Pernal, wójt gminy 
Cewice. - Muszę jednak 
podkreślić, że takie pomy-
sły i inicjatywy pojawiały 
się w naszej gminie już kilka 
razy i sprawa zawsze rozbi-
jała się o koszty, które muszą 
ponieść mieszkańcy. Wcze-
śniej zrezygnowaliśmy ze 
zmian, bo okazało się że nie 
ma prawnej możliwości re-
zygnacji z kosztów wymiany 
dokumentów.

Komunistyczne 
ulice znikną z Cewic

SAMORZĄD | Z mapy Cewic znikną nazwy komunistycznych ulic - Wandy Wasilew-
skiej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Osiedle 40-lecia PRL. Zmiany 
wymusi ustawa dekomunizacyjna, która 1 kwietnia została przyjęta przez Sejm.

Promocja picia 
wody z wodociągu

Miejskie Wodociągi chcą na-
mawiać mieszkańców do picia 
wody bezpośrednio z wodocią-
gu. W ramach tej akcji w szko-
łach mają pojawić się poidełka 
i zdroje, z których uczniowie 
będą mogli pić zdrową, czystą 
i smaczną wodę.

str.  3

str.  2 str.  3 str.  7

Marsz dla Autyzmu 
przeszedł ulicami

2 kwietnia obchodzony był 
Światowy Dzień Wiedzy o 
Autyzmie. W Lęborku to wy-
darzenie uczczono za pomo-
cą m.in Marszu dla Autyzmu, 
który zebrał rekordową liczbę 
uczestników.

Pogoń odrabia 
do lidera

Dobre wieści płyną z drużyny 
seniorów Pogoni. Drużyna 
Waldemara Walkusza w ze-
szłym tygodniu na wyjazdach 
pokonała 3. i 4. zespół IV ligi 
i umocniła się na 2. miejscu 
w tabeli. 

W Lęborku zagra
Algorhythm str.  5
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Temat jakości wody w Lę-
borku pojawił się 1 kwiet-
nia na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego. 
W ramach Prima Aprilli-
sowego żartu informowano 
tam o uruchomieniu pokoju 
zdrojowego w Wieży Ci-
śnień. Urzędnicy miejscy 
podkreślają jednak, że 
informacja o wyjątkowo 
zdrowej wodzie w Lęborku 
jest jak najbardziej praw-
dziwa.

Woda ta pozyskiwana ze 
źródeł w Okalicach speł-
nia najwyższe standardy 
co potwierdza regularny 
monitoring Sanepidu i la-
boratorium MPWiKu. Nic 
więc dziwnego, że lęborska 
woda z kranu coraz częściej 
wypiera z domów wodę bu-
telkowaną, 100 razy droż-
szą niż tą w kranie.

Promocja picia 
wody z wodociągu
AKCJA | Miejskie Wodociągi chcą namawiać mieszkańców do picia wody bezpośred-
nio z wodociągu. W ramach tej akcji w szkołach mają pojawić się poidełka i zdroje, 
z których uczniowie będą mogli pić zdrową, czystą i smaczną wodę.

- Nasza woda jest dobrze 
natleniona, średnio zminerali-
zowana, czysta, tania, smacz-
na i bezpieczna. Z uwagi na 
te wszechstronne walory po-
stanowiliśmy rozpropagować 
jakość naszej wody i moż-
liwość picia jej bezpośred-
nio z wodociągu.  W chwili 
obecnej MPWiK Sp. z o.o. 
rozpoczyna współpracę z pla-
cówkami oświatowymi i chce 
dofinansować wyposażenie 
lęborskich szkół w poidełka 
i zdroje – informuje Piotr Bo-
niaszczuk, dyrektor MPWi-
k-u. - Planujemy umożliwić 
uczniom korzystanie ze zdro-
wej wody wodociągowej. 
W przypadku nowych instala-
cji wewnętrznych nie ma po-
trzeby gotowania wody przed 
wypiciem i można bezpiecz-
nie pić ją wprost z kranu.

/um/

Początek akcji to godzina 
10, uczestnicy zbierają się 
na terenie wrzosowiska przy 
drodze powiatowej w kierun-
ku Siemirowic (teren przyle-
gły do Jednostki Wojskowej 
w Siemirowicach).

