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zamów drobne

OGŁOSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

SAMORZĄD | Łeba planuje 
wprowadzenie budżetu oby-
watelskiego w 2017.
W ramach BO 2017 mieszkańcy Łeby 
otrzymają do dyspozycji część dochodów 
uzyskanych ze stref płatnego parkowania 
oraz nadwyżki dochodów z tytułu opłaty 
miejscowej.
Środki będą mogły być przeznaczone na 
projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne 
(wysokość projektów nieinwestycyjnych 
nie może przekroczyć 10% całości środ-
ków przeznaczonych na potrzeby realiza-
cji budżetu obywatelskiego), które:
-należą do zadań własnych gminy,
-nie naruszają obowiązujących przepisów 
prawa,
-nie są sprzeczne z obowiązującymi 
w gminie planami i programami, w tym 
w szczególności z planami zagospoda-
rowania przestrzennego, programami 
branżowymi, unijnymi, -przedsięwzięcia-
mi wpisanymi do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, itp.,
-nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi 
lub planowanymi do realizacji przez Gmi-
nę Miejską Łeba,
-możliwe są do zrealizowania w trakcie 
jednego roku budżetowego.
Inne wymogi związane z BO to realizo-
wanie projektów na terenach miejskich 
i takich, które są dostepne dla ogółu 
mieszkańców. Urzędnicy podkreślają, że 
preferencje będą miały projekty w pełni 
gotowe do realizacji, tj. posiadające nie-
zbędne zezwolenia, uzgodnienia itp.
Pomysły i wnioski można przekazywać do 
końca 31.08.2017 r. Wnioski należy zgła-
szać w tradycyjnej formie w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą 
elektroniczną na adres sekretariat@leba.
eu (GB)

BuDżEt DlA 
MIeSzKańcóW
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ReKLaMa                                      U/2016/PR

TYDZIEŃ Z

Niedziela, 16 lipca

Okradają 
emerytów

poNiedziałek, 17 lipca

GrOźna sytuacja 

Wtorek, 18 lipca

POdwOdne ŻaGle

Środa, 19 lipca

sPOtkanie 
w bibliOtece

czWartek, 20 lipca

POdsumOwanie 
Pleneru

 Oszuści znów uaktywnili 
się w regionie.  Tylko na te-
renie samego Gdańska od-
notowano aż dziewięć prób 
wyłudzenia pieniędzy.

 Była kolizja, ale mógł być 
śmiertelny wypadek - kierow-
ca samochodu osobowego 
zignorował znak STOP i omal 
nie wjechał pod rozpędzony 
pociąg.

 22 lipca rozpocznie się w 
Łebie Festiwal Działań Kre-

atywnych„ Podwodne Żagle”. 
To propozycja dla wszystkich, 
którzy chcą odpocząć w kre-
atywny sposób. 

 W Bibliotece Miejskiej w 
Łebie odbędzie się spotkanie 
na temat „Neptuna”, czyli wi-
zytówki miasta.

 Tegoroczna edycja pleneru 
w Nowej Wsi Lęborskiej od-
była się pod hasłem „Ogrody”. 
W wydarzeniu uczestniczyło 
30 kobiet.

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

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”.
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Huczne Święto Miasta 
ZAPOWIEDŹ | to będzie najważniejsza impreza kulturalno-handlowa w mieście.  już w najbliższy weekend rozpoczną się lę-
borskie dni jakubowe.
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 re-
ligijny z czysto handlowym. 
Organizatorzy tego Święta 
Miasta dbają o stworzenie 
programu wypełnionego 
różnorodnymi atrakcjami, 
a wydarzenie stało się już wi-
zytówką miasta, 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 dotyczą-
cych Lęborka. Odpowiedzi 
należało szukać wędrując 
po centrum miasta. Na za-
kończenie zlotu wręczono 
imieninowe prezenty. Szczę-
śliwcy otrzymali rowery, ta-
blety i wiele innych cennych 
nagród ufundowanych przez 
Burmistrza Lęborka i licznych 
sponsorów. Najmłodszy 

uczestnik , kilkumiesięczny 
Jakub, otrzymał bon o war-
tości 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 dystan-
sie 10 km. Tegoroczna edycja 
biegu odbędzie się w sobotę 
22 lipca. Start honorowy od-
będzie się o godzinie 15.50 
na Placu Pokoju.Trasa bie-
gu jest atestowana i liczy 4 
okrążenia.
Święto Lęborka przyciąga 
do siebie także jarmarkową 
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 
także plenerowe i darmowe 
występy gwiazd muzycz-
nych. W tym roku w Lęborku 
22 lipca, o godzinie 21.30 
zaśpiewa anna Dąbrow-
ska, następnego dnia zagra 
(o godzinie 20.30) rodzina 
cugowskich.
(GB)

OżYWIONA StAROMIEJSKA
atrakcje zaplanowano na 21-23 lipca. W piątek 21 lipca wy-
darzenia na ulicy będą się odbywać w godzinach 15- 18., 
kolejnego dnia - w godzinach 10-18, a w niedzielę 23 lipca 
ulica będzie ożywiona w godzinach 15.30-18. W ramach 
wydarzenia na ulicy pojawi się stoisko z malowaniem twa-
rzy, kącik fryzjerski (zabawa kolorowymi lakierami dla dzie-
ci), stoisko z grami, kącik małych zawodników w twisterze 
i bezpłatne stoisko z balonami. Po ulicy będą spacerować 
maskotki Tom i Jerry, dla najmłodszych przygotowane zo-
staną zawody z gąsienicą. Inne atrakcje to wspólne tańce 
animacyjne i puszczanie baniek mydlanych, nie zabraknie 
również koncertów kapel ludowych i przemarszów Grupy 
Perkusyjnej Tremolo Ostatnim punktem programu będzie 
spektakl teatralny dla najmłodszych pt. „cztery mile za 
piec” w wykonaniu Teatru Władcy Lalek ze Słupska. Spek-
takl odbędzie się w okolicach skrzyżowania ul. Staromiej-
skiej z Targową w niedzielę 23 lipca o godzinie 15.30.

SPACER Z DuChAMI
To będzie najbardziej magiczny i nastrojowy element Lę-
borskich Dni Jakubowych. W piątek, 21 lipca odbędzie się 
Spacer z duchami Krzyżaków.
Wydarzenie będzie nocną wędrówką, a nietypowi prze-
wodnicy oprowadzą mieszkańców i turystów wokół ob-
warowań miejskich oraz opowiedzą ciekawe historie z 
przeszłości miasta i jego historycznych budowli. Spacer 
zorganizuje Lęborskie Bractwo Historyczne. Wydarzenie 
zapanowano na piątek 21 lipca. zbiórka o godzinie 21.45 
przy Sanktuarium św. Jakuba ap.
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 ReKLaMa                           25/2017/PR

Szukają przyczyn pożaru turbiny
ENERGEtYKA | producent turbiny wiatrowej, która spaliŁa się w kopaniewie zajmie się ustaleniem przyczyny pożaru. zniszczo-
na turbina jest wciąż na gwarancji, inwestor zgŁosiŁ także szkodę do ubezpieczyciela.

INWEStYCJA | trwa budowa przemysŁo-
wej i korzennej. wŁaśnie te ulice będą ob-
sŁugiwaŁy specjalną strefę ekonomiczną.

