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REKLAMA                                      U/2016/PR

TYDZIEŃ Z

Niedziela, 18 czerwca

Mecz z GKS 
PrzodKowo

PoNiedziałek, 19 czerwca

Utonięcie 

wtorek, 20 czerwca

UGodził nożeM

Środa, 21 czerwca

Sztafeta

czwartek, 22 czerwca

inweStycja

 Pogoń Lębork grała z GKS 
Przodkowo. Wszystko co w 
meczu najważniejsze dzia-
ło się po przerwie. Niestety,  
Pogoń nie punktowała. 

 Dwie osoby topiły się w je-
ziorze Lubowidzkim. 28-letnią 
kobietę udało się uratować, 
jej mąż utonął.

 Minimum 8 lat pozbawienia 
wolności do dożywocia gro-

zi 28-latkowi,który podczas 
kłótni ugodził nożem 16-latka. 

 Na lęborskim stadionie miej-
skim odbędzie się cykl dwóch 
biegów w formie sztafety dla 
par. Pierwszy bieg odbędzie 
się 24 czerwca.

 Stadion lekkoatletyczny cer-
tyfikowany przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki (PZLA) 
powstanie na terenie lębor-
skiego „Mechanika”

LETNI ROZKŁAD JAZDY  2017

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku spółka z o.o. informuje, że w okresie od 26 czerwca do 1 września 2017r. 
wprowadzony zostanie w komunikacji miejskiej letni rozkład jazdy. W stosunku do obecnego rozkładu jazdy zmieni się 
częstotliwość kursowania linii 1,2,3,4,5,20.

Zmiany na linii nr 1:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Plac Piastowski kierunek Mosty: 06:47, 08:05.
z przystanku Mosty pętla:       07:02, 08:14.

Zmiany na linii nr 2:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Cmentarz: 06:07, 07:42.
z przystanku POM pętla : 06:30 (obsługę pasażerów przejmie autobus linii nr 3,  odjazd z przystanku GOK Nowa 
Wieś Lęborska godz. 6:23, kurs autobusu zostanie wydłużony do Cmentarz pętla.
z przystanku Kębłowo pętla: 08:10. Autobus 07:15 będzie kursował do przystanku Sienkiewicza dworzec PKS.

Zmiany na linii nr 20:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Cmentarz: 08:38.
z przystanku Plac Piastowki: 05:45.
- od 26 czerwca do 1 września zostaną uruchomione dodatkowe kursy w dzień powszedni:
z przystanku Plac Piastowski : 06:29 , 11:45.
z przystanku Cmentarz : 11:04.

Zmiany na linii nr 3:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Redkowice pętla: 07:25, 15:10.
z przystanku Pl. Piastowski kierunek Redkowice: 06:45.
z przystanku Lidl kierunek Redkowice: 14:28.
- kurs z Redkowice pętla o godz. 08:18 zostanie przesunięty na godz. 08:30.

Autobus 06:13 z Redkowic będzie skomunikowany z autobusem linii nr 20 do przystanku Cmentarz.

Zmiany na linii nr 4:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Sportowa pętla: 08:42, 14:48, 16:00.
z przystanku Lubowidz pętla: 09:12, 15:26, 16:37.

Zmiany na linii nr 5:
- od 26 czerwca do 1 września zostają zawieszone następujące kursy w dzień powszedni:
z przystanku Sportowa pętla: 10:00 , 13:25. 17:30, 22:16.
z przystanku Plac Piastowski: 13:07, 17:15, 22:00.
z przystanku Stary Browar: 14:12.
- od 26 czerwca do 1 września zostaną uruchomione dodatkowe kursy w dzień powszedni:
z przystanku Plac Piastowski: 07:05, 08:05, 09:05, 16:45.
z przystanku Sportowa : 08:42.

Wymiana rozkładów na przystankach nastąpi 23 czerwca 2017r.
Rozkłady jazdy ważne od 26 czerwca 2017 r. dostępne są na naszej stronie internetowej: www.zkm.lebork.pl  
w zakładce „rozkład jazdy tabelaryczny”.

zGłoś teMat
wyślij zdjęcie
Wiesz o czymś ciekawym? A 
może jest sprawa, która Cię bul-
wersuje? Wyślij do nas maila – a 
zajmiemy się Twoją sprawą i 
opiszemy ją na łamach Expressu 
Powiatu Lęborskiego.

W naszej gazecie poruszamy 
sprawy, które bolą i bulwersu-
ją. Czekamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie je na 
adres:

redakcja@expressy.pl

miejsce
na Twoją
reklame
reklama@expressy.pl
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Huczne Święto Miasta 
ZAPOWIEDŹ | Trwają przygoTowania do Lęborskich dni jakubowych, czyLi najważniejszej imprezy kuLTuraLno-rekreacyjno-
handLowej w mieście.  Tegoroczne święTo miasTa odbędzie się w weekend 22-23 Lipca.

Lęborskie Dni Jakubowe 
i powiązany z wydarzeniem 
odpust św. Jakuba Ap. na-
wiązuje do sięgających śre-
dniowiecza tradycji spotkań 
kupców i rzemieślników 
w Lęborku, łącząc wymiar 
religijny z czysto handlo-
wym. Organizatorzy Święta 
Miasta dbają o stworzenie 
programu wypełnionego 
różnorodnymi atrakcjami, 
a wydarzenie stało się już wi-
zytówkąLęborka, która przy-
ciąga do niego wielu miesz-
kańców całego Pomorza.
Ważnym elementem święto-
wania jest Międzynarodowy 
Zlot Jakubów, w ramach któ-
rego do miasta przyjeżdżają 
mężczyźni i chłopcy noszący 
szlachetne imię Jakub z całej 
Polski. W tym roku, po raz 
pierwszy uczestnicy mogą 
się rejestrować przez inter-
net, na specjalnej miejskiej 
stronie www.leborskiednija-
kubowe.pl.
W ubiegłym roku na zlocie 
zameldowało się aż 229 Ja-
kubów z całej Polski, dla po-
siadaczy tego imienia przy-
gotowano także Jakubową 
Grę Miejską. Polegała ona na 
udzieleniu odpowiedzi na 
dziesięć pytań dotyczących 
Lęborka. Odpowiedzi nale-
żało szukać wędrując po cen-
trum miasta. Na zakończenie 
zlotu wręczono imieninowe 
prezenty. Szczęśliwcy otrzy-
mali rowery, tablety i wiele 
innych cennych nagród ufun-
dowanych przez Burmistrza 
Lęborka i licznych sponso-

rów. Najmłodszy uczestnik , 
kilkumiesięczny Jakub, otrzy-
mał bon o wartości 500 zł. 
Święto Miasta ma także 
wymiar sportowy a w jego 
ramach organizowany jest 
widowiskowy Bieg Uliczny 
św. Jakuba, który odbywa się 
ulicami Lęborka na dystansie 
10 km. Tegoroczna edycja 
biegu odbędzie się w sobotę 
22 lipca. Start honorowy od-
będzie się o godzinie 15.50 
na Placu Pokoju. Trasa biegu 
jest atestowana i liczy 4 okrą-
żenia.
Święto Lęborka przyciąga 
do siebie także jarmarko-
wą atmosferą – kiermaszem 
twórców ludowych, plene-
rem malarskim, prezentacją 
kultury regionalnej i mniej-
szości narodowych. W trak-
cie Dni Jakubowy zostanie 
ożywiona również ulica Sta-
rojmiejska, gdzie powstaną 
wystawy a spacery ubarwią 
spektakle ulicznego teatru, 
występy kuglarzy i grajków. 
Lęborskie święto ma także 
charakter muzyczny, w jego 
ramach organizowana jest 
Muzyka Regionów, czyli fe-
stiwal prezentujący niesa-
mowity świat folkloru z róż-
nych zakątków Europy. Dużą 
atrakcją Święta Miasta są tak-
że plenerowe i darmowe wy-
stępy gwiazd muzycznych. 
W tym roku w Lęborku 22 lip-
ca, o godzinie 21.30 zaśpie-
wa Anna Dąbrowska, następ-
nego dnia zagra (o godzinie 
20.30) rodzina Cugowskich.                   
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TRANSPORT | w najbLiższą soboTę 24 czerwca ruszy wakacyjne połączenie koLejowe Lębork-łeba. pasażerowie będą mogLi 
jeździć na Tej Trasie szynobusem.

