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Łeba Miastem 

INICJAtywA | Łeba posta-
nowiŁa wykorzystać niszę 
na rynku i wejść w duży 
projekt związany z kom-
pleksową obsŁugą ślubów 
na plaży i wesel.

Pomysł został zaczerpnięty z miasta part-
nerskiego Łeby –Szczyrku. Tam tego typu 
turystyka rozwija się bardzo dobrze. Jest to 
bardzo modny trend i kierunek w ostatnich 
czasach. Szczególnie teraz kiedy przepisy 
państwowe związane z udzielaniem ślu-
bów a dokładnie miejsca, w których mogą 
się odbywać zostały zliberalizowane. 
- Oczywiście jeszcze przed nami długa 
droga aby Łeba stała się drugim Las Vegas. 
Jestem jednak przekonana, że się nam uda 
i naprawdę wiele młodych par chcących 
zawrzeć związek małżeński zrobi to właśnie 
w Łebie -  mówi Julia Tomicka, podinspek-
tor ds. promocji i turystyki miasta Łeby.
- Chcielibyśmy stworzyć kompleksowa ofer-
tę dla weselników. Począwszy od przedsta-
wienia  ciekawych miejsc w których może 
odbyć się sam ślub np. plaża, na jachcie 
w Porcie Jachtowym lub na wydmach. 
Pomożemy również w znalezieniu odpo-
wiedniej sali, dekoratorki ,wypożyczenia 
samochodu, makijażystki itp - dodaje Julia 
Tomicka. 
Planowane jest wydanie specjalnego fol-
deru promującego tą inicjatywę i rozpo-
wszechnianie kompleksowej oferty Łeby 
– Miasta nowożeńców, podczas targów 
ślubnych w Polsce i na świecie.  (BG)

Nowożeńców?

Bezpiecznie 
w Łebie
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Obowiązuje od 19.08.2013r.

     
L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny ulgowy lokalny na
podstawie uchwały
Rady miasta Lęborka

ulgowy ustawowy (zniżka 
50%) na podstawie prze-
pisów ustawowych

BILEt JEDNoRAZowy
Strefa „A”

1. Bilet jednorazowy 2,30 zł 1,40 zł 1,15zł

2. Bilet jednorazowy - opłata za
przewóz bagażu, zwierząt, rowerów

2,30 zł

Strefa „A+B”

3. Bilet jednorazowy 3,90 zł 2,40 zł 1,95 zł

4. Bilet jednorazowy - opłata za 
przewóz bagażu, zwierząt, rowerów

3,90 zł

Strefa „A+B+C”

5. Bilet jednorazowy 4,40 zł 2,70 zł 2,20 zł

6. Bilet jednorazowy - opłata za 
przewóz bagażu, zwierząt, rowerów

4,40 zł

BILEt oKRESowy
Strefa „A”

7. Bilet miesięczny ważny we 
wszystkie dni

64,00 zł 34,00 zł 32,00 zł

8. Bilet 15 dniowy 36,00 zł 19,00 zł 18,00 zł

Strefa „A+B”

9. Bilet miesięczny ważny we 
wszystkie dni

90,00 zł 50,00 zł 45,00 zł

10. Bilet 15 dniowy 48,00 zł 28,00 zł 24,00 zł

Strefa „A+B+C”

11. Bilet miesięczny ważny we 
wszystkie dni

118,00 zł 63,00 zł 59,00 zł

12. Bilet 15 dniowy 62,00 zł 35,00 zł 31,00 zł

CENNIK uRZĘDowy
ZA USŁUGI GMINNEGO TRANSPORTU ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

w LĘBORKU Spółka z o.o.
Ceny brutto zawierają podatek VAT

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII-464/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 czerwca 2013r.
Strefy:
Strefa  A miasto Lębork
Strefa  A+B miasto Lębork, Mosty, Lubowidz, Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko.
Strefa  A+B+C  cała sieć ZKM Lębork (miasto Lębork, Mosty, Lubowidz, Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko, Redkowice, Chocielewko, 
Kębłowo. 

oPŁAty DoDAtKowE:
opłata za przejazd bez ważnego biletu - 100,00 zł. 
opłata za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 50,00 zł.
opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny - 300,00 zł. 
opłata za zabrudzenie wnętrza autobusu - 100,00 zł. 
w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni od daty wystawienia dokumentu, opłatę obniża się o 50 %.
opłata manipulacyjna za sprzedaż biletu w autobusie – 0,30 zł.
opłata manipulacyjna za anulowanie nałożonej kary – 10% wartości nałożonej opłaty dodatkowej.

BEZPIECZEŃStwo |  na skwerze rybaka w Łebie zostaŁo zainstalowane mobilne 
urządzenie aed – automatyczny defibrylator zewnętrzny.

mIASto KuPIŁo Nowy DEfIBRyLAtoR  

Jest to urządzenie, które ana-
lizuje rytm serca poszkodo-
wanego i decyduje o koniecz-
ności defibrylacji. Defibrylacja 
jest zabiegiem medycznym 
polegającym na zastosowaniu 
impulsu elektrycznego prądu 
stałego o określonej energii 
w celu przywrócenia prawidło-
wego rytmu pracy serca.Wyko-

nana w ciągu 3 minut od za-
trzymania krążenia pozwala na 
przeżycie w ok. 75% przypad-
ków. Urządzenie, które pojawi-
ło się w Łebie zostało zaprojek-
towane z myślą o użytkowniku, 
co czyni go tak prostym w uży-
ciu, jak to tylko możliwe. Jego 
nowoczesna, lekka i ultra wy-
trzymała konstrukcja sprawdza 

się tam, gdzie liczy się każda 
sekunda.W trakcie działania, 
urządzenia dzięki czytelnym 
podświetlanym ilustracjom, 
które podkreślają kluczowe ko-
mendy, inteligentnie prowadzi 
użytkownika przez cały proces 
udzielania pomocy. Głośność 
komunikatów głosowych 
dopasowywana jest automa-

tycznie do poziomu hałasu co 
sprawia, że skuteczność dzia-
łań osoby ratującej jest znacz-
nie wyższa niż w przypadku 
innych AED. 
Koszty zakupu urządzenia po-
kryto ze środków finansowych 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego Burmistrza Miasta Łeby.
(MS)

TYDZIEŃ Z

Poniedziałek , 8 maja

motoserce

wtorek, 9 maja

Piękno na 
warsztatach 

środa, 10 maja

zatrzymanie

czwartek, 11 maja

koniec remontu

Piątek, 12 maja

akcja 
BiBliotekarzy

 Lęborscy motocykliści za-
chęcali do oddawania krwi 
dla potrzebujących.

 Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lęborku zaprasza na 
Warsztaty Piękna. 

 Lęborscy policjanci zatrzy-
mali 25-letniego mieszkańca 

Lęborka, który był poszuki-
wany  Europejskim Nakazem 
Aresztowania

 Na początku maja położono 
asfalt na ostatnim 117 metro-
wym odcinku ulicy Lubelskiej 
(od strony Topolowej).

 Placówka z Łeby przyłączy-
ła się do XIV edycji programu 
Tydzień Bibliotek 
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Zmiany w Radzie Miasta
SAmoRZĄD | podczas środowej (10 maja) sesji lęborskiej rady miejskiej maciej szreder zostaŁ odwoŁany ze stanowiska 
przewodniczącego. nowym przewodniczącym zostaŁ bogdan oszmian.

INICJAtywA | w czterech miejscowościach odbędą się blokady drogi krajowej 
nr 6. na ulice wyjdą mieszkańcy, którzy domagają się budowy trasy s6.