Sygnał na temat pożaru 
jednej z turbin wiatro-
wych, które działają na 
Farmie Wiatrowej Lotni-
sko w Kopaniewie (gmina 
Wicko) trafił do strażaków 
w czwartek 29 czerwca 
około godziny 22.30. za-
bezpieczono teren w po-
bliżu turbiny, nie udało 
się jednak ugasić gondoli, 
bo wszystkie jej elementy 
uległy zniszczeniu. 
zniszczona w ramach 
pożaru turbina to urzą-
dzenie alstom ecO 110 
o mocy nominalnej 3 
Mw, na terenie otwartej 
w 2015 roku Farmie Wia-

trowej Lotnisko działa 
jeszcze 29 takich turbin. 
Inwestorem farmy, któ-
ra w chwili otwarcia była 
największym takim obiek-
tem w Polsce, jest spółka 
PGe energia Odnawialna.
Inwestor bierze pod 
uwagę dwie potencjalne 
przyczyny pożaru wyła-
dowanie atmosferyczne 
lub awarię urządzenia.
- Turbina została poważ-
nie zniszczona i najpraw-
dopodobniej nie będzie 
możliwa jej dalsza eksplo-
atacja. Szkoda zostanie 
zgłoszona do ubezpieczy-
ciela. W związku z tym, że 

turbina jest nadal na gwa-
rancji i podlega umowie 
serwisowej Ge/alstom, 
spółka pozostaje w sta-
łym kontakcie z dostaw-
cą. Jego zadaniem zabez-
pieczenie terenu, ocena 
przyczyn pożaru i stanu 
turbiny. Prace będą pro-
wadzone przy wsparciu 
i kontroli PGe eO - infor-
muje Michał Kucaj, rzecz-
nik prasowy PGe energia 
Odnawialna.
Budowa Farmy Wiatro-
wej Lotnisko kosztowała 
prawie 520 mln złotych. 
(GB)
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POwstają ulice

Inwestycja obejmuje budo-
wę dróg obsługujących te-
ren przemysłowy zaliczony 
w części do Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy ekonomicznej 
tj. ulicę Przemysłową i Ko-
rzenną połączonych ze sobą 
rondem w ciągu ul. Wileń-
skiej.
W przypadku ulicy Przemy-
słowej  wybudowana zosta-
nie jezdnia o długości 660 
metrów, ciągi pieszo-rowe-
rowe po obu stronach jezd-
ni, dwa skrzyżowania wynie-
sione, przejścia dla pieszych 
z przejazdami dla rowerów, 
cztery progi zwalniające 
wyspowe oraz oświetlenie 
uliczne – 18 lamp.
Projekt budowy ulicy Ko-
rzennej obejmuje 312 me-
trów jezdni, ciągi pieszo-
rowerowe po obu stronach 
jezdni, skrzyżowanie wynie-
sione, przejścia dla pieszych 
z przejazdami dla rowerów, 

dwa progi zwalniające wy-
spowe oraz jeden azylowy, 
a także 15 lamp ulicznych.
Unikalnym rozwiązaniem 
tej inwestycji są zbiorniki re-
tencyjno-rozsączające, które 
zostaną zakopane w trzech 
lokalizacjach na głębokości 
3 metrów  Owinięte geow-
łókniną  ażurowe skrzynki 
stanowią element kanaliza-
cji deszczowej. Technologia 
ta po raz pierwszy została 
zastosowana przy miejskiej 
inwestycji właśnie na terenie 
dzielnicy Lębork – Wchód. 
zastosowane rozwiązania 
stosuje się przy budowie ka-
nalizacji obsługującej dużą 
powierzchnię. Pozwala to 
na uniknięcie budowy kosz-
townych kolektorów o dużej 
średnicy.
Budowa ulic ma być zrealizo-
wana do końca października 
2017 roku.
(uM)
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 ReKLaMa            78/2017/RL

E-book w bibliotece
KultuRA | miŁośnicy książek z lęborka otrzymają dostęp do bazy ponad 20 tysięcy 
książek w formie e-booków. na początku sierpnia w placówce rozpocznie dziaŁal-
ność wypożyczalni ebooków w serwisie legimi.com

INWEStYCJA | kończy się kolejny etap prac związanych z budową mostu przez rze-
kę Łebę przy ul. weterynaryjnej. w ostatnich tygodniach uŁożono deszczową sieć 
kanalizacyjną od strony ulicy komuny paryskiej.

RElACJA | to byŁa wyjątkowo widowisko-
wa zabawa dla mieszkańców i turystów. 
w sobotę 8 lipca w garczegorzu zorgani-
zowano wielki festyn.
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MIlItARNIE 
W GaRczeGORzU

MOST. POWSTaJe 
KaNaLIzacJa DeSzczOWa

Wypożyczanie będzie bardzo 
proste. Wystarczy tylko :
1.założyć konto na www.
legimi.pl/mbp-lebork-rumia 
(link jeszcze nieaktywny) i za-
instalować Legimi na swoim 
urządzeniu.
2.Przyjść do biblioteki po kod 

umożliwiający dostęp do 
konta (karta czytelnika jest 
niezbędna).
3.zalogować się i pobrać wy-
brane książki na urządzenie.
4.cieszyć się literaturą!
czytanie ebooków jest moż-
liwe na większości smartfo-

nów, tabletów, komputerów 
i czytników. Lista zalecanych: 
https://www.legimi.pl/po-
bierz-legimi/certyfikowane-
czytniki/
Publikacje można czytać na 
dwóch różnych urządzeniach 
jednocześnie.

Do pobrania książki niezbęd-
ny jest dostęp do internetu, 
natomiast czytanie dostępne 
jest w trybie offline.
Kod otrzymany w bibliotece 
jest ważny do końca miesią-
ca kalendarzowego.
(GB)

Impreza rozpoczęła się 
w południe meczem piłki 
nożnej, gdzie lokalna druży-
na - anioły Garczegorze ry-
walizowała z drużyną Gości.
Następnie na scenie wystą-
pili: Wojskowy zespół Wo-
kalny Wiarusy ze Słupska 
i lęborski zespół rockowy 
z Młodzieżowego Domu 
Kultury - The River. 
Tradycyjnym punktem fe-
stynu w Garzegorzu są 
atrakcje o charakterze bie-
siadnym. Tym razem zorga-
nizowano konkurs w picia 
piwa na czas, nagrodą w tej 
nietypowej rywalizacji była 
oczywiście skrzynka piwa. 
W trakcie festynu organizo-

wano również  loterię fanto-
wą z ciekawymi nagrodami.
Wieczorne atrakcje miały 
charakter militarny. Uczest-
nicy imprezy mogli podzi-
wiać statyczny pokaz po-
jazdów wojskowych, jeździć 
nimi albo oglądać widowi-
skowe zgniatanie samocho-
dów przez haubicę samo-
bieżną „Goździk”.
Odważni imprezowicze mo-
gli także spróbować prze-
jażdżki saniami błotnymi po 
specjalnie przygotowanym 
torze.
atrakcją muzyczną wyda-
rzenia był występ grupy di-
sco-polo Loverboy.
(GB)

Drogowo-mostowa inwe-
stycja ma już za sobą wy-
mianę gruntu na drogach 
dojazdowych, oraz budo-
wę sieci energetycznej do 
lamp oświetleniowych. 
Inwestycja obejmuje budo-
wę betonowego mostu oraz 
100 metrów ulicy w kierun-
ku Weterynaryjnej i 300 
metrów nowej drogi w kie-
runku Komuny Paryskiej. 
W ramach prac powstanie 
również plac do zawraca-
nia na ul. Lotników oraz 
schody i zjazd do ul. Matej-
ki. Na całej długości wyko-
nana zostanie kanalizacja 
deszczowa z separatorami 
oraz chodnik i ścieżka ro-
werowa. Most z dojazda-
mi po obu stronach zyska 
16 lamp oświetleniowych, 
przebudowana zostanie 
też sieć elektroenergetycz-

na i telekomunikacyjna.
Most w tym miejscu prze-
widywany był w planie 
miejscowym już w latach 
90-tych. W ostatnich la-
tach o jego budowę moc-
no zabiegali mieszkańcy 
(m.in. petycja 200 osób). 
Mostowa inwestycja ma 
m.in. odciążyć ruch na 
skrzyżowaniach armii Kra-
jowej z czołgistów czy al. 
Wolności. Most skróci tak-
że dojazd straży pożarnej 
do rozległej części mia-
sta tworząc alternatywny 
przejazd w północnej czę-
ści miasta.
Inwestycja jest warta 3 mln 
444 tys. zł. zgodnie z umo-
wą most ma być oddany 
do użytku najpóźniej do 
30 września 2018 roku.
(UM)
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 OGŁOSzeNIe                                                                    21/2017/GM

OBWIESZCZENIE
StAROStY lĘBORSKIEGO

Z DNIA 17.07.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygo-
towania 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 administra-
cyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

ZAWIADAMIAM

 o wszczęciu w dniu 30.06.2017r. na wniosek Gminy Miejskiej Łeba, reprezentowanej przez 
Burmistrza Miasta Łeby, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-

cji drogowej, polegającej na:

„przebudowa z rozbudową ul. turystycznej w Łebie wraz z instalacjami technicznymi”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego:

działka nr 341/5, 411, 43/6, 45/7, 45/12 obr. 2 w Łebie.
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 1/27 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 1/5 obr. 2  

w Łebie),
działka nr 45/20 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 45/16  

obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/3 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/4 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/5 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/6 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),

działka nr 3/7 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 3/6 obr. 2  
w Łebie).