LeTni szynobus do łeby
Podobnie, jak w ubiegłych 
latach szynobus wyjedzie 
na trasę z Gdyni i tam wła-
śnie będzie wracał. Miesz-
kańcy Gdyni otrzymają więc 
wakacyjne i bezpośrednie 
połączenie do Łeby.
Pierwsze połączenie Gdy-
nia-Lębork-Łeba wyruszy 
o godzinie 7.24 z Gdyni, 
o godzinie 8.34 szynobus 
dotrze do Lęborka i 6 mi-
nut później będzie się kie-
rował do Łeby (dotrze tam 
o 9.23).
Kolejne połączenia Lębor-
k-Łeba będą realizowane 

o godzinach: 10.44, 12.24, 
14.11, 15.57 i 17.41
Z Łeby do Lęborka szynobus 
będzie jeździł w godzinach: 
9.50, 11.34, 13.14, 15.07, 
16.47 i 19.04 (ten ostatni 
kurs dojedzie do Gdyni, do-
trze na miejsce o godzinie 
20.46).
Szynobus, który będzie jeź-
dził na trasie Lębork-Łeba 
jest przystosowany do prze-
wozu osób niepełnospraw-
nych, w wagonie zmieści się 
sześć rowerów.
Połączenie będzie realizo-
wane do 31 sierpnia.   (BG)
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Sukces tancerek 
TANIEC | To były udane wysTępy podczas ii ogóLnopoLskiego 
Turnieju Formacji Tanecznych nadmorskie ryTmy w łebie. 

RELACJA | Lck „FregaTa” gościło uczesT-
ników Forum senioraLnego.

KuLTuRA | To będzie koLejna okazja, żeby sprzedać Lub wy-
mienić rzeczy używane. w soboTę 24 czerwca, w godzinach 
10-17 uLica sTaromiejska odbędzie się pchLi Targ.

 REKLAMA                       30/2017/RL

FORum 
SENiORALNE

Pchli Targ w mieście

Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość uzyskania in-
formacji na temat realizo-
wanych zadań w Powiecie 
Lęborskim w zakresie opieki 
nad seniorem.
Swoje wystąpienia zaprezen-
towali: Barbara Badowska – 
Średniawa, Przewodnicząca 
Delegatury Pomorskiej Oby-
watelskiego Parlamentu Se-
niorów oraz Ambasador na 
Pomorze Towarzystwa inicja-
tyw Twórczych w Warszawie, 
Lidia Kodłubańska, Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lębor-
ku, Marzanna Budzeń-Kali-
nowska, Specjalista Geriatrii 
w Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Lębor-
ku, Marek Pilch, Ambasador 
Głosu Seniora i zdrowego 

stylu życia.
Uroczystość wzbogacona 
została występami artystycz-
nymi. Talenty wokalne za-
prezentowały Uniwersytety 
Trzeciego Wieku z Lęborka, 
Cewic i Nowej Wsi Lęborskiej 
w ramach realizowanego 
w 2017 r. projektu „integra-
cja kulturalna środowiska 
senioralnego w powiecie 
lęborskim”. Atrakcyjnym ak-
centem 
Na zakończenie Forum wy-
stąpił Zespół „Bel Canto” 
z Łeby.
Spotkanie seniorów i miesz-
kańców powiatu zorganizo-
wane zostało przez  Teresę 
Ossowską-Szarą, Starostę 
Lęborskiego oraz  Elżbietę 
Godderis, Wicestarostę Lę-
borskiego. W wydarzeniu 
wziął udział także Senator 
Kazimierz Kleina.   (GB)

Chęć wzięcia udziału w pchlim tar-
gu (nieodpłatnie) należy zgłosić 
w punkcie informacji turystycznej 
mieszczącym się przy ul. Dworcowej 
8a w Lęborku – w budynku dworca 
PKP (pon. - pt., w godz. 900 - 1700), 
telefonicznie pod numerem 601 825 
206 lub drogą mailową (lotzl@wp.pl), 
podając:
- imię i nazwisko,
- tel. kontaktowy,
- rodzaj wystawianego asortymen-
tu,
- metraż potrzebny na rozstawie-
nie stoiska.
Przedsięwzięcie organizuje Centrum 
Sportu i Rekreacji w Lęborku, LOT 
Ziemia Lęborska - Łeba oraz Lębor-
skie Centrum Kultury Fregata.    (BG)fo
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Tancerki tanecznych grup 
konkursowych ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lęborku 
TEMPO i PERLES oraz debiu-
tująca, najmłodsza grupa ta-
neczna TESS (op. grup Miro-
sława Jóźwiak, choreografie 
Klaudia Jóźwiak) zaprezen-
towały się podczas ii Ogól-
nopolskiego Turnieju Forma-
cji Tanecznych Nadmorskie 
Rytmy w Łebie. Turniej zor-
ganizowano w nadmorskiej 
miejscowości na początkuc 
czerwca.
Dziewczęta startowały w ka-
tegoriach: freestyle, jazz dan-

ce, taniec współczesny i inne 
formy tańca. Najmłodsze 
reprezentantki po raz pierw-
szy wystąpiły przed jurorami 
i publicznością na imprezie 
rangi ogólnopolskiej i od 
razu stanęły na najwyższym 
podium. Z turnieju w Łebie  
tancerki przywiozły łącznie 
2 złote puchary, 1 puchar 
srebrny oraz 3 brązowe. Do-
datkowo, reprezentantka 
szkoły wygrała wejściówkę 
Full pass na warsztaty pod-
czas 4. Opolskiego Festiwalu 
Tańca. 
(BG)
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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY LĘBORSKIEGO O WYDANIu DECYZJI umARZAJĄCEJ  

W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (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 administracyjne-

go (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

OBWIESZCZA SIĘ
 że w dniu 14.06.2017r. na wniosek Gminy Miasto Lębork, reprezen-
towanej przez Burmistrza Miasta Lęborka, została wydana decyzja o umo-
rzeniu postępowania nr 260/17 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Kaszubskiej  

w Lęborku na dz. nr 119, 128/3, 128/1, 128/2, 67/3, 67/1-L obr. 12 w Lęborku.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w terminie 14 dni od daty otrzyma-

nia niniejszego zawiadomienia.

Od ww. decyzji 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 dorę-

czone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

OBWiESZCZENiE
STAROSTY LĘBORSKiEGO

Z DNiA 20.06.2017r.

 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 postępowania administracyjnego (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. 
zm.)

