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ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Pani Kamila Dąbrowska i Pan Patryk Bianga, 
mieszkańcy pobliskiego Lęborka, jako pierw-
si wezmą ślub na plaży w Łebie.  Wydarzenie 
odbędzie się w ramach projektu „Las Łebas – 
Pomorska Stolica Ślubów”.
- Powiem szczerze, że tego dnia będę chyba 
bardziej stremowany niż Państwo młodzi, że 
to właśnie ja będę miał przyjemność, po raz 
pierwszy poprowadzenia zaślubin – żartuje 
Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiń-

ski– Jest to dla mnie duże wyróżnienie i zrobię 
co w mojej 
mocy aby stanąć na wysokości zadania – do-
daje Pan Burmistrz.
Państwo młodzi na ceremonią zaślubin przyja-
dą książęcą karocą zaprzęgniętą w białe konie. 
Jak udało nam się dowiedzieć, goście weselni 
są już oficjalnie zaproszeni.
- Od zawsze moim największym marzeniem 
było zawarcie ślubu na plaży. W zeszłym roku 

usłyszałem w mediach, że Łeba rozpoczyna 
projekt związany z udzielaniem ślubów na 
plaży i to mnie zainspirowało i zmotywowało, 
żeby spełnić swoje marzenie, z którym już od 
dawien dawna się nosiłem- mówi Patryk Bian-
ga, przyszły Pan młody.
- Mogę śmiało powiedzieć, że będę miał naj-
piękniejszą żonę na świecie. Chcę, aby ten 
dzień był wyjątkowy dla nas i na pewno taki 
będzie – dodaje Pan Patryk.

Ślub na plaży? 
Otwierają sezon!

Już 9 czerwca 2018 roku, punktualnie o godzinie 15:00 na plaży C w Łebie odbędzie się 
pierwsza, uroczysta ceremonia zawarcia małżeństwa.

Powiat lęborski to kopalnia młodych talentów. Chcesz się o tym przekonać? 
Koniecznie śledź nasz nowy cykl wywiadów pn.: „Zdolniaki”. 
Znacz ciekawe sztuczki magiczne? Jesteś zapalonym fotografem? Tańczysz, 
śpiewasz, malujesz? W skrócie pokaż nam, co Ci w duszy gra! Zgłoszenia 
uzdolnionych mieszkańców pow. lęborskiego można wysyłać na adres mailo-
wy: a.damps@expressy.pl bądź bezpośrednio poprzez Facebooka - GLE24. 

Napisz do nas i pokaż, że jesteś „Zdolniakiem”!

Masz talent? 
Zgłoś się do nas 
i pokaż, że jesteś 
„Zdolniakiem”!

Tańczysz, śpiewasz, malujesz, a może kon-
struujesz? Otwieramy cykl „Zdolniaki”, 
w którym będziemy przedstawiać uzdolnio-
nych mieszkańców pow. lęborskiego.

Pilnie poszukujesz pracy? Zgubiłeś coś cennego? 
A może... ktoś wpadł Ci w oko i teraz próbujesz go odszu-
kać? Dołącz do Czytelników portalu GLE24 i korzystaj 
z darmowej funkcji Spotted. Jak się za to zabrać? To 
proste!

Wejdź na stronę http://gle24.pl/pl/648_spotted/649_do-
daj_spotted. Wybierz swój avatar, wpisz treść ogłoszenia, 
dodaj zdjęcie (opcja nieobowiązkowa) i gotowe. Życzymy 
owocnych poszukiwań!

CZego 
sZukasZ? 
mY to 
ZnajdZiemY!

Skorzystaj z prężnie działają-
cego Spotted na portalu GLE24 
i znajdź to, czego szukasz.
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Parking w budowie, 
utrudnienia w ruchu

Zbliża się bardzo ważny dzień - Dzień Matki. Z tej okazji postanowiliśmy zebrać od naszych 
Czytelników życzenia, które następnie opublikujemy w artykule na portalu GLE24. Życzenia 
mogą być w dowolnej formie. Wysyłajcie nam zdjęcia, filmiki, wiersze i laurki. Warunek jest tylko 
jeden - muszą to być życzenia od serca! ;) 
Życzenia można wysyłać drogą elektroniczną na adres: a.damps@expressy.pl bądź udostępnić 
je w formie komentarza pod postem z tym artykułem na Facebooku Gle24. 
Wysyłając życzenia wyrażasz zgodę na ich publikację w artykule na portalu GLE24.