EKoLoGIA | powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pod uchwałą o odwołanie Macieja 
Szredera podpisało się 11 radnych 
- Małgorzata Bresler, Zbigniew Cy-
bula, Jarosław Litwin, Lucjan Łaga, 
Justyna Labuda, Krzysztof Siwka, 
Bogdan Oszmian, Witold Piórkowski, 
Janina Pujsza, Adam Stenka i Artur 
Obolewski.
O powodach konieczności zmiany 
przewodniczącego radni mówili 
podczas sesji.
Radny Jarosławowi Litwin skrytyko-
wał zachowanie Macieja Szredera na 
sesjach, wspominał o tym, że pozwa-
lał on na zabieranie głosu osobom 
spoza rady, krytykował także nie-
obecność przewodniczącego na uro-
czystościach miejskich. Radny Zbi-

gniew Cybula zaznaczył natomiast, że 
stracił zaufanie do Macieja Szredera 
w 2015 r.,kiedy ten próbował zakwe-
stionować zaciągnięcie kredytu na 
kontynuację modernizacji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Za odwołaniem Macieja Szredera 
było 13 głosów, przeciw 5, dwie oso-
by się wstrzymały (Maciej Szreder nie 
uczestniczył w tym głosowaniu).
W kolejnych głosowaniach odwołano 
ze stanowiska zastępcy przewodni-
czącego radnego Bogdana Oszmiana, 
później został on przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej został Jarosław 
Litwin.
(GB)

NA PLACU POKOJU 
STANĘŁA MóWNICA

BĘDZIE BLoKADA KRAJowEJ „SZóStKI”

 EKOLOGICZNA INWESTyCJA W LĘBORKU 

INwEStyCJA | powstaŁo miejsce, gdzie 
każdy może wygŁaszać swoje poglądy. 

Na Placu Pokoju 
powstała meta-
lowa mównica, 
którą sfinanso-
wano w ramach 
Budżetu Oby-
watelsk iego.
Pomysłodawcą 
powstania i lokalizacji mów-
nicy w publicznym miejscu 
był jeden z mieszkańców 
miasta, którego projekt został 
przegłosowany do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego w 2016 roku.
Mównica ma być ogólnie do-
stępnym miejscem do wygła-
szania swoich poglądów, po-
mysłodawca sugeruje także,że 
można tam publicznie czytać 
książki albo mówić „co leży na 
wątrobie”.
Stworzona z metalowych i nie-
rdzewnych elementów mów-
nica kosztowała 2,5 tysiąca 
złotych. Ku zaskoczeniu miesz-
kańców mównicy towarzyszy 
tabliczka...z zakazem wchodze-
nia.
- To mównica, na którą nie trze-
ba wchodzić, bo nie ma pode-
stu, wystarczy przy niej stanąć. 
Informacja dotyczy zakazu 
wchodzenia na blat mówni-
cy - wyjaśnia Paweł Piwka, 
dyrektor LCK Fregata.
(PS)W czterech miejscowościach na terenie 

trzech powiatów odbędą się blokady 
drogi krajowej nr 6. Na ulice wyjdą miesz-
kańcy, którzy domagają się budowy tra-
sy S6. Protesty odbędą się w Godętowie 
(gm. Łęczyce), Mostach (gm. Nowa Wieś 
Lęborska), Lęborku i Darżynie (gm. Potę-
gowo). Mieszkańcy wyjdą na na ulice już 
w najbliższy poniedziałek, 22 Maja.
W Darżynie (gmina Potęgowo) protest 
odbędzie się w godzinach 14-15 a w Lę-
borku, Mostach i Godętoie (gmina Łęczy-

ce) ulica będzie zablokowana w godzi-
nach 15.30-16.30.
- Z góry przepraszamy kierowców za 
utrudnienia, ale próbowaliśmy już 
wszystkiego i do tej pory nasze działania 
nie przyniosły żadnych efektów - mówi 
Bogdan Godzisz, jeden z koordynatorów 
akcji. - Obecnie jesteśmy już tak zdeter-
minowani, że nie widzimy innego wyj-
ścia. Zabiegamy nie tylko o dobro miesz-
kańców, ale i kierowców.
Organizatorzy protestu zapewniają, że 

ich działania nie mają charakteru antyrzą-
dowego. Żądają utrzymania ustalonego 
harmonogramu prac i zakończenia bu-
dowy trasy S6 na terenie województwa 
pomorskiego do końca 2020 roku.
-Protestujący z transparentami będą cho-
dzić po przejściach dla pieszych – infor-
muje Bogdan Godzisz. - Bardzo zależy 
nam na tym, aby trasa S6 w końcu po-
wstała. Gwarantuje ona sprawny i bez-
pieczny dojazd do pracy, czy też szkoły.
(WA)

Inwestycja będzie kosztowała ponad 1 
mln złotych. Miasto zdobyło wyjątkowo 
wysokie, bo 85 procentowe dofinansowa-
nie kosztów budowy z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego
Lęborczanie, którzy chcą pozbyć się np. 
mebli, odpadów wielkogabarytowych czy 
dużego sprzętu AGD korzystają 2 razy w 
roku z ogólnomiejskich akcji wywożenia 
tych odpadów lub samodzielnie wywo-
żą odpady na wysypisko w Czarnówku. 
Bywa to uciążliwe i niewygodne. W przy-
szłym roku ma to się zmienić.
Dzięki zabiegom Miasta Lęborka i po-
zyskanemu dofinansowaniu na działce 

przy ul. Żeromskiego powstanie lokalny 
PSZOK z rampą wyładowczą do którego 
będzie można na bieżąco wrzucać kłopo-
tliwe odpady. Ustawione w rzędzie duże 
kontenery przeznaczone będą m.in. na 
odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci 
(RTV i AGD), odpady zielone czy opony. 
Zakres rodzaju przyjmowanych śmieci bę-
dzie dostosowany do potrzeb mieszkań-
ców. W PSZOK-u będzie można zostawić 
także baterie, leki, świetlówki i odpady 
niebezpieczne (np. zużyte pojemniki po 
farbach czy oleju). Inwestycja obejmuje 
także budowę kontenera socjalnego dla 
obsługi oraz działania informacyjno-edu-

kacyjne: ekolekcje w szkołach i produkcję 
filmu edukacyjnego.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania 
przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
została podjęta Uchwałą z dnia 27 kwiet-
nia 2017 roku. Kwota dofinansowania 
wynosi maksymalnie 852.753,56 zł. Kolej-
nym etapem będzie podpisanie umowy 
pomiędzy Miastem, a Marszałkiem, 
a następnie ogłoszenie przetargu na 
wykonanie PSZOK-u. Zgodnie z harmono-
gramem realizacja inwestycji ma nastąpić 
najpóźniej do 30 września 2018 roku.
(BG)
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To będzie taneczny rekord?
ZAPowIEDŹ |  mŁodzieżowa rada lęborka chce ustanowić nowy rekord taneczny, gdzie podkŁadem muzycznym będzie pio-
senka „chocolatte choco choco”.

„JAStRZĄB” WyLąDOWAŁ W ŁEBUNI.

Dofinansowanie dla Muzeum w Lęborku

INwEStyCJA | strażacy z osp Łebunia otrzymali do swojej dyspozycji samochód 
pożarniczy marki „scania”. pojazd zostaŁ zakupiony w 2016 r. przez gminę cewice.

KuLtuRA | ponad 100 tysięcy warty jest projekt lęborskiego muzeum, który otrzy-
maŁ dofinansowanie z ministerstwa.

Wydarzenie będzie 
miało miejsce na Pla-
cu Pokoju i rozpocz-
nie się o godzinie 
11:30. Pomysłodaw-
cą i organizatorem 

przedsięwzięcia jest 
Młodzieżowa Rada Mia-

sta Lęborka, przy ścisłej 
współpracy z Urzędem Miasta 
Lęborka oraz  Lęborskim Cen-
trum Kultury „Fregata”. 
-Ustanawiamy nowy rekord, 
skoczny taniec, cieszę się bar-
dzo, że po raz drugi uczniowie 
szkół z całego powiatu jak 
i wszyscy chętni, będą mogli 
połączyć swoje siły i wspólnie 
ustanowić rekord w kategorii 
„Jak najwięcej osób tańczą-

cych układ choreograficzny do 
piosenki Chocolate choco cho-
co”. Na tę chwilę jest mi ciężko 
określić ile osób zgromadzi 
się 19 maja na Placu Pokoju, 
jednak z informacji, które do 
tej pory otrzymałem ze szkół, 
będzie dużo więcej uczestni-
ków niż dwa lata temu, kiedy 
to również Młodzieżowa Rada 
Miasta zorganizowała próbę 
bicia rekordu Polski w tań-
czeniu „Belgijki”. Cieszę się, 
że dzięki takim wydarzeniom 
mieszkańcy naszego powiatu 
mogą w pewnym sensie zinte-
grować się ze sobą - mówi Ja-
kub Herczyk, przewodniczący 
MRM Lęborka.
(PS)

