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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 7 sierPnia

Powstaje 
nowy Parking

Wtorek, 8 sierPnia

Duża Dotacja 
Dla miasta 

Środa, 9 sierPnia

Przerwa w 
Dostawie woDy

CzWartek, 10 sierPnia

Pogoń lePsza 
oD norwegów

Piątek, 11 sierPnia

Powstanie
jąDrówka

 Trwa budowa nowego 
parkingu. Obiekt powstaje 
przy ul. Teligi, będzie on po-
siadał miejsca postojowe dla 
50 samochodów. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana do 
końca września.

 Ponad 3,3 mln zł otrzyma 
miasto Lębork w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na budowę 
systemu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych.

 Brak wody to, szczególnie 
latem, spore utrudnienie. Na 
pewno warto wcześniej się 
zabezpieczyć. Urząd Gminy 
w Cewicach zawiadomił, że 
nastąpi przerwa w dostawie 
wody, która potrwa kilka go-
dzin.

 Na zaproszenie Hotelu Mi-
stral Sport drużyna seniorów 
Pogoni kolejny zagrała grę 
kontrolną z drużyną będącą 
na piłkarskim zgrupowaniu w 
Gniewinie.

 Gmina Choczewo i gmi-
na Gniewino w jednej z tych 
dwóch lokalizacji ma zostać 
zbudowana pierwsza w Pol-
sce elektrownia jądrowa - 
zapowiedział minister energii 
Krzysztof Tchórzewski.

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

Noc z piątku na sobotę (11/12 
sierpnia) zostanie na długo 
w pamięci wszystkich miesz-
kańców Pomorza. Na skutek 
nawałnicy, która w nocy prze-
szła przez nasz region, sześć 
osób poniosło śmierć. Nadal 
nie sposób podać ostatecz-
nego rozmiaru zniszczeń. Do 
pomocy poszkodowanym 
zachęca Pomorski Oddział 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, który uruchomił specjalne 
konto oraz rozpoczął zbiórkę 
rzeczy najpilniej potrzebnych.

Działania pomocowe trwają 
nieprzerwanie od niedzieli. 
Wolontariusze i pracownicy 
PCK pomagają usuwać skut-
ki tragedii. Na miejscu poza 
wolontariuszami z Oddziałów 
są wolontariusze specjalnych 
jednostek PCK – Grupy Ra-
townictwa Specjalnego PCK 
„Trójmiasto” oraz Grupy Ra-
townictwa PCK „Wejherowo”. 
W Pomorskim Oddziale Okrę-
gowym PCK zostało powołane 
Pomorskie Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego PCK, które 
koordynuje działania ratowni-
cze i pomocowe PCK na tere-
nie naszego województwa.

Numer alarmowy czynny 
przez całą dobę pod które 
można zgłaszać prośby o po-
moc oraz deklaracje pomocy 
to 533 374 432.

Dary rzeczowe można prze-
kazywać przez całą dobę do 
Pomorskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK przy ulicy Kur-
kowej 8, skąd będą transpor-
towane do potrzebujących 

pomocy. Najbardziej potrzeb-
ne dary to: kanistry do paliwa, 
żywność sucha długotermino-
wa, baterie, koce, ręczniki, pa-
pier toaletowy, plastikowe mi-
ski i kubki jednorazowe, płyny 
do mycia naczyń, rękawiczki 
materiałowe (robocze), ręczni-
ki kuchenne, folia spożywcza, 
środki higieny osobistej, pa-
liwo do pił i agregatów (ben-
zyna 95), olej do smarowania 
łańcuchów pił.

W sobotę, 19 sierpnia, wyru-
szy ogromny konwój z mate-

riałami niezbędnymi do życia 
dla mieszkańców. Konwój w ra-
mach zgłoszonych próśb bę-
dzie jechał trasą: od Studziniec 
do Rytla. Cały czas zbierane są 
informacje pod numerem alar-
mowym o miejscowościach, 
w których potrzebna jest po-
moc.

W ramach akcji #PoBurzy 
możesz pomóc na 3 sposoby:

Zostań wolontariuszem 1. 
PCK i włącz się do akcji 
pomocowej organizowa-
nej przez PCK. Zgłoszenia 

gdansk@pck.org.pl
Wesprzyj akcję, wpłaca-2. 
jąc darowiznę na numer 
rachunku bankowego 11 
1160 2202 0000 0003 0286 
5549 oraz za pośrednic-
twem portalu zrzutka.pl --> 
https://pomagam.zrzutka.
pl/na-ratunek-po-burzy-
guab73
Przekaż darowiznę rzeczo-3. 
wą, kontaktując się z od-
działem gdansk@pck.org.pl 
lub 533 374 432.

/raf/

Pomóż poszkodowanym
POMORZE | Wciąż potrzebne są różne formy pomocy dla mieszkańcóW regio-
nóW, które ucierpiały podczas niedaWnej naWałnicy. 
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Budowę ośrodka rehabili-
tacji kardiologicznej, zakup 
sprzętu medycznego, utwo-
rzenie ogrodu sensoryczne-
go oraz wprowadzenie tele-
rehabilitacji zakłada projekt 
Samodzielnego Publiczne-
go Specjalistycznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Lę-
borku. 

Inwestycja ma poprawić 
dostępność świadczeń zdro-
wotnych dla pacjentów ze 
schorzeniami układu krąże-
nia. Szpital pozyskał na ten 
cel dofinansowanie. Umowa 
została podpisana w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego 
w Lęborku z udziałem mar-
szałków Wiesława Byczkow-
skiego i Pawła Orłowskiego 
oraz dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Specja-
listycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku - Li-
dii Kodłubańskiej. 

Wartość projektu pt. „Po-
prawa dostępności do 
kompleksowych świadczeń 
zdrowotnych dla pacjentów 
ze schorzeniami układu krą-
żenia poprzez rozbudowę, 
modernizację, wyposażenie 
oddziałów: kardiologicz-
nego i rehabilitacji kar-
diologicznej oraz poradni, 
a także utworzenie zespołu 
do kinezyterapii w ramach 

Działu Fizjoterapii w SPS 
ZOZ w Lęborku” wynosi 
niemal 6,3 mln zł, a wydatki 
kwalifikowane ustalono na 
wysokości ponad 5,8 mln zł. 
Kwota dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
85 proc. (prawie 5 mln zł). 

Przedmiotem projektu jest 
zapobieganie następstwom 
chorób cywilizacyjnych, po-
przez dostępność do świad-
czeń zdrowotnych z zakresu 
rehabilitacji kardiologicznej, 
utrwalenie efektów leczenia 
szpitalnego oraz aktywację 
i poprawę jakości życia osób 
ze schorzeniami układu krą-
żenia starzejącej się popula-
cji regionu. 

Zyskają pacjenci ze scho-
rzeniami układu krążenia 
- zapewniona zostanie im 
kompleksowa, koordynowa-
na opieka, poprzez świad-
czenie realizowanej przez 
multidyscyplinarny zespół 
specjalistów rehabilitacji, 
obejmującej leczenie szpi-
talne, ambulatoryjne, środo-
wiskowe, a także prozdro-
wotne działania edukacyjne, 
Jakość świadczeń usług zo-
stanie podniesiona poprzez 
poprawę warunków lokal-
nych i wyposażenie w no-
woczesny sprzęt, a dostęp 

Realizowany odcinek 
jest przedłużeniem drogi 
rowerowej od ulicy I Ar-
mii WP i umożliwi legalny 
i bezkolizyjny przejazd ro-
werem przez Park Michal-
skiego w kierunku osiedla 
Jagiellońska, Czołgistów 
czy Legionów Polskich. 
Inwestycja realizowana 
jest ze środków Budżetu 
Obywatelskiego.

W stosunku do pierwot-
nego projektu „Rowerem 
przez Park Michalskiego” 
zakres prac został roz-
szerzony. Budowany ciąg 
pieszo rowerowy ma sze-
rokość 3 metrów i składa 
się w połowie ze ścieżki 
rowerowej i w połowie 
z chodnika dla pieszych. 
W ramach inwestycji wy-
remontowano też pieszo-
rowerowy chodnik na ul. 
1 Maja na odcinku od ul. 
Czołgistów do przejścia 
dla pieszych (w kierunku 
Al. Wolności).

/raf/

Inwestycje w zdrowie

Nowa trasa dla rowerzystów
LĘBORK | trWają prace przy budoWie ścieżki pieszo-roWeroWej W par-
ku im. michalskiego. 