ZbieramY żYCZenia 
Z okaZji dnia matki!

Złóż życzenia swojej mamie... na GLE24!

Z dużą torbą, mniejszym plecakiem i wózkiem-
parasolką przemierzyli kawał Australii kamperem, 
potem przedostali się na Tasmanię, Nową Zelan-
dię przejechali z namiotem, a na koniec odwiedzili 
Singapur. Zatrzymywali się nie przy turystycznych 

atrakcjach, ale na placach zabaw i tam, gdzie moż-
na było kupić lody czekoladowe. W LCK Fregata 18 
maja o godz. 18.00 odbyło się spotkanie podróżni-
cze.Tym razem była to opowieść o Australii, Nowej 
Zelandii i Tasmanii.

plaC Zabaw na końCu świata
Magda i Marcin zabrali 4-miesięcznego Marcela 
i 3-letniego Miłosza i ruszyli w podróż na antypody.

Ułożona i zasypana zosta-
ła już kanalizacja desz-
czowa. Trwa układanie 
krawężników i chodników. 
W ramach inwestycji w tej 
części miasta wybudo-
wane zostanie także od-
wodnienie skrzyżowania 
Targowej z Al. Niepodle-
głości.
Wykonawca przebudowę 
parkingu podzielił na 2 
etapy. Pozwoli to na ko-
rzystanie z połowy par-
kingu przez kierowców w 
trakcie budowy. Zmieniła 
się organizacja ruchu. Za-
blokowany został wjazd 
od strony ulicy Targowej, 

na parking można wjeż-
dżać i wyjeżdżać od stro-
ny Alei Niepodległości. Po 
wybudowaniu kanalizacji 
deszczowej parking zy-
ska nową nawierzchnię i 
chodnik. Etapami ma być 
także budowana kanaliza-
cja deszczowa na skrzy-
żowaniu Targowej z Al. 
Niepodległości. Po więk-
szych deszczach zbierała 
się tu woda. Dzięki budo-
wie odwodnienia z syste-
mem urządzeń podczysz-
czających problem ten 
ma już nie występować. 
Koszt inwestycji wyniesie 
1.490.760 zł.  

Sukcesywnie prowadzone są roboty 
drogowe na remontowanym parkingu 

na zapleczu ulicy Staromiejskiej.
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Praca w bibliotece 
jest przyjemna, 
ale czy łatwa?

- NiEKTóRZy uWAżAJĄ, żE pRAcA W bibLiOTEcE JEST LEKKA, 
łATWA i pRZyJEMNA, A bibLiOTEKARKA TyLKO „SiEdZi i cZy-
TA KSiĄżKi”.

- Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, bi-
bliotekarz zajmuje się także promowaniem czytelnictwa, udzielaniem 
informacji, 
organizowaniem wystaw, koncertów, warsztatów, czyli jednym słowem 
zaspokaja potrzeby kulturalne użytkowników biblioteki. Bibliotekarz 
powinien posiadać między innymi takie cechy jak: otwartość, życzli-
wość, komunikatywność i kreatywność. Do biblioteki przychodzą czy-
telnicy w różnym wieku, tak więc bibliotekarz powinien umieć znaleźć 

8 maja obchodziliśmy Dzień Biblioteka-
rza i Biblioteki. O pracy w tym zawodzie 
opowiada Beata Czaja - dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Łebie.

wspólny język z każdym z nich. Powinien wysłuchać, doradzić, pomóc. 
Tak więc praca w tym zawodzie wcale nie jest taka prosta.

- cZy Z OKAZJi dNiA bibLiOTEKARZA i bibLiOTEKi ORGANiZO-
WANE SĄ JAKiEś ATRAKcJE?