ZAWIADAmIAm

 o wszczęciu w dniu 19.06.2017r. na wniosek Powiatu Lęborskiego, reprezentowa-
nego przez Starostę Lęborskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 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:
działka nr 119 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 142 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 67/1-L obr. 12 w Lęborku).
Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:

działka nr 128/6 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 128/3 obr. 12 w Lęborku),
działka nr 128/1 obr. 12 w Lęborku,
działka nr 128/2 obr. 12 w Lęborku,
działka nr 67/3 obr. 12 w Lęborku.

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

inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, wła-
ścicielom 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 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z narusze-
niem 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 ewen-

tualne 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 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 29.05.2017r. na wniosek Gminy Miasta Łeba, reprezentowanej przez Bur-
mistrza Miasta Łeby, została wydana decyzja ZRiD nr 226/2017 (znak sprawy B.6740.21.2017.

AE),  
o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na:

 „przebudowie z rozbudową ul. Pocztowej w Łebie wraz z instalacjami techniczny-
mi”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym 
wykazem:

Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 134/4, 136/1, 137/3, 138/1, 
139/4, 140/4, 148, 188/2 obr. 1 w Łebie

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 141/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/2 obr. 1  w Łebie),
działka nr 141/7 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/3 obr. 1  w Łebie),
działka nr 141/9 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 141/4 obr. 1  w Łebie),

działka nr 142/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 142 obr. 1  w Łebie),
działka nr 142/2 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 142 obr. 1  w Łebie),

działka nr 139/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 139/3 obr. 1  w Łebie),
działka nr 140/5 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 140/3 obr. 1  w Łebie),

działka nr 143/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 143 obr. 1  w Łebie),
działka nr 144/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 144 obr. 1  w Łebie),
działka nr 147/1 obr. 1 w Łebie (powstała po podziale działki nr 147 obr. 1  w Łebie).

 Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest 
jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt budowlany.

 Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

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

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

Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwo-
łania 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 29.05.2017r.

 Na podstawie art. 49, art. 147 i art. 149 § 1, w związku z art. 145 § 1 pkt 6 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
 o wznowieniu na wniosek inwestora – Gminy Miejskiej Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lębor-

ka, postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Lęborskiego nr 689/2015 z dnia 
16.11.2015r., dotyczącą wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„rozbudowie z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku związanej z budową Lęborskiego Węzła Przesiadko-
wego wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego:
działka nr 123, 310, 322/1, 323/1, 347, 407/1 obr. 7 w Lęborku,

działka nr 2/3 obr. 11 w Lęborku.
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:

działka nr 156/8 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 156/7 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 309/3 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 309/2 obr. 7 w Lęborku),

działka nr 320/1 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 320  
obr. 7 w Lęborku),

działka nr 331/2 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 331/1 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 403/11 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 403/4 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 403/9 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 403/8 obr. 7 w Lęborku),

działka nr 408/1 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 408  
obr. 7 w Lęborku),

działka nr 409/39 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 409/38 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 414/2 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 414/1 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 414/3 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 414/1 obr. 7 w Lęborku),
działka nr 2/39 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/27 obr. 11 w Lęborku),
działka nr 2/35 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/29 obr. 11 w Lęborku),
działka nr 2/36 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/29 obr. 11 w Lęborku),
działka nr 2/33 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/30 obr. 11 w Lęborku),
działka nr 198/1 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 198 obr. 11 w Lęborku).
Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:

działki nr 124/11, 125, 126, 132, 184/43, 251, 318/1, 318/2, 332/3, 405, 409/8, 409/12 (dz. nr 409/41, 409/42, 409/43 po podzia-
le), 597/3 obr. 7 w Lęborku,

działka nr 1 obr. 11 w Lęborku.
 
Starosta Lęborski, decyzją nr 689/2015 z dnia 16.11.2015r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa 

z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku związanej z budową Lęborskiego Węzła Przesiadkowego wraz z 
ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną.

 W dniu 20.03.2017r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek inwestora – Gminy Miejskiej Lębork, reprezentowanej 
przez Burmistrza Miasta Lęborka, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nr 689/2015 z dnia 16.11.2015r. Burmistrz Miasta Lęborka, swoją prośbę umotywował tym, iż 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.33.2015.AJ.15 z dnia 24.03.2016r. dotyczącą braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

 Zgodnie z brzmieniem art. 145 § 1 pkt 6 KPA, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępo-
wanie, jeżeli decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

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 zapewnienia udziału społeczeństwa).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
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Łeba ma już 660 lat
ZAPOWIEDŹ | przemarsz księsTwa łeby, wybory burszTynowej 
miss poLski 2017 i koncerT grupy sound’n’grace. To najważniej-
sze aTrakcje święTa łeby, kTóre odbędzie się 8 Lipca.

Tradycyjnie spod Urzędu 
Miasta o godz. 18.00 wyru-
szy przemarsz Księstwa Łeby 
ulicami miasta z księciem 
Zbyszkiem i na czele oraz 
całym jego dworem. Barw-
ny korowód będzie kierował 
się ulicą Kościuszki w stronę 
festiwalowej sceny, która po-
wstanie na Placu przy ulicy 
Tysiąclecia. Na scenie zapre-
zentują się koloniści biorący 
udział w przemarszu przed-
stawiając wesołą scenkę 
związaną z Łebą. Wszystkich 
zebranych mieszkańców i tu-
rystów powita włodarz mia-

sta – Andrzej Strzechmiński, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Zdzisław Stasiak, rad-
ni, przedstawiciele z miast 
partnerskich oraz zaproszeni 
goście. 
Po oficjalnej części na scenie 
wystąpią uczestnicy Letnich 
Kursów Muzycznych. Po 
tej prezentacji odbędą się 
wybory Bursztynowej Miss 
Polski 2017. Piękne dziew-
częta, które zostały wybrane 
w precastingach zaprezen-
tują się publiczności w kilku 
konkursowych układach ta-
necznych. 

Po nich wystąpi gwiazda 
wieczoru czyli grupa Soun-
d’n’Grace. Zespół znany m.in. 
ze ścieżki dźwiękowej do 
dwóch części filmu „Listy do 
M”. Wbrew pozorom chór ten 
nie jest klasycznym chórem 
gospel, zarówno pod wzglę-
dem repertuaru, jak i wize-
runku scenicznego. 
Na placu festiwalowym po-
wstanie strefa dla najmłod-
szych, w której będzie moż-
na znaleźć m.in.; dmuchańce 
oraz sympatycznych anima-
torów. 
(MS)
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KuLTuRA | w bukowinie (gmina cewice) odbędzie się druga 
edycja święTojańskiej nocy moTocykLowej. wydarzenie za-
pLanowano na soboTę 24 czerwca.

INWESTYCJA | mieszkańcy osiedLa sporTowa oTrzymają do 
swojej dyspozycji parking na około 50 pojazdów. 