LĘBORK | duża i kosztoWna inWestycja będzie realizoWana W lęborskim szpitalu. ośrodek zdroWia pozyskał na ten cel ok. 5 mln zł. 

do nich poprawiony, dzięki 
dostosowaniu infrastruktury 
do potrzeb osób o ograni-
czonej sprawności.

Utworzony ośrodek reha-
bilitacji kardiologicznej wy-
posażony zostanie w wyso-
kospecjalistyczną aparaturę 
i sprzęt medyczny. Będą to 
m.in.: aparaty do elektrote-
rapii i laseroterapii, przewoź-
ny EKG, dyski sensoryczne, 
bieżnię i drabinki, holtery, 
kardiomonitor, kozetkę, kule 

łokciowe i maty, orbitrek, 
pionizator, pompę infuzyjna, 
ssak elektryczny, defibryla-
tor, spirometr, wagi, ciśnie-
niomierze, wózki inwalidzkie 
i zabiegowe, a także łóżka 
z szafkami.

Wyremontowane obiekty 
szpitalne zostaną przystoso-
wane do wymagań specja-
listycznych poradni: kardio-
logicznej, diabetologicznej, 
neurologicznej, geriatrycz-
nej, psychogeriatrycznej, pul-

monologicznej, onkologicz-
nej i leczenia bólu. Wszystkie 
będą dostosowane do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych.

– Zmiany demograficzne 
w naszym regionie spowodo-
wały wzrost popytu na usługi 
zdrowotne i opiekuńcze. Dla-
tego celem projektu SPS ZOZ 
w Lęborku jest zwiększenie 
dostępu i podniesienie jako-
ści świadczeń zdrowotnych 
dla pacjentów ze schorzenia-

mi układu krążenia, którymi 
w większości są osoby w po-
deszłym wieku - podkreśla 
wicemarszałek Wiesław Bycz-
kowski.

Projekt przewidziany jest 
do realizacji w ramach Zin-
tegrowanego Porozumienia 
Terytorialnego dla Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego 
Lęborka. Prace rozpoczną się 
już w październiku tego roku, 
a zakończą w marcu 2019 r.

/raf/

Niedawno został rozstrzy-
gnięty przetarg na budowę 
5 ulic w zachodniej części 
miasta. Do końca września 
2018 roku asfaltową na-
wierzchnię zyskają ulice Ma-
łopolska, Mazowiecka, Gen. 
Sosabowskiego, Szarych 
Szeregów i Batalionu Zośka. 
Oprócz 1800 metrów jezdni 
wybudowane zostanie 1345 
metrów kanalizacji deszczo-

wej. W tym roku wykonany 
zostanie I etap budowy ul. 
Małopolskiej (230 metrów).

Nowe ulice wybuduje kon-
sorcjum dwóch firm z Linii. 
Koszt drogowej inwestycji 
to niemal 3 mln zł. Inwesty-
cja podzielona została na 8 
etapów. Większość z nich re-
alizowanych będzie w roku 
2018. 

/raf/

etaPy 
realizacji:

i etap•	  - ul. Małopolska (230 
metrowy odcinek od ul. 
Pomorskiej do Lubelskiej)
ii etap•	  - ul. szarych szere-
gów (229 metrów, cała)
iii etap•	  - ul. gen. sosabow-
skiego (239 metrowy odcinek 
od ul. orląt Lwowskich do 
dywizjonu 303)
iV etap•	  - ul. Mazowiecka 
(225 metrowy odcinek od ul. 
Lubelskiej do Myśliwskiej)
V etap•	  - ul. gen. sosabow-
skiego (229 odcinek od ul. 
strzelców Podhalańskich do 
Powstańców Warszawy)
Vi etap•	  - ul. Batalionu zośka 
(196 metrów, cała)
Vii etap•	  - ul. Małopolska 
(216 metrów od ul. Pomor-
skiej do Lubelskiej na wysoko-
ści ul. sandomierskiej)
Viii etap •	 - ul. Małopolska 
(178 metrów, pozostałe 
odcinki)

3 mln zł na budowę ulic
LĘBORK | praWie 3 mln zł Włądze lęborka Wydadzą na budoWę ulic 
W zachodniej części miasta. 
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 REKLAMA                           30/2017/ZM

Droga już po remoncie
POwiAt | na terenie drogi poWiatoWej 1320g, na 3 km odcinku od miejscoWości unieszynko W kierunku maszeWa Wykona-
no noWą naWierzchnię jezdni

GM. CEwiCE | niedaWno rozstrzygnięto 
konkurs „czyste poWietrze pomorza”. 

GM. CEwiCE | do końca miesiąca po-
trWają konsultacje społeczne.

Realizacja przedsięwzięcia możli-
wa była dzięki równemu wsparciu 
finansowemu samorządów, tj. po-
wiatu lęborskiego oraz gminy Ce-
wice. Łączny koszt środków finan-
sowych przeznaczonych na ten cel 
wyniósł 400 tys. zł.
- Inwestycja drogowa zrealizowana 
została przed czasem - podkreśla 
Teresa Bożek, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lęborku. - 
Niewątpliwie wpływ na to miały 
bardzo sprzyjające warunki atmos-
feryczne.
Ponieważ wartość robót drogo-
wych w drodze procedury przetar-
gowej została wyceniona na niższą 

kwotę niż założono w kosztorysie 
inwestorskim, oszczędności po-
zwoliły na wyremontowanie dodat-
kowo 630 m nawierzchni jezdni.
Oficjalnego otwarcia odcinka drogi 
dokonali: Teresa Ossowska-Szara, 
starosta lęborski; Teresa Bożek, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz Jerzy Pernal, wójt gminy Ce-
wice, w obecności Grzegorza Ma-
rzęckiego, kierownika Zespołu ds. 
Planowania Przestrzennego i Inwe-
stycji Urzędu Gminy Cewice, Tade-
usza Ejsmonta, inspektora nadzoru 
oraz wykonawcy Henryka Pietras, 
prezesa zarządu PDM „DROMOS” 
w Kartuzach.        /raf/
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Będzie dofinansowanie

Sieć nowej generacji

Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku (WFOŚIGW w Gdańsku) 
poinformował, że w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu 
„Czyste powietrze Pomorza” 
(edycja 2017), złożony przez 
gminę Cewice wniosek o do-
finansowanie realizacji zada-
nia polegającego na moder-
nizacji źródeł energii cieplnej 
pn. „Czyste powietrze w Gmi-
nie Cewice”, został zakwalifi-
kowany do dofinansowania.
W związku z dużym zaintere-
sowaniem konkursem przez 
wnioskodawców, WFOŚiGW 
w Gdańsku określił poziom 
dofinansowania przedsię-
wzięć zgłoszonych do kon-
kursu do 25 proc. kosztów 

kwalifikowanych zadań. 
Udział środków finansowych 
z budżetu gminy Cewice wy-
nosi 5 proc. kosztów kwalifi-
kowanych.
Kolejnym etapem realizacji 
zadania jest przyjęcie na naj-
bliższej sesji Rady Gminy Ce-
wice uchwały w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie 
prac związanych z moderni-
zacją źródeł energii cieplnej. 
Następnie podpisane zosta-
ną umowy z mieszkańcami 
na realizację projektu. Po 
aktualizacji dokumentacji 
konkursowej i akceptacji ze 
strony WFOŚiGW, określona 
zostanie ostateczna wyso-
kość dofinansowania.
/raf/

W ramach konsultacji urzęd-
nicy zbierają plany inwesty-
cyjne dotyczące infrastruktu-
ry szerokopasmowej na okres 
3 lat. W konsultacjach należy 
zgłaszać tylko te inwestycje, 
w przypadku których przed-
siębiorcy nie będą ubiegać 
się o wsparcie publiczne na 
ich realizację.
Zebranie planów inwestycyj-
nych ma na celu sprawdzenie, 
gdzie przedsiębiorcy będą 
inwestować w infrastrukturę 
telekomunikacyjną NGA (Ne-
xt-generation access – sieć 
dostępu nowej generacji) ze 
środków własnych. 
Po zakończeniu konsulta-

cji, zgłoszenia dotyczące 
istniejącej lub planowa-
nej infrastruktury nie będą 
uwzględniane przy wyzna-
czaniu obszarów do dofi-
nansowania. Lista obszarów 
białych NGA dla III konkursu 
w ramach I osi POPC zostanie 
opracowana wyłącznie na 
podstawie danych przekaza-
nych w ramach inwentary-
zacji prezesa UKE w 2017 r. 
oraz konsultacji społecznych 
obszarów białych NGA.  
Plany można zgłaszać za po-
średnictwem systemu SIIS: 
form.teleinfrastruktura.gov.
pl w zakładce „Konsultacje”.
/raf/
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 OGŁOSZENIE                                                                                 23/2017/GM

 OGŁOSZENIE                                                         24/2017/GM

GM. CEwiCE | burza, która W miniony Weekend przeszła nad 
polską, Wyrządziła ogromne straty. trWa ich szacoWanie, 
nadal usuWane są też skutki naWałnicy. 
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trwa szacowanie strat

OBwiESZCZENiE
StAROStY LĘBORSKiEGO

Z DNiA 31.07.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z dnia 19 listopada 

2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku - kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 

1257)

ZAwiADAMiAM

 o wszczęciu w dniu 25.07.2017r. na wniosek Gminy Miejskiej Lębork, reprezen-
towanej przez Burmistrza Miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku od strony  
ul. Mieszka i”

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

Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 112/4 obr. 11  
w Lęborku.

