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zamów drobne

OGŁOSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

Przetarg na wyłonienie 
przedsiębiorcy, który uzyska 
zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej na 
terenie Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – Pod-
strefa Lębork wraz z nabyciem 
nieruchomości został rozstrzy-
gnięty 31 marca 2016r. Działki 
o powierzchni od 2,0484 ha do 
4,3447 ha nabyły firmy: Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe AMG Sp. z o.o. (branża 

metalowa), AJ FOOD Sp. z o.o. 
(usługi logistyczne) i GRUPA 
SPORTEX S.C. Tomasz Me-
chliński, Krzysztof Wojciecho-
wicz, Łukasz Mechliński (bran-
ża metalowa). Przedsiębiorcy 
zadeklarowali zatrudnienie na 
terenie Strefy blisko 230 osób, 
w tym utworzenie 38 nowych 
miejsc pracy. Łączna wartość 
inwestycji planowanych do re-
alizacji w Strefie wyniesie 35 
mln zł.

-Dwa podstawowe czynniki 
doprowadziły do stworzenia 
w Lęborku atrakcyjnej oferty 

dla inwestorów. Pierwszym 
z nich było objęcie tych tere-
nów statusem Słupskiej SSE 
i związane z tym możliwości 
zwolnień podatkowych, nato-
miast drugim istotnym czyn-
nikiem były podjęte przez nas 
działania w celu uzbrojenia 
tego obszaru w media technicz-
ne i budowa drogi – podkreślił 
Witold Namyślak, Burmistrz 
Miasta Lęborka.

-Teren inwestycyjny w Lębor-
ku przez 3 lata był objęty tzw. 
„Patronatem Strefy”. Po wy-
budowaniu przez Miasto Lę-

bork infrastruktury technicznej, 
przeprowadziliśmy procedurę 
włączenia go w granice Słup-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Teren w przeciągu 
roku czasu od włączenia go do 
strefy, zyskał zainteresowanie 
inwestorów. Inwestorzy poszu-
kują terenów dobrze skomuni-
kowanych, wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych oraz 
przygotowanych infrastruk-
turalnie do szybkiej realizacji 
inwestycji – dodał Mirosław 
Kamiński – Prezes PARR S.A., 
zarządzającego Słupską SSE.
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Trzy firmy inwestują 
w Strefie

BIZNES | Podstrefa Lębork Słupskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zloka-
lizowana w dzielnicy „Lębork Wschód” 
staja się coraz bardziej atrakcyjna dla 
inwestorów. 26 kwietnia w ratuszu 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności odebrali właściciele pierwszych 
trzech firm, które zdecydowały się ku-
pić działki w Strefie.

StrEfA w SKróCIE
Podstrefa „Lębork” o powierzchni 18,7968 ha po-

wstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 
w styczniu 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 166). Obec-
nie na terenie tej podstrefy w ofercie dla inwestorów 
pozostało 10 ha gruntów strefowych. Tereny inwesty-
cyjne w Lęborku posiadają dogodną lokalizację oraz 
komunikację z drogą krajową nr 6, w pobliżu tego 
terenu powstał także niedawno peron kolejki SKM 
„Lębork-Mosty”. Główną osią komunikacyjną Strefy 
została ulica Wileńska, w ramach jej budowy miasto 
zajęło się również uzbrojeniem terenu.

Program 500 plus 
na poczcie str.  5
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Do tragicznego zdarzenia 
doszło na niestrzeżonym 
przejeździe kolejowym na 
ulicy Czołgistów w Lęborku.
Według wstępnych ustaleń 
policji - maszynista widział 

rowerzystę zbliżającego się 
do przejzadu i dawał sy-
gnały dźwiękowe. 42-letni 
mężczyzna, który wjechał 
na przejazd rowerem praw-
dopodobneie ich nie słyszał. 

