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OGŁOSZENIE
Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku 
Spółka z o.o. wynajmie 
na okres minimum 12 
miesięcy nieruchomość 
na terenie Lęborka dla 
własnej działalności.

 Oczekiwania:

Ogrodzona działka •	
min. 3000 m2,

Budynek biurowo •	
- socjalny  – po-
wierzchnia min. 
150 m2  wyposa-
żony  w instala-
cję elektryczną, 
wodną, , wypo-
sażony w central-
ne ogrzewanie. 
Budynek powinien 
składa się z min. 5 
pomieszczeń biu-
rowych, 2 toalet,

 Budynek warszta-•	
towy – powierzch-
nia min. 200 m2, 
jako warsztat 
naprawczy auto-
busów, 2 stanowi-
ska, wyposażony 
w kanał napraw-
czy, instalację elek-
tryczną, wodną, 
grzewczą, sanita-
riaty.

Budynek biurowo •	
– socjalny i budy-
nek warsztatowy 
może stanowić 
jeden budynek 
w wydzielonymi 
funkcjami.

zapraszamy 
do składania 
ofert do dnia 
20 maja 2018 
roku.

restiżowe wyróżnienie rankingu powiat uzyskał 
po raz pierwszy w ciągu 20 lat istnienia. Ranking 
jest jedynym w Polsce tego rodzaju przed-
sięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez 
ekspertów w trybie on-line. Liderzy rankingu we 
wszystkich kategoriach uprawnieni są do używa-

nia tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Celem corocznie organi-
zowanego przez Związek Powiatów Polskich przedsięwzięcia 
jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, 
promowanie ich oraz integracja mieszkańców i środowisk.
Ocena prowadzona była w 6 kategoriach: powiatów do 60 
tys. mieszkańców, od 60 do 120 tys. mieszkańców, dużych 
powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, miast na prawach 
powiatu oraz gmin miejskich i miejsko – wiejskich i wiejskich.
Powiat lęborski otrzymał maksymalne oceny punktowe w aż 
11 obszarach podlegających ocenie w kategorii powiatów 
średniej wielkości. Zdecydowanie najwyżej oceniono ilość 
pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych 
oraz z funduszy krajowych. Przypomnijmy, że właśnie 
ubiegłoroczny budżet był budżetem zdecydowanie pro-
inwestycyjnym. Wiele rozpoczętych w ub. roku inwestycji 
jeszcze trwa i zakończy się w tym roku, jak choćby prace 
termomodernizacyjne czy znajdująca się na półmetku bu-
dowa stadionu lekkoatletycznego, zgodnego z wymogami 
PZLA, na którym będą mogły się odbywać lekkoatletyczne 
mityngi rangi ogólnopolskiej.
Doceniono także wielkość środków wydatkowanych na 
szkolenie kadry, środków wydatkowanych na realizację 
zadań publicznych, programy profilaktyczne z zakresu 
zdrowia. Premiowano również działalność służącą promo-
cji aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez 
o charakterze sportowym. Ten ostatni z wymienionych 
elementów cieszy się doskonałym odbiorem wśród 
mieszkańców i sporym zainteresowaniem, co potwierdza 
udział ponad 400 osób w uruchomionej akcji aktywizacji 
ruchowej mieszkańców „Powiat Lęborski. Z nami zdrowo 
i sportowo”. Celem akcji było zgromadzenie wspólnie 100 
000 km w rejestrowanym systemie aplikacji mobilnej, by 
wesprzeć cel społeczny przedsięwzięcia. 
Wśród najwyżej ocenianych elementów, wyróżniono rów-
nież inicjatywy pomagające zachować specyfikę regionu, 
pielęgnowanie lokalnych zwyczajów, przyśpiewek i obrzę-
dów, charakterystycznych dla terenu.
- Już sama nominacja była dla nas sukcesem – mówi 
Teresa Ossowska – Szara, starosta lęborski – Skutkująca 

wyróżnieniem ocena dokonań naszego samorządu po-
wiatowego to potwierdzenie zaangażowania w tworzenie 
tego sukcesu wszystkich osób zarządzających i pracują-
cych w powiatowych jednostkach organizacyjnych. To 
również efekt skuteczności pracy Zarządu Powiatu oraz 
dobrej współpracy powiatu z naszymi gminami i miasta-
mi. Odbierając to wyróżnienia jestem dumna, że mam 
przyjemność współpracowania na co dzień ze sztabem fa-
chowców w swoich dziedzinach, którzy świadomie współ-
tworzą wspólne dobro o ponadczasowym wymiarze.
Kwalifikację do 15-tki najlepszych samorządów powiato-
wych w Polsce, powiat lęborski zawdzięcza również wyso-
kiej ocenie działalności miejscowego szpitala, legitymu-
jącego się wyróżnieniem „Bezpieczny Szpital”. W zakresie 
promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicz-
nych docenione zostało uczestnictwo w inicjatywach 
krajowych na rzecz ochrony klimatu. Pozytywne oceny 
powiat otrzymał również m.in. za wspieranie zdolnej i uta-
lentowanej młodzieży, organizację pracowni informatycz-
nych w podległych placówkach, a także za wiele aspektów 
związanych z funkcjonowaniem samego urzędu.

Lęborski jednym 
z najLepszych 
powiatów w Polsce
Starosta lęborski 
Teresa Ossowska 
– Szara odebrała 
statuetkę potwier-
dzającą fakt, że 
powiat lęborski 
został uznany za 
jeden z najlepszych 
samorządów powia-
towych w kategorii 
powiatów średniej 
wielkości. 

P

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Walka o czystość rzeki Łeby Porządkowane będą brzegi Łeby 
na odcinku ponad 50 km, od 
miejscowości Łęczyce do ujścia 
rzeki do jeziora Łebsko. Efektem 
dziewięciu poprzednich edycji 
czyszczenia rzeki Łeby było zebra-
nie łącznie około 15,5 t nieczy-
stości. Sprzątać brzegi rzeki będą 
głównie członkowie lokalnych kół 
wędkarskich oraz strażacy z jed-
nostek ochotniczych straży po-
żarnych. Zebrane odpady zostaną 
dostarczone na teren składowiska 
w Czarnówku.
Oficjalne rozpoczęcie akcji wy-
znaczono na godz. 9.00 na lewym 
brzegu Łeby, w pobliżu ujścia 

rzeki Kisewy. Finałem przedsię-
wzięcia będzie poczęstunek dla 
wszystkich uczestników, połą-
czony z wręczeniem dyplomów 
przedstawicielom podmiotów 
biorących udział w sprzątaniu 
(plac rekreacyjny w centrum 
miejscowości Krępa Kaszubska, 
od godz. 12.00).
Akcja ma charakter otwarty. Orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają 
zatem do wzięcia udziału w pra-
cach porządkowych wszystkich 
zainteresowanych - zbiórka 
sobota 28 kwietnia, godz. 9:00, 
u wylotu ul. Komuny Paryskiej 
w Lęborku.