Otwarta Akcja Sadzenia 
jest cykliczną, coroczną im-
prezą skierowaną do lokalnej 
społeczności, w szczególno-
ści do dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym.

-Informujemy społeczeń-
stwo, że kiedy z przyczyn go-
spodarczych i hodowlanych 
wycinamy fragment drze-
wostanu, celem zapewnienia 
jego ciągłości podejmujemy 
się sadzenia nowych drze-
wek w ciągu 5 lat od wycin-

ki. Dzięki temu powierzchnia 
naszych lasów nie maleje, 
a wręcz przeciwnie – wzra-
sta, dzięki wprowadzaniu 
drzewostanów w miejscach 
dotychczas nieużytkowa-
nych. Nasza akcja ma więc 
na celu szeroko pojętą edu-
kację, ale nie tylko. Świado-
mość, że posadziło się młode 
drzewa, które w kolejnych 
latach będą wzrastać aż do 
osiągnięcia dojrzałości jest 
dla wielu ludzi największą 
atrakcją - podkreśla Michał 
Polasik z Nadleśnictwa Ce-
wice.

Imprezę swoim występem 
uświetni Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Jantar”.

/GB/

Sadzenie lasu 
w Cewicach
AKCJA | W piątek 8 kwietnia w Cewicach odbędzie 

się otwarta akcja sadzenia lasu.
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Apel o zmianę komunistycz-
nych nazw ulic w Cewicach 
pojawił się już w 2010 roku. 
Konieczność zmian wskazy-
wali na spotkaniu z wójtem 
Cewich działacze Młodych 
Demokratów. Podkreślano, że   
osoby i organizacje, których 
nazwy noszą gminne ulice 
były „antypolskie”.

-  Właśnie ci ludzie uderzy-
li w organizacje niepodle-
głościowe, zdefiniowali tzw. 
zbrodnię stanu i ustanowili 
karę śmierci przy dowolnym 
interpretowaniu „winy”. Zde-
cydowanie nie byli to patrioci, 
a osoby działające na szkodę 
Ojczyzny – przekonywano 
podczas spotkania.

Inicjatywa z 2010 roku roz-
biła się jednak o sprawę kosz-
tów, które musieliby ponieść 
mieszkańcy w związku ze 
zmianą nazw ulic. W artyku-
łach prasowych na ten temat 
podkreślano także, że wielu 
mieszkańcom gminy nazwy 
zupełnie nie przeszkadzają 
i nie budzą one złych skoja-
rzeń.

W kolejnych latach  temat 
pojawiał się ponownie, sa-
morządowcy próbowali także 
ustalić, czy zmiana nazw ulic 
jest możliwa w taki sposób, 
aby mieszkańcy nie ponosili 
żadnych kosztów. To okazało 
się jednak niemożliwe i ulice 
zostały ze „starymi” nazwami. 

Teraz zmianę nazw wymu-
si ustawa dekomunizacyjna. 
Jak się okazuje – jej twór-
cy ułatwili i uprościli część 
formalności. Zmiana nazwy 
dokonana na podstawie usta-
wy nie będzie bowiem miała 
wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę 

dotychczasową (dowód oso-
bisty, przy której mieszka 
osoba legitymująca się nimi 
będzie ważny, mimo zmiany 
nazwy) dopóki nie upłynie 
jego termin ważności. Usta-
lono również, że pisma oraz 
postępowania sądowe i admi-
nistracyjne w sprawach do-
tyczących zmiany nazwy, 
dokonanej na mocy ustawy, 
w księgach wieczystych, re-
jestrach, ewidencjach i do-

kumentach urzędowych będą 
wolne od opłat. Koszty po-
niesie jednak budżet państwa 
i samorządy - wymiana doku-
mentów, wydatki na zmianę 
tablic z nazwami ulic. 

Jak będą się nazywały ulice 
w Cewicach po wprowadze-
niu w życie ustawy dekomu-
nizacyjnej? Prawdopodobnie, 
po zmianach będą one do-
ceniały osoby,  które miały 
wpływ na rozwój gminy.

