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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 9 Października

Rozbudowa 
szkoły

Wtorek , 10 Października

Pomoc dla 
zwieRzaków 

Środa, 11 Października

lęboRk w czołów-
ce samoRządów

CzWartek, 12 Października

sezon na 
kostiumy 

Piątek, 13 Października

Głosowanie 
w b0 2018

 Sala gimnastyczna, sto-
łówka i kotłownia - to tylko 
kilka z nowych pomieszczeń, 
jakie pojawią się w Szkole 
Podstawowej w Szczenurzy 
(gmina Wicko).

 Kolejna przyczepa pełna 
kołder, koców i karmy trafiła 
do schroniska w Dąbrówce. 
Zbiórka wciąż trwa.To już dru-
ga dostawa w tygodniu, jaka 
pojechała z Łeby wprost do 
OTOZ „Animals” - Przytuliska 
w Dąbrówce.

 Lębork pod względem wy-
datków inwestycyjnych w ka-
tegorii Miasta Powiatowe stoi 
na 11 z 267 miejsc. Badacze z 
czasopisma „Wspólnota” wzięli 
pod lupę wydatki inwestycyjne 
samorządów z całej Polski.

 Właścicielka jednej z wy-
pożyczalni kostiumów mówi 
o ciekawostkach i zabaw-
nych sytuacjach związanych 
z wypożyczaniem kostiumów 
przez mieszkańców Lęborka.

 Rozpoczął się drugi tydzień 
głosowania nad projektami 
złożonymi w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku” 
na 2018 rok.

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

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku  Sp. z o.o. informuje, że w dniu Wszystkich Świętych 
oraz 28, 30, 31 października i 2 listopada, uruchomione zostaną dodatkowe połączenia komu-
nikacyjne z Cmentarzem Parafialnym.
Linie nie wymienione w Komunikacie kursują zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

W DNIU 1 LISTOPADA 2017 r.

W dniu 1.XI.2017r. (środa) obowiązuje rozkład w święta z dodatkowymi kursami w godzinach:

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz
PL. PIASTOWSKI– al. Wolności – Zwycięstwa – Krzywoustego – CMENTARZ

PL. PIASTOWSKI: 7.30, od 8:00 co 15 minut do godz. 15.40, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.
CMENTARZ: 7.45, od 8:15 co 15 minut do godz. 16.00, 16.20, 16.50,  17.20, 17.50, 18.20, 19.00.

Linia specjalna „C” Kanałowa (pętla) - Cmentarz

KANAŁOWA (pętla)– Komuny Paryskiej – Czołgistów - Armii Krajowej–Legionów Polskich–Traugutta- Wojska Polskiego 
–Słupska–Łasaka–Sportowa Kościół– Mieszka I - CMENTARZ

KANAŁOWA (pętla):  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

CMENTARZ – Mieszka I - Sportowa Kościół – Łasaka-  Wojska Polskiego –– Traugutta -  Legionów Polskich – Czołgistów – 
Komuny Paryskiej - KANAŁOWA (pętla)

CMENTARZ: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30.

UWAGA: Linia specjalna „C” będzie kursować w dniach 28 października i 1 listopada. 
UWAGA: Linia specjalna „C” nie będzie obsługiwała przystanku Sportowa – pętla.

Cena biletu: normalny: 2,30 zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny – 1,40 zł.
Bilet zakupiony u kierowcy: 2,60zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny 1,70 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. ul. Łokietka 5, tel: 0-59 862 14 51             e-mail: lebork.zkm@onet.pl

W dniach 28,30,31 pażdziernika(sobota, poniedziałek, wtorek) oraz 2 listopada (czwartek), w godzinach od 9:00 
do 17:00 autobusy linii specjalnej „S” oraz linii nr 2 i nr 20 od Pl. Piastowskiego do Cmentarza będą kursować z 20 

minutową częstotliwością. 

W DNIU 28 X.2017r.  (sobota)

W dniu 28.X.2017r. (sobota) obowiązuje rozkład w sobotę z dodatkowymi kursami linii specjalnych

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz
W godzinach od 09:00 do 17:00 autobusy linii specjalnej „S” oraz linii nr 2 i nr 20 od Pl. Piastowskiego do Cmentarza będą 

kursować z 20 minutową częstotliwością.  
Linia specjalna „C” Kanałowa (pętla) - Cmentarz

KANAŁOWA (pętla)– Komuny Paryskiej – Czołgistów - Armii Krajowej–Legionów Polskich–Traugutta- Wojska Polskiego 
–Słupska–Łasaka–Sportowa Kościół– Mieszka I - CMENTARZ

KANAŁOWA (pętla): 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

CMENTARZ – Mieszka I - Sportowa Kościół – Łasaka-  Wojska Polskiego –– Traugutta -  Legionów Polskich – Czołgistów – 
Komuny Paryskiej - KANAŁOWA (pętla)

CMENTARZ: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30.

Pełny rozkład jazdy autobusów :  www.zkm.lebork.pl
UWAGA: z uwagi na zwiększony ruch samochodowy i ewentualne korki  możliwe przesunięcia w czasach odjazdu auto-

busów. 
BILETY DO NABYCIA W KIOSKACH ORAZ U KIEROWCY W KAŻDYM AUTOBUSIE
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Magda Badulska
wyróżniona
LęBOrK | Magda reprezentowała Lębork w finaLe foto ModeLs po-
Land na krecie i zdobyła tytuł foto ModeLs of cretan HoLidays.

LęBOrK | w raMacH warsztatów piękna pani dorota JeLińska 
przeszła darMową, trwaJącą kiLka Miesięcy MetaMorfozę. 

OBWIESZCZENIE 
STArOSTY LęBOrSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

 ZEZWALAJĄCEJ NA rEALIZACJę INWESTYCJI DrOGOWEJ 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496),  

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

OBWIESZCZA SIę

 że w dniu 04.10.2017r. na wniosek Gminy Miasta Łeba, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta 
Łeby, została wydana decyzja ZRID nr 452/2017 (znak sprawy B.6740.242.2017.AE),  

o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na:
 „przebudowie z rozbudową ul. Turystycznej w Łebie wraz z instalacjami technicznymi”

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

Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego:
działki nr 341/5, 411, 43/6, 45/7, 45/12 obr. 2 w Łebie.

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 1/27 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 1/5 obr. 2 w Łebie),

działka nr 45/20 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 45/16 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/3 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/4 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/5 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),
działka nr 44/6 obr. 2 w Łebie (powstała po podziale działki nr 44/1 obr. 2 w Łebie),

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

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

działka nr 49/30 obr. 2 w Łebie.

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

 Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami moż-
na 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.