Po raz dziesiąty 
odbędzie się ak-
cja „Błękit rzeki 
dobrem Krainy”, 
poświęcona 
przygotowaniu 
rzeki Łeby do 
zbliżającego się 
sezonu tury-
stycznego.
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REKLAMA                                  69/2018/RL

roga wojewódzka 
nr 214. miejsco-
wość Łebunia. 
Droga od kilku lat 
czeka na remont 

wraz z chodnikiem. Obiecywano, 
że taki kompleksowy remont, 
z podniesieniem nawierzchni oraz 
wyłożeniem nowych chodników 
nastąpi w roku 2016. Wystąpiłem 
z pisemną prośbą w imieniu miesz-
kańców o pilny remont w/w drogi 
wojewódzkiej, przebiegającą przez 
Łebunię. ZDW po zapoznaniu 
wystosował odpowiedź, że w roku 
2017 nie przyznano środków 
na kompleksowy remont tego 
odcinka drogi, oraz że z przyjściem 
wiosny wykonane zostaną remonty 
cząstkowe Nawierzchnia ta jest 
w tak tragicznym stanie, że w cza-
sie opadów wzdłuż całej miejsco-
wości stoi woda. Koleiny, wyrwy 
i zapadnięcia drogi – tak można 
podsumować ten odcinek jezdni.

Moim zdaniem cząstkowy remont 
jest bezzasadny i niewiele zmieni. 
Tutaj konieczne jest położenie 
nowego dywanika. Tym bardziej, 
że droga jest tak uszkodzona, że 
budynki znajdujące się w pobliżu 
ulicy Pomorskiej są stale ochlapa-
ne, zabrudzone, zabłocone wodą 
stojącą w drogowych wyrwach. 
Gdy poruszyłem ten problem, 
kierując stosowne pismo do ZDW 
w Gdańsku celem ustawienia pło-
tów przeciwbłotnych otrzymałem 
odpowiedź negatywną. Mianowi-
cie – owszem, istnieje możliwość 
ustawienia takich płotów, ale 
dopiero po otrzymaniu środków 
pieniężnych, a na dzień dzisiejszy 
ich nie ma… więc co dalej? Jak 
mamy się poruszać, gdy przejeż-
dżające samochody rozchlapują 
stojąca wodę, brudząc wszystko 
i wszystkich wokół? Jak przejść 
takim chodnikiem? Co zrobić gdy, 
co gorsza w części miejscowości 
chodnika w ogóle nie ma? Latem 
kilkukrotnie wzrasta natężenie ru-
chu, głównie przez bliskość morza. 

W ubiegłym roku pora letnia była 
dość obfita w opady i występował 
ten problem. W tym roku stan 
nawierzchni jest dużo gorszy, więc 
i dla nas, mieszkańców, odczuwal-
ne będą skutki tych zaniedbań 
drogowych.
Wnioskowałem również do Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich o zamon-
towanie sygnalizacji świetlnej 
z ograniczeniem prędkości na 
przejściu dla pieszych przy skrzyżo-
waniu ulic Pomorskiej i Sportowej. 
Duże natężenie ruchu drogowego 
oraz nadmierna prędkość nie 
pozwalają bezpiecznie przejść 
przez jezdnię. W odpowiedzi na to 
pismo Departament Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego poprosił 
ZDW w Gdańsku o opracowanie 
aktualnego natężenia ruchu, obcią-
żenia ruchem pieszych, określenie 
widoczności oraz ilości zdarzeń 
drogowych. Wówczas dokonają 
oceny, czy istnieje taka potrze-
ba - czytamy w liście do redakcji, 
wysłanym przez Czesława Miotk, 
Radnego Gminy Cewice.

Dw214 w końcu 
Przejdzie soLiDny 
remont?
Radny gminy 
Cewice, Czesław 
Miotk wystoso-
wał petycję ws. 
remontu drogi 
wojewódzkiej 214. 
Jej obecny stan, 
między innymi 
w miejscowości 
Łebunia, jest 
opłakany.

D-
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Zaczęli od Wieży Ciśnień
Przebudowa tego charakterystycznego i górującego na 
miastem obiektu w Parku Chrobrego pozwoli na uru-
chomienie w wieży platformy widokowej wraz z windą 
i efektowną przeszkloną klatką schodową. W obiekcie 
zostanie wymieniony strop, dach, okna i drzwi. Przepro-
wadzone będą prace instalacyjne oraz remont elewacji. 
Planowana jest również aranżacja wolnych dotychczas 
pomieszczeń na inne funkcje.

skarby Lęborka 
znów będą cieszyć oko 
lęborczan i turystów
Lębork: Przebudowa Wieży Ciśnień, 
remont dróg i chodników oraz reno-
wacja wież zabytkowych kościołów – 
między innymi te inwestycje zostaną 
zrealizowane w ramach projektu 
„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa 
kulturowego miasta przez odratowanie 
i wyeksponowanie elementów zabytko-
wego centrum”. Łączna wartość projek-
tu to ponad 13 mln złotych, w tym 7 mln 
361 tys. zł dofinansowania (60% kosztów 
kwalifikowanych) z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Sympatycy biegania mogą się sprawdzić 21 lipca podczas 
XVIII Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap.  
W tym roku trasa biegu została lekko zmodyfikowana. Liczy 
10 km, jest atestowana, ma 3 pętle po 2,67862 km plus 
dobieg od startu do mety 1,96414 km. Start znajduje się 
przy ul. Armii Krajowej przed skrzyżowaniem z ul. Czołgi-
stów. Trasa biegu dalej będzie przebiegała następującymi 
ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów Polskich, Słowac-
kiego, Wojska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina 
al. Wolności i wchodzi w ul. Staromiejską, a następnie Plac 
Pokoju i Armii Krajowej.
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukoń-
czyli 16 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie. 
Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje 
na własną odpowiedzialność.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, a zawodnik, 

Weź udział w biegu. Nagrody dla najlepszych
Lębork: Rozpoczęły się zapisy do XVIII Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap. Nowa trasa 
gwarantuje dużą dawkę emocji i szansę na wygranie pieniędzy!

Prace przy Wieży Ciśnień mają trwać do końca marca 2019 
roku. Przetarg na to zadanie wygrała firma z gminy Siera-
kowice. Koszt tej dużej inwestycji to 8.799.420 zł.

