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Wieża ciśnień 
 będzie muzealną perełką

Najważniejsze działa-
nia w projekcie to  przede 
wszystkim adaptacja Wieży 
Ciśnień w Parku Chrobrego, 
wieży kościoła NMP i Sank-

tuarium św. Jakuba Ap. na 
działalność muzealną, tu-
rystyczną i wystawienniczą 
oraz umiejscowienie w wie-
żach atrakcyjnych punktów 
widokowych.

W ramach projektu wyre-
montowane zostaną ulice: 
Waryńskiego, Młynarska, 

Długosza i Armii Krajowej 
(z fragmentami przyległych 
ulic: Chodukiewicza, Przy-
zamcze, Plac Pokoju), oraz 
fragment murów obronnych 
przy ul. Przymurnej. Zago-
spodarowany zostanie także 
skwer między ul. Przymur-
ną, a rzeką Łebą.

-Projekt wychodzi naprze-
ciw postulatom nadania 
centrum miasta Lęborka 
atrakcyjniejszego oblicza. 
Niewątpliwie taką atrakcją 
będzie możliwość podzi-
wiania panoramy Lęborka 
z punktów widokowych 
(uruchomionych w Wieży 

Ciśnień oraz kościele NMP 
i Sanktuarium św. Jakuba). 
Poszerzona zostanie tak-
że miejska baza muzealna. 
Będzie to możliwe poprzez 
adaptację Wieży Ciśnień 
na potrzeby muzealne 
oraz stworzenie sal histo-
ryczno-wystawienniczych 

w obu obiektach sakralnych. 
W Wieży Ciśnień funkcjo-
nować ma także dział arche-
ologii, w ramach którego 
będą organizowane lekcje 
muzealne dla najmłodszych 
- tłumaczą 
urzędnicy 
miejscy.

INWESTYCJA | Zaniedbana i trochę zapomniana Wieża ciśnień w Lęborku zamieni się muzealną perełkę z platformą wido-
kową. To jeden z efektów miejskiego programu o wartości aż 13 milionów złotych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wy-
sokości 60 procent kosztów, czyli ponad 7 milionów złotych.
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Autobusy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku kursować będą następująco:

24.12.2016r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy w sobotę: 
linia nr 1 do godz. 15:09 (Sportowa), •	
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 3 do godz. 15:26 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 4 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd),•	
linia nr 5 do godz. 15:27 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 6 do godz. 16:13 (Pl. Piastowski zjazd),•	
linia nr 20 do godz. 08:46 (Cmentarz).•	

25.12.2016r. (Boże Narodzenie), 26.12.2016r. (drugi dzień świąt) 
- kursować będą autobusy linii nr 2, nr 4, nr 5, nr 20 : 

linia nr 2•	  Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz      
według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek    
Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd).

linia nr 20•	  Plac Piastowski – Cmentarz: 9:43. 
linia nr 4•	  Sportowa - Lubowidz       
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek Lubowidz)   
do godz. 19:30 (Sportowa).

- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa: 09:15, 16:15.
Sportowa - Plac Piastowski: 15:30, 19:30. 

31.12.2016r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy w sobotę:
linia nr 1 do godz. 15:09 (Sportowa), •	
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 3 do godz. 15:26 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 4 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd),•	
linia nr 5 do godz. 15:27 (Pl. Piastowski zjazd), •	
linia nr 6 do godz. 16:13 (Pl. Piastowski zjazd),•	
linia nr 20 do godz. 08:46 (Cmentarz).•	

01.01.2017r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje.
W dniach 23 grudnia 2016r. – 1 stycznia 2017 r. z uwagi na przerwę świąteczną w szko-
łach zawieszone zostają kursy szkolne.

KOmuNIKACjA mIEjSKA 
W ŚWIętA BOżEGO NARODZENIA I NOWy ROK

Policjanci z lęborskiej dro-
gówki wspólnie z funkcjona-
riuszami Inspekcji Transpor-
tu Drogowego kontrolowali 
autobusy przewożące dzieci 
i młodzież do szkoły. Tego 
rodzaju działania prowadzo-
ne są cyklicznie na terenie 
powiatu lęborskiego. Ich ce-
lem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa młodych uczestni-
ków ruchu drogowego.

Mundurowi zwracali 
szczególną uwagę na pra-
widłowe oznaczenie auto-
busów przewożących dzieci 
i młodzież, trzeźwość kie-
rowców, stan techniczny au-
tobusów i uprawnienia do 

kierowania tego rodzaju 
pojazdami.Dbali też o bez-
pieczeństwo uczniów wy-
siadających na przystankach 
w pobliżu szkół. Kontrolo-
wali prawidłowość oznako-
wania przystanków i dróg 
do szkół oraz sprawdzali, 
czy dzieci przewożone są 
w sposób zgodny z przepisa-
mi.Funkcjonariusze poddali 
kontroli łącznie 15 autobu-
sów szkolnych. Za nieprawi-
dłowy stan techniczny tych 
pojazdów (braki w oświetle-
niu, niewłaściwe ogumienie, 
wadliwy układ hamulcowy) 
zatrzymali 4 dowody reje-
stracyjne, a za nieprawidłowe 

oznakowanie autobusu nało-
żyli na kierującego 1 mandat 
karny.

Funkcjonariusze podkreśla-
ją, że podczas prowadzonych 
wcześniej działań „Telefo-
ny komórkowe” mundurowi 
nałożyli mandat karny na 
kierowcę autobusu, który 
przewoził dzieci korzystając 
w tym czasie z telefonu ko-

mórkowego w sposób nie-
zgodny z przepisami. Działa-
nia lęborskich mundurowych, 
podejmowane wspólnie z In-
spekcją Transportu Drogowe-
go mają na celu eliminowanie 
wszelkiego rodzaju nieprawi-
dłowości podczas przewozu 
dzieci i młodzieży i tym sa-
mym zapewnienie ich bezpie-
czeństwa na drodze. (KPP)

Kontrole autobusów 
szkolnych
BEZPIECZEŃSTWO | Policjanci z lęborskiej drogówki wspólnie 
z funkcjonariuszami inspekcji Transportu Drogowego prowa-
dzili działania „autobus szkolny”. Tego rodzaju działania pro-
wadzone cyklicznie na terenie lęborskiego powiatu, mają na 
celu eliminowanie wszelkich nieprawidłowości związanych 
z przewozem dzieci i młodzieży i tym.
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Baner będzie wisiał przez 
cały sezon zimowy w gór-
skiej stolicy Śląska. Przez 
cały okres świąteczno-zi-
mowy Szczyrk odwiedzają 
setki tysięcy sympatyków 
jazdy na nartach jest to 
więc najlepsza promocja 
dla Łeby.