REKLAMA                                               25/2017/GM

Eliminacje regionalne do 
konkursu odbywały się w po-
nad dwudziestu regionach 
w kraju. Casting do Foto 
Models Poland miał miejsce 
11 września w Hotelu Hilton 
w Gdańsku. Spośród wielu 
kandydatek wybrano 4 naj-
piękniejsze, w tym Magdę 
Badulską, które pojechały 
na półfinał konkursu do War-

szawy. Tam również Lębor-
czanka spisała się świetnie i 
w składzie czternastu dziew-
cząt zakwalifikowała się do 
finału, który miał miejsce na 
Krecie.
Podczas tygodniowego po-
bytu na greckiej wyspie, 
dziewczyny uczestniczyły 
w sesjach zdjęciowych i za-
jęciach choreograficznych. 

Punktem kulmina-
cyjnym przygody 
była uroczysta gala 
(13 października), 
podczas której zo-
stała wyłoniona zdo-
bywczyni główne-
go tytułu konkursu 
Foto Models Poland 
2017 - Aleksandra 
Zatorska.
Magda Badulska z 
Lęborka również po-
radziła sobie świet-
nie. Lęborczanka 
zdobyła tytuł Foto 
Models of Cretan 

Holidays 2017.
Magda Badulska ma 22 lata i 
pochodzi z Lęborka. Jest cho-
reografem i ukończyła kurs 
instruktorski w szkole tańca 
Agustina Egurroli. Zdobyła 
wiele tytułów między inny-
mi: Queen of Exim Tours Tur-
cja, I Vice Miss Polski Ziemi 
Pomorskiej i Miss Nastolatek 
Ziemi Lęborskiej.  AD
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Przeszła metamorfozę 
w bibliotece

W bibliotece nie tylko 
można wypożyczać książ-
ki, dokształcać się intelek-
tualnie, ale również od-
być niezwykłą przemianę 
dla ciała i ducha, niczym 
ze znanych programów 
telewizyjnych.
Podczas II edycji Warsz-
tatów Piękna prowa-
dzonych w bibliotece, 
wyłoniono jedną uczest-
niczkę, która przeszła 
metamorfozę pod okiem 
specjalistów. Zwyciężczy-
nią została pani Dorota 
Jelińska, która urzekła 
organizatorów swoją 
motywacją do przemia-
ny. Metamorfoza trwała 4 
miesiące i zakończyła się 
sukcesem. 
- Chciałam zmienić swój wy-
gląd, ze względu na podjęcie 
zatrudnienia po długiej prze-
rwie związanej z wychowy-
waniem dzieci - mówiła Do-
rota Jelińska.
Pod okiem dietetyka Darii 
Opary, Pani Dorota stosowa-

ła dietę oraz regularnie ćwi-
czyła, dzięki czemu ubyło jej 
kilka zbędnych kilogramów. 
W chwilach załamania mo-
gła liczyć na wsparcie coacha 
Moniki Grobelnej i określić 
cele oraz zmotywować się do 
dalszego działania.
Efektem końcowym był 

przegląd szafy, wspólnie 
ze stylistką Aleksandrą 
Werenczuk-Hinc. Uwień-
czeniem wysiłków była 
sesja zdjęciowa wykona-
na przez Hannę Arendt-
Szczubiałę.
Pani Dorota odbyła me-
tamorfozę bezpłatnie. 
Inicjatywa zrodziła się z 
chęci zainspirowania ko-
biet do zrobienia czegoś 
dla siebie. Celem była nie 
tylko przemiana zewnę-
trza, ale również zmiana 
podejścia do żywienia, 
zmiana trybu życia oraz 
podniesienie pewności 
siebie. 
Dorota Jelińska przyzna-
je, że metamorfoza zmie-

niła jej życie. Teraz potrafi do-
stosować swoje stylizacje do 
typu sylwetki, potrafi też je 
samodzielnie i z dobrym skut-
kiem estetycznym zaaranżo-
wać. Inaczej także podchodzi 
do kwestii żywieniowych, co 
przekuło się z korzyścią dla 
zdrowia i figury. AD
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Cichy zabójca zbiera żniwo
POWIAT | każdego roku czad zostawia za sobą tysiące rannycH i dziesiątki przypadków śMierteLnycH.

poMorski fundusz rozwoJu 2020+ wesprze łącznie nawet 2000 przedsię-
biorstw na ponad 400 MLn zł udostępnianycH przez pośredników finan-
sowycH w postaci poszczegóLnycH produktów finansowycH. to koLeJny, 
po znaneJ Już inicJatywie JereMie, proJekt finansowany ze środków unii 
europeJskieJ, skierowany do firM z poMorza.

LęBOrK | Lęborczanie wybraLi inwestycJe, 
które zostaną zreaLizowane w 2018 roku 
w raMacH budżetu obywateLskiego.

Są wyniki 
BO 2018

W okresie jesienno-zimo-
wym przechodzimy przez 
sezon grzewczy. W do-
mach, w których urządzenia 
grzewcze oraz przewody 
kominowe i wentylacyjne są 
wadliwe lub źle użytkowa-
ne, wzrasta ryzyko śmiertel-
nego zatrucia czadem, który 
nazywany jest także cichym 
zabójcą. Swój przydomek 
zyskał dzięki temu, że jest 
niewidoczny oraz nie ma 
smaku ani zapachu.
Według statystyk Komendy 
Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, tylko w poprzed-
nim sezonie grzewczym, 
a więc w 2016 roku, zgłoszo-
no aż 3878 interwencji zwią-

zanych z tlenkiem węgla 
(czadem). Zalicza się do nich 
2229 rannych i 50 przypad-
ków śmiertelnych. 
Jak dochodzi do zatrucia 
czadem?
Tlenek węgla powstaje 
w wyniku niepełnego spala-
nia wielu paliw m.in. drewna, 
oleju, gazu, benzyny, nafty, 
węgla, ropy, spowodowane-
go brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do 
zupełnego spalania. Może 
to też wynikać z braku do-
pływu świeżego (zewnętrz-
nego) powietrza do urzą-
dzenia, w którym następuje 
spalanie.
Komenda Głównej Państwo-

Do głosowania uprawnio-
nych było 27 720 osób, a gło-
sy oddało ogółem jedynie 
1650 mieszkańców. Ostatnie 
głosy na wybrane projekty 
wpłynęły 14 października. Z 
kolei 16 października w Sali 
Rajców Urzędu Miejskiego w 
Lęborku nastąpiło otwarcie 
urny i przeliczenie głosów. 
Inwestycje, które zostaną zre-
alizowane w 2018 roku to:
W kategorii zadania niein-
westycyjne (do 10 tys. zł): 
„Psia kupa STOP” - pojemni-
ki na psie odchody, „Sprzęt 
oświetleniowy dla OSP” 
- oświetlenie ratownicze, 
„Spotkanie z historią” - festy-
ny, pikniki i gry historyczne, 