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:
działka nr 3/8 obr. 2 w Łebie (powstałą po podziale działki nr 3/6 obr. 2  

w Łebie), działka nr 49/30 obr. 2 w Łebie.
 
 zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkow-
nikom 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 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 zapewnienia udziału społeczeń-

stwa).

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

Święto kolorów w Łebie
RElACJA | to byŁ najradośniejszy festiwal tego lata. Łeba gościŁa holi festiwal – święto kolorów.

Impreza ta zdobywa coraz 
większą popularność głów-
nie wśród osób młodych 
i polega na wyrzucaniu w 
górę przez tysiące ludzi róż-
nokolorowych proszków 
tzw. proszków Holy. Świę-
to to obserwuje się przede 
wszystkim w Indiach, Nepa-
lu i innych regionach świata 
osób pochodzenia indyj-
skiego. Festiwal, w ostatnich 
czasach, rozprzestrzenił się 
w częściach europy i ame-

ryki Północnej jako święto 
miłości. 
Już od samego rozpoczęcia 
imprezy teren Festiwalu za-
pełniał się ludźmi chcącymi 
wziąć udział w tej niety-
powej, kolorowej zabawie. 
Na wejściu można było za-
kupić paczki z kolorowym 
proszkiem, który następnie 
był wyrzucany w powietrze 
wśród setki bawiących się 
osób.
(MS)
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OGŁOSzeNIe                                      20/2017/GM

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 za-
sadach 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 29.06.2017r. na wniosek Gminy Miasta Lębork, reprezentowanej 

przez Burmistrza Miasta Lęborka, została wydana decyzja zRID nr 283/2017 (znak sprawy 
B.6740.209.2017.ae),  

o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na:
 „budowa miejsc postojowych na ul. czołgistów w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wyka-
zem:

Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego:
działki nr 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).

 Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jedno-
cześnie 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 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 odwoła-
nia 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.
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Wyjazd do Luksemburga
SAMORZĄD | miasto dudelange w luksemburgu obchodziŁo swoje 110-lecie. do wspólnego świętowania zaproszono wszyst-
kie miasta partnerskie: lębork, manom (francja), lauenburg/elbe (niemcy), arganil (portugalia) oraz berane (czarnogóra).

Uroczystość rozpoczęła 
się od spotkania przed-
stawicieli miast partner-
skich, podczas którego 
prezentowano walory kul-
turalne, turystyczne oraz 
infrastrukturalne miast. 
Nasze miasto reprezento-
wała alicja zajączkowska, 
doradca Burmistrza Mia-
sta. Głównym elementem 
rozmów było zacieśnie-
nie współpracy pomiędzy 
partnerami poprzez reali-
zację wspólnych projek-
tów
Oficjalne rozpoczęcie 
obchodów zostało zor-
ganizowane na scenie 
rozstawionej na głównym 
placu Dudelange, przed 
Urzędem Miasta. Na za-
proszenie Burmistrza Du-
delande Dana Biancalana 
przyjechało wielu znamie-
nitych gości, między inny-
mi Dan Kersch, Minister 
Spraw Wewnętrznych 

Luksemburga oraz amba-
sadorowie państw, w któ-
rych znajdują się miasta 
partnerskie. Obecny był 
również pPiotr Wojtczak, 
ambasador Polski w Luk-
semburgu. Po zakończeniu 
oficjalnej części rozpoczę-
ły się koncerty zespołów z 
miast partnerskich. Lębork 
reprezentował kaszubski 
zespół regionalny „Fran-
tówka”, w składzie Regina 
Szczupaczyńska, andrzej 
Wenta, Krystyna cychosz, 
Mirosława Kalinowska, 
adrian Kielas, zofia Krau-
se, Marcin Jesiołowski i 
Paulina Rosin.
W drugim dniu obchodów 
delegacje miały możliwość 
zwiedzenia miasta, zapo-
znania się z jego historią 
oraz z różnorodnością et-
niczną mieszkańców (w 
20-tysięcznym mieście 
mieszka 105 różnych na-
rodowości).    (UM)
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Huczne Święto Łeby
RElACJA | gŁośno,intensywnie, radośnie i hucznie Łeba świętowaŁa 660-rocznicę nadania praw miejskich. świętowanie 
rozpoczęŁo się od festiwalu muzycznego.
celebracja Dni Łeby rozpo-
częła się już 7 lipca wielkim 
wydarzeniem muzycznym 
pn. Summer amber Festi-
val. Na festiwalowej scenie 
wystąpiły wielkie gwiazdy 
światowego formatu m.in. 
Kate Ryan czy Danzel. Nie 
zabrakło również naszych 
rodzimych wykonawców 
czyli Kasi Staszewskiej czy 
choćby zespołu Yellow. Po-
jawiły się także sycylijskie 
rytmy, które zaprezentował 
Steffano Tarrazzino z zespo-
łem.
Następnego dnia o godzinie 
16.30 w parafii pw. Wniebo-
wstąpienia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Łebie odbyła się 
uroczysta msza święta z oka-
zji wielkiej rocznicy miasta. 
Tradycyjnie już o godzinie 
18.00 ulicami miasta prze-
szedł barwny orszak książęcy 

ze zbyszkiem I na czele, Bur-
mistrzem Miasta Łeby, rad-
nymi, zaproszonymi gośćmi, 
kolonistami, mieszkańcami 
oraz oczywiście turystami. 
Podczas przemarszu zatrzy-
mano się na wysokości alei 
Prezydentów w Łebie aby 
dokonać historycznego od-
słonięcia pamiątkowej tabli-
cy z odciskiem dłoni Pana 
Prezydenta RP – andrzeja 
Dudy. W imieniu Pana Prezy-
denta dokonał tego Pan Ma-
riusz Łuczyk, wicewojewoda 
pomorski, który chwilę póź-
niej na scenie odczytał list 
skierowany do władz miasta 
oraz mieszkańców. Po około 
dwudziestu minutach orszak 
książęcy dotarł na Plac przy 
ul. Tysiąclecia.
Tam na scenie zgromadzo-
nych gości powitał wło-
darz miasta Łeby – andrzej 

Strzechmiński. 
Po nim głos zabrali zapro-
szeni goście oraz samorzą-
dowcy m.in. Teresa Ossow-
ska – Szara, starosta powiatu 
lęborskiego, alicja zającz-
kowska – radna sejmiku 
województwa pomorskie-
go, przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego w Gdyni oraz 
egon Ojowski, honorowy 
obywatel miasta Łeby. Na 
ręce Pana Burmistrza Miasta 
Łeby został przekazany czek 
pieniężny na kwotę 25 tyś. 
złotych na budowę placu 
zabaw ufundowany przez 
Pana Daniela Obajtka, Preze-
sa zarządu Grupy Kapitało-
wej eNeRGa S.a.
Po oficjalnej części rozpo-
częła się część artystyczna. 
Jako pierwsi na scenie wy-
stąpili Uczestnicy XV Letnich 
Kursów Muzycznych w Łebie 

pod kierownictwem agaty 
Savy. Następnie na scenie 
przed łebską publicznością 
zaprezentowały się uczest-
niczki licencjonowanego 
konkursu piękności Bursz-
tynowej Miss Polski. Głów-
ny tytuł został przyznany 
agnieszce Bolin. Kolejne ty-
tuły otrzymały: Samanta Wit-
kowska, agnieszka choszcz 
oraz Sabina Szkółka. Jury 
przyznało również dwie zie-
lone karty, które trafiły do: 
Weroniki Bartkowskiej oraz 
Sandry Bernatas.
W przerwie pomiędzy po-
szczególnymi prezentacjami 
wystąpiła Kasia Staszewska i 
zespół Yellow. 
zwieńczeniem imprezy był 
emocjonujący występ chóru 
Sound’n”Grace, który zapre-
zentował w Łebie swoje naj-
większe przeboje.
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MIAStO NA ZJEŹDZIE KASZuBóW

WYJAZD NA BIAŁORuś

Zwycięstwo w Słupsku

RElACJA | gŁośno,intensywnie, radośnie i hucznie Łeba świętowaŁa 660-rocznicę 
nadania praw miejskich. świętowanie rozpoczęŁo się od festiwalu muzycznego.