-Baner został zawieszony 
dzięki współpracy partner-
skiej Łeby ze Szczyrkiem 
w ramach projektu „Morze, 
Góry i Mazury”, którego 
głównym celem jest wza-
jemna współpraca i pro-
mocja trzech miast: Łeby, 
Szczyrku i Mikołajek - tłu-
maczy Michał Sałata, Asy-
stent Burmistrza Miasta 
Łeby ds. Kultury i Sportu.

(GB)

Łeba promuję się w górach
TURYSTYKA | W śnieżno-białym Szczyrku przy głównej drodze zawieszony został 
baner zachęcający do przyjazdu do słonecznej i gorącej Łeby na wakacje 2017.
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ZAPOWIEDŹ | Fajer-
werki, przeboje muzyczne 
wszechczasów i życzenia 
od Burmistrza. Właśnie w 
taki sposób będzie można 
pożegnać Stary Rok w Lę-
borku.

Wydarzenie odbęzie się na 
Placu Pokoju.

Około godz. 23.15 roz-
pocznie się koncert zespo-
łu For Sale, który zagra dla 
mieszkańców covery hitów 
wszechczasów. Pięć minut 
przed północą życzenia no-
woroczne mieszkańcom zło-
ży burmistrz miasta Lęborka, 
a o północy niebo w centrum 
miasta rozświetli kilkuminu-
towy pokaz sztucznych ogni 
z towarzyszeniem muzyki.

Po pokazie lęborczanie będą 
mogli dalej bawić się przy 
muzyce zespołu Fort Sale.

(GB)

Miejski Sylwester
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Miejski projekt nazwano 
„Skarby Lęborka – ukaza-
nie dziedzictwa kulturowego 
miasta przez odratowanie 
i wyeksponowanie elemen-
tów zabytkowego centrum”. 
Urzędnicy zgłosili inicjatywę 
do RPO na 2014-2020, Oś 
priorytetowa 08. Konwersja, 
Działanie 08.03. „Materialne 
i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe”,gdzie projekt 
uzyskał wysoką punktację 
i trafił na  1. miejsce listy re-
zerwowej  Oszczędności na 
innych projektach sprawiły, 
że lęborska inicjatywa została 
przeznaczona do realizacji.

Najważniejsze działania 
w projekcie to  przede wszyst-
kim adaptacja Wieży Ciśnień 

w Parku Chrobrego, wieży 
kościoła NMP i Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. na działalność 
muzealną, turystyczną i wy-
stawienniczą oraz umiejsco-
wienie w wieżach atrakcyj-
nych punktów widokowych.

W ramach projektu wyre-
montowane zostaną ulice: 
Waryńskiego, Młynarska, 
Długosza i Armii Krajowej 
(z fragmentami przyległych 
ulic: Chodukiewicza, Przy-
zamcze, Plac Pokoju), oraz 
fragment murów obronnych 
przy ul. Przymurnej. Zago-
spodarowany zostanie także 
skwer między ul. Przymurną, 
a rzeką Łebą.

- Projekt wychodzi na-
przeciw postulatom nada-

nia centrum miasta Lęborka 
atrakcyjniejszego oblicza. 
Niewątpliwie taką atrakcją bę-
dzie możliwość podziwiania 
panoramy Lęborka z punktów 
widokowych (uruchomionych 
w Wieży Ciśnień oraz koście-
le NMP i Sanktuarium św. 
Jakuba). Poszerzona zostanie 
także miejska baza muzealna. 
Będzie to możliwe poprzez 
adaptację Wieży Ciśnień na 
potrzeby muzealne oraz stwo-
rzenie sal historyczno-wysta-
wienniczych w obu obiektach 
sakralnych. W Wieży Ciśnień 
funkcjonować ma także dział 
archeologii, w ramach które-
go będą organizowane lekcje 
muzealne dla najmłodszych - 
tłumaczą urzędnicy miejscy.

Inne efekty programu to za-
gospodarowanie skweru przy 
ul. Przymurnej, gdzie stwo-
rzone zostanie nowe miejsce 
rekreacyjne, w którym miesz-
kańcy i odwiedzający miasto 
będą mogli spędzać wolny 
czas, także poza sezonem let-
nim.

Lęborski projekt ma wy-
korzystywać nowoczesne 
i innowacyjne rozwiązania 
- w Wieży Ciśnień zainstalo-
wane zostaną m.in. plansze 
LED-owe na których znajdą 
się informacje i zdjęcia doty-
czące poszczególnych insta-
lacji, oraz infokioski, które 
będą stanowiły multimedial-
ną informację dla odwiedza-
jących.

13 milionów na działalność muzealną

Spotkanie z inwestorem, fir-
mą Alu -System z Bydgoszczy 
zorganizowano w poniedział-
kowe przedpołudnie 5 grudnia 
w lęborskim ratuszu. W wy-
darzeniu wziął udział Witold 
Namyślak, burmistrz Lębor-
ka, Mariusz Kamiński, prezes 
zarządu Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

W lęborskiej podstrefie ma 

50 miejsc pracy w Lęborku
INWESTYCJA | W lęborskiej podstrefie SSSE będą powstawały hale magazynowe. 
Nowy inwestor zapowiedział stworzenie zakładu, który będzie działał w innowacyjnej 
technologii. Docelowo firma zatrudni 50 osób.

powstać nowy oddział firmy 
z Bydgoszczy, która wyspe-
cjalizowana jest w produkcji 
stolarki aluminiowej. Zasto-
sowana tam technologia ma 
być o 20 procent lepsza od 
tradycyjnych rozwiązań. Na 
początku powstanie hala ma-
gazynową o powierzchni 3 ty-
sięcy metrów kwadratowych, 
później powstanie hala pro-
dukcyjna.Właśnie w Lęborku 
powstawać mają konstrukcje 
hal stalowych, docelowo na 
miejscu mają powstawać całe 
hale, także namiotowe.

- Na początek zatrudnionych 
będzie 10 osób, docelowo w 
zakładzie będzie pracowało  
50 osób. Będziemy szukal  

spawaczy i ślusarzy, zatrud-
nienie znajdą także szwacz-
ki, które będą tworzyć hale 
namiotowe - podkreśla Piotr 
Kałużny, właściciel firmy 
Alu-System.

Podczas lęborskiego spotka-
nia inwestor otrzymał pozwo-
lenie na działalność w strefie, 
trwają prace projektowe hali, 
która tam ma powstać.

Firma Alu-System to już 
czwarty inwestor działają-
cy w lęborskiej podstrefie. 
Wcześniej kupiło tam dział-
ki trzech przedsiębiorców 
- firma Sportex zajmująca 
się m.in. obróbką blach, AJ 
Food, przedsiębiorstwo z 
branży żywnościowej i firma 

AMG, producent kontenerów 
i konstrukcji stalowych.