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 115/2 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 115 obr. 11 w Lębor-

ku).
 
 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 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 
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 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

 ODMAwiAJĄCEJ UCHYLENiA DECYZJi StAROStY LĘBORSKiEGO  
NR 689/2015 Z DNiA 16.11.2015r.

 
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 8 

czerwca 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

OBwiESZCZA SiĘ

 że w dniu 25.07.2017r. została wydana decyzja nr 689/2015/2017 odmawiająca uchylenia decyzji 
Starosty Lęborskiego nr 689/2015 z dnia 16.11.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku związanej z budową 
Lęborskiego Węzła Przesiadkowego 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 podziale), 597/3 obr. 7 w Lęborku,
działka nr 1 obr. 11 w Lęborku.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami 
można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku,  
ul. Czołgistów 5, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody 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 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 zasa-
dach 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 postępo-

wania administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

OBwiESZCZA SiĘ

 że w dniu 20.07.2017r. na wniosek Powiatu Lęborskiego, reprezentowanego przez Starostę 
Lęborskiego, została wydana decyzja ZRID nr 333/2017 (znak sprawy B.6740.304.2017.AE),  

o zezwoleniu na realizacji 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:
działki 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.

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

 Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materia-
łami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku,  

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

Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania 
do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni  

od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie  z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  

po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W nocy z piątku 11 na sobotę 
12 sierpnia przez gminę Cewi-
ce, tak jak przez wiele innych 
miejsc na Pomorzu, przeszła 
nawałnica. Straty po burzy są 
ogromne i mocno odczuwane 
przez mieszkańców.
- W miarę możliwości staramy 
się usuwać szkody powstałe 
w wyniku nawałnicy – infor-
mują przedstawiciele Urzędu 
Gminy Cewice. - W sobotę, 
niedziele oraz poniedziałek 
w UG w Cewicach działał 
Gminny Sztab Kryzysowy po-
wołany przez wójta. Pracow-
nicy referatu ds. gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej 
w pierwszej kolejności usu-
wali i nadal usuwają problemy 
związane z zaopatrzeniem w 
wodę i funkcjonowaniem sieci 
kanalizacyjnej, które wynikają 
z braku energii elektrycznej 
na terenie gminy. W dostawie 
wody pomagały również po-
jazdy Jednostki Wojskowej w 
Siemirowicach. 
Dużym problemem były leżą-
ce w wielu miejscach powa-
lone drzewa, często uniemoż-
liwiające dojazd do posesji. 
Strażacy z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-

nej w Lęborku oraz zastępy 
Ochotniczej Straży Pożarnej z 
terenu Gminy Cewice robią co 
mogą, by jak najszybciej po-
móc mieszkańcom.
Najtrudniejsza sytuacja była w 
miejscowościach Pieski oraz 
Bukowina. Do środy zasilania 
energetycznego nie miały 
jeszcze miejscowości: Pieski, 
część Siemirowic, Bukowiny 
oraz Okalic.  Energa-Opera-
tor S.A. cały czas pracuje nad 
przywróceniem zasilania. Na 
terenie województwa pomor-
skiego nastąpiła awaria maso-
wa. Dane dotyczące przerw w 
dostawie energii elektrycznej 
można znaleźć na aktuali-
zowanej na bieżąco stronie 
www.energaoperator.pl w za-
kładce „wyłączenia”. 
Wczoraj w Urzędzie Gminy w 
Cewicach odbyło się zebranie 
wszystkich sołtysów z terenu 
gminy, pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Urzędu 
Gminy w celu ustalenia dal-
szych czynności związanych z 
pomocą dla poszkodowanych 
mieszkańców.
Wójt gminy Cewice podjął 
również decyzje o odwoła-
niu dożynek gminnych, które 
miały odbyć się w najbliższą 
niedzielę 20 sierpnia. 
/raf/
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Nowe auta i winda
POwiAt | poWiatoWe centrum pomocy rodzinie otrzymało dofinansoWanie, m in. na 
zakup samochodóW przystosoWanych do potrzeb osób niepełnospraWnych. ŁEBA | zagospodaroWanie szlakóW 

konnych i roWeroWych, budoWa chod-
nikóW i urządzenie parku.

więcej stojaków
dla rowerów

PCPR w Lęborku realizuje 
„Program wyrównywania 
różnic między regionami 
III” ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Już w marcu br. przedstawi-
ciele PCPR złożyli w imieniu 

powiatu lęborskiego wnio-
sek o przyznanie środków 
finansowych na realizację 
zadań w zakresie umożliwie-
nia osobom niepełnospraw-
nym poruszania się i komu-
nikowania, likwidacji barier 
transportowych oraz o uzy-

skanie dodatkowych środ-
ków finansowych na finan-
sowanie zadań ustawowych 
dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełno-
sprawnych.
W tym miesiącu PCPR otrzy-
mało z Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych środ-
ki finansowe w wysokości 
niemal 280 tys. zł. O przy-
znanej dotacji poinformo-
wali na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej Teresa 
Ossowska- Szara, starosta 
lęborski oraz Zdzisław Kor-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lęborku.
Na realizację zadań, które 
będzie realizować PCPR, 
składają się:
- zakup samochodu do prze-
wozu osób niepełnospraw-
nych dla Domu Pomocy 
Społecznej Nr 1 w Lęborku 
– 75 tys. zł
- zakup samochodu do prze-
wozu osób niepełnospraw-
nych dla Domy Pomocy Spo-
łecznej Nr 2 w Lęborku – 75 
tys. zł
- budowa windy w Zespole 
Szkół w Łebie – ok. 97 tys. zł
- zakup i montaż krzesełka 
dźwigowego dla Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Lęborku – 
ok. 31 tys. zł.
/raf/

Teraz problem został roz-
wiązany poprzez zamon-
towanie dodatkowych sto-
jaków na rowery. Stojaki 
zainstalowane zostały na 
dziedzińcu Starostwa Po-
wiatowego w Lęborku. 
- Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych 
klientów oraz pracowników, 
w sierpniu na dziedzińcu 
Starostwa Powiatowego w 
Lęborku zamontowaliśmy 

dodatkowe stojaki na ro-
wery – mówi Iwona Juch-
niewicz z Referatu Roz-
woju i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Lęborku. 
- Widać, że mieszkańcy na-
szego powiatu coraz czę-
ściej korzystają z tej formy 
transportu, docierając do 
naszego urzędu. Życzymy 
dobrego, bezpiecznego 
postoju.
/raf/
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 REKLAMA            78/2017/RL

Tylko dwie 
lokalizacje
POwiAt | gmina choczeWo lub gnieWino – W jednej z tych lo-
kalizacji ma być zbudoWana elektroWnia jądroWa.

O planach budowie elek-
trowni jądrowej w Polsce 
mówi się od lat. Rządzący 
coraz bardziej zawężają 
liczbę miejsc, w których ta 
ogromna inwestycja miałaby 
zostać zrealizowana. W tym 
tygodniu  minister energii  
Krzysztof Tchórzewski zapo-
wiedział, że „jądrówka” na 
pewno powstanie w powie-
cie... wejherowskim!

Pierwszą z możliwych lo-
kalizacji jest Lubiatowo - Ko-
palino w gminie Choczewo. 
Miejsce to wymieniane jest 
od dawna w kontekście bu-

doprowadzenie do budowy 
„jądrówki”. Wyznaczono też 
kilka potencjalnych lokalizacji, 
wśród nich dwie w powiecie 
wejherowskim. Obecnie w obu 
gminach prowadzone są bada-
nia środowiskowe, które mają 
ostatecznie rozstrzygnąć o wy-
borze konkretnej lokalizacji. 

Samorządowcy z gmin, 
w których inwestycja miałaby 
powstać, do słów ministra pod-
chodzą z rezerwą. I trudno im 
się dziwić, bo deklaracje padały 
z ust rządzących wielokrotnie, 
a nic z nich jeszcze nie wynikło. 

