
express
powiatu LęborskiegoCzwartek, 21 września 2017 r.              

Nr 32 (128) NAKŁAD 10 000 EGZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

Ogłoszenia

WęZEŁ
str.3

przesiadkowy

str.  13
str.  6

Przyjadą 
      Foodtrucki



2 gle24.pl/aktualnościCzwartek, 21 września 2017|

REKLAMA                                      U/2017/PR

TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 11 września

Większy 
miejski parking

wtorek, 12 września

FoodTrucki
 W mieście 

środa, 13 września

różaniec 
do granic

Czwartek, 14 września

WarszTaTy 
piękna

Piątek, 15 września

olimpiada osób 
niepełnospraWnych

 Trwa rozbudowa parkin-
gu u zbiegu ulic Staszica i 
Dygasińskiego.  W ramach 
miejskiej inwestycji parking 
jest rozbudowywany o kolej-
ne 8 miejsc postojowych.

 Po raz pierwszy na Plac Po-
koju przyjadą najlepsze mo-
bline restauracje z różnych 
zakątków kraju. Zlot rozpocz-
nie się w sobotę 30 września.

 Na początku października 
wierni udadzą się na grani-
ce kraju i otoczą całą Polskę 
modlitwą różańcową. To część 
projektu „Różaniec do granic”.

 Dyskutują o stylu, makijażu i 
fryzurach. Dzielą się poradami 
i świetnie się bawią. Tak wła-
śnie wygląda III edycja Warsz-
tatów Piękna w lęborskiej bi-
bliotece. 

Pogoda nie dopisała, ale 
frekwencja była zdumiewa-
jąca. Za nami kolejna edycja 
Olimpiady Osób Niepełno-
sprawnych w Charbrowie. Na 
stadionie KS Chrobry zjawiły 
się tłumy

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

Czy można płaCić mniej za przejazd komunikaCją miejską ? Tak ! kupująC zamiasT 
bileTu jednorazowego bileT miesięCzny, na kTórym można zaoszCzędzić naweT 
73,80 zł miesięCznie !

TANIEJ z biletem miesięcznym!

Bilet miesięczny można zakupić w dowolnym dniu miesiąca czyli np. bilet zakupiony w dniu 10 kwietnia będzie ważny do 
dnia 9 maja., również w soboty, niedziele i święta.
Bilet miesięczny:
-niższa cena przejazdu
-nieograniczona ilość przejazdów
-uprawnia do korzystania z przejazdów wszystkimi liniami ( można się przesiadać)
-pozwala zaoszczędzić czas 
-po wejściu do autobusu szukamy miejsca, a nie kasownika (nie kasujemy biletu)

BILETY MIESIęCZNE UPRAWNIAJĄ DO NIEOGRANICZONEJ LICZBY PRZEJAZDÓW POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJ-
SKIEJ W OKREŚLONEJ STREFIE,W OKRESIE WAŻNOŚCI BILETU.
Zapraszamy do siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku ul. Łokietka 5:
poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 
Czas wyrobienia biletu ok. 1 min, niezbędne zdjęcie pasażera.

Przykładowe kalkulacje na dwa przejazdy dziennie (21 dni):
bilet miesięczny strefa A (Lębork): 64,00 zł.
bilet jednorazowy normalny strefa A (Lębork): 2,30zł
64zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 1,52zł za 1 przejazd kupując bilet miesięczny
21dni x 2,30zł x 2 przejazdy dziennie= 96,60zł/na miesiąc kupując bilet jednorazowy

bilet ulgowy miesięczny strefa A (Lębork): 34,00 zł.
bilet jednorazowy ulgowy strefa A (Lębork): 1,40zł
34,00zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 0,81zł za 1 przejazd kupując bilet miesięczny
21dni x 1,40zł x 2 przejazdy dziennie = 58,80 zł  na miesiąc kupując bilet jednorazowy

bilet miesięczny strefa A,B (Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Mosty, Lubowidz, Czarnówko): 90,00 zł.
bilet jednorazowy normalny strefa A,B: 3,90 zł
90,00 zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 2,14 zł za 1 przejazd kupując bilet miesięczny
21dni x 3,90zł x 2 przejazdy dziennie= 163,80zł/na miesiąc kupując bilet jednorazowy

bilet ulgowy, lokalny miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia strefa A,B (Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Mosty, Lubo-
widz, Czarnówko): 50,00 zł.
bilet jednorazowy ulgowy strefa A,B: 2,40 zł
50,00zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 1,19zł za 1 przejazd kupując bilet miesięczny
21dni x 2,40zł x 2 przejazdy dziennie = 100,80 zł  na miesiąc kupując bilet jednorazowy

W naszej ofercie również bilet 15 dniowy uprawniający do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach.
50,80zł TANIEJ co miesiąc

73,80zł TANIEJ co miesiąc

24,80zł TANIEJ co miesiąc

32,60zł TANIEJ co miesiąc
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W mieście będzie Węzeł
TRANSPORT | Ta inwesTyCja odmieni okoliCe dworCa pkp i  poprawi komforT pasażerów. w lęborku powsTanie węzeł przesiadkowy.

RELACJA | TegoroCzne dożynki powiaTu lęborskiego odbyły się w Charbrowie. dla uCzesTników przygoTowano masę aTrakCji.

Budowa lęborskiego Węzła 
Przesiadkowego przy dwor-
cu PKP ma kosztować ponad 
27 mln zł. Dotacja Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
pozyskana przez miasto to 21 
mln 254 tys., 983 zł co stanowi 
85% kosztów kwalifikowanych 
projektu. Inwestycja finanso-
wana z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego zrealizowa-

na ma być do końca 2019 roku. 
Projekt przewidziany jest do 
realizacji w ramach Zintegro-
wanego Porozumienia Teryto-
rialnego dla Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Lęborka.
W ramach prac  powstanie 
m.in. długo wyczekiwany tunel 
pod torami łączący dworzec z 
ul. Żeromskiego oraz prawie 
200 miejsc parkingowych, 
zaplanowano takze  zagospo-
darowanie rozległego terenu 
przydworcowego.
Przy dworcu PKP powstanie 
pętla autobusowa z 9 zada-
szonymi stanowiskami dla lo-
kalnych przewoźników wraz 
z parkingiem dla autobusów i 
co równie ważne parking dla 
124 pojazdów osobowych 
(obecnie niezagospodarowa-
na część ul. Dworcowej) oraz 
mniejsze parkingi przy ul. Że-
romskiego (49 miejsc), u zbie-
gu ulic Dworcowej i Sienkiewi-
cza (29 miejsc) i 10 Marca (11 
miejsc). Nowością będą miej-
sca postojowe typu kiss & ride 
o ograniczonym czasie posto-
ju 3-5 minut dla wysiadających 
lub wsiadających pasażerów. 
Wybudowane zostaną ścieżki 

rowerowe i zadaszony parking 
dla rowerów oraz postój taxi.
Na całej długości wyremon-
towana wraz z chodnikami 
zostanie ulica Dworcowa i 
Warszawska. Ta druga na skrzy-
żowaniu z ul. Grunwaldzką 
zyska tzw. bezpieczne wynie-
sione skrzyżowanie co zwięk-
szy bezpieczeństwo uczniów 
„Rolniczaka”. Wybudowane 
zostaną też nowe zatoczki i 
wiaty autobusowe. Budowa 
kanalizacji deszczowej na ul. 
10 Marca pozwoli na remont 
nawierzchni ulicy i chodników 
do wysokości hotelu. Podobny 
zakres prac tj. budowa kanali-
zacji deszczowej z odtworze-
niem ulic i chodników czeka 
ul. Sienkiewicza (odcinek od 
Dworcowej do Grunwaldzkiej) 
oraz Grunwaldzką (od Sienkie-
wicza do Zwycięstwa).
Węzeł wpłynie także na ruch 
drogowy w pobliżu dworca 
PKP – częśc obecnych skrzy-
żowań zastąpią bezpieczne 
ronda: Dworcowa - Warszaw-
ska, I Armii WP – Warszawska, 
Dworcowa – Sienkiewicza. 
Wyremontowana i udrożnio-
na aż do I Armii WP (przy stacji 

„Orlenu”) zostanie ulica Dwor-
cowa. Z ulicą I Armii WP łączyć 
ona się będzie skrzyżowaniem 
o ruchu okrężnym. Takie roz-
wiązanie wyprowadzi część 
ruchu z ul. Warszawskiej i 10 
Marca, a dworzec PKP uzyska 
nowe, alternatywne połącze-
nie. Zmiany obejmą Park im. 
Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Stawek w parku przebudowa-
ny zostanie na przepływowy 
zbiornik retencyjny, podnie-
siony zostanie też teren parku. 
W ramach prac dodatkowych 
niezwiązanych z budową wę-
zła wyremontowane zostaną 
parkowe alejki. Na całym ob-
szarze Węzła Przesiadkowego 
zamontowane zostanie nowe 
oświetlenie – 130 nowocze-
snych lamp ledowych co po-
kazuje skalę transportowego 
przedsięwzięcia.
W ramach projektu Zakład Ko-
munikacji Miejskiej w Lęborku 
zakupi 5 nowoczesnych auto-
busów spełniających normę 
ekologiczną Euro 6. Pozwoli 
to na rozbudowanie sieci po-
łączeń m.in. w dzielnicy Lębor-
k-Wschód czy w rejonie ulicy 
Harcerzy.                                 (GB)

Umowę na realizację wartego ponad 27 mln zł  pro-
jektu transportowego podpisano 12 września w 
Lęborku. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego doku-
ment podpisał Marszałek Województwa Pomorskie-
go - Mieczysław Struk,  Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego – Wiesław Byczkowski, a ze strony Mia-
sta Lęborka Burmistrz Miasta - Witold Namyślak oraz 
Skarbnik Arleta Bałon.