SAMORZĄD | na zaproszenie miasta woŁkowyska z biaŁorusi 
lęborska delegacja uczestniczyŁa w spotkaniu miast part-
nerskich poświęconych dniom mŁodzieży.

KultuRA | lęborski zespóŁ pieśni i tańca „ziemia lęborska” wygraŁ 
festiwal zespoŁów folklorystycznych ziemi sŁupskiej 2017.

ReKLaMa                                                                    21/2017/GM

ReKLaMa                                                                               22/2017/GM

Dziewiętnasta edycja Świa-
towego zjazdu Kaszubów 
miała miejsce 1 lipca w 
Rumi. 
W barwnym przemarszu ze 
stacji PKP do Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych a 
następnie na stadion miejski 
MOSiR uczestniczyła również 
liczna grupa lęborczan.
Organizatorem wyjazdu z 
miasta było miejscowy od-
dział zrzeszenia, przy wspar-
ciu finansowym Burmistrza 
Lęborka.
Uroczystej eucharystii prze-
wodniczył ks. zbigniew zie-
liński - biskup pomocniczy 
archidiecezji gdańskiej, go-
ściem honorowym był Mie-

czysław Struk – marszałek 
województwa pomorskiego. 
Mimo deszczowej pogody 
występy na dwóch scenach 
trwały do późnego wieczo-
ra.
Swoje stoisko promocyjno-
informacyjne na zjeździe 
Kaszubów wystawiła Lokal-
na Organizacja Turystyczna 
„ziemia Lęborska- Łeba”. 
znalazło się na nim także 
wiele przydatnych turystom 
i uczestnikom zjazdu infor-
macji o Lęborku.
Jubileuszowy XX zjazd Ka-
szubów odbędzie się w 2018 
roku w Luzinie. 
Lębork był gospodarzem XIII 
zjazdu w 2011  roku.
(UM)

Miasto Lębork reprezen-
towali: Marian Kurzydło 
– zastępca Burmistrza 
Miasta, Bogdan Oszmian 
– Przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz przedsta-
wiciele młodzieży – alek-
sandra Banach, Jakub 
Herczyk, Patryk Kobiela, 
Krzysztof Siedlik. Dele-
gaci uczestniczyli m.in. 
w uroczystym spotkaniu 
z władzami miasta Wołko-
wyska, podczas którego 
mieli możliwość zapre-
zentowania miasta Lę-
borka: zwiedzano także 
ważne  ważne dla lokalnej 
społeczności muzea.
GB)

Na słupskim festiwalu 
rywalizowały aż 22 ze-
społy folklorystyczne, 
biesiadne, kapele oraz 
lokalne chóry z całego 
kraju.
Wydarzenie rozpoczęło 
się uroczystą Mszą św. w 
Kościele Mariackim, po 
czym barwnym korowo-
dem nastąpił przemarsz 
do Parku Kultury i Roz-
rywki. 
„ziemia Lęborska” zapre-
zentowała na festiwalu 
suitę morską - program 
przedstawiający folklor 

północnych Kaszub.
- Wyjazdowe warsztaty 
taneczne zorganizowa-
ne dzięki wsparciu w ra-
mach zadania publiczne-
go Powiatu Lęborskiego 
znacznie pomogły osią-
gnąć tak wysoki poziom 
artystyczny zespołu. Od-
niesiony sukces jest też 
mobilizacją do dalszej 
pracy, a także okazją do 
godnego reprezentowa-
nia miasta i powiatu - 
podkreśla Renata Hopa, 
kierownik zespołu. (BG)



lĘBORK | agresywny mężczyzna gro-
ziŁ pozbawieniem życia dwóm pra-
cownicom mops.

lĘBORK | 14 policjantów z oddziaŁów 
prewencji policji komendy wojewódz-
kiej policji w gdańsku będzie peŁnić sŁuż-
bę w Łebie.

lĘBORK | do kolizji z udziaŁem samocho-
du ciężarowego marki VolVo doszŁo  w 
mostach.

lĘBORK | kara 5 lat pozbawienia 
wolności grozi zatrzymanym 
przez lęborskich policjantów 22-
letniej kobiecie i 38-letniemu męż-
czyźnie, którzy ukradli dziecięce-
go gokarta.

lĘBORK | jak ostrzegają funkcjonariusze po-
licji, oszuści znów uaktywnili się w regionie. 

WICKO | w ramach dziaŁań profilaktycznych 
przeprowadzonych na drogach gminy wicko 
promowano bezpieczne zachowania za kóŁ-
kiem oraz trzeźwą jazdę.

ZAtRZYMANO AGRESORA   WIĘCEJ POlICJANtóW W ŁEBIE

KOlIZJA W MOStACh

OKRADAJĄ EMERYtóW

uKRADlI GOKARtA

DZIAŁANIA PROfIlAKtYCZNE

Na miejsce został skierowany patrol funkcjonariuszy Poli-
cji, który zatrzymał napastnika

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 
odebrał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Na miejsce został skierowa-
ny patrol funkcjonariuszy Policji, który zatrzymał agresyw-
nego sprawcę.

Do groźnego zdarzenia doszło  w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Lęborku, gdzie agresywny mężczyzna 
groził pozbawieniem życia dwóm pracownicom urzędu. 
Mężczyzna miał ze sobą metalową rurę i był nietrzeźwy. 
Napastnik próbował dostać się do przeszklonego, zamknię-
tego pomieszczenia, gdzie znajdowały się urzędniczki.

Przybyły na miejsce patrol Policji zatrzymał agresora. Oka-
zał się nim być 23-letni mieszkaniec Lęborka. Mężczyzna tłu-
maczył, że był pod wpływem alkoholu i był zdenerwowany.

Mężczyźnie został postawiony zarzut popełnienia czynu z 
art. 190 § 1 kk, tj. kierowanie gróźb karalnych za co grozi 2 lata 
pozbawienia wolności.

zdarzenie drogowe miało miejsce na skrzyżowaniu w podlęborskich 
Mostach. Samochód ciężarowy marki Volvo, który przewoził kontenery 
„skosił” tam znaki drogowe i zatrzymał się...w rowie. Prawdopodobna 
przyczyna kolizji to zbyt gwałtowne hamowanie przed zmieniającą się 
sygnalizacją świetlną. 

Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, nie został ranny w 
wyniku kolizji. Można więc podejrzewać, że zostanie ukarany  man-
datem karnym.

Mundurowi tylko 
na terenie samego 
Gdańska odnoto-
wali aż dziewięć 
prób wyłudzenia 
pieniędzy metodą 
„na policjanta”.

Poszkodowani 
to głównie oso-
by starsze, po-
wyżej 65 roku 

życia. Policja apeluje do seniorów, żeby ich ostrzec i wyczulić. 
Funkcjonariusze starają się być o krok przed naciągaczami, 
ale pomysły na kradzieże zmieniają się jak w kalejdosko-
pie. choćby znana już niemal wszystkim metoda „na 
wnuczka”, to już przeszłość. Teraz oszuści podają się za 
pracowników poczty, przedstawicieli caritas, funkcjona-
riuszy cBŚ, policjantów, a nawet księży.

aby ustrzec się przed oszustami, należy bezwzględnie 
stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dodatkowo 
powinno się krytycznie podchodzić do każdego telefonu 
informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających 
naszej pomocy finansowej. Warto też konsultować się z 
najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej 
naszych pieniędzy. Nie powinno się również otwierać 
drzwi osobom nieznanym, tym bardziej, gdy przebywamy 
w mieszkaniu lub domu samotnie.