- Niestety,  nie ma wielu 
historycznych postaci dla Ce-
wic – uważa Dariusz Olew-
niczak, szef Towarzystwa 
Historycznego Gminy Cewi-
ce. - Przychodzi mi na myśl 
na przykład ksiądz Roszczy-
nialski, a także postać księdza 
Wiśniewskiego.  Aktualnie 
nadaje się nazwy charaktery-
styczne dla miejsca, na przy-
kład ulica Lipowa lub Space-
rowa. /GB/
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Ulice po nowemu
SAMORZĄD | O konieczności zmiany kontrowersyjnych nazw ulic w Cewicach mówiono 
już od kilkunastu lat. Kilka wcześniejszych prób nie przyniosło jednak żadnego efektu.
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W tym roku Marsz dla Au-
tyzmu zebrał rekordową licz-
bę uczestników. Ponad 200 
osób przeszło w niebieskim 
marszu ulicą Staromiejską na 
plac Pokoju. Tam po okolicz-
nościowych wystąpieniach 
organizatorów, władz miej-
skich i powiatowych dzieci 
i młodzież z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Lęborku 
przedstawiła specjalnie na 
te okazję przygotowany pro-
gram artystyczny.

- To dla nas bardzo ważny 
dzień – komentuje Agniesz-
ka Pujsza-Pomorska, prezes 
„Niebieskiego Skarbu”. - 
Wspólnie mogliśmy zamani-
festować solidarność z oso-
bami ze spektrum autyzmu, 
zauważyć i docenić rodziny, 
które borykają się z tym pro-
blem. Statystyki pokazują, 
że takich osób jest coraz wię-
cej. Średnio u 1 na 100 dzieci 
diagnozuje się zaburzenia ze 
spektrum autyzmu. Na na-
szym terenie w każdym roku 
przybywa kilka czy kilkana-
ście takich dzieci. Trzeba im 
pomagać. Nie zawsze jest to 
łatwe, a zawsze jest kosz-
towne.

Finałem niebieskiej mani-
festacji było rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Tacy 

sami… Autyzm: wiem, rozu-
miem, pomagam”.Konkurs 
cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem, a wpłynęło na 
niego z 30 szkół i przedszko-
li 428 prac. Komisja konkur-
sowa nagrodziła i wyróżniła 
25 z nich, a najlepsze prace 
znalazły się na wystawie po-
konkursowej, która pojawiła 
się w Starostwie Powiato-
wym w Lęborku.

Innymi elementami Dnia 
Autyzmu w Powiecie Lę-
borskim był bezpłatny po-
kaz filmu „Czarny balonik” 
w kinie „Fregata”, duża 
Konferencja „Wspomaga-
nie, terapia i edukacja osób 
z autyzmem” (1 kwietnia) 
w której wzięło udział po-
nad stu rodziców, nauczycie-
li, terapeutów pracujących 
z osobami z autyzmem.Przed 
i w trakcie konferencji pro-
wadzony był kiermasz wy-
dawnictw specjalistycznych 
Wydawnictwa HARMO-
NIA.Ostatnim elementem 
Dni Autyzmu była Msza Św. 
w Sanktuarium Św. Jakuba 
Ap. w intencji osób z auty-
zmem i ich rodzin.

Wieczorem budynek lębor-
skiego Muzeum został pod-
świetlony na niebiesko.

/GB/

Marsz dla Autyzmu 
przeszedł ulicami Lęborka
INICJATYWA |  2 kwietnia obchodzony był Świato-

wy Dzień Wiedzy o Autyzmie. W Lęborku to wydarzenie 
uczczono za pomocą m.in Marszu dla Autyzmu, który ze-
brał rekordową liczbę uczestników.

Uroczystości otwarcia bu-
dynku dokonał Zastępca 
Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Gdańsku insp. 
Czesław Koszykowski, 
w obecności Z-cy Dyrek-
tora Gabinetu Komendanta 
Głównego Policji mł.insp. 
Robrt Sudenis, Komendanta 
Powiatowego Policji w Lę-
borku podinsp. Jacka Kila-
nowskiego, przedstawicieli 
władz samorządowych, ka-
dry kierowniczej garnizonu 
lęborskiego oraz licznie za-

proszonych gości.  W ramach 
uroczystości  wkopano także 
pamiątkowy dąb w central-
nym punkcie nowo wybu-
dowanego miasteczka ruchu 
drogowego.