„Ruch to zdrowie” - Akade-
mia Piłkarska Diego.
W kategorii mały projekt 
zadanie inwestycyjne (do 
40 tys. zł):  „Bezpieczne 
przejście dla pieszych przy 
Biedronce” - ul. AK, „Boisko 
osiedlowe” - ul. Komuny Pary-
skiej, „Boisko do koszykówki” 
- obok pływalni „Rafa”, „Wiata 
rekreacyjno-turystyczna”.
W kategorii duży projekt 
zadanie inwestycyjne 
(do 200 tys. zł): „Rowerem 
pieszo i na rolkach nad rz. 
Łebę cz.3”, „Małpi Gaj” - obok 
pływalni „Rafa”, „Renowacja 
schodów” - Park Chrobrego, 
„Modernizacja placu zabaw 
przy przedszkolu nr. 9”. AD

Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw 
z Pomorskiego Funduszu rozwoju 2020+

Środki te pomogą mi-
kro i małym firmom 
zwiększać konkurencyj-
ność i innowacyjność 
poprzez 2 produkty: Mi-
kropożyczkę i Pożyczkę 
Rozwojową. Warunkiem 
koniecznym jest zare-
jestrowana działalność 
gospodarcza lub pro-
wadzenie jej w woje-
wództwie pomorskim. 
Przedsiębiorcy, któ-
rzy zdecydują się na 
Mikropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, a za-
interesowani Pożyczką 
Rozwojową na od 100 
do 300 tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi do 
5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdrażaniem 
nowych rozwiązań pro-

dukcyjnych, technolo-
gicznych, organizacyj-
nych, informatycznych 
i eko-efektywnych, 
u n o w o c z e ś n i e n i e m 
wyposażenia firm, mo-
dernizacją środków 
produkcji, adaptacją po-
mieszczeń wykorzysty-
wanych w działalności, 
a także wyposażeniem 
nowych lub doposaże-
niem istniejących sta-
nowisk pracy. (ISP: 1. 
Technologie offshore 
i portowo – logistycz-
ne, 2. Technologie inte-
raktywne w środowisku 
nasyconym informacyj-
nie, 3. Technologie eko-
efektywne w produkcji, 
przesyle, dystrybucji 
i zużyciu energii i paliw 
oraz w budownictwie, 
4. Technologie medycz-
ne w zakresie chorób 
cywilizacyjnych i okresu 
starzenia).

Co do zasady, wsparcie 
instrumentów zwrot-
nych jest udzielane na 
warunkach korzystniej-
szych niż rynkowe, co 
dla przedsiębiorców 
oznacza atrakcyjne 
oprocentowanie poży-
czek oraz brak prowizji 
za ich udzielanie.Mi-
kro i małym przedsię-
biorstwom w regionie 
wsparcia udzielać będą 
pośrednicy finansowi – 
profesjonalne instytu-
cje wybrane przez Bank 
Gospodarstwa Krajo-
wego. W województwie 
pomorskim są to:
Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicz-
nych, które  dysponuje 
kwotą 36 mln zł, 
Pomorski Fundusz Po-
życzkowy z kwotą 30 
mln zł,
Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-

dzielczy w Dzierzgoniu 
z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych z projektu Po-
morski Fundusz Rozwo-
ju 2020+.
W ramach inicjatywy JE-
REMIE w województwie 
pomorskim w perspek-
tywie 2007-2013 wspar-
tych zostało blisko 6 ty-
sięcy przedsiębiorstw, 
(co stanowi prawie 20% 
wszystkich firm, które 
otrzymały finansowa-
nie z JEREMIE) na łączną 
kwotę 287,4 mln zł.  
Więcej szczegółów na 
temat pożyczek oraz 
Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ znaj-
dziesz na stronie rpo.
bgk.pl

wej Straży Pożarnej apeluje 
o szczególną rozwagę.
Gdy w mieszkaniu korzysta 
się z jakiegokolwiek źródła 
ognia, należy uchylić okno. 
Nie powinno się zasłaniać kra-

tek wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych. Przy przy in-
stalacji urządzeń i systemów 
grzewczych trzeba korzystać 
z usług wykwalifikowanej 
osoby. Warto pamiętać rów-

nież o dokonywaniu okreso-
wych przeglądów instalacji 
wentylacyjnej i przewodów 
kominowych oraz ich czysz-
czenia. AD
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Pole dance w Lęborku
POWIAT | cHoć Jeszcze niedawno Mogło wydawać się, że poLe dance okryty Jest 
złą sławą, obecnie zyskuJe on dużą popuLarność. LęBOrK| o 10 nowycH MieJsc parkingowycH 

rozbudowany został parking u zbiegu uLic 
staszica i dygasińskiego w Lęborku.

rozbudowano 
parking

OBWIESZCZENIE 
STArOSTY LęBOrSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

 ZEZWALAJĄCEJ NA rEALIZACJę INWESTYCJI DrOGOWEJ 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1496),  
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2017r. poz. 1257)

OBWIESZCZA SIę

 że w dniu 12.10.2017r. na wniosek Gminy Miasta Lębork, reprezentowanej 
przez Burmistrza Miasta Lęborka, została wydana decyzja ZRID nr 479/2017 (znak sprawy 

B.6740.307.2017.AE),  
o zezwoleniu na realizacji 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 wyka-
zem:

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

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

 Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

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

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

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

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

po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

REKLAMA                                               25/2017/GM

Mimo skojarzeń z tańcem 
Go-Go i striptizem - pole 
dance (czyli po prostu ta-
niec na rurze) to wyjątkowo 
widowiskowe zajęcia fitness. 
Udowadniają to Lęborczan-
ki, które przychodzą na tre-
ningi do jednego ze studiów 
fitness. 
- Ta dyscyplina jest mi do-
skonale znana. Póki co za-
interesowanie tą dyscypliną 
w naszym mieście jest duże, 
ale zobaczymy ile pań wy-
trwa. Niestety są osoby, któ-
re nie zdają sobie sprawy z 
tego, czym na prawdę jest 
pole dance. Wielu kojarzy 
go z klubami Go-Go. Ale to 
jest zdecydowanie co inne-
go, to jest fitness przy mu-
zyce - komentuje Justyna 
Johnston z Lęborka.
- Pole dance to pierwsze 
zajęcia grupowe, na które 
się zdecydowałam. Dopiero 
zaczynam, ale już to poko-
chałam. W końcu Lębork 
dogonił większe miasta i 
może pochwalić się odrzu-
ceniem dawnych stereoty-
pów - mówi Patrycja Kur z 
Lubowidza.