W ChARBROWIE DZIęKOWALI ZA PLONY
Świętowanie tradycyjnie roz-
poczęła uroczysta Msza Święta 
Dożynkowa w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca w Charbro-
wie. Po niej nastąpił przemarsz 
barwnego korowodu dożyn-
kowego na stadion KS Chrobry. 
Zagrała orkiestra dęta „Ziemia 
Lęborska” i wszyscy uczestni-
cy symbolicznie podzielili się 
bochnem chleba. Impreza zo-
stała oficjalnie otwarta.
Na scenie wystąpiły zespo-
ły artystyczne z gmin: Nowa 
Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, 
Cewice i Łeba. Śpiewali, grali 
na instrumentach i zachwycali 
swoimi talentami. 
Wyjątkowe emocje wśród 
uczestników wzbudził pokaz 
szkolenia psów w wykonaniu 
Ośrodka Szkolenia Psów K2 
w Słupsku. Pokaz zapoczątko-
wał przemarsz i prezentacja 
psów. Zainteresowanie wy-
stępem znacznie wzrosło gdy 
czworonogi kolejno prezento-
wały swój atak na pozorancie. 
Psy wykazały się dużą inteli-
gencją, posłuszeństwem i in-
tuicją w obliczu zagrożenia.
- Wspaniałe przeżycie. Pozo-
rant co prawda miał ochrania-
cze, ale psy rzucały się na niego 

z taką zaciekłością, że emocje 
osiągały zenitu. Brawa dla 
niego za odwagę - komento-
wała Pani Dorota z gm. Nowa 
Wieś Lęborska.
W międzyczasie uczestnicy 
korzystali z wielu atrakcji. Na 
placu stadionu KS Chrobry 
stanęły stoiska z różnymi pa-
miątkami, zabawkami i ga-
dżetami. Były budki z lodami, 
grill i tradycyjne kaszubskie 
przystawki takie jak pajda 
chleba ze smalcem. Gminy 
również przygotowały swoje 
stoiska, gdzie można było po-
smakować domowej roboty 
kompotu, drożdżówki, czy 
nawet zupy dyniowej. 
Najmłodsi korzystali z dmu-
chanych zamków, zjeżdżalni 
i trampolin. Największe zain-
teresowanie wzbudziły samo-
chody elektryczne. Dzieci wsia-
dały za kierownice mini wozów 
policyjnych oraz pożarniczych 
i samodzielnie jeździły po pla-
cu, bawiąc się w najlepsze.
- To świetny pomysł, żeby 
przyjść tu całą rodziną. Jest co 
zjeść, czego posłuchać i z kim 
porozmawiać. A co najważniej-
sze, dla dzieci przygotowano 
na prawdę dużo bezpiecznych 

atrakcji. Możemy być spokoj-
ni, że nasze dzieci dobrze się 
bawią i że nic się im nie stanie 
- mówił Pan Daniel z żoną Ewą, 
gm. Cewice.
W końcu nastąpił wyczekiwa-
ny przez wszystkich moment 
ogłoszenia zwycięskich wień-
ców dożynkowych. W tym 
konkursie I miejsce zajęła gmi-
na Wicko. 
- W naszym wieńcu zawarli-
śmy zboża, owoce, warzywa 
i kwiaty. Nie mogliśmy niczego 
pominąć, to bardzo ważne. - 
mówiła sołtys sołectwa Wicko, 

Janina Czuba.
II miejsce w konkurs ie wień-
ców dożynkowych zajęło so-
łectwo Karwica (gm. Cewice)
III miejsce sołectwo Łebunia 
(gm. Cewice)
Wyróżnienia trafiły do sołec-
twa Garczegorze i sołectwa 
Krępa Kaszubska
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Bayer Full. Publiczność świet-
nie bawiła się w rytmach disco 
polo. Koncert trwał godzinę, 
po czym uczestnicy oddali się 
zabawie dożynkowej do póź-
nego wieczora. (AD)
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WYPADEK 
CYSTERNY Z MLEKIEM

PŁONęŁY CZTERY 
SAMOChODY. 

Dwa lata za 
podrobione towary

LęBORK | do wypadku doszło w 
CzwarTek 14 września.

LęBORK | blisko 170 kilogramów krajanki TyToniowej i 145 
kg liśCi TyToniu ujawniono w mieśCie. 

LęBORK | poliCjanCi zaTrzymali 4 nieTrzeźwyCh kierowCów. 

LęBORK | CzTery samoChody osobowe 
płonęły w CzwarTkową noC na uliCy 
kossaka w lęborku. przyCzyny poża-
ru badają poliCjanCi.

LęBORK | poliCjanCi zabiezpieCzyli w łebie 
podrobione Towary.

Kierowca cysterny z mle-
kiem z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał z drogi i 
uderzył w drzewo.  Pręd-
kość pojazdu musiała być 
znaczna, bo w wyniku 
uderzenia kabina kierowcy 
została prawie całkowicie 
zniszczona. Ratownicy zo-
stali zmuszeni do wykorzy-

stania ciężkiego sprzętu, 
dopiero po rozcięciu ka-
roserii udało się wydostać 
kierowcę cysterny.  Później 
mężczyzną zajęli się ratow-
nicy medyczni z karetki.
Na miejscu wypadku pra-
cowało pięć zastępów stra-
ży pożarnej.

Do pożaru doszło w czwart-
kową noc (7 września) na 
parkingu w pobliżu domów 
jednorodzinnych na ulicy 
Kossaka. Trzy samochody, 
które stały obok siebie przy 
wjeździe do posesji zostały 
całkowicie strawione przez 
ogień, czwarty pojazd, który 
znajdował się w pobliżu jed-
nego z budynków został tylko 
częściowo spalony.
- Według naszych ustaleń za-
palił się jeden z samochodów, 

później ogień przeniósł się na 
inne pojazdy. Na miejscu zda-
rzenia pracowali technicy kry-
minalistyczni, wyniki ich ba-
dań powinny odpowiedzieć 
na pytanie o przyczyny poja-
wienia się ognia - informuje 
asp.sztab. Magdalena Zielke z 
KPP Lębork.
Zniszczone samochody nale-
żały do dwóch różnych osób, 
łączne straty spowodowane 
pożarem wyceniono na 134 
tysiące złotych.

Policjanci ustalili, że w jed-
nym z pawilonów handlo-
wych w Łebie sprzedawane 
są przedmioty z podrobio-
nymi znakami towarowymi. 
Podejrzenia mundurowych 
potwierdziły się - na miej-
scu znaleziono ponad 100 
sztuk podrobionych perfum 
znanych marek oraz ponad 
100 sztuk odzieży znanych 
światowych firm. Przedmio-
ty zostały zabezpieczone 
przez mundurowych a śled-
czy ustalą, skąd pochodzą 
podrobione ubrania i per-

fumy. Wstępna wartość 
zatrzymanych przez poli-
cjantów tzw.„podróbek” 
oszacowana została na ok. 
38 tys. złotych. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.
Właścicielowi  stoiska za 
wprowadzanie w obrót to-
warów oznaczonych  pod-
robionymi znakami grozi 
kara pozbawienia wolności 
do lat 2 a w przypadku gdy 
proceder był stałym źró-
dłem dochodu kara może 
wynosić nawet do 5 lat.

Tytoń za prawie 200 tysięcy złotych

Złapano nietrzeźwych kierowców

Funkcjonariusze Morskiego Od-
działu Straży Granicznej i Cen-
tralnego Biura Śledczego Poli-
cji zatrzymali również dwóch 
mężczyzn, mieszkańców okolic 
Słupska.W chwili wejścia do 
pomieszczeń garażowych funk-
cjonariuszy 20-latek zajmował 
się ważeniem i pakowaniem 
krajanki do woreczków. 22-letni 
mężczyzna, do którego należał 
towar, znajdował się w drugim 
garażu. Obu mężczyzn na czas 

przeprowadzenia czynności 
procesowych zatrzymano.
Oprócz krajanki i liści funkcjo-
nariusze zatrzymali 3700 wo-
reczków do pakowania tytoniu, 
wagę elektroniczną i nagrzew-
nicę. Całość została zabezpie-
czona w Placówce Straży Gra-
nicznej w Ustce.
Gdyby tytoń został sprzedany, 
Skarb Państwa straciłby prawie 
200 tys. zł z tytułu uszczupleń 
podatkowych.

Zatrzymania miały miejsce w ramach podope-
racji „Trasa”. Trzech zatrzymanych to mieszkańcy 
powiatu lęborskiego, jeden z powiatu wejherow-
skiego. Każdy z  miał ponad promil alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Dodatkowo po spraw-
dzeniu w policyjnych kartotekach wyszło na jaw, 
że dwóch z zatrzymanych mieszkańców powiatu 
lęborskiego miało zakaz prowadzenia pojazdów. 
Policjanci zabezpieczyli samochody, a wobec 
wszystkich męźczyzn zostaną postawione zarzu-
ty. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi grzyw-
na, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 3.
Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdu grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 2



W Polsce spotykamy 26 ga-
tunków nietoperzy z czego 
17 występuje na Pomorzu. 
Wszystkie z nich odżywiają 
się wyłącznie owadami oraz 
są objęte ochroną gatunko-
wą. Ich wzmożoną aktyw-
ność możemy zauważyć 
szczególnie w okresie jesien-
nym, kiedy to często zdarza 
im się wpaść do różnego 
rodzaju budynków, lub znaj-
dujemy je w przypadkowych 
kryjówkach.
- Jesień to okres migracji 

nietoperzy, kiedy przemiesz-
czają się ze swoich letnich 
kryjówek na zimowiska. 
Niektóre gatunki migrują 
na zimę poza granice Polski, 
inne z kolei spędzają całe ży-
cie w promieniu kilku kilome-
trów między kryjówką letnią 
a zimową. Długodystansowi 
migranci najczęściej wpada-
ją w tarapaty i szukają przej-
ściowych kryjówek, czyli w 
naszych domach i mieszka-
niach. Wlatują na klatki scho-
dowe nawet przez uchylone 

okno  - informuje Konrad Bi-
dziński, członek wolontariatu 
Pomorskie Nietoperze.
Jak reagować, gdy mamy 
do czynienia z nietope-
rzem?
- Gdy jesienią nietoperz przy-
padkiem wpadnie do nasze-
go domu, nie należy wpa-
dać w panikę. W pierwszej 
kolejności należy otworzyć 
szeroko okna i zgasić świa-
tło, aby dać latającemu ssa-
kowi szansę na samodzielne 
opuszczenie naszego domu. 