Mógł też zignorować znak 
„STOP”, który znajduje się 
na przejeździe. Przyczyny 
i okoliczności tego tragicz-
nego zdarzenia bada teraz 
policja i prokuratura. (GB)

Pociąg śmiertelnie 
potrącił rowerzystę
WYPADEK | 42-letni mężczyzna poruszający się na rowerze zginął 
na przejeździe kolejowym na ulicy Czołgistów w Lęborku. Do 
tego tragicznego wydarzenia doszło w poniedziałek 2 maja około 
godziny 9. Rowerzystę potrącił pociąg relacji Katowice-Łeba.Lęborscy kryminalni oraz 

funkcjonariusze z Wydziału 
do Zwalczania Zorganizowa-
nej Przestępczości Narkoty-
kowej CBŚ w Gdańsku pra-
cując nad sprawą wyrabiania 
i rozpowszechniania niebez-
piecznych dla życia i zdrowia 
substancji, zatrzymali w ubie-
gły czwartek (21 kwietnia) 
26-letniego mieszkańca gm. 
Nowa Wieś Lęborska, po-
dejrzanego o ten proceder. 
Przeszukując jego mieszkanie 
i samochód, funkcjonariusze 
znaleźli opakowania ze szko-
dliwymi dla życia i zdrowia 
środkami o wadze ponad 
dwóch kilogramów.

Badania przeprowadzone 
w laboratorium kryminali-
stycznym wykazały, że zawie-
rają one związki chemiczne 
określane mianem „dopala-
czy”.  Mundurowi zabezpie-
czyli wszystkie te substancje 
oraz sprzęt i półprodukty 
o wadze ok. 20 kilogramów, 
służące do ich wyrobu, zapo-

biegając tym samym wprowa-
dzeniu dopalaczy do obrotu.

Zatrzymany mężczyzna 
usłyszał już prokuratorskie za-
rzuty  czynienia przygotowań 
do popełnienia przestępstwa 
sprowadzenia niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia 
wielu osób, polegającego na 

wyrabianiu i zamiarze wpro-
wadzenia do obrotu szkodli-
wych dla zdrowia substancji. 
Grozi mu za to kara pozba-
wienia wolności do 3 lat. Pro-
kurator zastosował wobec 
podejrzanego dozór policyjny 
i zakaz opuszczania kraju.

(KPP)

„Hurtownia” dopalaczy 
pod Lęborkiem
ZATRZYMANIE | Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Lęborku i funkcjona-
riusze z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Central-
nego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku, zatrzymali 26-letniego mieszkańca gm. 
Nowa Wieś Lęborska, u którego znaleźli ponad 2 kilogramy dopalaczy. Zatrzymany jest 
podejrzany o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu niebezpiecznych dla życia i zdrowia 
substancji. Grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
Z CAŁEGO POMORZA

Przy Gimnazjum nr 2 (ul. P. 
Skargi) funkcjonuje obecnie 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią oraz siłownia zewnętrzna. 
Do końca roku 2016 miejsce 
to zamieni się w nowoczesny, 
ogólnodostępny kompleks 
sportowy. Wokół obecnego 
boiska powstanie 4-torowa 
bieżnia okólna o długości 250 

metrów z 100 metrowa pro-
stą i skoczną do skoku w dal. 
Wzdłuż ul. Sieroszewskiego 
(od strony LO 1) wybudowane 
zostaną dwa wielofunkcyjne 
boiska. Większe z nawierzch-
nią uniwersalną przystosowa-
ne będzie do uprawiania gier 
zespołowych: koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej i noż-

nej. Mniejsze boisko zyska 
nawierzchnię ze specjalnego 
rodzaju trawy syntetycznej, 
do tej pory w Lęborku nie 
stosowaną. Na tzw. „krótkiej 
trawie”  będzie można grać 
w tenisa ziemnego i uprawiać 
gry zespołowe. Kompleks zy-
ska też nowe ogrodzenie, pił-
kochwyty, ławki czy kosze, 

a cały teren zostanie na nowo 
zagospodarowany.

W przypadku boiska przy 
Zespole Szkół nr 3 (Al. Wolno-
ści) starą asfaltową nawierzch-
nię szkolnego boiska zastąpi 
syntetyczna nawierzchnia 
uniwersalna. Obie inwesty-
cje mają być zrealizowane do 
końca 2016 roku. (UM)