- Wydaje mi się, że to kolejne 
newsy podobne do tych, które 
od dłuższego czasu się poja-
wiają – uważa Wiesław Gębka, 
wójt gminy Choczewo. - Od 
deklaracji do działania jest 
jeszcze daleka droga. Ja bym 
chciał, żeby to powiedział nie 
minister, tylko rząd. A rząd za-
powiedział, że ogłosi oficjalne 
stanowisko w 3 - 4 kwartale 
tego roku. Warto zauważyć też, 
że mówiąc o „elektrowni jądro-
wej” tak naprawdę nie wiemy, 
o jakim obiekcie rozmawia-
my. Czy chodzi o elektrownię 
mniejszą (900 MW) w starszej 
technologii, czy o nowszej 
w najnowocześniejszej tech-
nologii (o mocy 1600 MW)? 
Na razie jest za dużo pytań, 
aby tematem się ekscytować. 
Spokojnie poczekajmy kilka 
miesięcy na oficjalne stanowi-
sko rządu. 
Samorządowcy zwracają 

uwagę na jeszcze jeden aspekt 
związany z kilkuletnim oczeki-
waniem na decyzję.

- Atrakcyjne tereny przezna-
czone do sprzedaży, które moż-
na byłoby przeznaczyć pod 
inwestycje, od lat nie mogą 
znaleźć nabywców – wyjaśnia 
Mikołaj Orzeł, sekretarz gminy 
Gniewino. - Żaden przedsię-
biorca przecież nie zainwestuje 
nie wiedząc, czy za chwilę za 
płotem nie będzie mieć elek-
trowni jądrowej. Koszt inwesty-
cji szacowany jest na 16 miliar-
dów złotych. /raf/

dowy „jądrówki”, wskazywał je 
także poprzedni rząd PO-PSL. 
Przypomnijmy, że kilka lat 
temu ekolodzy i część miesz-
kańców protestowała wów-
czas przeciwko realizacji tego 
pomysłu. 

Jako drugą potencjalną lo-
kalizację minister Tchórzewski 
wskazał Żarnowiec w gminie 
Gniewino. Tu także nie ma za-
skoczenia – Żarnowiec także 
był wymieniany od dawna 
jako miejsce, gdzie można taką 
elektrownię zbudować. Warto 
dodać, że w latach 80. ub. wie-
ku w Żarnowcu trwała już bu-

dowa elektrowni jądrowej, ale 
przerwano ją w 1990 r. Obecnie 
działa tam elektrownia szczyto-
wo-pompowa. 

- Będziemy sami budować 
elektrownię atomową, mamy 
na to pieniądze i potrafimy to 
zrobić – zadeklarował w ponie-
działek, Krzysztof Tchórzewski, 
minister energii.

Plany budowy pierwszej 
w naszym kraju elektrowni 
jądrowej istniały już kilka dzie-
sięcioleci temu, ale porzucono 
je po przerwaniu budowy. 7 lat 
temu ówczesny rząd opraco-
wał program, mający na celu 

PodCzas ostatniCh dni 
GMiny ChoCzeWo Pro-
Wadzono akCję  infor-
MaCyjną i ProMująCą 
enerGetykę jądroWą

ŁEBA | zagospodaroWanie szlakóW 
konnych i roWeroWych, budoWa chod-
nikóW i urządzenie parku.

Dotacje na turystykę

Te i inne zadania będą zreali-
zowane dzięki konkursom, 
które niedawno zostały roz-
strzygnięte. Trzy konkursy dla 
samorządów zostały rozstrzy-
gnięte podczas posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Łeby”. 
1. Stworzenie publicznej infra-
struktury zarządzania antropo-
presją tworzącą podstawę do 
oferty turystycznej
2. Rozwój ogólnodostępnej nie-
komercyjnej infrastruktury pu-
blicznej i infrastruktury kultury 
bazująca na tradycjach obszaru, 
szczególnie morskich i rybac-
kich
3. Wspieranie budowy i promo-
cja marki obszaru w oparciu 
o zintegrowane pakiety tury-
styczne łączące lokalne produk-
ty i usługi rybackie
W odpowiedzi na konkursy 
wpłynęło 8 wniosków na łączną 
kwotę wsparcia w wysokości 
niemal 1 mln zł. Projekty doty-
czą głownie niekomercyjnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej, z której będą ko-
rzystać w niedalekiej przyszłości 
mieszkańcy i turyści na obszarze 
LGD „Dorzecze Łeby”.
W ramach złożonych wniosków 
będą m.in. zagospodarowane 
szlaki rowerowe i konne w gmi-
nie Cewice, zmodernizowane 

szlaki pieszo jezdne przy przy-
stani żeglarskiej w Lubowidzu, 
powstaną lub zostaną zmo-
dernizowane ścieżki rowerowe 
wraz z miejscami postojowy-
mi i chodniki w gminie Wicko 
i Nowa Wieś Lęborska, nastąpi 
urządzenie Parku Misjonarzy 
Oblatów w Łebie oraz zostaną 
zagospodarowane i oznaczone 
szlaki turystyczne wzmacnia-
jące markę obszaru w gminie 
Choczewo. Realizacja projektów 
zaplanowana jest na 2018 rok.
Następny nabór wniosków, tym 
razem dla przedsiębiorców, zo-
stanie przeprowadzany od 2 do 
30 października 2017 roku. Bę-
dzie poprzedzony spotkaniem 
konsultacyjno-informacyjnym 
oraz doradztwem indywidual-
nym dla osób, które chcą zało-
żyć lub rozszerzyć działalność 
gospodarczą.
Spotkanie konsultacyjne – GO-
KiS Wicko 18 września, godzina 
13:00. Doradztwo indywidulane 
– GOKiS Wicko 19 września, go-
dzina 9:00 – 16:00.
Aktualności, szczegółowe infor-
macje dotyczące konkursów, 
kryteriów oceny, wzory doku-
mentów wraz z instrukcjami 
znajdują się na naszej stronie in-
ternetowej: www.dorzeczeleby.
pl.              /raf/
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Pohandluj na pchlim targu
LĘBORK | pchli targ to okazja do sprzedaży lub Wymiany użyWanych, niepotrzebnych przedmiotóW. 

 REKLAMA                                27/2017/PR

W przyszłą sobotę, 26 sierp-
nia, w godzinach od 10:00 
do 17:00 w ramach festynu 
z okazji zakończenia lata 
odbędzie się trzynasta już 
edycja lęborskiego pchle-
go targu. Przedsięwzięcie 
organizuje Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Lęborku, 
LOT Ziemia Lęborska - Łeba 
oraz Lęborskie Centrum 
Kultury Fregata.
Chęć wzięcia udziału 
w pchlim targu (nieodpłat-
nie) należy zgłosić w punk-
cie informacji turystycznej 
mieszczącym się przy ul. 
Dworcowej 8a w Lęborku 

– w budynku dworca PKP 
(pon. - pt., w godz. 9:00 – 
17:00), telefonicznie pod 
numerem 601 825 206 
lub drogą mailową (lotzl@
wp.pl), podając: imię i na-
zwisko, tel. kontaktowy, 
rodzaj wystawianego asor-
tymentu oraz metraż po-
trzebny na rozstawienie 
stoiska.
Warto przypomnieć, że im-
preza stanowi dobrą okazję 
do sprzedaży lub wymiany 
rzeczy używanych, już nie-
potrzebnych, a zachowa-
nych w należytym stanie.
/raf/
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ŁEBiEń | zabaWa taneczna, tradycyjne jadło i Wiele innych 
atrakcji czeka na uczestnikóW festynu parafialnego. 