Zapraszamy 

19 maja na 

godzinę 11:30

Uroczystość rozpoczęła się 
w miejscowym kościele, gdzie 
mszę św. w intencji strażaków 
odprawił Ks. Proboszcz Tomasz 
Zimny.Po mszy Św. strażacy 
z pocztami sztandarowymi 
OSP Cewice i OSP Łebunia oraz 
z drużynami młodzieżowymi 
przemaszerowali w zwartej ko-
lumnie pod dowództwem Pre-
zesa OSP Nowa Wieś Lęborska 
Marcina Elwarta przed odno-
wioną remizę, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. W jej 
ramach wręczono odznacze-
nia, upominki i podziękowania 
dla strażaków, którzy bardzo 
aktywnie włączyli się w prace 
na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łebuni. Krótki rys 
historyczny Jednostki przed-
stawił druh Brunon Regliński. 
Następnie Ks. Proboszcz doko-

nał poświęcenia samochodu 
bojowego, a także figury Św. 
Floriana – patrona strażaków, 
umiejscowionej na frontonie 
budynku naszej remizy. Mat-
ka chrzestna Anna Walkusz 
wspólnie z opiekunem Bru-
nonem Reglińskim dokonali 
symbolicznego chrztu samo-
chodu i przekazali go Naczel-
nikowi Mieczysławowi Gerla-
chowi i kierowcy Antoniemu 
Paczuła.
Ustalono, że samochód po-
żarniczy „Scania 93M” będzie 
nosił nazwę „Jastrząb”.
Jest to wóz GCBA 3/24, ciężki, 
z beczką o pojemności 3000 
litrów wody i autopompą 
o wydajności 24 hektolitry/
minutę, wyposażony w sprzęt 
ratowniczy – gaśniczy.
(BG)

Placówka otrzymała dofinan-
sowanie na jego realizację ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt obejmuje pełne opra-
cowanie dziesięciu niezwy-
kle bogato wyposażonych 
grobów z końca II wieku n.e. 
zawierających tzw. importy 
rzymskie i luksusowe wyro-
by pochodzenia lokalnego. 
Ponadto w projekcie zawarto 
analizę roli, jaką pochowane 
osoby odgrywały w procesie 
formowania się nowych elit 

władzy w basenie Morza Bał-
tyckiego w okresie przekształ-
ceń politycznych na Pomorzu. 
Muzealnicy podkreślają, że 
materialnym efektem realizacji 
zadania będą m.in. dwie pu-
blikacje książkowe w ramach 
prestiżowej serii wydawniczej 
Monumenta Archeologica 
Barbarica. Kwota dwuletniego 
projektu: 109 050,00 zł, z tego-
:wkład własny w I roku wynosi 
14 620,00 zł, natomiast w 2-gim 
roku – 24 530,00 zł. (UM)

Elektroniczna rekrutacja
EDuKACJA |  nabór do klas pierwszych 
szkóŁ ponadgimnazjalnych prowadzo-
ny będzie za pomocą elektronicznego 
systemu vedukacja nabór pomorze fir-
my vulcan.
Gimnazjaliści będą mogli za-
poznać się z ofertą edukacyj-
ną szkół, dostępną na stronie 
https://nabor-pomorze.edu.
com.pl/ m.in. uzyskają infor-
macje o prowadzonych przez 
daną szkołę klasach oraz o 
liczbie dostępnych miejsc, 
nauczanych językach  obcych 
i przedmiotach na poziomie 
rozszerzonym.
Rejestracja kandydatów do 
szkół ponadgimnazjalnych 
ruszyła 8 maja i potrwa do 14 
czerwca do godz. 15:00.
W tym terminie gimnazjaliści 

będą musieli zarejestrować 
się w systemie i wybrać szkoły 
(nie więcej niż trzy), w których 
chcieliby kontynuować naukę. 
Uczniowie będą musieli także 
dostarczyć wniosek do szkoły 
pierwszego wyboru (wniosek 
będzie można wydrukować z 
systemu).
Jeśli uczeń dostanie się do 
oddziału, który został wybra-
ny jako pierwszy to zostanie 
skreślony z listy kandydatów 
do oddziałów, które zostały 
wybrane w drugiej kolejności. 
(BG)

 REKLAMA            78/2017/RL
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wyBRANI LAuREACI NAGRoDy Z PowIAtu LĘBoRSKIEGo
MIEJSCE NA LIŚCIE 

REGIONALNEJ
MIEJSCE NA LIŚCIE
OGóLNOPOLSKIEJ

NAZWA ŚREDNIA WAŻONA
WZROSTU (PROC.)

9 104 VARIOSTEEL SP. Z O.O. 73,45 

77 634 CUKIERNIA PIEKARNIA B & M WENTA 
SPóŁKA JAWNA 

32,78 

163 1256 MALAM ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ 
MALINOWSKI SPóŁKA JAWNA

19,54

160 1237 A LAKIERNIA SP. Z O.O. 19,87 

Według badania miesięcz-
nika „Forbes” w regionie naj-
szybciej rozwija się Varioste-
el, czyli polsko-holenderska 
firma produkcyjna działają-
cą w branży metalowej. To 
przedsiębiorstwo w 2015 
roku osiągnęło sprzedaż w 
wysokości około 30 mln zło-
tych, zysk wyniósł około 3 
mln złotych. Warto podkreśli-
ć,że firma znalazła się na wy-
sokim miejscu na liście ogól-
nopolskiej – 104, a jej średnia 
ważona wzrostu wyniosła aż 
73,45 procent. Miesięcznik 
biznesowy docenił także po-
mysł na biznes rodzinnego 
przedsiębiorstwa - Cukiernia 
Piekarnia B&M Wenta Spółka 
Jawna, które znalazło się na 
77 miejscu zestawienia firm 
pomorskich. Lęborska cukier-
nia w 2015 roku osiągnęła 
zysk w wysokości około 9 mln 

złotych, zysk netto to około 
3,2 mln złotych. Lęborska cu-
kiernia osiągnęła także wyso-
ki wskaźnik rozwoju - średnia 
ważona wzrostu wyniosła 
tam 32, 78 procent. 

Na liście lokalnych laureatów 
nagrody miesięcznika „For-
bes” znalazło się także 
centrum techniczno-
budowlane Malam 
(sprzedaż -13 mln, 
zysk 544 tys. zł, 
średnia ważona 
wzrostu 19,54 
procent) i spół-
ka A-Lakiernia 
(sprzedaż – 44 
mn, zysk – prawie 
4 mln zł, średnia wa-
żona wzrostu -19,87), 
która specjalizuje się w 
malowaniu aluminiowych 
profili do okien, drzwi i fasad

Biznes w diamentowym wydaniu
NAGRoDy | powiat lęborski to świetne miejsce do robienia biznesu. potwierdzeniem tego twierdzenia są lokalne przed-
siębiorstwa nagrodzone diamentami forbesa.

Podział
Firmy, do których 
trafiają Diamenty 
miesięcznika 
Forbes dzielone 
są na trzy katego-
rie – firmy duże, 
powyżej 250 mln 
przychodów, firmy 
średnie, 50-250 mln 
i firmy małe – 5-50 
mln złotych.

WIęcEj 
O POMORSKICH 

LAUREATACH NAGRODy 

DIAMENTU FORBESA 

W MAJOWyM WyDANIU 

ExprEssu 
Biznesu

ZADECyDowAŁA SoLIDNoŚĆ
 
RAfAŁ JANIK, 

Menadżer ds. sprzedaży A-Lakiernia Sp. z o.o.
 