Nowe boiska w mieście
INWESTYCJA | Lębork wyda prawie 2 miliony złotych na sportowe inwestycje przy szko-
łach. Dwa uniwersalne boiska sportowe i bieżnia ogólna powstanie przy Gimnazjum nr 1 
a nowe boisko wielofunkcyjne zaplanowano przy Zespole Szkół nr 3. Lęborskie inwestycje 
dostały dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego w wysokości 350 tys. zł.
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Organizowana corocznie 
w Wilkowie (gmina Nowa 
Wieś Lęborska) Majów-
ka zdobyła ogólnopolska 
popularność z powodu re-
gularnego bicia rekordów 
świata w nietypowych konku-
rencjach.W centrum tej miej-
scowości można podziwiać 
poprzednie światowe rekordy, 
czyli najdłuższą na świecie 
deskę, najdłuższy na świecie 
stół i największą ręcznie wy-
palaną cegłę. Inne rekordy są 
równie imponujące - to wła-
śnie w Wilkowie w pierwszą 
podróż wyruszyła najdłuższa 
(bo dwudziestometrowa) hu-
lajnoga, tam też ugotowano 
największy garnek polew-
ki rybnej. Rok temu udało 
się pobić rekord muzyczny 
i regionalny, zaprezentowano 
bowiem największe na świe-
cie kaszubskie nuty.

Podczas tegorocznej ma-
jówki, którą zaplanowano na 

15 maja zostanie zaprezen-
towany kolejny muzyczny 
i oryginalny przedmiot - naj-
większe na świecie diabelskie 
skrzypce.

W trakcie imprezy w Wil-
kowie odbędzie się również  
Międzynarodowy Wilkowski 
Zlot Motocykli, odbędzie się 
rajd rowerowy i będzie można 
obejrzeć pokaz akrobatycznej 
jazdy motocyklowej (pokaz 
odbędzie się w Lęborku, na 
ulicy Słupskiej).Inna i bardzo 
widowiskowa atrakcja Ma-
jówki to Zawody Strong Man 
z udziałem gwiazd.

W Wilkowie wystąpią rów-
nież zespoły ludowe, odbę-
dzie się rywalizacja w Baśkę, 
zapowiedziano także Gmin-
ny Otwarty Turniej Sołectw 
o Puchar Wójta.

Zwieńczeniem imprezy 
będzie występ zespołu Don 
Vasyl.

(GB)

Majówka z rekordowymi 
skrzypcami
IMPREZA | W ubiegłym roku na Majówce Wilkowskiej za-
prezentowano największe na świecie nuty kaszubskie. W tym 
roku, organizatorzy wydarzenia również spróbują pobić mu-
zyczny rekord i zaprezentują największe na świecie Muzyczne 
Skrzypce. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 15 maja.
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Lekarz rodzinny: gdy podejrzewamy, że mamy 
problemy ze słyszeniem, udajemy się do lekarza ro-
dzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa.
Laryngolog: podczas wizyty należy odebrać 
wniosek na refundację na aparaty słucho-
we i wkładki uszne. Lekarz na podstawie 
wyników badania słuchu wystawia Zle-
cenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, które jest podstawą do 
ubiegania się o refundację w NFZ.
NfZ: mając wystawione przez le-
karza laryngologa Zlecenie, nale-
ży złożyć je do odpowiedniego 
oddziału NFZ w celu przyznania 
refundacji na aparaty słucho-
we.
Punkt protetyczny KA-MED: 
zlecenie wystawione przez le-
karza laryngologa i zaakcepto-
wane przez NFZ można zreali-
zować w punkcie protetycznym 
gdy wykwalifikowany personel 
na podstawie testu słuchu do-
pasuje odpowiednią pomoc słu-
cho-wą.Po dokonaniu wyboru od-
powiedniego aparatu jego odbiór 
następuje w ustalonym terminie.
PfrON/MOPS/PCPr: o dofinansowanie 
z tych instytucji mogą ubiegać się osoby, 
które złożą odpowiednie dokumenty.

DROGA PO APARATY SŁUCHOWE
LEKArZ 

rODZINNY

LArYNGOLOG

NfZ

PfrON /
MOPS/ PCPr

Podczas rywali-
zacji w Kolbudach 
czterech uczniów 
Gimnazjum nr 1 
oraz uczeń Społecz-
nego Gimnazjum 
Językowego uzy-
skali tytuły laureata:

Karolina Klassa 1. 
- Gimnazjum 
nr 1
Michał Łukaszewicz 2. 
-Gimnazjum nr 1
Hubert Piwar - Gimna-3. 
zjum nr 1
Antoni Szykut. - Gimna-4. 
zjum nr 1
Artur Kamieniecki - 5. 
Społeczne Gimnazjum 
Językowe.

Tytuł finalisty wywal-
czył Maciej Grajew-
ski z Gimnazjum nr 1. 
Najlepiej w konkursie w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych 
zaprezentowała się Karoli-
na Klassa, która zdobyła II 
miejsce w województwie 
i zakwalifikowała się do eta-
pu centralnego konkursu, 
który odbędzie się w Warsza-
wie w dniach 2-4 czerwca br. 

