
express
powiatu LęborskiegoCzwartek, 16 marca 2017 r.              

Nr 26 (122) NAKŁAD 10 000 EGZ.

PRZEGLĄDAJ, 
CZytAJ, KomENtuJ

gle24.pl

str. 13

zamów drobne

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

Spadek stopy bezrobocia re-
jestrowanego to trend, który 
dotyczy całego województwa. 
Według  danych GUS W Gdań-
sku w końcu 2016 roku stopa 
bezrobocia w Pomorskiem wy-
nosiła 7,3 %. Przed rokiem było 
to 8,9 %.
Poprawę sytuacji na rynku pra-
cy, czyli spadki stopy bezrobo-
cia zaobserwowano we wszyst-
kich powiatach. Największy 
spadek zaobserwowano w po-
wiecie nowodworskim, gdzie 

stopa bezrobocia zmniejszyła 
się o 5,1 p. proc., na drugim 
miejscu tego zestawienia jest 
właśnie powiat lęborski.
W populacji bezrobotnych za-
rejestrowanych w całym woje-
wództwie dominowały kobiety, 
których udział w końcu grudnia 
2016 r. wyniósł 60 procent.
Wśród bezrobotnych zareje-
strowanych najwięcej było 
osób posiadających wykształ-
cenie gimnazjalne, podsta-
wowe i niepełne podstawowe 

oraz zawodowe, które stanowi-
ły 55,2 procent.
Statystyki US w Gdańsku mó-
wią także o większej liczbie 
ofert pracy, które wpłynęły do 
powiatowych urzędów pracy 
w 2016 roku (108,3 tys. wobec 
87,1 tys. ofert). W ubiegłym 
roku na jedną ofertę pracy 
przypadało 14 osób, w 2015 
roku na jedną ofertę przypada-
ło 19 osób.
Dane wskazują również niepo-
kojące zjawiska na pomorskim 

rynku pracy. Jak się okazuje, 
spadkowi bezrobocia w woje-
wództwie towarzyszy...wzrost 
zwolnień grupowych. Pod 
koniec 2015 roku zwolnienia 
zadeklarowało 8 zakładów, 
a prace stracić miało 76 osób, 
pod koniec ubiegłego roku ta 
liczba była  zdecydowanie wyż-
sza - zwolnienia nastąpią w 14 
zakładach pracy, utrata pracy 
dotyczyć ma 295 osób.
(GB)

Spadło bezrobocie w powiecie
PRACA | O prawie 4 p. prOc spadła stOpa 
bezrObOcia w pOwiecie lębOrskim. we-
dług danych urzędu statystycznegO 
w gdańsku pOd kOniec grudnia 2016 
stOpa bezrObOcia rejestrOwanegO 
w pOwiecie wynOsiła 10,8 prOcent, czy-
li O 3,9 p.prOc mniej niż w grudniu 2015 
rOku.
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Bezpłatnie rozliczą PITa
AKCJA| tO będzie jedyna mOżliwOść rOzliczenia w mieście pita za darmO. 21 marca zakOńczy się cykliczna akcja związana 
z bezpłatnym rOzliczaniem dOkumentów. pOmysłOdawcy akcji zapraszają OsOby pOtrzebujące i starsze.

Akcja odbywa się w Domu Pa-
rafialnym przy Sanktuarium 
Św. Jakuba Apostoła  (pokój 
nr 15-parter) w każdy wtorek 
w godz. 15.30-17.00. Osoby po-
trzebujące, starsze, bezpłatnie 
będą mogły rozliczyć podatek 
dochodowy, PIT za rok 2016. 
od 7 do 21 marca.
- Aby rozliczyć podatek od 
osób fizycznych należy przyjść 
z PIT 11 z zakładu pracy lub 
ZUS-u oraz inne dokumenty 
potwierdzającymi prawo do 
ulg. Będzie możliwość przesła-
nia na miejscu deklaracji dro-
gą elektroniczną, należy tylko 
przynieść zeznanie podatkowe 
z 2015 roku. Podatnicy będą 
mieli możliwość przekazania 1 
% podatku na wskazaną orga-
nizację pożytku publicznego 
- tłumaczy Agnieszka Pujsza-
Pomorska, pomysłodawczyni 
akcji.
Przedsięwzięcie bezpłatnego 

rozliczania PIT-ów trwa nieprze-
rwalnie już dziewiąty rok. Z cza-
sem ekipa księgowych rozrosła 
się do 4 osób. Inicjatorkami roz-
liczania PIT-ów potrzebującym 
była Agnieszka Pujsza-Pomor-
ska i Janina Pujsza. Dzięki prze-
nośnym komputerom i drukar-
ce proces obsługi interesantów 
znacznie przyśpieszył. W ze-
szłym roku z pomocy skorzysta-
ło ok. 100 mieszkańców Lębor-
ka i Powiatu Lęborskiego.
-Swoją pomoc oferujemy 
przede wszystkim osobom 
niezamożnym, starszym i tym 
którzy samodzielnie nie są 
w stanie wypełnić zeznania 
podatkowego, a nie stać ich na 
opłacenie księgowego. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym 
termin rozliczenia z podatku 
dochodowego mija 30 kwietnia 
br - podkreślają pomysłodawcy 
akcji.
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RAJD NA ORIENTAcJę W cEWIcAch uPAmIętNIoNo tRAGICZNE LoSy 
mIESZKAńCów ZAPowIEDŹ | właśnie na terenie cewic Odbędzie się najnOw-

sza edycja ekstremalnegO rajdu na Orientację harpagan. 
53 edycja tegO wydarzenia zOstała zapOwiedziana na 21-23 
kwietnia. w ramach rajdu przewidzianO m.in. 24-gOdzinny 
marsz na Orientację pOdczas któregO uczestnicy pOkOnają 
100 kilOmetrów

RELACJA | w sanktuarium św. jakuba ap. upamiętniOnO tra-
giczne lOsy miasta i jegO mieszkańców sprzed 72 lat.

Właśnie na terenie cewic od-
będzie się najnowsza edycja 
Ekstremalnego Rajdu na Orien-
tację harpagan. 53 edycja 
tego wydarzenia została zapo-
wiedziana na 21-23 kwietnia. 
W ramach rajdu przewidziano 
m.in 24-godzinną marsz na 
orientację podczas którego 
uczestnicy będą musieli poko-
nać 100 kilometrów
- Sprawdź siebie, sprawdź 
swoje umiejętności! Każdy kto 

pokona jedną z najdłuższych 
tras (piesza 100km, rowerowa 
200km, mieszana 150km) w li-
micie czasowym odnajdując 
wyznaczone punkty kontrolne 
przy pomocy mapy i kompasu 
otrzyma zaszczytny tytuł „har-
pagana” - zachęcają organiza-
torzy rajdu.
Organizatorzy rajdu przygo-
towali również krótkie trasy 
piesze - o długości 50 lub 25 
kilometrów. Dla najmłodszych 

stworzono trasę  hARPUŚ 
o długości 10 kilometrów.
W wydarzeniu będą mogli 
brać udział także rowerzyści, 
przygotowano dla nich trasy 
o długości 200, 100 i 50 kilo-
metrów.
Szczegółowe informacje na te-
mat rajdu zn ajdują się na stro-
nie: www.harpagan.pl/rajd 
(BG)

W ramach uroczystości odbyła 
się Msza Św. w intencji księży 
i ludności cywilnej zamordo-
wanych przez Sowietów 10 
marca 1945 roku na terenie 
plebanii kościoła p.w. Św. Ja-
kuba Apostoła w Lęborku a po 

niej złożenie kwiatów i zniczy 
pod tablicą przypominającą 
ten wojenny dramat. 
W uroczystości władze miej-
skie reprezentował Sekretarz 
Miasta Lęborka Marian Kurzy-
dło oraz Doradca Burmistrza 

Alicja Zajączkowska oraz licz-
nie przybyli mieszkańcy Lę-
borka. Po krótkiej modlitwie 
pod tablicą złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze.
(BG)

fo
t. 

w
w

w
.p

ix
ab

ay
.p

l



 REKLAMA                                                                                         39/2017/RL



4 gle24.pl/aktualnościCzwartek, 16 marca 2017|

RDOŚ oskarża burmistrza
SAmoRZĄD|  w kOntrOwersyjnej sprawie wycinki drzew w łebie pOjawiła się nOwa reakcja ze strOny rdOś. pracOwnicy tej 
instytucji zawiadOmili prOkuraturę OkręgOwą w słupsku O mOżliwOści pOpełnienia przestępstwa przez...burmistrza łeby. 
Grzegorz Bryszewski
g.bryszewski@expressy.pl

chodzi o niedopełnienie obo-
wiązków służbowych w związ-
ku z niewstrzymaniem na tere-
nie Miasta Łeby nielegalnego 
wycięcia lasu. - chyba żyjemy 
w Matrixie - komentuje An-
drzej Strzechmiński, burmistrz 
Łeby. I dodaje, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia.
Do zaskakującej i bulwersują-
cej wycinki drzew doszło na 
prywatnej działce na terenie 
Łeby. O sytuacji (wycinkę pro-
wadzono na terenie zalesio-
nym i chronionym - występu-
ją tam siedliska chronionych 
roślin) burmistrz Łeby zawia-
domił Policję, nadleśnictwo 
choczewo i Nadleśnictwo Lę-
bork oraz Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska
RDOŚ zareagowała zawiada-
miając prokuraturę o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa, 
do którego miało dojść pod-
czas wycinki drzew. W ocenie 
tej instytucji wycinka była 
nielegalna a właściciel terenu 
mógł zniszczyć cenne i chro-
nione gatunki roślin. W piśmie 
do prokuratury powołano się 
na art. 181 kodeksu karnego, 
który wspomina o przestęp-
stwie „zniszczenia w świecie 
roślin i zwierząt znacznych roz-
miarów”.