FIrma Sportex zadeklarowa-
ła budowę w strefie nowego 
zakładu i zatrudnienie około 
30 osób, AJ Food zaplanował 
natomiast budowę magazynu 
do przechowywania żyw-
ności. W przypadku trzeciej 
firmy - lęborskiego zakładu 
AMG inwestycja w strefie 
polegać ma na przeniesieniu 
tam zakładu z ulicy Słupskiej. 
Przedstawiciele firmy dekla-
rowali, że w trzech lokaliza-
cjach będzie pracowało razem 
187 osób, z czego 38 osób to 
będą nowo zatrudnieni pra-
cownicy.

(GB)

INWESTYCJA | Zaniedbana i trochę zapomniana Wieża ciśnień w Lęborku zamieni się muzealną perełkę z platformą widoko-
wą. To jeden z efektów miejskiego programu o wartości aż 13 milionów złotych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wyso-
kości 60 procent kosztów, czyli ponad 7 milionów złotych.

Szczegółowy zakreS prac:
Przebudowa wieży Ciśnień
Remont Wieży Ciśnień w celu uruchomienia platformy widokowej, 
zagospodarowania pomieszczeń ekspozycji eksponatów muze-
alnych i zabytków techniki, wystaw okresowych i pomieszczeń 
obsługi ruchu turystycznego. Zakres prac obejmuje m.in.: wymia-
nę stropów i dachu, remont pomieszczeń, uzupełnienie ubytków 
w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, remont klatki schodo-
wej, montaż dźwigu osobowego, montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej, prace instalacyjne.

remont i udostęPnienie wieży 
zabytkowego kośCioła nmP
Utworzenie sal ekspozycyjnych i punktu widokowego na najwyż-
szym poziomie wieży, restauracja i odsłonięcie dla zwiedzających 
zabytkowych organów. Zakres prac obejmuje m.in.: remont ele-
wacji, wykonanie nowych schodów na wieżę, remont witraży, re-
nowację podstawy dzwonów, przebudowę mechanizmu zegarów, 
modernizację instalacji.

remont i udostęPnienie wieży zabytkowego 
sanktuarium św. Jakuba
Dostosowanie wieży kościoła na punkt widokowy dostępny dla 
ruchu turystycznego. Zakres prac obejmuje m.in.: prace konser-
wacyjne ścian i posadzek, wykonanie klatki schodowej, renowację 
konstrukcji podtrzymującej dzwon i zegar, renowację drzwi wej-
ściowych, modernizację instalacji.

Przebudowa uliC długosza, młynarskieJ i armii kra-
JoweJ wraz z fragmentami uliC gdańskieJ, franCisz-
kańskieJ, ChodukiewiCza, PrzyzamCze, Pl.PokoJu

Przebudowa uliC w Centrum miasta
Zakres prac obejmuje: wykonanie nowych nawierzchni ulic (2259 
m2), chodników (2839 m2), miejsc postojowych (426 m2), kanali-
zacji deszczowej (345 mb), 20 nowych latarni, montaż małej infra-
struktury: ławki, śmietniki, czy nasadzenie nowych drzew.

Przebudowa ul. waryńskiego
Przebudowa ulicy Waryńskiego do Placu Pokoju. Powierzchnia 
1095,4 m2, przebudowa mostu na kanale młyńskim, przebudowa 
oświetlenia (6 latarni).

zagosPodarowanie skweru Przy ul. PrzymurneJ
Zagospodarowanie skweru o powierzchni 3 657 m2 wraz z utworze-
niem placu zabaw. Ciąg pieszy o szer. 2,5 m o nawierzchni z tłucz-
nia,  mała infrastruktura (ławki - 42, kosze na śmieci - 5, urządzenia 
placu zabaw - 6 szt., lampy parkowe - 9 szt.)

PraCe konserwatorskie na fragmenCie 
średniowieCznyCh murów obronnyCh 
Przy ul. PrzymurneJ
Prace konserwatorskie muru na długości ok. 45 metrów – m.in. 
oczyszczenie powierzchni, dezynfekcja, usunięcie uzupełnień, wy-
pełnienie szczelin, uzupełnienie cegieł, hydrofobizacja, odsalanie.
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W planie jest wybudowanie 
nowej trybuny głównej. Ma 
ona mieć ok. 1000 miejsc 
w tym ok. 300 zadaszo-
nych. Połączona ona będzie 
z budynkiem administracyj-
no-socjalnym spełniającym 
wymogi II ligi tj. posiadać 
wymagane przepisami li-
cencyjnymi pomieszczenia, 
m.in.: 4 przestronne szat-
nie, miejsca dla kierownika 
bezpieczeństwa, sędziów 
i obserwatora, pomieszcze-
nia dla mediów, trybunę 
VIP czy salę konferencyj-
ną. Dwukondygnacyjny bu-
dynek z piwnicą ma mieć 
powierzchnię ok. 700 m2. 
W piwnicy ma być umiesz-
czona siłownia i sauna. Pro-
jekt ma uwzględniać możli-
wość wyjścia zawodników 
rozgrywających mecze nie 
tylko na boisko główne, ale 
też na te ze sztuczną na-
wierzchnią. Projekt uwzględ-
nia także przebudowę trybun 
na boisku bocznym.

Budowa nowej trybuny 
z budynkiem socjalnym to 
kolejny etap modernizacji 
stadionu. Ostatnie ważne in-
westycje  na miejskim obiek-
cie to budowa pełnowymia-
rowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, oraz małego 
z naturalną nawierzchnią, 
lekkoatletyczna bieżnia czy 
system automatycznego 
podlewania boiska główne-

go. Sukcesywnie wymienia-
ne jest ogrodzenie stadionu, 
pojawiły się nowe chodni-
ki, boksy dla zawodników  
i drobniejsze inwestycje. Od 
kilku tygodniu działa także 
sztuczne oświetlenie bieżni, 
które powstało w ramach 
miejskich inwestycji o war-
tości 68 tys. zł.
O potrzebie budowy nowej 
trybuny i zaplecza socjalne-

go na stadionie środowisko 
piłkarskie mówi się od wielu 
lat. Ostatnie sukcesy piłka-
rzy Pogoni Lębork, awans 
drużyny seniorów po 16 la-
tach do III ligi, oraz coraz 
wyższe wymogi licencyjne 
stawiane przez Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej wymagają 
podjęcia inwestycji w infra-
strukturę. Stadion Miejski 
to nie tylko piłka nożna. 
Pełnowymiarowa bieżnia 
lekkoatletyczna z rzutniami 
przyciąga na obiekt liczne 
rzesze amatorów ruchu na 
świeżym powietrzu. Z bież-
ni przez cały dzień korzy-
stają zarówno amatorzy, jak 
i sportowcy zrzeszeni w lek-
koatletycznych klubach. Od 
kilku tygodniu mogą to ro-
bić także po zmroku dzięki 
wybudowanemu kosztem 68 
tys. zł sztucznemu oświetle-
niu bieżni. Do południa na 
stadionie lekcje WF-u reali-
zuje młodzież szkolna.