Nauczycielka tańca, Renata 
Ciemińska zachęca, aby za-
interesowane zajęciami nie 
zrażały się w żaden sposób i 
spróbowały swoich sił. Sama 
jednocześnie wyznaje, że jej 
początki z pole dance były 
trudne, jednak było warto.
- Tańczę już jakieś 3 lata. Po-
czątki były trudne, z resztą 
jak zawsze. Miałam niedo-
wagę i nie należałam do naj-
silniejszych kobiet. Po czte-
rech miesiącach pobierania 
lekcji, zebrałam oszczędno-
ści i kupiłam swoją pierwszą 
rurę, którą później zamonto-
wałam w garażu. Było więc 
tak, że po zajęciach wraca-
łam do domu i ćwiczyłam 
indywidualnie. Można po-
wiedzieć, że trenowałam 24 
godziny na dobę. W końcu 
postanowiłam, że chcę zo-
stać instruktorką i zrobiłam 
odpowiednie kursy. Teraz 
zarażam ludzi swoją pasją i 
łamię stereotypy. Niestety 
w każdym mieście czasem 
jeszcze krążą brzydkie plotki 
na temat tego sportu - mówi 
Renata Ciemińska, instruk-
torka pole dance.

Na treningi przychodzą pa-
nie w różnym wieku. Naj-
starsza z uczestniczek ma 
ponad 50 lat. 
- To sport dla każdego. 

Wzmacnia mięśnie, kształ-
tuje sylwetkę i poprawia 
humor. Tu nie ma żadnych 
ograniczeń - dodaje Renata 
Ciemińska. AD Budowa nowych miejsc par-

kingowych ułatwi korzysta-
nie z pobliskiego kompleksu 
sportowego i cieszącego się 
dużą popularnością placu 
zabaw „Pod papugami”. Z 
miejsc postojowych skorzy-
stają także rodzice odwożą-
cy dzieci do szkoły czy hali 
sportowej. Po przemianowa-
niu Gimnazjum nr 2 w Szko-
łę Podstawową nr 7 wzrosła 

liczba rodziców odwożących 
dzieci z młodszych klas do 
szkoły.
Podłoże parkingu, podobnie 
jak w wybudowanej w po-
łowie maja ubiegłego roku 
pierwszej części parkingu, 
zostało utwardzone ażuro-
wymi płytami. Koszt rozbu-
dowy parkingu wyniósł 20 
tys. 400 zł. 
AD

Chcesz spróbować swoich sił w pole dance? O tym mu-
sisz pamiętać!
- Zabierz ze sobą krótkie, dopasowane spodenki
- Ubierz skarpetki antypoślizgowe, albo balerinki wyposa-
żone w twarde wyłożenie 
- Nie powinnaś nosić biżuterii
- W dniu treningu nie wskazane jest używanie balsamów 
do ciała
- Uzbrój się w cierpliwość, a przede wszystkim pewność 
siebie

REKLAMA                                       U/2017/PR



W Powiatowym Ognisku 
Artystycznym w Lęborku, 
13 października zorgani-
zowane zostały Powiatowe 
Obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej. W tym uroczystym 
dniu, przedstawiciele Samo-
rządu Powiatu Lęb orskiego 
podziękowali wszystkim 
pracownikom oświaty za za-
angażowanie i trud włożony 
w kształcenie młodego po-
kolenia.
Nie były to jednak tylko 
słowne podziękowania. Pod-
czas gali nagrodę Starosty 
otrzymali: Pan Tomasz Tutak, 
nauczyciel historii w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 oraz 
Pan Marek Bibliwa, nauczy-
ciel wychowania fizycz-
nego w Zespole Szkół 
Gospodarki Żywno-
ściowej i Agrobiz-
nesu w Lęborku.

Na wniosek 
Starosty Lę-
b o r s k i e g o, 
M i n i s t e r -
stwo Edu-
kacji Na-
r o d o w e j 
oraz Kura-
tor Oświaty 
w Gdańsku 
d o c e n i a j ą c 
pracę dyrek-
torów kilku 
placówek, przy-
znało odznaczenia 
państwowe i nagro-
dy. Złoty Krzyż zasługi 
wręczono Pani Danucie 
Rybak, Dyrektor Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Lęborku. Z ko-
lei nagrodę Pomorskiego 

Kuratora Oświaty otrzymała 
Pani Joanna Sawińska-Ma-
jer, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 
w Lęborku.
Na wniosek dyrektorów 
szkół, odznaczenia pań-
stwowe uzyskały panie: Ka-
tarzyna Serek, nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego  (Me-
dal Komisji Edukacji Naro-
dowej), Elżbieta Miśkiewicz, 
nauczyciel z Powiatowego 
Centrum Edukacyjnego-Ze-
społu Szkół Ponadgimna-
zjalnych (Srebrny Medal za 
Długoletnią Służbę).
 

 
Podziękowania i symbolicz-
ne grawertony wręczono 

p r ze d s t aw i c i e -
lom powiato-

wego Cechu 
R z e m i o s ł a 
i Przedsię-
biorczości 
w Lęborku, 
Panu Ro-
m a n o w i 
Chmielec-
k i e m u 
Starsze -
mu Cechu 
oraz Pani 

Renacie Kę-
pińskiej, dy-

rektor biura.
Nie zapo-

mniano także 
o nauczycielach 

praktycznych nauk 
zawodu z Powiatowego 
Cechu, którzy od wielu lat 
przekazując swoją wiedzę 
i umiejętności, przygoto-

wując do zawodu przyszłych 
specjalistów danej dzie-
dziny: mechanik - praktyki 
u Pana Eustachego Ochry-
mowicza i Zygmunta Richer-
ta, elektryk - praktyki u Pana 
Henryka Sachling, obuw-
nik i sprzedawca - praktyki 
u Pana Tadeusza Cygerta. 
AD
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Dzień Edukacji Narodowej 
POWIAT | zasłużeni nauczycieLe, uczniowie i dyrektorzy otrzyMaLi nagrody za ciężką pracę. 

REKLAMA                                               28/2017/GM
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w lęboRku Padła RekoRdowa liczba styPendiów (101) dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów. styPendia otRzymało:

- 34 uCznióW z zSo nr 1
- 12 uCznióW z zSo nr 2
- 44 uCznióW  z zSGŻia

- 7 uCznióW z zSM-i 
- 4 uCznióW z PCe-zSP



Początek o godzinie 16:00. 
Bilety w cenie 40 złotych do-
stępne są w kasie kina przy 
ulicy Gdańskiej 12. Wejściów-
ki można kupować również 
za pośrednictwem strony 
www.lck-fregata.pl.