Dodatkowo, pracownicy 
RDOŚ dokonali oględzin dzia-
łek w Łebie. Stwierdzono m.in 
wycięcie całości drzewostanu 
sosnowego nadmorskiego 
boru bażynowego - około 
300 drzew w wieku 40-60 lat 
w bardzo dobrym stanie. We-
dług pracowników RDOŚ tyl-
ko kilka sosen kwalifikowało 
się do wycięcia. Oględziny 
pokazały także zniszczenie 
siedlisk cennych grzybów 
i porostów.
We wtorek 7 marca  Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska zawiadomił Proku-
raturę Okręgową w Słupsku 
o możliwości popełnienia 
przez Burmistrza Łeby prze-
stępstwa. Według RDOŚ ma 
ono polegać na niedopełnie-
niu obowiązków służbowych 
w związku z niewstrzyma-
niem na terenie Miasta Łeby 
nielegalnego wycięcia lasu, 
niezgodnego z przepisami 
prawa miejscowego.
Burmistrz komentuje zawia-
domienie w krótkich słowach: 
- To jakiś absurd. chyba żyjemy 
w Matrixie.
W rozmowie z „Expressem Po-
wiatu Lęborskiego” włodarz 
Łeby podkreślił, że wycinkę 
drzew na terenie chronionym 

zauważył w piątkowe popo-
łudnie, po godzinach pracy. 
O sytuacji próbował telefonicz-
nie powiadomić pracowników 
RDOŚ, ale nikt nie odebrał tele-
fonów. Zawiadomił także Nad-
leśnictwo choczewo i Nadle-

śnictwo Lębork, a po sobotniej 
rozmowie z pracownikami 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Lę-
borku polecono mu zawia-
domić o sprawie policję. Do 
policjantów trafił więc sygnał 

o wycince drzew.
- Nie mam sobie nic do zarzu-
cenia - podkreśla burmistrz 
Łeby.
W sprawie kontrowersyjnej 
wycinki drzew zareagowała 
również Rada Miejska Łeby. 

Podczas sesji, która miała miej-
sce 13 marca radni stanęli po 
stronie włodarza miasta.
- Rada Miejska w Łebie stwier-
dza, że w ocenie Rady, Bur-
mistrz Miasta podjął wszystkie 
działania przewidziane aktual-
nymi przepisami prawa i tym 
też zakresie dopełnił niezbęd-
nych obowiązków – czytamy 
w dokumencie.
O sprawie wycinki drzew w Łe-
bie mówiono już na terenie 
całego kraju. W programie 
telewizyjnym „Kwadrans poli-
tyczny” TVP1 wypowiedział się 
o niej także prof. Jan Szyszko, 
minister środowiska
- Nie ulega wątpliwości, że 
w Łebie złamano prawo. To 
sprawa dla Prokuratora. Nie ma 
to jednak nic wspólnego z pro-
pozycją poselską dot. wycinki 
drzew - podkreślał minister.
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cIężKI SPRZęT NA ARMII KRAJOWEJ
INwEStyCJA | lębOrskie drOgi w ekspresOwym tempie przygO-
tOwywane są dO sezOnu wiOsennegO. najnOwsza inwesty-
cja tO ulica armii krajOwej.
ciężki sprzęt na ulicę Armii 
Krajowej wjechał w poniedzia-
łek (13 marca) rano. Drogowcy 
zrywają czterocentymetrową 
warstwę starej nawierzchni, 
którą zastąpi nowa warstwa 
ścieralna. Remontem objęto 
odcinek Armii Krajowej od 

Al. Wolności do skrzyżowania 
z drogą osiedlową naprze-
ciwko przychodni.Wcześniej 
w tym rejonie miasta pracował 
MPWiK, który zajął się moder-
nizacją studni i studzienek ka-
nalizacyjnych.
Prace drogowe wykonuje  fir-

ma POL-DRÓG z Lęborka.
Inwestor zapowiada, że jeśli 
pogoda na to pozwoli, to re-
mont Armii Krajowej zakończy 
się jeszcze w bieżącym tygo-
dniu.
(BG)

oBwIESZCZENIE StARoSty LęBoRSKIEGo
Z DNIA 14.03.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z dnia 19 listopada 
2015 r. Dz.u. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku - kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. u. z 2016r. poz. 23 
z późn. zm.)

ZAwIADAmIAm

 o wszczęciu w dniu 07.03.2016r. na wniosek Gminy miejskiej Łeba, reprezentowanej 
przez Burmistrza miasta Łeby, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej, polegającej na:

„przebudowie z rozbudową ul. Pocztowej w Łebie wraz z instalacjami technicznymi”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 134/4, 136/1, 137/3, 138/1, •	
139/4, 140/4, 148, 188/2 obr. 1 w Łebie
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:•	

- działka nr 141/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/2 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 141/7 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/3 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 141/9 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/4 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 142/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 142 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 142/2 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 142 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 139/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 139/3 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 140/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 140/3 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 143/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 143 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 144/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 144 obr. 1  w Łebie),
- działka nr 147/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 147 obr. 1  w Łebie).
 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej decyzji na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia  
na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.
 Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek 
samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu prze-
pisów o gospodarce nieruchomościami. czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest 
nieważna.
W związku z powyższym informuje się, że z ww. wnioskiem o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w Wydzia-
le Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. czołgistów 5, oraz składać ewentualne uwagi i 
wnioski w terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia (celem zapewnienia udziału 
społeczeństwa).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

O sprawie wycinki drzew 
w  Łebie  mówiono  już 
na  terenie  całego  kraju. 
W  programie  telewizyj-
nym  „Kwadrans politycz-
ny”  TVP1  wypowiedział 
się  o  niej  także  prof.  Jan 
Szyszko,  minister  środo-
wiska
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RDOŚ oskarża burmistrza Wystartował Budżet 
Obywatelski na 2018 rok

Wiosenny odbiór 
elektrośmieci

ZAPowIEDŹ |  dO kOńca marca mOżna zgłOsić prOpOzycje 
prOjektów i zadań przeznaczOnych dO realizacji w przy-
szłOrOcznej edycji budżetu ObywatelskiegO.

ZAPowIEDŹ |  w 2017 rOku Odbiór elektrOśmieci Od miesz-
kańców miasta lębOrka będzie prOwadzić firma remOndis 
sp. z O.O. Oddział w lębOrku. 
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Uprawnionymi do zgłoszenia 
projektu jako wnioskodawca 
oraz do udzielenia poparcia 
zgłoszonemu projektowi są 
mieszkańcy Gminy Miasta Lę-
bork, którzy w dniu dokony-
wania danej czynności kon-
sultacyjnej mają ukończone 
16 lat.
Formularze zgłoszenia pro-
jektu są 

dostępne w kancelarii ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Lębor-
ku, ul. Armii Krajowej 14 oraz 
na stronach internetowych: 
bip.um.lebork.pl w zakładce 
„budżet obywatelski” i oby-
watelskilebork.pl w zakładce 
„Jak zgłosić projekt”.
Wypełniony formularz zgło-
szeniowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami 

można złożyć w nastę-
pujących for-

mach:
a) osobiście 
w Kancela-
rii Ogólnej 

U r z ę d u 
Miejskiego 
w Lęborku,

b) listownie na adres Urząd 
Miejski w Lęborku, 84-300 Lę-
bork, ul. Armii Krajowej 14,
c) elektronicznie poprzez 
stronę internetową: www.
projekt.obywatelskilebork.pl 
Podobnie, jak w ubiegłym 
roku projekty podzielono na 
trzy rodzaje: 
- projekt - zadanie nieinwe-
stycyjne, o wartości do 10 
000 zł,
- mały projekt - zadanie in-
westycyjne, o wartości do 40 
000 zł,
duży projekt - zadanie inwe-
stycyjne, o wartości od 40 
001 zł do 200 000 zł.

Wiosenny odbiór odbędzie się 
w dwie soboty marca, tj. 18 i 25 
marca, jednakże jego potrze-
bę należy zgłosić telefonicznie 
w firmie pod numerem tel. 59 
8622 068 i umówić 
się na osobisty 
odbiór zużytego 
sprzętu elektrycz-
nego i elektronicz-
nego bezpośred-
nio z mieszkania 
czy z domu.
Elektrośmieci w cią-
gu roku można 
oddać także samo-
dzielnie w siedzi-
bie firmy Remondis 
w Lęborku przy ul. 
Kossaka 91-95 lub 
w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w czarnówku.W przypadku 
kupna nowego sprzętu, stary 
sprzęt tego samego typu moż-

na oddać sprzedawcy.W przy-
padku małych elektrośmieci 
(których żaden z wymiarów 
nie przekracza 25 cm) każdy 
sklep ze sprzętem gospodar-

stwa domowego o powierzch-
ni sprzedaży co najmniej 400 
m2 jest obowiązany przyjąć je 
bez konieczności zakupu no-
wego sprzętu.

Drobne elektroodpady moż-
na także wyrzucić do pojem-
ników, w które wyposażone 
są niektóre sklepy wielkopo-
wierzchniowe.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny to m.in.:
- urządzenia gospodarstwa 
domowego (mikrofalówki, 
chłodziarki, odkurzacze, że-
lazka, suszarki, tostery, wagi, 
zegary itp.)
- sprzęt audiowizualny, te-
leinformatyczny (odbiorniki 
RTV, kamery wideo, kompu-
tery, drukarki, kalkulatory, 
telefony itp.)
- narzędzia elektryczne 
i elektroniczne (piły, wiertar-
ki, maszyny do szycia, kosiar-

ki itp.)
zabawki (kolejki elektryczne, 
konsole, tory wyścigowe itp.)
(BG)KoNCERt DLA KoBIEt

WIEcZORNy RAJD PO MIEŚcIE
RELACJA | w przeddzień dnia kObiet, 7 marca w łebie Odbył 
się kOncert pOpularnegO pOlskiegO wOkalisty i kOmpOzy-
tOra – mateusza mijała.