Gdy znajdziemy nietoperza 
pamiętajmy, aby nie dotykać 
go gołą ręką – to dzikie zwie-
rzę. Sam z siebie nic nam 
nie zrobi, ale niewprawnie 
złapany bądź wystraszony 
może nas ugryźć. Żeby się 
zabezpieczyć wystarczy skó-
rzana rękawica. Zazwyczaj 
należy zwierzę wypuścić po 
zmierzchu sadzając je na 
drzewie, z którego samo od-
leci (położony na ziemi lub w 
kartonie może nie dać rady 
odlecieć) - kontynuuje Kon-
rad Bidziński.
W pow. lęborskim były in-
terwencje.
- W tym roku z okolic Lęborka 
mieliśmy już kilka sygnałów 
o wpadnięciu nietoperza do 
budynku. W większości były 
to karliki malutkie, jedne z 
naszych najmniejszych nie-
toperzy. Zaznaczę również, 
że w okresie zimowym moni-
torujemy obiekty podziemne 
takie jak piwnice, ziemianki 
czy przepusty, w których 
zimują gatunki, szukające 
schronienia - dodaje członek 
wolontariatu Pomorskie Nie-
toperze.
Gdzie się zgłosić, gdy sami 
nie możemy wypuścić nie-
toperza?
Akademickie Koło Chiropte-
rologiczne PTOP „Salaman-
dra” stara się odbierać ran-
ne bądź niechcące odlecieć 
nietoperze. Jego członkowie 
współpracują ze służbami 
miejskimi i ośrodkami opie-
ki nad dzikimi zwierzętami. 
Doradzają też nieodpłatnie 
właścicielom budynków, w 
których znajdują się zimowe 
bądź letnie kryjówki nieto-
perzy.                                   (AD)
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Nietoperze zaczynają migracje
INTERWENCJA | wraz ze zbliżająCą się jesienią rośnie liCzba migrująCyCh nieToperzy. Co 
robić, gdy do domu wpada laTająCy gość?

RELACJA | w lęborku odbyła się kolej-
na edyCja ogólnopolskiej akCji naro-
dowe CzyTanie. 

ZAPOWIEDŹ |  jezioro lubowidzkie bę-
dzie Celem lęborskiego rajdu pieszego 
i rowerowego.
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Narodowe Czytanie

Rajd pieszy i rowerowy

W tym roku na placu Żwirki 
i Wigury  wspólnie czytano 
„Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Lęborska edycję czy-
tania w scenerii i dekoracji 
nawiązującej do obrzędu 
weselnego z okresu akcji 
dramatu rozpoczął Burmistrz 
Lęborka Witold Namyślak.
Animatorzy w strojach na-
wiązujących do epoki czytali 

fragmenty „Wesela” i zachęcali 
widzów do aktywnego udzia-
łu w czytelniczym wydarze-
niu. Zaprezentowano także 
wydawnictwa dotyczące dra-
matu St. Wyspiańskiego.
Atrakcją dla widzów były 
tańce i melodie krakowskie 
w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lęborska”. 
(GB)

Lębork przyłączy się do 
ogólnopolskich wydarzeń 
organizowanych 22 wrze-
śnia w ramach Europejskie-
go Dnia Bez Samochodu  i 
Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Trans-
portu.Lokalne wydarzenia 
zaplanowane na 22 wrze-
śnia to rajd pieszy i rowe-
rowy.
Początek o godzinie 9 na 
Placu Pokoju. Trasa rajdu: Lę-
bork – Jezioro Lubowidzkie – 
Lębork. Zaplanowano postój 
na Przystani Żeglarskiej w 
Lubowidzu – ognisko z kieł-
baskami.
Komandorem rajdu pieszego 

jest Tadeusz Krawczyk, prze-
wodnik turystyczny, koman-
dorem rajdu rowerowego 
– Adam Matuszek ze Stowa-
rzyszenia Lew Lębork.
Zgłoszenia pod tel. 601 825 
206 lub na mail: lotzl@wp.pl 
(BG)
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Foodtrucki w mieście
ZAPOWIEDŹ | na plaC pokoju przyjadą najlepsze mobline resTauraCje. zapowiedziano premierową edyCję zloTu.

hISTORIA | pieCzenie Chleba, goTowa-
nie średniowieCznyCh poTraw. Takie 
zajęCia organizowało w danii lębor-
skie braCTwo hisToryCzne.

Średniowieczna 
delegacja w Danii

Pasjonaci historii z Lębor-
skiego Bractwa Historyczne-
go pojechali do duńskiego 
muzeum Middelaldercentret 
na zaproszenie tej placówki. 
Podczas sierpniowej, sied-
miodniowej wyprawy człon-
kowie Lęborskiego Bractwa 
Historycznego wcielali się 
w role mieszkańców średnio-
wiecznego miasta. Oczywi-
ście, lęborczanie byli ubrani 
w stroje z epoki.
- Gotowaliśmy średnio-
wieczne potrawy, szyliśmy, 
przygotowywaliśmy poka-
zy szermierki, pomogliśmy 
także wystrzelić z trebusza 
- wspomina Marcin Ram-
czyk z Lęborskiego Bractwa 
Historycznego. - Ciekawym 
punktem pobytu w Danii 

była także próba stworzenia 
średniowiecznej...pizzy. Uda-
ło nam się upiec aż 19 sztuk, 
oczywiście wykorzystaliśmy 
tylko składniki, które były 
dostępne w okresie średnio-
wiecza. 
Duńskie muzeum Middelal-
dercentret odtwarza życie 
średniowiecznego miasta 
SUNDKØBING w 1407 roku. 
Goście tej placówki mogą 
się przenieść do tętniącego 
życiem miasta ze sklepami, 
warsztatami, kościołem i do-
mami kupców. W mieście 
nie ma znaków, każdy jego 
mieszkaniec chętnie nato-
miast opowiada zwiedzają-
cym o swoim życiu i pracy.
(GB)
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Zlot rozpocznie się w sobo-
tę 30 września, a FoodTrucki 
wyjadą dopiero w niedzie-
lę wieczorem. Lęborczanie 
będą mieli więc dużo czasu na 
skosztowanie wszystkiego po 
trochu. Organizatorzy I Zlo-
tu FoodTrucków w Lęborku 
podkreślają, że będzie w czym 
wybierać.
- Na Plac Pokoju przyjedzie 
15 mobilnych restauracji, a 
każda z nich zaserwuje coś 
innego. Będzie można zjeść 
burgery, frytki belgijskie, ko-
pytka, bubble wafle, hiszpań-
skie churrosy, naleśniki, pizze, 
tosty. Mieszkańcy Lęborka 

zasmakują kuchni koreańskiej 
i meksykańskiej. Lista trucków 
jeszcze nie jest domknięta, 
więc możemy jeszcze czymś 
zaskoczyć - mówi Mateusz 
Hass, organizator I Zlotu Fo-
odTrucków w Lęborku.
Smakosze będą głosować 
na najlepszego FoodTrucka. 
Impreza będzie skupiać się 
wyłącznie na dziedzinie kuli-
narnej - nie będą jej towarzy-
szyć żadne inne wydarzenia. 
Na Plac Pokoju przyjedzie 
między innymi: Burger MEN, 
Stacja Kopytkowo i Fabryka 
Frytek. Ale... dlaczego akurat 
do Lęborka?

- Lębork jest pięknym mia-
stem, a nie odbywały się tam 
jeszcze żadne zloty foodtruc-
kowe. Chcemy, aby każdy 
miał możliwość posmakowa-
nia street foodu, przez wielu 
mylonego z fast foodem - wy-
jaśnia Mateusz Hass.
W tym roku organizatorzy 
wydarzenia mają za sobą już 
kilka zlotów między innymi 
w Gnieźnie, Toruniu i Chojni-
cach. 
- Ostatnio zloty stały się bar-
dzo modne. Przychodzi na nie 
bardzo dużo osób.  - dodaje 
organizator I Zlotu FoodTruc-
ków w Lęborku.         (AD)



Rada Miejska w Lęborku zo-
stała zmuszona do zmiany 
nazw ulic w odpowiedzi na 
rządową ustawę o zakazie 
propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totali-

tarnego. Głosowanie w tej 
sprawie było ostatnim punk-
tem programu ostatniej sesji 
miejskich radnych, którą zor-
ganizowano w czwartek, 31 
sierpnia. Właśnie ten temat 

wywołał żywe zainteresowa-
nie radnych.
Dyskusję rozpoczął radny 
Witold Piórkowski, który pod-
kreślał, że mieszkańcy ulicy 
1 Armii Wojska Polskiego nie 

chcą zmiany nazwy swojej 
ulicy. 
- Nie wiem, czemu to ma słu-
żyć. Jeśli nawet w skład armii 
wchodziły jednostki Armii 
Czerwonej to i tak walczyli 

tam głównie Polacy, którzy 
w taki sposób chcieli wrócić 
do ojczyzny - argumentował 
radny.  
Głos zabrał także radny 
Krzysztof Siwka, który od-
niósł się do zmiany nazwy uli-
cy 1 Armii Wojska Polskiego i 
ulicy 9 maja.
- W Lęborku wciąż żyje żoł-
nierz I Armii Wojska Polskie-
go, który walczył także w 
Powstaniu Warszawskim. Ci 
żołnierze wyzwalali polskie 
miasta - a my mamy teraz po-
zbawić ich honoru? Bo wal-
czyli w niewłaściwej forma-
cji? Innej nie było - podkreślał 
radny.
Do dyskusji włączył się także 
burmistrz Witold Namyślak, 
który prosił o uchwalenie 
zmian nazw ulic.