„Nowaki” zaprezentują w Lę-
borku jubileuszowy  program 
„Śmiechokalipsa” z okazji 10-
lecia działalności kabaretu.
Ta przygoda trwa już 10 lat! 
Kabaret Nowaki dokładnie 
od dekady bawi fanów do-

brej rozrywki. Niezliczone 
spektakle i programy telewi-
zyjne to doświadczenie, któ-
re pozwala na określenie No-
waków mianem ekspertów 
w dziedzinie śmiechu i żartu.  
Świętując swój jubileusz No-

waki wyruszają w zupełnie 
nową przygodę, w którą za-
biorą ze sobą publiczność. 
Nowe perypetie znanych już 
postaci. Ulubieni bohatero-
wie w absolutnie zaskakują-
cych sytuacjach - pani Kry-
styna i Martynka, a także inne 
nieznane jeszcze wcielenia 
Ady Borek. Wraz z Kamilem 
Pirógiem i Tomkiem Marci-
niakiem w premierowym 
programie pokażą wszystkie 
kabaretowe oblicza, które 
zaskoczą nawet tych, którzy 
myślą, że znają Nowaków na 
wylot. 
Przeżyj kabaretowy koniec 
świata! Przez niemal dwie 
godziny Śmiechokalipsy na 
scenie Nowaki  z siłą Com-
mando, przebojowym uro-
kiem Lary Croft i błyskotliwą 
mądrością Indiany Jonesa 
zabiorą Was z nieznane do-
tąd rejony rozrywki. 
(GB)

Kabaret Nowaki w Lęborku. 
Jubileuszowy program

Bluesowy koncert w mieście. 
Zagra zespół HAWK

KULTUrA | w Mieście wystąpi kabaret nowaki. spektakL JedneJ z naJbardzieJ popu-
LarnycH i rozpoznawaLnycH grup kabaretowycH w poLsce odbędzie się w sobotę, 
25 Listopada 2017 roku, w saLi kinoweJ przy uLicy gdańskieJ 12. 

ZAPOWIEDŹ | Lęborskie centruM kuLtury „fregata” zaprasza na koncert bLuesowy w 
wykonaniu grupy „Hawk”. to wydarzenie Muzyczne odbędzie się w sobotę, 28 paździer-
nika 2017 roku, w kinie „fregata” przy uLicy gdańskieJ 12 w Lęborku. początek o 18:00.
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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

LEGO Ninjago: Film
USA/ Dania/ 90min

W pełnometrażowym filmie „Nin-
jago” do walki o Ninjago City staną: 
młody Lloyd, zwany również Zielo-
nym Ninją, oraz jego przyjaciele – 
tajni wojownicy i Master Builderzy 
LEGO. Grupie przewodzi mistrz kung 
fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. 
Bohaterowie filmu muszą pokonać 
złego lorda Garmadona, Najgorsze-
go Gościa Wszech Czasów — i jed-
nocześnie ojca samego Lloyda. To 
epickie starcie mecha z mechem 
i ojca z synem wystawi na próbę 
członków groźnej, choć niezdyscy-
plinowanej grupy współczesnych 
wojowników ninja. Każdy z nich 
będzie musiał poskromić swoje ego 
i uczynić wszystko, by pokazać swoją 
prawdziwą moc.

Potworna rodzinka
Animacja/Niemcy/96min

Fay Sielska jest zwyczajną, nieco 
zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy 
brat Max z racji nieprzeciętnej inte-
ligencji ma na pieńku ze szkolnymi 
łobuzami. Rodzice natomiast są tak 
zapracowani, że ledwie znajdują 
czas na życie rodzinne. Pewnego 
dnia Fay zabiera wszystkich Sielskich 
na bal przebierańców. Sama prze-
biera się za mumię, jej brat za wilko-
łaka, mama za wampirzycę, a tata za 
samego Frankensteina. Zabawa jest 
przednia, aż do chwili, gdy okazuje 
się, iż na skutek klątwy ich przebra-
nia przestały być tylko żartem, a sta-
ły się rzeczywistością. 

Czwartek, 19.10.2017
16:00 - My Little Pony. Film
18:00 - Tarapaty
20:00 - Twój Vincent

Piątek, 20.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka - 
PREMIERA
18:15 - Ach śpij kochanie - 
PREMIERA
20:15 - Ach śpij kochanie 

Sobota, 21.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Ach śpij kochanie

Niedziela, 22.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Ach śpij kochanie

Poniedziałek, 23.10.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 24.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Środa, 25.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Czwartek, 26.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Piątek, 27.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

 Sobota, 28.10.2017
 18:00 - Koncert bluesowy 
zespołu HOWK
 20:30 - Piła: Dziedzictwo

 Niedziela,29.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

Poniedziałek, 30.10.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 31.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Piła: Dziedzictwo
20:15 - Piła: Dziedzictwo

Środa, 01.11.2017
Kino nieczynne

Czwartek, 02.11.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

Lębork, ul. Gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl
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Bezpłatne wejściówki 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 
oraz w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierście-
nia” przy al. Niepodle-
głości 6.  Zespół HAWK 
postał w 2016 roku z ini-
cjatywy Wiesława Karpi-
ka i od tamtej pory zagrał 
kilkanaście koncertów 
m.in. jako support ze-
społu Cree. W repertu-
arze grupy znajdują się 
znane piosenki rockowe 
oraz bluesowe takich 
wykonawców jak: Eric 
Clapton, Tadeusz Nalepa, 
Dżem czy Gary Moore.
Zespół HAWK postał 
w 2016 roku z inicjaty-
wy Wiesława Karpika i od 
tamtej pory zagrał kilkanaście 
koncertów m.in. jako support 
zespołu Cree. W repertuarze 
grupy znajdują się znane pio-
senki rockowe oraz blueso-
we takich wykonawców jak: 

Eric Clapton, Tadeusz Nalepa, 
Dżem czy Gary Moore.
Zespół HAWK:
Henryk Gutowski, gitara
Przygodę z muzyką zaczynał 
w latach siedemdziesiątych 
m.in. w klubie Antyk w Lębor-

ku oraz w klubach studenckich 
Trójmiasta. Najchętniej gra 
muzykę bluesową, rockową 
oraz wszelkie gatunki, w któ-
rych improwizacja odgrywa 
znaczącą rolę.
Andrzej Jaryczewski, bas

W latach 70 tych grał w ta-
kich zespołach jak Grupa 
Basowa Gramine, Kapitan 
Nemo oraz współpracował 
z Markiem Jackowskim. 
Lata 80 te i 90 to głwnie wy-
jazdy za granicę z własnym 
zespołem Rotor. Od 1997 
rozpoczął działalność we 
własnym studio nagrań. 
Do tej pory  bierze udział 
w różnych projektach mu-
zycznych wraz ze znajo-
mymi (Zbigniew Ładysz, 
Hawk) oraz brata (Krzysztof 
Jaryczewski).
Wiesław Karpik, perkusja
Gra na perkusji od 45 lat, 
na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Współza-
łożyciel zespołów blues 
rockowych Hawk, Dyliżans 
oraz prowadzący lęborską 

grupę perkusyjną Tremolo. 
Prowadzi szkółkę perkusyjną 
w LCK Fregata.
Karol Ratowicz, gitara, wokal
(GB)
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Lębork kontra Słupsk i Wejherowo

500 plus i... minus 

GOSPODArKA | powiat Lęborski pod wzgLędeM wydatków inwestycyJnycH upLasował się na JednyM z naJLepszycH MieJsc.