- Nasz firma jest częścią INWIDO Group i reprezentu-
je największą skandynawską lakiernię proszkową Alac-
kering AB na polskim rynku. Zajmujemy się usługowym 
malowaniem proszkowym, kierowanym głównie do bran-
ży architektonicznej. Specjalizuje się w malowaniu alu-
miniowych profili do okien, drzwi i fasad. Mamy również 
duże doświadczenie w malowaniu blach przeznaczonych 
do produkcji paneli dźwiękochłonnych oraz paneli elewa-
cyjnych. 
Posiadamy dużą wydajność linii produkcyjnych, potrafi-
my zaoferować kompleksową i elastyczną ofertę dopaso-
waną do potrzeb każdego Klienta. Wydaje mi się, że wła-
śnie takie solidne i profesjonalne podejście sprawiło, ze 
firma znalazła się na liście pomorskich Diamentów For-
besa, gdzie trafiają przecież najszybciej rozwijające się 
przedsiębiorstwa.

to Już DRuGIE wyRóżNIENIE
 
mAtEuSZ wENtA  

Cukiernia Piekarnia B&M Wenta Spółka Jawna
 
-Znalezienie się na liście Diamentów Forbesa 2017 jest 
dla nas szczególnym wyróżnieniem, ponieważ zostaliśmy 
docenieni przez miesięcznik już po raz drugi. Wspomniane 
nagrody przyznawane są firmom, które wykazały się naj-
większą dynamiką wzrostu, co jest szczególnie trudne do 
osiągnięcia w firmie rodzinnej z ponad 70-letnią tradycją. 
W naszych działaniach staramy się kierować wartościami 
rodzinnymi oraz przenosić je na kreowanie biznesu. Jed-
nocześnie chcąc nadążyć za dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniem musimy ciągle się rozwijać. Realizujemy to 
otwierając nowe cukiernie oraz poszerzając ofertę produk-
tową, jednocześnie pozostając wiernym tradycyjnym meto-
dom produkcji oraz stawiając najwyższy nacisk na jakość 
oferowanych wyrobów. Przyjęty przez nas kierunek oraz 
strategia owocują nagrodami takimi jak Diamenty Forbe-

sa, czy też otrzymana przez nas nagroda tygodnika Wprost 
„Orły 2016”. Warto również zauważyć że sukces firmy to nie tylko sprawne zarządzanie, 
ale przede wszystkim efekt niezwykłego zaangażowania naszych pracowników. 

NAGRoDA 
ZA RoZwóJ

Diamenty Forbesa to na-
grody przyznawane przed-
siębiorstwom, które w 
ciągu trzech ostatnich lat 
rozwijały się najdynamicz-
niej, zanotowały największy 
wzrost, a tym samym wyróż-
niły się spośród innych firm 
z regionu. Aby ocena była 
najbardziej sprawiedliwa, 
twórcy rankingu – anality-
cy Bisnode Polska wyceniali 

przedsiębiorstwa metodą 
szwajcarską, która łączy 
metodę majątkową i docho-
dową. Metoda majątkowa 
pomija bowiem potencjał 
pracowników i posiadane-
go know-how, z kolei wy-
cena na podstawie zysków 
nie uwzględnia wrażliwości 
na zmiany sezonowe lub 
koniunkturalne. Co ważne – 
firmy, które dużo inwestują, 
mogą wykazywać niewiel-
kie zyski.w 

LAuREAtEm NAGRoDy ZoStAŁA m.IN. 
LĘBoRSKA fIRmA A-LAKIERNIA 

(NA ZDJĘCIu)
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oBwIESZCZENIE 
StARoSty LĘBoRSKIEGo o wyDANIu DECyZJI

 ZEZwALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INwEStyCJI DRoGowEJ 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z dnia 19 

listopada 2015r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 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.)

oBwIESZCZA SIĘ

 że w dniu 16.05.2017r. na wniosek Gminy Miasta Łeba, reprezentowanej 
przez Burmistrza Miasta Łeby, została wydana decyzja ZRID nr 211/2017 (znak sprawy 

B.6740.640.2016),  
o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na:

 „przebudowie i rozbudowie fragmentu ul. Kościuszki, ul. Wysockiego, ul. Nowęciń-
skiej 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.

 
 Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest 

jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt budowlany.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego 
materiałami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w 

Lęborku,  
ul. Czołgistów 5, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia 
odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 

14 dni  
od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

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 17.05.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
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 postępo-
wania administracyjnego (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 o wszczęciu na wniosek z dnia 08.05.2017r. na wniosek Gminy Miejskiej Lębork, repre-
zentowanej przez Burmistrza Miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwole-

niu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„budowie miejsc postojowych na ul. Czołgistów w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 9, 133 obr. 7  •	

w Lęborku.
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:•	

działka nr 12/1 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 12 obr. 7 w Lęborku),•	
działka nr 14/8 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 14 obr. 7 w Lęborku),•	

działka nr 11/30 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 11/23 obr. 7 w Lęborku),•	
działka nr 10/15 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 10/12 obr. 7 w Lęborku),•	
działka nr 11/28 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 11/19 obr. 7 w Lęborku).•	

 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-

stycji 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 
przepisów 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 
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać ewentualne 
uwagi i wnioski w terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia (celem zapewnie-

nia udziału społeczeństwa).
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  

po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
                       

Lębork na konferencji NORDA
RELACJA | informacje o lęborskich atrakcjach dla turystów zaprezentowano w 
aquaparku reda.

Szczegółowe informacje o 
lęborskich atrakcjach dla tu-
rystów zaprezentowano w 
Aquaparku Reda. Pod koniec 
kwietnia konferencja prasowa 
w tym miejscu oficjalnie roz-
poczęła sezon turystyczny Me-
tropolitalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDAPodczas 
konferencji zostały zaprezen-

towane wydarzenia nadcho-
dzącego sezonu letniego 2017 
z terenu Gdyni i Północnych 
Kaszub. Przedstawiła je amba-
sadorka Redy, Weronika Kor-
thals, zachęcając do spędza-
nia czasu na terenie Kaszub i 
korzystania z bogatej oferty 
kulturalnej regionu.
NORDA powstała 13 września 
2011 roku, a dziś zrzesza 24 

gminy. Współpraca samorzą-
dów północnego Pomorza jest 
oparta o dobrowolny udział w 
systematycznie organizowa-
nych spotkaniach konsultacyj-
nych i służy zacieśnianiu me-
tropolitalnych więzi wspólnot 
samorządowych.
Ostatnie przedsięwzięcia miast 
i gmin zrzeszonych w NOR-
DZIE to m.in. rozwój aplikacji 

mobilnej NORDA – Gdynia i 
Północne Kaszuby, wspólne 
wydawnictwa i kalendarz im-
prez. Początek roku 2017 to z 
kolei wspólne wydanie mapy 
atrakcji w języku niemieckim 
i szwedzkim oraz promocja w 
Niemczech i na promach Ste-
naLine.                                    (BG)

GRA LITERACKA 
w BIBLIotECE
KoNKuRS | biblioteka miejska w lęborku 
zachęca do napisania haiku. 

Haiku to jedna z najdrobniej-
szych form poetyckich w całej 
literaturze.Tradycyjne japoń-
skie haiku składa się z 17 sylab. 
Jednak można zastosować 
wiersz wolny w trzech linij-
kach, dbając o jak największą 
zwięzłość.
Bibliotekarze zachęcają do 
napisania 4 wierszy w formie 
haiku i dostarczenia ich do 
Czytelni albo przesłanie e-
mailem (do 27 maja na adres 
mailowy:czytelnia@biblioteka.
lebork.pl  w temacie wpisując  
HAIKU - GRA LITERACKA DLA 
MŁODZIEŻy I DOROSŁyCH