Prace pójdą pełną parą
W najbliższym czasie ruszą też prace w wieży zabytkowego 
kościoła pw. NMP Królowej Polski przy Placu Kopernika. 
W ramach inwestycji przewidziano przebudowę schodów 
wewnętrznych oraz poziomów wieży, renowację i przebudo-
wę podstawy dzwonów i przebudowę mechanizmu zegarów 
na cztery oddzielne,  zsynchronizowane. Odrestaurowane 
będą organy z wykonaniem obudowy przeziernej w celu 
ich ekspozycji, wyremontowane zostaną opierzenia attyk 
i przypór, elewacja ceglana kościoła, zaplecze sanitarne i salka 
przykościelna. Planowane jest również wykonanie instalacji 
elektrycznej, alarmowej, ppoż, antywłamaniowej i monitorin-
gu i modernizacja instalacji odgromowej wieży. Przetarg na 
remont wieży wygrała lęborska firma. Wartość robót to ok. 1,5 
mln zł. Inwestycja ma się zakończyć do marca 2019 roku. 

remonty ulic w centrum
Kolejnym elementem projektu jest remont jezdni i chodni-
ków w ulicy Waryńskiego, od mostu na rzece Łebie do ulicy 
Długosza. Dłuższy, 100-metrowy odcinek, w kierunku Placu 
Pokoju, podobnie jak wyremontowane w ostatnich latach 
ulice w centrum Lęborka, zyska nawierzchnię z kostki granito-
wej. Prace na tym odcinku są już bardzo zaawansowane.
Na długości 32 m, od mostu do granic linii średniowiecz-
nych obwarowań miejskich, zgodnie z projektem, położony 
zostanie asfalt. W ramach inwestycji postawionych zostanie 8 
nowych, ozdobnych latarni.
W II etapie prac przebudowany zostanie most na Kanale 
Młyńskim, którego drewniana i wyeksploatowana jezdnia 
wymagała już remontu. Dzięki żelbetowej płycie pomosto-
wej i nowej nawierzchni zniknie ograniczenie tonażu do 
5 ton. Koszt inwestycji realizowanej na ulicy Waryńskiego 

przez firmę z Lęborka wynosi 1 mln 321 tys. zł.
W 2018 I 2019 roku wyremontowane zostaną także ulice: Mły-
narska, Długosza i Armii Krajowej (z fragmentami przyległych 
ulic: Chodukiewicza, Przyzamcze, Plac Pokoju) oraz fragment 
murów obronnych przy ul. Przymurnej. Zagospodarowany 
zostanie również skwer między ul. Przymurną a rzeką Łebą.

Powstanie punkt widokowy na wieży 
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła

W ramach projektu remont czeka także wieżę Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. Prawie 850 tys. zł kosztować będzie przebudo-
wa zabytkowej wieży kościelnej. Długo wyczekiwany i bardzo 
potrzebny dla zachowania najcenniejszego zabytku sztuki 
sakralnej w naszym mieście remont rozpocznie się za kilka 
miesięcy, a zakończy w połowie marca 2019. 
W zakresie prac znajduje się wykonanie kompletnej doku-
mentacji projektowej, uzyskanie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę oraz wyko-
nanie robót budowlanych. 
Ponad 41-metrowa wieża ma być po remoncie atrakcyjnym 
punktem widokowym. W tym celu w wieży wybudowana 
zostanie drewniana klatka schodowa. Prace renowacyjne 
prowadzone będą także przy kościelnym dzwonie, zegarze 
i drzwiach wejściowych do wieży. Naprawione zostaną także 
spiralne schody na poziom pierwszy. Wykonana będzie 
nowa instalacja elektryczna i przeciwpożarowa.  
Przetarg na realizację zadania wygrała firma z gm. Sierakowice.
Parafie św. Jakuba Ap. i NMP Królowej Polski są partnerami 
w prowadzonym przez Urząd Miejski w Lęborku projekcie.

Projekt „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego 
miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów 
zabytkowego centrum” współfinansowany jest z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.3. 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

 

Zapisz się już dziś
Zapisy przyjmowane są przez internet poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 
www.csir.lebork.pl oraz www.maratonypolskie.pl.
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów wyłącz-
nie w dniu 21 lipca 2018 roku w godz. 1100-1500 w Biurze Zawo-
dów mieszczącym się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Opłaty:
Wysokość wpisowego wynosi: 

1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek banko-
wy Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 17 lipca 2018r. do godz. 
23:59. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpiso-
wego na rachunek bankowy Organizatora! 
Numer konta: BGŻ BNP Paribas  84 2030  0045 1110 0000 0221 70 80
2) 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez 
uczestnika biegu osobiście w dniu 21 lipca 2018r. w godz. 1100-1500 
w Biurze Zawodów
3) zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni 
z opłaty wpisowego!

który zwycięży w biegu i ustanowi nowy rekord trasy, otrzy-
ma dodatkowo 500 zł.
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Pożyczki dla mikro i małych firm 
z województwa pomorskiego

Skontaktuj się z naszymi pośrednikami

MAłA POżyczKA:

Na rozwój firmy/ do 250 tysięcy złotych/ 
łączna pula środków: 30 milionów złotych  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.•	
Towarzystwo Rozwoju Powiśla •	
Polska Fundacja Przedsiębiorczości •	
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.•	

POżyczKA TuRysTyczNA:

Na wsparcie branży usługowej czasu wolnego/ 
do 750 tysięcy złotych/ łączna pula środków:  
55 milionów złotych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. •	
Wielkopolska Agencja Rozwoju   •	
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

dniach 1-31 
marca miesz-
kańcy miasta 
składali propo-
zycje projek-
tów i zadań 

przeznaczonych do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
w 2019 roku. W wyznaczonym ter-
minie wpłynęła rekordowa liczba 
wniosków - 42. W minionym roku 
mieszkańcy złożyli 26 wniosków, 
do głosowania dopuszczonych 
zostało 24.  Podział projektów 
przedstawia się następująco:

w kategorii Projekt – zadanie •	
nieinwestycyjne (do tys. zł) – 
14 projektów
w kategorii Mały projekt – •	
zadanie inwestycyjne (do 40 
tys. zł) – 11 projektów
w kategorii Duży projekt – •	
zadanie inwestycyjne (do 200 
tys. zł) – 17 projektów

Wśród pomysłów na wydanie mi-
liona z miejskiej „kasy” znalazły się 
między innymi projekty sportowe, 

kulturalne i infrastrukturalne.
Jak siê okazało, mieszkań-
cy bardzo chcą poprawy 
bezpieczeñstwa i rozbudowy 
infrastruktury drogowej. 11 wnio-
sków dotyczy właśnie takiego 
wykorzystania środków z Budżetu 
Obywatelskiego. 
 - „Bezpieczna zebra” to jeden 
z wniosków, który zaproponowa-
łem mieszkańcom w tegorocznej 
edycji. Celem jest doświetlenie 
przejść ulicznych dla pieszych, 
a konkretnie postawienie dodat-
kowych lamp o ostrym białym 
świetle skierowanym na pasy. To 
z pewnością poprawi widoczność 
i bezpieczeństwo pieszych. Dzisiaj 
wiele przejść jest  po prostu 
niewidocznych i trzeba to jak naj-
szybciej zmienić - mówi Radosław 
Zimnowoda, autor projektu.
Pełna lista projektów dostępna 
na stronie: http://obywatelski-
lebork.pl/aktualnosci/budzet-
obywatelski-na-2019-rok-lista-
projektow/

rekorDowa eDycja 
budżetu obywatelskiego
Tegoroczna 
edycja Budżetu 
Obywatelskiego 
okazała się wyjąt-
kowa. Mieszkań-
cy Lęborka złożyli 
rekordową liczbę 
wniosków.