RELACJA | bliskO 200 Osób wzięłO udział w drugiej edycji wie-
czOrnegO rajdu pO lębOrku. 

W przeddzień Dnia Kobiet, 7 
marca w Łebie odbył się  kon-
cert popularnego polskiego 
wokalisty i kompozytora – Ma-
teusza Mijała.
Frekwencja wśród Pań dopisa-

ła i sala szybko 
zapełniła się 
mieszkankami 
z Łeby i okolic. 
Urocz ystość 
rozpoczęła się 
od złożenia 
życzeń przez 
B u r m i s t r z a 
Miasta Łeby 
- Andrzeja 
Str zechmiń-
skiego i Prze-
w o d n i c z ą -
cego Rady 

Miasta Łeby 
- Zdzisława Stasiaka. Każda 
z Pań z otrzymała lampkę 
szampana oraz kolorowego 
tulipana. 
- Jest nam bardzo miło drogie 

Panie, że tego pięknego wie-
czora jesteście z nami. Kon-
cert dedykowany jest właśnie 
Wam. Bo to Wy jesteście tu 
najważniejsze - powiedział 
Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz Miasta Łeby. 
Przed główną gwiazdą na sce-
nie zaprezentowała się Alicja 
Gieryk - lokalna wokalistka, 
laureatka oraz zdobywczyni 
wielu nagród, nie tylko regio-
nalnych, ale także krajowych. 
Organizatorzy przygotowa-
li słodki poczęstunek. Dużą 
atrakcją była także darmowa 
fotobudka, gdzie można było 
wykonać okolicznościową wi-
dokówkę ze swoim zdjęciem.
(BG)

Trasa wędrówki biegła w głów-
nej mierze miejskim szlakiem 
Paula Nipkowa. Uczestnicy, 
prowadzeni przez pana Ire-
neusza Krawca, prezesa Koła 
Przewodników PTTK w Lębor-
ku, mieli sposobność zapoznać 
się nie tylko z biografią przed-
wojennego wynalazcy, ale 
również z historią rycerstwa 
na ziemi lęborskiej, zaprezen-
towaną przez pana Marcina 
Ramczyka z hufca Przedniego 
Wójtostwa Lębork.
Finałowym akcentem imprezy 
było wspólne ognisko  w Par-
ku im. Bolesława chrobrego, 
gdzie  Arkadiusz Loda, poli-

cjant z Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku zapoznał 
dzieci uczestniczące w raj-
dzie z zasadami używania po 
zmierzchu elementów odbla-
skowych. 
Impreza została 
zorganizowana 
przez RO PTTK 
w Słupsku, Koło 
Pr z e w o d n i k ó w 
PTTK w Lęborku, 
Koło Turystyki 
Kwal i f ikowanej 
KAhEL KLUB II, 
Nadleśnictwo Lę-
bork, Pomorski 
Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, LOT 
Ziemia Lęborska-Łeba, cen-
trum Sportu i Rekreacji w Lę-
borku.
(Lot)

BALET W ŁEBIE
1 kwietnia br. na hali sporto-
wej szkoły podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Łe-
bie odbędzie sięIV Ogólno-
polski Festiwal Sztuki Bale-
towej. Tego dnia będziemy 
mogli zobaczyć setki mło-
dych tancerzy w różnych 
kategoriach: taniec klasycz-
ny, taniec współczesny oraz 
Jazz Dance. Organizatorem 
festiwalu jest Agencja Ar-
tystyczna BRAVO z Lęborka 
oraz Gmina Miejska Łeba.
-Od wielu lat Łeba wspiera 
młodych i utalentowanych 
artystów rozwijających 
swoje pasje. cieszę się, że 
tylu tancerzy z całej Polski 
po raz kolejny przyjedzie 
do Łeby aby przed miesz-
kańcami Łeby i regionu za-
prezentować swój kunszt 
taneczny - mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz 
Miasta Łeby.
(mS)
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Jak odnaleźć swój styl? Radzi stylistka
RoZmowA | stylistka aleksandra werenczuk-hinc prOwadząca lębOrskie warsztaty piękna OpOwiedziała nam O tym, czy 
stylu mOżna się nauczyć, jak ubierają się lębOrczanki, Oraz jak zadbać O swój wygląd bez wydawania fOrtuny.

Aleksandra Werenczuk-hinc 
prowadzi drugą edycję Warsz-
tatów Piękna w Bibliotece 
Miejskiej. Uczestniczki zajęć 
poznają zasady dobierania 
ubrań i kolorów do sylwetki 
oraz typu urody, dopasowania 
fryzury i okularów do kształ-
tu twarzy, oraz sposoby na 
uporządkowanie garderoby. 
Wszystko po to, aby odnaleźć 
swój własny styl.
- Wygląd ma duży wp ływ na 
nasze samopoczucie. Należy 
tylko dostrzec swoje zalety 
i polubić siebie –– wyjaśnia 
stylistka.- Warsztaty są prowa-
dzone w taki sposób, że czę-
ściowo mają formę wykładu, 
a częściowo opierają się na in-
dywidualnej pracy z paniami. 
Razem określamy, czy dana 
osoba ma figurę klepsydry, 
jaka fryzura do niej pasuje i w 
jakich kolorach jest jej najbar-
dziej do twarzy.
Stylistka zaznacza, że w lek-
cjach stylu nie chodzi o wpa-
sowanie się w konkretne, 
modowe ramy i kopiowanie 
kogoś innego. A jak ubierają 
się lęborczanki? czy można 
znaleźć konkretny i charakte-
rystyczny styl?
– ciężko jednoznacznie okre-
ślić styl kobiet z Lęborka. Na 
zajęciach pojawiają się osoby, 
które jeszcze nie wiedzą w 
czym wyglądają dobrze i po-
trzebują zmian. co ciekawe, 
na warsztaty przychodzi spo-
ro starszych pań, emerytek, 
które dopiero teraz znalazły 
czas i chęci, żeby „odkrywać 
siebie” – zaznacza – Jednak na 
ulicach miasta często można 
zobaczyć dużo fajnie ubra-
nych dziewczyn.
Dla niektórych osób ładny 
ubiór jest równoznaczny z wy-
dawaniem dużych pieniędzy. 
Według naszej rozmówczyni, 
powinniśmy zwracać uwagę 
na jakość kupowanych ubrań, 
ale żeby wyglądać dobrze, 

wcale nie trzeba wydawać 
fortuny.
– Ja sama często znajdu-
ję markowe, dobrej jakości 
ubrania w lumpeksach. Wy-
starczy poszukać. Zdarza mi 
się kupować w sieciówkach, 
ale rzadko, ponieważ dużo 
rzeczy jest produkowanych 
w chinach. Można zauważyć, 
że wiele osób ma problem z 
rozmiarówką, która nie odpo-
wiada naszym rzeczywistym 
wymiarom, przez co ubra-
nia trzeba potem przerabiać 
u krawcowej – odpowiada 
stylistka – Poza tym warto 
uporządkować swoją szafę i 
wyrzucić z niej to, w czym tak 
naprawdę nie czujemy się do-
brze. To dużo ułatwia.
Na warsztatach można do-
wiedzieć się co postarza, a co 
odmładza, poznać podział na 
ciepłe i zimne kolory, a także 
nauczyć się jak zamaskować 
niektóre mankamenty figury. 
Według stylistki najważniej-
sze są proporcje, nie rozmiar 
ubrań, a pewne modowe triki 
mogą pomóc w wydobyciu z 
każdej kobiety jej naturalne-
go piękna.
– Poznając pewne zasady, np. 
dotyczące typów urody i kolo-
rów, które do nas pasują, mo-
żemy kształtować swój własny 
wizerunek i nabrać pewności 
siebie – podsumowuje Alek-
sandra Werenczuk-hinc.
Warsztaty Piękna trwają od 9 
lutego do 1 czerwca. Na te-
gorocznej edycji, która cieszy 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem, nie ma już miejsc dla 
nowych uczestniczek, ale w 
najbliższym czasie planowane 
są kolejne zajęcia. Prawdopo-
dobnie w czerwcu będą or-
ganizowane lekcje stylu skie-
rowane do seniorek, a już we 
wrześniu tego roku odbędzie 
się nowa, III edycja Warszta-
tów Piękna.  
(Mh)

POWSTAJą NOWE BLOKI KOMUNALNE
RELACJA | rwa budOwa kOlejnych mieszkań kOmunalnych w lębOrku. 

czterokondygnacyjny budynek 
przy ul. czecha będzie miał 22 
mieszkań jedno i dwupokojo-
wych. W ramach inwestycji po-
wstanie parking na 22 pojazdy, 
droga wewnętrzna, chodniki i 
mały plac zabaw. Łączny koszt 
inwestycji to 2 mln 656 tys. zł. 
Dofinansowanie z BGK wyno-
si 30%. Inwestycję realizuje 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Józef Narloch z Bytowa. Termin 
oddania mieszkań do użytku 
zaplanowano na październik 
2017.
Wcześniej, bo do połowy sierp-
nia 2017 ma być ukończony 
budynek przy ul. Konopackiej. 
To wspólna inwestycja mia-

sta i Lęborskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. 
W dwuklatkowym bloku 8 
mieszkań będzie miało status 
komunalnych, 8 komercyjnych. 
W tym drugim przypadku in-
westorem jest LTBS. Obok bu-
dynku powstanie parking na 16 
pojazdów, chodnik i mały plac 
zabaw. Łączna wartość miesz-
kań komunalnych wyniesie 1,5 
mln zł. Wartość dofinansowania 
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego to 614 tys. zł (40%). In-
westycję realizuje Przedsiębior-
stwo Budowlane Józef Narloch 
z Bytowa.
(UM)

fo
t. 

u
m

 l
ęb

or
k

fo
t. 

a
rc

hw
iu

m
 p

ry
w

at
ne



7|gle24.pl/aktualności Czwartek, 16 marca 2017

 REKLAMA                                                                                      8/2017/GM

Wszystko zaczęło się od ziół
REPoRtAŻ| małgOrzata jabłOńska z lębOrka zaczęła twOrzyć swOje własne kOsmetyki głównie ze względu na chęć wykO-
rzystania tegO, cO dała nam sama natura. 