GM. wiCKO | zbliżają się XVii dożynki poWiatoWe W charbroWie.

parafialny festyn

Powiatowe dożynki

Festyn odbędzie się przy 
parafii pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski 
w Łebieniu (gmina Nowa 
Wieś Lęborska). Organiza-
torzy zapraszają całe rodzi-
ny - zarówno mieszkańców, 
jak i turystów – bo atrakcje 
przygotowano zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla do-
rosłych. 
W programie: o godz. 11.00 

w świetlicy coś dla lubią-
cych ruch i aktywne spę-
dzanie wolnego czasu, czyli 
Nordic Walking. O godz. 
15.00 w kościele zostanie 
odprawiona uroczysta msza 
święta, natomiast po mszy 
– o godz. 16.30 – rozpoczną 
się występy i konkursy. 
O godz. 17.00 rozpocznie się 
pokaz przygotowany przez 
Ośrodek Ćwiczeń Siłowych 

LIGO, natomiast od godz. 
20.00 do północy trwać 
będzie zabawa taneczna 
(grać będzie DJ Stoszu). Na 
uczestników czekać będzie 
smaczne jadło i domowe 
wypieki. 
Festyn parafialny odbędzie 
się w sobotę 19 sierpnia, po-
czątek o godz. 11.00. Wstęp 
wolny. 
/raf/

Co prawda trwają jeszcze 
wakacje, ale na terenie 
gmin powiatu lęborskiego 
łatwo dostrzec ciężką pra-
cę rolników. To dobry czas, 
aby wspomnieć o ich świę-
cie, które odbędzie się już 
wkrótce, bo 17 września 
2017 r. w Charbrowie. Już 
dziś serdecznie zapraszamy 
do uczestnictwa w tym wy-
darzeniu!
Organizatorzy zaplanowali 
sporo atrakcji. Dożynki roz-
poczną się o godz. 11:30 
uroczystą Mszą Świętą Do-
żynkową w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca w Char-
browie. Po mszy – o godz. 
13:00 - nastąpi przemarsz 
korowodu dożynkowego, 
zaś o godz. 13:30 rozpocz-
nie się koncert Orkiestry Dę-
tej “Ziemia Lęborska”. 
Na godz. 14:00 zaplanowa-
no przemówienie okoliczno-

ściowe, a zaraz 
po nim, od godz. 
14:30, na scenie 
będzie można 
oglądać wystę-
py zespołów 
a r t y s t yc z nyc h 
z gmin: Nowa 
Wieś Lęborska, 
Lębork, Wicko, 
Cewice i Łeba. 
O godz. 15:00 
odbędzie się 
konkurs wień-
ców dożynko-
wych oraz podsumowanie 
konkursu “Żyjmy ładniej”. Po 
rozstrzygnięciu konkursów 
o godz. 15:30 rozpocznie 
się pokaz szkolenia psów, 
przygotowany przez Ośro-
dek Szkolenia Psów K2 w 
Słupsku. 
Na godz. 18:00 zaplanowa-
no koncert gwiazdy wieczo-
ru, którą w tym roku jest ze-

spół Bayerfull. Po koncercie, 
od godz. 19:00, trwać będzie 
zabawa dożynkowa. 
Ponadto: punkty konsulta-
cyjne ARiMR, ODR, Banku 
Spółdzielczego, KRUS, sto-
iska handlowe i gastrono-
miczne, bezpłatna strefa 
zabaw, grochówka dożyn-
kowa, wystawa płodów rol-
nych./raf/
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 REKLAMA                        34/2017/PR

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

Mała Wielka Stopa
Animacja/ Belgia, Francja 

/ 92min

Adam jest zwyczajnym, trochę nie-
śmiałym nastolatkiem. Pewnego 
dnia wyrusza na wyprawę w poszu-
kiwaniu dawno zaginionego taty. Nie 
spodziewa się, że już wkrótce odkry-
je pewien włochaty rodzinny sekret. 
Otóż jego tata jest potomkiem le-
gendarnego Yeti i od lat mieszka w 
puszczy. Oczywiście Adam też ma 
w sobie geny tej niezwykłej istoty, a 
to niesie ze sobą pewne niezwykłe 
konsekwencje. Chłopak podobnie 
jak jego tata posiada szczególne 
super moce. Wkrótce będzie mu-
siał ich użyć, by obronić siebie i ojca 
przed tropicielami, którzy na zlece-
nie pewnej firmy futrzarskiej od lat 
szukają Yeti. Szykuje się wieeeelka 
przygoda!

Gang Wiewióra 2
Animacja, Komedia, Przy-

godowy/ Kanada, USA, Korea 
Południowa / 86min

W parku panuje zgoda, spiżarnia aż 
pęka w szwach, a Wiewiór cieszy się 
zasłużoną opinią szlachetnego spry-
ciarza. A jednak nad futrzaną ferajną 
znów zbierają się czarne chmury. W 
mieście chodzą słuchy, że pewien 
bezwzględny inwestor planuje za-
mienić miejski park w Park Rozrywki. 
Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: 
to tak jakby w twojej sypialni ktoś 
otworzył trzypoziomową dyskotekę. 
Zatem znów muszą wziąć sprawy w 
kosmate łapki i z pomocą Wiewióra 
i uroczej Andzi pokazać ludziom, że 
zwierzaki z parku nie dadzą sobie w 
orzechy dmuchać!

Czwartek, 17.08.2017
18:00 - Kapitan Majtas: Pierwszy 
wielki film
20:00 - Atomic Blonde

Piątek, 18.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D       
PREMIERA
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Sobota, 19.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Niedziela, 20.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Poniedziałek, 21.08.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 22.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
17:45 - Atomic Blonde
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Środa, 23.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
17:45 - Atomic Blonde
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Czwartek, 24.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
17:45 - Atomic Blonde
20:00 - Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet (3D napisy)

Piątek, 25.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Annabelle: Narodziny zła

Sobota, 26.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Annabelle: Narodziny zła

Niedziela, 27.08.2017
16:00 - Gang Wiewióra 2   2D
18:00 - Gang Wiewióra 2   3D
20:00 - Annabelle: Narodziny zła

Poniedziałek, 28.08.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 29.08.2017
18:00 - Gang Wiewióra 2   2D
20:00 - Annabelle: Narodziny zła

Środa, 30.08.2017
18:00 - Gang Wiewióra 2   2D
20:00 - Annabelle: Narodziny zła

Lębork, ul. Gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl
LĘBORK | już W przyszły Weekend odbędzie się impreza, podczas której lęborcza-
nie pożegnają tegoroczne lato. 

KOMBii na pożegnanie lata
Impreza zapowiada się 
ciekawie, organizato-
rzy zapowiadają wiele 
atrakcji zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla 
tych nieco starszych. 
Pożegnanie Lata roz-
pocznie się w sobot-
nie przedpołudnie. O 
godz. 10:00 odbędzie 
się Ogólnopolski Prze-
gląd Orkiestr Dętych. 
Dalsza część programu 
zaplanowana jest na 
godziny popołudnio-
wo - wieczorne. I tak 
o godz. 16:00 przy ul. 
Staromiejsk iej/Reja 
rozpocznie się „HULAY 
DUSZA…!”, czyli mu-
zyczny komiks teatral-

ny. 
Następnie o godz. 
17:30 wystąpi wwartet 
smyczkowy z Gdańska 
Baltic String Quartet. 
Podczas imprezy nie 
zabraknie sporej daw-
ki dobrego humoru. 
O godz. 18:30 publicz-
ność zacznie rozbawiać 
Kabaret „REWERS”. 
Natomiast na koniec, 
jako gwiazda wieczoru, 
zagra zespół KOMBII. 
Tegoroczna impreza, 
podczas której miesz-
kańcy Lęborka poże-
gnają lato, odbędzie 
się w sobotę 26 sierp-
nia na Placu Pokoju.
/raf/



Huczne dni gminy
GM. wiCKO | jak co roku było Wesoło, muzycznie i koloroWo. gmina Wicko obcho-
dziła sWoje śWięto. 

Święto wojska Polskiego
LĘBORK | W lęborku odbyły się obchody śWięta z udziałem 
Władz lokalnych, a także żołnierzy i ich rodzin.

REKLAMA                                                                    21/2017/GM
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Niewątpliwą atrakcją były... 
czarownice, które w barw-
nym  pochodzie przeszły z 
Wicka do Charbrowa. Od-
były się też wybory Cza-
rownicy i Czarownika Roku 
2017. 
Pierwszego dnia Dni Gminy 
Wicko na scenie zaprezen-
tował się zespół MARAQU-
JA, a wieczorem odbył się 
III Magiczny Bieg Przy Po-
chodniach. Uczestnicy ba-
wili się do późnej nocy przy 
muzyce z DJ-em. 
Kolejny dzień świętowa-
nia rozpoczął się uroczystą 
mszą świętą, którą odpra-

wiono w kościele w Char-
browie. Po południu moż-
na było zobaczyć występy 
zespołów artystycznych, 
zaś jako gwiazda wieczo-
ru wystąpił zespół GOLEC 
UORKIESTRA. 
Organizatorzy przygotowa-
li też specjalne strefy: zabaw 
dla dzieci (dmuchane place 
zabaw), smerfową, nauko-
wą (wielkie bańki mydlane, 
interaktywne ścianki, gry 
wielkogabarytowe, pokazy 
specjalne: chemia ognia, 
ciekły azot), symulatory da-
chowania i lotu.
/raf/
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Mszą Św. w Kościele Gar-
nizonowym z udziałem 
delegacji jednostek woj-
skowych, władz samorzą-
dowych z burmistrzem Lę-
borka i starostą lęborskim 

na czele oraz żołnierzy 
i ich rodzin, mieszkańców 
rozpoczęły się obchody 
Święta Wojska Polskiego 
w Lęborku.
Po mszy św. na terenie 

1. Lęborskiego Batalionu 
Zmechanizowanego im. 
gen Jerzego Jastrzębskie-
go pod tablicą pamięci 
i czołgu złożono kwiaty.
/KG/
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w miejscach niedozwolo-
nych - 444, nieprawidłowe-
go parkowania -375 i nie-
właściwej infrastruktury 
drogowej 198. Najwięcej 
potwierdzonych zgłoszeń 
dotyczyło przekraczania 
prędkości. Warto zazna-
czyć, że mieszkańcy zgła-
szali również akty wan-
dalizmu, dzikie wysypiska 
śmieci, nielegalne rajdy 
samochodowe, przypad-
ki kłusownictwa czy wy-
palania traw. Niektóre ze 
zgłoszeń tyczyły się także 
miejsc przebywania osób 
bezdomnych, aktywności 
osób żebrzących, a także 
np. znęcania się nad zwie-
rzętami. 