W
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ynalezienie aparatu dało ludziom 
możliwość cofania się do przeszłości 
i zachowania pamiętnych chwil na 
zawsze. Oglądanie zdjęć zrobionych 
kilkadziesiąt lat temu stało się nie-
zwykle popularne wśród mieszkań-

ców pow. lęborskiego.  Inne ubrania, obyczaje, inaczej 
wyglądające miejsca i ludzie, o których dziś nie wszyscy 
pamiętają. Wszystko to można zobaczyć między innymi 
w kronikach Muzeum w Lęborku i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łebie.

- Zdjęcia przedwojennej oraz powojennej Łeby bibliote-
ka miejska pozyskała dzięki  uprzejmości oraz życzliwo-
ści dawnych i obecnych łebian. Kronika fotograficzna 
miasta jest wciąż uzupełniana. W swoich zbiorach 
posiadamy nie tylko zdjęcia charakterystycznych 
dla miasta miejsc, ale także mieszkańców i ważnych, 
czasami zapomnianych wydarzeń. Mamy sporą kolek-
cję zdjęć rybaków. Część z nich można było obejrzeć 
w bibliotece, w sali historii Łeby  na wystawie „Kronika 
morza i ludzi” - mówi Beata Czaja - dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Łebie.

Mieszkańcy chętnie wracają do starych zdjęć, gdyż 
jest to źródło ich wspomnień i wyjątkowych opowieści 
o sobie, swojej rodzinie, mieście, w którym żyją. Czasa-
mi zakurzone, z pozoru nieciekawe dla ich właścicieli 
zdjęcia, dla innych są cennymi perełkami. Pokazują, jak 
zmieniały się regiony na przestrzeni lat.
Stare fotografie to jeden z najprostszych i najlepszych 
sposobów przywoływania przeszłości. Pomóż nam two-
rzyć dział „Region z dawnych lat” na GLE24 i wyślij nam 
swoje historyczne pamiątki na adres e-mail: a.damps@
expressy.pl

Powiat 
promuje 
historię

Historyczne pamiątki mają 
bezcenną wartość. Najlepiej 
wiedzą o tym mieszkańcy 
pow. lęborskiego, którzy 
stale uzupełniają kroniki 
archiwalnych zdjęć.

W

Rodzina z okolic Lęborka 
potrzebuje pomocy. Marta, 
najstarsza córka, ma zespół 
policystycznych jajników. 
Karolina niedoczynność tar-
czycy oraz najmłodsza córka 
Wiktoria toksokarozę oczną. 
Cała czwórka nadal się uczy. 
Pani Asia od 11 lipca ubiegłe-
go roku również ma proble-
my ze zdrowiem. Stwierdzono 
u niej polineuropatie, czyli 
uszkodzenie nerwów obwo-
dowych obu nóg, od kolan 
po stopy. W sierpniu wykryto 
u niej również nowotwór 
nadnercza prawego. Stale jest 
pod kontrolą neurologa, en-
dokrynologa i reumatologa. 
Mimo licznych przeciwności 
Pani Asia jest zaradną, pełną 

życia kobietą, która walczy 
o zdrowie i lepsze jutro dla 
siebie oraz swoich córek.
Grupa „Pomagamy Lębork” 
nie przeszła obok tej rodziny 
obojętnie. Obecnie prowa-
dzona jest zbiórka pieniędzy, 
do której można się przyłą-
czyć, wchodząc na stronę 
https://zrzutka.pl/6cnpku. 
Zebrana kwota zostanie prze-
znaczona na opał, żywność 
i leki. 
Wolontariusze przypominają, 
że chęć udzielenia innej for-
my pomocy, można zgłaszać 
bezpośrednio poprzez wiado-
mość na profilu „Pomagamy 
Lębork” na portalu społecz-
nościowym Facebook.

Jest im zimno 
i nie mają 
pieniędzy na leki
Samotna matka i czworo dzieci. Zmagają 
się z chorobami, nie mają pieniędzy na leki, 
żywność i opał. Grupa „Pomagamy Lębork” 
organizuje zbiórkę.
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wyjDziesz 
z manDatem
Wiosenna aura zachęca do spacerów - najczęściej leśnych. Nie 
wszyscy jednak pamiętają, że wstęp do niektórych części lasu 
wciąż jest zakazany. Nadleśnictwo Cewice apeluje.

wejdziesz 
do lasu, 

Podsumowanie 
kaskadowych 
pomiarów 
prędkości
W poniedziałek na 
drogach powiatu lębor-
skiego przeprowadzo-
no policyjne działania 
„Kaskadowy pomiar 
prędkości - TISPOL”.

Działania „Kaskadowy 
pomiar prędkości” prze-
prowadzone przez poli-
cjantów z Lęborka oraz 
z całego województwa 
pomorskiego miały 
na celu zmniejszenie 
zagrożenia bezpieczeń-
stwa na drodze z powo-
du nieprzestrzegania 
ograniczeń prędkości. 
W działaniach tych 
bardzo istotne jest 
również uświadomienie 
zagrożenia kierującym 
jakie niesie za sobą 
nadmierna prędkość.
W czasie kontroli dro-
gowych mundurowi z 
Lęborka skontrolowali 
16 pojazdów i ujawnili 
dwóch kierujących, 
którzy przekroczyli 
nakazaną na danym 
odcinku drogi pręd-
kość. Kierowców uka-
rano za przekroczenie 
dozwolonej prędkości 
mandatami. Ponad to 
policjanci zatrzymali 
dwa dowody rejestra-
cyjne od pojazdów, 
które nie miały aktual-
nych badań technicz-
nych. W ramach działań 
ujawniono również trzy 
przypadki jazdy bez za-
piętych pasów bezpie-
czeństwa u kierujących 
jak i pasażerów.

pacery wokół 
drzew popra-
wiają nastrój 
i są zdecydo-

wanie dobre dla naszego 
zdrowia. Chcąc w pełni 
wykorzystać piękną pogo-
dę, mieszkańcy powiatu 
najczęściej wybierają się 
na wycieczki do lasu. Ale 
czy po pamiętnej nawałni-
cy (11 sierpnia 2017 roku) 
jest to już w pełni bez-
pieczne? 
- Prawie tak, do końca 
kwietnia chcemy uporać 
się z uprzątaniem powa-
lonego drewna i udostęp-
nić wszystkie lasy; co nie 
zwalnia nas z ostrożności, 
bo zawsze mogą gdzieś 
wisieć połamane gałęzie 
i w najmniej spodziewa-
nym momencie spaść 
na głowę (oby nie). Póki 
co obowiązuje jeszcze 
częściowy zakaz wstępu do 
lasu, który określony jest 
na stronie internetowej 
Nadleśnictwa Cewice. Są 
to części leśnictw Cewice, 
Bukowina i Rokitki - mówi 
Wiesław Keller, Zastępca 
Nadleśniczego w Nadle-
śnictwie Cewice.
Za naruszenie zakazu wstę-
pu do lasu grozi odpowie-
dzialnośc karna - grzywna 
w wysokości do 1500 zł.
Jeżeli gdzieś pozosta-
ną jeszcze wywroty po 
huraganie, to z pewnością 
są to tereny potencjalnie 
niebezpieczne. Poza tym 
należy trzymać się dróg 
i wyznaczonych szlaków 
pieszych czy rowerowych. 
W rezerwatach pozosta-
wać na ścieżkach, aby nie 
niszczyć terenów cennych 
przyrodniczo.