Lęborczanka przyznaje, że do 
zrobienia własnych kosme-
tyków przekonał ją przede 
wszystkim skład niektórych 
produktów. – Wystarczy prze-
czytać etykietę sklepowych 
szamponów, nawet tych prze-
znaczonych dla bardzo małych 
dzieci. Uznałam, że nie ma 
sensu się truć i warto zastąpić 
je tym, co bezpieczne i natu-
ralne.
Z wykształcenia jest ekono-
mistką. W tworzeniu kosme-
tyków – pilnym samoukiem. 
Jej przygodę z naturalną pie-
lęgnacją zapoczątkowało za-
interesowanie medycznymi 
właściwościami ziół.
- Wszystko zaczęło się od ziół. 
Rozchorowałam się i zaczęłam 
szukać naturalnych sposobów 
leczenia. Z czasem zaczęłam 
łączyć zioła ze sobą i kompo-
nować swoje własne, lecznicze 
kombinacje.
Pani Małgorzata szukała in-
formacji o tworzeniu kosme-
tyków głównie w Internecie, 
na amerykańskich portalach 
naukowych i w książkach o fi-
toterapii doktora Różańskiego. 
Brała również udział w specjal-
nych warsztatach mydlarskich. 
Dzisiaj sama prowadzi lekcje 

wyrobu mydeł, które odby-
wały się już m.in. w lęborskiej 
bibliotece.
- Dniami i nocami starałam się 
pozyskać jak najwięcej wiedzy 
o tworzeniu takich produk-
tów. Najpierw testowałam je 
na rodzinie. Potem zaczęłam 
sprzedawać przez Internet. Ze 
względu na przyjazny skład 
nie uczulają i pomagają na 
wiele skórnych dolegliwości, 
przez co szybko zyskały popu-
larność. To bardzo cieszy i mo-
tywuje, gdy ludzie są z nich 
zadowoleni – podkreśla.
W asortymencie sklepiku na-
szego rozmówcy  znajdują się 
m.in. kremy, mydła i toniki do-
stosowane do potrzeb różnych 
typów cery. Wśród nich obec-
ne są także produkty pomaga-
jące na trądzik czy łuszczycę. 
Oczywiście każdy kosmetyk 
zawierający wodę, zanim trafi 
na półkę, musi przejść odpo-
wiednie testy i badania der-
matologiczne, co często trwa 
nawet do kilku tygodni.
- cały proces tworzenia mydła 
wygląda jak praca chemika 
w laboratorium – śmieje się 
pani Małgorzata – Trzeba mieć 
gogle, rękawiczki, odpowied-
nie warunki do wyrabiania 

kosmetyków. Korzysta się ze 
specjalnego kalkulatora. My-
dełka muszą „dojrzewać” przez 
około miesiąc, aby zyskać od-
powiednie ph i dzięki temu 
dobrze oddziaływać na naszą 
skórę. Dlatego otworzyłam 
swój własny warsztat połączo-
ny sklepem, gdzie będę mogła 
wyrabiać kosmetyki w więk-
szych ilościach.
Nasz rozmówca zaznacza, że 
małych manufaktur tego typu 
nie ma w Polsce zbyt wiele. 
Produkcją kosmetyków zaj-
mują się głównie duże fabryki. 
W realizowaniu pasji lębor-
czanki pomaga rodzina, głów-
nie mąż i córka.
-Niektóre zioła np. żywokost, 
który jest świetny na kręgo-
słup i stawy, zbieramy sami, 
wspólnie z mężem. Bardzo 
chciałabym robić również swo-
je własne, malowane akrylami 
mydelniczki, w czym prawdo-
podobnie pomoże mi moja 
córka, która jest uzdolniona ar-
tystycznie. Wcześniej sama ro-
biła opakowania i etykiety dla 
mydeł. Jak widać, wszystko to 
przerodziło się w taką rodzin-
ną, wspólną działalność – pod-
sumowuje Pani  Małgorzata.

fot. m.hoczyk-banda

Magdalena Hoczyk-Banda
m.hoczyk@expressy.pl
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Pasjonat
REPoRtAŻ| patryk łukaszuk z lębOrka 
jest pOsiadaczem jednej z największych 
w eurOpie kOlekcji płyt i gadżetów 
związanych z michaelem jacksOnem.

W jednym z lęborskich blo-
ków można znaleźć ogrom-
ną kolekcję pamiątek zwią-
zanych z legendą muzyki 
rozrywkowej, Michaelem 
Jacksonem. Półki w pokoju 
Patryka Łukaszuka zdają się 
niemal uginać pod ciężarem 
licznych płyt, winylów, kaset 
magnetofonowych i VhS, 
a nawet gier wideo poświę-
conych piosenkarzowi. W ko-
lekcji znajduje się również 
figurka, lalka, puzzle, czy 
zdjęcie prasowe Michaela 
z jego żoną i chorym chłop-
cem, który dzięki staraniom 
artysty dostał nową wątrobę. 
Są to przede wszystkim uni-
katy, rzeczy trudno dostęp-
ne, albo takie, które zostały 
wydane w niewielkiej ilości 
egzemplarzy. Wszystko to 
stoi naprzeciw ściany, na któ-
rej Patryk własnoręcznie na-
malował wizerunek swojego 
ulubionego piosenkarza.

Dziecistwo 
w rytmie muzyki

- Fanem Michaela jestem już 
od lat 90., kiedy wyszedł al-
bum „Dangerous”. Jego mu-
zyką interesowała się moja 
siostra i wujek, więc właści-
wie całe swoje życie miałem 
z nią kontakt. Wujek często 
nagrywał na kasetach tele-
dyski z MTV. To dzięki niemu 
w pamięć zapadł mi teledysk 
do piosenki „Thriller”.
W wieku 12 lat miał okazję 
uczestniczyć w koncercie 
Jacksona w Warszawie. 
- To było niezapomniane 
show. Miałem wrażenie, że 
on po prostu nie ma płuc. Na 
jego twarzy nie było widać 
żadnego zmęczenia, a zarów-
no jego śpiew, jak i taniec, od 
początku do końca były nie-
samowite. Jest to ciekawe 
tym bardziej, że prywatnie 
był osobą cichą i skromną. 
Na scenie odwrotnie. Tam 
przemieniał się w prawdziwy 
wulkan energii.

oblicze 
prawdziwego fana

Na pytanie, kim jest praw-
dziwy fan, Patryk odpowiada 
bez wahania.
- Jeżeli słuchasz czyjejś mu-
zyki, doceniasz czyjąś pracę 
– kup jego album. Nie ściągaj 
z Internetu, tylko okaż mu 
swoje wsparcie. W przypadku 
gwiazdy takiego formatu jak 
Michael, w prawdziwość fana 
wychodzi po latach. Jeżeli 
doceniasz jakiegoś artystę, 
nie rozstajesz się z jego mu-

zyką przez to, że chwilowo 
spadła jego popularność. 
Tym, co według Patryka wy-
różnia Michaela Jacksona na 
tle innych wykonawców, jest 
przede wszystkim uniwersal-
ność muzyki artysty.
- Po tylu latach, gdy włą-
czymy utwór „Billie Jean” 
wciąż można poczuć, jakby 
wydano go wczoraj. Morze 
dźwięków, które wykorzystał 
Michael, w pełni dorównuje 
współczesnym piosenkom 
i mimo upływu czasu utwór 
nie stracił na aktrakcyjności.
Według kolekcjonera, magia 
oddziaływania Jacksona jest 
widoczna również w twór-
czości nowych artystów, 
m.in. Beyonce czy Justina 
Biebera. Wiele elementów 
widocznych we współcze-
snej muzyce, jak np. teledy-
ski z rozbudowaną fabułą, 
po raz pierwszy pojawiły 
się w klipach właśnie tego 
artysty. 

Graffiti z Królem Popu
 
Drugą pasją Patryka Łukaszuka 
jest graffiti. Jego prace można 
zobaczyć na wielu miejskich 
budynkach. W przeszłości or-
ganizował lęborskie „Graffiti 
Jamy”. Nad łóżkiem, na ścianie 
swojego pokoju, namalował 
wizerunek śpiewającego Jack-
sona. Patryk przyznaje, że jego 
dni są zazwyczaj wypełnione 
zajęciami, jednak zawsze znaj-
dzie czas dla swojej kolekcji.
- Prawie codziennie udaje mi 
się coś kupić. Takie hobby 
może wydawać się kosztowne, 
jednak bardzo często można 
upolować coś w niskiej cenie. 
Ludzie zwykle nie zdają sobie 
sprawy, jakie perełki posiadają. 
Mam kontakt z kilkoma kolek-
cjonerami, którzy pomagają 
mi określić wartość niektórych 
przedmiotów – tłumaczy.