Świetnie wystąpili również 
uczniowie szkół podstawo-
wych, którzy zdobyli w kon-
kursie 4 tytuły laureata:

Jakub Leyk - Szkoła 1. 
Podstawowa nr 8
Filip Lewandowski - 2. 
Szkoła Podstawowa nr 8
Magdalena Nawrot - 3. 
Szkoła Podstawowa nr 8
Jakub Smolik - Szkoła 4. 
Podstawowa nr 4.

Jakub Leyk i Filip Lewan-
dowski będą także reprezen-
tować województwo pomor-
skie podczas warszawskiego 
finału. Warto wspomnieć, że 
ta sama dwójka uczniów 28 
kwietnia zajęła II i III miejsce 
w Małej Olimpiadzie Historii 
Polski na etapie wojewódz-
kim. (UM)

Sukces lęborskich 
uczniów
NAUKA | Lęborscy uczniowie zdobyli wysokie pozycje 
w ogólnopolskim konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego od Obertyna do Wiednia”. Finał wojewódzki 
tego konkursu zorganizowano 27 kwietnia w Kolbudach. 
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Mężczyzna został ujęty 
przez świadków zdarzenia, 
którzy powiadomili poli-
cję. Mundurowi z lęborskiej 
drogówki natychmiast przy-
jechali we wskazane przez 
świadków miejsce, poddali 
podejrzewanego o przestęp-
stwo badaniu alkotestem 
i ustalili przebieg zdarzenia. 
Za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości grozi 
kara pozbawienia wolności 
do 2 lat.

Gdy w niedzielę po połu-
dniu do lęborskiej komendy 
policji wpłynęło zgłoszenie 
o ujęciu w Kamieńcu (gm. 
Cewice) pijanego kierowcy, 
dyżurny niezwłocznie skie-
rował tam patrol drogówki. 
Na miejscu funkcjonariusze 
ustalili przebieg zdarzenia 
i poddali badaniu alkotestem 
ujętego przez świadków 

Żołnierz zatrzymał 
pijanego kierowcę
ZATRZYMANIE | Zarzuty kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwości usłyszy w lęborskiej komendzie 64-latek, któ-
ry mając w organizmie ponad dwa i pół promila alkoholu, 
prowadził auto po drogach Kamieńca.

mężczyznę. Wynik badania 
wskazał, że miał w organizmie-
ponad 2,5 promila alkoholu.

-Sposób jazdy tego mężczy-
zny zaniepokoił innych użyt-
kowników drogi, z który jeden 
zablokował swoim samocho-
dem skodę, uniemożliwiając 
nietrzeźwemu kierowcydalsze 
manewry. Dzięki godnej po-
chwały postawie świadków, 
w tym żołnierza Jednostki 
Wojskowej w Darłowie, którzy 
powiadomili policję i uniemoż-
liwili pijanemu mężczyźnie 
jazdę, nie doszło potencjal-
nego nieszczęścia na drodze.
Policjanci zatrzymali prawo 
jazdy nietrzeźwego kierowcy 
- informuje sierż. sztab. Marta 
Kandybowicz, p.o Oficera Pra-
sowego Komendanta Powiato-
wego Policji w Lęborku

Teraz mężczyzna odpowie za 
prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości, za co grozi mu 
kara pozbawienia wolności 
do 2 lat i zakaz prowadzenia 
pojazdów przez okres co naj-
mniej 3 lat.

(KPP)fo
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Uroczystość rozpoczął pod-
niesieniem Flagi Państwowej 
poczet flagowy 1 Batalionu 

|Zmechanizowanego w Lębor-
ku. Następnie, Teresa Ossow-
ska – Szara, Starosta Lębor-

ski, w krótkim wystąpieniu 
przybliżyła wszystkim obec-
nym znaczenie kolorystyki 

Święto Flagi RP
RELACJA | To było patriotyczne, barwne i doniosłe wydarze-
nie. Na terenie Starostwa Powiatowego w Lęborku 2 maja 
zorganizowano uroczystości związane ze Świętem Flagi RP.

i  symbolu flagi, jako  znaku 
suwerenności narodowej.