LęBOrK | Mops w Lęborku ucHyLił wieLe 
decyzJi przyznaJącycH świadczenie wy-
cHowawcze. były przypadki wyłudzeń.

REKLAMA                                           43/2017/PR

Czasopismo Wspólnota 
opublikowało interesujący 
ranking. Jego autorzy (prof. 
Paweł Swianiewicz oraz Juli-
ta Łukomska z Uniwersytetu 
Warszawskiego) wzięli pod 
lupę wydatki inwestycyjne 
samorządów z całej Polski. 
Pod uwagę były brane śred-
nie wydatki inwestycyjne 
samorządów z ostatnich 
trzech lat w przeliczeniu 
na mieszkańca. W rankingu 
liczyła się całość wydatków 
majątkowych danej gminy 
czy miasta.
Lębork w kilku kategoriach 
w porównaniu do swoich 
większych sąsiadów (Słup-
ska i Wejherowa) wyszedł 
bardzo dobrze. Uplasował 

się wysoko w kategorii Mia-
sta Powiatowe, bo aż na 11 
z 267 miejsc. W oparciu o 
obliczenia autorów rankin-
gu szacuje się, że średnie 
wydatki inwestycyjne per 
capita w latach 2014-2018 
wynoszą 1221,20 zł. Z kolei 
w tej samej kategorii Wej-
herowo zajęło 88 miejsce, 
ze średnimi wydatkami in-
westycyjnymi per capita 
560,18 zł. 
W kategorii Powiatu Lę-
bork zajął 263 miejsce z 
314 miejsc, przy średnich 
wydatkach inwestycyjnych 
72,18 zł. Powiat wejherow-
ski uplasował się na 267 
miejscu przy średnich wy-
datkach inwestycyjnych 

70,49 zł. W tej kategorii 
zwyciężył jednak powiat 
słupski, który zajął 137 
miejsce przy średnich wy-
datkach inwestycyjnych 
128,84 zł. 
W kategorii Miasta Inne 
Łeba zajęła 106 miejsce 
na 586 miejsc, ze średnimi 
wydatkami inwestycyjnymi 
per capita 751,57 zł. Ustka 
(powiat słupski) stanęła na 
46 miejscu przy średnich 
wydatkach inwestycyjnych 
985,41 zł. 
W kategorii Gminy Wiej-
skie, powiat lęborski nie 
wyszedł już tak korzystnie, 
jak w poprzednich kate-
goriach. Najlepszą gminą 
wiejską z powiatu lębor-

skiego pod względem wy-
datków inwestycyjnych jest 
Gmina Wicko. Uplasowała 
się ona na 1067 miejscu z 
1559 miejsc, przy średnich 
wydatkach inwestycyjnych 
per capita 372,20 zł.
Mieszkańcy Lęborka mogą 
być dumni z takich wyników 
tym bardziej, że jak twierdzi 
prof. Paweł Swianiewicz, od 
kilku lat notowane są spad-
ki, czyli tzw. cięższy okres 
dla samorządów. - Rok 2016 
był wyjątkowo niedobry, 
wielkość budżetowych wy-
datków majątkowych spa-
dła do najniższego pozio-
mu od 2005 r – pisze prof. 
Swianiewicz we wstępie do 
rankingu. AD

„Rodzina 500 plus” to re-
alizowany w Polsce od 1 
kwietnia 2016 roku pro-
gram państwowy mający za 
zadanie pomóc rodzinom 
w wychowaniu dzieci. Ma 
to ułatwić comiesięczne 
świadczenie wychowawcze 
na drugie i każde kolejne 
dziecko w rodzinie w wyso-
kości 500 złotych. Możliwe 
jest też uzyskanie świad-
czenia na pierwsze dziecko 
- jednak jest to uzależnione 
od spełnienia kryterium do-
chodowego.
Niestety coraz więcej rodzin 
traci środki z programu „Ro-
dzina 500 plus”. Na tą chwi-
lę uchylono 113 decyzji 
przyznających świadczenia 
wychowawcze. Najczęściej 
dzieje się to z uwagi na zmia-
nę dochodu rodziny, zmia-
nę miejsca zamieszkania i w 
kilku przypadkach z uwagi 
na umieszczenie dziecka w 
pieczy zastępczej.

W tym roku w Lęborku do-
chodziło nawet do wyłu-
dzania 500+.
- W jednym, znanym tylko 
nam przypadku, ewidentnie 
osoba, która złożyła wniosek 
o przyznanie świadczenia 
wychowawczego, chciała 
je wyłudzić.  Złożyła wnio-
sek na dziecko, którego nie 
wychowywała (zgodnie z 
wyrokiem Sądu, dziecko to 
przebywało u swojego ojca). 
Pani ta, składając wniosek 
przedstawiła nieaktualny 
wyrok sądowy - czytamy w 
wiadomości od pracownika 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lęborku.
W okresie od 1.04.2016 
roku do 30.09.2017 roku 
do lęborskiego MOPS-u 
wpłynęły 3034 wnioski o 
przyznanie świadczeń wy-
chowawczych. Za ten okres 
przyznano świadczenie 
4166 dzieciom.
AD



12 gle24.pl/aktualnościCzwartek, 19 października 2017|

Lew Lębork. Piłkarki o grze
LęBOrK | piłka to sport nie dLa kobiet? Lęborskie zawodniczki obaLaJą ten stereotyp i opowiadaJą o swoicH doświadczeniacH.

Kobieca drużyna piłkarska 
Lew Lębork powstała w 
2015 roku w odpowiedzi na 
ogromne potrzeby aktywi-
zacji kobiet z terenu całego 
powiatu, głównie gmin wiej-

skich. Dość odważny pomysł 
namówienia kobiet do gry w 
piłkę nożną okazał się strza-
łem w dziesiątkę – już na 
pierwszy trening zgłosiło się 
ponad 30 dziewcząt i kobiet. 