Graffiti z Królem Popu 

Drugą pasją Patryka Łukaszuka 
jest graffiti. Jego prace można 
zobaczyć na wielu miejskich 
budynkach. W przeszłości or-
ganizował lęborskie „Graffiti 
Jamy”. Nad łóżkiem, na ścianie 
swojego pokoju, namalował 
wizerunek śpiewającego Jack-
sona. Patryk przyznaje, że jego 
dni są zazwyczaj wypełnione 
zajęciami, jednak zawsze znaj-
dzie czas dla swojej kolekcji.
- Prawie codziennie udaje mi 
się coś kupić. Takie hobby 
może wydawać się kosztowne, 
jednak bardzo często można 
upolować coś w niskiej cenie. 
Ludzie zwykle nie zdają sobie 
sprawy, jakie perełki posiadają. 
Mam kontakt z kilkoma kolek-
cjonerami, którzy pomagają 
mi określić wartość  niektórych 
przedmiotów – tłumaczy.
Według Patryka i innych fanów 
Michaela, powodem śmierci 
artysty była przede wszystkim 
nagonka ze strony mediów. Za-

znacza, że wszelkie oskarżenia 
o pedofilię zostały umorzone 
przez sąd.
– Potwierdziły to badania DNA. 
Jednak o tym się nie mówi, 
bo lepiej sprzedają się plotki. 
Niestety, 4 lata po umorzeniu 
spraw, zmarł. Mimo to, Michael 
Jackson żył muzyką i nie rozstał 
się z nią do samego końca.
Patryk nie zamierza sprzedać 
swojej kolekcji. Jedyną sytu-
acją, w której mógłby zdecydo-
wać się na taki krok, jest choro-
ba najbliższych. 
– Dopóki nie ma takiej potrze-
by, sprzedaż nie wchodzi w grę. 
Jeśli będę miał kiedyś dzieci, 
otrzymają kolekcję w spadku – 
uśmiecha się Patryk.

Jego pasja trwa od naj-
młodszych  lat  i wcale 
nie słabnie. – Każdego 
dnia przeglądam stro-
ny internetowe  w po-
szukiwaniu  kolejnych 
elementów  kolekcji. 
Nie  wybaczyłbym  so-
bie,  gdyby  ominęła 
mnie jakaś dobra oka-
zja – zaznacza Patryk.

Magdalena Hoczyk-Banda
m.hoczyk@expressy.pl
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 REKLAMA                                                                    1/2017/PR

GRoZIŁ, ŻE SKoCZy Z KomINA CEGIELNI

uŻywAŁ CuDZEJ KARty PŁAtNICZEJ

mIęDZyNARoDowE PoSZuKIwANIA 
toŻSAmośCI KoBIEty

Lęborscy policjanci za pomo-
cą Biura Międzynarodowej 
Współpracy Policji nawiążą 
kontakt z funkcjonariuszami 
z krajów nadbałtyckich. ce-
lem współpracy jest ustalenie 
tożsamości kobiety, której 
fragment ciała wyłowiono 
w ubiegłym roku z Bałtyku.
Do makabrycznego odkrycia 
doszło w listopadzie ubiegłe-
go roku. Fragment ciała ko-
biety (od pasa w dół) wyłowili 
rybacy z Łeby.Wyniki badań 
pozwoliły stwierdzić, że ciało 
kobiety w wieku około 20-30 
lat o wzroście około 170 cm 
przebywało w morzu około 

3-4 miesięcy. Ustalono także, 
że do oddzielenia części ciała 
nie doszło w wyniku działań 
człowieka. Prawdopodobną 
przyczyną mogło więc być 
długie przebywanie ciała 
w wodzie albo działalność 
prądów morskich.
W ramach śledztwa nie udało 
się ustalić tożsamości kobiety. 
Próbowano więc za pomocą 
badań DNA.
W sprawie ustalenia tożsa-
mości kobiety będziemy 
współpracować z  Biurem 
Międzynarodowej Współpra-
cy Policji.

Lęborczanin groził, że skoczy 
z komina cegielni. Pro prawie 
trzech godzinach i dzięki pra-
cy policyjnych negocjatorów 
udało się sprowadzić niedo-
szłego samobójcę na ziemię.
Zgłoszenie o mężczyźnie, 
który znajduje się na kominie 
cegielni przy ulicy Kossaka 
trafiło do służb ratunkowych 
we wtorek 28 lutego około 
godziny 22.30. Na miejscu 
potwierdzono sygnał - 51 let-
ni mężczyzna z Lęborka znaj-
dował się na kominie o wy-
sokości około 70 metrów. 
W odpowiedzi na zgłoszenie 

na miejsce skierowano aż 8 
jednostek Straży Pożarnej 
(z Lęborka, Wejherowa i Gdy-
ni), pojawili się również poli-
cyjni negocjatorzy z Lęborka 
i Słupska.
- Mężczyzna zażądał rozmo-
wy ze swoimi córkami. Uda-
ło się ustalić ich tożsamość 
i przywieźć na miejsce zda-
rzenia - informuje sierż.sztab. 
Marta Kandybowicz, p.o ofi-
cera prasowego KPP Lębork. 
- Po kilku godzinach rozmów 
z negocjatorami lęborczanin 
zgodził się zejść z komina.

Kryminalni i dzielnicowi z Lę-
borka zatrzymali 41-letniego 
mężczyznę podejrzewanego 
o kradzież portfela z pieniędz-
mi, dokumentami i kartami 
płatniczymi.
Do kradzieży portfela z doku-
mentami i kartami płatniczy-
mi doszło pod koniec lutego 
na dworcu PKP w Gdyni. Jak 
ustalili policjanci sprawca za-
brał pozostawiony na ladzie 
punktu gastronomicznego 
portfel z dokumentami nale-
żącymi do mieszkańca Gdań-
ska i wykorzystał znajdującą 
się w nim kartę płatniczą przy 
zakupach. Potem usiłował 

dokonać kolejnych transakcji 
lecz uniemożliwiła mu to blo-
kada karty.
Kryminalni i dzielnicowi z Lę-
borka współpracując z pro-
wadzącymi sprawę funk-
cjonariuszami gdyńskiego 
komisariatu, ustalili kim jest 
mężczyzna podejrzewany 
o popełnienie tych prze-
stępstw. Okazało się, że jest to 
41-letni mieszkaniec Lęborka. 
41-latek usłyszał zarzuty kra-
dzieży, ukrywania dokumen-
tów, kradzieży z włamaniem 
i usiłowania dokonania tego 
przestępstwa. Grozi mu kara 
10 lat pozbawienia wolności.
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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

 Czwartek, 16.03.2017
16:15 - Ozzy
18:00 - Polandja 
20:00 - Porady na zdrady
Piątek, 17.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D - PRE-
MIERA
18:00 - Piękna i Bestia 2D
20:30 - Pokot
Sobota, 18.03.2017
13:00 - Piękna i Bestia 2D
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Pokot
Niedziela, 19.03.2017
13:00 - Piękna i Bestia 2D
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Pokot
Poniedziałek, 20.03.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 21.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Pokot
Środa, 22.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 2D
20:30 - Pokot
Czwartek, 23.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Pokot
Piątek, 24.03.2017
20:00 – Koncert „ZOO z piosenka-
mi Agnieszki Osieckiej” w wykona-
niu Katarzyny Groniec
Sobota, 25.03.2017
13:00 - Piękna i Bestia 2D
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Bodo
Niedziela, 26.03.2017
13:00 - Piękna i Bestia 2D
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 2D
20:30 - Bodo
 Poniedziałek, 27.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 3D
20:30 - Bodo
Wtorek, 28.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 2D
20:30 - Bodo
Środa, 29.03.2017
15:30 - Piękna i Bestia 2D
18:00 - Piękna i Bestia 2D
20:30 - Bodo
Czwartek, 30.03.2017
18:00 – Życie animowane 

Piękna i Bestia
Fantasy, Musical, 
Romans/USA/od 6 lat
/dubbing/ 129 minut.

Zobacz słynną historię i postacie 
w niezwykłej aktorskiej adaptacji 
filmu animowanego “Piękna i 
Bestia”. W rolach głównych wystę-
pują Emma Watson, Dan Stevens, 
Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, 
Ewan McGregor, Stanley Tucci, Au-
dra McDonald, Gugu Mbatha-Raw, 
Hattie Morahan, Nathan Mack, Ian 
McKellen i Emma Thompson.

POKOT
128 minut/ Dramat, Kryminał /
Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja

Emerytowana inżynierka Janina 
Duszejko, z zamiłowania astrolożka 
i wegetarianka, mieszka w małej 
sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, 
zimowej nocy odnajduje ciało 
martwego sąsiada-kłusownika. 
Okoliczności śmierci mężczyzny są 
niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady 
wokół jego domu to ślady saren... Z 
czasem pojawiają się kolejne zwłoki 
lokalnych osobistości. Wszyscy 
zabici byli myśliwymi. Duszejko 
widząc niemoc policji, prowadzi 
własne śledztwo, którego wyniki są 
złowieszcze: czy to myśliwi stali się 
zwierzyną?

PRoBLEmy PANA KotowSKIEGo

Katarzyna Groniec 
zaśpiewa Osiecką
KoNCERt | w lębOrku wystąpi katarzyna grOniec. artystka zaprezentuje w mie-
ście swój prOgram pOd tytułem “zOO z piOsenkami agnieszki Osieckiej”. 

ZAPowIEDŹ | lębOrskie centrum kultury „fregata” zaprasza na kOlejne przedstawie-
nie z cyklu „niedzielne spOtkania z teatrem”. 