Haiku zostaną opublikowane 
na www.facebook.com/Biblio-
teka.Lebork. 
Od 1 do7 czerwca na Face-
booku będzie można  za-
głosować na wybrane haiku 
poprzez kliknięcie „Lubię to!”. 
Autor wiersza z największą 
liczbą głosów otrzyma nagro-
dę specjalną. Nagrodę główną 
otrzyma autor haiku wybra-
nego przez komisję powołaną 
przez bibliotekę.
Finał konkursu w Bibliotece 
Miejskiej: 12 czerwca 2017 
o godz. 16.00.
(BG)
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Nowy most w mieście
INwEStyCJA | ruszyŁa ważna inwestycja w mieście, czyli budowa mostu przez rzekę Łebę przy ul. weterynaryjnej.
Pierwszym etapem inwestycji 
było wybudowanie przepustu 
przez Kanał Saperski i prze-
niesienie sieci energetycznej. 
Obecnie trwają roboty ziem-
ne przy wymianie gruntu. W 
zależności od rodzaju pod-
łoża prace prowadzone są 
na głębokości od 0,5 do aż 3 
metrów.
Mostowa inwestycja obej-
muje budowę betonowego 
mostu oraz 100 metrów ulicy 
w kierunku Weterynaryjnej i 
300 metrów nowej drogi w 
kierunku Komuny Paryskiej. W 

ramach inwestycji powstania 
plac do zawracania na ul. Lot-
ników oraz schody i zjazd do 
ul. Matejki. Na całej długości 
wykonana zostanie kanaliza-
cja deszczowa z separatorami 
oraz chodnik. Most z dojaz-
dami po obu stronach zyska 
też 16 lamp oświetleniowych, 
przebudowana zostanie też 
sieć elektroenergetyczna i te-
lekomunikacyjna.
Most w tym miejscu przewi-
dywany był w planie miejsco-
wym już w latach 90-tych. W 
ostatnich latach o jego budo-

wę mocno zabiegali mieszkań-
cy (m.in. petycja 200 osób).
Mostowa inwestycja ma m.in. 
odciążyć ruch na skrzyżowa-
niach Armii Krajowej z Czoł-
gistów czy Al. Wolności. Most 
skróci także dojazd straży 
pożarnej do rozległej części 
miasta tworząc alternatywny 
przejazd w północnej części 
miasta.
Inwestycja jest warta 3 mln 444 
tys. zł. Zgodnie z umową most 
ma być oddany do użytku do 
30 września 2018.
(BG)

PIĘć DNI ATRAKCJI 
NAD moRZEm
RELACJA | to byŁa dŁuga, pięciodniowa 
i wypeŁniona atrakcjami majówka w 
Łebie. urlopowicze mogli m.in. bawić się 
w miasteczku radia zet, odwiedzić jar-
mark sztuki i rękodzieŁa i posŁuchać 
koncertu honoraty skarbek.

Przez pierwsze cztery dni łe-
bianie gościli u siebie mia-
steczko Radia ZET, w którym to 
na urlopowiczów czekało wie-
le atrakcji. To wydarzenie cy-
kliczne jest realizowane dzięki 
porozumieniu partnerskim 
pomiędzy trzema miejscowo-
ściami: tj. Łebą, Szczyrkiem i 
Mikołajkami w ramach pro-
jektu „Morze, Góry i Mazury”. 
Celem tego porozumienia jest 
wzajemna promocja turystycz-
na. W trakcie Majówki można 
było skorzystać z przejażdżek 
rowerowych po Łebie z prze-
wodnikiem, spacerów Nordic 
Walking z licencjonowanym 
instruktorem czy wziąć udział 
w wielu różnego typu grach i 
zabawach dla dzieci. Przez cały 
okres łebskiej majówki trwał 
także Jarmark Sztuki i Ręko-

dzieła. 
Kulminacyjnym dniem ca-
łej majówki był z pewnością 
koncert Zespołu ukraińskiego 
„Leon Voci” oraz występ Hono-
raty Skarbek. Utalentowanej 
wokalistki młodego pokole-
nia, której utwory na youtubie 
osiągają miliony wyświetleń 
i jest jedną z najbardziej roz-
poznawalnych artystek wśród 
młodzieży. 
Na scenie wystąpiły też lokal-
ne zespoły: Fire of Night, Alicja 
Gieryk oraz zespół taneczny 
Tempo z Lęborka. 
Uzupełnieniem atrakcji mu-
zycznych były  pokazy ratow-
nictwa medycznego oraz z 
udzielania pierwszej pomo-
cy. Na najmłodszych czekały 
natomiast dmuchańce oraz 
trampoliny. (MS)
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Premierowy wieczór z teatrem

AtRAKCyJNA NoC muZEów w LĘBoRKu

„warsztaty 2017” w bramie kaszubskiego pierścienia

ZAPowIEDŹ | to będzie niepowtarzalna szansa, żeby obejrzeć dwie nowe propozy-
cje teatru tańca jeszcze 5 minut. 

KuLtuRA | lębork przyŁączy się do ogólnopolskiej akcji noc muzeów. wydarzenie 
zapowiedziano na sobotę 20 maja, początek o godzinie 20.

KuLtuRA | lęborski klub fotograficzny dziaŁający przy lęborskim centrum kultu-
ry „fregata” zaprasza wszystkich miŁośników fotografii na wernisaż swojej naj-
nowszej wystawy pod tytuŁem „warsztaty 2017”.  

W piątek 26 maja w kinie Fre-
gata zostaną zaprezentowane 
dwa spektakle - „Rzeka” i „Cze-
go pragną od kobiety”. Spek-
takle rozpoczną się o godzinie 
18. Drugi pokaz obu spektakli 
o godzinie 20.
Spektakl pt. „RZEKA” Jest ru-
chomym obrazem mechani-
zmów działania społeczności 
(żadnej konkretnej, a uniwer-
salnej grupy funkcjonujących 
obok siebie ludzi). Chcemy 
sprawdzić, w jaki sposób mogą 
na siebie wpływać, jak rozłożą 
się relacje między nimi,  jakie 
role przyjmą, jak będą ze sobą 
współdziałać i do czego ich to 

doprowadzi.
W spektaklu „Czego pragną od 
kobiety” tancerki spróbują się 
zmierzyć z tematem oczeki-
wań społecznych. Zastanowią 
się nad tym czy możliwe jest 
by pogodzić role, które się 
nam przypisuje z własnymi 
wyobrażeniami na swój temat 
oraz gdzie istnieje granica za-
spokajania cudzych życzeń 
i aspiracji.  
Bilety w cenie 10 złotych do-
stępne są w kasie kina przy uli-
cy Gdańskiej oraz w CIT przy 
al. Niepodległości 6.
              (BG)

W tym roku wydarzenia w ra-
mach Nocy Muzeów odbędą 
się jednocześnie w Muzeum 
w Lęborku, Baszcie nr 24, 
Baszcie nr 27, Baszcie nr 32, 
Baszcie NOT, skarbcu Urzędu 
Miasta, Sanktuarium św. Ja-
kuba i Domu Pielgrzyma przy 
sanktuarium.
Hasło tegorocznej imprezy 
brzmi „Skrybowie, kopiści, 
drukarze”. 
Organizatorzy zapowiedzieli 
kilka atrakcji nawiązujących 
bezpośrednio do nazwy im-
prezy - zaplanowano więc 
warsztaty pisania gęsim piór-
kiem i kaligrafii (Dom Pielgrzy-
ma), pokaz czerpania papieru 
(Baszta nr 27), warsztaty pisa-
nia alfabetu kaszubskiego dla 
najmłodszych (III piętro bu-
dynku Muzeum) i prezentację 
na temat lęborskiego drukar-
stwa (budynek muzeum).
W ramach Nocy Muzeum za-
planowano również atrakcje 
muzyczne - wystąpi Orkiestra 
Flażoletowa Fistulatores (MDK 
Lębork) i zespół Incantare, któ-
ry zaprezentuje koncert muzy-
ki dawnej.
Lęborska Noc Muzeów potrwa 
do godziny 24.
               (BG)

fot. materiały prasowe

Wydarzenie odbędzie się w 
Centrum Informacji Tury-
stycznej „Brama Kaszubskie-
go Pierścienia” przy alei Nie-
podległości 6 w czwartek, 
25 maja 2017.Rozpoczęcie 
wernisażu o godzinie 18.00. 

Wstęp wolny.
Członkowie LKF o wystawie:
„Gdy za oknem szybko za-
pada zmrok, a słota i plucha 
nie nastrajają do spacerów 
z aparatem, grupa lębor-
skich miłośników fotografii 
spotyka się w swojej sie-
dzibie nie tylko na poga-
duszki. Niesprzyjająca aura 
zainspirowała nas do wy-
korzystania tego czasu na 
doskonalenie wybranych 
technik fotograficznych w 
studiu. Technik i możliwości 

jest wiele, jednak postano-
wiliśmy się skupić na tych 
najbardziej przydatnych na 
co dzień. Inspiracją dla nas 
były zdjęcia wykonywane 
przez mistrzów fotografii 
oraz przykłady opisane 
w dostępnej literaturze. 
Oprócz modelek i mode-
li, w tym członków rodzin 
uczestników warsztatów, w 
studiu pojawiły się również 
przedmioty codziennego 
użytku.”
(BG)

technik i możliwości 
jest wiele, jednak Posta-
nowiliśmy się skuPić na 
tych najbardziej Przy-
datnych na co dzień. 

