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Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że w 
okresie Świąt Wielkanocnych autobusy komunikacji miejskiej kursować 
będą następująco:

15.04.2017r. (sobota)
– wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy.
16.03.2017r. (Wielkanoc), 17.04.2017r. (Poniedziałek Wielkanocny):
–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
według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do godz. 9:58.
- 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
według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do godz. 
09:30.
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.

Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 14.04 – 18.04.2017r. nie będą 
realizowane kursy „szkolne” linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” przez 
Chocielewko.

Nowe połączenie LEGIONÓW POLSKICH - SPORTOWA - CMENTARZ 

Komunikacja w święta

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że od dnia 7 MAJA 2017r. 
(niedziela) uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa nr 7. 
Na okres próbny od 07.05.2017r. przez wszystkie niedziele do 18.06.2017r. włącznie, uru-
chomione zostanie bezpośrednie połączenie ulic: Legionów Polskich, I Armii W.P., osiedla 
Sportowa z cmentarzem.

Odjazdy z ul. Legionów Polskich:13.07, 14.07, 15.07.
Trasa: Legionów Polskich – Słowackiego – I Armii W.P. - Słupska – Kusocińskiego – Łasaka – 
Teligi – Mieszka I – Cmentarz.

Odjazdy z cmentarza: 13:40, 14:40, 15:40.
Trasa: Cmentarz– Mieszka I - Teligi – Łasaka – Kusocińskiego – I Armii W.P. - Traugutta – 
Legionów Polskich.

Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na przystankach autobusowych oraz na stronie 
internetowej.

Cewice wygrały turniej
RELACJA | Koło Gospodyń WiejsKich „ArKAnA” z ceWic WyGrAło zmAGAniA W noWej Wsi LęborsKiej. W niedzieLę 26 mArcA zor-
GAnizoWAno tAm turniej Kół Gospodyń WiejsKich.

SAMORZĄD | przedstAWicieLe LęborsKiej młodzieżoWej 
rAdy miAstA WzięLi udziAł W spotKAniu z rAdAmi miAst ust-
Ki, Kościerzyny i słupsKA. uczestniKóW przyWitAł prezydent 
miAstA - robert biedroń.

Turniej w Nowej Wsi Lębor-
skiej był jednocześnie wy-
darzeniem o randze powia-
towej (organizowano go już 
po raz dziewiąty) i gminnej 
(organizowano go już po raz 
dwunasty).

Panie oceniane były w kilku 
kategoriach: kulinarnej – cia-
sto z owocami, Moda – „Kre-
acja – Inspiracja”, Taneczna 
– „ Z bajki”, Edukacja – tablica 
informacyjna „Pokolenia” i 
kabaretowej - piosenka ka-

baretowa z inscenizacją pt. 
„Jak nie my to kto?”.
Jury turnieju (Piotr Hałusz-
czak-Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Barbara Ditrich- 

Kierownik Działu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, Iwo-
na Juchniewicz reprezentu-
jąca Starostwo Powiatowe w 
Lęborku) podjęło decyzję, że 
zwycięzcą tegorocznej edycji 

zostało Koło Gospodyń Wiej-
skich „Arkana” z Cewic. Wy-
grana oznacza, że właśnie to 
koło będzie reprezentowało 
powiat na szczeblu woje-
wódzkim.
Organizatorzy i uczestnicy 
turnieju nie zapomnieli rów-

nież o jubileuszu 10-lecia 
działalności KGW „Leśniczan-
ki” z Leśnic i tego dnia obda-
rowali Panie symbolicznymi 
kwiatami, gratulacjami i pre-
zentami. 
(BG)

SPOTKANIE RAJCóW W SŁUPSKU

Podczas spotkania, które 
miało miejsce 31 marca lę-
borska młodzież miała okazję 
wymienić się doświadczenia-
mi oraz omówić problemy, 
którym Młodzieżowe Rady 

stawiają czoła na co dzień.
Młodzi radni wzięli także 
udział w warsztatach  „Za-
rządzanie projektami - Biz-
nesowy Model PMI”. Na 
zakończenie organizatorzy 

zaproponowali gościom 
zwiedzanie miasta. Zwiedza-
no także ratusz i wieżę wido-
kową, która znajduje się w 
jego budynku.
(BG)
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Radni do oceny?

RELACJA | sAmorządoWcy z łeby spotKALi się z Andrzejem 
dudą, prezydentem rp.

INICJATYWA | LęborczAnie będą oceniAć W sposób tAjny, WyGodny i bezpośredni reALizAcję zAdAń miAstA przez burmistrzA 
i rAdnych. tAKie są WłAśnie zAłożeniA noWAtorsKieGo projeKtu stWorzoneGo przed dWA stoWArzyszeniA: LęborsKi budżet 
obyWAteLsKi i ruch KontroLi WłAdzy oddziAł LęborK.

DELEGACJA Z ŁEBy W
PAŁACU PREZyDENCKIM
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Pomysł stworzenia karty 
konsultacyjnej pojawił się w 
odpowiedzi do oczekiwań 
mieszkańców, którzy pod-
czas rozmów i komentowania 
wydarzeń na portalach spo-
łecznościowych domagali się 
możliwości społecznej oceny 
wysokości diet radnych, za-
robków burmistrza oraz efek-
tywności ich pracy na rzecz 
lęborczan.
Po kilku miesiącach prac 
przedstawiciele dwóch lębor-
skich stowarzyszeń stworzyli 
kartę konsultacyjną. Ten dwu-
stronicowy dokument po-
zwoli na ocenę 16 zadań mia-

sta (np. ochrona środowiska, 
kultura i ochrona zabytków, 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi) i wysokość 
miesięcznej diety radnego i 
burmistrza. Lęborczanie, któ-
rzy będą wypełniali kartę kon-
sultacyjną będą mogli ocenić 
wynagrodzenie za pomocą 
trzech opcji: jest za wysokie, 
jest odpowiednie lub jest za 
niskie.
Pomysł zakłada, że karta kon-
sultacyjna będzie dołączona 
do kart do głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go Lęborka. Opinie i oceny 
mieszkańców mają być póź-

niej publikowane w interne-
cie.
-Nasz projekt zdobył już po-
zytywną ocenę prawną i  
wkrótce zostanie przekazany 
miejskim radnym. Jeśli Rada 
Miejska zgodzi się na wpro-
wadzenie naszego rozwią-
zania to karty konsultacyjne 
będzie można wypełnić w 
październiku, podczas głoso-
wania nad projektami Budże-
tu Obywatelskiego - tłumaczy 
Arkadiusz Mielewczyk, prezes 
stowarzyszenia LBO.