S

Infomat już dostępny

Wyposażone w odpo-
wiednie oprogramowanie 
urządzenie stanęło w holu 
głównym budynku. Dzięki 
zakupowi tego urzą-
dzenia, klienci urzędu 
zyskają większy i łatwiej-
szy dostęp do informacji 
publicznej, który gwa-
rantują im zapisy usta-
wy z 6 września 2006 r. 
o dostępie do informacji 
publicznej. Urządzenie 
daje możliwość dostępu 
do serwisów elektronicz-
nych dostępnych w staro-
stwie. Umożliwia również 
dostęp do np. serwisów 
obsługujących zbiory ak-

tów prawa miejscowego.
Od początku bieżącego 
roku dostępne w wersji 
elektronicznej akty prawa 
miejscowego są publiko-
wane na portalu www.
prawomiejscowe .pl. 
W szczególności uchwały 
Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu Lęborskiego, są 
od teraz dostępne w jed-
nym miejscu w jednolitej 
formie edycyjnej.
Do pełnej zawartości ser-
wisów on-line Starostwa 
Powiatowego w Lęborku 
dotrzeć można na stronie: 
http://www.powiat-
lebork.com

W poniedziałek (16 kwietnia) w Staro-
stwie Powiatowym w Lęborku zainsta-
lowany został infomat.

REKLAMA                                                               2/2018/AP
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dniach 30.04.2017 - 03.05.2017 na tere-
nie powiatu lęborskiego odnotowano 
4 zdarzenia drogowe zakwalifikowane 
jako kolizja drogowa, których przyczy-
ną było nieprawidłowe wyprzedzanie 
i wymijanie. Jak twierdzą funkcjonariu-

sze, statystyki zdarzeń drogowych z minionego weekendu 
majowego nie przedstawiają się najgorzej. W tym roku ma 
być jednak bezpieczniej. 
W dniach od 27.04 do 06.05 planowane są ogólnopolskie 
działania „MAJOWY WEEKEND”, w których policjanci przede 
wszystkim skupią się na: kontrolach prędkości, trzeźwości, 
prawidłowości przewożenia osób i ładunków w pojeździe, 
poprawności używania pasów bezpieczeństwa oraz będą 
represyjnie podchodzić do kierujących, którzy nieprawidło-
wo wymijają lub nie udzielają pierwszeństwa przejazdu.
Ponad to policjanci apelują do wszystkich uczestników 
ruchu drogowego o zachowanie ostrożności. 
- Chwila nieuwagi, zwłaszcza podczas niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, które ograniczają widoczność na 
drodze i powodują, że nawierzchnia staje się śliska, może 
doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Dlatego 
pamiętajmy - widzieć nie znaczy być widocznym. Wszystko 
to przemawia za powszechnym używaniem elementów od-
blaskowych na odzieży niezależnie od wieku. Prawidłowo 
noszone odblaski powinny być umieszczone na przedniej 
i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na dostrze-
żenie ich w światłach pojazdów nadjeżdżających z obu 
kierunków - mówi asp.sztab. Magdalena Zielke.
Policjanci przypominają też, że w budynku Komendy Po-
wiatowej Policji w Lęborku na ul. Toruńskiej 5, znajduje się 
całodobowo dostępne urządzenie do kontroli trzeźwości, 
z którego można skorzystać nieodpłatnie.

weekenD majowy.
w tym roku bezPieczniej?
Na sygnale: 
Funkcjonariusze 
przypominają 
o zdarzeniach 
drogowych, do 
których doszło 
podczas week-
endu majowego 
w 2017 roku. Za-
powiadają wzmo-
żone kontrole.

W

Czas na Mazowiecką

Zakończyły się roboty drogowe na ulicy Szarych 
Szeregów i gen. Sosabowskiego. W ramach inwe-
stycji położono kanalizację deszczową a gruntowe 
do tej pory drogi zyskały nawierzchnię asfaltową. 
Roboty drogowe na ul. Szarych Szeregów zrealizo-
wane zostały na całej jej 229 metrowej długości. 
W przypadku ul. gen Sosabowskiego wybudowano 
239 metrowy odcinek od ul. Orląt Lwowskich do 
Dywizjonu 303. Kolejną ulicą na której rozpoczęły 
się prace to Mazowiecka.
W grudniu ub. roku asfaltową nawierzchnię zyskała 
ulica Małopolska (etap I). Do końca września 2018 
wybudowane zostaną pozostałe odcinki ulicy Mało-
polskiej, gen. Sosabowskiego oraz Batalionu Zośka. 
Łącznie będzie to ok. 1800 metrów jezdni oraz ok. 
1345 metrów kanalizacji deszczowej.
Ulice buduje konsorcjum firm Kruszywo i Bitumi-
nium z Linii. Koszt tej dużej drogowej inwestycji 
w zachodniej części miasta to 2 mln 895 tys. zł.

Szarych Szeregów i gen. Sosabowskie-
go z asfaltem. Czas na ul. Mazowiecką.

kLeszcze już atakują. 
nadleśnictwo alarmuje
Kleszcze należą do rodziny pajęcza-
ków. W samej Polsce żyje ich około 20 
gatunków. Te małe, na pozór nieszko-
dliwe stworzenia, przenoszą różnego 
rodzaju choroby. Najpoważniejsze 
z nich to: bolerioza, bartonella, babe-
szjoza, kleszczowe zapalenie mózgu, 
tularemia, gorączka Q. Najczęściej 
spotykane z nich to kleszczowe 
zapalenie mózgu i oczywiście bole-
rioza. W jaki sposób narażamy się na 
spotkanie z kleszczem?
- Łamiąc stereotypy, kleszcze wcale 
nie spadają na nas z drzew. Znajdują 
się one w dolnym piętrze lasu, to 
znaczy w paprociach i podrostach. 
Można więc powiedzieć, że zazwyczaj 
wchodzą na nas od dołu - mówi Rafał 
Bobrowski z Nadleśnictwa Cewice.
Aby zabezpieczyć się przed niepro-
szonym gościem w postaci kleszcza, 
należy nosić długie ubrania, zasła-
niające całe ciało. Dobrze jest też 
pamiętać o długich butach i czapce. 
Jak reagować, gdy mimo wszystko 