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, 18.05.2017
18:10 - Rico prawie bocian
20:00 - Gwiazdy 
Piątek, 19.05.2017
16:00 - Rico prawie bocian
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Sobota, 20.05.2017
16:00 - Rico prawie bocian
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Niedziela, 21.05.2017
16:00 - Rico prawie bocian
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Poniedziałek, 22.05.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 23.05.2017
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Środa, 24.05.2017
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Czwartek, 25.05.2017
17:45 - Strażnicy Galaktyki 2 (2D 
dubbing)
20:20 - Strażnicy Galaktyki 2 (3D 
napisy)
Piątek, 26.05.2017
18:00 - „Rzeka” i „Czego pragną od 
kobiety”
20:00 - „Rzeka” i „Czego pragną od 
kobiety”
Dwa premierowe spektakle Teatru Tań-
ca Jeszcze 5 Minut. Bilety – 10 złotych 
dostępne w kasie kina.
Sobota, 27.05.2017
14:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D – PREMIERA
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze
Niedziela, 28.05.2017
14:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze
Poniedziałek, 29.05.2017
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze
Wtorek, 30.05.2017
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze
Środa, 31.06.2017
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze
Czwartek, 01.06.2017
16:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  2D 
18:00 - Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski  3D 
20:00 - Obcy: Przymierze

Szybcy i wściekli 8
Akcja/USA/136 minut.

Spokojne życie „szybkich i wście-
kłych” zostaje przerwane przez ta-
jemniczą Cipher (Charlize Theron), 
która podstępnie werbuje Doma 
(Vin Diesel) do spełnienia swego 
niecnego planu. Zdezorientowana 
reszta ekipy zaangażowana przez 
Pana Nobody (Kurt Russell), mimo 
szoku podejmuje wyzwanie i rusza 
do akcji w celu zneutralizowania 
przestępczyni, licząc się z tym, że 
przy okazji będzie musiała również 
walczyć przeciwko członkowi swo-
jej rodziny. Ta niezwykła sytuacja 
wymagać będzie nieprawdopo-
dobnego sojuszu, poświęcenia 
oraz ryzyka rozbicia tego, co do tej 
pory było dla nich najważniejsze, 
czyli rodziny.

Szatan kazał tańczyć
97 minut/ Dramat/
Polska/Holandia

Karolina (Magdalena Berus) – jak 
wiele współczesnych 20-, 30-
latek – żyje szybko, intensywnie, 
pragnie doświadczyć wszystkiego 
ze zdwojoną siłą. W odróżnieniu od 
większości rówieśników, nie pracuje 
w korporacji – jest artystką, jakiś 
czas temu wydała pierwszą po-
wieść, współczesną wersję „Lolity”, 
która stała się międzynarodowym 
sukcesem. Dziewczyna wiedzie 
nihilistyczny tryb życia, spędzając 
czas na podróżach po świecie, 
romansach i ostrych imprezach. Ale 
jej życie wypełnia pustka, której nie 
są w stanie pokonać ani narkotyki, 
ani seks. Świat Karoliny, żyjącej w 
cieniu nie radzącej sobie z prze-
mijaniem matki (Danuta Stenka) 
i atrakcyjniejszej siostry Matyldy 
(Hanna Koczewska), stopniowo się 
rozpada…
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Zadłużenie mieszkańców Pomorza
RAPoRt | na koniec iq 2017 roku 6 proc. mieszkańców województwa pomorskiego posiadaŁo zadŁużenie. oznacza to, że na 
1000 mieszkańców aż 60 osób zmagaŁo się z niezapŁaconymi na czas zobowiązaniami finansowymi.
Łączna wartość zadłużenia Pomo-
rzan wyniosła na koniec marca 
2017 roku 1,6 mld zł. Niechlub-
nym rekordzistą w tym regionie 
jest mężczyzna w wieku 52 lat, 
który ma do spłaty ponad 2,6 mln 
zł. Inny Pomorzanin rekordzista, to 
mężczyzna w wieku 44 lat. Ma on 
co prawda o wiele mniejsze zadłu-
żenie, bo sięgające 30 tys. zł, ale za 
to wynikające z rekordowych, bo 
aż 35. niespłaconych zobowiązań.
W bazie ERIG BIG S.A. na koniec 
I kwartału 2017 r. znajdowały się 
ogółem informacje o ponad 112 
tys. pomorskich konsumentów 
posiadających przeterminowane 
płatności. O swoją pozytywną hi-
storię płatniczą zabiega niespełna 
33 tys. Pomorzan. Oznacza to, że 
tylko tylu z nich ma świadomość, 
że warto zbierać informacje pozy-
tywne świadczące o sumiennym 
opłacaniu swoich rachunków, fak-
tur, czynszu itp. Łączna wartość 
wszystkich informacji gospodar-
czych – zarówno pozytywnych 
o rzetelnie regulowanych płatno-
ściach, jak i negatywnych o za-
dłużeniu – na temat pomorskich 
konsumentów w ERIF BIG wynio-
sła ponad 1,9 mld zł. Z tego aż 1,6 
mld zł stanowią przeterminowane 
należności. Na tle ogólnego za-
dłużenia Polaków odnotowanego 
na koniec 
I kwartału br. przez ERIF BIG, dług 

mieszkańców województwa po-
morskiego stanowi ok. 7 proc. ogól-
nopolskiego zadłużenia. Na dzień 
3.kwietnia 2017 roku wynosiło ono 
łącznie blisko 24 mld zł.
Brak zapłaty za multimedia, w tym 
abonament za korzystanie z tele-
fonu i internetu, nieuregulowane 
raty kredytu, a także pożyczki, oraz 
zaleganie z zapłatą alimentów. 
To najczęstsze powody zadłuże-
nia mieszkańców województwa 
pomorskiego, jakie obserwujemy 
w bazie ERIF. 
Twórcy badania podkreślają, że 
Pomorzanie zaczynają dostrzegać 
ważną rolę jaką w codziennym ży-
ciu odgrywa wizerunek rzetelnego 
płatnika.
-Budowanie pozytywnej historii 
płatniczej może świadczyć o wzro-
ście świadomości finansowej. Jed-
nak niewiele osób potrafi wymienić 
korzyści płynące z jej posiadania. 
Warto podkreślić, że dzięki niej moż-
na odzyskać swoją wiarygodność 
płatniczą na rynku. Szczególnie 
w sytuacji, kiedy zmagamy się z za-
dłużeniem i w oczach firm jesteśmy 
nierzetelnym klientem. Dlatego też 
ciągle widzimy potrzebę prowadze-
nia szerokich akcji edukacyjnych, 
które pomagają podejmować od-
powiedzialne decyzje konsumenc-
kie – mówi Edyta Szymczak, prezes 
zarządu ERIF BIG S.A.
(BG)

twórcy Badania Pod-
kreślają, że Pomorzanie 
zaczynają dostrzegać 
ważną rolę jaką w co-
dziennym życiu odgrywa 
wizerunek rzetelnego 
Płatnika.
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Do tragicznego wypadku do-
szło w piątkowy wieczór (12 
Maja) w pobliżu lęborskiego 
cmentarza. Zgłoszenie o wy-
padku do jakiego doszło w 
Lęborku przed cmentarzem, 
gdzie zderzyły się ze sobą audi 
i bmw trafiło do lęborskich 
policjantów w piątekokoło 
godziny 18.Z relacji świadków 
zdarzenia wynikało, że kierow-
ca audi został zakleszczony w 
samochodzie. Na miejsce udali 

się policjanci, straż pożarna i 
pogotowie ratunkowe.
Policjanci, którzy przybyli na 
miejsce ustalili, że w lewy 
bok wyjeżdżającego z miejsca 
parkingowego audi wjechało 
jadące prosto ulicą Kaszubską 
bmw. 71-letni kierowca, który 
został zakleszczony w swoim 
audi odniósł poważne obraże-
nia i był na miejscu reanimo-
wany przez załogę pogotowia 
ratunkowego. Po dowiezieniu 

do szpitala mężczyzna zmarł. 
Do szpitala przewieziona zo-
stała również 37-letnia pasa-
żerka, której życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Żadnych 
obrażeń nie odnieśli znajdują-
cy się w bmw dwaj mężczyźni 
w wieku 20 i 18 lat. Wynik prze-
prowadzonego przez funkcjo-
nariuszy badania alkotestem 
wskazywał na to, że 20-letni 
kierowca tego samochodu był 
trzeźwy.