- Jednocześnie rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który 
ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zaintereso-
wanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku to 
już XV edycja Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmi „(Do) Wol-
ność czytania” i nawiązuje do obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę 
niepodległości. Czytanie było przecież ważnym elementem zachowa-
nia tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu. W związku z tym 
świętem Biblioteka Miejska w Łebie przygotowała szereg atrakcji 
skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Będą legendy i podania 
z Łeby i okolic, zajęcia literacko-plastyczne oraz  sztafeta książek, 
podczas której będzie można wybrać książkę dla siebie lub kogoś 
bliskiego. Świętowanie zakończy się w Dniu Polskiej Niezapominajki, 
czyli 15 maja, wizytą w Klubie Seniora „Niezapominajka” w Łebie.

- WyGLĄdA NA TO, żE W bibLiOTEcE dużO SiĘ dZiEJE. JAK Wy-
GLĄdA idEALNy KANdydAT NA bibLiOTEKARZA, KTóRy SpRO-
STAłby WSZySTKiM ZAdANiOM?

- Nie wyobrażam sobie, żeby w bibliotece pracowała osoba, która nie 
lubi i nie czyta książek. Bibliotekarz musi znać literaturę oraz na bie-
żąco śledzić rynek wydawniczy. Musi znać gusty swoich czytelników. 
Obecnie zmieniła się rola biblioteki. To nie tylko wypożyczalnia i czy-
telnia, ale przede wszystkim nowoczesna instytucja, która odpowiada 
na potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalne użytkowników, in-
tegruje lokalną społeczność, pomaga mieszkańcom rozwijać ich pasje 
i zainteresowania oraz kształtować poglądy. Bywa tak, że mieszkańcy, 
którzy mają ciekawe pomysły kierują swoje pierwsze kroki do biblio-
teki, wiedząc, że spotkają się tutaj ze zrozumieniem i wsparciem. I tak 
rzeczywiście jest.

prZYsiadki 
ZadomowiłY się 
w lęborku
Testowane podpórki przeznaczone są 
przede wszystkim dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Pozwalają na 
oparcie i odpoczynek bez konieczności 
siadania na ławce. Podobne udogodnie-
nia stosowane są w niektórych polskich 
miastach czy za granicą od lat.
Przysiadki zamontowano na przystankach 
przy „Starym Browarze” i Szkole Podsta-
wowej nr 3 (ul. Kossaka). W przypadku 
pozytywnych ocen pasażerów i mieszkań-
ców akcja stawiania przysiadków może 
być rozszerzana o kolejne przystanki.

W ostatnich tygo-
dniach na dwóch 
przystankach au-
tobusowych w Lę-
borku pojawiły się 
przysiadki.

REKLAMA                          U/2018/PR



5|Czwartek, 24 maja 2018expressy.pl

Podczas robót drogowych na 
ulicy Waryńskiego pomiędzy ro-
zebranym mostem nad Kanałem 
Młyńskim a mostem nad rzeką 
Łebą dokopano się do fundamen-
tów średniowiecznej baszty nr 15. 
Na miejscu pracują archeolodzy. 
Po badaniach archeologicznych 
pozostałości po baszcie i murach 
obronnych zostaną zasypane, nad 
nimi przebiegać będzie tak jak te-
raz ulica.

Inwestycja w ścisłym historycz-
nym centrum miasta prowadzona 
jest w ramach projektu  „Skarby 
Lęborka – ukazanie dziedzictwa 
kulturowego miasta przez odrato-
wanie i wyeksponowanie elemen-
tów zabytkowego centrum”.

Zakres prac w projekcie „Skar-
by Lęborka…” obejmuje przebu-

dowę jezdni i chodników ulicy 
Waryńskiego od mostu na rzece 
Łebie do ulicy Długosza. Na 32-
metrowym odcinku od mostu do 
granic linii średniowiecznych ob-
warowań miejskich jezdnia będzie 
asfaltowa. Dłuższy, zrealizowany 
w większości już 100-metrowy 
odcinek jezdni i chodnika w kie-
runku Placu Pokoju tak jak wyre-
montowane w poprzednich latach 
ulice w centrum miasta zyskał 
nawierzchnię z wysokiej jakości 
kostki granitowej. W ramach inwe-
stycji postawionych zostanie 8 no-
wych latarń ozdobnych. W II etapie 
prac przebudowany zostanie most 
przez Kanał Młyński. Drewniana 
i wyeksploatowana jezdnia mostu 
wymagała już remontu. Dzięki żel-
betowej płycie pomostowej i nowej 
nawierzchni zniknie obecne ogra-
niczenie tonażu do 5 ton.