- Część zgłoszeń okazy-
wało się „żartami” osób te-
stujących działanie Mapy, 
gdyż zgłoszono np. dzi-
kie kąpielisko w centrum 
miasta albo przekraczanie 
prędkości w miejscu, gdzie 
nie ma drogi – informuje 
asp. sztab. Anetta Potry-
kus. - Obecnie tego typu 
zgłoszenia są już margi-
nalne. 

KORZYStAć 
Z APLiKACJi

Kto może zgłaszać nie-
bezpieczeństwa w ramach 
Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa? Każdy, 
kto ma dostęp do Inter-
netu może anonimowo 
reagować na przypadki 
łamania prawa i dzielić się 

swoimi spostrzeżeniami 
z policją. Wystarczy skorzy-
stać z aplikacji i wskazać 
miejsce, gdzie i jakiego ro-
dzaju niebezpieczeństwo 
występuje.

Policja przypomina jed-
nocześnie, że Krajowa 

Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie służy do 
zgłaszania potrzeby pilnej 
interwencji funkcjona-
riuszy. W tego typu przy-
padkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 
112 bądź 997. wA

Aplikacja, która ma 
przyczyniać się do po-
prawy bezpieczeństwa, 
cieszy się sporym za-
interesowaniem wśród 
mieszkańców powia-
tu wejherowskiego. 
W ostatnim czasie posze-
rzona została funkcjo-
nalność  działającej od 
ubiegłego roku Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Teraz zgłasza-
jący mają możliwość do-
dawania zdjęć i krótkich 
opisów. Zmiany można 
zauważyć także, korzy-
stając z aplikacji poprzez 
telefon komórkowy. 

wERYfiKACJA 
ZGŁOSZEń

Jeżeli chodzi o możli-
wość dodawania krót-
kich opisów, to powyższa 
opcja ma ułatwić funk-
cjonariuszom weryfika-
cję zgłoszeń. Komentarz 
powinien przydać się 
między innymi w sytu-
acjach, gdy mieszkańcy 
zgłaszają nieprawidłową 
organizację ruchu dro-
gowego. 

- Obecnie bez wska-

zania konkretnego 
problemu policjantom 
często trudno dociec, 
czy skarga dotyczy zbyt 
krótkiego czasu zielone-
go światła na przejściu 
dla pieszych, nieprawi-
dłowego oznakowania 
na drodze czy też innej 
kwestii – wyjaśnia asp. 
sztab. Anetta Potry-
kus, oficer prasowy KPP 
w Wejherowie. - Podob-
nie jest ze zgłaszaniem 
niewłaściwej infrastruk-
tury. Tutaj także cenne 
będą krótkie opisy. Tego 
typu problemy mogą 
też ilustrować zdjęcia, 
które po modyfikacjach 
będzie można dołączać 
do internetowego zgło-
szenia.

PRZEKRACZANiE
PRĘDKOŚCi

Większość zgłoszeń 
z powiatu wejherowskie-
go związana jest z czte-
rema kategoriami, tj. 
przekraczania prędkości 
przez kierowców – 1087 
zgłoszeń od początku 
funkcjonowania Mapy, 
spożywania alkoholu 

Widzisz zagrożenie? Dodaj zdjęcie
REGiON | możliWość dodaWania zdjęć i krótkich opisóW stanoWią noWe funkcje krajoWej mapy zagrożeń bezpieczeństWa.

W 2017 roku pomorska po-
licja planuje przyjąć w swoje 
szeregi jeszcze 232 nowych 
funkcjonariuszy. Przyjęcia 
zaplanowane są na sierpień, 
listopad i grudzień. Oferta 
pracy skierowana jest do lu-
dzi młodych, tj. absolwentów 
szkół średnich i osób z wy-
kształceniem wyższym. W mo-
mencie złożenia dokumentów 
aplikacyjnych rozpoczyna się 
postępowanie kwalifikacyj-
ne. Na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji oraz 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku umieszczona 
została informacja dotycząca 
punktowania poszczególnych 
etapów rekrutacji.

Pamiętać należy, że prefe-
rowani są kandydaci, którzy 
mają m.in. tytuł ratownika 
albo ratownika medycznego. 
Dodatkowe punkty w rekru-
tacji otrzymają również osoby 
z uprawnieniami instruktora 
sportów walki, strzelectwa, 
ratownictwa wodnego, nur-
kowania czy sportów motoro-
wodnych. Mile widziane jest 

także prawo jazdy kategorii 
„A” i „C” oraz znajomość języ-
ków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo 
przyjęty funkcjonariusz od-
bywa blisko półroczne szko-
lenie zawodowe. Następnie 
w ramach adaptacji zawo-
dowej następuje oddelego-
wanie do pełnienia służby 
w Oddziale Prewencji. Czas 
delegowania wynosi 49 dni. 
Celem adaptacji zawodowej 
jest podniesienie praktycz-
nych umiejętności służbo-
wych nabytych podczas 
podstawowego szkolenia 
zawodowego. Po tym czasie 
policjantka lub policjant tra-
fia do jednostki macierzystej, 
gdzie będzie pełnił codzienna 
służbę.

Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad rekrutacji 
można znaleźć na stronie 
internetowej pomorskiej po-
licji lub pod numerami tele-
fonów: (58) 32-15-500, (58) 
32-15-161, (58) 32-15-556, 
(58) 32-15-159 i (58) 32-15-
273. Można dzwonić, a także 

rozwiewać swoje wątpliwości 
osobiście w Zespole ds. Do-
boru Wydziału Kadr i Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej 
Policji, który mieści się przy ul. 
Okopowej 15 w Gdańsku. 

Zaznaczamy, że osoby zain-
teresowane pełnieniem służ-
by w policji powinny osobiście 
złożyć komplet dokumentów 
w Zespole ds. Doboru i Rezer-
wy Kadrowej Wydziału Kadr 
i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku 
po uprzednim zarejestrowa-
niu się drogą mailową, gdzie 
zostanie wyznaczony termin 
stawienia się w wybranej jed-
nostce. wA

tRwA NABóR
REGiON | chcesz pomagać innym? szukasz ciekaWej i stałej pra-
cy? jeśli tak, to skorzystaj z oferty pomorskiej policji. 

EtAPY POStĘPOwANiA 
KwALifiKACYJNEGO:

złożenie dokumentów,•	
sprawdzenie dokumen-•	
tów,
komisja lekarska,•	
test wiedzy,•	
test sprawności fizycznej,•	
test psychologiczny,•	
rozmowa kwalifikacyjna.•	
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Jarmark, bieg i muzyka
LĘBORK | to co roku najWażniejsza impreza kulturalno – edukacyjno – handloWa W mieście: dni jakuboWe już za nami. 