Koncert zapowiedziano na 24 
marca 2017 roku. Początek 
o godzinie 20:00. Bilety w cenie 
35 złotych dostępne są w kasie 
kina przy ulicy Gdańskiej w Lę-
borku oraz w cIT przy al. Nie-
podległości 6. Organizatorzy 
zachęcają do wcześniejszego 
nabywania wejściówek.
O koncercie
„ZOO” to tytuł koncertu z mu-
zycznego spotkania z wyjąt-
kowymi utworami Agnieszki 
Osieckiej, które Katarzyna 
Groniec konfrontuje z własną 
wrażliwością artystyczną, będą 
to m. in. 
„Wielka woda”, „Kokaina”, „Dzi-
kuska”, „ZOO”, „Piosenka o życiu 
ptasim”. Piosenki zaaranżował 
Łukasz Damrych (klawisze). 
W skład zespołu muzycznego 
wchodzą także Tomasz 
Pierzchniak (kontrabas) i Łukasz 
Sobolak (perkusja). Premiera 
„ZOO” odbyła się podczas Kon-
certu Galowego 17. Konkursu 
„Pamiętajmy o Osieckiej” w Te-
atrze Palladium 29 września 
2014 r. W ramach Festiwalu 
„Pamiętajmy o Osieckiej” orga-
nizatorzy (Fundacja Okularnicy) 

starają się prezentować polskie 
piosenki autorstwa mistrzów 
gatunku, dokonania lauretów 
minionych edycji Konkur-
su Wokalnego „Pamiętaj-
my o Osieckiej“, wracać do 
brzmień klasycznych jak i dać 
szansę wykonawcom awan-
gardowym. Formuła festiwalu 
jest otwarta na 
różnorodne gatunki muzyczne 
i formy ekspresji.
Piosenki, które zostaną zapre-
zentowane na koncercie:
Wielka woda, Deus ex machi-
na, Kokaina, Dzikuska, Piosen-
ka o życiu ptasim, Uciekaj moje 
serce, Nie zabijaj mnie powoli, 
Rodzi się ptak, Nim wstanie 
dzień, Ja nie chcę spać, Zoo-
,Dance macabre. Parademarsz, 
Króliczek.
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19 marca 2017 roku Teatr Lal-
ki Tęcza zaprezentuje w Stacji 
Kultura (dworzec PKP, ul. Dwor-
cowa 8) przedstawienie pod ty-
tułem „Pan Kotowski”. Początek 

o godzinie 15:00. Bilety w cenie 
8 złotych dostępne są w Kasie 
Kina przy ulicy Gdańskiej oraz 
w cIT przy alei Niepodległości 
6. Liczba biletów jest ograni-
czona. Spektakl przewidziany 
dla widzów od lat 3.
Tytułowy Pan Kotowski – do-
stojny, nobliwy kocur – przeży-
wa ogromną tragedię. cóż to za 
nieszczęście go spotkało, zapy-
tasz pewnie, drogi Widzu? Otóż 
przyszła zima! Zimna, mokra 
i brzydka zima, podczas której 

najlepiej wsunąć zmarznięte 
łapki w ciepłe, futrzane buty… 
ale zaraz! A gdzie się podziały 
buty Pana Kotowskiego? Kim 
jest haukowski i tajemnicza, 
piękna Emilia i co mają wspól-
nego ze zniknięciem butów? 
O tym przekonacie się ogląda-
jąc nasz spektakl „Pan Kotow-
ski” – ciepłe, ale pełne żywej 
akcji i dowcipu przedstawie-
nie, na którym bawić dobrze 
będą się zarówno dzieci, jak 
i rodzice.
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RoNDo w NowEJ wSI LęBoRSKIEJ INWESTycJA NA 
TATRZAńSKIEJ

Psi Park. Reaktywacja
INICJAtywA | psi park nie pOwstanie w tym rOku – dO zrealizOwania prOjektu w ramach budżetu ObywatelskiegO na rOk 
2017 zabrakłO dOsłOwnie kilku głOsów. 

INwEStyCJA | ruszyła przebudOwa skrzyżOwania drOgi wOjewódzkiej nr 214
w nOwej wsi lębOrskiej.

DRoGI | trwają prace ziemne przy bu-
dOwie ulicy tatrzańskiej.
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Miłośnicy psów z Lęborka nie 
zamierzają się jednak pod-
dawać. W marcu złożą kolej-
ny wniosek o zrealizowanie 
projektu, który pozwoliłby na 
stworzenie przyjaznej prze-
strzeni dla czworonogów.
O Psim Parku zrobiło się głośno 
już jakiś czas temu. W zeszłym 
roku grupa mieszkańców wy-
stąpiła z propozycją stworze-
nia zamkniętej przestrzeni dla 
psów z wybiegiem oraz ogro-
dzeniem, które umożliwiałoby 
puszczenie pupila wolno. Aby 
uświadomić, czym właściwie 
jest idea Psiego Parku i zachęcić 
ludzi do głosowania, stworzo-
no m.in. specjalny spot filmowy 
i na bieżąco aktualizowany fan-
page na Facebooku. W trakcie 
kampanii organizowano rów-
nież wspólne spacery z psami. 
Inicjatywa zdobyła uznanie 
zarówno mieszkańców, jak 
i urzędników, jednak do wygra-
nej projektu zabrakło sześciu 
głosów.
- Warto uświadomić ludziom, 
że ten projekt nie przeszedł. 
Dostajemy mnóstwo pytań 
o to, kiedy właściwie powstanie 
Psi Park. Wiele osób wie o tym 
pomyśle, jednak nie wszyscy 
pojawili się na głosowaniu. 
Możliwe, że ze względu na 
szeroką promocję idei Psiego 
Parku, niektórzy stwierdzili, że 
nie muszą głosować, ponieważ 

projekt i tak przejdzie – tłuma-
czy Agnieszka Otrząsek, jedna 
z pomysłodawczyń projektu.
Tak się jednak nie stało. W mar-
cu zostanie złożony kolejny 
wniosek. Powstanie przyjaznej 
przestrzeni dla lęborskich psów 
potrzebuje wsparcia nie tylko 
w formie „polubień” na Face-
booku, ale realnego wzięcia 
udziału w głosowaniu.
- Psy, zwłaszcza te duże, muszą 
się wybiegać. Dlatego chciały-
byśmy aby miały swoje miej-
sce, w którym można puścić je 
wolno, nie martwiąc się o to, że 
na przykład wpadną pod samo-
chód.
Mimo to, już teraz inicjatywa 
utworzenia parku połączyła mi-
łośników psów z Lęborka. Uma-
wiają się na wspólne spacery, 
które odbywają się czasem na-
wet kilka razy w tygodniu.
- Już mamy taką tradycję, że 
zawsze spotykamy się w so-
boty i niedziele – mówi Marta 
Parczewska.- Organizujemy 
również wspólne wycieczki za 
miasto. Fajne jest to, że dzięki 
pomysłowi na utworzenie par-
ku powstała grupka osób, która 
trzyma się razem. Oczywiście 
zapraszamy każdego, kto ma 
ochotę przyłączyć się do wspól-
nych spacerów – osoby zarów-
no z Lęborka, jak i okolic.
Grupa organizowała również 
zbiórkę dla schroniska w Dą-

brówce.
- Udało się zebrać naprawdę 
dużo. Takie akcje dodają moty-
wacji i pokazują, że wspólnymi 
siłami można zdziałać coś do-
brego – tłumaczy Marta.-  co 
więcej, od stycznia tego roku, 
raz w miesiącu, będziemy wy-
prowadzać psy ze schroniska 
na spacer.
Głosowanie na projekty w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2018 odbędzie się w ter-
minie od 1 do 14 października 
2017 roku. Swój głos będzie 
można oddać również za po-
średnictwem Internetu.
Fanpage  Psiego Parku znajduje 
się pod adresem: https://www.
facebook.com/psiparklebork/
(mH)

Udało  się  zebrać  na-
prawdę  dużo.  Takie 
akcje  dodają  moty-
wacji  i  pokazują,  że 
wspólnymi  siłami 
można  zdziałać  coś 
dobrego  -  tłumaczy 
Marta.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lębor-
ska informuje, iż poczyniono 
wiele starań zmierzających do 
realizacji inwestycji pn. „Prze-
budowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 214 z dro-
gami: powiatową i gminną 
wraz z przebudową mostu na 
rzece Kisewa w miejscowości 
Nowa Wieś Lęborska”. W ra-
mach udostępnienia na rzecz 
Województwa Pomorskiego 
terenu pod budowę ronda 
przesiedlone zostały 3 rodzi-
ny, a budynek znajdujący się 
na działce nr 881/1 został pod-
dany rozbiórce.
Wójt kilkakrotnie ponawiał 
prośbę o ujęcie w budżecie 
Województwa Pomorskiego 
realizację powyższej inwesty-
cji w odpowiedzi uzyskując 
informację, iż bez wyraźnego 
wsparcia finansowego sa-
morządów lokalnych trudno 
będzie ująć przedmiotowe 
zadanie w planie wydatków 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku.
W 2016 roku w obecności 
Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struk 
przeprowadzono oględziny 
terenu objętego planami 
przebudowy. Marszałek oce-
nił realizację zadania jako 
konieczną dla podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu lęborskiego oraz od-
wiedzających nasz teren tury-
stów.
W wyniku licznych spotkań 
i rozmów Wójta Gminy ze 
Starostą Lęborskim oraz po 
spotkaniu z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego 
podjęto decyzję o współpracy 
i wspólnym partycypowaniu 
w realizacji inwestycji. Wójt 
Gminy zdeklarował współfi-
nansowanie zadania i konse-
kwentnie w dniu 30 listopada 
2016 roku Rada Gminy Nowa 
Wieś Lęborska podjęła 
uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej dla 
Województwa Pomorskiego 
na realizację zadania w wy-
sokości 500.000,00 zł.
W dniu 17 lutego 2017 roku 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku ogłosił przetarg 
na roboty budowlane po-
legające na przebudowie 
skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 214 Łeba - Ko-
ścierzyna - Warlubie w km 
27+232, z drogami - powia-
tową i gminną w miejscowo-
ści Nowa Wieś Lęborska, po-
legające na budowie ronda 
trójwlotowego wraz z budo-
wą nowego mostu na rzece 
Kisewa oraz przepustu na 

cieku wodnym (po wcześniej-
szym wyburzeniu istniejących 
konstrukcji), budowa oświe-
tlenia ronda, kanalizacji desz-
czowej odwadniającej rondo 
i przebudowywane drogi, bu-
dowa ekranów akustycznych 
typu przezroczystego (odbija-
jących) w miejscach wynikają-
cych z operatu akustycznego 
oraz remont istniejącej kładki 
dla pieszych nad rzeką Kisewą. 
Zamawiający wymaga, aby za-
mówienie zostało zrealizowa-
ne w terminie do 30 listopada 
2017 roku. 