Każdy z nas jest indywidualnie odpowiedzialny za bez-
pieczeństwo swojego mienia. Dlatego w każdym przypad-
ku, gdy mamy jakiekolwiek podejrzenia, co do uczciwości 
i intencji innej osoby, skontaktujmy się z policją, dzwoniąc 
pod numer alarmowy 997.

Funkcjonariusze będą wspierali lokalnych policjantów w 
okresie letnim.

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, mł. insp.  Jacek 
Kilianowski, uroczyście przywitał policjantów Oddziałów Pre-
wencji  Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, któ-
rzy w okresie letnim  będą wspierać łebskich mundurowych w 
pełnieniu służby na terenie tego miasta. Policjantów powitali 
także samorządowcy z Łeby - Burmistrz andrzej Strzechmiń-
ski i Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław Stasiak.

Dodatkowe siły policyjne mają na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa  mieszkańców i turystów odwiedzających tę 
nadmorską miejscowość. Policjanci będą pełnić służbę w 
Łebie do 31 sierpnia.

Do kradzieży należącego do 8-latka czterokoło-
wego roweru o wartości 900 zł doszło w ubiegły 

wtorek(20 czerwca) w Lęborku. z ustaleń policjan-
tów wynika, że gokart pozostawiony był na klatce 

schodowej, skąd został skradziony.  
Powiadomieni o tym zdarzeniu lęborscy kryminalni 

jeszcze tego samego dnia ustalili kim są i gdzie prze-
bywają osoby podejrzewane o kradzież i zatrzymali je. 

Okazało się, że są to 22-letnia kobieta oraz jej 38-letni partner. 
Jak ustalili policjanci, kobieta czekając na swojego partnera, który 

wszedł do budynku, w którym mieszka rodzina 8-latka, zauważyła po-
zostawiony na klatce schodowej czterokołowy rower.  zniosła go na dół, a 

gdy pojawił się jej towarzysz, oboje zabrali go do domu. Tego samego dnia 
sprzedali czterokołowca za 100zł.
Kryminalni ustalili, gdzie znajduje sprzedany czterokołowy rowerek, zabez-

pieczyli go i  przekazali właścicielowi, a zatrzymanym przedstawili zarzuty kra-
dzieży. za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z lęborskiej drogówki oraz mundurowi z Łeby prowadzili w dzia-
łania profilaktyczne, ukierunkowane na promowanie bezpiecznych zacho-
wań kierujących pojazdami a szczególności trzeźwą jazdę. Funkcjonariusze 
dokonywali kontroli stanu trzeźwości kierujących oraz sprawdzali stan 
techniczny pojazdów. Taka akcja prowadzona jest już od kilku lat i ma na 
celu zasygnalizowanie kierującym jak ważna jest ich odpowiedzialność za 
kółkiem wobec siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Najmłodsi 
pasażerowie dowiedzieli się również o tym jak ważne jest używanie ka-
mizelek odblaskowych i otrzymali na pamiątkę kamizelki odblaskowe i 
słodki poczęstunek.



- Na głównym deptaku 
Kościuszki znowu zgroma-
dzą się tłumy wokół roz-
łożonego na kolorowych 
dywanach „Podwórka Wy-
obraźni” – miejsca, gdzie 
odbywają się warsztaty dla 
dzieci i rodziców. Jak co 
roku będziemy budować 
z klocków MuBaBaO oraz 
bawić się na mięciutkich 
poduszkowych Bajkostwo-
rach. Ponadto w ogrodzie 
Biblioteki Miejskiej pod 
magicznym drzewem od-
bywać się będą Bajkowe 
Poranki oraz Baśniowe 
Wieczory, które poprowa-
dzi mistrz opowieści Mi-
chał Malinowski z Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści 
z Konstancina-Jeziornej.
Ponadto w ogrodzie biblio-
teki odbywać się będą warsz-
taty mechanicznych zaba-
wek. Nowością w tym roku 
będą zabawki Mechaniczne 

– Mechanizmy Uśmiechu - 
zapowiadają organizatorzy 
festiwalu.
Festiwal odbywa się już po 
raz ósmy. Organizowany 
jest przez Bibliotekę Miejską 

w Łebie i Muzeum Bajek, Ba-
śni i Opowieści z Konstanci-
na-Jeziornej.
Festiwal przeznaczony jest 
dla wszystkich, którzy szuka-
ją ciekawych i oryginalnych 

propozycji na wakacje, chcą 
odpocząć w kreatywny spo-
sób i rozwinąć skrzydła swo-
jej wyobraźni. 
(GB)

11|gle24.pl/aktualności Czwartek, 20 lipca 2017

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

Król Artur: Legenda 
miecza

Dramat, Przygodowy/ Austria, 
USA, Wielka Brytania/ 126min

Odważna historia cwanego mło-
dzieńca Artura, który większość cza-
su spędza w zaułkach Londonium 
wraz ze swoją ferajną, nieświadomy 
losu, jaki jest mu pisany. Wszyst-
ko zmienia się jednak, gdy dostaje 
w swoje ręce miecz Excalibur — 
a wraz z nim przyszłość. Porażony 
mocą Excalibura Artur staje przed 
trudnym wyborem. Dołącza do bun-
towników z Ruchu oporu i podąża za 
tajemniczą młodą Ginewrą. Uczy się 
władać mieczem, aby zmierzyć się 
ze swoimi demonami i zjednoczyć 
lud w walce z tyranem Vortigernem, 
który ukradł należną mu koronę i za-
mordował jego rodziców, po czym 
ogłosił się królem.

Volta
Komedia Kryminalna/ Polska 

/     105min

Bruno Volta to prawdziwy „kiler” 
w rozwiązywaniu zagadek i przeglą-
daniu ludzi na wylot. Pewnego dnia 
jego zmysł kombinowania i zarabia-
nia zostaje postawiony w stan pełnej 
gotowości. Jego znacznie młodsza 
partnerka Agnieszka w niecodzien-
nych okolicznościach poznaje dziew-
czynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma 
znajduje w ścianie starej kamienicy 
tajemniczy i niezwykle drogocenny 
przedmiot. Volta nie może przepu-
ścić wartej miliony okazji. Wspólnie 
z „cwaniakowatym” ochroniarzem 
Dychą postanawia zagrać vabank 
i jest gotowy na wszystko, aby wejść 
w posiadanie niezwykłej rzeczy. Nie 
będzie to jednak łatwe, bo niewin-
nie wyglądająca Wiki to w istocie 
godny rywal, a nie jakaś tam „słaba 
płeć”!

CzwArteK, 20.07.2017
18:00 - „Rock Dog”
20:00 - „Volta”

PiąteK, 21.07.2017
17:45 - „Dunkierka” - PREMIERA
20:00 - „Dunkierka”

SobotA, 22.07.2017
16:00 - „Rock Dog”
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

NiedzieLA, 23.07.2017
16:00 - „Rock Dog”
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

PoNiedziAłeK, 24.07.2017
Kino nieczynne

wtoreK, 25.07.2017
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

ŚrodA, 26.07.2017
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

CzwArteK, 27.07.2017
Kino nieczynne

PiąteK, 28.07.2017
14:20 - „Mała Wielka Stopa” - 
PREMIERA
16:00 - „Mała Wielka Stopa”
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

SobotA, 29.07.2017
14:20 - „Mała Wielka Stopa” 
16:00 - „Mała Wielka Stopa”
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

NiedzieLA, 30.07.2017
14:20 - „Mała Wielka Stopa” 
16:00 - „Mała Wielka Stopa”
17:45 - „Dunkierka”
20:00 - „Dunkierka”

PoNiedziAłeK, 31.07.2017
Kino nieczynne

wtoreK, 1.08.2017
18:00 - „Mała Wielka Stopa”
20:00 - „Dunkierka”

ŚrodA, 2.08.2017
18:00 - „Mała Wielka Stopa”
20:00 - „Dunkierka”

CzwArteK, 3.08.2017
18:00 - „Mała Wielka Stopa”
20:00 - „Dunkierka”

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

Kreatywny festiwal

KluBOWA MuZYKA Z 
lAt 90. W ŁEBIE

ZAPOWIEDŹ | 22 lipca rozpocznie się w Łebie festiwal dziaŁań kreatywnych „pod-
wodne żagle”.