Bułgarów i Polkę zamiesza-
nych w proceder sutenerstwa 
i stręczycielstwa zatrzymali w 
powiecie lęborskim funkcjo-
nariusze Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej.

Dwaj mężczyźni (21 lat i 28 
lat) postanowieniem Sądu 
Rejonowego Gdańsk – Połu-
dnie najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie. Wobec 20-
letniej mieszkanki woj. kujaw-
sko – pomorskiego prokurator 
zastosował dozór policyjny, 
poręczenie majątkowe i zakaz 
kontaktowania się z pokrzyw-
dzoną. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzą funkcjonariusze 
Wydziału Operacyjno – Śled-
czego Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej pod nadzo-
rem Prokuratury Okręgowej w 

Gdańsku.
Jak ustalili funkcjonariusze 
Straży Granicznej, osoby te 
działały na terenie powiatu 
wejherowskiego, lęborskiego 
oraz w okolicach Bydgoszczy 
od lata 2016 r. do chwili zatrzy-
mania. Ofiarą interesu Bułga-
rów i współpracującej z nimi 
kobiety była 20-letnia Polka. 
Pokrzywdzona objęta jest już 
opieką w ramach Krajowego 
Centrum Interwencyjno – 
Konsultacyjnego dla Polskich 
i Cudzoziemskich Ofiar Handlu 
Ludźmi.

Policjanci z grupy rozpoznania 
minersko – pirotechnicznego 
zabezpieczali na terenie gminy 
Nowa Wieś Lęborska miejsce, 
w którym znaleziony został 
pochodzący z okresu II wojny 
światowej granat moździe-
rzowy. Niewybuch znaleziono  
przy drodze pomiędzy między 
miejscowościami Redkowice 

i Janowiczki (gm. Nowa Wieś 
Lęborska), gdzie prowadzone 
były prace związane z pogłę-
bianiem rowu melioracyjnego. 
Na miejsce skierowani zostali 
policjanci, w tym funkcjona-
riusz z grupy rozpoznania mi-
nersko – pirotechnicznego, 
którzy ustalili, że na polu w po-
bliżu przepustu wodnego leży 

skorodowany granat moździe-
rzowy o długości około 30 cm, 
pochodzący z okresu II wojny 
światowej.
Policjanci zabezpieczyli teren 
do czasu przybycia wojsko-
wych saperów. Pocisk został 
podjęty w celu zdetonowania 
go na wojskowym poligonie.

Poszukiwany Europejskim 
Nakazem Aresztowania przez 
niemiecki wymiar sprawiedli-
wości 25-letni mieszkaniec Lę-
borka został zatrzymany przez 
policjantów.
Mężczyzna dopuścił się prze-
stępstwa kradzieży z wła-

maniem na kwotę około 52 
tysięcy EURO, dokonanej na 
terenie Niemiec 2 lata temu.W 
związku z Europejskim Naka-
zem Aresztowania wydano 
postanowienie o zatrzymaniu i 
doprowadzeniu 25-latka przed 
wymiar sprawiedliwości. 

Mężczyzna przesłuchany zo-
stanie przez Prokuratora, a na-
stępnie doprowadzony będzie 
przed Sąd Okręgowy w Słup-
sku, który zadecyduje o jego 
ekstradycji.

ŚmIERtELNy wyPADEK ZAtRZymANo SutENERów

ZNALEZIoNo NIEwyBuCh

PoPEŁNIŁ PRZEStĘPStwo NA tERENIE NIEmIEC
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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?
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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

SPRZEDAm działke budowlaną w Go-
ścicinie tel 570 632 747

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
JAwA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cen 
a:179zl.Tczew 735001684 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.
KuPIE telefon kom. Samsung S 5611 t. 
506 251 697

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\

SPRZEDAm nowy telefon komorkowy 
android tel.697 610 292 

USŁUGI
PożyCZKI chwilówki bez bik dojazd 
do klienta tel.530203182

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

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

SINGLE men 33age mild,make type 
model.l am search Woman 29-59age 
sponsor.Sopot.Uwe 735001684

SINGLE 35l.modelowy typ urody Szu-
kam Pani 28-52l.miłej Sponsorki Gdy-
nia.Sven 735001684

RÓŻNE

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

SIANoKISZoNKA,120x120, 70.zł, Sze-
mud, 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

SPRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

SPRZEDAm siano b. dobrej jakości, 
słomę, nowe garnki szwajcarskie z 9 
warstwowym dnem. Tel 517722303
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Szansa na udział w Mistrzostwach Świata
PŁywANIE | lęborczanka - weronika hallmann  będzie rywalizować podczas gŁów-
nych mistrzostw polski seniorów i mŁodzieżowców w lublinie.

NoRDIC wALKING | to byŁy udane wystę-
py pasjonatów nordic walking. 

BIEGANIE | zawodnicy uks ekonomik-
maratończyk osiągneli świetne wyniki.

Mistrzostwa, zapowiedziane na 18-21 
Maja wyłonią pływaków, którzy uzyska-
ją kwalifikacje na Mistrzostwa Europy 
Juniorów w Izraelu oraz na Mistrzostwa 
Świata w Stanach Zjednoczonych.
W mistrzostwach wystartuje Weronika 
Hallmann z UKS1 MEyN Solex Lębork, 
aktualna rekordzistka Polski na dystan-
sie 50metrów stylem klasycznym oraz 
trzykrotna złota medalistka Zimowych 
Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 letnich 
z Gorzowa Wielkopolskiego. Pływaczka 
wystartuje na dystansach: 50, 100 i 200 
metrów stylem klasycznym.
-Będę walczyć o marzenia - zapowia-
da Weronika przed startem w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Lublinie. - Po-
przeczka jest ustawiona bardzo wysoko.
-Weronika zasługuje na starty w tak 
prestiżowych imprezach pływackich w 
Europie i na świecie - podkreśla trener 
Dariusz Gromulski.
(um)

REKoRDowA RoDZINA

sukcesy biegaczy

Lęborczanom, Leonardowi 
Naczkowi i jego córce - Wik-
torii udało się wygrać kilka 
najważniejszych zawodów 
w tej dyscyplinie. Dobra passa 
lęborczan rozpoczęła się już 
29 kwietnia w Mielnie, gdzie 
miała miejsce inauguracja Pu-
charu Polski Nordic Walking 
2017, przez wielu nazywana 
„wyścigiem po zdrowie”.
Wiktoria Naczk wystartowała 
na 5 km w kategorii „K-Jun” 
i zajęła w tej rywalizacji 1 
miejsce (czas - 0;42), Leonard 
Naczk zajął natomiast 1 miej-
sce na trasie o długości 21km  
i 2 miejsce w kategorii Open 
w Mszczonowie.
Lęborscy biegacze reprezen-
towali swój region także na za-
wodach 1 Maja w Tour Bałtyku 
Puchara Pomorza w Sianowie. 
W ramach tych zawodów Le-

onard Naczk rywalizował na 
dystansie 10 km i zajął wyso-
kie, 7 miejsce (czas 1;08 ). Wy-
jątkowo udany występ miała 
także Wiktoria, która wygrała 
dystans na 5 km (czas - 0;37) 
i tego samego dnia rywalizo-
wała podczas Biegu Asterixa 
(to bieg survivalowy z prze-
szkodami) na 3 km i zajęła 1 
miejsce w kategorii Open dla 
kobiet. 
Dwa dni później, lęborska 
rodzina wystąpiła również 
w Pucharze Pomorza Nordic 
Walking, który zorganizowano 
3 Maja w Koszalinie. Wiktoria 
wystartowała w trasie na 5 km 
i stanęła na najwyższym stop-
niu podium (czas 0;39), jej tata 
zdobył natomiast wysokie, bo 
7 miejsce w rywalizacji na 10 
km (1;07).
(BG)