(GB)

coraz bliżej trybuny
INWESTYCJA | Pracownia „Szpilewicz architekci” opracuje na zlecenie miasta doku-
mentację budowlaną trybuny i budynku administracyjno-socjalnego, która powsta-
nie na Stadionie Miejskim w Lęborku. Warte 118.018 zł zlecenie ma zawierać m.in. 
pozwolenie na budowę. inwestorem trybyny będzie miasto, zaplanowano pozyska-
nie na to dofinansowania ze środków ze środków centralnych i wojewódzkich.
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wniosku o pozwolenie • 
na budowę lub rozbiór-
kę (B-1)
zgłoszenia budowy lub • 
przebudowy budynku 
mieszkalnego jednoro-
dzinnego (B-2)
oświadczenia o posiada-• 
nym prawie do dyspo-
nowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane 
(B-3)
informacji uzupełnia-• 
jącej do wniosku o po-
zwolenie na budowę lub 
rozbiórkę, zgłoszenia 

budowy lub przebudo-
wy budynku mieszkal-
nego jednorodzinne-
go oraz oświadczenia 
o posiadanym prawie 
do dysponowania nie-
ruchomością na cele 
budowlane (B-4).

Nowe wzory dokumentów 
dostępne są do pobrania 
w internecie (w wersji DOC 
i PDF) pod poniższym adre-
sem:
www.powiatleborski.bip.
gov.pl/

(BG)

Nowe wzory dokumentów
SAMORZĄD | Wydział Budownictwa Starostwa Powia-
towego w Lęborku informuje, że od dnia 17 grudnia 2016r. 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa z dnia 24 sierpnia 2016r., obowiązywać będą 
nowe wzory:
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Celebracja tego wydarzenia 
rozpoczęła się uroczysta 
mszą świętą. Następnie go-
ście udali się na halę wido-
wiskową Szkoły Podstawo-
wej w Łebie, gdzie odbyły 
się pozostałe atrakcje zwią-
zane z tym świętem.Festiwal 
Pomuchla to przede wszyst-
kim duży konkurs kulinarny 
podczas, którego prezento-
wane są potrawy z dorsza 
przygotowane w dwóch 
kategoriach: kuchnia domo-
wa i kuchnia restauracyjna. 
Komisja jurorska nagrodziła 
autorów najsmaczniejszych 
potraw w obu konkurso-
wych kategoriach. W kate-
gorii kuchnia restauratorska 
pierwsze miejsce otrzymał 
Łeba Hotel & SPA za „Tartę 
z dorszem i ogórkowo - li-
monkowym dipem”. Na dru-
gim miejscu uplasowała się 
Dolina Charlotty za „Dor-
sza gotowanego na porach 
z białym winem” a trzecie 
miejsce zajął Zdrowotel 
Łeba za „Dorsza w zalewie 
na racuszkach z cukinii”.
Natomiast w drugiej kate-

gorii tj. kuchnia domowa 
pierwsze miejsce otrzymał 
Klub seniora „Niezapomi-
najka” z Łeby za przepyszne 
„rybki nadziewane”. Drugie 
miejsce otrzymała wyjątko-
wa potrawa z ryby nosząca 
tajemniczą nazwą „Bacalao” 
przygotowana przez Para-
fię WNMP z Łeby. Trzecie 
miejsce przypadło również 
Klubowi Seniora „Nieza-
pominajka” za „piekielnie 
pyszne” diabelskie kotleci-
ki. Produktem roku XVIII 
edycji Festiwalu Pomuchla 
został „Dorsz w zalewie 
na racuszkach z cukinii”, 
potrawa wykonana przez 
Zdrowotel Łeba. Poza kon-
kursem kulinarnym można 
było uczestniczyć w bez-
płatnej degustacji śledzika 
po łebsku oraz posmakować 
nietuzinkowej zupy rybnej.  
Festiwal Pomuchla to im-
preza rodzinna, kierowana 
przede wszystkim do praw-
dziwych smakoszy potraw 
z ryby. 
Na scenie tego dnia wystą-
pili gościnnie: Orkiestra 

Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej, Aleksandra Ła-
sińska, Alicja Gieryk oraz 
Katarzyna Kobiela.Nieza-
pomniane show przybyłym 
gościom zaprezentowała 
Halina Frąckowiak, którą 

mogliśmy usłyszeć w reper-
tuarze popularnych utworów 
jej autorstwa z lat młodości. 
Umiejętnie przy tym wpro-
wadziła wszystkich przyby-
łych gości w świąteczny kli-
mat zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia.  Go-
ściem honorowym tegorocz-
nej edycji Pomuchla była 
również Daria Kuczwal-
ska - finalistka programu 
MasterChef Junior. Młoda 
znawczyni dobrego smaku 

również oceniała potrawy 
biorące udział w konkursie. 
Ponadto można było spróbo-
wać szczęścia w loterii fan-
towej przygotowanej przez 
łebski oddział CARITAS.

(mS)

Kulinarne święto dorsza w Łebie
RELACJA | Osiemnasta edycja, największego kulinarnego święta dorsza już za nami. Festiwal Pomuchla, miał miejsce 4 grud-
nia w Łebie w ramach Odpustu św. Mikołaja.
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Wydarzenie zaplanowano 
na 31 grudnia. Uczestnicy 
zbierają się o godzinie 9.50 
na Stadionie Miejskim w Lę-
borku.Do przebiegnięcia bę-
dzie 10 km. Dystans i tempo 
zależne jest od uczestników.

-Zrób z nami swój ostatni 
lub pierwszy trening w 2016 
r. Może właśnie tego dnia 
rozpocznie się Twoja przy-
goda z bieganiem. Zbierz-
my się i zakończmy ten rok 
w zdrowym stylu. Zabierz 

znajomych, rodzinę, teścio-
wą i teścia. Poznaj zapaleń-
ców biegowych i nie tylko. 
Jeśli bieg to wyzwanie poza 
Twoje możliwości, przyjdź 
z kijkami i maszeruj w tłu-
mie uśmiechniętych ludzi. 
Wyjdź z domu, czekamy na 
Ciebie - zachecają organiza-
torzy biegu.

Pomysł i organizacja biegu 
to inicjatywa Stowarzyszenia 
Klub 42,2.

(GB)

Bieg na 10 kilometrów
ZAPOWIEDŹ | To będzie ostatnia szansa na bieganie 
w 2016 roku. Na poranek 31 grudnia zapowiedziano pre-
mierową edycję Biegu Sylwestrowego - pożegnajmy bie-
giem 2016 rok.
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W ramach konkursu ogłoszonego na portalu Gle24.pl prosiliśmy czytelników o pochwalenie sie świątecznymi 
dekoracjami okien, balkonów i ogrodów. nagrodą w naszej zabawie były ozdoby świąteczne (iluminacje w kształ-

cie bałwanka, maskotki myszki oraz choinki 3D), które rozdawaliśmy w ramach współpracy z sklepem Leroy Merlin 
w Rumi. W poniższej galerii prezentujemy najciekawsze prace, które otrzymaliśmy od czytelników.