Dzisiaj, gdy drużyna ma już 
na swoim koncie wiele suk-
cesów, zainteresowanie grą 
w klubie jest jeszcze większe.
- Klub rozwija się dość inten-
sywnie, a zainteresowanie 

nim wciąż rośnie. Piłka nożna 
zdobyła dużą popularność 
wśród kobiet. Widać to po 
meczach - pojawia się coraz 
więcej kibiców i zgłoszeń do 
klubu - mówi Andrzej Kurzy-

dło, trener drużyny Lew Lę-
bork.
Choć klub ma dopiero dwa 
lata, na swoim koncie ma już 
wiele osiągnięć. Jest to mię-
dzy innymi: I miejsce w tur-
nieju LEO CUP 2017, I miejsce 
w turnieju Kaszub Cup 2017 i 
obecne V miejsce w III Lidze 
Piłki Nożnej Kobiet PZPN. 
Trzy zawodniczki Lew Lębork 
są powoływane na zgrupo-
wania Kadry Województwa 
Pomorskiego, z czego jedna 
cyklicznie gra w pierwszym 
składzie.
- Kobieca drużyna piłkarska 
Lew Lębork swoim zaanga-
żowaniem i duchem spor-
towym udowodniła, że pił-
ka nożna potrafi łączyć we 
wspólnej pasji nie tylko męż-
czyzn, ale i kobiety. Nasze 
panie chętnie uczestniczą w 
treningach i chcą nadal brać 
udział w rozgrywkach ligo-
wych oraz turniejach sporto-
wych - mówi Piotr Grudzień, 
Prezes KTS-K Lew Lębork.
Wygląda więc na to, że ko-
biety grające w piłkę nożną 
dorównują poziomem męż-
czyznom. Choć jak twierdzą 
dziewczęta z drużyny Lew 

Lębork, swoją zaciętością do 
gry często nawet udowad-
niają, że mogą grać lepiej.
- Zaciętość w grze jest znacz-
nie większa niż u mężczyzn, 
to widać. Kobiety są bardziej 
agresywne w sporcie. Nikt 
jednak nie powiedział, że jest 
to wada. Wręcz przeciwnie, to 
pozytywna cecha, jeśli cho-
dzi o sport - mówi Agnieszka 
Zielińska z Zwartowa. 
- Piłka nożna to sport, który 
uprawiam od małego i czuję 
się z tym świetnie. Przed każ-
dym meczem kibicuję pol-
skiej drużynie, to dla mnie 
naturalne. Jestem z tym 
związana - dodaje Aleksan-
dra Świderek z Lęborka.
- Chłopcy byli zaskoczeni na 
początku, że gram w piłkę. 
Ale już się przyzwyczaili i 
nawet ze sobą rywalizujemy. 
Jeśli chodzi o rodziców, to 
wspierają mnie w tej pasji jak 
tylko potrafią. Piłka nożna nie 
przeszkadza mi w bardziej 
kobiecych zainteresowa-
niach. Szczerze mówiąc, to 
i tak jest ona na pierwszym 
miejscu - mówi Łucja Tabor z 
Lęborka.
AD
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Cały czas zmieniamy 
się dla Was!
JUBILEUSZ | okrągłe urodziny naszego wydawnictwa były okazJą do podsuMo-
wania dotycHczasoweJ działaLności i do opracowania pLanów wydawniczycH 
na koLeJne Lata. 

Nasza ekipa redakcyjna pierw-
sze okrągłe urodziny święto-
wała w kompleksie „Dolina 
Charlotty Resort i Hotel Spa” w 
miejscowości Strzelinko (koło 
Słupska). Ale nie tylko świę-
towaliśmy. Spotkanie było 
okazją także do podzielenia 
się nowymi pomysłami. Za-
stanawialiśmy się, co możemy 
zrobić, aby nasze gazety (m.in. 
Express Powiatu Kartuskiego) 
były jeszcze ciekawsze i aby 
docierały do jeszcze większej 
ilości mieszkańców Pomorza. 
I te pomysły będziemy kon-
sekwentnie realizować przez 
kolejne lata. Zmieniamy się 
dla Was!

Rozpoczęliśmy zatem kolej-
ną dekadę. Dziękujemy Wam 
za to, że przez minione lata 
byliście z nami i zachęcamy 
do lektury kolejnych wydań 
Expressów. 
/red/

Most na Weterynaryjnej
LęBOrK | widać postępy przy budowie Mostu przez rzekę łebę. 
betonowe przęsło połączyło oba brzegi.

Zgodnie z umową most ma 
być oddany do użytku naj-
później do 30 września 2018. 
Jest szansa, że ruch pieszo-
samochodowy uruchomio-
ny zostanie o kilka miesięcy 
wcześniej.
Stan prac na początek paź-
dziernika to wykonane drogi 
dojazdowe od strony ul. Ko-
muny Paryskiej z większością 
chodników i krawężników 
oraz położona pierwsza war-
stwa asfaltowej podbudowy. 

Prace drogowe realizowane 
są także od strony ul. Wete-
rynaryjnej. Most ma już przy-
czółki a na nich przerzucone 
są żelbetonowe belki. Rów-
nolegle z inwestycją trwają 
dodatkowe prace projek-
towe nad dostosowaniem 
pozostałej części ul. Wetery-
naryjnej (do skrzyżowania 
z Pionierów) do standardu 
dróg dojazdowych przy mo-
ście.
Mostowa inwestycja ma m.in. 

odciążyć ruch na skrzyżowa-
niach Armii Krajowej z Czoł-
gistów czy Al. Wolności. Most 
skróci także dojazd straży 
pożarnej do rozległej części 
miasta, tworząc alternatyw-
ny przejazd w północnej 
części miasta. Skorzystają też 
piesi i rowerzyści, pracow-
nicy firm przy ul. Pionierów 
oraz uczniowie Powiatowe-
go Centrum Edukacyjnego.
Wartość inwestycji szacuje 
się na 3 mln 444 tys. zł. AD
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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 działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lębork 1100 m2 
cena 39.000 tel.602306210

SPrZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
wejherowie blisko centrum.1 pierto.tel.538 
443 446

SPrZEDAM działkę ogrodniczą, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPrZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, 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, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STArSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

JESTEM zainteresowana wynajęciem ga-
rażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

OrYGINALNE koła z oponami zimowymi 
do fiata Grande i innych  15”+śruby+stojak 
na kola 350 zł695230080

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 części 789345593

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

LEKCJE gry na gitarze dla początkujących 
oraz średniozaawansowanych. Luzino tel. 
506 077 549

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
SZKODY komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel. 
601-631-835

POżYCZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PrOFESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna 
panów sponsorów tel 514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPrZEDAM komplet mebli w tym szafka z 
witrażem kolor Olcha 400 zł tel.507486424 