- Musimy to zrobić w termi-
nie, bo inaczej nazwy zmieni 
wojewoda - argumentował 
burmistrz.
Radny Włodzimierz Klata pod-
kreślał natomiast, że nazwy 
ulic należy zmienić, dyskusja 
nad poprzednimi nazwami 
jest natomiast uzasadniona 
i ważna. W jego ocenie 1 Ar-
mia Wojska Polskiego była 
tak naprawdę formacją zbroj-
ną Armii Czerwonej.
Kilku radnych zgłaszało 
wnioski do uchwał, radni 
przegłosowali jednak tylko 
autopoprawkę burmistrza 
Namyślaka, który propono-
wał, żeby ulica Mariana Bucz-
ka została ulicą Nadmorską.
Ostatecznie zmiany nazw ulic 
przegłosowano właśnie z po-
wyższą poprawką.
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Ulice już zdekomunizowane
SAMORZĄD | miejsCy radni spierali się o hisTorię polski w okresie ii wojny świaTowej. dyskusja Towarzyszyła zmianie nazw uliC.
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Po zmianach:
Ulica 10 marca otrzyma nazwę: Bohaterów Monte Cassi-
no, 
ul. I Armii Wojska Polskiego – otrzyma nazwę: Wojska Pol-
skiego, 
ul. 9 Maja – otrzyma nazwę:  8 Maja, 
ul. Mariana Buczka – otrzyma nazwę: Nadmorska, 
ul. Jedności Robotniczej – otrzyma nazwę: rotm. Witolda 
Pileckiego., 
ul. Władysława Hibnera – otrzyma nazwę: Architektów, 
ul. Henryka Rutkowskiego – otrzyma nazwę: Techników, 
ul. Władysława Kniewskiego – otrzyma nazwę: Inżynie-
rów.
Uchwały miejskich radnych mają wejść w życie po 14 
dniach od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego

Ulica 10 marca (na 
zdjęciu) otrzyma 
nazwę: Bohaterów 
Monte Cassino

TURYSTYKA | opalanie na golasa w łebie Cieszyło się dużą popularnośCią. TurysTów było więCej, ale na Tym nie konieC. 

POPULARNA PLAŻA DLA NUDYSTÓW
Wraz z początkiem czerwca 
na zachodniej plaży w Łebie 
otwarto specjalny odcinek 
dla naturystów. Korzystanie 
z kąpieli słonecznych nago 
przyciągnęło zadziwiające 
ilości plażowiczów. Asystent 
Burmistrza Łeby ds. Kultury 
i Sportu komentuje, że nie 
spodziewał się aż takiej fre-
kwencji zainteresowanych.
- Muszę przyznać, że zasko-
czyła mnie tak pozytywna 
reakcja ze strony turystów. 
W ciągu dnia na plaży dla 
naturystów przebywało za-
zwyczaj około 40 osób. Oczy-
wiście znajdą się też ludzie, 
którzy byli przeciwko reali-
zacji projektu. Jednak w tym 
sezonie wszystko poszło jak 
trzeba. W następnym praw-
dopodobnie przesuniemy 
plażę bardziej w głąb Sło-
wińskiego Parku Narodowe-
go. Zadbamy też o dodanie 

oznakowania poziomego 
odcinka dla nudystów, które-
go w tym sezonie jeszcze nie 
było - mówi Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta 
Łeby ds. Kultury i Sportu.
Prezes Federacji Natury-
stów Polskich potwierdza, że 
wszystko odbyło się zgodnie 
z hasłem „Każdy mile widzia-
ny, byle rozebrany”.
- Pozytywnie, pozytywnie 
i jeszcze raz pozytywnie. Tak 
właśnie został odebrany pro-
jekt otwarcia plaży dla natu-
rystów. Jestem zadowolony, 
współpraca z miastem Łeba 
przebiegła pomyślnie. Teraz 
będzie tylko lepiej - komen-
tuje Peter Rijnvis, Prezes Fe-
deracji Naturystów Polskich.
Warto zaznaczyć, że o wyjąt-
kowości łebskiej plaży świad-
czy to, że powstała ona dzięki 
przychylności samorządów. 
W innych gminach miejsca 

do zażywania kąpieli słonecz-
nych nago co prawda istnieją 
i są akceptowane, ale nie ofi-
cjalne.
Dobrą promocję miasta 
w przyszłym sezonie mają 
zapewnić również śluby, za-
ręczyny, a nawet wieczór ka-
walerski rodem z „Las Vegas”. 
- W przyszłym sezonie na do-
bre rozkręci się projekt „Las 
Łebas”. Gmina koordynując 
przedsiębiorców z Łeby pla-
nuje przedłużyć sezon od 
końca maja do września. 
Kwiaciarnie, sale bankietowe 
i fotografowie połączą siły 
i razem będą tworzyć wesela 
z bajki, które będą odbywały 
się na plaży.Towarzyszyć bę-
dzie temu projekt pn.: „Kac 
Łebas”. I nie trzeba się długo 
domyślać, że tu będzie cho-
dziło o wieczory panieńskie 
i kawalerskie - dodaje Michał 
Sałata.                                    (AD)
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Kominowa inwestycja 
REMONT | o sześć meTrów skróCono komin miejskiego przedsiębiorsTwa energe-
Tyki Cieplnej.

INWESTYCJA | w pobliżu szkoły podsTa-
wowej nr 7 w lęborku od sTrony ul. sTa-
sziCa funkCjonuje nowy plaC zabaw. 

SPORT | w urzędzie gminy w nowej wsi lęborskiej odbyło się 
spoTkanie z młodymi sporTowCami z gminy - kamilą bulman, 
weroniką hallmann oraz miChałem parCzewskim.  

Inwestycja była konieczna, 
gdyż kontrola pionowości 
komina ceramicznego wy-
kazała niebezpieczne od-
chylanie się jego końcówki 
(odcinek o długości około 6 
m) od pionu. Zlecona przez 
MPEC ekspertyza wykazała 
również pęknięcie górnego 
segmentu komina, skorodo-
wane obręcze i częściowo 
wypłukane fugi oraz odpa-
dające główki cegieł trzonu 

komina. W zaleceniach eks-
pertyzy pojawiła się koniecz-
ność pilnego zmniejszenie 
wysokości komina o około 5 
m (ma to pozwolić na odzy-
skanie jego stateczności). 
W ramach remontu wyko-
nano m.in rozbiórkę sześcio-
metrowej końcówki komina, 
zdemontowano galerię na 
wysokości 55 m, powstał 
także żelbetowy pierścień 
osadczy.

Koszt niezbędnego remontu 
przeprowadzony przez spe-
cjalistyczną firmę z Suchego 
Dębu wyniósł ponad 100 tys. 
zł.
Przedstawiciele MPEC pod-
kreślają, że zmniejszenie 
wysokości komina i zasto-
sowanie zwężki stalowej 
1600/1000 nie spowoduje 
zwiększenia zapylenia w po-
bliżu kotłowi. 
- Normy, dla zainstalowanych 

w MPEC Sp. z o.o. jednostek 
kotłowych, obowiązujące 
do 2005 roku zezwalały na 
zawartość popiołów w ga-
zach odlotowych do 1000 
mg/mu3. Obowiązujące 
dzisiaj przepisy zezwala-
ją na zawartość popiołów 
w gazach odlotowych do 
100 mg/mu3. Obowiązu-
je zasada maksymalnego 
przechwytu zanieczysz-
czeń, a nie zwiększania 
powierzchni na którą się 
oddziaływuje. Skuteczność 
zainstalowanego w MPEC 
Sp. z o.o. odpylania wynosi 
98%. Przedsiębiorstwo sys-
tematycznie wykonuje po-
miary emisji pyłu, SO2, NO2 
i CO. Pomiary nie wykazują 

przekroczeń - podkreśla Ma-
riusz Hejnar, dyrektor MPEC 
w Lęborku. 
Komin ceramiczny na ko-
tłowni KR-1 został wykonany 
przez Bydgoskie Przedsię-
biorstwo Budowy Pieców 
Przemysłowych „Piecobudo-
wa” z Bydgoszczy w latach 
1975/76 r. Wówczas jego cał-
kowita wysokość wynosiła 
ok. 60 m.      (UM)

Nowy plac 
zabaw w mieście.

W ramach wartej 51 tys. zł 
miejskiej inwestycji stanę-
ła „tropikalna” platforma ze 
zjeżdżalniami, karuzela, sa-
mochód na sprężynach, ław-
ki i ogrodzenie zewnętrzne.  
Plac zabawa nazwano „Pod 
Papugami”.
Nowy ogólnodostępny plac 
zabaw znajduje się w sąsiedz-
twie kompleksu sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 
7. W skład kompleksu wcho-

dzi hala wielofunkcyjna, 3 
boiska do gier zespołowych, 
lekkoatletyczna bieżnia, 
skocznia w dal i siłownia ze-
wnętrzna.
Plac zabaw w tym miejscu 
powstał na prośbę miesz-
kańców, którzy wnioskowali 
o nowe miejsce dla zabawy 
dzieci, po przeznaczeniu na 
cele mieszkaniowe terenu 
u zbiegu ulicy Targowej i Wy-
spiańskiego.                   (UM)
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Nagrody dla sportowców