W związku z powyższym infor-
muje się o możliwych utrud-
nieniach w ruchu drogowym 
w trakcie trwania robót bu-
dowlanych w  miejscowości 
Nowa Wieś Lęborska.
(uG)

W ramach miejskiej inwestycji 
na odcinku 173 metrów po-
łożona zostanie kanalizacja 
deszczowa i częściowo pod-
budowa po jezdnie. Kolejnym 
etapem będzie położenie 
krawężników. Prace zakończy 
wylanie asfaltowej nawierzch-
ni na odcinku od ulic Lubel-
skiej do Myśliwskiej.
W kolejnych tygodniach as-
falt położony zostanie też na 
ostatnim gruntowym odcinku 

ul. Lubelskiej (od strony ul. To-
polowej) wraz z bocznym od-
gałęzieniem.
Drogową inwestycję wartą 
552 tys. zł realizuje konsor-
cjum firm Kruszywo i Bitumi-
nium z Lini.
(um)
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Dopłaty za wymianę kotłów 

Złoty Laur dla FFP

śRoDowISKo | lębOrczanie mOgą już składać wniOski O dO-
finansOwanie mOdernizacji źródeł energii cieplnej. dOku-
menty mOżna składać dO 28 kwietnia 2017 rOku.

NAGRoDA | farm frites pOland Otrzymała złOty laur w XX 
edycji kOnkursu O pOmOrską nagrOdę jakOści. 

W ramach konkursu dofinan-
sowane będą zadania doty-
czące modernizacji źródeł cie-
pła poprzez likwidację kotłów 
opalanych węglem lub kok-
sem i zastąpienie ich kotłami 
opalanymi gazem lub olejem 
opałowym, źródłami ciepła 
wykorzystującymi odnawialne 
źródła energii (pompy ciepła) 
bądź podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej.
Termin składania wniosków: 
do 28 kwietnia 2017 roku.
O udzielenie dofinansowania 
mogą ubiegać się osoby fi-
zyczne oraz wspólnoty miesz-
kaniowe, będące właścicielami 
lub posiadaczami nierucho-
mości zlokalizowanych na te-
renie Gminy Miasto Lębork.
Szczegółowe zasady udzie-
lania dofinansowania zadań 
dotyczących modernizacji 
źródeł energii cieplnej na 
terenie Gminy Miasto Lę-
bork, w ramach konkursu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
pod nazwą „czyste powietrze 
Pomorza” (edycja 2017) okre-
śla Zarządzenie Nr 18/2017 
Burmistrza Miasta Lęborka 
z dnia 21.02.2017 r.
Komplet druków można po-
brać ze strony internetowej 

www.ekolebork.pl - zakład-
ka Dofinansowania – czyste 
powietrze Pomorza – Edycja 
2017 lub osobiście w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Ar-
mii Krajowej 14 od pon. do pt. 
w godz. 8.00-15.00 w p. B 112. 
Szczegółowe informacje tel. 
59 8637 708.
Z dofinansowania pozyskane-
go przez miasto z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku do tej pory sko-
rzystało już 65 osób. Edycja 
2017 będzie czwartą, w której 
udział bierze samorząd Lę-
borka. W ciągu poprzednich 
trzech edycji konkursu na 
modernizacje pieców pozy-
skano łącznie ok. 147 tys. zł 

oraz dodatkowo przekazano 
ok. 17 tys. zł wkładu własnego 
z budżetu miasta. Poziom do-
finansowania wahał się od ok. 
23 % w 2014 roku do ok. 29 % 
kosztów kwalifikowanych wy-
miany pieców w roku 2016.
W obecnej edycji Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku proponuje dofinanso-
wanie w wysokości do 35 %, 
przy wymaganym wkładzie 
własnym gminy 5 %, zatem 
dofinansowanie w 2017 roku 
może wynieść do 40 % kosz-
tów kwalifikowanych.
(um)
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Konkurs o Pomorską Nagrodę 
Jakości promuje nowoczesne 
koncepcje zarządzania przed-
siębiorstwem oraz przyczynia 
się do podnoszenia poziomu 
organizacyjnego i technicz-
nego firm regionu Pomorza, 
wspomagając je w konkuro-
waniu z innymi organizacjami 
w Europie. Ma na celu upo-
wszechnienie filozofii „zarzą-
dzania przez jakość” (Total Qu-

ality Management - TQM).
Nagrodę odebrała Malwina 
Piotrowska, Dyrektor Zarzą-
dzania Jakością.
Farm Frites Poland SA dzia-
ła w Lęborku od 1994 roku. 
Zajmuje się produkcją frytek, 
placków oraz płatków ziem-
niaczanych. Jej głównym klien-
tem jest firma McDonald’s, dla 
której produkuje frytki do po-
nad 1000 restauracji w 12 eu-

ropejskich krajach. Firma jest 
laureatem wielu nagród o za-
sięgu regionalnym i krajowym, 
m.in. „Dobroczyńca Roku 2016 
Powiatu Lęborskiego” „Zdrowy 
Pracownik, zdrowa firma”, „Li-
derzy Filantropii”, „certyfikat 
Ziemi Lęborskiej”.
(BG)
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kolportaż 
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dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZuKASZ 
PRACowNIKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

RÓżNE: EXP.ROZ.

wyśLIJ mmSa!
EXP.RoZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?
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PRoVIDENt - NowośĆ!!!
bez obsługi domowej i terenowej
na przelew - niższe koszty
wiosenna pożyczka 
dla Przedsiębiorcy
do 30 000 bez zaświadczeń 
o zaleganiu ZUS i US
DoJEŻDŻAmy Do KLIENtA!!!
508-351-800  | 789-302-888
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TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213 Sopot

RÓŻNE

DREwNo do cO i gałęziówkę sprze-
dam. możliwy transport gratis, tel. 
782 846 927

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 
W samorobną z kółkami, 630 zł, tel. 
695 230 080

SIANoKISZoNKA,120x120, 70.zł, 

Szemud, tel. 510 751 537

DREwNo opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANo, słoma w  balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

mAtA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, 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 Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek 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, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 

w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm sklep drobiarski z wypo-
sażeniem, Puck Manhattan, tel. 602 609 
835

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SPRZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

JEStEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAmIENIę mieszkanie, 2 pok 46 m, 
Gdynia Pustki cis, balko,n 3 p na 1 lub 2 
p w wieżowcu obojętne tylko nie ostat-
nie tl Gdynia, tel. 514 615 463

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 
789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm nowy telefon komórkowy, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LcD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻyCZKI chwilówki bez BIK, dojazd 
do klienta, tel.530 203 182

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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KotŁowNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

Polub nasz profil na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!

Oferty prosimy 
składać na adres: 

BAUHAUS Sp. z o.o., 
ul.Tatrzańska 19, 

81-815 Sopot 
lub e-mail:

praca@bauhaus.com.pl 
tel. 58 551 88 59

ZAtRuDNI
oD ZARAZ 

BRyGADy 
cIESIELSKIE, 
MURARSKIE 

ORAZ 
POJEDyNcZych 

cIEŚLI.

FIRMA
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To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl

Rekordowy występ w Lublinie

Pierwsze mecze play–off 

PŁywANIE | bardzO udany występ OdnOtOwali pływacy uks 
1 meyn sOleX lębOrk na zimOwych mistrzOstwach pOlski ju-
niOrów 14-letnich w  lublinie. 

SIAtKówKA | rOzgrywki amatOrskiej ligi siatkówki w lębOrku 
weszły w fazę play-Off. zespOły z miejsc 1-8 zOstały pOdzielO-
ne na pary i rOzgrywają dwumecz O wejście dO półfinałów. 