ZAPOWIEDŹ | to będzie wyjątkowa atrakcja dla miŁośników muzyki elektronicznej, 
która królowaŁa na listach przebojów w latach 90. w sierpniu odbędzie się Łeba 
loVe festiwal, w ramach którego wystąpią prawdziwe gwiazdy z tamtych lat.
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Jedną z gwiazd wydarzenia 
będzie Dr. Motte, założyciel 
Love Parade, który współ-
tworzył scenę muzyczną 
Berlina lat 90-tych. Gwiazda 
łebskiego festiwalu jest tak-
że autorem takich hitów jak 
„Loveparade 1998”, „Sunshi-

ne” oraz „Music is the Key”.
Inne gwiazdy festiwalu to DJ 
Tonka, autor takich hitów jak 
„Don’t Be afraid” i „She knows 
You”, zespół Brooklyn Boun-
ce,  i Dj Dune.
W Łebie wystąpi również iko-
na imprez Mayday i Love Pa-

rade - Da Hool, który zalicza-
ny jest do elity niemieckich 
didżejów, autor klubowych 
hymnów „Meet Her at The 
Love Parade” oraz „Bora Bora” 
i „Hypochonda”. Jego utwo-
ry miesiącami utrzymywały 
się w topie liczących się list 

przebojów.
Festiwal dla miłośników mu-
zyki klubowej z lat 90. odbę-
dzie się 13 sierpnia na Placu 
Tysiąclecia w Łebie. Bilety 
kosztują 25 złotych.
(GB)

  WIĘCEJ POlICJANtóW W ŁEBIE
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Strażnik Poranka w Błotniku
CEDRY WIElKIE | na przystań żeglarską w bŁotniku przybyŁ jacht puŁkownika ryszarda kuklińskiego - „strażnik poranka”. 
Jednostka ta to prezent, któ-
ry Ryszard Kukliński przeka-
zał chrześcijańskiej Szkole 
Pod Żaglami. Jacht został 
zbudowany w 1965 r. przez 
Stocznię Jachtową im. Jo-
sepha conrada w Gdańsku 
jako pierwsza jednostka se-
rii Opal. W listopadzie 1980 r. 
jednostkę kupił od Marynar-
ki płk Kukliński. Po ucieczce 
płk Kuklińskiego do USa 
jacht został skonfiskowany 
wyrokiem z 1984 r. i przeka-
zany centralnemu Muzeum 
Morskiemu. W 1998 r. w 
czasie wizyty pułkownika w 
Polsce jacht został zwróco-
ny właścicielowi, jednostkę 
pobłogosławił ks. infułat 
Stanisław Bogdanowicz, na-
dając jej imię „Opal II”. Płk. 
Kukliński nie zabrał jachtu 
do USa, przekazał go w dro-
dze notarialnej darowizny 
chrześcijańskiej Szkole pod 
Żaglami. Nowy armator 
zmienił w 2002 r. nazwę jed-
nostki na „Strażnik Poranka”, 
aktualnie jacht stacjonuje  
na chorwackiej wyspie IŻ, 
gdzie prowadzono szkole-
nia dla młodzieży. Obecnie 
wymagająca remontu zosta-
ła przetransportowana na 
Przystań Żeglarską w Błot-
niku.
Pojawienie się jednostki na 
Przystani Żeglarskiej w Błot-
niku nie jest przypadkowe, a 
wynika z zawiązanej współ-

pracy pomiędzy Gminą ce-
dry Wielkie, a chrześcijańską 
Szkołą Pod Żaglami, którą 
reprezentuje Ks. Prałat an-
drzej Jaskuła. Współpraca ta 
została potwierdzona na ofi-
cjalnym spotkaniu w dniu 11 
lipca 2017 r. na Przystani Że-
glarskiej w Błotniku, w któ-
rej uczestniczyli z ramienia 
Gminy cedry Wielkie - Pan 
Janusz Goliński Wójt Gminy 
cedry Wielkie, natomiast z 
chrześcijańskiej Szkoły Pod 
Żaglami - Ks. Prałat andrzej 
Jaskuła - Prezes Stowarzy-
szenia, ks. artur Kołodziej-
czyk - członek zarządu, ks. 
arkadiusz Ćwikliński - Dy-
rektor collegium Marianum, 
Liceum Katolickiego im. 
Jana Pawła II w Pelplinie.
członkowie spotkania 
jednomyślnie ustalili ko-
nieczność realizacji działań 
partnerskich, które służyć 
mają rozwojowi wielopłasz-
czyznowych i wzajemnych 
korzystnych stosunków w 
dziedzinie kultury, turystyki 
i promocji, a także, co bar-
dzo ważne, tworzeniu więzi 
międzyludzkich 
W ramach współpracy  mło-
dzi adepci sztuki żeglarskiej 
z gminy cedry Wielkie będą 
mogli uczestniczyć w zaję-
ciach w ośrodku żeglarsko 
- religijnym na wyspie IŻ w 
chorwacji.
(BG)

Apelują o budowę S6 taneczny sukces w chorwacji
tRANSPORt | samorządowcy z regionu wysŁali apel do pre-
mier beaty szydŁo z prośbą o jak najszybszą budowę caŁej 
drogi s6 w województwie pomorskim.

tANIEC | dziesięcioletnia dobrosŁawa laskiewicz wróciŁa z 
medalami z poreć z chorwacji, gdzie organizowano tanecz-
ne mistrzostwa świata.

Pismo ma związek z przy-
jętą przez Radę Ministrów 
zmianą uchwały w sprawie 
ustanowienia wieloletniego 
programu budowy dróg kra-
jowych i zwiększeniu limitu 
finansowego ze 107 mld zł 
do 135 mld zł. apel podpisa-
ło czterech samorządowców 
z Lęborka, Nowej Wsi Lę-
borskiej, Łęczyc i Potęgowa. 
Właśnie w tych gminach or-
ganizowano w maju blokady 

dróg związane właśnie z bu-
dową drogi S6. 
Sygnatariusze dokumen-
tu apelują o jak najszybsze 
wybudowanie brakującego 
odcinka drogi ekspresowej 
S6 pomiędzy Bożympolem 
Wielkim a Słupskiem.
- Omawiany, 65 kilometro-
wy odcinek drogi jest ostat-
nią częścią drogi S6, który 
czeka na realizację. Szybkie 
i bezpieczne połączenie 

drogowe zachodniej części 
województwa pomorskiego 
z Trójmiastem to warunek jej 
zrównoważonego rozwoju, 
oszczędność czasu, paliwa 
i pieniędzy - podkreślają au-
torzy listu.
Dokument trafił również do 
andrzeja adamczyka, Mini-
stra Transportu i Budownic-
twa. (GB)
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Dobrosława jest uczennicą 
klasy IV Szkoły Podstawowej 
w Łebieniu i tańczy  hip hop w 
kategorii solo oraz z formacją 
Juniors. Już drugi raz próbo-
wała swoich sił na międzyna-
rodowych zawodach i drugi 
raz zakończyła je ogromnym 
sukcesem. 
- Marzę o tym, aby przejść eli-
minacje i móc zatańczyć na 
scenie międzynarodowej ry-
walizując z najlepszymi tance-
rzami z całego świata - tak mó-
wiła Dobrusia przed wyjazdem 
na WORLD DaNce MaSTeRS 
2017. Marzenia tancerki się 
spełniły. Dobrusia przeszła eli-
minacje i dostała się do LIGI a, 
zarówno w kategorii solo jak i z 
formacją Juniors, co przerosło 
jej najśmielsze oczekiwania. 
Wielką radością okazał się wer-
dykt jury, który dał tancerce 

upragnione podium i trzecie 
miejsce w tańcu solo children. 
z grupą Juniors przedstawi-
cielka gminy Nowa Wieś Lę-
borska zdobyła zaszczytne 
szóste miejsce. 
W rywalizacji w chorwacji 
wzięła udział rekordowa licz-
ba około 7 tysięcy tancerzy z 
21 państw, tworząc wspaniałe 
widowisko.
Dobrusia tańczy od trzeciego 
roku życia pod okiem trene-
rów Joanny i Jacka Bernaśkie-
wiczów oraz ich córki Dominiki 
z Klubu Tanecznego „Świat 
Tańca” w Wejherowie. 
Dziesięciolatka ma na swoim 
koncie również wiele sukce-
sów na turniejach krajowych. 
Najnowsze trofea to dwa zło-
te medale na ogólnopolskich 
turniejach w kategorii hip hop 
solo do 11 lat.  (BG)
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Współpracują już od 25 lat
REGION | 25-lecie istnienia świętuje związek gmin pomorskich. z tej okazji w wejherowie zorganizowana zostaŁa uroczy-
sta gala. spotkanie stanowiŁo doskonaŁą okazję do wspomnień, gratulacji i podziękowań.