SPrZEDAM dywan 1.20x2 m owalny be-
żowo brązowy 100 zł.tel.507486424

SPrZEDAM, Radio odtwarzacz samocho-
dowe do kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 
796 400 131

DrEWNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport. 
506250477
SPrZEDAM wózek inwalidzki 100 zł tel.58 
6727297

ZIEMNIAK Wineta niesortowane 040 gro-
szy Rotacjna stan dobry 1600zl. Czestko-
wo. tel.510751837

SŁOMA 120 120 .40 zl i siano. Tegoroczne. 
60.zl Czestkowo 510751837

GAŁęZIE tuji srebrnej na wiązanki do ob-
cięcia Hydrofor nowy na 220  450 zl t 506 
251 697

SPrZEDAM gitarę akustyczną LAG T66D z 
wmontowaną elektroniką fishan matrix + 
twardy futerał. Luzino, 506 077549

SPrZEDAM lodówkę dwupoziomowa oraz 
loże z podwójnym materacem .Przystepna 
cena. Tel 511411288 do godz.18

SPrZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek 950 zl, t 
790 290 835 Sierakowice

SPrZEDAM -beczki plast na działkę do 
wody  i pod rynny czyste telef.511841826

SPrZEDAM pianino tanio tel 605244933

SPrZEDAM komplet mebli w tym szafka z 
witrażem kolor Olcha 400 zł tel.507486424

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

SPrZEDAM stół 90+90(180)kolor Venge i 
6 krzeseł 650 zł. tel.507486424

SPrZEDAM 2 komody z szafką z witrażem 
kolor Venge 800 zl tel.507486524

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, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie 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

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl



#GramyDlaLeborka

„dorosła” drużyna w 4 Lidze oraz Masa dzieci i Młodzieży w wieku od 5 do 19 Lat. pogoń Lębork dzisiaJ to prawie 200 MłodycH 
zawodników uprawiaJącycH piłkę nożną i Jako Jedyny kLub w Mieście zapewnia kontynuacJę szkoLenia w starszycH roczni-
kacH. naJMłodsza grupa „szkółki pogoni” właśnie podsuMowała pierwszy Miesiąc działaLności.

Rośnie nowe pokolenie

Pogoń 2009 wygrywa kolejny turniej Pogoń Lębork – IV liga.
Najbliższe mecze w Lęborku

- Za nami pierwszy miesiąc 
treningów nowej grupy nabo-
rowej. W każdych zajęciach 
uczestniczy ok. 20 chłopców. 
Początkowo treningi odbywały 
się na stadionie miejskim. Wraz 
z nadejściem jesiennej aury 
przenieśliśmy się do sali gim-
nastycznej - mówi wiceprezes 
sekcji piłki nożnej Pogoni Ma-
rek Piotrowski. - Na tym etapie 
stawiamy przede wszystkim na 
wszechstronny rozwój ruchowy 
dzieci oraz rozwój umiejętności 
koordynacyjnych. Staramy się 
aplikować jak najwięcej zajęć 
z piłkami. Nieodzownym ele-
mentem każdego treningu jest 
gra w piłkę nożną.

„Szkółka Pogoni” to najmłod-
sza grupa wiekowa trenująca 
w Pogoni, nie przypadkowo 
nazywana piłkarskim przed-
szkolem. W zajęciach 2 razy 
w tygodniu uczestniczą chłop-
cy roczników 2010, 2011 i 2012. 
To właśnie z tej grupy w kolej-
nych latach wykrystalizują się 
kolejne zespoły rozgrywkowe. 
Niedługo nowych zawodni-
ków czeka nie lada przeżycie, 
otrzymają swoje pierwsze pił-
karskie stroje. Zapisy za pomo-

cą specjalnego formularza na  
www.szkolkapogoni.pl
 Oprócz najmłodszej gru-
py „Szkółki Pogoni” Pogoń 
w tym sezonie w rozgrywkach 
młodzieżowych wystawiła 6 
drużyn. Najstarszą z nich są 
juniorzy młodsi 2001/2002 tre-
nera Rafała Bartoszka. Zespół 
w ostatni weekend pokonał na 
wyjeździe 2:1 Skotawię Dęb-
nica i awansował na 1 miej-
sce w rozgrywkach junior „B” , 
Słupsk gr. 1. Młodsze roczniki 
2003/2004 prowadzi kapitan 
seniorskiej Pogoni i zarazem 
trener Wojciech Musuła. Rocz-
nik niżej to ekipa 2005/2006 
trenera Andrzeja Małeckiego. 
W tym przypadku drużyna 
w lidze występuje w ramach 
porozumienia z UKS-em Trójka 
Lębork. Pogoń 2007 to z ko-
lei drużyna która w tym roku 
po raz pierwszy uczestniczy 
w rozgrywkach i powstała we 
współpracy z UKS „Ośemka”. 
Trenerem drużyny jest Rafał 
Bartoszek. Najmłodszymi dru-
żynami w klubie są obecnie 
dwa zespoły roczników 2008 
i 2009 prowadzone przed duet 
trenerów Wiesława Kreffta i Se-
bastiana Brzozowskiego.

Drużyna Pogoni rocznika 
2009 to najmłodsza roz-
grywkowa drużyna w klubie. 
15 października br. w Cho-
czewie zespół wziął udział 
w drugim ligowym turnieju. 
Tak jak we wrześniu w Lębor-

ku drużyna trenerów Wiesła-
wa Kreffta i Sebastiana Brzo-
zowskiego wygrała turniej 
Junior F1 i po 10 meczach 
ma na koncie 8 wygranych, 
1 remis i 1 porażkę. Zespół 
w Choczewie zagrał w skła-

dzie: Olgierd Pepłowski, Ni-
kodem Bronk, Maciej Gosz, 
Natan Łukaszuk, Maciej Ma-
zur, Piotr Krefft, Bartosz Mie-
dziński, Jakub Szulfer i Kewin 
Smentoch.

Tabela Junior F1 
po 2 turniejach:
1. Pogoń Lębork 25 
pkt.
2. Błękitni II Wejhe-
rowo 22 pkt.
3. Błękitni I Wejhe-
rowo 19 pkt.
4. Stolem Gniewino 
15 pkt.
5. AP Diego Lębork 
7 pkt.
6. Latarnik Chocze-
wo 0 pkt.

13. kolejka, 21 października 2017 (sobota) godz. 15 
Pogoń lębork - jaguar Gdańsk

15. kolejka, 4 listopada 2017 (sobota) godz. 13  
Pogoń lębork - kts-k luzino 

Pogoń Lębork rocznik 2009 na wrześniowym turnieju w Lęborku

„Szkółka Pogoni” trenuje 2 razy w tygodniu
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