Okolicznościowy montaż 
słowno-muzyczny pod kierun-
kiem Jolanty Barańczuk zapre-
zentował Młodzieżowy Dom 
Kultury w Lęborku, a wiązan-
kę melodii patriotycznych wy-
konała  Orkiestra Dęta Ziemia 
Lęborska, a choreograficzne 
układy taneczno-marszowe za-
prezentował Zespół Mażoretek 
z tamburmajorem panią Wie-
sławą Wojciechowicz.

(GB)
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Pełen humoru i ciepła 
spektakl o niesfornym niedź-
wiadku – Tymoteuszu Rym 
Cim Cim i samotnie wycho-
wującym go Tacie niedźwie-
dziu. Tymoteusz przygarnia 
bezdomnego psa, co pro-
wadzi do wielu zabawnych 
perypetii. W przedstawieniu  
ożywają poduszki, koce, 
poszewki i inne przedmioty 
codziennego użytku, kreując 
przy pomocy wyobraźni wi-
dza pełnokrwiste komediowe 
postacie z serii dziecięcych 
sztuk Wilkowskiego o Ty-
moteuszu: Misia i jego Tatę, 
Ptaki, Kwokę, Psiuńcia i Li-
sicę.Perypetie Tymoteusza 
i jego rodziny towarzyszą 

już od blisko czterdziestu lat 
kolejnym pokoleniom dzie-
cięcej publiczności. Tym ra-
zem Tymoteusz w drodze do 
sklepu spotyka pieska, z któ-
rym bardzo się zaprzyjaźnia. 
Jednak pomysł posiadania 
psa bardzo nie podoba się 
jego Tacie. Tymek i Psiuń-
cio nie mogą się jednak roz-
stać...

Początek o godzinie 15.00. 
Bilety w cenie 5 zł (dzieci) 
i 8 zł (dorośli) dostępne są 
w kasie 

Kina przy ulicy Gdańskiej 
oraz w CIT przy alei Nie-
podległości 6. Liczba bile-
tów jest ograniczona.

(GB)

Spektakl dla dzieci w Stacji Kultura
TEATR | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na czwarte przedstawienie z cyklu „Niedzielne spotkania z teatrem”. 15 maja Teatr 
Gdynia Główna zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod tytułem „Tymoteusz Rym Cim Cim”.
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W rajdzie wzięło udział 57 
zawodników. Organizatorzy 
podkreślają, że rajd od lat 
jest on doskonałą okazją do 
aktywnego spędzenia wole-
go czasu podczas rozpoczy-
nającej się majówki. 

W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, zwycięzcą zo-
stał Arkadiusz Petka. Drugie 
miejsce zajął Michał Chmie-

lecki, natomiast trzecie, Da-
riusz Skierka. Wśród kobiet, 
najszybszą okazała się Pani 
Paulina Boryło. Organi-
zatorzy wyłonili również 
i nagrodzili najstarszego 
i najmłodszego uczestnika. 
W tegorocznej edycji byli 
to: Pan Zenon Chmieliński 
(71 lat), oraz Filip Borlik (7 
lat). (SP)
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Rajd Turystyczny 
Cyklistów
ROWERY | Już po raz 14 Starostwo Powiatowe w Lę-
borku, wraz z Gminą Nowa Wieś Lęborska oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zorganizowa-
li Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów pod hasłem „Jeste-
śmy w Unii”

ŚMIECI | Firma wywozo-
wa ELWOZ przeprowadzi 
zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych na terenie Gminy 
Wicko.

Na 10 maja (wtorek) zbiórka 
pojawi się w miejscowościach 
- Wicko,Steknica, Nowęcin, 
Żarnowska, Lucin, Charbrow-
ski Bór, Krakulice, Podroże, 
Chabrowo, Wrzeście, Górka, 
Wrześcienko, Białogarda, Gęś, 
Poraj, Skarszewo. Dzień później 
zbiórka odbędzie się w miejsco-
wościach:Roszczyce, Zdrzewno, 

Gąska, Kopaniewo, Nieznacho-
wo, Wojciechowo, Strzeszewo, 
Maszewko, Komaszewo, Bar-
gędzino, Skarbsk, Dymnica, 
Ulinia, Szczenurze, Łebieniec, 
DychlinoOdpady należy wysta-
wić bezpośrednio przy głównej 
drodze asfaltowej lub szutrowej 
tak aby był swobodny dojazd 
pojazdem wielkogabarytowym 
oraz aby nie  utrudniały ruchu 
pojazdów i pieszych, najpóźniej 
do godziny 08:00. Odpady wy-
stawione po tym terminie nie 
będą odbierane. (GB)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę ogrodni-
czą w Gościcinie, 530m, cena 
5000zł. Tel: 601-729-256