ŚWiĘTOJAńSKA NOC 
mOTOCYKLOWA

Ulga dla kierowców

Organizatorzy zaprasza-
ją do udziału wszystkich 
zainteresowanych, także 
osoby zmotoryzowane 
i rodziny z dziećmi.
- Zaczynamy o godzinie 
14. Wstęp wolny, wie-
le atrakcji dla każdego : 
najmłodszymi zajmą się 
młodzi ludzie z GCK, dla 
starszych zostaną prze-
prowadzone rozmaite 
konkursy i zawody, czas 
umilą koncerty zespołów 
muzycznych – już o 18 za-

gra „Reymont”,  następnie 
o 20 „Old Young” oraz na 
zakończenie imprezy , od 
godziny 22, wystąpi „We-
hikuł Czasu” - zapowiada 
Wojciech Pietras z klubu 
motocyklowego North 
Cruiseraiders.
Jak na Noc Kupały przy-
stało, pojawią się również 
ogniska, a także możli-
wość zjedzenia kiełbasy 
czy karkówki z grilla.
Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny.  (BG)

Właśnie rozstrzygnięto prze-
targ na budowę takiego 
obiektu przy ul. Teligi (obok 
kościoła).
Koszt inwestycji parkingowej 
to ponad 244 tys. zł. Parking 
o powierzchni 500m2 po-
mieści ok. 50 pojazdów. Na-
wierzchnia parkingu składać 
się będzie z kostki betonowej 

i kamiennej. Zamontowane 
zostanie też oświetlenie – 4 
lampy LED-owe.
Urzędnicy miejscy podkre-
ślają, że budowa parkingu 
w tym miejscu znacznie 
poprawi dostępność miejsc 
parkingowych mieszkańców 
ulicy Teligi i Marusarzówny, 
a w szczególności bloków 

przy Teligi 18 i Marusarzów-
ny 7. Parking służyć będzie 
też wiernym pobliskiego 
kościoła. inwestycja ma być 
oddana do użytku do końca 
września tego roku.
Budowa parkingu realizowa-
na jest w ramach Lęborskie-
go Budżetu Obywatelskiego.
(GB)
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 REKLAMA                           21/2017/PR

„Wnuki” uczyły obsługi komputera
EDuKACJA | uczniowie zsmi w Lęborku wcieLiLi się w roLę „wnuków” i uczyLi seniorów (czyLi „dziadków”) nauki kompuTera.

 REKLAMA            78/2017/RL

Zajęcia zrealizowano w ramach 
współpracy z Towarzystwem 
Naukowym Organizacji i Kie-
rownictwa, oddział Gdańsk, 
które zaprosiło placówki do 
udziału w edycji projektu-
”Dziadkowie i Wnuki - Między-
pokoleniowe warsztaty kom-
puterowe dla seniorów”.
-W inicjatywę zostali zaanga-
żowani uczniowie - wolonta-
riusze, którzy w czasie warsz-
tatów praktycznych uczyli 
podstaw obsługi komputera 
i korzystania z internetu senio-
rów metodą „jeden na jeden”– 
podkreśla Grzegorz Popin, dy-
rektor lęborskiego „Mechanika”. 
Pomysłodawcy projektu wy-
brali metodę „jeden na jeden” 
aby zwiększyć skuteczność 

nauki. Każdy z uczniów wcielał 
się rolę „wnuka”i przekazywał 
wiedzę swojemu „dziadkowi”. 
Jeszcze przed rozpoczęciem 
zajęć uczniowie zostali prze-
szkoleni w ramach warsztatów 
z zakresu edukacji dorosłych 
dla wolontariuszy. W ramach 
projektu  zorganizowano 
łącznie 6 spotkań z seniora-
mi, każde trwało 4 godziny. 
- Program oceniamy bardzo po-
zytywnie. Pozwolił obu stronom 
zdobyć cenne doświadczenie, 
seniorom oswoić trudny temat 
korzystania z nowych technik 
komputerowych a uczniom 
umożliwił sprawdzenie się  
w roli wolontariusza-trenera- 
zaznacza dyrektor ZSMi.
(GB) fo

t.z
sm

i L
ęb

or
k

fo
t.z

sm
i L

ęb
or

k

 REKLAMA                                     139/2017/DB



 REKLAMA                             104/2017/RL

9|gle24.pl/aktualności Czwartek, 22 czerwca 2017

Queen Of Poland 2017 w mieście
RELACJA | do miasTa przyjechała pauLina czarTowska, 23-LeTnia zwyciężczyni presTiżowego konkursu Queen oF poLand 2017.

Najpiękniejsza Polka promo-
wała w piątkowe popołudnie 
(9 czerwca) Amber Festival 
2017, który odbędzie się w 
Jantarze, Jarosławcu i Łebie. 
W ramach tego festiwalu mu-
zycznego odbędą się także 
wybory Bursztynowej Miss 
Polski, gdzie Paulina Czartow-
ska będzie gościem specjal-
nym.
Laureatka konkursu Queen 
Of Poland 2017 rozmawiała z 
mediami, spotkanie było tak-
że otwarte dla mieszkańców-
każda zainteresowana osoba 
mogła zdobyć jej autograf 
lub zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.
W rozmowie z Expressem 
Powiatu Lębroskiego Pauli-
na Czartowska przyznała, że 
właściwie od zawsze marzyła 
o spróbowaniu swoich sił w 
konkursie piękności.
- Pierwszy tegoroczny sukces 
to zdobycie tytułu Miss Zie-
mi Elbląskiej, tydzień po tej 
wygranej zdecydowałam się 
na udział w wyborach Queen 
Of Poland. Ten konkurs także 
udało mi się wygrać-tłumaczy 
23-letnia mieszkanka Malbor-
ka.

Kilka dni przed wizytą w Lę-
borku laureatka konkursu Qu-
een Of Poland 2017 wróciła z 
zagranicznej wyprawy, która 
była wygraną w tym konkur-
sie. Podczas czterodniowego 
wyjazdu zwiedziła Monako, 
Monte Carlo, Cannes i Niceę.
- Najbardziej podobało mi się 
oglądanie na żywo wyścigów 
Formuły 1 - wspomina miesz-
kanka Malborka.
Jak się okazuje, wygrana w 
prestiżowym konkursie miała 
także wpływ na pracę Pauliny, 
która w Malborku jest trener-
ką fitness.
- Po mojej wygranej w klubie 
pojawiło się zdecydowanie 
więcej klientów. Okazało się, 
że fitnessem zainteresowało 
się wielu mężczyzn - podkre-
śla 23-latka.
Najpiękniejszą Polkę czeka w 
tym roku jeszcze jedna rywa-
lizacja w konkursie piękności. 
Zwycięstwo w konkursie Qu-
een Of Poland 2017 oznacza 
bowiem zakwalifikowanie się 
do światowego konkursu Qu-
een of The World. Tegoroczna 
edycja konkursu będzie miała 
miejsce w grudniu w Los An-
geles.                     (GB)fo
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Otwarcie „nagiej” plaży
RELACJA | w świaTowy dzień naTurysTy (3 czerwca) gmina miejska łeba wraz z Federacją naTurysTów poLskich oTworzy-
ła pierwszą oFicjaLną pLażę dLa naTurysTów, kTóra powsTała z inicjaTywy samorządu LokaLnego.

Plaża znajduje się 400 metrów na za-
chód od głównego zejścia przy ulicy 
Turystycznej w Łebie. Zebranych go-
ści przywitał Wice Burmistrz Miasta 
Łeby – Piotr Krupiński oraz Prezes 
FNP -  Peter Rijnvis. Następnie doko-
nano uroczystego odsłonięcia tablicy 
z regulaminem.
- Cieszymy się bardzo, że Łeba myśli 
przyszłościowo i odważyła się na wy-
znaczenie takiego odcinka na plaży 
zachodniej dla osób chcących opalać 
się nago. Liczymy na to, że teraz za 
Łebą inne miejscowości nadmorskie 
nad Polskim wybrzeżem zdecydu-
ją się na ten krok – mówi Grzegorz 
Kozakiewicz, koordynator projektu 
„Znakujemy polskie plaże”.         (BG)

NAGRODY | wręczono nagrody w kon-
kursie cerTyFikaT promocji ziemi Lębor-
skiej, kTórego głównym ceLem  nagra-
dzanie za działaLność promocyjną.