Prace remontowe budynku 
oraz rewitalizacja terenu za-
plecza komendy rozpoczęły 
się w połowie lipca 2014 
roku. Istniejący budynek 
magazynowy został częścio-
wo rozebrany (dach i ściany 
dwóch kondygnacji) i prze-
budowany na administracyj-

no-garażowy. W budynku we 
wschodnim skrzydle na po-
ziomie parteru usytuowano 
stanowisko obsługi samo-
chodów wraz z warsztatem, 
magazynami części i opon 
oraz zapleczem socjalnym. 
Od strony południowej usy-
tuowano 2 garaże 3 i 5-cio 
stanowiskowe. W części za-
chodniej wydzielono prze-
strzeń dla psów służbowych, 
pokój badań oraz 4 koj-
ce, zaplecze magazynowe 
i pomieszczenie socjalne dla 

Nowy budynek dla policjantów
INWESTYCJA | W czwartek 24 marca, o godzinie 13:00 zorganizowano uroczyste 

otwarcie nowo wyremontowanego budynku administracyjno-technicznego oraz terenu za-
plecza po rewitalizacji Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

opiekunów psów. Ponadto na 
parterze usytuowano pomiesz-
czenia rozdzielni elektrycznej, 
węzła C.O., pomieszczenie 
magazynowe i agregatorow-
nię. Na poziomie piętra zapro-
jektowano pomieszczenia biu-
rowe, salę odpraw, siłownię 
oraz pomieszczenia socjalne.

/KPP/
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Batman v Superman:
Świt sprawiedliwości
2D/3D
USA/ Akcja/Science-fiction/ 
151 minut

W obawie przed poczynaniami 
nieposkromionego superboha-
tera o boskich rysach i zdolno-
ściach, najznamienitszy oby-
watel Gotham City, a zarazem 
zaciekły strażnik porządku, 
staje do walki z otaczanym 
czcią współczesnym wybaw-
cą Metropolis, podczas gdy 
świat usiłuje ustalić, jakiego 
bohatera naprawdę potrze-
buje. Wobec konfliktu, który 
rozgorzał między Batmanem 
i Supermanem, na horyzoncie 
szybko pojawia się nowy wróg, 
stawiając ludzkość w obliczu 
śmiertelnego niebezpieczeń-
stwa, z jakim jeszcze nigdy nie 
musiała się mierzyć.

Kung Fu Panda 3
2D/3D
Chiny/USA /Komedia
/Animacja/ 95 minut

Po spotyka swego dawno zagi-
nionego ojca i obaj wyruszają 
do sekretnej krainy pand, 
gdzie poznają nowych, przeza-
bawnych bohaterów.
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Dzięki współpracy pięciu 
różnych artystycznych oso-
bowości, w styczniu 2013 
roku powstał niejednorodny 
projekt muzyczny, balan-
sujący między melancholią 
a żywiołowością, muzyczną 
geometrią a spontaniczną 
abstrakcją. Muzyka Algor-
hythmu to autorskie kom-
pozycje, oscylujące wokół 
nowoczesnego jazzu.

W tym roku zespół promu-
je debiutancką płytę SEG-
MENTS i z pewnością kilka 
utworów z tego krążka po-
jawi się na koncercie w Lę-
borku.

Bilety w cenie 10 złotych 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 oraz 
w Centrum Informacji Tu-
rystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy al. 
Niepodległości 6. Zachęca-
my do wcześniejszego naby-
wania wejściówek.

/LK/

Algorhythm zagra w Lęborku
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wy-
konaniu trójmiejskiej grupy „Algorhythm”. To wydarzenie muzyczne odbędzie się 
w niedzielę, 24 kwietnia 2016 roku w sali B Stacji Kultura w Lęborku (dworzec PKP 
w Lęborku, ul. Dworcowa 8). Początek o godzinie 18:00.

Początek o godzinie 18:00. 
Na drugi pokaz spektaklu 
zapraszamy dzień później, 
w sobotę 23 kwietnia, o go-
dzinie 16:00. Bilety w cenie 
7 złotych dostępne  są w ka-
sie kina oraz w Centrum In-
formacji Turystycznej przy 
al. Niepodległości 6. Liczba 

wejściówek jest ograniczo-
na.