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

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

INNE
Sprzedam felgi z oponami 4 szt 
całoroczne 185/55 R14, cena 
250 złotych za komplet, stan 
idealny. Tel: 601-729-256

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i 

chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, 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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

Szkody komunikacyjne, ma-

jątkowe, likwidacja, wyceny, 
kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

Usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

Sprzedam 2 komody olcha 
szerokość 130 cm, wysokość 
93 cm, głębokość 43 cm, cena 
330 zł, szerokość 85 cm, wyso-
kość 75 cm, głębokość 45 cm, 
cena 220 zł. Tel: 510-501-955

Kupię Bursztyn. Tel: 532-110-
190

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

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

Sprzedam łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapa-
chy, duży wybór, tel. 660 731 
138

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

Sprzedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

Sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

510 894 627
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Łebskie stoisko pojawi-
ło się na warszawskich 
targach w dniach 22-24 
kwietnia. Właśnie to miej-
sce było jednym z najbar-
dziej obleganych przez od-
wiedzających targi gości. 
Wszystko to za sprawą bo-
gatej oferty rozrywkowej 
na zbliżający się sezon let-
ni oraz miłej obsługi.Oso-
by odwiedzające łebskie 
stoisko chętnie zadawały 
pytania oraz zabierały ze 
sobą ulotki i broszury in-
formacyjne. Elementem 
wyróżniającym Łebę spo-
śród innych stoisk była or-
ganizacja wielu ciekawych 
oraz wesołych konkursów , 
w których za uczestnictwo 
można było wygrać łebskie 
gadżety oraz lazurowe ko-
szulki z napisem „Jestem 
Łebski”.

Łebskie stoisko odwie-
dził też wójt gminy Gnie-
wino, który bardzo pozy-
tywnie wypowiadał się 
o Łebie i jej nowoczesnym 
i świeżym spojrzeniu na 
promocję.

Akcja promocyjna ku-
rortu w Warszawie została 
doceniona również przez 
organizatorów Międzyna-
rodowych Targów Tury-
styki i Wypoczynku LA-
TO2016.  Stoiska z Łeby. 
Malborka, Krynicy Mor-
skiej i Północnych Kaszub 
zrzeszonych w ramach 
Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej 
otrzymały od organiza-
torów targów prestiżowe 
wyróżnienie za „Najbar-
dziej profesjonalną obsłu-
gę stoiska”.

(MS)

Promocja Łeby na turystycznych targach
TURYSTYKA | Przedstawiciele Urzędu Miasta Łeby oraz LOT Łeba-Błękitna Kraina uczestniczyli w Międzynarodowych Tar-
gach Turystyki i Wypoczynku 2016, które odbyły się w Centrum Kongresowym MT w Warszawie. Stoisko Łeby było jednym 
z najbardziej obleganych przez odwiedzających targi gości.
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Wysoka stawka niedziel-
nego meczu nie była sprzy-
mierzeńcem piłkarskich 
fajerwerków. Do przerwy 
żadnej z drużyn nie udało 
się zdominować rywala na 
tyle, żeby otworzyć wynik. 
Po przerwie tracące do Po-
goni punkt Rodło dwa razy 
za sprawą Górki znalazło 
drogę do bramki Katzora. 
W tak ważnym spotkaniu 
nie obyło się bez kontrower-
sji. W 11 minucie Formela 
trafił do bramki Rodła, ale 
sędzia Jewgienij Adamonis 
dopatrzył się spalonego. Tuż 
po przerwie Formela wycho-
dził na czystą pozycję, ale 
po interwencji Kalinowskie-
go runął na ziemię. Gwizdek 
arbitra milczał. W pome-
czowej wypowiedzi trener 
Walkusz wprost powiedział 
o wypaczonym wyniku. 
- Powtórzyła się sytuacja 
z jesieni kiedy to też mieli-
śmy dobrą passę, byliśmy 
wysoko w tabeli, przyje-
chało Rodło i wygrało 5:2. 