PRZYZNANO
CERTYFiKATY

Certyfikat nadawany jest 
uchwałą Zarządu Powiatu 
Lęborskiego, na wniosek 
Kapituły Certyfikatu. W 
tegorocznym konkursie 
Kapituła zaproponowała 
przyznanie certyfikatu w 
czterech kategoriach: oso-
bowość, instytucje kultury, 
czysta kraina oraz wyda-
rzenie.
Laureatem w kategorii 
„Osobowość” został Wal-
demar Walkusz. Wyróżnio-
no także: Krystiana Chrza-
nowskiego oraz Zbigniewa 
Borowskiego.
W kategorii „instytucje 
Kultury” zwyciężył Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowej 
Wsi Lęborskiej. Ponadto 
kapituła wyróżniła: Gmin-
ne Centrum Kultury w Ce-
wicach, Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Jarosława 
iwaszkiewicza w Lęborku 
oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Wicku.
Laureatem konkursu Cer-
tyfikat Promocji Ziemi 
Lęborskiej Edycja 2016 w 
kategorii „Czysta Kraina” 
za Budowę elektrocie-
płowni opalanej biomasą 
otrzymała Gmina Miasto 
Lębork, natomiast wyróż-
nienie Kapituła przyznała 
Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Ziemia Lęborska” 
za „Błękit rzeki dobrem Kra-
iny” oraz Zakładowi Zago-

spodarowania Odpadów 
Sp. z o.o. w Czarnówku za 
działania proekologiczne 
podejmowane na terenie 
Powiatu Lęborskiego.
Ostatnią kategorią nagro-
dzoną przez Kapitułę była 
kategoria „Wydarzenie”. W 
tym roku po raz pierwszy 
w historii konkursu wyło-
niono dwóch laureatów 
za organizację: V Grand 
Prix Nordic Walking o Pu-
char Starosty Lęborskiego 
oraz Międzyszkolny Kon-
kurs Fryzjerski Uczniów 
Rzemiosła. Wyróżnienia 
trafiły do organizatorów: 
Xi Otwartego Konkursu 
Literackiego  „Legendy 
Błękitnej Krainy” oraz Uro-
czystość patriotyczno-re-
ligijną w Krępie Kaszub-
skiej.
Podczas tegorocznej edy-
cji konkursu Kapituła Cer-
tyfikatu rekomendowała 
również przyznanie trzech 
nagród specjalnych, które 
otrzymali:
- Mariola Pruska za propa-
gowanie dziedzictwa kul-
turowego
- NFM Production Sp. z o.o. 
w Lęborku za promocję 
powiatu na szczeblu woje-
wódzkim
- Dachy Patryk Bianga za 
podejmowane działania 
prospołeczne.
(SP)



Tym razem, w niedzielę 25 
czerwca (w godzinach 14 
i 16) zamiast klasycznego 
spektaklu odbędą się warsz-
taty dla najmłodszych pod 
nazwą „Domowy teatrzyk”.

- Za pomocą pędzla, nożyczek 
i kartonu uczestnicy stworzą 
domowy teatrzyk. Wystarczy 
tylko para zręcznych dłoni 
i odrobina cierpliwości, aby 
wyczarować swoją własną 

scenkę. Dodajmy jeszcze, że 
każdy teatrzyk przechodzi 
na własność autora. Jeżeli 
więc marzy Wam się kariera 
aktorska, przyjdź do nas i wy-
czaruj swój osobisty teatrzyk, 

w którym będziesz grać same 
główne role – podkreślają or-
ganizatorzy warsztatów.
Warsztaty poprowadzi Prze-
mysław Laskowski - plastyk, 
aktor, scenarzysta i sceno-
graf widowisk teatralnych, 
aktor Teatru  Władca Lalek. 
Miłośnik sztuki ludowej, art-
recyklingu i techniki aplikacji 
patchworkowej. Umiejętnie 
łączy umiejętności oraz zain-
teresowania ekologią i sztuką 
tworząc liczne, niekonwen-
cjonalne warsztaty sztuki dla 
dzieci z wykorzystaniem su-
rowców wtórnych takich jak: 
opakowania po żywności, 
karton, gazety, stare tkaniny 
itp.
Koszt uczestnictwa dla dziec-
ka to 20 złotych. W cenie są 
zawarte materiały i przybo-
ry do stworzenia teatrzyku. 
Opiekunowie uczestniczą 
w zajęciach bezpłatnie. Licz-
ba wejściówek jest ograni-
czona.Warsztaty przewidzia-
ne są dla dzieci od 5 roku 
życia.                             (BG)
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Jutro będziemy 
szczęśliwi
Dramat, Komedia/ Francja, 
Wielka Brytania/ 118min

Samuel bardzo lubi swoje beztro-
skie życie na Francuskiej Riwierze. 
Znakomicie odnajduje się w towa-
rzystwie pięknych turystek i ani 
myśli o ustatkowaniu się. Los ma 
wobec niego jednak zupełnie inne 
plany. Pewnego dnia na plaży zjawia 
się Kristin – jedna z jego przelotnych 
przyjaciółek i wręcza mu bardzo 
szczególny prezent. „To twoja córka” 
– mówi i znika. Od tej chwili Samuel 
staje się pełnoetatowym samotnym 
tatą maleńkiej Glorii. O dzieciach nie 
ma pojęcia, bardzo dobrze wie tylko 
skąd się biorą. Z biegiem czasu jed-
nak okazuje się kochającym, choć 
niekonwencjonalnym tatą, który nie 
wyobraża sobie życia bez ukochanej 
córeczki. Jednak gdy Gloria ma 8 
lat, na horyzoncie niespodziewanie 
pojawia się Kristin, która postana-
wia odzyskać dziecko, a to oznacza, 
że szczęśliwy świat znów stanie na 
głowie…

Auta 3
Animacja, Komedia/ USA /     

90min

Legenda sportu motorowego, Zyg-
zak McQueen, zostaje zepchnięty 
na boczny tor przez ultraszybkie 
auta nowej generacji. Wrócić do gry 
pomoże mu młoda, pełna zapału 
mechaniczka, Cruz Ramirez, która 
obmyśla autorski plan zwycięstwa. 
I choć na swojej drodze Zygzak na-
potka kilka niespodziewanych zakrę-
tów, udowodni, że zdobywca Złotego 
Tłoka nie poddaje się tak łatwo!

Wonder Woman
Akcja, Sci- Fi/ USA/141min

Zanim stała się Wonder Woman, 
była Dianą, księżniczką Amazonek 
wyszkoloną na niepokonaną wo-
jowniczkę. Wychowała się na odle-
głej, rajskiej wyspie. Pewnego dnia 
rozbił się tam amerykański pilot, 
który opowiedział Dianie o wiel-
kim konflikcie ogarniającym świat. 
Księżniczka porzuciła więc swój dom 
przekonana, że może powstrzymać 
zagrożenie. W walce u boku ludzi, w 
wojnie ostatecznej, Diana odkrywa 
pełnię swojej mocy... i swoje praw-
dziwe przeznaczenie.