Tradycyjnie już Lęborskie 
Dni Jakubowe przyciągnęły 
tłumy. W ramach imprezy 
odbył się jarmark, który na-
wiązuje do tradycji spotkań 
kupców i rzemieślników, 
które organizowano w Lę-
borku od XIV wieku, łącząc 
wymiar religijno-duchowy 
z czysto handlowym. Reak-
tywowano go jako odpust 
w parafii św. Jakuba. 
Wydarzenie obfitowało 
w wiele atrakcji. Jak co roku 
odbył się m.in. Międzyna-
rodowy Zlot Jakubów (na 
mężczyzn i chłopców o tym 
imieniu czekały różne nie-

spodzianki), Uliczny Bieg 
św. Jakuba (trasa przebie-
ga ulicami miasta i liczy 10 
km), a na wszystkich czekał 
obóz rycerski nad rzeką przy 
zamku krzyżackim (rycerze 
prezentowali swoje rzemio-
sło wojenne oraz dawne 
obyczaje). Do tego nie za-
brakło kramów, konkursów, 
występów kuglarzy, wystaw, 
występów ulicznych teatrów 
oraz koncertów. Gwiazdą 
Lęborskich Dni Jakubowych 
była Ania Dąbrowska, dru-
giego dnia przed publiczno-
ścią wystąpili Cugowscy.
/raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

Dokładne i szczegółowe 
– takie są mapy wydane 
w Departamencie Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Obejmują całe wojewódz-
two pomorskie- od Helu 
po Ustkę, przez Kociewie 
i Powiśle. To w sumie 8 map 
przedstawiających każdy 
region województwa. Z tak 
dokładanymi mapami zapla-
nujemy wycieczkę rodzin-
ną oraz przeznaczoną dla 
bardziej doświadczonych 
rowerzystów. Ich uniwersal-
ność to duża zaleta, a szcze-
gółowość pozwala precy-
zyjnie planować rowerowe 
wypady. Część map zawiera 
też opisy krajoznawcze kilku 
szlaków rowerowych.
Z kolei przewodnik „Rowero-
we Inspiracje”, który powstał 
we współpracy z PROT, to 
zbiór pomysłów wycie-
czek rowerowych po całym 
województwie, ujętych 
w jednej poręcznej książecz-
ce na spirali. W przewod-

Zwiedzaj z mapą 
lub przewodnikiem
POMORZE | tysiące kilometróW ścieżek roWeroWych, cieka-
Wych miejsc i atrakcji. co oferują nam mapy i przeWodniki 
roWeroWe po WojeWództWie pomorskim?

niku znajdziemy propozycje 
31 tras wraz z mapami, które 
przybliżają najciekawsze i naj-
bardziej malownicze miejsca 
w województwie pomorskim. 
Najkrótsza z nich ma jedynie 
5 km (Pętla Reja po Sopocie), 
a najdłuższa to prawie 230 km 
z Rytla, przez Bytów, Słupsk, 
Ustkę aż po Łebę. Każda z tych 
tras jest dokładnie opisana. 
Podstawowe informacje to 
długość, trudność, dominująca 
nawierzchnia, czas potrzebny 
do jej pokonania czy rekomen-
dowany rodzaj roweru. Dzięki 
temu łatwiej jest planować 
wyjazd i zdecydować się na 
konkretny szlak.
Znajdziemy tu także kilka zdań 
o tym, jak dobrze przygoto-
wać się do wycieczki rowero-
wej. A ciekawym dodatkiem 
są informacje o dwóch trasach 
rowerowych o znaczeniu mię-
dzynarodowym.
Przewodnik „Rowerowe inspi-
racje” można nabyć w Informa-
cji Turystycznej PROT w Bramie 
Wyżynnej w Gdańsku, poszcze-
gólne mapy można dostać 
w czasie imprez rowerowych, 
na których województwo po-
morskie promuje turystykę ro-
werową oraz w czasie targów 
turystycznych.

Przewodnik oraz mapy do-
stępne są również na stronie 
internetowej pomorskie.travel. 
Można je bezpłatnie pobrać 
na swój komputer w formacie 
pdf. /raf/

Najniższe bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
w Trójmieście. A jak sytu-
acja wygląda w innych 
regionach Pomorza?
Liczba bezrobotnych 
w województwie 
pomorskim 
sukcesywnie 
spada od kilku 
miesięcy. Poka-
zują to statystyki 
przygotowane przez 
Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy na podsta-
wie danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Głównego 
Urzędu Statystycznego.
Stopa bezrobocia na 
Pomorzu w czerwcu 2017 
r. w porównaniu do maja 
2017 r. spadła o 0,4 pkt. 
proc. i wyniosła 5,9%. 
Jest to najniższa stopa 
bezrobocia, jaką odnoto-
wano od czasu powstania 
województwa pomor-
skiego i jednocześnie jest 
niższa od średniej krajowej 
(wynosi ona 7,1 proc.). 
Mniejsze bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
jedynie w województwie 
wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim.

Rekordowo niskie bezrobocie
POMORZE | jeszcze nigdy W historii pomorza 
nie było tak niskiego bezrobocia. 

W tej chwili na Pomorzu 
pracy nie ma prawie 52,2 
tys. osób. Najmniej bezro-
botnych jest w Sopocie (2,3 
proc), a najwięcej w po-
wiecie człuchowskim (13,5 
proc.). Dobrymi wynikami, 
jeśli chodzi o mały odsetek 
bezrobotnych, mogą się po-
chwalić miasto Gdynia (3,2 
proc.) i Gdańsk (3,4 proc.), 
a także powiat kartuski (3,4 
proc.) i gdański (5,2 proc.). 

Rosną też zarobki. O kilka-
set złotych wzrosły średnie 
pensje osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach. Śred-
nie wynagrodzenie brutto 
wynosi 4.588,62 zł i jest 
większe od wskaźników 
majowych o 6,5 proc. 

 /raf/





SPRZEDAM kuchnie elekryczną z blatem szkla-
nym w idealnym stanie 320zł tel.  695230080

OPAKOwANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabyt-
kowych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-
mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z 
lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

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

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

Polub nasz profil na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM dzialke ogrodnicza z domkiem 
murowanym,szklarnia. tel:517 159 871

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, 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 budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczony, 
dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ
JEStEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

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

MOTORYZACJA

KUPIĘ
EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł,  tel. 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, spa-
nie – jedzenie zagwarantowane – Niemcy, tel. 
00 49 157 74 120 145

USŁUGI
USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

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, ko-
munie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE
SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE
SPRZEDAM pompe c.o grunfost 25-40 nowa 
320 zł. tel.230080230

SPRZEDAM meble kuchenne. Fronty drew-
no dębowe 11 +6 szafek nie zniszczone tel. 
695230080

DREwNO opalowe, buk, sosna i galeziowka, 
porabane, ulozone możliwy transport. tel. 
506250477

SiANO, słoma w  balotach 120x150, siano,s 
loma w kostkach z magazynu. Mozliwość tra-
sportu. tel. 506250477

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601
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Anioły pokonane!
PiŁKA NOŻNA | po ostatnim meczu pogoń lębork ma komplet punktóW i znajduje się W czołóWce ligi. 

PiŁKA NOŻNA | drugie zWycięstWo W drugim meczu sezonu zanotoWała drużyna pogoni. bramka padła pod koniec spotkania. 

Gdy na poniedziałkowym 
treningu zawodnicy Pogoni 
odbierali nowe stroje Fabian 
Słowiński wybrał koszulkę z 
numerem „10”. Trener Walkusz 
przekazując piłkarski trykot 
przypomniał naszemu ofen-
sywnemu zawodnikami, że 
numer ten zobowiązuje… 
Po meczu Pogoni z Aniołami 
wiemy, że Fabian te słowa po-
traktował bardzo serio. Pogoń 
po dwóch golach Słowińskie-
go wygrywa w 3. kolejce IV ligi 
2:1 z Aniołami Garczegorze i z 
kompletem punktów należy 
do czołówki ligi!
Wychodząc we wtorek na bo-
isko zawodnicy Pogoni mieli 
w nogach niedzielny mecz z 

rezerwami Bytovii. Nie była 
to komfortowa sytuacja i pił-
karze mieli prawo czuć się 
zmęczeni. W porównaniu ze 
składem w Bytowie doszło to 
trzech zmian. Kontuzjowane-
go Kazubowskiego zastąpił 
Madziąg, Szymańskiego Sło-
wiński, a w rolę środkowego 
obrońcy w miejsce Musuły 
(przeziębienie) wcielił się No-
wakowski. Po raz pierwszy w 
historii występów w Pogoni 
opaskę kapitana założył Ma-
teusz Wesserling.
Mecze z Aniołami mają wiele 
podtekstów. Warto wspo-
mnieć o nowym. Przeciwko 
sobie na boisku stanęli dwaj 
bracia Łapigrowscy. Ten star-

szy i bardziej utytułowany 
Piotr zagrał w barwach Pogo-
ni. Łukasz mający za sobą tak-
że występy w Pogoni założył 
zielone-białe barwy.
Pierwsze minuty to dość od-
ważne ataki gości. W 6 minu-
cie Słumiński wychodził sam 
na sam ze Szlagą i gdyby nie 
perfekcyjny wślizg Nowakow-
skiego w polu karnym Pogoni 
byłoby bardzo niebezpiecz-
nie. Neutralizacja Mateusza 
Słumińskiego, króla strzel-
ców słupskiej okręgówki w 
zeszłym sezonie powierzono 
Wesserlingowi, zmieniając już 
w 15 minucie młodzieżowca 
Frącka na Klimasa. 21 minuta 
to rzut rożny Witkowskiego, 