Opis spektaklu
- „O przyjemności bo…. 

bądź co bądź, mimo cięż-
kiej pracy, zmęczenia, nie-
porozumień, mimo długich 
godzin bez pomysłu na to 
‘co dalej?’, przyjemność 

Nowy spektakl Teatru Tańca
SPEKTAKL | Teatr Tańca Jeszcze Pięć Minut i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” za-

praszają na premierę spektaklu pod tytułem „O przyjemności”. Przedstawienie premierowe od-
będzie się w piątek, 22 kwietnia 2016 roku, w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku. 

stanowi synonim tego, co ro-
bimy. Bo dla czego innego, 
jak nie przyjemności, dajemy 
sobie nabijać siniaki, naciągać 
ścięgna, zdzierać stopy?

- O przyjemności…, czyli 
o tym wszystkim, czym jest 
dla nas tak naprawdę – taniec.

- O pracy z ciałem, o radości 
tworzenia, o szukaniu inspi-
racji, o nieskończonych moż-
liwościach, o wzajemnych 
relacjach, o poznawaniu, o co-
dziennych zmaganiach, o mu-
zyce i ruchu w rytm muzyki.
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Czwartek, 07.04.2016
19:00 – Batman v Superman: 
               Świt sprawiedliwości 
               (2D dubbing)

Piątek, 08.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości
              (2D napisy)

Sobota, 09.04.2016
14:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman: 
               Świt sprawiedliwości 
               (3D dubbing)

Niedziela, 10.04.2016
14:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości 
               (3D napisy)

Poniedziałek, 11.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości
               (2D napisy)

Wtorek, 12.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości 
               (2D napisy)

Środa, 13.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości   
               (2D dubbing)

Czwartek, 14.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Batman v Superman:
               Świt sprawiedliwości 
               (3D dubbing)

Piątek, 15.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Moje wielkie 
               greckie wesele 2



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę ogrodniczą w Gościcinie 540m, 
tanio, cena 6500zł. Tel: 601-729-256

Sprzedam działkę siedliskowa 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-167-
653

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 661 582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie w okolicach osiedla Kaszub-
skiego, 2 pokojowe. Tel: 882-011-771

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu w okoli-
cach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

Sprzedam felgi 15’ z oponami do Fiata Grande Pun-
to, Gościcino, cena 440zł. Tel: 695-230-080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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

Sprzedam telefon HTC Touch HD. Komplet papierów, 
wyświetlacz bez rysy. Tel: 518-361-659

INNE

Sprzedam telewizor Samsung, 14 cali, ładne kolory, 

cena 70zł, Wejherowo. Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI
Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

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

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
Poważnie myśląca o związku 50 latka szuka swojej 
drugiej połowy, wolnego mężczyzny na resztę życia, 
Pana po 50-tce. Tel: 536-848-385

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

RÓŻNE

Sprzedam dwa fotele i stolik stan bardzo dobry. Ro-
wer na 7-8lat nowy. Tel: 604-061-832

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

Pomoc mam pięcioro dzieci. Potrzebuję ubrań, środ-
ków czystości, artykułów szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

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

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Tel: 601-638-
877

Sprzedam rowerek treningowy orbitek bardzo tanio 
tel. 517-782-024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka zielone 
150 zł Wejherowo tel. 505-567-034

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

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

Sprzedam ubranka dla 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 (umundurowanie, odznaczenia, ekwi-
punek wojskowy, części pojazdów itp..) z okresu II 
Wojny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-
mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

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

510 894 627
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W dwudniowych zawodach 
(2 i 3 kwietnia) wzięło udział 
84 miłośników tenisa stoło-
wego z gminy, powiatu i wo-
jewództwa.

- Licznie zebrana widownia 
oglądała  zażarte, emocjo-
nujące i stojące na wysokim 
poziomie pojedynki. Gośćmi 
honorowymi tegorocznego 
turnieju była najbliższa ro-
dzina Józefa Lisieckiego,  
żona Maryla, bracia Janusz 

i Zygmunt  i wnuczka Kasia 
- podkreślają organizatorzy 
zawodów.

Rywalizacja w turnieju prze-
biegała w czterech katego-
riach wiekowych dziewcząt 
i chłopców – 2003 i młodsi 
oraz 1998-2002, dwóch kate-
goriach mężczyzn – 19-50 lat 
oraz powyżej 50. 

Kobiety rywalizowały w ka-
tegorii open.