Archeolodzy 
prowadzą prace 
na Waryńskiego

Na Waryńskiego odsłonięto fundamenty 
średniowiecznej baszty.

Wszystko za sprawą Międzynaro-
dowej Nocy Muzeów. Celebrowanie 
Nocy Muzeów rozpoczęło się już 
o godz. 15 Piknikiem Historycznym 
pn. „Z historią w tle” sfinansowanym 
ze środków Budżetu Obywatelskie-
go. Piknik rozpoczął się barwnym 
korowodem, prowadzonym przez 
Orkiestrę Dętą „Ziemia Lęborska” 
przez ulicę Staromiejską na zam-
kowy dziedziniec. Organizatorzy 
zapewnili szereg atrakcji: pokaz 
wozów bojowych, grupę rekonstruk-
cyjną Husarii z XVII wieku, wysta-
wę opowiadającą historię generała 
Stanisława Sosabowskiego oraz 1 
Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej przygotowanej specjalnie na 
tę okazję w baszcie Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej. Goście pik-
niku mogli skosztować wojskowej 
grochówki oraz pieczonych ziem-
niaków. Na najmłodszych w baszcie 
wykuszowej przy ul. Derdowskiego 

czekała wata cukrowa.
Noc muzeów rozpoczęła się o godzi-
nie 18, kolejnym korowodem, który 
poprowadził uczestników pikniku 
na dziedziniec Muzeum. Po przy-
witaniu gości, Dyrektor Muzeum 
w Lęborku, Mariola Pruska zapro-
siła przybyłych do korzystania 

z przygotowanych atrakcji. Można 
było zwiedzać zarówno sale mu-
zealne i baszty, jak i miejsca na co 
dzień nie udostępniane szerszemu 
gronu, jak m. in. Lęborski Skarbiec, 
w którym przygotowano wystawę XV 
wiecznych monet tzw. „Skarb Lębor-
ka”. W Sali Rajców miłośnik lokalnej 
historii Zachariasz Frącek opowiadał 
historię lęborskiego ratusza.
W tym roku w obchody Międzyna-
rodowej Nocy Muzeów włączyła się 
Biblioteka Miejska w Lęborku, po 
której oprowadzał p. Wiesław Bud-
kowski, snując ciekawe historie nt. 
zabytkowego budynku biblioteki. 
Pracownicy przygotowali również 
atrakcje dla dzieci – gry i zabawy 
z XIX  wieku oraz „Kaligrafię dla naj-
młodszych”.
W Kościele św. Jakuba Apostoła 
odbył się koncert Zespołu Muzyki 
Dawnej INCANTARE, który wraz 

z zespołem FISTULATORES zdą-
żył się już zaprezentować podczas 
otwarcia pikniku historycznego.
Tegorocznej Nocy Muzeów towa-
rzyszyło hasło „Otwórzmy się na 
przeszłość”, stąd zarówno podczas 
pikniku, jak i podczas trwania Nocy 
Muzeów zaprezentowały się grupy 
rekonstrukcyjne z różnych epok. 
Poczynając od Hufca Przedniego 
Wójtostwa Lęborskiego, którym to-
warzyszyły zaprzyjaźnione grupy 
rekonstrukcyjne, poprzez Husarię 
z XVII wieku, 12 pułk Piechoty Księ-
stwa Warszawskiego kończąc na 
Wojsku Polskim z 1939 roku.
W budynku muzeum odbyły się pro-
jekcje filmów: „Muzeum utracone”, 
„Lębork – system obronny średnio-
wiecznego miasta” oraz „Kształto-
wanie się polskich granic w latach 
1918 – 1922”. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyła się prezenta-
cja spotu muzealnego, który można 
było obejrzeć na zabytkowym od-
biorniku telewizyjnym „WISŁA”.
Zarówno piknik historyczny, jak 
i Noc Muzeów nawiązywały swym 
bogatym repertuarem do obchodów 
100 –lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.

„noC muZeów” prZYCiągnęła tłumY
dzień i noc 19 maja 2018 na ulicach miasta Lębork była wyjątkowa. 
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Zebrano 
251 litrów 
krwi!