W zawodach uczestniczyła re-
kordowa liczba sportowców 
o czołowe miejsca w kraju 
rywalizowało 681 pływaków 
z 165 klubów Agnieszka Kurek 
zajęła:

21 miejsce na dystansie •	
50m stylem klasycznym 
z czasem: 0:35,59
15 miejsce na dystansie •	
200m stylem klasycznym 
z czasem: 2:45,09
9 miejsce na dystansie •	
100m stylem klasycznym 
z czasem: 1:16,69

Kacper Gliński zajął: 
22 miejsce na dystansie •	
50m stylem klasycznym 
z czasem:  0:32,93
16 miejsce na dystansie •	
200m stylem klasycznym 
z czasem: 2:38,77
12 miejsce na dystansie •	
100m stylem klasycznym 
z czasem: 1:11,34

Wszystkie wyniki uzyskane na 
25-metrowej pływalni w Lubli-
nie są ich nowymi rekordami 
życiowymi. Agnieszka na dy-
stansie 200 m stylem klasycz-

nym poprawiła rekord Lębor-
ka, należący od 2008 roku do 
Barbary Raczkowskiej, który 
wynosił 2:45,60 w kategorii 
dziewcząt 14-letnich.
Ze startu jest zadowolony 
szkoleniowiec Dariusz Gro-
mulski, którego podopieczni 
trzykrotnie startowali w fi-
nałach B, a Agnieszka Kurek 
walczyła w finale A o czołowe 
miejsce w kraju wśród rówie-
śniczek.
(BG)
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Rozegrano 4 mecze, trzy z nich 
zakończyły się po dwóch se-
tach, w czwartym pojedynku 
była potrzeba rozegrania trze-
ciego seta aby wyłonić zwy-
cięzcę. W pojedynku pomię-
dzy liderem rundy zasadniczej 
Klaja cafee a KS Baza 44 lepsi 
okazali się zawodnicy Klaja ca-
fee, którzy pierwszy set wygra-
li do 15. W drugim secie Baza 
próbowała jeszcze powalczyć, 
niestety przegrała na przewagi 
i zanotowała porażkę w całym 
meczu. Swojego pojedynku 
nie wygrali również zawodnicy 

Romka Lębork, którzy walczyli 
z zespołem KS Strzebielino. 
Trzecim pojedynkiem zakoń-
czonym 2:0 był mecz pomię-
dzy zespołami Joker cewice 
i czarne Wilki. Joker zwyciężył 
oba sety i pokazał, że chce się 
liczyć w walce o medale. Jedy-
ny mecz zakończony trzy seto-
wym pojedynkiem był pomię-
dzy Bojan żubry i AZS Lębork. 
W pierwszym secie zaskoczeni 
zawodnicy Bojan żubry, pomi-
mo pełnej mobilizacji zawod-
ników w drużynie od samego 
początku przegrywali. W dru-

gim secie żubry zrewanżowały 
się AZSowi. Decydujący trzeci 
set po wyrównanej grze zwy-
ciężyli zawodnicy Bojan żubry. 
AZS w samej końcówce po-
pełnił kilka własnych błędów 
i schodził pokonany z boiska. 
Wszystkie zespoły już za ty-
dzień zagrają mecze rewanżo-
we. Drużyny, które zwyciężyły 
bez starty seta mają ułatwione 
zadanie aby awansować wy-
starczy zwyciężyć w rewanżu 
jednego seta 
(mK)
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wyniki meczy:

Bojan żubry – AZS Lębork 
2:1 (20:25, 25:17, 15:12)

Joker cewice – czarne Wilki 
2:0 (25:22, 25:13)

Klaja cafee – KS Baza 44 2:0 
(25:15, 27:25)

KS Strzebielino – Romek Lę-
bork 2:0 (25:20, 25:22)



Kalisz zdobyty! Ważne punkty 
jadą do Lęborka
DUżą NIESPODZIANKę SPRAWILI PIłKARZE POGONI W PIERWSZyM TRZEcIOLIGOWyM MEcZU WIOSNy. DRUżyNA TRENERA 
WALKUSZA WyGRAłA 1:0 NA WyjEźDZIE Z fAWORyZOWANyM KKS WłóKNIARZEM 1925 KALISZ. AUTOREM BRAMKI Był W 87 
MINUcIE ARKADIUSZ BycZKOWSKI. 

- Ogromnie cieszę się z osiągnię-
tego wyniku i 3 punktów. Myślę, 
że w ogólnym rozrachunku te 
punkty będą bezcenne – mówił 
po meczu zadowolony szko-
leniowiec Pogoni Waldemar 

Walkusz. - Gramy o utrzymanie 
w tej lidze i musimy starać się 
punktować w każdym spotka-
niu. Zaczęło się pięknie! Już po 
pierwszym spotkaniu widać, 
że zespół Pogoni jest innym ze-

społem jak jesienią. Serdecznie 
gratuluję chłopakom ambit-
nej walki do samego końca.  
Pierwsza połowa to wyrówna-
ny mecz, choć to gospodarze 
częściej strzelali na bramkę, 

na szczęście głównie niecel-
nie. 42 minuta to faul w polu 
karnym na Kochanku. Sędzia 
Dawid Maciejewski wskazał 
na wapno, a do egzekucji rzu-
tu karnego podszedł Marcin 
Kajca. Niestety, strzał w prawy 
róg broni bramkarz KKS-u Ar-
tur Melon. Na II połowę Po-
goń wyszła z szatni z jedną 
zmianą. Formelę zastąpił na 
skrzydle Arkadiusz Byczkow-
ski. To właśnie ten zawodnik 
rozstrzygnął wynik meczu, 
gdy w 87 minucie po dograniu 
z pierwszej piłki Baloguna po-
konał bramkarza gospodarzy. 
Wielka radość i „cieszynka” wy-
konana oryginalnie na walcu 
do wałowania boiska. Gospo-
darze starali się rzucić wszyst-
ko na jedną kartę co skutko-
wało kolejnymi sytuacjami 
bramkowymi dla Pogoni.  
Dobra gra i zwycięstwo 
w Wielkopolsce to efekt cięż-
kiej zimowej pracy treningo-
wej i wzmocnienie kadrowe 
zespołu. W przerwie zimowej 
do Pogoni dołączyło 7 no-
wych, solidnych zawodników. 
W bramce trener Walkusz 
i odpowiedzialny za szko-
lenie bramkarzy Piotr Leyk 
ma do dyspozycji  doświad-
czonego macieja Szlagę, 

michała Katzora i młodzie-
żowca Patryka Labudę.  
W meczach kontrolnych na 
pozycji środkowych obroń-
ców najczęściej grał wojciech 
musuła i michał Szałek. Ad-
rian Kochanek powędrował 
na lewą stronę, a na prawej 
flance świetnie sobie radził 
wypożyczony z Gryfa Wejhe-
rowo młodzieżowiec Daniel 
Górski. W defensywie trener 
Walkusz może liczyć także na   
Krzysztofa Skibickiego, Łu-
kasza Janowicza, mateusza 
Stankiewicza i mateusza 
wesserlinga. Ostatnia wymie-
niona trójka dobrze czuje się 
także w pomocy, a grach kon-
trolnych często do linii pomo-
cy kierowany był Wesserling.  
Bogactwa nie brakuje nam 
w pomocy. Trener Walkusz dłu-
go zabiegał by do Pogoni ścią-
gnąć marcina Kajcę (21 wy-
stępów w I lidze, 122 w II i 31 
w III) i to się udało. Doświad-
czony zawodnik w środku pola 
to marzenie każdego trenera. 
Na środku pomocy mamy fa-
biana Słowińskiego, macieja 
Szymańskiego, Łukasza Kło-
sa, a po bokach szybkiego Da-
niela wólkiewicza, czy na dru-
giej stronie bramkostrzelnego 
Arkadiusza Byczkowskiego. 

W pełni sił jest także Damian 
formela i mateusz Sadowski, 
z kolei Patryk Pytlak ma do-
łączyć do zespołu niebawem.  
Formacje ofensywną zamykają 
napastnicy: najlepszy strzelec 
Pogoni mateusz wachowiak, 
młodzieżowiec mateusz ma-
dziąg, oraz wielka nadzieja 
z Kalisza Joshua Kayode Ba-
logun. 

KKS włókniarz 1925 Ka-
lisz - Pogoń Lębork 0:1 (0:0)  

bramka: Byczkowski (’87)  

Pogoń: Maciej Szlaga – Daniel 
Górski, Wojciech Musuła, Mi-
chał Szałek, Adrian Kochanek, 
Marcin Kajca, Maciej Szymań-
ski (‘75 Joshua Balogun Kay-
ode), Mateusz Madziąg, Fabian 
Słowiński, Daniel Wólkiewicz 
(‘72 Mateusz Wesserling), Da-
mian Formela (‘46 Arkadiusz 
Byczkowski).

Kolejny mecz w Lęborku. Pogoń 
- Sokół Kleczew 18 marca godz. 
14 (sobota)

PoGoń LęBoRK. III LIGA, RuNDA wIoSENNA 2016/2017
Dolny rząd od lewej: Daniel 
Górski, Łukasz Kłos, Mateusz 
Sadowski, Krzysztof Skibicki, 
Mateusz Wesserling, Mateusz 
Stankiewicz, Daniel Wólkiewicz, 
Joshua Balogun Kayoda
środkowy rząd: Waldemar Wal-
kusz- trener, czesław Szydłow-
ski – kierownik, Łukasz Jano-
wicz, Damian Formela, Michał 
Katzor, Maciej Szymański, Pa-

weł Leyk – kierownik, Piotr Leyk 
– trener bramkarzy
Górny rząd: Patryk Labuda, 
Adrian Kochanek, Fabian Sło-
wiński, Mateusz Madziąg, Mi-
chał Szałek, Wojciech Musuła, 
Arkadiusz Byczkowski, Marcin 
Kajca 
brak: Macieja Szlagi i Mateusza 
Wachowiaka 

#GramydlaLeborka

KLUB 100 TPL PODSUMOWAŁ 2016 ROK
Rada Klubu 100 TPL podsumo-
wała rok 2016. Dla nieformalnej 
grupy skupiającej sympatyków 
Pogoni wpłacających co mie-
siąc dobrowolne składki na 
funkcjonowanie drużyny senio-
rów Pogoni Lębork rok 2016 był 
bardzo udany. Liczba członków 
Klubu 100 TPL zwiększyła się na 
koniec roku 2016 do 33 osób, 
znacznie wzrosły też wpływy. 
W ubiegłym roku dzięki comie-
sięcznym składkom klubowi-

czów klub Pogoń Lębork zasi-
lony został niebagatelną kwotą 
36.000 zł! 
-Rozpoczynając kilka lat temu 
tę inicjatywę zakładaliśmy 
przychód w skali roku 10 tys. 
zł - przypomina Wiceprezes 
Pogoni ds. piłki nożnej Marek 
Piotrowski. - Dziś ten poziom 
jest prawie 4 razy większy i to 
z pewnością możemy uznać za 
nasz wielki sukces.
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