                (GB)

Do Warszawy pojechała de-
legacja z Łeby w składzie: 
Burmistrz Miasta, Przewodni-
czący Rady Miejskiej wŁebie, 
przedstawicieli Wielkiej Ka-
pituły Księstwa Łeby). Samo-
rządowcy zostali zaproszeni 
do Pałacu Prezydenckiego w 
Warszawie w celu odciśnię-
cia dłoni przez Prezydenta 
w przygotowanej wcześniej 
formie plastycznej.
Mosiężna tablica na kamien-
nym obelisku zostanie uro-
czyście odsłonięta podczas 
obchodów 660 rocznicy 
nadania praw miejskich już 
w lipcu tego roku na depta-
ku w Łebie. Znajduje się tu 
jedyna na świecie Aleja Pre-
zydentów.
Rozmowy przebiegły w miłej 
i sympatycznej atmosferze. 
Prezydent chętnie zadawał 

pytania dotyczące miasta. 
Pochwalił również działania 
związane z promocją i roz-
wojem nadmorskiego kuror-
tu. 
Włodarz miasta Łeby - An-
drzej Strzechmiński wręczył 
Panu Prezydentowi pisem-
ne zaproszenie na obchody 
Święta Łeby, pełen kosz ryb-
nych przysmaków według 
receptury regionalnego Za-
kładu Przetwórstwa Rybne-
go ASAR z Łeby, szklany wa-
zon z elementami bursztynu 
zawierający piasek prosto 
z łebskiej plaży oraz obraz 
przedstawiający Słowiński 
Park Narodowy. 
Książę Łeby - Zbyszko I w 
imieniu swoim i całej Wielkiej 
Kapituły Księstwa Łebskiego 
wręczył specjalnie przygo-
towany na tą okazję, piękny 

album zawierający zdjęcia z 
historii księstwa oraz oczy-
wiście łebski paszport i mo-
netę.
Pan Prezydent zadeklarował 
się, że uczyni wszystko, co w 
jego mocy aby w tych dniach 
odwiedzić Łebę i osobiście 
odsłonić tablicę ze swoim 
odciskiem, a przy okazji 
spotkać się z Łebianami i tu-
rystami wypoczywającymi 
w tych dniach na urlopie. W 
spotkaniu uczestniczył rów-
nież sekretarz stanu, mini-
ster w Kancelarii Prezydenta 
Pan Paweł Mucha. 
Jak się okazało, Pan minister 
od wielu lat regularnie od-
wiedza Łebę wraz z rodziną 
w sezonie wakacyjnym.

            (MS)
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BO - zgłoszono 26 wniosków
SAMORZĄD | doKłAdnie 26 projeKtóW trAfiło do budżetu obyWAteLsKieGo W LęborKu nA 2018 roK.
Wśród zgłoszonych projektów 
wpłynęło 11 dużych zadań 
inwestycyjnych (o wartości 
od 40 001 zł do 200 000 zł), 6 
projektów małych, inwesty-
cyjnych (o wartości do 40 tys. 
złotych) i 9 projektów nieinwe-
stycyjnych (o wartości do 10 
000 zł).
Wiele dużych projektów zakła-
da inwestycje w infrastrukturę 
sportową i rekreacyjną - w ra-
mach BO 2018 może więc 
powstać boisko sportowo-re-
kreacyjne przy PCE, tuż obok 
basenu może powstać „Małpi 
Gaj” a przy przedszkolu nr 9 
ma zostać zmodernizowany 

plac zabaw; jeden z projektów 
zakłada budowę trasy pieszo-
rowerowej wzdłuż rzeki Łeby. 
W ramach dużych projektów 
wróciła inicjatywa stworzenia 
Psiego Parku w Lęborku, poja-
wił się także pomysł renowacji 
schodów prowadzących do 
Wieży Ciśnień.
Małe projekty dotyczą rów-
nież inicjatyw sportowych-
rekreacyjnych - zaplanowano 
m.in budowę ogólnodostęp-
nego boiska do koszykówki 
przy basenie i stworzenie wia-
ty turystycznej. Inne inicjatywy 
w ramach tych projektów za-
kładają stworzenie monitorin-

gu przy Centrum Handlowym 
2 i umieszczenie w mieście po-
jemników na psie odchody.
Lęborczanie, którzy zgłosili do 
BO 2018 projekty nieinwesty-
cyjne chcieliby m.in doposa-
żyć w sprzęt OSP w Lęborku, 
popularyzować sportu wśród 
mieszkańców i zrealizować 
warsztaty dla uczniów na te-
mat zagrożeń związanych z in-
ternetem.
Konsultacje w ramach BO 2018 
potrwają do października bie-
żącego roku.
                (GB)
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INWESTYCJA |  nA terenie LęborsKiej specjALnej strefy eKo-
nomicznej poWstAną dWie noWe uLice - przemysłoWA i Ko-
rzennA. tA miejsKA inWestycjA otrzymA Aż 2 miLiony złotych 
dofinAnsoWAniA ze środKóW budżetu pAńśtWA.

NIERUCHOMOŚCI |  33 mieszKAniA będzie oferoWAł noWy bu-
dyneK KomunALny nA mApie LęborKA, Który poWstAje przy 
uLicy mArusArzóWny.

DWIE NOWE ULICE W STREfIE poWstAną mieszKAniA KomunALne

Koszt budowy ulic Przemysło-
wej i Korzennej oszacowano na 
4.022.194 zł.  Samorządowcom 
z Lęborka udało się otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 
50%  kosztów.
Środki z budżetu Państwa 
pochodzą z „Programu 
rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury dro-
gowej”. Wniosek Miasta 
Lęborka zajął w rankingu 
dotacji wysokie, 12 miej-
sce na 61 przyznanych 
dofinansowań (kateg. 
drogi gminne). 
W przypadku ulicy Prze-
mysłowej  wybudowana zo-
stanie jezdnia o długości 660 
metrów, ciągi pieszo-rowero-
we po obu stronach jezdni, 
dwa skrzyżowania wyniesione, 
przejścia dla pieszych z prze-
jazdami dla rowerów, cztery 

progi zwalniające wyspowe 
oraz oświetlenie uliczne – 18 
lamp.

P r o - j e k t 
budowy ulicy Korzennej obej-
muje 312 metrów jezdni, cią-

gi pieszo-rowerowe po obu 
stronach jezdni, skrzyżowanie 
wyniesione, przejścia dla pie-
szych z przejazdami dla rowe-
rów, dwa progi zwalniające 
wyspowe oraz jeden azylowy 
oraz 15 lamp ulicznych.

Realizacja budowy ul. Prze-
mysłowej zgodna jest z 
Koncepcją Programową 
budowy drogi ekspreso-
wej S6 i jest niezbędnym 
elementem dla zaprojek-
towanej drogi serwisowej 

dla S6. 
Dokładny koszt budowy 

ulic ma określić postępowa-
nie przetargowe.

Budowa ulic ma być zrealizo-
wana do końca roku 2017.
            