zostaniemy ukąszeni?
- Przede wszystkim nie powinniśmy 
wyciskać kleszcza gołymi rękoma. 
Jeśli będziemy go dotykać w ten 
sposób, możemy wywołać u niego 
wymioty. Tak samo może stać się przy 
polewaniu go różnymi środkami albo 
smarowaniem masłem. Kleszcza nale-
ży usunąć za pomocą pęsety. Złapmy 
go solidnie i bez kręcenia nim, pew-
nie ściśnijmy i wyciągnijmy. Jeśli po 

pewnym czasie w miejscu ugryzienia 
pojawi się rumień, trzeba udać się do 
lekarza. Może to oznaczać początek 
boleriozy - Adam Dominiecki z Nad-
leśnictwa Cewice.
- Nasze lasy są przepiękne i zachęca-
my, żeby z nich korzystać. Natomiast 
bądźmy uświadomieni, że kleszcz 
może być niebezpieczny - dodaje 
Michał Polasik.

Jak informuje Nadleśnictwo Cewice, w lasach już grasują kleszcze. 
Pojawiły się pierwsze przypadki ugryzień.
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ower wymaga okresowego czyszczenia, re-
gulacji i drobnych napraw. I choć nie brakuje 
maniaków dwóch kółek, którzy na rowerze 
jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o niego 
dbają, to jednak zdecydowana większość 
cyklistów czeka na okres wiosenno-letni, by 

wyprowadzić rower z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego i będziemy się cieszyć 
z jazdy, niezbędne jest sprawdzenie poszczególnych 
podzespołów, odpowiednie przygotowanie naszego 
pojazdu i jego konserwacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż np. źle wyregulowana prze-
rzutka przednia czy tylna to nie tylko gorszy komfort jazdy 
(zgrzyty i przeskakiwanie łańcucha podczas zmiany biegów 
znacznie utrudnia jadę), ale jest to też zwyczajnie niebez-
pieczne – podkreślają serwisanci rowerowi. - Wyobraźmy 
sobie np. sytuację, że ruszamy, wjeżdżamy na ruchliwe skrzy-
żowanie i w tym momencie spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane 
elementy powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. Wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
A zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. Jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

Umyj i nasmaruj
Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał 
w suchym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco 
zakurzony. Jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. Jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu 
rowerowego i gotowe. Jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić 
łańcuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. Ważne, aby nie 
używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat mamy pod ręką”, 
tylko wyłącznie dedykowanego do łańcuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany wewnątrz 
(pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czyli tam, gdzie 
elementy ocierają się o siebie), a nie ociekający z zewnątrz 
olejem. Dlatego nanosi się po kropli oleju na każde ogniwo 
łańcucha, później trzeba chwilę odczekać (najlepiej kilka 
minut), pokręcić pedałami aby olej równomiernie się roz-
prowadził, a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.
Warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na duże 
obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc zęby na 
zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te elemen-
ty bezwzględnie trzeba wymienić. 

Napompuj dętki
Kolejną rzeczą, którą trzeba sprawdzić, jest odpowiednie 
ciśnienie w kołach. Źle napompowane dętki to po pierw-
sze bardzo szybkie ścieranie się opon, po drugie „pływa-
nie” roweru (co jest nie tylko nieprzyjemne, ale i może 
być niebezpieczne, gdyż można utracić kontrolę nad 
sterownością pojazdu), po trzecie duże prawdopodobień-
stwo przebicia dętki i opony, po czwarte w końcu prawie 
pewne uszkodzenie felgi na pierwszej z brzegu dziurze czy 
krawężniku. 
Jakie ciśnienie powinno być w kołach? Wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz PSI. W bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach 
rowerowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
Warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza 
przyczepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą dziurę). 

Nie zapomnij o hamulcach!
Rowerem nie tylko się jeździ, ale również trzeba się zatrzy-
mać. I to nie na zderzaku samochodu czy przydrożnym drze-
wie. Hamulce to jeden z najważniejszych elementów, który 
zapewnia nam bezpieczeństwo. Tu nie ma miejsca na kom-
promisy: hamulce MUSZĄ być sprawne i dobrze ustawione. 
Są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa 
rodzaje: V-brake i tarczowe. 
Tu też należy zacząć od czyszczenia. W przypadku 
V-brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, 
należy wyczyścić właśnie tę obręcz. W przypadku hamul-
ców tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. Robi się to „na oko”, 
patrząc, jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała na 
klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki ście-
rają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić same 
szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie klocków, 
itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdują się znacz-

zaDbaj 
o swój 
rower
Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wyregulowane prze-
rzutki, czysty i nasmarowany napęd czy sprawne oświetlenie 
– to konieczność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryjnie 
nam służył, ale też aby był bezpieczny. 

niki (rowki). Jeśli klocek jest już tak zużyty, że znacznik jest 
prawie niewidoczny, klocek należy natychmiast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana klocków, 
czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. Robi się to, 
odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź luzując lin-
kę. Regulację bardziej precyzyjną wykonuje się przy samych 
klamkach hamulców. 

koła czy „ósemki”?
O tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Skrzywione obręcze to źle działające 
hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza stabilność 
pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. Koła mogą się 
skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą prędkością 
na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kilku szprych, 
itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto zarówno 
w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
Jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wyregu-
lować samemu, używając do tego klucza do szprych i dokręca-
jąc lub poluzowując poszczególne szprychy. Ale uwaga: łatwo 
narobić większych szkód. Zbyt mocne dokręcenie kilku szprych 
skutkować bowiem będzie tym, że koło zamiast wycentrować 
się, pokrzywi się jeszcze bardziej. Jeśli więc nie bardzo wiemy, 
jak to zrobić, lepiej pozostawić tę czynność specjalistom.
Jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

Nasmaruj, wyreguluj, dokręć
Kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - to 
tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. War-
to więc nasmarować linki przerzutek i hamulców, przesma-
rować wewnątrz pancerze od linek, wyregulować przednią 
i tylną przerzutkę, sprawdzić amortyzatory i ewentualnie 
wymienić w nich olej, skontrolować stan uszczelek, sprężyn, 
łożysk, supportu, bębna wolnobiegu, itd. 
Raz na jakiś czas należy też skontrolować śruby w rowerze. 
Trzeba sprawdzić, czy są odpowiednio dokręcone i nie mają 
luzów. Sprawdzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, 
stery kierownicy. Oczywiście warto posprawdzać również 
inne śruby, bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, 
bagażnik, lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na 
koniec trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp 
nowe baterie lub naładować akumulatory. A później? Wsia-
dać i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bezpiecznym 
rowerze.  Rafał korbut

R
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majówka wśróD... 
kaktusów

Przed nami długi, majowy 
weekend. Wiele osób zasta-
nawia się, jak go spędzić. 
Jedną z ciekawszych pro-
pozycji jest odwiedzenie 
rumskiej kaktusiarni. 

ałe i duże, z kolcami albo mięk-
kimi włoskami, niektóre przypo-
minające kształtami i kolorami 
abstrakcyjne rzeźby, inne z kolei 
z przepięknymi, kolorowymi kwia-
tami... Tysiące gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każdy jest inny. 
W sumie ponad 2 miliony roślin! 