CzWArtek, 22.06.2017
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Piraci z Karaibów: Ze-
msta Salazara (2D napisy)

Piątek, 23.06.2017
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

SobotA, 24.06.2017
14:00 - Auta 3 2D
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

NiedzielA, 25.06.2017
14:00 - Auta 3 2D
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

PoNiedziAłek, 26.06.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 27.06.2017
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

ŚrodA, 28.06.2017
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

CzWArtek, 29.06.2017
16:00 - Auta 3 2D
18:00 - Auta 3 3D
20:00 - Wonder Woman 

lębork, ul. Gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl
Teatralne zajęcia

Kolorowy festiwal w Łebie

ZAPOWIEDŹ | Lck „FregaTa” zaprasza na „niedzieLne spoTkania z TeaTrem”.

ZAPOWIEDŹ | To będzie kiLka godzin radosnej i wyjąTkowo koLorowej zabawy 
przy muzyce. 15 Lipca odbędzie się łeba hoLi FesTivaL.
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W tym roku festiwal odbędzie 
się na placu przy ulicy Tysiąc-
lecia. Zabawa rozpocznie 
się o godzinie 16.00 i trwać 
będzie około pięciu godzin. 
W tym czasie w powietrze 
zostaną wyrzucone setki ko-
lorowych proszków.
- Pokoloruj z nami siebie i 
swoich najbliższych! Wstęp 

na festiwal jest całkowi-
cie bezpłatny i otwarty dla 
wszystkich, bez ograniczeń 
wiekowych. Do waszej dys-
pozycji będzie dostępnych 
aż 14 kolorowych proszków, 
to znacznie więcej niż w la-
tach ubiegłych. Ponadto za-
grają najlepsi didżeje, którzy 
poprowadzą całą imprezę. 

W planach mamy też wiele 
niespodzianek m.in.: koloro-
wą watę cukrową, kolorowe 
okulary czy choćby bazooki 
CO2. Tak więc nie może Was 
zabraknąć tego lata w Łebie 
– zapewnia Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta 
Łeby ds. kultury i sportu. 
Holi Festival Poland to cykl 

imprez robiących furorę w 
całym kraju. Pomysł został 
zaczerpnięty z indii gdzie 
odbywają się od wielu lat tra-
dycyjne festiwale kolorów. 
Celem tego typu festiwali 
jest przede wszystkim dobra 
zabawa. 
(mS)



LĘBORK | odzyskano dwa samochody 
marki bmw (seria 3 oraz 5)

LĘBORK | kara minimum 8 LaT pozbawienia 
woLności do dożywocia grozi 28-LaTkowi 
zaTrzymanemu w ubiegły piąTek przez Lę-
borskich poLicjanTów. mężczyzna pod-
czas kłóTni ugodził nożem 16-LaTka.

LĘBORK | dyżurny Lęborskiej poLicji do-
sTał zgłoszenie o dachowaniu na uLicy 
kaszubskiej osobowego renauLT. skiero-
wany Tam zosTał paTroL poLicji oraz sTraż 
pożarna i kareTka pogoTowia.

CEWICE | zarzuTy usiłowania 
uśmiercenia czTerech szczeniąT 
usłyszała w Lęborskiej komendzie 
72-LeTnia mieszkanka gminy cewice.

LĘBORK | 28-LeTni mężczyzna ukradł pieniądze i TabLeT, 
gdy kobieTa wyszła z pokoju, by zaparzyć mu kawę.

LĘBORK | mundurowi ćwiczyLi swo-
je umiejęTności na proFesjonaLnej 
sTrzeLnicy Laserowej „śnieżnik”.

ODZYSKANO 
SKRADZIONE AuTA

uGODZIŁ NOżEm

DAChOWANIE

ĆWICZENIA STRZELECKIE

KRADZIEż PODCZAS REmONTu

WYRZuCIŁA 
ZWIERZĘTA DO śmIECI

Zatrzymanych zostało dwóch mieszkańców Gdyni. To 
mężczyźni w wieku 19 i 20 lat, są oni podejrzani o paser-
stwo.

Funkcjonariusze zajmujący się walką z przestępczością 
samochodową ustalili, że skradzione w Niemczech auta 
mają przejeżdżać tamtego dnia drogą krajową nr 6. Przy-
puszczenia mundurowych potwierdziły się, gdy w nocy 
na terenie powiatu lęborskiego zlokalizowali dwa pojazdy 
BMW jadące z dużą prędkością w kierunku Wejherowa.

Policjanci ruszyli za nimi i zatrzymali je do kontroli na te-
renie powiatu wejherowskiego. Po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach informacyjnych, funkcjonariusze potwier-
dzili, że były to auta pochodzące z kradzieży. Kryminalni 
zabezpieczyli te samochody i zatrzymali kierujących nimi 
mężczyzn, podejrzewanych o przyjęcie i przetransportowa-
nie pojazdów w celu ich ukrycia. Jak się też okazało, żaden 
z zatrzymanych nie miał uprawnień do prowadzenia pojaz-
dów. 

Za paserstwo grozi zatrzymanym 19 i 20 - latkowi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

Ze wstępnych ustaleń 
interweniujących  poli-
cjantów wynika, że 18-
letni kierowca renault nie 
dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
drodze i stracił panowanie 
nad samochodem, który 
na mokrej nawierzchni 
wpadł w poślizg. Renault, 
którym jechali 18-latek 
i jego rówieśnik, przewró-

ciło się na dach. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 
Załoga pogotowia opatrzyła na miejscu obu mężczyzn, a straż pożarna 
zneutralizowała na drodze wycieki płynów z uszkodzonego auta. Mun-
durowi poddali badaniu alkotestem kierowcę renault – mężczyzna był 
trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny jego auta 
i prawo jazdy, które 18-latek zdobył zaledwie dwa miesiące temu. 
Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 

„Śnieżnik” to stacjonarna strzelnica laserowa do nauki, 
kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej, która po-
maga również w przygotowaniu do reagowania w sytu-
acjach, gdy np. w polu ostrzału pojawią się zakładnicy. 

Jest to symulator służący treningom na strzelnicach bo-
jowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz. Składa się m.in. 
z ogromnego ekranu wyświetlającego realistyczną scenę 
(np. klasyczna strzelnica, budynek, w którym znajdują się 
terroryści i zakładnicy, pusty obszar, w którym nagle poja-
wiają się napastnicy itp.), zestawu broni i głośników imitu-
jących prawdziwe odgłosy walki i układu śledzenia punk-
tów celowania.

Korzystając ze „Śnieżnika” lęborscy policjanci szkolili swo-
je umiejętności na klasycznej strzelnicy, w przejętym przez 
terrorystów budynku z zakładnikami i na obszarze pustyn-
nym, po którym poruszali się symulatorem wozu bojowego 
ze stanowiskiem strzelniczym.

W piątek (16 
czerwca) po go-
dzinie 18:00 dy-
żurny lęborskiej 
policji otrzymał 
zgłoszenie o ugo-
dzeniu nożem 
16-letniego miesz-
kańca Lęborka. 
Do zdarzenia mia-
ło dojść na jednej 
z ulic w centrum 
miasta. Na miej-
sce niezwłocz-
nie skierowani 
zostali policjan-
ci, którzy ustalili przebieg zdarzenia i zabezpieczyli ślady 
oraz dowody przestępstwa.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że zanim 
16-latek został ugodzony nożem, pomiędzy nim i star-
szym od niego mężczyzną doszło na ulicy do kłótni, 
która przerodziła się w bójkę. Około pół godziny póź-
niej mężczyźni spotkali się w jednym z budynków, 
gdzie ponownie doszło pomiędzy nimi do szarpa-
niny. W pewnym momencie 28-latek zamachnął 
się nożem na 16-latka. Chłopak zaczął uciekać, by 
obronić się przed kolejnymi próbami ciosów. 28-
latek ugodził go jednak nożem w brzuch i 16-latek 
z obrażeniami trafił do szpitala.