Wójt Gminy wręczył sportow-
com nagrody i życzył kolej-
nych sukcesów. W spotkaniu 
udział wzięli również: Katarzy-
na Frankowska-Kręcisz – Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Po-
lityki Społecznej Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, Piotr 
Pobłocki – trener Michała Par-
czewskiego oraz Iwona Hall-
mann – mama Weroniki.
Kamila Bulman, zawodnicz-
ka Klubu Strzeleckiego LOK 
„Lider-Amicus” Lebork, w roz-
grywanych w dniach od 28 
kwietnia do 2 maja 2017 roku 
Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Wybrzeża w Strze-
lectwie Sportowym w Ustce 

zajęła m.in. I miejsce w kon-
kurencji karabin sportowy - 
60 strzałów leżąc - juniorek, II 
miejsce w konkurencji karabin 
pneumatyczny - 40 strzałów - 
juniorek,III miejsce w konku-
rencji karabin sportowy - 3X20 
strzałów - juniorek.
Weronika Hallmann, zawod-
niczka Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jedynka Meyn 
Solex Lębork, odnotowała 
wspaniały występ w Głów-
nych Mistrzostwach Polski 
rozgrywanych w dniach od 18 
do 21 maja w Lublinie. W mi-
strzowskich zmaganiach We-
ronika zdobyła dwa srebrne 
i jeden brązowy medal w ka-
tegorii seniorek. Wypełniła 

tym samym minimum kwali-
fikacyjne Polskiego Związku 
Pływackiego na Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Izraelu 
i Mistrzostwa Świata Junio-
rów w USA. Wychowanka tre-
nera Dariusza Gromulskiego 
w pierwszym dniu Mistrzostw 
Świata odbywających się 
w dniach od 23 do 28 sierp-
nia 2017 roku sprawiła miłą 
niespodziankę na dystansie 
50 m stylem klasycznym usta-
nawiając nowy rekord Polski 
juniorek siedemnastoletnich 
w wyścigu półfinałowym osią-
gając wynik 0:31,44. W wyści-
gu finałowym zajęła piąte 
miejsce na świecie osiągając 
rezultat 0:31,50. Na dystansie 
100 m stylem klasycznym pły-
waczka zajęła trzynaste miej-
sce w czasie 1:10,32 kończąc 
rywalizację w półfinałach.
Michał Parczewski, zawod-
nik Klubu Karate Shotokan, 
w dniach od 19 do 20 maja 
2017 roku uczestniczył w Aka-
demickich Mistrzostwach Pol-
ski w karate i po raz kolejny 
został Akademickim Mistrzem 
Polski w kategorii kumite do 
67 kg.          (GB)
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INWESTYCJA | końCzą się praCe przy 
przebudowie osiedlowej sieCi Ciepłow-
niCzej przy ul. e. plaTer.

SAMORZĄD | przedłużono Termin zbierania wniosków do TegoroCznej, premierowej edyCji budżeTu obywaTelskiego w łebie. 
na razie złożono Tylko dwa wnioski.

 REKLAMA                                           36/2017/PR
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Tylko dwa wnioski do BO w Łebie
Słabe zainteresowanie 
ze strony mieszkańców 
i ich prośby o więcej cza-
su sprawiły, że samorzą-
dowcy zdecydowali się 
na przedłużenie terminu 
przyjmowania wnio-
sków do 15 października. 
Wcześniej planowano za-
kończenie przyjmowania 
wniosków pod koniec 
sierpnia bieżącego roku.
- Na razie wpłynęły tylko 
dwa wnioski. Jeden zakła-
da budowę w Łebie Skate 
Parku, drugi to pomysł 
zagospodarowania te-
renu Łabędziego Stawu, 
gdzie mają się pojawić 

m.in. ławki dla wędkarzy 
- informuje Julia Tomicka 
z UM Łeba.
Przypomnijmy, że w ra-
mach  2017 mieszkańcy 
Łeby otrzymają do dys-
pozycji część dochodów 
uzyskanych ze stref płat-
nego parkowania oraz 
nadwyżki dochodów z ty-
tułu opłaty miejscowej.
Środki będą mogły być 
przeznaczone na projek-
ty inwestycyjne i niein-
westycyjne (wysokość 
projektów nieinwestycyj-
nych nie może przekro-
czyć 10% całości środków 
przeznaczonych na po-

trzeby realizacji budżetu 
obywatelskiego), które:
- należą do zadań wła-
snych gminy,
- nie naruszają obowiązu-
jących przepisów prawa,
- nie są sprzeczne z obo-
wiązującymi w gminie 
planami i programami, 
w tym w szczególności 
z planami zagospodaro-
wania przestrzennego, 
programami branżowymi, 
unijnymi, -przedsięwzię-
ciami wpisanymi do Wie-
loletniej Prognozy Finan-
sowej, itp.,
- nie kolidują z zadaniami 
rozpoczętymi lub plano-

wanymi do realizacji przez 
Gminę Miejską Łeba,
-  możliwe są do zrealizo-
wania w trakcie jednego 
roku budżetowego.
Projekt będzie musiał być 
realizowany na terenie, do 
którego Gmina Miejska 
Łeba posiada prawo do 
dysponowania. To miejsce 
musi być także dostępne 
dla ogółu mieszkańców.
Urzędnicy podkreślają, że 
preferencje będą miały 
projekty w pełni gotowe 
do realizacji, tj. posiadają-
ce niezbędne zezwolenia, 
uzgodnienia itp.
(GB)

W ramach inwestycji działa 
tam już preizolowana sieć 
ciepłna, powstaną także  
dwufunkcyjne węzły ciepl-
ne. Inwestycja przy ul. E. 
Plater prowadzona jest w 
ramach projektu dużego 
projektu ze wsparciem unij-
nym „Modernizacja Miej-
skiej Sieci Ciepłowniczej w 
Lęborku”. Ponad 3,9 mln zł 
dofinansowania pochodzi 
z Programu Regionalnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, z osi prio-
rytetowej 10 Energia. Spółce 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Lę-
borku przyznano dofinan-
sowanie w wysokości 53,5 % 
kosztów kwalifikowanych tj. 
nie więcej niż 4 019 851,19 
zł. Wartość całego projektu 
wynosi 9 341 900,88 zł.
Projekt i inwestycje w nim 
zawarte zostaną zrealizowa-
ne do końca grudnia 2021 
roku.
W ramach projektu prze-
budowana została sieć 

ciepłownicza oraz montaż 
50 nowoczesnych węzłów 
ciepłowniczych, w tym 37 
węzłów dwufunkcyjnych 
(co i cwu) i 13 węzłów jed-
nofunkcyjnych (co).
Kluczowym rezultatem pro-
jektu będzie obniżenie strat 
ciepła na przesyle w stosun-
ku do całej sieci o 12.486 
GJ/a tj. o 21,12%, a tym sa-
mym poprawa sprawności 
funkcjonowania komunalnej 
infrastruktury energetycznej 
w Lęborku. Efektem ponad 
9 milionowej inwestycji bę-
dzie nie tylko ograniczenie 
emisji szkodliwych substan-
cji do środowiska (1.554 ton 
równoważnikowych CO2), 
ale ograniczenie w zuży-
ciu energii co przyniesie 
oszczędności finansowe dla 
gminy i mieszkańców.
Prace związane z montażem 
i uruchomieniem węzłów 
cieplnych na osiedlu E.Plater 
powinny zakończyć się do 
końca września br.
(UM)



Zagan Acoustic zaprezentu-
je  kompozycje inspirowane 
muzyką ludową z różnych 
regionów świata. Wśród nich 
kompozycje Krzesimira Dęb-
skiego, Pawła Zagańczyka, 
Vieczeslawa Siemionowa, 
Anny Marii Huszczy czy Ma-
cieja Zimki. 
Grupę tworzą czterej wy-

kształceni klasycznie nie-
tuzinkowi instrumentaliści. 
Każdy z muzyków wnosi do 
zespołu swoje indywidual-
ne spojrzenie,  wpływające 
ostatecznie na brzmienie 
całego kwartetu. Grupa po-
wstała w 2006 roku  w Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku 
z inicjatywy Joachima Łucza-

ka i Pawła Zagańczyka – od 
którego nazwiska pochodzi 
nazwa grupy. W repertu-
arze muzyków znajdują się 
głównie autorskie kompozy-
cje. Zarejestrowane zostały 
one na debiutanckiej płycie 
zatytułowanej „3:1”. Album 
nagrany został z pierwszym 
klarnecistą zespołu – przed-

wcześnie zmarłym Jakubem 
Kubalą. Zagan Acoustic jest 
doskonale znany meloma-
nom na Wybrzeżu. Na za-
proszenie zagranicznych 
instytucji kulturalnych kon-
certowali na Litwie, Słowacji, 
Szwecji, Niemczech i Szwaj-
carii. Twórczość zespołu pre-
zentowana była kilkakrot-
nie w audycjach radiowych 
i telewizyjnych m.in. TVP 
Gdańsk, Program 2 Polskie-
go Radia, Polskie Radio RDC, 
Radio Gdańsk, Radio Głos, 
Radio Niepokalanów. Wybit-
ny twórca teledysków mu-
zycznych Yach Paszkiewicz 
wykorzystał kompozycje Za-
gan Acoustic do swoich re-
alizacji filmowych. Zaaranżo-
wane zostały one również na 
orkiestrę kameralną. Muzycy 
występowali wówczas w roli 
solistów z Polską Filharmo-
nią Kameralną pod dyrekcją 
Wojciecha Rajskiego.
Bilety w cenie 15 złotych 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 oraz 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej „Brama Kaszubskie-
go Pierścienia” przy al. Nie-
podległości 6. Zachęcamy do 
wcześniejszego nabywania 
wejściówek.            (BG)

Zagan Acoustic w Lęborku
KONCERT | lęborskie CenTrum kulTury „fregaTa” zaprasza na konCerT kwarTeTu „za-
gan aCousTiC”. To wyjąTkowe wydarzenie muzyCzne odbędzie się w soboTę, 23 wrze-
śnia w sali kinowej przy uliCy gdańskiej  12  w lęborku. poCząTek o godzinie 18:00. 

ZAPOWIEDŹ | prawie 100 praC arTysTy zdzisława beksińskiego będzie można obej-
rzeć w biblioTeCe miejskiej w lęborku. wernisaż wysTawy „beksiński nieznany” zosTał 
zaplanowany na 22 września o godzinie 18.
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

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

Na układy nie ma rady
Komedia obyczajowa/ Polska

Drobny przedsiębiorca Marek Nie-
wiadomski (Grzegorz Małecki) led-
wo wiąże koniec z końcem, usiłując 
spłacić długi i kredyty zaciągnięte 
na nowy biznes. Kiedy, ku rozpaczy 
Marka i jego małżonki (Katarzyna 
Glinka), wszystkie życiowe plany – w 
tym wymarzone wakacje na Kana-
rach – zaczynają się sypać, męż-
czyzna otrzymuje propozycję nie 
do odrzucenia. Jest nią stanowisko 
drugiego wiceministra w jednym 
z państwowych resortów. Wraz z 
ciepłą posadką przychodzą wpły-
wy i pieniądze, a także niezliczone 
propozycje korupcyjne i… matry-
monialne. Czy stawiający pierwsze 
kroki w świecie biznesu i wielkiej 
polityki Marek okaże się uczciwym 
obywatelem, czy też swoimi wybo-
rami potwierdzi gorzką regułę, że na 
układy nie ma rady…

To
Horror/ USA/ 135min

Kiedy w mieście Derry w stanie Ma-
ine zaczynają znikać dzieci, grupa 
dzieciaków musi stawić czoła swoim 
największym lękom. Na ich drodze 
staje nikczemny klaun o imieniu 
Pennywise, który zapisał się na kar-
tach historii jako morderca lubujący 
się w zadawaniu bólu. Film oparty 
jest na motywach niezwykle popu-
larnej powieści  Stephena Kinga pod 
tym samym tytułem, która przeraża 
czytelników od dziesięcioleci.