               (BG)

Miasto podpisało już umowę z 
wykonawcą budynku. Podobnie, 
jak w przypadku innych inwesty-
cji mieszkaniowych realizowa-
nych dla osób korzystających z 
mieszkań komunalnych, także w 
tym przypadku udało sie zdobyć 
30 procentowe dofinansowanie 
inwestycji z dopłat Banku Gospo-
darstwa Krajowego.
W budynku na ulicy Marusa-
rzówny powstanie 33 mieszkań 
o powierzchni od 36 do 50m2.
W ramach budowy powstaną tak-
że 33 nowe miejsca parkingowe, 
w tym dla osób niepełnospraw-
nych oraz chodniki. Przetarg na 
wykonanie inwestycji wygrała lę-
borska firma - Zakład Budowlany 
„Dzida-Zaręba”. 
Koszt budowy to ok. 3 mln 888 
tys. zł. Budynek zostanie oddany 
do użytku do 30 kwietnia 2018r.
                (BG)
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OBWIESZCZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO
Z DNIA 10.04.2017r.

 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 20.03.2016r. na wniosek Gminy Miejskiej Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza 
Miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej, polegającej na:
„przebudowie ul. Kaszubskiej w Lęborku”
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 119, 128/1, 128/2, 67/3 obr. 12 w Lęborku
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 128/5 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 128/3 obr. 12 w Lęborku),
działka nr 128/4 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 128/3 obr. 12 w Lęborku),
działka nr 128/6 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 128/3 obr. 12 w Lęborku),
działka nr 142 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 67/1-L obr. 12 w Lęborku),
działka nr 67/4-L obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki  
nr 67/1-L obr. 12 w Lęborku).
 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.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO
Z DNIA 28.03.2017r.

 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 na wniosek z dnia 08.12.2016r. (korekta wniosku w dniu 10.01.2017r. oraz w dniu 
08.03.2017r.) Gminy Miejskiej Łeba, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łeby, postępowania w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„przebudowie i rozbudowie fragmentu ul. Kościuszki, ul. Wysockiego,  
ul. Nowęcińskiej oraz ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z budową infrastruktury technicznej”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 54, 410, 436, 467/2, 576, 577/1, 674, 
463/3, 426/4 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.
                       

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli oni znają się na 
samorządzieEDUKACJA | 3 KWietniA 2017 roKu rozpoczAł się nAbór nA roK szKoLny 2017/2018 

do LęborsKich przedszKoLi.
RELACJA | stArostA LęborsKi nAGrodził 
LęborsKich ucznióW, Którzy WyGrALi 
W poWiAtoWym etApie Xii pomorsKieGo 
KonKursu Wiedzy o sAmorządzie tery-
toriALnym.
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Urzędnicy informują, że wnio-
sek o przyjęcie do przedszkola 
lub szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandy-
data warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym na-
leży pobrać w odpowiednich 
placówkach w niżej wymie-
nionych terminach:
-przedszkola, oddziały zerowe 
przy szkołach podstawowych- 
od 3.04.2017 r. do 28.04.2017 
r.

-szkoły podstawowe- od 
4.05.2017 r. do 9.06.2017 r.
Do publicznego przedszkola 
przyjmuje się kandydatów za-
mieszkałych na terenie Gminy 
Miasto Lębork.Rodzice dzieci 
przyjętych i uczęszczających 
do przedszkoli składają na 
kolejny rok szkolny deklarację 
o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego w tym 
samym przedszkolu publicz-
nym. Nie złożenie deklaracji 
w wyznaczonym terminie jest 
jednoznaczne z rezygnacją 

z miejsca w dotychczasowej 
placówce. Zapisanie dziecka 
do przedszkola publicznego 
po raz pierwszy ub zmiana do-
tychczasowego przedszkola 
na inne odbywa się na pod-
stawie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola.
Placówki, w których w roku 
szkolnym 2017/2018 reali-
zowane będzie wychowanie 
przedszkolne: Przedszkole 
Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przed-
szkole Nr 5, Przedszkole Nr 6, 
Przedszkole Nr 9, Przedszkole 

Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 
4 i Szkoła Podstawowa Nr 5.
Do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej przyj-
muje się dzieci zamieszkałe 
w obwodzie danej placówki, 
na podstawie zgłoszenia ro-
dziców. Kandydaci zamieszkali 
poza obwodem szkoły podsta-
wowej, mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekruta-
cyjnego, jeżeli dana placówka 
dysponuje wolnymi miejsca-
mi. W postępowaniu rekruta-
cyjnym brane są pod uwagę 
kryteria określone przez Radę 
Miejską w Lęborku. Wniosek 
o przyjęcie może być złożony 
do nie więcej jak 3 wybranych 
szkół.
Placówki, w których w roku 
szkolnym 2017/2018 reali-
zowany będzie obowiązek 
szkolny w klasach pierwszych 
szkół podstawowych: Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Lęborku, 
ul. I Armii Wojska Polskiego 10, 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lę-
borku, ul. Kossaka 103, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 w Lęborku, 
Al. Wolności 31, Szkoła Pod-
stawowa Nr 5 w Lęborku, ul. 
Tadeusza Kościuszki 14, Szkoła 
Podstawowa Nr 8 w Lęborku, 
ul. Mireckiego 10, Szkoła Pod-
stawowa Nr 7 w Lęborku, ul 
Piotra Skargi 52
               (BG)

Starosta lęborski - Teresa 
Ossowska-Szara wręczyła na-
grody rzeczowe zwycięzcom 
I, II i III miejsca, etapu powia-
towego konkursu. Nagrody 
trafiły do Marka Ramczykow-
skiego, ucznia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Lę-
borku (I miejsce), Marty Bro-
warczyk, uczennicy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
1 w Lęborku(II miejsce) i Mar-
ka Ptak, ucznia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Lę-
borku (III miejsce).
Okolicznościowe dyplomy gra-
tulacyjne  otrzymali również 
nauczyciele przygotowujący 
uczniów do tegorocznej edycji 
konkursu- Karol Magott, Adam 
Podlewski oraz Tomasz Tutak.
Lęborscy uczniowie repre-
zentowali Powiat Lęborski na 
szczeblu wojewódzkim  

               (GB)
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Drugie życie motocyklowego złomu
REPORTAŻ | sWoją miłość do motocyKLi przeKuł W nietypoWą pAsję. ireneusz urboWsKi z LęborKA tWorzy metALoWe rzeź-
by, inspiroWAne scenAmi z fiLmóW science fiction. – mAm GłoWę pełną pomysłóW. nieKtóre zużyte części motocyKLoWe 
są WyKonAne z tAKim Kunsztem, że szKodA Wyrzucić je nA złom. WłAśnie to inspiruje mnie do tWorzeniA – WyjAśniA nAsz 
rozmóWcA.