Dla najlepszych zawodni-

ków i zawodniczek gmina 
ufundowała puchary, statuetki, 
dyplomy i wspaniałe nagrody 
rzeczowe. Ponadto najlepsi 
zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach z Lęborka 
i gminy Nowa Wieś Lęborska 
otrzymali dodatkowe pucha-
ry. Redakcja Lębork24.info, 
Redakcja Expressu Powiatu 
Lęborskiego, Salon Sportowy 
MISTRAL  i F.H.U. Gasport 
za pomoc w propagowaniu, 

Emocjonujące zmagania
TENIS STOŁOWY | Już po raz jedenasty w Zespole Szkół im. Strażaków Polskich  

w Nowej Wsi Lęborskiej miał miejsce turniej pingo-pongowy zorganizowanym dla uczczenia 
pamięci działacza samorządowego i sportowego  Józefa Lisieckiego. 

promowaniu i wsparcie nowo-
wiejskiego sportu obdarowani 
zostali przez wójta gminy Ry-
szarda Wittke okolicznościo-
wymi grawertonami.

Puchar ufundowany przez  
Burmistrza Miasta Lęborka 
Witolda Namyślaka  dla naj-
lepszej zawodniczki z Lęborka 
otrzymała Małgorzata Fidala. 
Najlepsza zawodniczka gminy 
Maja Wrońska z Nowej Wsi 
Lęborskiej otrzymała puchar  
dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Krzysztofa Pruszaka. 
Najlepszy zawodnik z Lęborka 
Marek Rybaczek  otrzymał pu-
char ufundowany przez Prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Waldemara Walkusza. 
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Do spisującego się poni-
żej oczekiwań Rodła Kwi-
dzyn Pogoń traci już tylko 4 
punkty, a nad następną dru-
żyną KP Starogard Gdański 
z którym w niedzielę zagra 
w Lęborku ma już 11 punk-
tów przewagi. Zaległe spo-
tkanie 18. kolejki (30 marca) 
w Kolbudach miało drama-
tyczny przebieg. Trener Wal-
kusz w meczu z GKS-em nie 
mógł skorzystać z kontuzjo-
wanego Przemysława Kussa, 
oraz Bartosza Haraszczuka 
który zrezygnował kilka dni 
z gry z powodu wyjazdu za-
granicznego. 

Kolbudy powitały Pogo-
nistów deszczem. Zimno, 
grząskie boisko nie poma-
gało w grze. Zaczęło się 
od straty bramki… Strata 
w środku pola, kontra i już 
w 13 minucie Tomasz Cie-
cholewski wychodząc sam 
na sam z Katzorem pokonuje 
naszego bramkarza. Szybko 
stracona bramka nie pod-
cięła Pogoni skrzydeł. Do 
przerwy lęborczanie wypra-
cowali sobie trzy wyborne 
sytuacje bramkowe. Gospo-
darze mieli jedną szansę, 
gdy „wypluta” przez Katzora 
piłka dotknęła słupek. Świet-
nie w defensywie spisał się 
Adrian Kochanek skutecz-
nie wyłączając z gry wyso-
kiego i skutecznego Pawła 

„Guliwera” Piotrowskiego.  
Po zmianie stron Pogoń na-
dal kontrolowała spotkanie, 
grała piłką i dążyła do strze-
lenia bramki. Bronią w tym 
meczu okazały się stałe frag-
menty gry. Rzuty rożne bite 
przez Mateusza Sychowskie-
go często znajdywały adre-
satów, dwa z nich skończy-
ły się bramkami. Najpierw 
w 61 minucie głową po rzu-
cie rożnym wyrównuje Rafał 
Morawski, 20 minut później 
także głową gola zdobywa 
Damian Formela. Ostatnie 
minuty nieco nerwowe, wy-
nik bez zmian. W 90 minucie 
w zespole Pogoni zadebiuto-
wał Yegor Bych.

Pogoń odrabia do lidera
PIŁKNA NOŻNA | Dobre wieści płyną z drużyny seniorów Pogoni. Drużyna Waldemara Walkusza w zeszłym tygodniu na wyjaz-
dach pokonała 3. i 4. zespół IV ligi i umocniła się na 2. miejscu w tabeli. 