Konkursowa galeria
mAŁGORZAtA tARALA

mALWINA mASZOtA ANGELIKA 
GRABOWSKA

IZABELA NACZyK KAROLINA GARDZIELEWSKA mAŁGORZAtA tARALA

uLA ANtONIEWICZ

mADZIA 
DuŁAK
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Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Koła Prze-
wodników PTTK w Lęborku 
przy Regionalnym Oddziale 
PTTK w Słupsku zorganizo-
wano w Sali LOT-u Ziemia 
Lęborska-Łeba na parterze 
Stacji KULTURA. Oficjalną 
część zaszczycili swoją obec-
nością przedstawiciele władz 
miasta: burmistrz Witold Na-
myślak, wiceburmistrz Ali-
cja Zajączkowska i Marian 
Kurzydło, sekretarz miasta 
oraz Andrzej Gorski, prezes 
oddziału słupskiego i Janusz 
Grabowski, sekretarz słup-
skiego oddziału. 

Celem zebrania było podsu-
mowanie 4-letniej działalno-
ści Koła oraz wybór nowych 
władz, tj. zarządu klubu, 
komisji rewizyjnej oraz de-
legatów na Zjazd Oddziału 
Regionalnego PTTK w Słup-
sku. Obecnych było 16 prze-
wodników (z 35), nieobecni 
– usprawiedliwieni.

Bez jednego głosu przyjęto 
kandydatury do zarządu Koła, 
a jednogłośnie – na zjazd. 
Ireneusz Krawiec został pre-
zesem na nową kadencję, 
Jan Kiśluk – wiceprezesem, 
Zbigniew Bąkowski – Skarb-

nikiem, Teresa Szymańska – 
sekretarzem, a Andrzej Pierz-
chała – członkiem zarządu.

Nowy prezes przedstawił 
projekt tzw. blachy przewod-
nickiej. Ma ona wyjątkowo 
kształt nie koła, a nawiązuje 
do odznaki przedwojennej 

organizacji turystycznej Wan-
derer, działającej w Lęborku 
i ziemi lęborskiej

- Trudno jest przejąć kie-
rowanie prężnie działającą 
organizacją po wyrazistym 
Prezesie – powiedział Irene-
usz Krawiec.- Na pewno nie 

uniknę porównywania „teraz 
z przedtem”, ale nigdy nie 
bałem się wyzwań i mam na-
dzieję, że za cztery  lata na-
stępne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze pozytywnie 
oceni moją działalność.

(IP)

Wybory w Kole Przewodników PTTK
TURYSTYKA | ireneusz Krawiec został nowym Prezesem Koła Przewodników PTTK 
w Lęborku przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku.
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Spotkanie zorganizowane 
zostało przez Starostę Lę-
borskiego, Teresę Ossowską 
Szarą oraz Wicestarostę Lę-
borskiego Elżbietę Godderis. 
Jego uczestnicy mieli możli-
wość uzyskania informacji na 
temat realizowanych zadań 
w Powiecie Lęborskim w za-
kresie opieki nad seniorem.

W trakcie Forum podzię-
kowano lokalnym przedsię-
biorcom za włączenie się 

do Programu Ogólnopolska 
Karta Seniora, wręczono tak-
że karty osobom, które zło-
żyły wnioski.Powiat Lębor-
ski został także nagrodzony 
za działania skierowane dla 
seniorów, Stowarzyszenie 
Manko w Krakowie przyzna-
ło Starostwie Certyfikat „Po-
wiat Przyjazny Seniorom”

Wydarzenie zakończyła 
część artystyczna.

(BG)

Udane Forum 
Senioralne
RELACJA | W Powiatowym Ognisku Artystycznym w 
Lęborku Samorząd Powiatu Lęborskiego zorganizował 
czwartą edycję Powiatowego Forum Senioralnego.
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Powstają mieszkania komunalne
INWESTYCJA | Trwa budowa kolejnych mieszkań komunalnych. 22 mieszkania będzie 
miał budynek przy ul. Czecha, 8 przy ul. Konopackiej. Obie inwestycje otrzymały dofinan-
sowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku budynku przy Czecha jest to 
30%, przy Konopackiej 40%.

Czterokondygnacyjny bu-
dynek przy ul. Czecha bę-
dzie miał 22 mieszkań jedno 
i dwupokojowych. W ramach 
inwestycji powstanie par-
king na 22 pojazdy, droga 
wewnętrzna, chodniki i mały 
plac zabaw. Łączny koszt in-
westycji to 2 mln 656 tys. zł. 
Dofinansowanie z BGK wy-
nosi 30%. Inwestycję realizu-
je Przedsiębiorstwo Budow-
lane Józef Narloch z Bytowa. 

Termin oddania mieszkań do 
użytku zaplanowano na paź-
dziernik 2017.
Wcześniej, bo do połowy 
sierpnia 2017 ma być ukoń-
czony budynek przy ul. Ko-
nopackiej (na zdjęciu). To 
wspólna inwestycja miasta 
i Lęborskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. 
W dwuklatkowym bloku 8 
mieszkań będzie miało status 
komunalnych, 8 komercyj-

nych. W tym drugim przy-
padku inwestorem jest LTBS. 
Obok budynku powstanie 
parking na 16 pojazdów, 
chodnik i mały plac zabaw. 
Łączna wartość mieszkań ko-
munalnych wyniesie 1,5 mln 
zł. Wartość dofinansowania 
z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego to 614 tys. zł (40%). 
Inwestycję realizuje Przed-
siębiorstwo Budowlane Józef 
Narloch z Bytowa. (um)
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

„Świeć się z Energą” to 
trwająca do końca stycz-
nia 2017 r. akcja na którą 
składają się trzy kategorie 
konkursowe: ogólnopolski 
plebiscyt miast, w którym 
zostanie wyłoniona najpięk-
niej rozświetlona miejsco-
wość; konkurs fotograficzny, 
w którym nagrodzone zo-
staną najpiękniejsze zdjęcia 
oddające blask świątecznej 
atmosfery oraz plebiscyt na 
najlepsze świąteczne ilumi-
nacje galerii handlowych. 
Zwycięskie miasta i gale-
rie handlowe wyłonią pod-
czas głosowania internauci. 
W konkursie fotograficznym 
jury pod przewodnictwem 
Lidii Popiel- znanej fotogra-
fiki i wykładowczyni War-

szawskiej Szkoły Filmowej- 
wybierze autora najlepszego 
zdjęcia. Fundatorem nagród 
jest Energa SA oraz Energa 
Obrót SA.
Od kilkunastu lat do świą-
tecznych tradycji śmiało 
możemy dodać dekorowanie 
przestrzeni miast. O magii 
świąt przypominają przy-
strojona choinka, świetliste 
instalacje i ozdoby, które 
umilają przechodniom miej-
ską przestrzeń, a także sta-
ją się powodem do dumy 
mieszkańców. Już od ośmiu 
lat Grupa Energa mobilizuje 
miasta do tworzenia nieza-
pomnianych, świątecznych 
iluminacji, a możliwość ry-
walizacji o tytuł „Świetlnej 
Stolicy Polski” oraz zdoby-