W jego warsztacie motocyklowym 
można znaleźć niezwykłe, futury-
styczne lampy, wielką metalową 
dłoń trzymającą serce, czy drew-
nianą skarbonkę ozdobioną ła-
weczką i drzewem, z którego gałęzi 
zwisają żarówki. Ireneusz Urbowski 
dostrzega w metalowych częściach 
coś, z czego można stworzyć kawa-
łek sztuki. Dzięki temu łączy swoją 
codzienną pracę z budowaniem ar-
tystycznych konstrukcji.
 – Zajmuję się motocyklami od 
dwunastego roku życia, właściwie 
bez żadnej przerwy. Z czasem po-
myślałem sobie, że mógłby to być 
mój zawód – wyjaśnia Lęborcza-
nin. – Wiadomo, przy okazji napraw 
zostają mi różne zużyte części. Ele-
menty motocykli różnią się od tych 
samochodowych tym, że często są 
bardziej kunsztownie wykonane. 
Wszystko jest dopracowane, w każ-
dym detalu można dostrzec kawa-
łek serca, duszy. Szkoda byłoby taki 
ciekawy element wyrzucić na złom. 
Patrzysz na to i widzisz, że ktoś wy-
konał kawał dobrej roboty. Właśnie 
to mnie inspiruje.
Artystyczne zacięcie daje o sobie 
znać nie tylko w przypadku rzeźb. 
Kolejną pasją motocyklisty jest 
malowanie obrazów. Kiedyś nawet 
sprzedawał swoje dzieła.
– Oczywiście nie mówię, że jestem 
jakimś wyrafinowanym artystą. Po 
prostu mam pewne umiejętności i 
głowę pełną pomysłów – zaznacza 
nasz rozmówca.
W oczy rzuca się przeszklona ga-
blotka, w której znajduje się zdjęcie 
innego motocyklisty, Marka Pio-
trowskiego. To właśnie dla niego 
Ireneusz wykonał jedną ze swoich 
pierwszych produkcji. 
– Był to człowiek wyjątkowy i cha-

rakterny. Przyjaź-
niłem się z nim 
przez ostatnie 8 
lat. Chciałem dać 
mu coś oryginal-
nego, zrobiłem 
więc metalowego 
Pietruchę z kara-
binem maszyno-
wym – tłumaczy 
– Mój drugi dobry 
przyjaciel ma ksy-
wę Pająk, więc wy-
konałem dla niego 
w prezencie takiego metalowego 
pająka. A potem to już poszło. 
Najwięcej rzeźb powstaje zimą. 
Lęborczanin część swoich produk-
cji wykonuje z myślą o konkretnej 
osobie, a czasem zatrzymuje je 
dla siebie. Zawsze jednak tworzy 
rzeźby pod wpływem natchnienia. 
Niektóre prace powstały w wyniku 
inspiracji innymi dziełami kultury, 
np. książkami z serii „Cyboria” czy 
animacją „Nine” („9”). 
Jednym z kolejnych celów Irene-
usza jest zbudowanie rzeźby czło-
wieka w wymiarach rzeczywistych. 
Motywacją do wykonania kolejne-
go niezwykłego gadżetu są również 
okazje do obdarowania przyjaciół 
czy rodziny. 
- Gdy jest zima, ludzie zapominają, 
że mają motocykle, więc mam tro-
chę więcej czasu. Dlatego nie raz, 
wieczorami, coś sobie tworzę. Cza-
sem maluję obraz dla córki, czasem 
do swojego domu, do powieszenia 
na ścianie. Inni kupują prezenty, a 
ja po prostu lubię stworzyć coś od 
siebie. Oryginalną rzecz, w którą 
wkładam kawałek serca.

        Magdalena Hoczyk-Banda
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Czas zadumy, 
radości i odwiedzin

Święta tuż, tuż. To czas, 
kiedy wierni uczest-
niczą w rekolekcjach, 
nabożeństwach Wiel-
kiego Tygodnia, Drodze 
Krzyżowej, przygoto-
wują koszyczek z żyw-
nością do poświęcenia 
oraz szykują specjały na 
świąteczny stół. 

Niestety, coraz rzadziej kultywowane pradawne, 
kaszubskie obyczaje związane z Wielkanocą. 
Misterium Wielkiego Tygodnia, święconka, czy bia-
ła kiełbasa lub żur to świąteczne symbole, bez któ-
rych wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy. 
Wiadomo, że święta to mnóstwo różnych zwycza-
jów, które zamieniają te kilka dni w czas wyjątkowy, 
którego z żadnym innym okresem w roku nie spo-
sób porównać. A do tego na Kaszubach tradycja 
wielkanocna jest szczególnie bogata i różni się od 
obyczajów kultywowanych w innych regionach. 
Nastrój tradycyjnych, kaszubskich świąt czuło się 
już od Niedzieli Palmowej. W przeciwieństwie do 
regionów w środkowej Polsce, gdzie palmy bywały 
sztuczne, kaszubskie palmy były naturalne i skrom-
ne. Najczęściej to wiązki bazi, przystrojone brzozo-
wymi witkami, czasem ozdobione kwiatami z bibu-
ły.  Palmy robiło się z wierzby, brzozy, jałowca, ziół. 
Były święcone i przechowywane aż do następnego 
roku. Na wiosnę palono je, a popiół rozrzucano po 
polach dla zapewnienia urodzaju. Nie wypadało 
przecież tak po prostu wyrzucić święconego. Po-
tem nadchodził Wielki Tydzień i uroczystości Tridu-
um Paschalnego. Od Wielkiego Czwartku aż do so-
boty w kościele nie używało się dzwonków, tylko 
drewnianych kołatek. 
W Wielką Sobotę przed popołudniowym nabo-
żeństwem ministranci krążyli po całej wsi z “kle-
kotkami” i kołatali. Sobota nie mogła się obyć bez 
święconki – ta tradycja na dobre zadomowiła się 
na Kaszubach. Zestaw pokarmów był zawsze ten 

sam, czyli jajka, chleb, sól, wędliny. A ponieważ 
święconka była głównym składnikiem świąteczne-
go śniadania, niektórzy zabierali do kościoła duże 
kosze z jedzeniem, by święconego wystarczyło po-
tem dla całej rodziny. 
W niedzielę, wczesnym rankiem, szło się do wody 
– strumyka, potoku, czy rzeczki – aby obmyć twarz 
i oczy „dla zdrowia i urody”. Co ciekawe, panny 
które się tam wybierały, nie mogły po drodze wy-
powiedzieć ani jednego słowa. Najważniejsza była 
oczywiście poranna msza rezurekcyjna, na pamiąt-
kę Zmartwychwstania Pańskiego. Po mszy, w do-
mach zaczynało się świąteczne śniadanie oraz od-
wiedziny krewnych i znajomych. 
W wielkanocny poniedziałek był czas na śmigus 
dyngus. Tego dnia na Kaszubach nie lano wodą, 
tylko chłostano rózgami z jałowca lub brzozy. Ści-
nało się je przed świętami, wstawiało do wazonu, 
by się zazieleniły, a w poniedziałek rano brało się 
rózgi w rękę i budziło śpiących, a zwłaszcza panny 
na wydaniu. Wpuszczano kawalerów chętnie, bo 
wtedy było wiadomo, że dziewczyna ma powodze-
nie. Za „dygowanie” gospodyni częstowała jajkami 
i dawała ciasto, tak jak kolędnikom. Z wielkanoc-
nym poniedziałkiem związany był jeszcze jeden 
zwyczaj.  Wczesnym rankiem dzieci rozbiegały się 
po całym obejściu i szukały gniazdek, w których 
wielkanocny zajączek pozostawiał słodycze. „Jak 
będziesz niegrzeczny, to ci zając bobki przyniesie” 
– takiej groźby obawiały się te maluchy, które coś 
zbroiły. /raf/