Takie cuda natury można zobaczyć tylko w Rumi. 
Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, ponieważ 
tradycyjnie już w tzw. „długi weekend majowy” 
(w dniach od 1 do 6 maja) odbędzie się rozpoczęcie 
tegorocznego sezonu w kaktusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. W te dni 
będzie można też obejrzeć, a nawet pogłaskać, jedwa-
biste kury, króliki, koty o ciekawym umaszczeniu...
- Co roku do kolekcji dochodzą nowe kaktusy i suku-
lenty – opowiada Andrzej Hinz, właściciel rumskiej 
hodowli kaktusów i sukulentów. - Jest więc co oglądać. 
Tym bardziej, że rośliny właśnie zaczynają kwitnąć, 
a niektóre z nich mają przepiękne i kolorowe kwiaty. 
Oprócz roślin będzie można zobaczyć wiele cieka-
wych zwierząt. Dzieciom zawsze bardzo podobają się 
kurki jedwabiste, tzw. silki. Oprócz tego będą też kury 
arukany, które znoszą zielone jajka. No i nie można 
zapomnieć o kotach o wyjątkowym umaszczeniu tri-
kolor, które wypoczywają albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na podwórku. 
Główną atrakcją w kaktusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulenty. Nawet ci, 
którzy hodowlę pana Andrzeja odwiedzali nie raz, 
za każdym razem znajdują coś nowego, zaskaku-
jącego. Hodowla wciąż jest bowiem uzupełniana 
o nowe, egzotyczne gatunki. 
- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na ilość po-
szczególnych roślin, ale bardziej na różnorodność i ko-
lejne, nowe odmiany – wyjaśnia Andrzej Hinz. - Mamy 
więc rośliny niemal z każdego zakątka świata – m.in. 
z Brazylii, Boliwii, Chile, Argentyny i wielu, wielu innych. 
Obecnie jest tu ponad 4 tys. gatunków. 
Warto więc odwiedzić kaktusiarnię całą rodziną. Można 
po prostu usiąść na podwórku na ławeczce i odpocząć 
od miejskiego zgiełku, pobawić się ze zwierzakami, 
obejrzeć kolekcję kaktusów oraz kupić roślinę, która 
się spodoba. Można też zasięgnąć rady, jak należy 
pielęgnować kaktusy i sukulenty, w jakiej mieszance 
ziemi sadzić, kiedy przesadzać, jak podlewać, itd. Wstęp 
i zwiedzanie są całkowicie bezpłatne.
Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 do 6 maja 
w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt znajduje się w Rumi 
przy ul. Partyzantów 2. Dodatkowe informacje oraz 
zdjęcia znajdują się również na stronie internetowej 
www.kaktusiarnia.pl. /raf/

M



o wielu mroźnych i śnież-
nych dniach w końcu 
przyszła długo oczeki-
wana wiosna. Wiele osób 

sięgnęło po aparaty fotograficzne 
i telefony, aby uwiecznić obiekty-
wem pierwsze widoczne oznaki 
tej pory roku. Poniżej publikujemy 
zdjęcia nadesłane przez naszych 
Czytelników. Dziękujemy!

w końcu 
widać 
wiosnę!

P

swoje zdjęcie / film 
na adres: 
a.damps@expressy.pl

pRześlij 
dO nas
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piątek, 13 kwietnia na terenie Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1 w Lęborku odbyła się impre-
za pod nazwą „Wszyscy budujemy stacjonar-
ne hospicjum w Lęborku” organizowana przez 
Dyrekcje szkoły na rzecz Fundacji „Lęborskie 
Hospicjum Stacjonarne”. Celem przedsię-
wzięcia było zebranie funduszy niezbędnych 

do budowy pierwszej takiej placówki w Lęborku. W imprezie 
o formule dnia otwartego wzięli udział lęborscy policjanci, 
którzy zaprezentowali sprzęt policyjny oraz przeprowadzili 
pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Dzieci 
miały możliwość włączenia sygnalizacji dźwiękowej w radio-
wozach, obejrzenia wyposażenia radiowozu policyjnego oraz 
przymierzenia policyjnych czapek. Każde z dzieci otrzymało 
od policjantów mały upominek w postaci odblasku na rękę. 
Dorośli i nastoletni uczniowie szkoły również z zainteresowa-
niem oglądali sprzęt, który jest na wyposażeniu munduro-
wych w codziennej służbie oraz zadawali pytania związane 
z wymogami, jakie trzeba spełnić aby zostać policjantem.

Lęborscy poli-
cjanci wsparli 
szlachetną akcję 
„Wszyscy budu-
jemy stacjonar-
ne hospicjum 
w Lęborku”.

Policjanci 
wsParli buDowę 
hospicjum

W Uczniowie lęborskich szkól podstawowych nr 3 i 8 uczest-
niczyli w spotkaniu z byłym wielokrotnym reprezentan-
tem i Mistrzem Polski, byłym Mistrzem Europy i Mistrzem 
Świata juniorów w piłce siatkowej - Marcinem Prusem. 
Zaproszony gość promował aktywny styl życia, uprawia-
nie sportu, a szczególnie siatkówki. Były siatkarz w atrak-
cyjny sposób opowiadał o swojej przygodzie z siatkówką, 
o bogatej karierze zawodniczej i drodze do niej. Ukazy-
wał korzyści z uprawiania sportu i zachęcał do korzy-
stania z szans rozwoju, jakie stwarza w tym względzie 
uczniom szkoła. Demonstrował swoje umiejętności. Po 
spotkaniu chętni otrzymali autograf siatkarza. Spotkanie 
w SP 8 wzbogacone zostało poprzez pokaz umiejętności 
siatkarskich uczennic klasy sportowej o profilu siatkar-
skim. Marcin Prus gościł w szkole w ramach promocji 
naboru uczniów do siatkarskiej klasy sportowej, która 
będzie funkcjonowała w SP 8 od września 2018 roku

Gwiazda siatkówki 
na spotkaniu 
z lęborskimi uczniami
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zAAdOPTuJ

OTOz ANIMALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓż NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAżNE TELEFONy

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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A MOżE...
OgłOszEniE 
w rAMCE?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

sPRzEdAM

sPRzEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

sPRzEdAM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

sPRzEdAM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

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

sPRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WyNAJMĘ

WEJhEROWO Centrum wynajmę pokój umeblowa-
ny z używalnością kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

NOWy Dom wysoki standard z garażem w Bolsze-
wie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MIEszKANIE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