cia nagród o wartości 200 
000 zł na cele charytatywne 
sprawia, że w tworzenie nie-
powtarzalnego nastroju akcji 
„Świeć się z Energą” włącza-
ją się również mieszkańcy.
- Chcemy, by plebiscyt miast 
był nie tylko okazją do po-
chwalenia się pięknymi 
iluminacjami, ale także cza-
sem, w którym mieszkańcy 
i miasto w równym stopniu 
angażują się w pomoc oso-
bom potrzebującym. Dzięki 
temu, że wszystkim stro-
nom przyświeca szczytny 
cel, wierzymy, że możemy 
liczyć na zaangażowanie lo-
kalnych społeczności, urzę-
dów miast oraz wszystkich 
amatorów fotografii. Święta 
to przecież czas, w którym 

Startuje plebiscyt miast
 „świeć się z energą”
ENERGETYKA | Już po raz ósmy rusza akcja „świeć się z energą”, podczas której zostaną wybrane najpiękniej rozświetlone miasta 
w Polsce. Jak co roku, w przygotowanej przez Grupę energa zabawie wezmą udział nie tylko miejskie iluminacje, ale również miło-
śnicy fotografii i galerie handlowe. Łączna pula nagród to 250 000 zł, z czego aż 200 000 zł zostanie przekazane na cele dobroczynne.

ADEuSZ PÓŹNIAK
RZESZÓW

na pierwszym miejscu jest za-
wsze drugi człowiek – mówi 
Michał Lemański, Dyrektor 
Departamentu Marketingu.

Miasta rywalizują ze sobą 

w dwóch etapach: regio-
nalnym i ogólnopolskim. 
Najpierw z każdego woje-
wództwa zostaje wyłoniony 
zwycięzca, który otrzyma 

nagrodę o wartości 10 000 zł. 
Prawdziwe emocje towarzyszą 
uczestnikom zabawy w finale 
ogólnopolskim, w którym po-
między 16 miastami toczy się 
walka o tytuł „Świetlnej sto-
licy Polski” i nagrodę głów-
ną, energooszczędny sprzęt 
o łącznej wartości 50 000 zł. 
W poprzednich latach dwa 
razy z rzędu tytuł ten trafił 
do niewielkiej miejscowości 
w województwie zachodnio-
pomorskim - Połczyna-Zdroju, 
który wyprzedził w rywaliza-
cji aż 221 miast z Polski! Na 
najpiękniej oświetlone miasta 
Internauci będą mogli głoso-
wać w obu etapach za pomo-
cą dedykowanych formularzy 
w serwisie SwiecSie.pl oraz 
wysyłając SMS-y.  (BG)
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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

Łotr 1. Gwiezdne 
wojny - historie
USA/Przygodowy/
Science-Fiction/133min/
od 7 lat

Kryminalistka o imieniu Jyn Erso 
(Felicity Jones) zostaje uwolniona 
z więzienia Imperialnego przez 
żołnierzy Rebelii, którzy chcą 
upadku Imperium Galaktycz-
nego. Młoda przestępczyni 
niedługo po przybyciu do bazy 
Sojuszu Rebeliantów otrzymuje 
niezwykle trudne zadanie polega-
jące na kradzieży planów nowej 
broni Imperium. Jyn Erso (Felicity 
Jones) oraz jej oddział, zanim 
wykonają główną misję, będą 
musieli stawić czoła ogromnej 
przewadze wroga.

Czwartek, 22.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D napisy)

Piątek, 23.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D napisy)

Sobota, 24.12.2016
Kino nieczynne

Niedziela, 25.12.2016
Kino nieczynne

PoNiedziaŁek, 26.12.2016
14:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D dubbing)
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D napisy)

wtorek, 27.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D napisy)

Środa, 28.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D napisy)

Czwartek, 29.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D napisy)

Piątek, 30.12.2016
17:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (3D dubbing)
20:00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny 
- historie (2D napisy)

Sobota , 31.12.2016
Kino nieczynne

Niedziela, 01.01.2017
Kino nieczynne

 - Jednym z motywów kon-
certu będzie muzyka filmowa, 
którą zespół nagrał na płycie 
zatytułowanej „Amber Tan-
go - Najpiękniejsza muzyka 
filmowa” – mówi Paweł Piw-
ka, dyrektor LCK „Fregata”. 
- Usłyszymy motywy z takich 
filmów jak: „Zapach kobie-
ty”, „Amelia” oraz „Wojna 
i pokój”. Nie zabraknie także 
tang i popularnych tematów 
muzyki klasycznej w nieco-
dziennych aranżacjach. Mi-
łośnicy przedwojennych 
szlagierów i operetki także 
znajdą coś dla siebie. W pro-
gramie koncertu również hity 
naszych czasów, m.in. z re-
pertuaru Stinga.

Z orkiestrą wystąpią soli-
ści: Magdalena Chmielecka 
– sopran i Paweł A. Nowak – 
akordeony. Bilety w cenie  20 
złotych dostępne są w Kasie 
Kina „Fregata” oraz CIT przy 
alei Niepodległości 6. Zachę-
camy do wcześniejszego na-
bywania wejściówek.

o orkieStrze

Orkiestra Kameralna Pro-
gress to młody, dynamicznie 
rozwijający się zespół założo-
ny w 2009 roku przez dyrygen-
ta Szymona Morusa. Współ-
tworzą go utytułowani soliści, 
kameraliści, laureaci wielu 
ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursów. Od począt-
ku swojego istnienia Orkiestra 
związana jest z miastem Tczew, 

w którym rokrocznie daje cy-
kle koncertowe tworząc trzon 
życia kulturalnego w regionie. 
O licznych sukcesach zespołu 
świadczy udział w znaczących 
wydarzeniach muzycznych nie 
tylko Pomorza, ale i całego 
kraju. Naczelną ambicją mu-
zyków jest łączenie różnych 
Kultur, Narodów i regionów 
Polski. W kwietniu 2013 roku 
orkiestra wzięła udział w mię-
dzynarodowym projekcie upa-

miętniającym 70 rocznicę 
powstania w getcie warszaw-
skim z dużym powodzeniem 
prezentując podczas koncertu 
w Berlinie Requiem niemiec-
kie J.Brahmsa oraz Ocalałego 
z Warszawy A.Schonberga. 
W tym samym roku zespół uro-
czyście inaugurował otwarcie 
nowej sali koncertowej Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejhero-
wie wykonując dzieło Karola 
Nepelskiego. (LCK)

Wystąpi Orkiestra 
PROGReSS
KONCERT| Lęborskie centrum Kultury „Fregata” zaprasza na wyjątkowy koncert 
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej PROGReSS pod dyrekcją Szymona Morusa. 
W niedzielę, 5 lutego 2017 roku, na scenie w Kinie „Fregata” będzie można usły-
szeć najpiękniejsze tematy muzyki filmowej i klasycznej oraz szlagiery operetko-
we. Początek koncertu o godzinie 18:00. 