 REKLAMA                                                                        U/2017/PRjajko nie tylko 
na wielkanoc
NIE MA WIELKANOCy BEZ JAJKA. ALE JAJKO 
NA STOLE TO NIE WSZySTKO - JAK SIę OKA-
ZUJE, BEZ NIEGO NIE ByŁOBy RóWNIEż IMPO-
NUJąCyCH DZIEŁ MALARSKICH CZy BU-
DyNKóW, JUBILERSKICH DZIEŁ SZTUKI 
I KOSMETyKóW.
 

Chociaż pozornie wydaje się, że 
o jajku wiemy niemal wszystko, 
okazuje się, że na stałe zago-
ściło w kilku mniej oczywi-
stych dziedzinach naszego 
życia, a jego właściwości 
mogą nam pomóc. 
Co łączy jajecznicę z Na-
rodowym Teatrem Wiel-
kim w Pekinie? Omlet 
z Salvadorem Dalim, 
a papieża z brytyjską 
królową Elżbietą II? Od-
powiedź jest jedna: jajko. 
Oto garść ciekawostek 
o tym popularnym wiel-
kanocnym symbolu, które 
warto znać. 

Jajko w kosmetyce
żółtka jaj mogą służyć do stwo-
rzenia maseczek: kojącej, odżyw-
czej czy wzmacniającej maski na 
włosy. Lecytyna, zawarta w żółtkach, 
to naturalny przeciwutleniacz 
o właściwościach nawilżają-
cych, odżywczych i zmięk-
czających. 
Białko jaj ma natomiast 
silne właściwości odmła-
dzające. Może być składni-
kiem maseczek liftingującej 
i oczyszczającej oraz płynu 
zmiękczającego do pięt, kolan 
i łokci.

Rozdrobniona skorupka jajka dodana do od-
żywki lub lakieru do paznokci sprawi, że staną 
się one mocniejsze.

Jajko w sztuce
Jajko było ulubionym motywem Salvadora 

Dalego. Ten sam motyw w swoich obra-
zach wykorzystywali m.in. Hieronim 

Bosch, Leonardo da Vinci czy Piero 
della francesca. 

Jajka fabergé to XIX-wieczne 
arcydzieła sztuki jubilerskiej 
z czasów Aleksandra III i Mi-

kołaja II. Ceny carskich jaj, 
stworzonych ze złota, srebra, 
masy perłowej i rozmaitych 

kamieni szlachetnych, się-
gają kilkudziesięciu milio-
nów dolarów. Brytyjska 
królowa Elżbieta II posiada 
w swojej kolekcji trzy jajka 

fabergé.
Muzeum Salvadora Dalego 

w figueres jest zwieńczone 
attyką w kształcie olbrzymich 

jaj.

Jajko w architekturze
Jajko zainspirowało wielu wybitnych 
architektów. Budynki w tym kształcie 

zajmują mniej miejsca, co zdecydowa-
nie obniża zużycie energii elektrycznej.

Ratusz w Londynie, Narodowy Teatr 
Wielki w Pekinie czy Cybernetyczne 

jajo w Bombaju to przykłady bu-
dynków w kształcie jajka.
Dawniej jaja wykorzystywano 
do tworzenia zaprawy murar-
skiej.
minuty, zaś strusie nawet 70!
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Święta 
na stole

Święta to czas spotkań w gronie rodzinnym. Wspólnym 
ich punktem jest bez wątpienia stół, bogaty w wielka-
nocne, tradycyjne potrawy i przysmaki. Postarajmy się, 
żeby tegoroczny stół świąteczny był wyjątkowy. 

Święta Wielkanocne to moment, gdy na stołach pojawia-
ją się tradycyjne potrawy. Na stół trafiają wędliny, sałatki, 

żurek, biała kiełbasa i oczywiście jajka, często kolorowe 
i bogato zdobione. My dziś proponujemy ponadto smaczne, 

kolorowe i świąteczne przysmaki, które nie tylko przypadną 
do gustu wszystkim zebranym przy świątecznym stole, ale 
też będą wspaniałą ozdobą tego stołu. 
Poniżej podajemy przepisy na dwie może trochę nietypowe, 
ale z pewnością warte spróbowania potrawy świąteczne. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. Ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

Piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, aby jeden 1. 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, roz-
bij delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na 
każdej piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek 
zimnego masła, posyp posiekaną natką pietruszki i 
zawiń w roladkę. Postaraj się boki zwinąć do środ-
ka. Tak przygotowaną roladkę owiń trzema plastrami 
szynki parmeńskiej i odłóż na bok.

Po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 1. 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. Przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 20 minut. Po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie.

ROLADKI Z fILETU Z KURCZAKA ZE 
SZPINAKIEM, W SZyNCE PARMEń-
SKIEJ, PODAWANE Z CHRZANEM ŚMIE-
TANKOWyM. 

SKŁADNIKI:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Delikatne 
roladki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Szpi-1. 
nak wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 
3 minuty. Odcedź i posiekaj (jeśli uży-
jesz mrożonego, najpierw go rozmroź 
i odciśnij nadmiar wody). fetę pokrój 
w kostkę, a łososia podduś lekko na 
maśle. 

W pojemniku ubij mikserem całe jaja, 2. 
śmietanę i oliwę. Wsyp do nich mąkę 
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty 
czosnek i krótko miksuj na niskich ob-
rotach. Dodaj szpinak, fetę i kawałki 
łososia (bez skóry), mieszając wszyst-
kie składniki ręcznie. Powinno wyjść 
gęste, zwarte ciasto. 

Rękami oprószonymi mąką odrywaj 3. 
kawałek ciasta, formując z niego kulę. 
Każdą z nich układaj na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Piecz aż 
bułeczki wyrosną i nabiorą złocistego 
koloru (ok. 12-15 minut). Ostudzo-
ne bułeczki przekrawaj, posmaruj do 
smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

SPRóBUJ NIEZWyKŁyCH, WyTRAWNyCH BUŁECZEK 
Z ŁOSOSIEM, SZPINAKIEM I fETą.  