MAM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, nr 
tel. 691 929 193

POszuKuJĘ WyNAJĄĆ

sTARszy, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KuPIĘ

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

MOTORYZACJA

sPRzEdAM
PIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

OdKuRzAcz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

PANA do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

USŁUGI

REKLAMA                                    U/2016/RL

usłuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROFEsJONALNA fotografia okolicznościowa: 
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

sTAły związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

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

RÓŻNE

sPRzEdAM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 200 
zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 
517 159 871

sPRzEdAM całkiem nowy w oryginalnie zamkniętym 
kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 000 zł 
info 889 866 663

sPRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

sPRzEdAM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

sIANOKIszONKA, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 
510 751 837

sPRzEdAM kanapę rozkładaną na gwarancji w kolo-
rze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, cena 
450 zł, tel. 510 501 955

RuRy szare 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 841 826

BEczKI plast, 200 l., tel. 511 841 826

OBORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, tel. 600 
667 860 

ROzsIEWAcz KOS 450 zł, brony zawieszane, 3, cena 
650 zł, tel. 600 667 860

sPRzEdAM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 603 
661 240

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

sIANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma w 
kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

sIANOKIszONKA, 120 x 120, dobra, 70 rotacyjna, 
1750 zł, Szemud, 510 751 837

sPRzEdAM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fotele + 
stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

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

sKuPuJEMy stare militaria w bardzo dobrych ce-
nach (mundury, dokumenty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail:  info@oldmi-
litaria.pl

sPRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą 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
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zROBiłeś 
zdjĘcie?
napisałeś 
aRtykUł?
WYŚLIJ DO NAS!

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.



#GramyDlaLeborka

awodnicy z Lęborka jeszcze 
świeżo w pamięci mają sukces 
z sezonu 2015/2016 kiedy to 
drużyna po kilkunastu latach 
wywalczyła podczas finału 
w Rumi regionalny Puchar 

Polski. Czerwcowe zwycięstwo 4:2 z Brdą 
Przechlewo dało przepustkę do rozgrywek 
centralnych i spotkania z Kotwicą Koło-
brzeg. Pucharowy sukces ma także konkret-
ny wymiar finansowy. Zwycięzca rozgrywek 
wojewódzkich otrzyma od Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej 30 tys. zł, przegrany 7 
tys. zł. Jest więc o walczyć.
W tegorocznej edycji Pucharu Polski zespół 
Pogoni jesienią pokonał na wyjazdach 3:1 
A-klasowy GTS Czarna Dąbrówka i konku-
renta z IV ligi Start Miastko 3:0. 
Wiosną w 1/8 finału Pogoniści na wła-
snym boisku podjęli czwartoligowe Anioły 

Garczegorze i w dogrywce zapewnili sobie 
awans do kolejnej rundy.  Pierwsza połowa 
była bardzo wyrównana, a oba zespoły 
stwarzały mało sytuacji bramkowych. 
Najciekawiej było w dogrywce. Już w 2 
minucie doliczonego czasu gry po dograniu 
przez Miotka Mateusz Zanewycz wychodzi 
sam na sam z Czekirdą i z ostrego kąta trafia 
do siatki. Na trybunach szaleństwo! W 98 
minucie jest już 2:0! Tym razem Mateusz 
Ulatowski z kąta lobuje bezradnego w tym 
dniu bramkarza Aniołów.  
- Pucharowy mecz z Aniołami traktowali-
śmy bardzo poważnie, przeciwnik zresztą 
zrobił to samo. Mecz mógł się podobać 
no i w końcu zaświeciło słońce dla nas. 
Wygraliśmy to, jest przełamanie i powinno 
to dobrze wpłynąć na zespół – mówił po 
spotkaniu trener Pogoni Grzegorz Lewan-
dowski.

powaLczą o półfinał 
pucharu poLski
Piłkarze Pogoni w środę 25 kwietnia zagrają o półfinał woje-
wódzkiego Pucharu Polski. Przeciwnikiem lęborczan będzie 
trzecioligowe GKS Przodkowo.

Z

Ofensywny za-
wodnik rocznika 
2002 (9 maja br. 
skończy 16 lat) 
wyszedł spod 
ręki trenera 
Rafała Bartosz-
ka. Koniuszy w 
Pogoni trenuje 
nieprzerwanie od 
siedmiu lat, rok dłużej 
prowadzi go trener Bartoszek.  
W tym sezonie Mateusz wy-
stępuje w drużynie juniorów 
młodszych Pogoni w słupskiej 
okręgówce grupa 1. Nasz 
zawodnik jest po rundzie 
jesiennej królem strzelców ligi, 
zdobył aż 19 goli. Od dwóch 
miesięcy Koniuszy trenuje z 
pierwszym zespołem Pogoni i 
ma szansę wiosną zadebiuto-
wać w dorosłej piłce. Równo-
ległe będzie występował także 
w juniorach. 
- Mateusz to od początku wy-
różniający się zawodnik druży-
ny 2001/2002 więc propozycja 
od trenera Lewandowskiego 
nie była przypadkowa – mówi 
trener juniorów Pogoni Rafał 
Bartoszek. – Przede wszystkim 

to bardzo sumienny 
i pracowity piłkarz. 
Na palcach jednej 
ręki mogę wymie-
nić treningi które 
opuścił i tak było 
od zawsze. Koniu-

szy to zawodnik 
uniwersalny z lewą 

i prawą nogą. Do tej 
pory grał najczęściej 

jako ofensywny środkowy 
pomocnik lub napastnik. Ma 
dobre warunki fizyczne i dar 
do zdobywania bramek. 
Koniuszy w seniorskiej 
drużynie nie jest osamotnio-
ny. Gra tam bliski znajomy z 
juniorskiej drużyny Pogoni 
2002 Jakub Michor. Przez lata 
w Pogoni obaj zawodnicy 
byli powoływani do Kadry 
Pomorza i obaj uczestniczyli 
zimą 2015 w naborze do Legii 
Warszawa. Wtedy konkretną 
ofertę ze stolicy otrzymał 
Michor, dziś trenują znowu 
razem. „Mati” znalazł się ponad 
rok temu w Reprezentacji U-15 
Polish Soccer Skils. Teraz otrzy-
mał szansę wykonania dużego 
kroku do przodu.

25 kwietnia 2018
 (środa, godz. 17)
 1/4 pucharu polski 
pogoń lębork 
– Gks przodkowo 
 
28 kwietnia 2018
(sobota, godz. 17) 
pogoń lębork 
- Orkan Rumia Mks  
 
12 maja 2018 
(sobota, godz. 17) 
pogoń lębork 
- cartusia kartuzy

Najbliższe 
mecze 
Pogoni 
w Lęborku

mateusz koniuszy
zgłoszony do rozgrywek
kolejny wychowanek pogoni Mateusz koniuszy oficjalnie 
zgłoszony do rozgrywek iV ligi. 
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