Czwartek, 21.09.2017
17:30 - Photon
20:00 - To

Piątek, 22.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D- 
PREMIERA
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali - 
PREMIERA

Sobota, 23.09.2017
18:00 - Koncert Zagan Acoustic
20:30 - Ptaki śpiewają w Kigali

Niedziela, 24.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali

Poniedziałek, 25.09.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 26.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali

Środa, 27.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali

Czwartek, 28.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali

Piątek, 29.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks - PREMIERA
20:15 - Botoks

Sobota, 30.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

Niedziela,01.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

Poniedziałek, 02.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

Wtorek, 3.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Środa, 4.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Czwartek, 5.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Lębork, ul. Gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl
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Beksiński w bibliotece
Wystawa ukazuje mało znany 
dorobek artysty, obejmujący 
głównie prace fotograficzne 
pochodzące z lat 1955-1960r., 
od fotografii malarskiej, 
w której artysta pokazuje 
swoją wrażliwość na piękno, 
poprzez fotografię quazzi re-
porterską, abstrakcyjną czy 
kreacyjną, gdzie wyraźnie 
zauważamy jego zacięcie 
reżyserskie (w końcu zawsze 
chciał reżyserować filmy), 
część fotograficzną wystawy 
kończy fotografia drastyczna 
oraz zestawy zdjęć, pozornie 
nie mające ze sobą związ-
ku, poprzez które Beksiński 
próbuje wciągnąć widza do 
wymyślonej przez siebie 
opowieści.
Dopełnienie wystawy sta-
nowi pokaz „Beksiński VR”, 
w którym dzięki specjalnym 
goglom można rozpocząć 
kilkuminutową podróż po 
świecie obrazów Beksińskie-

go. Prezentacja, wykorzystu-
je gogle Samsung Gear VR 
oferując uczestnikom po-
dróż poprzez świat inspiro-
wany wybranymi obrazami 
Zdzisława Beksińskiego. Pre-
zentacji towarzyszy muzyka 
oraz dźwięki, pogłębiające 
wrażenie przeniesienia do 
innej „przestrzeni”.

Wystawa oprócz wymiaru 
artystycznego posiada rów-
nież walory edukacyjne, bo-
wiem towarzyszą jej wykłady 
biograficzne poświęcone 
artyście, prowadzone przez 
Fundację Beksiński oraz po-
kazy kilku filmów dokumen-
talnych.
Wystawa będzie dostęp-

na w lęborskiej placówce 
w dniach 22 – 27 września 
w godz. 11-19 w Klubie bi-
blioteki. Wstęp koszuje 5 
złotych, pokazy VR kosztują 
również 5 złotych.
Zdzisław Beksiński (1929-
2005)-  to jeden z najznako-
mitszych polskich artystów 
tworzących w XX w. Ukoń-
czył architekturę na Politech-
nice Krakowskiej. Działalność 
artystyczną rozpoczął na po-
czątku lat 50. jako fotografik, 
potem zajął się rysunkiem 
i malarstwem. W latach 70. 
i 80. stał się popularny za-
równo w kraju, jak i za grani-
cą. Wówczas też ukształtował 
się jego charakterystyczny, 
wizyjny sposób obrazowa-
nia, nazywany realizmem 
fantastycznym. Jego obrazy 
pokazywane były w presti-
żowych galeriach we Francji, 
w Niemczech, Włoszech, czy 
Japonii.                                (BG)



11|gle24.pl/aktualności Czwartek, 21 września 2017

POMORZE| nowy prezes CenTrum hurTowego rënk - sławomir nieCko - powiTał w minioną soboTę gośCi popularnej w naszym 
regionie imprezy „jesień w ogrodzie”.

Wrzoścami jesień się zaczyna

Wszak kaszubska nazwa Cen-
trum zobowiązuje. Najpierw 
prezes Niecko podziękował 
Panu Bogu i przyrodzie, że 
akurat ta sobota stała się 
pogodną przerwą w pomor-
skim lecie deszczowców. 
Pogratulował odwiedzają-
cym imprezę trafnej decyzji, 
bo jesień to najlepszy czas, 
aby przygotować ogród do 
przezimowania i w perspek-
tywie - wiosennej zielonej 
zabawy. Pewnie zaprosi też 
w przyszłym roku na koloro-
wą Wiosnę w Ogrodzie. 
Goście imprezy zastanawia-
li się co dziś powinni zrobić 
w ogrodzie, aby im ten zielo-
ny salon rozkwitał i piękniał 
przez cały rok i z roku na rok. 
Ułatwiało im to ponad stu 
wystawców, wśród których 
prym wiedli fachowcy, któ-
rzy chętnie dzielili się swą 
wiedzą.
Klienci ochoczo korzystali 
z tej okazji, bo jak powiedział 
mi pan Zbigniew, woli kupić 
od wystawcy z Rënku, po-
nieważ po pierwsze nie jest 
on anonimowy, tylko ma na 
stoisku tabliczkę z informa-
cją, gdzie swe ogrodnicze 
gospodarstwo prowadzi, po 
drugie wie jakie odmiany 
w naszym pomorskim sub 
klimacie będą dobrze rosły, 
natomiast rośliny kupowane 
w hipermarketach są wpraw-

dzie tanie, ale często wkrótce 
nadają się tylko na śmietnik.  

Cały Rënk był we wrzosach, 
wrzoścach i hortensjach...
Już na pierwszy rzut oka 
było widać barwy wrzosów 
- różowe, czerwonawe, lila, 
fiolety i ogromne kwiaty 
hortensji. To hortensje bu-
kietowe, naśladujące kiście 
wiosennych lilaków, kwit-
nące aż do mroźnych dni. 
Są to nowe odmiany - pach-
nące i barwne, o odpor-
ności na zimno, kwitnące 
na jednorocznych pędach, 
które - jak informuje mój 
przewodnik - pan Zbigniew, 
przycinamy wiosną, świet-
nie nadające się na tereny 
wysoczyzny kaszubskiej.  
Dalej szaleństwo wrzosów 
i wrzośców - cały festiwal ko-
lorów i wzorów, wymarzona 
ozdoba jesiennego ogrodu 
i nie tylko jego, bo upięk-
szamy nimi tarasy i balkony, 
zastępując w skrzynkach 
i donicach kwiaty jedno-
roczne, które już przekwitły 
i pożółkły. 
Ostatnio bardzo modne zro-
biły się też trawy – i słusznie, 
bo jak zobaczyliśmy, teraz 
kwitną, a ich pióropusze 
będą zdobić ogród całą zimę.  
Pan Zbigniew przypomina 
też, że należy kupić byliny, 
które uzupełnią wiosną ra-
baty kwiatów jednorocz-
nych, czyli: okazałe rudbe-
kie, pysznogłówki, rozwary, 
kolorowe jeżówki i jak to 
tam się wszystko nazywa...
 
Nie tylko królowa angielska 
wie, jaką atrakcją ogrodu 
mogą być trawniki. 
Chcąc się cieszyć zielonym 
dywanem od wiosny, po-
winniśmy skorzystać z po-
rad specjalistów jaką trawę 
wybrać, aby pasowała do 
wyznaczonego miejsca 
w ogrodzie. Ale soczysta 
zieleń to tło dla barwnych 
kwiatów. Myśląc już o wio-
śnie, sadzimy rośliny ce-
bulowe: tulipany, narcyzy, 
czosnki, bogactwo cebulek 
oferowali wystawcy na Rënku.  
- Możemy posadzić też drze-
wa i krzewy ozdobne – za-
chwalał pan Zbigniew. Teraz 
najlepiej widzimy, jakie mają 
łodygi, formy koron, kolory 
liści i kwiatów. Pozwala to 
dobrze wybrać i zaprojek-
tować dla nich najlepsze 
miejsce w ogrodzie. Mamy 
ułatwione zadanie - rośliny 
są ukorzenione w donicz-
kach, a my przenosimy je 
tylko na miejsce stałe. Nie-
długo – przed nadejściem 

chłodów przygotowujemy 
rośliny do przezimowania, 
usypując kopczyki i zakła-
dając osłony przeciwmro-
zowe. Z tak przygotowa-
nymi i zabezpieczonymi 
roślinami z sukcesem wej-
dziemy w okres wiosenny.  
 
Trochę owoców też się przyda 
- Jesień to najlepszy czas, 
aby uzupełnić część sadow-
niczą w naszym ogrodzie 
– radzi pan Zbigniew. - Te-
raz możemy kupić drzewka 
ukorzenione w doniczkach, 
ale wiadomego pochodze-
nia i korzystając z rad facho-
wych ogrodników. Trzeba 
rozsądnie zaplanować ilość 
drzewek, gatunków a nawet 
rozważyć ich nasadzenie 
według stron świata, tak, 
aby szybciej rosnące, np. śli-
wy, nie zasłoniły światłolub-
nych wiśni, brzoskwiń czy 
moreli. W małym ogrodzie 
planujemy niewiele drze-
wek, ale warto mieć te, któ-
re kolejno owocują w ciągu 
lata. Gdy sadzimy jabłonie, 
dobrze wybrać różne ga-
tunki - bardzo wczesne, 
letnie i zimowe. W każdym 
ogrodzie można posadzić 
brzoskwinię, morelę lub 
wiśnię, które w czasie kwit-
nienia są też jego ozdobą.  
- Krzewy owocowe to waż-
ny dział naszego ogrodu – 
przekonuje pan Zbigniew. 
Możemy sadzić porzeczki, 
agrest, borówki, maliny, je-
żyny itp. Mogą być to formy 
krzewiaste lub, jeśli mamy 
mniej miejsca - drzewkowe, 
które pozwalają na równole-
głą uprawę pod ich korona-
mi, np. kwiatów. Rozsądnie 
jest posadzić nowe odmiany 
malin, które owocują na licz-
nych pędach do zimy. Także 
truskawki - obowiązkowo 
wręcz sadzona krzewinka 
w ogrodzie, ma odmiany 
owocujące całorocznie. 