Zatrzymany 28-letni mieszkaniec Lęborka zo-
stał przewieziony do policyjnej celi. Zgroma-
dzone przez śledczych materiały dowodowe 
pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu usiło-
wania zabójstwa.

Z ustaleń policjantów wynika, że w w kontenerze na  śmieci 
na terenie gminy Cewice znaleziono zawinięte w foliowy worek 

4 szczenięta. Jeszcze tego samego dnia psy przewiezione zostały do  
schroniska i oddane pod opiekę weterynarza. Szczenięta były bardzo sła-

be  i nie miały szans na przeżycie, trzeba było je uśpić.
Po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu dzielnicowy z Posterunku Policji 

w Cewicach rozpoczął poszukiwania osoby odpowiedzialnej za to przestęp-
stwo. Przeprowadzone przez niego czynności doprowadziły do ustalenia kim 

jest sprawca, który wyrzucił na śmieci nowo narodzone szczenięta. Okazało się, 
że jest to 72-letnia mieszkanka gminy Cewice, która zaraz po oszczenieniu się 
jej suczki spakowała cały miot do foliowego worka i wyrzuciła go do pobliskie-

go kontenera na śmieci.  Jeszcze żywe zwierzęta zostały znalezione tam przez 
mieszkankę gminy, która powiadomiła schronisko.

Do kradzieży pieniędzy w kwocie około 700 zł oraz tabletu doszło 25. maja w 
jednym z lęborskich mieszkań. Funkcjonariusze ustalili, że tego przestępstwa 
dopuścił się 28-letni mieszkaniec Lęborka podczas remontu mieszkania po-
krzywdzonej. 

Mężczyzna wiedząc, że kobieta planuje remont, zaoferował jej swoją po-
moc. Gdy rozpoczął pracę, poprosił ją o zaparzenie kawy. Gdy kobieta wyszła 
z pokoju do kuchni, wyjął z jej portfela pieniądze i ukradł pozostawiony w 
drugim pokoju w widocznym miejscu tablet o wartości ok 700 zł. 28-latek 
jeszcze tego samego dnia zastawił go w miejscowym lombardzie. Policjanci 
ustalili, gdzie znajduje się skradziony sprzęt i zabezpieczyli go, a 28 – latkowi 
przedstawili zarzuty.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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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.

REKLAMA                            U/2017/RL

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę .bud.,1150 m2 w Oso-
wej, tel. 600 292 151

KĘBŁOWO dom, 139 m dz. 716. Jadal. kuch. 
4 pok. 2 łaz., położenie super, 290 tel. 519 
390 162

SPRZEDAm siedlisko na działce 4800 m kw 
w malowniczej okolicy, Zblewo, tel. 531 175 
770

SPRZEDAm działkę budowlaną w Darżlubiu 
900 m2, ul. Wesoła, tel. 696 383 444  

SPRZEDAm działkę budowlaną, uzbrojona, 
1599 m2, 160 zł za 1 m2, Bojano, tel. 601 641 
748

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

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

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

SPRZEDAm dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

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

WYNAJMĘ
WYNAJmĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

WYNAJmĘ pokój z kuchnia emerytom za 
opiekę nad domem i ogrodem. opłata media 
300 za m-c. Gdynia tel. 609 022 300

WYNAJmĘ pokój z kuchnią emerytom za 
opiekę domu, opłata media 300 za mc. Gdy-
nia, tel. 512 116 424

JESTEm zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ
KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

DV-mATIZ  99r zadbany OC-B ważne do 
6.18r. 1650zł., do negocjacji, 503 079 026 

OPEL-CORSA 95r. 5 drzwi poj. 1.2/B  OC-B 
ważne do 3.18r. 1.600 zł., do negocjacji, tel. 
509 914 569

FIAT-uNO 2001r 900, B/G do 2022r. 5Drzwio-
wy 2.500 zł., tel. 509 914 569

SPRZEDAm WOLGA Gaz 24 rok produkcji, 
197, kolor czarny, tel. 661 173 517

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, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

ZATRuDNIĘ budowlańca z doświadczeniem, 
Władysławowo i okolice tel. 696 383 444

USŁUGI
SZKODY komunikacyjne, majątkowe, likwi-
dacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 
631 835

POżYCZKI chwilówki, bez BiK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROFESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

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

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

RÓŻNE

SPRZEDAm maszynkę do robienia tynku-
baranek, 50 zł, tel. 600 292 151

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

ROTACYJNA supska stan.dobry. 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

BLAChY stal do wypieku tel. 694 642 709 

 SPRZEDAm kuchnie elektryczną z blatem 
ceramicznym w idealnym stanie, 320 zł, tel. 
695 230 080

mATA dla dziecka do leżenia i przewijania, 
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 ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

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

KuPIĘ militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

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

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

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

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

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

uGODZIŁ NOżEm

Polub nasz profil na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!
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LEKKOATLETYKA | uczniowie szkoły pod-
sTawowej nr 8 zdobyLi złoTy medaL.

PIŁKA NOżNA | 25 zespołów rywaLizo-
wało w charyTaTywnym Turnieju piłkar-
skim „gramy dLa Franka” w charbrowie.  RELACJA | prawie 140 osób rywaLizowało 

w Trzeciej edycji półmaraTonu wroTkar-
skiego w Lęborku.

SuKCES W OLECKu Zagrali dla FrankaZMAGANiA 
WROTKARSKIE
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Uczniowie uczestniczyli 
w krajowym finale Czwór-
boju Lekkoatletycznego 
w Olecku. Rywalizowała tam 
drużyna z „ósemki” w skła-
dzie: Abe Denis, Bojanowski 
Robert, Klinkosz Bartłomiej, 
Spoczyński Tomasz, Stowba 
Jan, Szyca Jan, Telega Ceza-
ry.
Zdobycie złotego medalu 
było największym sukcesem 
lęborskiej szkoły w ramach 
Wojewódzkich igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej rozgrywa-
nych od 45 lat. Opiekunem 
drużyny jest Wiesław Wojcie-
chowski.
Podczas dwudniowego kra-

jowego finału Czwórboju 
Lekkoatletycznego Szkół 
Podstawowych w Olecku na 
stadionie miejskim rywalizo-
wali mistrzowie województw 
w czwórboju lekkoatletycz-
nym - sześcioosobowe dru-
żyny dziewcząt i chłopców 
ze szkół podstawowych z ca-
łej Polski. 
O zwycięstwie zadecydo-
wała klasyfikacja generalna 
będąca sumą punktów zdo-
bytych w biegu na 60 m, rzu-
cie piłeczką palantową, sko-
ku w dal lub w wzwyż oraz 
w biegu na 600 m (dziew-
częta) i na 1000 m (chłopcy).        
(SP)
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Mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
w zawodach, które zorgani-
zowano 4 czerwca wystar-
towało prawie 140 osób. Na 
starcie pojawiła się czołów-
ka polskich zawodników. 
Zdecydowanym faworytem 
wśród kobiet była Aleksan-
dra Goss – zdobywczyni Pu-
charu Świata w jeździe szyb-
kiej na rolkach.