SKŁADNIKI (NA OK. 12 SZTUK): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
Do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Wytrawne bułeczki 
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Łowcy.B podbiją Lębork?
ZAPOWIEDź |  „czterech jeźdźcóW ApopAKLipsy” - to nAzWA premieroWeGo pro-
GrAmu KAberetu łoWcy.b, Który będzie możnA obejrzeć W LęborKu.

ZAPOWIEDź |  speKtAKL LęborsKiej Grupy Artystycznej enosis „szepty serc” będzie 
możnA zobAczyć nA dużej scenie teAtru muzyczneGo W Gdyni.

Spektakl jednej z naj-
bardziej popularnych 
i rozpoznawalnych 
grup kabaretowych 
w Polsce odbędzie 
się w czwartek, 11 
maja 2017 roku, w 
sali kinowej przy 
ulicy Gdańskiej 12. 
Początek o godzinie 
20:00. Bilety w cenie 
40 złotych dostępne 
są w kasie kina oraz 
w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Bra-
ma Kaszubskiego 
Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6.
Łowcy.B to kabaret 
działający na profe-
sjonalnej scenie od 
12 lat.
Swoją działalność 
rozpoczął z przytu-
pem wygrywając w 
ciągu pierwszych 
dwóch lat niemal 
wszystkie liczące się 
festiwale. 1 nagroda 

na Pace, Grand Prix Mulatki, 
Grand Prix na Wyjściu z Cie-
nia oraz Grand Prix Przewałki. 
Oprócz tego Łowcy.B wygrali 
festiwal kabaretu w Zielonej 
Górze i zdobyli kilka koryt na 
rybnickim Ryjku.
Spektakl Łowców to nie zwy-
czajny występ. To wybucho-
wa mieszanka spontaniczno-
ści i dużej ilości improwizacji. 
Wszystko to w oparach ab-
surdu, którego nie powsty-
dziłby się Monty Python. 
Jako jedyni w swoich spekta-
klach grają muzykę na żywo, 
w autorskich kompozycjach.
żaden instrument nie po-
chodzi z kradzieży.
Aktualnie kabaret występu-
je w składzie Bartosz Gajda, 
Bartosz Góra, Maciej Szczęch, 
Sławomir Szczęch.
      
          (BG)
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LęBORSKI MUSICAL W TEATRZE MUZyCZNyM

Lęborski spektakl miał swoją 
premierę w mieście 3 czerw-
ca 2016 roku. Ogromny suk-
ces i świetne przyjęcie spek-
taklu przez widzów sprawiło, 
że jego twórcy rozpoczęli sta-
rania, aby przedstawienie zo-
stało wystawione na deskach 
Teatru Muzycznego w Gdy-
ni. Dyrektor Teatru Igor Mi-
chalski obejrzał spektakl 
w listopadzie 2016 roku, po 
rozmowach udało się usta-
lić wystawienie spektaklu 
w czerwcu bieżącego roku.
Lęborski spektakl na deskach 
Dużej Sceny Teatru Muzycz-
nego w Gdyni będzie można 
zobaczyć w poniedziałek 12 
czerwca, o godzinie 13 i 17.
Bilety w cenie od 30 złotych 
można kupić m.in. na stronie 
internetowej https://www.
ebilet.pl/teatr/musicale/
szepty-serc i w kasie teatru.
„Szepty Serc” to spektakl 
o charakterze profilaktyki ró-
wieśniczej, młodzi wykonaw-
cy pokazują widzom, jakie 
skutki może nieść za sobą 
mowa nienawiści. 
Ze względu na trudną tema-
tykę jest on przeznaczony 
dla widzów od 15 roku życia.  
Młodsze dzieci mogą zoba-
czyć spektakl jedynie za zgo-
dą rodziców.
               (BG)

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

Środa, 12.04.2017
16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 - Wszystko albo nic
20:00 - Amok
Czwartek, 13.04.2017
16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 - Wszystko albo nic
20:00 - Amok
Piątek, 14.04.2017
14:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc
16:00 - Azyl
18:30 - Azyl
Sobota, 15.04.2017
Kino nieczynne
Niedziela, 16.04.2017
Kino nieczynne
Poniedziałek, 17.04.2017
17:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc
19:00 - Azyl
Wtorek, 18.04.2017
17:00 - Chata
19:30 - Azyl
Środa, 19.04.2017
17:00 - Chata
19:30 - Azyl
Czwartek, 20.04.2017
20:00 - Koncert jazzowy – Orange 
Trane
Piątek, 21.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 - PREMIERA
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Sobota, 22.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Niedziela, 23.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Poniedziałek, 24.04.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 25.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Środa, 26.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Czwartek, 27.04.2017
15:00 - Szybcy i wściekli 8 
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Piątek, 28.04.2017
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Sobota, 29.04.2017
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8
Niedziela, 30.04.2017
17:45 - Szybcy i wściekli 8 
20:30 - Szybcy i wściekli 8

Munio: Strażnik Księ-
życa

Animacja/Francja/ b.o.
85 minut.

W pewnej magicznej krainie, we-
soły psotnik, Munio, niespodzie-
wanie i ku zaskoczeniu wszystkich 
zostaje wybrany do arcyważnego 
zadania – wraz z bohaterskim 
Stalonem mają strzec Księżyca i 
Słońca. Dla beztroskiego i kocha-
jącego zabawę Munia to nie lada 
wyzwanie! Niestety, dość szybko 
z serii niefortunnych zdarzeń i 
nadarzającej się okazji korzysta 
zły mag, który wykrada Księżyc i 
Słońce. Munio musi wyruszyć w 
pełną przygód i niebezpieczeństw 
podróż, żeby naprawić swój błąd. 
Czas przywrócić porządek na 
niebie!

Wyklęty
105 minut/ Dramat Wojenny /
Polska/ od 15 lat

„Wyklęty” to oparty na faktach film, 
którego akcja toczy się w Polsce, w 
drugiej połowie lat 40-tych. Jego 
bohaterami są członkowie zbrojne-
go podziemia niepodległościowego, 
walczący z władzą ludową o powo-
jenny kształt Polski. Ludzie, którzy 
mimo olbrzymiej przewagi resortu 
bezpieczeństwa, wspieranego przez 
radzieckie NKWD, walczyli do końca 
o swoją sprawę.
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MUNDUROWI ZABEZPIECZALI MIEJSCE WyPADKU

Podczas działań „Trzeźwość” 
policjanci przeprowadzili na 
terenie powiatu lęborskiego 
416 badań kierowców na za-
wartość alkoholu w organi-
zmie.
W ramach działań „Trzeźwość” 
na drogi powiatu lęborskiego 
wyjechało więcej patroli dro-
gówki niż zazwyczaj. Policjan-
ci przy użyciu nowoczesnych 
urządzeń do szybkiego bezdo-
tykowego badania zawartości 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu, poddali badaniu 416 
kierowców. Spośród wszyst-

kich tych osób tylko jedna 
była w stanie po użyciu alko-
holu.
W trakcie działań mundurowi 
podjęli również w godzinach 
porannych pościg za kierowcą 
audi, który w Lęborku na ulicy 
Jana Pawła II nie zatrzymał się 
do kontroli i nie reagował na 
nadawane sygnały dźwięko-
we i w postaci świateł błysko-
wych. Gdy audi wjechało w 
poprzeczną ulicę, policjanci 
zajechali mu drogę, uniemoż-
liwiając dalszą jazdę. Okaza-
ło się, że za kierownicą tego 
samochodu siedział 20-letni 
mężczyzna, który nie miał 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Ponadto jechał bez 
dowodu rejestracyjnego sa-
mochodu i dowodu opłaty OC. 
funkcjonariusze odholowali 
auto 20-latka, a on sam odpo-
wie wkrótce przed sądem za 
popełnione wykroczenia.