Kuratorzy 
grali w piłkę
RElACJA | na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią stadionu miejskiegow lę-
borku rozegrany zostaŁ Xi probacyjny 
turniej piŁkarski. 

1. Pani Teresa ciżewska 
2. Pani Danuta Maria czeladko 
3. Pani Hanka Barbara Dera 
4. Pani anna Grzenkowicz 
5. Pani Danuta Kowalewska 
6. Pani Barbara Krzyżanowska 
7. Pani czesława Młyńska 
8. Pani elżbieta Niemczyk 
9. Pan Jan Szczepan Orlikowski 
10. Pan Ludwik Jacek Szreder 
11. Pani zofia Marta Topka 
12. Pani Barbara Łucja Wichman

Medalem Złotym za Długoletnią 
Służbę odznaczeni zostali:

- Przy tym święcie nie 
sposób nie wspomnieć o 
innym jubileuszu, który 
niedawno obchodziliśmy, 
a mianowicie dwadzieścia 
pięć lat samorządu – mó-
wiła podczas uroczystości 
Beata Rutkiewicz, wice-
prezydent Wejherowa. 
- Wtedy, spotykając się w 
różnych gronach, wspomi-
naliśmy i przypominaliśmy 
sobie o tym, jak zmieniło 
się nasze najbliższe otocze-
nie, nasze gminy przez te 
ostatnie dwadzieścia pięć 
lat. Myślę, że związek Gmin 
Pomorskich na tej drodze 

ogromnych zmian, które 
miały miejsce w ostatnim 
ćwierćwieczu, był często 
bardzo pomocny.
W ramach wtorkowej uro-
czystości zasłużonym sa-
morządowcom wręczono 
Medale za Długoletnią 
Służbę, które przyznane 
zostały na wniosek woje-
wody pomorskiego przez 
Prezydenta RP. Pamiątko-
we odznaki w trakcie ju-
bileuszowej gali wręczyli 
wicewojewoda Mariusz Łu-
czyk i prezes związku Gmin 
Pomorskich, Błażej Konkol. 
Grupa samorządowców 

otrzymała również okolicz-
nościowe podziękowania.
- Samorząd terytorialny 
jest ważnym elementem 
naszego prawa, naszej 
konstytucji – mówił w 
trakcie jubileuszu wicewo-
jewoda Mariusz Łuczyk. 
- zasada pomocniczości 
bardzo dobrze sprawdziła 
się w naszym codziennym 
funkcjonowaniu w ciągu 
ostatnich ponad dwudzie-
stu pięciu lat. Świadczy to 
bardzo dobrze o ustroju 
Rzeczypospolitej i o naszej 
tradycji. Mamy samorząd, 
który dobrze funkcjonuje, 

dobrze realizuje swoje za-
łożenia, o czym świadczy 
między innymi budynek, w 
którym się znajdujemy.
związek Gmin Pomorskich 
jest najstarszą i największą 
w województwie pomor-
skim korporacją zrzesza-
jącą jednostki samorządu 
terytorialnego. Obecnie 
zrzesza blisko dziewięć-
dziesiąt gmin wiejskich, 
miejsko – wiejskich i miej-
skich, a podejmowane 
przez nią inicjatywy mają 
przełożenie na jakość życia 
ponad 750 000 mieszkań-
ców.  (AW)
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W dotychczasowych dzie-
sięciu edycjach jego obsada 
była zawsze międzynaro-
dowa. Tym razem w zmaga-
niach uczestniczyło 6 zespo-
łów polskich: obrońcy tytułu 
– Probacja Team (kuratorzy z 
Okręgu Szczecińskiego), Ku-
ratorzy z Okręgów Warsza-
wa-Praga, Kuratorzy z Okrę-
gu Poznańskiego, Fundacja 
Wędka z Torunia i Fundacja 
Pomocy Wzajemnej Barka 
Poznań oraz Lębork Team. 
zmagania toczono równo-
legle na dwóch boiskach 
(usytuowanych w poprzek 
pełnowymiarowej płyty). 
Drużyny składały się z 6 za-
wodników plus bramkarz.  
W pierwszym etapie rywa-
lizowano systemem ”każdy 

z każdym”, a po jego zakoń-
czeniu drużyny z miejsc 1.-2. 
zagrały o złoty medal, 3.-4. o 
brąz, a 5.-6. o piątą pozycję 
w turnieju.
(BG)

Kolejność końcowa 
w grupie:

Lębork Team
Kuratorzy Warszawa – 
Praga
Probacja Team
Fundacja Wędka
Kuratorzy Okręg Po-
znański
Fundacja Barka
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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500+. Nowe zasady
RZĄD | minąŁ ponad rok od wprowadzenia rządowego programu „rodzina 500 +”. korzystanie ze świadczenia wychowaw-
czego w zbliżającym się okresie zasiŁkowym wymaga zŁożenia nowego wniosku. będzie to możliwe już od 1 sierpnia. 
Od tego dnia można ubiegać 
się także o świadczenia rodzin-
ne i świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres 
– informuje Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Główne zasady przyzna-
wania świadczeń pozostają bez 
zmian. chodzi tu w szczególno-
ści o kwoty wsparcia oraz kryte-
ria, w oparciu o które ustalane 
jest prawo do świadczeń. 
Nowelizacja dotychczasowych 
przepisów uwzględnia jednak 
rekomendacje zawarte w „Prze-
glądzie systemu wsparcia ro-
dzin”, do którego dokonania 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej było zo-
bowiązane na mocy wcześniej-
szych regulacji.
Jedna z tych rekomendacji 
dotyczyła wyeliminowania 
nielicznych, aczkolwiek nie-
pożądanych zjawisk, które 
w uzasadniony sposób godziły 
w społeczne poczucie spra-
wiedliwości i praworządności. 
zjawiska te polegały m.in. na 
dopasowywaniu przez rodzi-

ców dochodu do kryterium 
dochodowego uprawniające-
go do świadczenia wychowaw-
czego na pierwsze dziecko, 
deklarowaniu niezgodnie ze 
stanem faktycznym samot-
nego wychowywania dziecka 
oraz pobieraniu świadczenia 
wychowawczego przez osoby 
niezamieszkujące w Polsce.
Prawo do zasiłków ustala się na 
okresy zasiłkowe. W przypadku 
świadczeń wychowawczych 
w ramach rządowego Progra-
mu „Rodzina 500 +”, prawo do 
tej formy wsparcia jest ustalane 
na okres roku – od 1 październi-
ka danego roku do 30 września 
kolejnego roku (jedynie pierw-
szy, trwający jeszcze okres był 
dłuższy – rozpoczął się 1 kwiet-
nia 2016 r. i potrwa do 30 wrze-
śnia 2017 r.). Taki sam okres 
obowiązuje w odniesieniu do 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego. z kolei dla świadczeń 
rodzinnych okres zasiłkowy za-
czyna się 1 listopada i trwa do 
31 października następnego 
roku kalendarzowego.  (BG)
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OGŁOSZENIA 
W RAMCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
skŁaD: Michał Dopke

DZieNNikarZ: Grzegorz Bryszewski

DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

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

biuro rekLaM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
 

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

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

Druk Express Media, Bydgoszcz

NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,

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

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.

ReKLaMa                            U/2017/RL

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM dzialke budowlana w goscicinie 
oraz dzialke ogrodnicza z domkiem :570 632 
747

tANIO  sprzedam dzialke budowlana w 
goscicinie 809m oraz dzialke ogrodnicza z 
domkiem murowanym tel.570 632 747

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

WYNAJMĘ
WYNAJME garaz w rumi. tel. 668 385 455.