Początek o godzinie 15:00. 
Bilety w cenie 8 złotych do-
stępne są w Kasie Kina przy 
ulicy Gdańskiej oraz w CIT 
przy alei Niepodległości 6. 
Liczba biletów jest ogra-
niczona.Zapobiegliwy Za-
jączek buduje latem swoją 
leśną chatkę. Jego sąsiadka, 
sprytna Lisica nie wykazu-
je się pracowitością i nie 
przygotowuje sobie schro-
nienia na zimę. Jesień szyb-
ko mija, przychodzi sroga 
zima. Zajączek cieszy się 
swoim przytulnym, ciepłym 
domkiem. Lisica w pośpie-
chu buduje chatkę ze śniegu 
i lodu, niczym eskimoskie 
igloo. Po zimie przychodzi 
wiosna, słonko coraz moc-
niej grzeje; chatka Lisicy 
topi się w mgnieniu oka. 
Przerażona Lisica prosi Za-
jączka o gościnę.

Ufny Zajączek wpuszcza 

„Chatka Zajączka” w Stacji Kultura
KULTURA | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu „Niedzielne spotkania 
z teatrem”. 8 stycznia 2017 roku Teatr „Władca Lalek” zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) 
przedstawienie pod tytułem „Chatka Zajączka”.

Lisicę do swojej chatki, ta 
używając podstępu wygania 
go z mieszkania. Zapłakanego 
Zajączka spotyka Pies, któ-
ry deklaruje pomoc. Niestety 

pomimo jego starań Lisica nie 
ma zamiaru odejść. Dopiero 
wsparcie dzielnego Koguci-
ka powoduje, iż chytra Lisica 
ucieka z chatki. Szczęśliwy 

Zajączek zaprasza Koguci-
ka i Pieska na marchewkową 
ucztę. Bajka adresowana jest 
do dzieci w wieku przedszkol-
nym. (LCK)

Udział w nim zapowiedzia-
ło sześć zespołów z Lęborka 
oraz terenu powiatu lębor-
skiego. Gościnnie wystąpi 
Rodzinna Kapela BAS z Sie-
rakowic.

Przegląd rozpocznie się 
o godz. 16.00, zakończy wrę-
czeniem nagród i koncertem 

finałowym ok. godz. 17.30.
Organizatorami są: Sanktu-

arium św. Jakuba Apostoła, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie O/Lębork, Lęborskie 
Centrum Kultury FREGATA, 
Lęborskie Stowarzyszenie 
św. Jakuba Apostoła.

(BG)

Przegląd Kolęd Kaszubskich
ZAPOWIEDŹ | I Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich 
odbędzie się 8 stycznia 2017 r. w Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła w Lęborku.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm gospodarstwo rol-
ne 8,20ha wraz z zabudowania-
mi. Tel: 661-895-941

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego w 
domu jednorodzinnym, tel. 503 
590 263

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ
KuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAm motocykl Junak 
127 o pojemności 125cm3, kat. 
B, stan idealny, gwarancja, prze-
bieg 7000km udokumentowany, 
cena 3200zł. Tel: 882-504-793

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
Trójmiasto. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm radio cyfrowe 
bombox, mp3, usb, nieużywa-
ne, w pudełku, cena 50zł. Tel: 
606-946-698

SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jagoda Lezner

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

biuro rekLam
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
Druk Express Media, Bydgoszcz
NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 736 16 92

reDakCJa weJHerowo: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

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 
okolicznościowa: 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

WDOWA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 263

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAm kanapę i fotel roz-
kładany, Wejherowo, cena 300zł. 
Tel: 517-159-871

SPRZEDAm drewno do co i 
gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston 
Junkiers, cena 120 zł. Tel: 510-
501-955

KuPIę Bursztyn. Tel: 532-110-
190

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, 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 Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

KuPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@gmai l .
com

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

ZŁOtA rączka, drobne napra-
wy, 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 treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

WyKAZ KAtEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

SZuKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL
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OGŁOSZENIA 
W RAmCE

już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl
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W turnieju udział wzięło 8 
zespółów z Pomorza:UKS 
Byki Słupsk, AP Diego Lę-
bork, AP Marko Gol Gdańsk, 
GKS Kowale Gdańsk, KS 
Gwardia Koszalin oraz dwie 
drużyny KTS-K Lew Lębork 
I i II. Turniej rozgrywany 
był według nowych zasad 
unifikacyjnych PZPN – któ-
rych nowością jest rozmiar 
bramek 1,6m x 3m. Po za-
ciętych spotkaniach grupo-
wych rozgrywanych w du-
chu rywalizacji i zasad fair 
play wyłoniono finalistów. 
W meczu o miejsce III spo-
tkały się zespoły Gwardii 
Koszalin II i Lew Lębork II 
rzutach karnych po udanych 
interwencjach bramkarza 
Antka Antonowicza Lew 
Lębork II wywalczył III 
miejsce.

Podobnie  zakończył się 
mecz finałowy, którym spo-
tkały się drużyny z Koszali-
na oraz z Gdańska. Druży-
na AP Marko Gol Gdańsk 
wygrała w rzutach karnych  

z Gwardią Koszalin I i zaję-
ła I miejsce zdobywając Pu-
char Burmistrza Lęborka.

Zespoły Lwa Lębork pro-
wadzili trenerzy Artur Kaim 
i Tomasz Gościński.

Skład zespołów Lwa Lę-
bork pod wodzą trenerów  
Tomasza Gościńskiego i Ar-
tura Kaima:  Konrad Bul-
man, Nikodem Książek, Igor 

Elers, Szymon Jaroń, Adam 
Wójcik, Michał Migowski, 
Dorian Noubayer i Wiktor 
Lechończak, Skład Lew Lę-
bork 2 Antek Antonowicz, 
Olek Kowalczuk, Michał 
Wiśniewski, Kajetan Garba-
czewski, Jan Górlikowski, 
Bartek Ropela, Patryk Brzo-
zowski, Max Pryczkowski-
,Szymon Nowicki. (LL)

Udany turniej piłki halowej
PIŁKA HALOWA | 8 zespołów z Pomorza rywalizowało podczas turnieju halowej piłki 
nożnej dla dzieci z rocznika 2010 /2011 Leo cup 2016 o Puchar Burmistrza Mia-
sta Lęborka. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 17 grudnia i było ono jednym 
z projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

generalna klasyfikaCJa 
turnieJu:

AP Marko Gol•	
KS Gwardia Koszalin I •	
KTS-K Lew Lębork •	
KS Gwardia Koszalin II•	
GKS Kowale Gdańsk •	
UKS Byki Słupsk •	
AP Diego Lębork •	
KTS-K Lew Lębork•	
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W finale A na dystansie 
200 metrów stylem klasycz-
nym lęborczanka zajęła 3 
miejsce zdobywając brązo-
wy medal. Ustanowiła ko-
lejny rekord życiowy z cza-
sem 2,28,43 s.