W sobotę ranopolicjanci z Lę-
borka pracowali na miejscu 
wypadku, do jakiego doszło 
na peronie dworca PKP, gdzie 
63-letni mieszkaniec Gdańska 
wpadł pod koła pociągu.
Mężczyzna z poważnymi ob-
rażeniami przewieziony został 
do szpitala, a śledczy i technik 
kryminalistyki zabezpieczyli 
na miejscu zdarzenia ślady i 
dowody.  Obecnie na tej pod-
stawie szczegółowo wyjaśniają 
okoliczności tego wypadku.
W sobotę około godziny 05:30 
dyżurny lęborskiej policji otrzy-
mał zgłoszenie o wypadku do 
jakiego doszło na dworcu PKP. 
Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów skierowanych niezwłocz-
nie na miejsce zdarzenia wy-

nika, że 63-letni gdańszczanin 
próbował wskoczyć do rusza-
jącego pociągu i pośliznął się 
na stopniach wagonu. W wyni-
ku tego jego noga dostała się 
pod koła pociągu. Mężczyzna z 
poważnymi obrażeniami prze-
wieziony został do szpitala.
Śledczy i technik kryminalisty-
ki zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, sporządzili oględziny, 
dokumentację fotograficzną i 
przesłuchali świadków zdarze-
nia. Maszynista został poddany 
badaniu na zawartość alkoho-
lu w organizmie – był trzeźwy, 
a od 63-latka pobrano krew do 
badań. Wstępne wyniki wska-
zują na to, że gdańszczanin 
miał w organizmie około pro-
mila alkoholu.
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
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?

REKLAMA                            U/2017/RL

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

REKLAMA                           2/2017/DS

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną w Go-
ścicinie, 809 m kw., tel.728 454 475

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 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 oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

EDUKACJA

MATEMATYKA, fizyka, informatyka, 
każdy poziom, tel. 574 247 962

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI – chwilówki, bez BIK, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PROfESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

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

SINGLE, 35 L., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 27-60 l., miłej sponsor-
ki, Gdańsk, Sven, tel. 735 001 684

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

RÓŻNE

SŁOMA, 2.50 zł, dmuchawa 600 zł do 
zboża, Szemud, tel. 510 751 837

KOSIARKA rotacyjna, słupska, stan.
dobr, 1800.zł, Szemud, tel. 510 751 
837

SIANOKISZONKA dobrej jakości, 
120 x 120, 65.zł, Częstkowo, 510 751 
837

SPRZEDAM około 40 rowerów od 
350 do 1100 zł za sztuke, Wejherowo, 
tel. 603 661 240

SIANOKISZONKA, 120 x 120, dobrej 
jakości, 70. Szemud, tel. 510 751 537

SŁOMA w kostkach, owsiana, 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zl, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 
buty, stan idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny 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, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SPRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Grand-Prix Lęborka
sezonu 2016/2017
RELACJA | prAWie 200 zAWodniKóW ryWALizoWAło W indy-
WiduALnych bieGAch przełAjoWych o puchAr GrAnd-priX 
LęborKA sezonu 2016/2017.

PŁYWANIE | mAGdALenA szymAńsKA, uczennicA KLAsy iV spe-
cjALneGo ośrodKA szKoLno-WychoWAWczeGo W LęborKu 
zdobyłA dWA złote medALe podczAs mistrzostW poLsKi W 
płyWAniu „sprAWni – rAzem”. LęborczAnKA zdobyłA tAKże nA 
zAWodAch srebrny medAL, W sztAfecie dzieWcząt.

ZAPOWIEDź | nA 6 mAjA 2017 roKu zApoWiedziAno rAjd 
nordic WALKinG Gminy WicKo 2017. 
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Zawody zorganizowano w 
sobotę 25 marca w lasku przy 
Stadionie Miejskim w Lębor-
ku.
Mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych w biegu 

wystartowało ok. 190 zawod-
niczek i zawodników .Następ-
ny bieg, zarazem ostatni zali-
czany do Grand-Prix Lęborka 
sezonu 2016/2017, przepro-
wadzony zostanie w dniu 29 

kwietnia 2017r. o godz.11:00 
w lasku przy Stadionie Miej-
skim w Lęborku.
         (BG)
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DWA ZŁOTE MEDALE 
DLA LęBORCZANKI

ryWALizAcjA nordic 
WALKinG W WicKu

Uczennicę do Mistrzostw Polski przygotowywał Leszek Leciejewski.
Osiągnięcia zawodniczki prezentują się następująco:
I miejsce - 50 m stylem dowolnym, z wynikiem 0:44:62
I miejsce - 50 m stylem grzbietowym z wynikiem 0:55:02
II miejsce - sztafeta 4x50 m stylem dowolnym z wynikiem 3:34:52
Magda ma już na swoim koncie łącznie cztery medale mistrzostw Polski. 
Do licznych gratulacji, w dniu 5 kwietnia br. dołączyła się również Starosta Lęborski, Pani Teresa 
Ossowska-Szara, zapraszając naszą mistrzynię wraz z dyrektorem SOSW w Lęborku oraz nauczy-
cielem prowadzącym  na krótkie spotkanie.
                     (BG)

Rajd odbywać się będzie 
na dwóch trasach :
-trasa I o długości 12 km
-trasa II o długości 8,5 km
Rejestracji można do-
konywać elektronicznie 
do dnia 05 maja 2017. 
poprzez wypełnienie for-
mularza (dostępny jest 
na stronie www.wicko.pl) 
lub osobiście przy stoisku 
Organizatora w dniu rajdu 
w godz. 10.00 – 10.45.O 
godzinie 11 rozpocznie 
się start zawodników ry-
walizujących na trasie 12 
km, 15 minut później wy-
startują zawodnicy, którzy 
będą rywalizować na tra-
sie o długości 8,5 km.Za-
mknięcie trasy zaplano-
wano na godzinę 14, o 
godzinie 14.30 rozpocznie 
się dekoracja zwycięzców. 
        (BG)



Dzięki współpracy z fundacją 
„Partnerstwo” po raz czwarty jest 
możliwość przekazania swojego 
1% podatku na sekcję piłki noż-
nej Pogoni Lębork. Zachęcamy 
wszystkich sympatyków nasze-
go klubu do wspomożenia w ten 
sposób piłkarskiej Pogoni. Aby 

przekazać 1% podatku na-
leży wypełnić odpowiednią 
rubrykę w rocznym zeznaniu 
podatkowym podając: nu-
mer KRS: 0000197334
W rubryce cel szczegó-
łowy należy wpisać „Po-
goń Lębork, ul. Krzywo-
ustego 1 – piłka nożna”.  
Urząd Skarbowy w terminie 

do 3 miesięcy przekaże 1% podat-
ku należnego na konto fundacji, 
a z kolei fundacja przekaże 100% 
środków w formie umowy darowi-
zny na klub Pogoń Lębork.