Jesień w Ogrodzie to też lu-
dowy festyn
Kapela rżnęła od ucha do 
ucha, na stoiskach gospo-
dynie – nie tylko kaszub-
skie - oferowały regionalne 
pyszności, a honorowi go-
ście w towarzystwie prezesa 
Sławomira Niecko, ogląda-
jąc jesienną ofertę zastana-
wiali się jak upiększyć swe 
otoczenie. Widzieliśmy np. 
Danutę Makowską – Re-
gionalną Dyrektor Ochrony 
Środowiska, a nad wszyst-
kim czuwał przewodniczący 
Rady Nadzorczej Rënku Ka-
zimierz Janiak. 
Anna Kłos

Prezes Sławomir Niecko
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Biesiada w Łebie Lębork uczcił 
pamięć Sybiraków

Ameryka Południowa 
w BiblioteceZAPOWIEDŹ | zabawa z animaTorami 

przy muzyCe na żywo i Ciepłym poCzę-
sTunkiem. zapowiada się huCzne za-
końCzenie sezonu w łebie.

UROCZYSTOŚĆ | mieszkańCy lęborka  
zapalili zniCze, złożyli kwiaTy i oddali 
hołd sybirakom.

ZAPOWIEDŹ | odkryj siebie i świaT na 
nowo z podróżująCą lęborCzanką 
aleksandrą wołoCznik.

Mieszkańcy Łeby i okolic 
oraz turyści już niedługo (30 
września) spotkają się w Por-
cie Jachtowym. Na ten dzień 
zaplanowano moc atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Będzie 
dmuchaniec, basen z piłecz-
kami, animacje dla dzieci 
i konkursy. O dobrą atmos-
ferę zadba Zespół Detko 
Band. Michał Sałata, asystent 
Burmistrza Miasta Łeba ds. 
kultury i sportu mówi, że za-
interesowanie imprezą jest 
wyjątkowo duże.
- Impreza po raz pierw-
szy odbyła się ubiegłego 
roku, a frekwencja i tak była 
wyjątkowo duża. Udział 
w biesiadzie wzięło ponad 
500 osób. Wydarzenie jest 

swego rodzaju podzięko-
waniem Burmistrza Łeby 
Andrzeja Strzechmińskiego 
i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zdzisława Stasiaka. 
Urząd Miasta jest wdzięczny 
mieszkańcom i przedsię-
biorcom za współpracę i za 
to, że w sezonie Łeba tętni 
życiem. Tegoroczna biesiada 
również zapowiada się obie-
cująco - mówi Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta 
Łeba ds. kultury i sportu.
Organizatorzy biesiady na 
zakończenie lata zazna-
czają, że wszystkie atrakcje 
i konsumpcja są darmowe. 
Początek imprezy o godz.        
15:00. (AD)

fo
t. 

m
ic

ha
ł s

ał
at

a

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Poznają nowe miejsca, cieka-
wych ludzi i niesamowite hi-
storie oraz wspólnie smakują 
świata - tak wyglądają spotka-
nia globtroterów w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Lę-
borku.
Najbliższe zebranie skupio-
ne będzie na podróżującej 
mieszkance Lęborka, Aleksan-
drze Wołocznik. Lęborczanka 
jest miłośniczką Ameryki Po-
łudniowej, w szczególności 

Kolumbii. W swoich podró-
żach stara się przede wszyst-
kim poznawać ludzi, kuchnię 
i kulturę. Nierzadko stroni od 
popularnych turystycznie 
miejsc. Podróże są dla niej 
sposobem na odkrywanie 
siebie i świata.
Spotkanie odbędzie się 
28 września o godz. 18:00 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Lęborku. Wstęp wolny.
(AD)

Lęborczanie po raz kolej-
ny uczcili pamięć Polaków 
zamieszkujących przed-
wojenne Kresy Wschodnie 
i wywiezionych na Sybe-
rię oraz do Kazachstanu. 
Uroczystość tradycyjnie 
już odbyła się wczoraj (18 
września) przy Pomniku 
Zesłańców Sybiru w Lę-
borku.  
Wydarzenie w Alei Sybi-
raków rozpoczęła się od 
Hymnu Państwowego oraz 
wysłuchania Hymnu Sybi-
raków. Część artystyczną 
wypełnił montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu 
uczniów VII klasy Zespołu 
Szkół w Garczegorzu. Mło-
dzież do występu przygo-
towały Panie Bożena Le-
nart i Izabela Płotka.
W przemówieniu Bur-
mistrz Lęborka Witold 
Namyślak przypomniał 
wydarzenia sprzed 78 lat, 
kiedy to o świcie Armia 
Czerwona przekroczyła 
wschodnie granice Polski 

i zajęła ponad połowę jej 
terytorium, zamieszkałą 
przez blisko 14 mln ludzi. 
Wspomniał także o okrut-
nym losie nie tylko wzię-
tych do niewoli polskich 
żołnierzy, ale także miesz-
kańców zajętych przez Ar-
mię Czerwoną. 
Uroczystość zakończyła 
się złożeniem wiązanek 
kwiatów i zapaleniem zni-
czy pod Pomnikiem Ze-
słańców Sybiru przez de-
legację samorządowców z 
miasta i powiatu, komba-
tantów, szkół, przedszkoli 
i organizacji społecznych. 
W wydarzeniu udział 
wzięły poczty sztandaro-
we Związku Sybiraków, 
oraz szkół z Lęborka i Gar-
czegorza.
Organizatorami wyda-
rzenia w Alei Sybiraków 
były władze samorządowe 
miasta i powiatu oraz Koło 
Związku Sybiraków w Lę-
borku. 
(AD)
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SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

REKLAMA                            U/2017/RL

Polub nasz profil na fb i bądź na bieżąco:

fb.com/gle24

Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAM nieruchomość dom z działka. 
Jeśli cenisz spoku i lubisz przyrodę. Posesja 
położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7pokoi kuchnia korytarz 
łazienka weranda cały podpiwniczony. Kon-
takt Domatowko JP/22. Lub tel. 784 950 657.

SPRZEDAM mieszkanie 3~pokojowe w  rumi, 
65 m2 nowoczesne osiedle. tel 794710073

SPRZEDAM dzialke ogrodnicza w Wejhe-
rowie ulica Sucharskiego informacje pod nr 
889866663

SPRZEDAM działkę ogrodnicza w Wej-
herowie z domem murowanym. Cena ok. 
60.000zl. Tel 602 214 097

SPRZEDAM działke budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lebork 1033m2 cena 
39.000 602306210

SPRZEDAM dzialke ogrodnicza, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto tel.570 632 
747

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

WYNAJMĘ
Lokal do wynajecia na dzialalność gospo-
darczą pow. 60 m Wejherowo ul. Kopernika 
19 tel.507708413

WYNAJME kawalerke calkowicie umeblo-
wana w nowe meble oraz sprzet Wejherowo.
Koszt najmu 900 zl  .Tel. 510-273-000

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKUTER Jawa 50, 1977r. cytrynowo-
blekitny, 2T, 2 osob. cena: 3999zl. Tczew 
tel.735001684

JAWA 350TS\ ’tylko kola 16”p/ tyl,cena:170zl.
Tczew tel.735001684

SKUTER Piaggio Ciao, 1995r. 2T, czarny,1o-
sob.automat. cena:2856zl.Tczew735001684

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z akce-
soryjnym wydechem na kat. B, gwarancja 
producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ
SKUP aut kasacja awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto czesci 789345593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, 
spanie – jedzenie zagwarantowane – Niem-
cy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI

POŻYCZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna Pa-
now sponsorów tel.514120213 sopot

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

RÓŻNE

POSZUKUJE mlodego, silnego, uczciwego 
mezczyzny najlepiej samotnego, który pod-
jalby sie paleniem w piecu za jedzenie tel. 
889866663

SPRZEDAM kloszową suknie ślubną w roz-
miarze 36-38 po jednym weselu, cena 600 zł, 
tel. 503 923 874

SPRZEDAM odkurzacz ,przeciwalrgiczny do 
prania dywanow i tapicerek 950 zl ,t 790 290 
835 Sierakowice

SIANO, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
trasportu. tel.506250477

DREWNO opalowe, buk, sosna i galeziow-
ka, porabąne, ułożone możliwy transport. 
506250477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz. 4.500zl.  tel.506250477

SPRZEDAM wanne akrylową 140x70 cena 
150 zł. tel.58/7781735

ZIEMNAKI wineta nie sortowane 40 groszy.
ROTACJNA SUPSKA stan dobry 1750 zł częst-
kowo 510751837

GARBOWANE skóry owcze białe szt.4 tanio 
sprzedam tel.726457920

BECZKI plast.200l. na działke do wody czy-
ste tel.511841826

RURY plastikowe250x10x05szare cena6zl szt 
tel511841826

SPRZEDAM fotel rozkladany 2 osobowy 
stan dobry. cena 100zl.wejherowo tel .517 
159 871

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wy-
posażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

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

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

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



Rekordowy Bieg Charytatywny
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RELACJA| TrzeCia edyCja pko biegu CharyTaTywnego w lęborku zgromadziła rekor-
dową liCzbę uCzesTników - 50 dorosłyCh i 15 dzieCi.

NORDIC WALKING | leonard i wikToria 
naCzk po raz kolejny zaTriumfowali na 
podium w dysCyplinie nordiC walking. 