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
SKuP aut kasacja pomoc drogowa auto cze-
sci wejherowo trojmiasto 789345593

EDUKACJA

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

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LcD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

SZuKAM osoby do pielęgnacji ogrodu w 
WeJHeROWIe  Tel.604 157 939

hOtEl Milosz w Kartuzach poszukuje ku-
charza. Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt: 536-383-300

USŁUGI
POżYCZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

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

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

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubię gorąca Blondi pozna Pa-
nów sponsorów tel.514120213 Sopot

SINGlE 35l.modelowy typ urody Szukam 
Pani 28-60l.milej Sponsorki Gdansk Paul 
735001684

MŁODY mężczyzna 33 lata pozna kobietę do 
stałego związku. tel. 503 701 096 

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

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

RÓŻNE
SPRZEDAM kuchnie elektryczną z blatem 
szklanym cztery palniki i piekarnik nieuży-
wany 320zł 695230080

SPRZEDAM Odkurzacz wielofunkcyjny 
przeciwalergiczny i cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek 850 zl. Tel 796 400 131

SPRZEDAM lodówkę i okno plast. 350 i 200 
zl w db stanie 698920085

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

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

Polub nasz profil na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!
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Piotr Łapigrowski zagra w Pogoni
PIŁKA NOżNA | to będzie trzecie podejściepiotra Łapigrowskiego do pogoni lębork.

PŁYWANIE | weronika hallmann, pŁywaczka z uks 1 meyn soleX zostaŁa srebrną 
medalistką mistrzostw europy juniorów na 50 m stylem klasycznym.

tENIS | na kortach miejskich odbyŁ się i turniej deblowy dziewcząt i pań o pu-
char starosty lęborskiego.

StRZElECtWO | wyjątkowo udany start 
w mistrzostwach polski juniorów w 
strzelectwie sportowym odnotowali 
zawodnicy lidera-amicus lębork. 

Pochodzący z podlębor-
skich cewic piłkarz (177 cm 
wzrostu i 70 kg wagi) to no-
minalny obrońca. Na pozy-
cji środkowego lub lewego 
obrońcy spędził ostatnie 
3 lata w trzecioligowym 
GKS-ie Przodkowo. Łapi-
growski to zawodnik na 
wskroś uniwersalny. Daw-
no, dawno temu z Pogoni 
odchodził jako napastnik, 
później grał w pomocy, 
a na końcu w obronie. 
Piłkarską przygodę z piłką 
rozpoczął w Leśniku cewi-
ce. W sezonie 2003/2004 
za sprawą trenera andrze-
ja Brendlera trafił do IV 
ligowej Pogoni Lębork. W 
swoim debiutanckim se-
zonie zdobył jako napast-
nik 11 bramek i był pod 
tym względem liderem 
drużyny. Nie uchroniło to 
jednak naszego zespołu 
przed spadkiem z IV ligi. W 
sezonie 2004/2005 nadal 

reprezentował barwy bia-
ło-niebiesko-czerwonych. 
Jego dobra gra została 
zauważoną przez trene-
ra Waldemara Walkusza i 
działaczy Bytovi. Od se-
zonu 2005/06 Piotr Ła-
pigrowski na długie lata 
związał się z bytowską 
drużyną stając się jej waż-
nym ogniwem. W klubie z 
ulicy Mickiewicza święcił 
swe największe piłkarskie 
sukcesy, m.in. zagrał w 1/8 
Finału Polski przeciwko 
Wiśle Kraków. W barwach 
Bytovi rozegrał 246 me-
czów (większość w pod-
stawowym składzie). zdo-
był 44 gole. Na II ligowych 
boiskach rozegrał 58 spo-
tkań, strzelając 2 bramki. 
Po sezonie 2012/13 klub z 
Bytowa nie przedłużył z nim 
umowy. Łapigrowski, który 
już wtedy miał propozycję 
gry w Pogoni wybrał ofertę 
beniaminka III ligi Kaszubi 

Kościerzyna. Jesienią 2013 
zagrał tam praktycznie we 
wszystkich meczach w peł-
nym wymiarze czasu gry. 
Do Pogoni powrócił wiosną 
2014 by w drużynie trenera 
Sobiesława Przybylskiego 
rozegrać kilkadziesiąt spo-
tkań w 4 lidze. W kolejnym 
sezonie przeniósł się do 
Przodkowa, gdzie w bar-
wach GKS-u rozegrał trzy 
pełne sezony. W tym nie-
dawno zakończonym Piotr 
Łapigrowski zagrał w 32 
spotkaniach na 34 możliwe 
(2 pauzy za kartki). Wszyst-
kie mecze rozpoczynał w 
wyjściowej jedenastce i w 
żadnym meczu nie zszedł z 
boiska przed jego końcem! 
W tym czasie zdobył 2 gole 
w tym ważne trafienie w 90 
minucie w Koszalinie dają-
ce GKS-owi zwycięstwo 
nad dzisiejszym drugoli-
gowcem.
(PL)fo
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SREBRNY MEDAl DlA WERONIKI

Rywalizacja par deblowych

świetny występ 
we Wrocławiu

Mistrzostwa europy rozpoczęły się w izra-
elskim mieście Natanya pod koniecczerw-
ca, rywalizacja trwalą do 2 lipca.
Lęborska pływaczka zdobyła srebrny me-
dal już pierwszego dnia zawodów, pod-
czas rywalizacji juniorek na  dystansie 50 
m stylem klasycznym. Warto podkreślić, 
że Weronika w sesji finałowej dwukrotnie 
poprawiała rekord kraju 17-latek (31.67 w 
półfinale; 31.55 w finale).
Drugi dzień zawodów był mniej szczęśli-
wy dla lęborskiej pływaczki, eliminacje na 
dystansie 200 m stylem klasycznym We-
ronika zakończyła bowiem na 12. miejscu 
(2:32.37).
Przez kolejne dni  pływaczka rywalizowa-
ła na dystansie 4x100m stylem zmiennym, 
ostatniego dnia zawodów wystartowała 
na dystansie 100 m stylem klasycznym.
(BG)

Otwarcia turnieju dokonała 
Teresa Ossowska-Szara, sta-
rosta lęborski, która wsparła 
to wydarzenie sportowe nie 
tylko pucharami, ale również 
upominkami dla grających 
tenisistek.
Turniej trwał kilka godzin i 
każda para deblowa  roze-
grała po trzy mecze. Ulewny 

deszcz sprawił, że rozgrywki 
kontynuowano w hali. 
Pierwsze miejsce zajęła We-
ronika Wydrzyńska /cewice/ i 
Sylwia czaja/Lębork/, drugie 
miejsce: zuzia Wysokińska /
Lębork/ i  Magda Rychert /Lę-
bork/, trzecie miejsce:  Marta 
Pałys /Lębork/ i Justyna Hor-
bacz /Wicko/ (GB)

Mistrzostwa Polski Junio-
rów w strzelectwie sporto-
wym zostały zorganizowa-
ne w dniach 8-10 lipca we 
Wrocławiu. Bardzo udany 
start w mistrzostwach od-
notowali zawodnicy Lide-
ra-amicus Lębork.
Już w pierwszym dniu ry-
walizacji doskonale wy-
padł Stanisław Boniasz-
czuk, który w karabinie 
pneumatycznym wywal-
czył srebrny medal i tytuł 
v-ce mistrza Polski.
Do finału lęborczanin 
awansował z szóstego 
miejsca z wynikiem 607,9 
pkt. Jednak bardzo udane 
strzelanie w finale pozwo-

liło mu sięgnąć po srebrny 
medal.
Bardzo dobrze zaprezen-
towały się dziewczęta, 
które w składzie Maja 
chrzanowska, Kamila Bul-
man i Julia Okuniewska w 
konkurencjach karabino-
wych trzykrotnie stawały 
na podium w klasyfikacji 
drużynowej zdobywając 
1 srebrny i 2 brązowe me-
dale.
czwarty drużynowy me-
dal zdobyli juniorzy w 
składzie: Stanisław Bo-
niaszczuk, Robert Michal-
ski, Przemysław Reszka.
(BG)