Trasę o długości 21 km naj-
szybciej pokonał Bartosz 
Chojnacki (Media Creation-
Mapei) z wynikiem 0:39:54, 
rywalizację na trasie o dłu-
gości 1150 km wygrała Mar-
tyna Smialkowska (UKS Zwo-
leń-Team) z czasem 0:02:40 
a bieg na 600 metrów wygra-
ła Maja Kafarska (UKS Zwo-
leń-Team) z czasem 0:01:29.
(um)

Trzecią edycję turnieju zor-
ganizowano w niedzielę 18 
czerwca na stadionie gmin-
nym w Charbrowie. Podczas 
niedzielnych rozgrywek ry-
walizowano w trzech kate-
goriach wiekowych. 
Wśród drużyn z rocznika 
2005 i młodsi wygrała druży-
na Zina Połchowo i, na dru-
gim miejscu znalazła się dru-
żyna Pogoń Lębork i, trzecią 
pozycję zajęła drużyna Zina 
Połchowo ii. 
W kategorii rocznik 2007 
i młodsi triumfowała drużyna 
Byki Słupsk, drugie miejsce 
zajęła drużyna Diego Lębork, 
na trzecim miejscu znazlała 

się drużyna Huzar Chocze-
wo. 
W ostatniej kategorii, rocz-
nik 2009 i młodsi, ponownie 
wygrała drużyna Byki Słupsk, 
kolejne miejsca zajęli piłka-
rze z drużyn Błękitni Łęczyce 
i Diego Lębork.. 
Celem rywalizacji było zebra-
nie pieniędzy dla czterolet-
niego Franka chorującego na 
mukowiscydozę. W ramach 
zbiórki publicznej na turnie-
ju zebrano kwotę 8 tysięcy 
złotych.
Organizatorzy turnieju to 
Gmina Miejska Łeba, Gmina 
Wicko, KS Chrobry Charbro-
wo i Młode Orły Łeba.



Rozgrywki w kategorii wiekowej F1 to cykl sześciu 
turniejów. Ostatni z nich rozegrany został 17 czerw-
ca br. w Lęborku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
rodziców, sztabu szkoleniowego oraz klubu orga-
nizacyjnie ligowy turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie. Młodzi zawodnicy z Pomorza mieli moż-
liwość gry na trawiastej murawie i po raz pierwszy 
na regulaminowe bramki (3 x 1,55 metra). Zawody 
prowadził spiker, a rodzice otworzyli punkt gastro-
nomiczny w którym każdy uczestnik bezpłatnie 
otrzymał ciepły posiłek. Klub dla każdego ufundo-
wał medale, a najlepsze drużyny turnieju otrzymały 
puchary. 

Zawody wygrała drużyna z Redy, Pogoń była dru-
ga. W klasyfikacji generalnej za cały sezon drużyna 
z Lęborka zajęła 1. miejsce. To duży sukces duetu 
trenerskiego Wiesława Kreffta i Sebastiana Brzozow-
skiego i drużyny, która po raz pierwszy uczestniczyła 
w rozgrywkach ligowych. Rozwój i wykonana praca 
chłopców w ostatnim roku chłopców jest imponują-
ca. Oprócz rozgrywek ligowych zespół uczestniczył 
w wielu turniejach na Pomorzu.

Drużyna Pogoni Lębork w sezonie 2016/17 wystę-
powała w składzie: zagrała w składzie: 

Filip Krefft, Piotr Krefft, 
Karol Zielonka, maciej 
Gosz, mateusz urbań-
ski, Nikodem Fludra, 
Jakub Pepliński, Jona-
tan Jażdżewski, michał 
Gajdus, Antoni hat, 
Bartosz miedziński, Ni-
kodem Bronk, Olgierd 
Pepłowski i Borys Pro-
kopczuk

#GramydlaLeborka

Pogoń wyznacza standardy
21 wygranych, 8 remisów i 1 porażka oraz biLans bramkowy 66:9. z Takim dorobkiem Ligowe rozgrywki zakończyła najmłod-
sza rozgrywkowa drużyna pogoni rocznika 2008. Finałem sezonu był świeTnie zorganizowany Turniej junior F w Lęborku.

Tabela końcowa, 
junior F1, 
sezon 2016/17

Pogoń Lębork                71
Korona Żelistrzewo      55
Orlęta Reda                     47
Stolem Gniewino          43
PKS Jastarnia                  31
Wicher Wierzchucino     2

Pogoń Lębork 
2008 zdecydowa-
nie wygrała ligowe 
rozgrywki F1

Seniorzy żegnają 
się z III ligą

Meczem z GKS-em Przod-
kowo trzecioligowy sezon 
zakończyli seniorzy Po-
goni. Powrót po 16 latach 
na ten poziom rozgrywek 
był dużym wydarzeniem, 
a sama gra wielkim wy-
zwaniem. Zreformowana 
iii liga (4 grupy zamiast 8) 
okazała się bardzo silna. 
Drużyna z Lęborka walczy-
ła do końca, lecz niestety 
nie zdołała utrzymać się 
w lidze na kolejny sezon. 
W 34 spotkaniach Pogoń 9 
razy zwyciężała, 2 razy re-
misowała i poniosła 22 po-
rażki. W przyszłym sezonie 
przebudowany zespół pod 
wodzą trenera Waldemara 
Walkusza walczyć będzie 
o jak najlepsze miejsce 
w iV lidze.

Konsultacje z pro-
jektantami trybuny

We wtorek 6 czerwca w ra-
tuszu odbyło się jedno 
z wielu w ostatnich miesią-
cach roboczych spotkań 
nt. projektowanej nowej 
trybuny wraz z budyn-
kiem administracyjno-so-
cjalnym na stadionie. Ce-
lem spotkania była analiza 
naniesionych podczas po-
przednich spotkań uwag 
i poprawek, oraz zapozna-
nie się wszystkich ze sta-
nem prac projektowych. 
Zaproponowane standar-
dy na lęborskim obiekcie 
mają spełniać wymogi 
licencyjne ii ligi. Nie zabra-
kło tematów „wrażliwych” 
dla kibiców, czyli uzgod-
nień co do kolorystyki sta-
dionu i siedzisk.

Trener Waldemar Walkusz 
Osobowością Roku!
Na początku czerwca br. 
podczas Gali Lęborskich 
Dni Techniki ogłoszone 
zostały wyniki Konkur-
su Certyfikat Promocji 
Ziemi Lęborskiej 2016. 
Celem konkursu jest 
coroczne wyróżnianie i 
nagradzanie najaktyw-
niejszych podmiotów i 
osób fizycznych z regio-
nu Ziemi Lęborskiej za 
działalność promocyjną 
oraz popularyzacja osią-
gnięć gospodarczych i 
społecznych. Laureatem 
w kategorii „Osobowość” 
został trener seniorów 
Pogoni Lębork Waldemar 
Walkusz. 
Kapituła przyznając tytuł 
„Osobowość” wzięła pod 

uwagę sportowe osią-
gnięcia Waldemara Wal-
kusza w Pogoni Lębork. 
W lęborskim klubie tre-
ner Walkusz zaczynał od 
gry juniorach, by przez 
długą seniorską karierę 
(wieloletni kapitan ze-
społu) zakończyć ją obej-
mując funkcję trenera. 
To w dużej mierze dzięki 
Waldemarowi Walkuszo-
wi po 16 latach iii liga 
wróciła do Lęborka. Ka-
pituła dostrzegła także 
zaangażowanie W. Wal-
kusza w życie społeczne 
m.in. funkcja radnego i 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu oraz dyrektora 
Zespołu Szkół nr 3 w Lę-
borku.
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