Zawody rozpoczęły się w so-
botę 16 września o godzinie 
9. Uczestnicy otrzymali nu-
mery startowe, a dodatkowo 
organizator rozdał aż 50 pa-
miątkowych koszulek. Po za-
pisach wszyscy wzięli udział 
w rozgrzewce. Start biegu 
przewidziano na 9.30.
Zasady były następujące. 
Sztafeta pięcioosobowa bie-
gnie przez godzinę, a każde 
jej okrążenie zostanie póź-

niej przeliczone na złotówki.
Na stadionie spotkało się 10 
dorosłych sztafet i 3 dziecię-
ce. Emocji nie brakowało. 
Każdy biegł jak najszybciej, 
o czym świadczy wynik. Je-
den z najwyższych w Polsce 
- aż 475 przebiegniętych 
okrążeń stadionu miejskie-
go. Dorośli przebiegli 376 
okrążeń, resztę (aż 99!) prze-
biegły dzieci!
PKO Bieg Charytatywny to 

impreza biegowa organizo-
wana raz do roku w 12 głów-
nych miastach oraz w do-
datkowych 33 lokalizacjach 
w całej Polsce. Impreza ma 
na celu zgromadzenie jak 
największej ilości funduszy 
przeznaczonych na dożywia-
nie dzieci z ubogich rodzin. 
Fundusze pochodzą z wpłat 
na konto, min za uczestnic-
two, ale co najważniejsze, 
z ilości wybieganych okrą-

żeń. Każdego okrążenie to 
środki finansowe przezna-
czone na szczytny cel.
W Lęborku PKO Bieg Cha-
rytatywny organizuje Sto-
warzyszenie KREATIVSPORT 
Aleksandra i Paweł Mazur. 
Organizatorzy już teraz za-
praszają na październikowy 
Test Coopera. To wydarzenie 
odbędzie się 14 października 
o godzinie 9.30 na lęborskim 
stadionie miejskim.         (BG)
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Rodzinny sukces

Ostatnie w tym sezonie za-
wody z cyklu Pucharu Polski 
Nordic Walking odbyły się 9 
września w Hajnówce (wo-
jewództwo podlaskie). Na 
starcie stanęło ponad 900 
zawodników. Uczestnicy 
rywalizowali ze sobą indy-
widualnie, drużynowo oraz 
na trzech dystansach: 5, 10 
oraz 21 km z podziałem na 
kategorie wiekowe i płeć. 
Na zawodach ambasado-
rami byli aktorzy Justyna 
Kowalczyk oraz Tamara Ar-
ciuch i Bartłomiej Kasprzy-
kowski.
Lębork reprezentowała zna-
na już rekordowa rodzina - 
Leonard Naczk i jego córka 
Wiktoria. Lęborczanka na 
dystansie 5 km w kategorii 
Junior stanęła na I miejscu 
na podium. Otrzymała ty-
tuł Mistrzyni Polski w Nor-
dic Walking. Natomiast 
Leonard Naczk na dystan-
sie półmaratonu zdobył II 
miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej i został Wicemistrzem 
Polski.
Zwycięska dwójka ma na 
swoim koncie więcej osią-
gnięć. 29 kwietnia w Miel-

nie odbyła się inauguracja 
Pucharu Polski Nordic Wal-
king 2017. Wiktoria Naczk 
wystartowała na dystansie 
5 km w kategorii „K-Jun” 
i zajęła I miejsce. Leonard 
Naczk zdobył wtedy I miej-
sce na trasie o długości 21 
km, lęborczaninowi udało 
się również zająć II miejsce 
w kategorii Open w Msz-
czonowie.
Kolejne sukcesy rodzina 
odniosła 1 maja w Tour 
Bałtyku Puchara Pomorza 
w Sianowie. Leonard star-
tował na dystansie 10 km 
i zajął VII miejsce. Jego cór-
ka rywalizowała natomiast 
na dystansie 5 km i zdobyła 
I miejsce. Tego samego dnia 
podczas Biegu Asterixa na 
3 km również stanęła na 
I miejscu na podium w ka-
tegorii Open dla kobiet. 
Dwa dni później rekordowa 
rodzina walczyła w Pucha-
rze Pomorza Nordic Wal-
king w Koszalinie. Wiktoria 
startowała w dystansie na 5 
km i po raz kolejny zdoby-
ła I miejsce. Leonard Naczk 
w rywalizacji na 10 km zajął 
miejsce VII.                   (AD)



#GramyDlaLeborka

6 wygranyCh i 1 remis. Taki dorobek ma zespół pogoni po półTora miesiąCa gry w iV lidze. drużyna z lęborka od kilku Tygodni 
przewodzi w ligowej Tabeli i z opTymizmem paTrzy w przyszłość. Trener walkusz odważnie sTawia na młodyCh wyChowanków, 
a Ci odwdzięCzają się dobrą grą.

To był rewanż za kopenhagę 2 Tygodnie Temu” żarTowali nasi 
zawodniCy  po sparingu w gniewinie. 

Lider z Lęborka to brzmi dumnie!

Wielu sympatyków lęborskiej Po-
goni zastanawiało się jak Pogoń 
wejdzie w nowy sezon po spadku 
z 3 ligi. Otwarcie sezonu w wyko-
naniu Pogoni okazało się bardzo 
dobre. 2 celne trafienia młodzie-
żowca Kamila Klimasa w Gdyni z 
Arką II i gol otwarcia Filipa Kreffta 
dały 3 punkty w starciu z rezerwa-
mi żółto-niebieskich. Tydzień póź-
niej wygrana 1:0 z Drutex Bytovia 
II była początkiem dobrej passy 
biało-niebiesko-czerwonych. W 
sierpniu Pogoń pokonała u siebie 
2:1 Anioły Garczegorze, tydzień 
później zremisowała 1:1 w Gnie-
winie ze Stolemem, by pod koniec 
sierpnia, w derbowym spotkaniu z 
Gryfem Słupsk po golu Wesserlin-
ga zgarnąć pełną pulę (1:0) w kla-
syku Pomorza Środkowego. 

W kolejnym wyjazdowym meczu 
z Gedanią Gdańsk grając przez 
ponad godzinę w osłabieniu po 
czerwonej kartce Klimasa po he-
roicznym boju Pogoń wygrywa 
2:1. W ostatni weekend w trudnym 
meczu w Rumi z Orkanem kolejny 
komplet punktów. Zwycięskiego 
gola na 1:0 zdobył Piotr Łapigrow-
ski. 
Seria zwycięstw przyniosła zespo-
łowi z Lęborka fotel lidera. Warto 
zaznaczyć, że lęborczanie mają 
do rozegrania zaległe spotkanie 
z Sokołem Wyczechy (goście nie 
przyjechali na mecz). Kibice z nie-
cierpliwością czekają na kolejne 
spotkania, a trener i zawodnicy 
obiecują, że zrobią wszystko by 
śrubować klubowe statystyki.

Najbliższe mecze Pogoni:
23 września 2017 (sobota) godz. 16.30 

Pogoń Lębork - Kaszubia Kościerzyna 
 

7 października 2017 (sobota) godz. 16  
Pogoń Lębork - Radunia Stężyca 

 
17-letni Filip Krefft (po lewej) przebojem 

przebił się wyjściowej „11” Pogoni

Zapisy do „Szkółki Pogoni” za pomocą specjal-
nego formularza do pobrania na stronie 

www.szkolkapogoni.pl

WYGRANA Z DUńCZYKAMI Nabór roczników 
2010, 2011 i 2012

Zespół juniorów młodszych 
Pogoni trenera Rafała Bar-
toszka 14 września br. sparo-
wał się z drużyną U-17 Akade-
mii Sportowej Vestsjællands 
Idrætsefterskole przebywa-
jąca na obozie sportowym w 
Hotelu Mistral. Mecz toczył 
się w trudnych warunkach 
pogodowych, przy mocnym 

wietrze i ulewie. Mimo tych 
przeciwności drużyna Po-
goni pokazała się z bardzo 
dobrej strony wygrywając 
z rówieśnikami z Danii 8:1.  
Drużna złożona z zawodni-
ków rocznika 2001, 2002 i 
2003 występuje w tym se-
zonie rozgrywkach junior B, 
Słupsk gr. I, a po 4 ligowych 

kolejkach ma na koncie 3 
zwycięstwa i 1 porażkę. 
- W tym sezonie mam do dys-
pozycji wyjątkowo liczną gru-
pę – mówi trener Rafał Bar-
toszek. - Na treningach mam 
ponad 20 piłkarzy. Do zespołu 
doszło kilku fajnych zawod-
ników z 2001, konkurencja w 
zespole jest duża.

Skład drużyny w sezonie 
2017/2018: 
Bramkarze:
Jakub Grzebiela (2001) 
Sebastian Dębowski (2001) 
Jakub Kuryło (2002) 
Filip Mikliński (2002) 
 
Obrońcy: 
Adam Blachowski (2001) 
Jakub Gosz (2002) 
Adrian Klepka (2001) 
Patryk Gliszczyński (2001) 
Filip Korzeniewski (2003) 
Bartosz Makurat (2003) 
Dorian Wilmont (2002) 
Oskar Wrześniewski (2002) 
 
Pomocnicy: 
Mateusz Koniuszy (2002) 
Klaudiusz Lange (2001) 
Patryk Mazurczyk (2002) 
Wiktor Miotk (2001) 
Szymon Tochman (2002) 
Jakub Doba (2002) 
Kacper Brzózka (2002) 
Bartosz Bigus (2001) 
Oskar Dawidowski (2001) 
Krystian Wenta (2001) 
 
Napastnicy: 
Mateusz Bladowski (2002) 
Mateusz Folger (2001) 
 
Trener: 
Rafał Bartoszek

Klub Pogoń Lębork zapra-
sza na treningi naborowe 
„Szkółki Pogoni”. Zajęcia 
piłkarskie prowadzone są 
we wtorki i piątki od godz. 

17.00 na Stadionie Miejskim 
przy ul. Kusocińskiego w Lę-
borku. Na treningi zaprasza-
my chłopców rocznika 2010, 
2011 i 2012.
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