Piotr Pobłocki zajął wysokie 
miejsce podczas V Orlen War-
saw Marathon, wysokie wyniki 
udało się także osiągnąć pod-
czas biegów w Legionowie, 
Linii i w Szczecinku.
W maratonie Orlen Warsaw 
Marathon rywalizował lęborski 
biegacz Piotr Pobłocki z UKS 
Ekonomik-Maratończyk, który 
może pochwalić się udziałem 
w licznych startach. Lębor-
czanin zajął bardzo wysokie, 
5 miejsce w Mistrzostwach 
Polski rozegranych podczas V 
Orlen Warsaw Marathon .
W mistrzostwach Polski klasy-
fikowani są zawodnicy posia-
dający aktualne licencje PZLA. 
Motywem przewodnim tego-
rocznego Orlen Warsaw Mara-
thon był wiatr, który utrudniał 
zawodnikom pokonanie dy-
stansu. Ostatecznie, najlepiej 
w tych warunkach poradził 

sobie Kenijczyk, Felix Kimu-
tai – czas  2:10:34, drugi jego 
rodak Alex Saekwo 2:12:01, a 
trzeci Polak  Artur Kozłowski 
- 2:12:38. Wśród kobiet zwy-
ciężyła Nastazia Iwanowa z 
Białorusi - 2:28:43.
Zawodnicy UKS Ekonomik-
Maratończyk mają też kolejne 
powody do dumy. Świetną 
formą popisała się bowiem 
Kamila Pobłocka-Dobrowol-
ska, zwyciężając w Biegach 
Przełajowych o Puchar Miasta 
Legionowa, natomiast Robert 
Czerniak zajął II miejsce w XIII 
Wojewódzkim Biegu Przełajo-
wych w Lini.
Również Katarzyna Pobłocka 
świetnie zaprezentowała się 
podczas 34 Biegu Winanda 
Osińskiego w Szczecinku na 
10 km, zajmując III miejsce z 
czasem 36:55.
(um)
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Drużyna wciąż walczy o utrzy-
manie III ligi dla Lęborka i z każ-
dą kolejką jest coraz trudniej. 
Ostatnia wygrana 3:2 z Polonią 
Środa Wlkp. i remis 1:1 w Woli-
nie wniosły dawkę optymizmu 
w serca kibiców. Trener Walde-
mar Walkusz w żadnym z tych 
meczów nie mógł skorzystać 
z wszystkich zawodników. Do 
końca sezonu kontuzjowany 
jest Byczkowski, kilka meczów 
pauzy z powodu kontuzji miał 
Balogun, a wielu zawodników 
narzeka na drobniejsze urazy.   
W niedzielę do Lęborka za-
witała Pogoń II Szczecin. Tym 
razem „Portowcy”  przyjechali 
bez wzmocnień z pierwszego 
zespołu. Kadrę stanowili wy-
łączenie zawodnicy ze statu-
sem młodzieżowca (urodzeni 
w roku 1996 i młodsi), kilku 
z doświadczeniem w młodzie-
żowych reprezentacjach Pol-
ski.  
Mecz rozpoczął się dla nasze-
go zespołu dobrze Już w 2 
minucie Wesserling naciska na 
bramkarza gości, przechwy-
tuje piłkę i podaje do chwilę 
później faulowanego przy linii 
pola karnego Madziąga. Do 
piłki podchodzi Kłos i tylko 
refleks Hengera ratuje szczeci-
nian przed utratą bramki. W re-
wanżu „P         ortowcy” niebez-
piecznie operowali w naszym 
polu karnym. Na szczęście pro-
stopadła piłka przed bramką 
Szlagi przeleciała bez konse-
kwencji. W tej części gry nasz 
zespół wypracowywał z każdą 
akcją coraz większą przewagę. 
W 8 minucie Madziąg strzela 
z ostrego kąta w bramkarza. 
Po rożnym bliski zdobycia 
bramki głową był Musuła.  
Wynik otworzył w 23 minucie 
Adrian Kochanek zamykając 
strzałem głową rzut rożny 
bity przez Łukasza Kłosa. 27 
minuta to groźny strzał Boch-
naka. Na szczęście metr obok 
bramki Szlagi. Wyrównanie 
przyszło w 42 minucie. Dawid 
Zieliński zagrał prostopadle 
piłkę do Jarocha, a ten pew-
nym strzałem z kierunku dal-
szego słupka zdobył bramkę.  
Drugą połowę obie Pogonie 
rozpoczęły bez zmian w skła-
dzie. Tuż po wznowieniu gry 
strzałem z przewrotki Szlagę 
próbuje zaskoczyć Paczuk. 
W tej samej minucie po wrzut-
ce Kłosa bliski uderzenia na 
bramkę głową był Wachowiak. 
Niestety został uprzedzony 
przez golkipera „Portowców”. 

Wielka radość ogarnął sta-
dion w Lęborku w 55 minu-
cie. Kuriozalny błąd obrońcy 
szczecinian – kopnięcie sobie 
piłką w twarz, do futbolów-
ki dopada Kłos i strzałem od 
słupka wyprowadza lęborczan 
ponownie na prowadzenie.  
Mecz na korzyść ekipy Walde-
mara Walkusza mógł rozstrzy-

gnąć się pomiędzy 64, a 70 
minutą gry. Najpierw faul na 
Wachowiaku ukaranego za 
to przewinienie żółtą kartką 
Kuzka i strzał z rzutu wolnego 
Wesserlinga. Było blisko. Nie-
długo później akcja Szymań-
skiego. Strzał z 8 metrów Balo-
guna bramkarz wybija w górę, 
by za chwilę wybić piłkę z linii 

bramkowej na aut. W rewan-
żu goście kolejny raz goście 
doprowadzają do remisu, tym 
razem za sprawą strzału wo-
leja Rafała Maćkowskiego po 
dośrodkowaniu Paprzyckie-
go. Korzystny wynik dla gości 
ustalił w 79 minucie Jaroch po 
strzale z dośrodkowania z le-
wej strony.

#GramydlaLeborka

Walczą do końca 
wygrana z polonią środa, remis w wolinie z vinetą i porażka z lęborku z rezerwami ekstraklasowej pogoni szczecin. to 
majowy dorobek trzecioligowej pogoni lębork.  drużyna wciąż nie może wygrzebać się ze spadkowej pozycji w tabeli. za-
wodnicy i trener deklarują, że będą walczyć do końca.

28 kolejka III ligi, 14 
maja 2017, godz. 16
  
Pogoń Lębork – Pogoń II 
Szczecin 2:3 (1: 1)
  
bramki: 1:0 Kochanekw 
(’23), 1:1 Jaroch (’42), 2:1 
Kłos (’55), 2:2 Maćkowski 
(’71), 2:3 Jaroch (’79)  
Pogoń: Szlaga – Górski, 
Musuła, Szałek, Kochanek, 
Kajca (’52 Szymański), We-
sserling, Kłos (’57 Wólkie-
wicz), Madziąg, Słowiński 
(’63 Balogun), Wachowiak 
(’83 Stankiewicz)

mecz o tytuł najlepszej pogoni na wybrzeżu powędrował do szczecina

Zapraszamy na stadion!

PoGoŃ NA LoKALNym foRum 
mIĘDZySEKtoRowym
Przedstawiciele Zarządu Sekcji Piłki Nożnej 
Pogoni Lębork, wzięli aktywny udział 17 
maja 2017 w Lokalnym Forum Międzysek-
torowym pt. „Porozmawiajmy o społecznej 
odpowiedzialności i jej roli w rozwoju spo-
łeczności lokalnych”. Forum jest przestrzenią 
do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji po-
zarządowych oraz rozmów na temat spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, budo-

wania relacji, wymiany dobrych praktyk 
i inspiracji.Marek Piotrowski i Janusz Pomor-
ski zaprezentowali zebranym doświadcze-
nia klubu Pogoń ze współpracy z biznesem. 
Była więc mowa o współpracy sponsorskiej, 
prowadzonych akcjach marketingowych 
np. wspólna akcja z Grupą Żywiec „Legen-
da Północy” czy funkcjonowaniu Klubu 100 
TPL, grupy sympatyków i przedstawicieli 
firm wspierających finansowo klub.

27 maja 2017 (sobota) g. 17

11 czerwca 2017 (sobota) g. 17

18 czerwca 2017 (sobota) g. 17

vs

vs

vs
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