GKS KoLBuDy –
PoGoń LęBoRK
1:2 (1:0) 
 
bramki: 1:0 Ciecholewski 
(’13), 1:1 Morawski (’61), 
1:2 Formela (’81) 
 
Pogoń: Katzor – Wesser-
ling, Musuła, Kochanek, 
Skibicki, Morawski, 
Sychowski (’90 Bych), 
Formela, Madziąg (’87 
Stankiewicz), Kłos (’61 
Miszkiewicz), Wardziński 
(’75 Sadowski)

fo
t. 
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Do ostatniej chwili ważył się 
występ młodzieżowca Mate-
usza Madziąga. Niemiłosier-
nie faulowany w Kolbudach 
zawodnik doznał urazu, osta-
tecznie dostał wolne, a w jego 

miejsce wskoczył do środka 
pola Gracjan Miszkiewicz.  
Początek spotkania to ataki Po-
goni. Najgroźniejsze sytuacje 
stworzył Formela i Wardziń-
ski. Gospodarze w pierwszym 
kwadransie także zmontowali 
dwie akcje, lecz im mecz trwał 
dłużej tym coraz więcej do 

powiedzenia na boisku miała 
Pogoń. Wynik otworzył w 27 
minucie Mateusz Sychowski 
przytomnie zachowując się po 
kuriozalnym błędzie dzierzgoń-
skiej obrony. „Sychemu” nie 
pozostało nic innego niż skie-
rować piłkę do pustej bramki.   
W II połowie na listę strzelców 
z asystą Morawskiego wpisał 
się Wardziński, dając zespo-
łowi psychiczny luz. Niesieni 
dopingiem licznej grupy ki-
biców Pogoni biało-niebie-
sko-czerwoni oszczędzali siły, 

szanowali piłkę i to była sku-
teczna taktyka. Wynik nie uległ 
zmianie, a Pogoń poświątecz-
ny tydzień kończy z sześcioma 
punktami i odrabia straty do 
liderującego Rodła, który tego 
samego dnia przegrał w Gnie-
winie ze Stolemem. 

- Trzeba pamiętać, że w no-
gach mamy środowe, bardzo 
ciężkie spotkanie w Kolbu-
dach, więc ten tydzień był 
trudny. Potrafiliśmy z tego 
zrobić 6 punktów, dostaliśmy 
pozytywnego kopa. Chłopa-
kom należą się wielkie słowa 
uznania, bo to był morderczy 
wysiłek. Końcówka meczu to 
pokazała – mówił po spotka-

niu trener Pogoni Waldemar 
Walkusz.

• 10 kwietnia 2016 
(niedziela) g. 16 
Pogoń Lębork 
- KP Starogard Gd.  
 
• 16 kwietnia 2016 
(sobota) g. 15 
Stolem Gniewino 
- Pogoń Lębork

• 20 kwietnia 2016 
(środa) g. 17 1/8 PP 
Pogoń Lębork 
– Gryf Słupsk 
 
• 23 kwietnia 2016 
(sobota) g. 16 
Pogoń Lębork 
- Gedania Gdańsk

Komisja ds. rozgrywek 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej rozlosowała pary 1/8 
Pucharu Polski na szczeblu 

Wygrana w Dzierzgoniu
PIŁKNA NOŻNA | Trzy dni później Pogoń zaliczyła kolej-

ny wyjazd, tym razem do trzeciego w tabeli Powiśla Dzierzgoń. 
PowIśLE 
DZIERZGoń 
– PoGoń LęBoRK 
0:2 (0:1) 
 
bramki: 0:1 Sychowski 
(’27), 0:2 Wardziński (’49) 
 
Pogoń: Katzor- Wesserling, 
Musuła, Kochanek, Skibicki 
(’89 Fudala), Morawski, 
Miszkiewicz, Formela, Sy-
chowski (’77 Stankiewicz), 
Kłos (’88 Bych), Wardziński 
(’75 Wierzbowski)

Puchar Polski. 
20 kwietnia zagramy 
z Gryfem Słupsk

wojewódzkim. W wyniku loso-
wania zespół Pogoni Lębork za-
gra 20 kwietnia 2016r. o g. 17 u 
siebie z Gryfem Słupsk (III liga). 
Zwycięzca tego meczu w 1/4 
finału zmierzy się ze zwycięzcą 
spotkania GOSRiT/Wikęd Lu-
zino – Jantar Ustka.

Najbliższe mecze Pogoni
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