Motoserce w Lęborku odbyło się już piąty raz. Przez te 
lata łącznie zebrano 1262 litry krwi. Dla organizatorów 
akcji, klubu motocyklowego CRUISERIDERS NORTH 
liczyło się to, by zrobić coś dobrego dla innych, tak nor-
malnie ,od serca” oraz by ideą krwiodawstwa udało się 
zainteresować wielu ludzi, szczególnie tych młodych. 
W tegorocznej akcji po raz pierwszy oddało krew 38 
nowych krwiodawców i to jest sukces.

W tym roku w lęborskiej imprezie na scenie wystąpiły 
takie zespoły jak „Fire of night”, „Hawk” oraz młode 
talenty z Lęborskiej Szkoły Wokalu przy Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata. Brawa od publiczności otrzy-
mał zespół White Room z fantastycznym projektem 
„Breakout Clasic” oraz oczywiście gwiazda imprezy 
zespół Golden Life.

Motoserce to także atrakcje dla dzieci, dmuchane zam-
ki, bungee i rzesza wolontariuszy, którzy przez wiele go-
dzin zapewniali opiekę i dobrą zabawę na placu Pokoju.

Pokaz profesjonalnego ratownictwa zapewnili strażacy 
z OSP Nowa Wieś Lęborska oraz Ochotnicza Służba 
Ratownicza z Lęborka. Swoje zabytkowe auta zapre-
zentowali z kolei członkowie grupy „Klasyczni Lębork” 
a tego dnia przez plac Pokoju „przewinęło się” wiele 
ciekawych motocykli. Współorganizatorem wydarzenia 
było Miasto Lębork.

Na placu pokoju w Lęborku 
odbyła się kolejna akcja MO-
TOSERcE. W X edycji tej ogól-
nopolskiej akcji w mieście ze-
brano aż 251 litrów krwi!

nowY plaC 
Zabaw prZY 
prZedsZkolu nr 9
przy przedszkolu nr 9 w Lębor-
ku zakończył się najważniejszy 
etap modernizacji placu zabaw.

Na powiększonym i zmodernizowanym placu zabaw 
wydzielono 3 strefy zabawowe dla maluchów, średniaków 
i starszaków. W każdej ze stref zamontowano platformy 
z drabinkami i zjeżdżalniami oraz bujaki sprężynowe. Na 
przedszkolnym placu pojawiła się też altana do prowa-
dzenia  zajęć letnich dla 30 dzieci oraz ławki i śmietniki. 
Przy okazji odnowione zostały stare sprzęty na placu 
zabaw oraz zamontowano monitoring (4 kamery, centrala 
monitoringu z WIFI i nagrywarka). W kolejnych tygo-
dniach na placu zabaw pojawią się dwie piaskownice oraz 
uzupełniona zostanie zieleń. Wcześniej rury ciepłownicze 
na terenie przedszkola wymieni MPEC. Koszt moderni-
zacji przedszkolnego placu zabaw zrealizowanej przez 
firmę AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Warszawy wyniósł 
200 tys. zł.

Dodatkowo od strony torów kolejowych i ul. Mireckiego 
przesunięte i wymienione zostało ogrodzenie. Koszt upo-
rządkowania terenu i wykonanie 110 metrów ogrodzenia 
wyniósł 48 tys. zł. 

MIEJSCE  NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

660 731 138
REKLAMA                                                                                                   29A/2018/ZM
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REKLAMA                                                               2/2018/AP

Jest już nowa 
ścieżka 

rowerowa

Zakończona na początku maja inwesty-
cja obejmowała wykonanie 2 metrowej 
szerokości asfaltowej drogi dla rowerów 
na odcinku od ulicy Poznańskiej do tzw. 
bocznej Nadmorskiej (w kierunku ul. Kos-

saka). W miejscu tym nowa ścieżka spo-
tka się z wcześniej wybudowaną drogą 
dla rowerów w ciągu ulicy Nadmorskiej 
biegnącą do granic miasta. Nowa droga 
dla rowerów przebiega równoległe do 

ul. Kossaka i stanowi alternatywne, bez-
pieczne połączenie rowerowe Lęborka 
z Nową Wsią Lęborską. Wartą ok. 140 tys. 
zł inwestycję zrealizowała firma z Pogor-
szewa.