przejęcie piłki przez Madziąga 
i podanie do Klimasa. Młody 
napastnik skręcił kilku graczy 
Aniołów i oddał groźny strzał 
na bramkę. 4 minuty później 
„Wesser” z 25 metrów z rzu-
tu wolnego uderza w mur. 
Dobitka głową Miszkiewicza 
przelatuje nad bramką. 35 
minuta to strzał Łukasza Ła-
pigrowskiego ponad bramką 
Szlagi. 
Minutę później celnie strzela 
Słumiński, ale sędzia bez wa-
hania pokazuje spalonego. 
Tuż przed gwizdkiem dwu-
krotnie głową piłkę w kierun-
ku bramki Czekirdy kieruje 
Klimas. Strzały były jednak za 
słabe by zaskoczyć bramkarza 
Aniołów.
Druga połowa dla Pogoni 
zaczęła się bardzo dobrze. 
Długie podanie Szałka za li-
nię obrony i Fabian Słowiński 
głową kieruje piłkę do siatki. 
Gol w 47 zdopingował Po-
gonistów do walki. Goście z 
Garczegorza nie zamierzali 
jednak odpuszczać. Groźnie 
było w 55 minucie kiedy to 
prostopadła piłka przeleciała 
wzdłuż bramki dobrze dyspo-
nowanego cały mecz Szlagi. 
Bramkarz Pogoni skutecznie 
interweniował także podczas 
kontry Smolarka. W 64 minu-
cie mamy 2:0. Piłkę po strzale 
Miszkiewicza niepewnie wy-
pluwa przed siebie Czekirda, 
a tam dopada do niej Słowiń-
ski. Wydawało się, że mecz 
jest pod kontrolą. Nic bardziej 
mylnego! 5 minut później nie-

potrzebny faul Stankiewicza i 
po rzucie wolnym Łukasz Ła-
pigrowski zdobywa kontakto-
wą bramkę. Kolejny kwadrans 
to nawałnica ze strony Anio-
łów i słabszy okres Pogoni. 
W tym czasie Szlaga wybija 
piłkę z bramki, potem strze-
lec bramki dla gości strzela z 
niebezpiecznie z dystansu, a 
w 71 minucie Smolarek trafia 
w słupek! To nie koniec. 74 
minuta to strzał tuż nad po-
przeczką Smolarka, a chwilę 
później Słumiński niewiele 
się pomylił strzelając tuż obok 
słupka Szlagi.
W ostatnich minutach udało 
się na szczęście uspokoić grę 
i kontrolować sytuację, choć 
zwycięstwo ważyło się do 
ostatniego gwizdka. Najważ-
niejsze w meczu to 3 punkty. 
W sobotę Pogoń jedzie do 
Gniewina na Stolem.
Co po meczu mówił szkole-
niowiec Pogoni Waldemar 
Walkusz? 

- Anioły grały swoją piłkę na 
pograniczu faulu. Był moment 
w pierwszej połowie kiedy to 
sędzia odgwizdał kolejno 12 
fauli drużyny gości, a u nas 
żadnego. Głęboko cofnięci 
szukali kontry. Początek me-
czu wyglądał tak, że cała dru-
żyna gości ustawiła się na na-
szą prawą stronę na młodego 
Frącka. Szybko to przeczyta-
łem i zmianą w składzie uspo-
koiłem zagrożenie. Kiedy w 
drugiej połowie uderzyliśmy 
na 2:0 mieliśmy sytuację pod 
pełną kontrolą. Jednak przez 
indywidualne błędy zapra-
szamy zespół do gry dając im 
bramkę kontaktową. Do koń-
ca było nerwowo, ale 3 punk-
ty zostają w Lęborku i myślę, 
że jest to największa nagroda 
dla zawodników. Dziękuję im 
za walkę, tym bardziej, że 2 
dni wcześniej graliśmy mecz 
w Bytowie i czuliśmy to w no-
gach.

Pogoń Lębork - Anioły Garczegorze 2:1 (0:0) 
bramki: 1:0 Słowiński (’47), 2:0 Słowiński (’64), 2:1 Ł. Łapi-

growski (’69)

Pogoń: Szlaga – Frącek (’15 Klimas), Nowakowski (’71 Kłos), 
P. Łapigrowski, Miszkiewicz, Wesserling, Witkowski, Krefft, 

Słowiński (‘90+2 Janowicz), Madziąg (’60 Stankiewcz)

Anioły: Czekirda – Drzazgowski, Żółć (’57 Fudala), Choszcz, 
Ł. Łapigrowski, Czerwionka (’57 Kwiatkowski), Sidor (’46 

Piotrowski), Staszczuk, Narewski, Smolarek, Słumiński

żółte kartki: Słowiński, Stankiewcz, Kłos
sędziowie: Rafał Brieger, Marcin Skwiot i Adrian Wesserling

w zwycięstwie pomogli gospodarze
W miniony weekend ro-
zegrano 2. kolejkę IV ligi. 
Bytovia II Bytów podejmo-
wała u siebie drużynę z Lę-
borka. 
Zawodnicy Waldemara 
Walkusza w tym meczu 
z rezerwami pierwszoli-
gowej Drutex Bytovii po 
trudnej batalii „wyrwali” 3 
punkty.
- To był bardzo ciężki dla 
nas mecz. Myślę, że głów-
nym powodem był mło-
dzieżowy skład Bytovii. W 
meczach z młodymi dru-
żynami trudno się gra, są 
ambitni, wybiegani i tak 
było w niedzielę w Bytowie 
– ocenił spotkanie szkole-

niowiec Pogoni Waldemar 
Walkusz. – Grę utrudniało 
małe boisko. Trzeba było 
poszukać skutecznego 
wykończenia stałych frag-
mentów gry. Mieliśmy 
kilka sytuacji, ale nic nie 
wpadało. Pomogli nam 
gospodarze. Najważniejsze 

są 3 punkty i kolejne zero 
z tyłu. Gratuluję zawodni-
kom zwycięstwa.
Planem na to spotkanie 
była wygrana i najlepiej od-
niesiona małym nakładem 
sił. Już bowiem we wtorek 
15 sierpnia o godz. 17 w 
Lęborku gramy z Aniołami 

Garczegorze. Na regenera-
cję pozostało mało czasu, 
a jest ona niezbędna, bo 
dużo wysiłku w spotkanie 
włożyli zawodnicy Pogoni.
Niepokoją wymuszone 
zmiany w pierwszej po-
łowie. Już w 18 minucie 
narzekającego na ból w 

plecach Kazubowskiego 
zmienił Słowiński. Z ko-
lei po pół godzinie gry z 
bolącym stawem skoko-
wym boisko opuścił Szy-
mański.
Dużo w meczu napraco-
wali się bramkarze obu 
drużyn. Z dystansu kilka 
strzałów w meczu oddał 
Wesserling, Słowiński czy 

Szałek, gospodarze nie po-
zostawali dłużni.
W I połowie Pogoń dłużej 
utrzymywała się przy pił-
ce i wypracowała więcej 
sytuacji bramkowych. W II 
połowie ta przewaga jesz-
cze wzrosła. Ostatnie pół 
godziny to wręcz oblęże-
nie bramki gospodarzy. 
Presja przyniosła efekt, 
choć niespodziewany. W 
78 minucie Szałek wrzuca 
piłkę w pole karne, a piłkę 
pechowo głową do wła-
snej bramki kieruje defen-
sor Bytovii Mateusz Kaba. 
Końcówka bardzo nerwo-
wa z kilkoma dobrymi sy-
tuacjami Bytovii.

Drutex Bytovia ii Bytów – Pogoń Lębork 0:1 (0:0)
bramka: *0:1 Mateusz Kaba (’78 sam.)

Bytovia II: Pupka-Lipiński – Urbański, Kaba, Dunst, Gali-
kowski, Szmidtke, Błaszkowski, Jeżewski (’60 Hendryk), 

Wolski, Kropidłowski (’82 Gostomski), Zagdan

Pogoń: Szlaga – Frącek, Musuła, Szałek, Szymański (’30 
Kłos, ‘68 Nowakowski), Miszkiewicz, Witkowski (‘’60 Stan-

kiewicz), Wesserling, Krefft, Kazubowski (’18 Słowiński)
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