W czwartym dniu Zimo-
wych Mistrzostw Polski 

Seniorów w Olsztynie We-
ronika była blisko trzeciego 
medalu. W wyścigu finało-
wym na dystansie 100 me-
trów stylem klasycznym za-
jęła 4 miejsce poprawiając 
rekord okręgu w kategorii 
juniorek 16, 17 i 18 letnich 
z wynikiem 1.07.96s. (BG)

Rekord na pływalni 
w Olsztynie
PŁYWANIE | W drugim dniu Zimowych Mistrzostw 
Polski Seniorów w Olsztynie w wyścigu finałowym, na dy-
stansie 50 m stylem klasycznym, doskonałą formę zapre-
zentowała pływaczka MEYN SOLEX Lębork Weronika 
Hallmann zajmując drugie miejsce z nowym rekordem 
życiowym 0,31,15 sekundy.

OGŁOSZENIE                                                                          41/2016/GM
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Powrót po 16 latach na 
centralny szczebel rozgry-
wek okazał dla drużyny 
z Lęborka nie lada wyzwa-
niem. Rok 2016 Pogoń koń-
czy na 17 pozycji w tabeli. 
Z jednej strony to przed-
ostatnie miejsce z tabeli, 
z drugiej do opuszczenia 
strefy spadkowej drużynę 
tylko 2 punkty. Przez ostat-
nie 2 lata klub zrobił skok 
sportowy jakiego w naszym 
mieście w XXI wieku nie 
było. Ze średniaka 4 ligi, 
a przecież i w 5 lidze Pogoń 
długo terminowała awanso-
waliśmy do 3 ligi i to takiej 
mocno wzmocnionej refor-
mą rozgrywek. Ten kapitał, 
doświadczenie i zaangażo-
wanie wielu ludzi można 
roztrwonić. Kibicom w Lę-

borku, którzy tak licznie od-
wiedzają stadion III liga się 
po prostu należy. 

Na dorobek 14 punktów 
zdobytych jesienią złożyły 
się 4 zwycięstwa, 2 remisy 
i 11 porażek. Bilans bram-
kowy na minusie. 20 bramek 
strzelonych i 40 straconych. 
Lęborczanie zdecydowanie 
lepiej radzili sobie w me-
czach na własnym boisku 
gdzie zdobyli w sumie 10 
punktów (zwycięstwa z Le-
śnikiem Manowo, Vinetą 
Wolin i Jarotą Jarocin) oraz 
remis ze Świtem Skolwin. 
Na wyjazdach drużyna zdo-
była 4 punkty (wygrana 
z Górnikiem Konin i remis 
z GKS-em Przodkowo).

W ofensywie naszą naj-
groźniejszą bronią był spro-

wadzony przed tym sezo-
nem z Stolemu Gniewino 
Mateusz Wachowiak. Nasz 
napastnik 6 razy pokonał 
bramkarza rywali. 

- Nie jesteśmy zadowole-
ni z tego, co drużyna osią-
gnęła jesienią. Wydaje mi 
się jednak, że nasz dorobek 
wyglądałby inaczej, gdy-
byśmy mogli terminować 
w starej III lidze oraz mie-
li w przerwie letniej więcej 
czasu na normalne przygo-
towania – ocenia piłkar-
ską jesień prezes Zarządu 
Pogoni Mariusz Tkaczyk. 
- Tymczasem wszystko od-
bywało się w ekspresowym 
tempie i zawodnicy dostali 
tylko cztery dni wolnego. 
Po zakończeniu rozgrywek 

wywalczyliśmy 24 czerwca 
w Rumi wojewódzki Pu-
char Polski, cztery dni póź-
niej zagraliśmy towarzyski 
mecz z wicemistrzem Serbii 
Partizanem Belgrad, a 16 
lipca czekała nas konfron-
tacja w rundzie wstępnej 
Pucharu Polski z Kotwicą 
Kołobrzeg.

W czasie zimowej prze-
rwy drużynę czekają zmia-
ny kadrowe. Po ostatnim 
meczu zgodę na znalezie-
nie nowego klubu otrzymał 
Mateusz Sychowski, Maciej 
Wardziński i Kamil Klimas, 
a jak mówią wtajemniczeni 
to nie koniec zmian. W ich 
miejsce kontraktowani są 
nowi, doświadczeni zawod-
nicy z doświadczeniem w III 
czy II lidze.

Pogoń walczy do końca
PIŁKA NOŻNA | - nie składamy broni i nie poddajemy się. nie po to marzyliśmy przez 
16 lat o iii lidze, żeby po jednym sezonie oddać ją bez walki. Do ostatniego meczu, 
do ostatniej minuty będziemy walczyć, żeby Pogoń została w iii lidze – mówił do 
zawodników na ostatnim grudniowym treningu prezes piłkarskiej sekcji Marek 
Piotrowski. To pewne. Pogoń o iii ligę dla Lęborka będzie walczyć do końca.

10 stycznia 2017 o godz. 18.30 na hali sportowej przy 
Pl. Piastowskim przygotowania do rundy rewanżowej 
rozpoczną seniorzy Pogoni. Na pierwszym treningu na 
pewno pojawi się kilku zawodników przymierzanych do 
gry w Pogoni. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygo-
dniu. Piątek i niedziela będą dniami wolnymi. Na po-
czątku zespół trenera Walkusza pracować będzie na 
sali, siłowni i terenie (Park Chrobrego). 23-29 stycznia 
to tradycyjne zgrupowanie w Lęborku. Podczas obozu 
oprócz treningów (2 lub 3 dziennie) nasi piłkarze będą 
mogli korzystać z sauny i basenu. Nie zabraknie zajęć 
z taktyki w tym analizy wideo meczów z rundy jesiennej.  
Koniec obozu to zarazem pierwszy sparing. Pierwszym 
zimowym przeciwnikiem będzie drugoligowy Gryf Wej-
herowo. W kolejnych tygodniach wśród zimowych spa-
ringpartnerów znalazły się m.in. zespoły Bałtyku Kosza-
lin, Kaszubii Kościerzyna czy Cartusii Kartuzy.

PRZyGOtOWANIA DO RuNDy 
REWANżOWEj RuSZą 10 StyCZNIA

Wesołych, 
rodzinnych 
i aktywnie 
spędzonych 

Świąt Bożego 
Narodzenia

oraz wielu radości 
w nadchodzącym 

Roku 2017
życzy

Zarząd 
LKS Pogoń Lębork
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mAtEuSZ WAChOWIAK 
ZDOByŁ jESIENIą 6 BRAmEK
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