Dziś jechaliśmy żądni re-
wanżu, mieliśmy w planie 
odskoczyć na kilka punktów. 
Niestety życie płata figle no 
i przyszło nam przełknąć 
gorycz porażki - mówił po 
meczu w Kwidzynie trener 
Pogoni Waldemar Walkusz. 
- Na wstępie chciałbym 
przeprosić wszystkich kibi-
ców lęborskich, szczególnie 
tych co przyjechali za nami 
tyle kilometrów, że musie-
li oglądać czwartą porażkę 
w sezonie naszego zespołu. 
Ten mecz wcale nie musiał 
się tak skończyć. Niestety 
negatywnym bohaterem me-
czu był sędzia Adamonis, 
który wypaczył wynik tego 
spotkania. Nie pozostaje 
nam nic innego jak grać do 
końca, trenować i walczyć. 
W tej chwili Rodło ma nad 
nami 2 punkty przewagi, jest 
8 kolejek do końca. Obie-
cuję, że do końca będziemy 
walczyć o to pierwsze miej-
sce.

/JP/

Przegrana z Rodłem
PIŁKA NOŻNA | W spotkaniu na IV-ligowym szczycie po dwóch golach Mateusza Górki w drugiej połowie Rodło wygrało z Po-
gonią 2-0 i wróciło na pozycję lidera. 

W turnieju drużynowym 
wystąpiło  61 drużyn wyłonio-
nych z rankingu i eliminacji 
wojewódzkich a w turnieju 
indywidualnym wystartowało 
128 zawodniczek i zawodni-
ków wyłonionych na podsta-
wie rankingu ogólnopolskiego 
(32) i eliminacji wojewódz-
kich. 

W turnieju drużynowym 
juniorów Poltarex Pogoń Lę-
bork grając w składzie : Sła-
womir Dosz, Jacek Staniszew-
ski i Hubert Labuda pokonali 
Mlexer Elbląb 3:0 a następnie 
ulegli 2:3 Podwawelski Kra-
ków i 0:3 Olimpii Grudziądz 
zajmując miejsca 17-24. 
W grze pojedynczej  Sławomir 
Dosz (Poltarex Pogoń Lębork) 
w I rundzie pokonał Sławo-
mira Strychalskiego (LUKS 
Chełmno) 4:1 (5,-11,8,4,6)  , 
w II rundzie wygrał z Domi-
nikiem Borowskim (Return 
Piaseczno) 4:0 (5,8,9,8), by w  
III rundzie ulec Kacprowi Pe-
taś (Ostródzianka Ostróda) 2:4 
(-9,12,-9,-9,6,-7) . Grając dalej 
w turnieju pocieszenia pokonał 
Jakuba Kużmicza (Kolping 
Jarosław) 3:0 i Mateusza Li-
pińskiego Dojlidy Białystok) 
3:1 zajmując ostatecznie miej-
sce 9-12.W grze podwójnej 

mężczyzn w parze z Karolem 
Wiśniewskim (niestowarzy-
szony) Sławomir  Dosz zdobył 
brązowy medal. Pokonali oni 
kolejno pary: I runda - Dawid 
Balcerzak (Polonia Bytom)/
Dawid Jóżwiak (Polonia Śmi-
giel) 3:2 (-13,8,-6,4,6), II runda 
Mateusz Lipiński/Przemysław 
Walaszek (Dojlidy Białysto-
k)3:1 (-8,9,6,6), w ćwierćfina-
le - Wojciecha Gronowskiego 
(LUKS Chełmno)/Macieja 
Kotarskiego (Bronowianka 
Kraków) 3:2 (-7,5,-5,8,9), by 

w półfinale przegrać z parą To-
masz Kotowski/Kamil Urba-
nowicz (Energa Toruń) 1:3 
(6,-5,-8,-9). W grze mieszanej 
Sławomir Dosz wraz z Kata-
rzyną Płotką GOSRiT Luzi-
no w I rundzie pokonali parę 
Natalia Matwiszyn/Łukasz 
Kużmiak 3:0 (5,5,5), w II run-
dzie parę Weronika Mielnic-
ka/ Kacper Petaś 3:0 (8,11,7) 
a III rundzie ulegli parze Julia 
Szymczak/Kamil Urbanowicz 
0:3 (-6,-10,-6).

/PL/

Brązowy medal dla Sławomira Dosza
TENIS STOŁOWY | Juniorzy Poltarex Pogoń Lębork dobrze wypadli w Drużyno-

wych i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym 
w Ostródzie. Zawody zorganizowano w dniach 28.04 i 01.05.2015.
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