Gdy wchodzący na stadion w Lę-
borku kibice zobaczyli przed me-
czem Pogoni z Górnikiem Konin 
ciemne chmury mało kto prze-
widywał, że wróżą one nie tylko 
deszcz jaki towarzyszył I połowie 
spotkania, ale też słaby wynik 
i grę z walczącym podobnie jak 
Pogoń o ligowy byt Górnikiem.  
Zawodników obu drużyn wyprowa-
dziła na boisko niebieska eskorta. 2 
kwietnia przypadał Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie. Klub Pogoń 
na mecz z Górnikiem zaprosił dzie-
ci i ich rodzeństwo z lęborskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
ze Spektrum Autyzmu „Niebieski 
Skarb”. Dzieciaki spisały się świetnie.  
W I połowie zobaczyliśmy bar-
dzo ciekawe spotkanie, obfitujące 
w wiele sytuacji bramkowych. 11 mi-
nuta to strzał Wachowiaka i wybicie 
piłki przed golkipera gości. futbo-
lówka trafia pod nogi Słowińskiego, 
lecz skuteczną obroną popisuje się 
znowu Dawid Kołodziejczak. Świet-
na postawa bramkarza Górnika 
miała niebagatelny wpływ na wynik 
końcowy. 16 minuta to strzał Balo-
guna i dobitka Madziąga. Kilka mi-
nut później Kajca z rzutu wolnego 
minimalnie przestrzelił obok bram-
ki. W 33 minucie na boisku pojawi-
ły się nosze. Mateusz Wachowiak 
w starciu z zawodnikiem gości nad-

wyrężył kolano. Z grymasem bólu 
dograł do końca pierwszej połowy, 
by w przerwie zostać zmienionym 
przez Wólkiewicza. Kontuzja oka-
zała się groźna i wykluczyła zawod-
nika także na kolejne spotkania. Co 
nie udało się Kajcy zrobił w 35 mi-
nucie Mateusz Majewski. Pomocnik 
Górnika idealnie wykorzystał rzut 
wolny i z 20 metra uderzył w lewy 
górny róg bramki Szlagi. Prowadze-
nie gości nie zdeprymowało Pogo-
nistów. Kibice wstali z miejsc w 40 
minucie, gdzie w polu karnym gości 
piłka odbijała się niczym bilardowa 
bila. Brak gola przy 3 zablokowa-
nych strzałach w kierunku bramki 
to już wielki pech. Wszystko wybro-
nił rewelacyjny Kołodziejczak. Dru-
ga połowa to bardziej wyrównana 
gra i niestety strata kolejnego gola. 
W 57 minucie na listę strzelców wpi-
sał się strzałem z dystansu Krystian 
Sobieraj, a Górnik wgrywa 2:0. 
Tydzień później Pogoń pojechała do 
Szczecina do Świtu. Gdy w 90 minu-
cie grając bez usuniętego za 2 żółte 
kartoniki Górskiego drużyna Pogoni 
wierzyła na wywiezienie z trudne-
go terenu chociaż punktu do akcji 
wkroczył Kamil Walków. Podobnie 
jak w Lęborku wchodzący z ławki 
zawodnik zrobił różnicę i jego bram-
ka przeważyła o losach spotkania. 
O ile pół roku wcześniej jego gol 

w doliczonym czasie doprowadził 
do remisu, to teraz celne uderze-
nie z 90 minuty pozbawiło Pogoń 
jakichkolwiek punktów. W Szczeci-
nie układając skład trener Walkusz 
nie mógł brać pod uwagę kon-
tuzjowanego Wachowiaka, Kłosa 
i Byczkowskiego. Na boisku pojawił 
się za to kapitan Wojciech Musuła.   
Mecz w I połowie był bardzo wy-
równany. 17 minuta to brawurowy 
strzał Szymańskiego. Gdyby piłka 
leciała w światło bramki Matło-
ka miałby z nią nie lada problem. 
Świetne sytuacje bramkowe miał 
w 37 minucie Balogun. Po błędzie 
Grasia nasz napastnik przejął piłkę 
na połowie przeciwnika. Za pierw-
szym razem trafił w Matłokę, a za 
drugim został zatrzymany rozpacz-
liwym wślizgiem. Tuż przed prze-
rwą rzut wolny egzekwował Kajca. 
Uderzona z 25 metrów futbolówka 
o pół metra niestety minęła bram-
kę.  Na 5 minut przed końcem re-
gulaminowego czasu gry boisko za 
drugą żółta kartkę opuszcza Górski. 
Taktyczny faul na Krawcu zapobiegł 
dużemu zagrożeniu, ale też osłabił 
zespół w końcówce. Jedyna bramka 
meczu padła w 90 minucie. Akcja 
w polu karnym obrońcy Bila, płaskie 
dośrodkowanie i skuteczne uderze-
nie z bliska Kamila Walkowa daje 
gospodarzom zwycięstwo.

Wykaz gier sparingoWych 
pogoni, Wiosna 2017: 

23 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 17
Pogoń Lębork - Bałtyk Gdynia
 
3 maja 2017 (środa) godz. 17 
Pogoń Lębork - Polonia Środa Wielkopolska  
 
13 maja 2017 (sobota) godz. 17
Pogoń Lębork - Pogoń II Szczecin 

Każdy mecz to wyzwanie

#GramyDlaLęborka

PIŁKA NOŻNA | ze zmiennym szczęściem W rundzie Wiosennej rAdzą sobie piłKArze poGoni. W 5 meczAch Wiosny drużynA 
trenerA WALKuszA zAnotoWAłA 2 zWycięstWA i 3 porAżKi. WALKA o utrzymAnie iii LiGi dLA LęborKA trWA. W szczecinie W me-
czu ze śWitem zALedWie 4 minut zAbrAKło by utrzymAć bezbrAmKoWy remis dAjący 1 punKt nA Wyjeździe.

W światowy dzień Wiedzy o Autyzmie piłkarzy pogoni i Górnika Konin na boisko wyprowadziła niebieska eskorta ze stowa-
rzyszenia „niebieski skarb”.
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