350 metrów ma nowo wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Nadmorskiej.

REKLAMA                                                                                                         77/2017/RL

wasZe 
ZwierZęta 
są Cudowne!
publikujemy galerię zdjęć 
z Waszymi pupilami.

papugi, koty psy... małe, duże... ra-
sowe i nierasowe... a każde z nich 
przynosi tyle samo szczęścia! do-
staliśmy od Was masę zdjęć i stwo-
rzyliśmy galerię, którą możecie 
obejrzeć poniżej.
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

Detektywistyczna gra miejska zorganizowana 
została tradycyjnie przez bibliotekę miejską 
w Łebie i Krzysztofa Petka - pisarza, dziennika-
rza, detektywa, instruktora survivalu.
Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni łebianie 
oraz turyści spędzający majówkę w Łebie. Gra 
organizowana jest cyklicznie od 2010 roku.
- Oparłem kanwę zabawy na elementach histo-
rii Łeby, jak co roku starając się, by uczestnicy, 
oprócz dobrej zabawy, otrzymali porcję histo-
rycznej wiedzy o Starej Łebie, której losy przez 
stulecia usiane były wydarzeniami niezwykłymi 
i tragicznymi. Tym razem sięgnąłem do historii 
najnowszej - powstania idei Księstwa Łebskie-
go, pomysłu ukutego przez lokalnych przed-
siębiorców. W wolnych wyborach wyłoniono 
księcia, a idea wpisała się w promowanie Łeby 
jako ośrodka turystyki - powiedział Krzysztof 
Petek.
Autor pozwolił sobie dodać do historii element 
melodramatyczny i wręczył wybranemu księ-
ciu specjalne insygnia – trzy pierścienie rodu 
Święców, który na przełomie XIII i XIV wieku 
umocnił się w tej części Pomorza i władał Łebą 
do roku 1309, kiedy tereny te zajęli Krzyżacy.

We wrześniu 2017 historyczne pierścienie znik-
nęły, aby drugiego maja ponad czterdziestu 
detektywów mogło stanąć w szranki i odnaleźć 
skarby.
- Przyjechaliśmy z Lęborka, Dziemian i Wiela. 
Gra była świetna, bardzo dobrze zorganizowa-
na za co dziękujemy bibliotece miejskiej w Łe-
bie. Udało nam się odnaleźć jeden pierścień. 
Fajnie, że gra zawierała wątki z historii Łeby. 
Za rok będzie nas więcej - powiedział uczestnik 
z Lęborka.
- Przyjechaliśmy do Łeby na weekend majowy. 
W pierwszym dniu pobytu zobaczyliśmy ogło-
szenie o grze organizowanej przez bibliotekę 
miejską. Dzieci namówiły mnie na ciekawe spę-
dzenie czasu. Rzeczywiście, było to ciekawe 
doświadczenie - gra w przestrzeni miejskiej, 
poszukiwanie skarbów. A przy tym dopisała 
nam pogoda - powiedziała turystka z Legio-
nowa.
Za rok po raz dziesiąty organizowana będzie 
akcja z Krzysztofem Petkiem, w Łebie znanym 
jako Komandos. Autor zapowiedział, że skala 
działań na początku maja 2019 zaskoczy nawet 
tych, którzy spodziewają się sporej fety.

W Łebie dziesięć grup detektywów przystąpiło do 
walki, w wyniku której zaginione średniowieczne 

insygnia wróciły do prawowitych właścicieli.

Pierścienie księcia 
odnalezione

popisali się wiedZą
uczniowie Sp nr 8 popisali się 
wiedzą o zamkach gotyckich.

27 kwietnia w Muzeum w Lęborku odbył się gminny etap konkursu wiedzy o zamkach 
gotyckich. W konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Polskie zamki gotyckie, 
a którego członkiem jest Miasto Lębork, od lat bierze udział młodzież lęborskich szkół.
Nad prawidłowym przebiegiem etapu gminnego w Lęborku czuwała komisja w składzie: Irena 
Kotłowska, Marian Kurzydło, Iwona Szymankiewicz, Marek Adamowicz oraz przewodnicząca 
komisji Mariola Pruska. Udział wzięło 17 uczniów szkól podstawowych. Najlepszy okazał 
się  Piotr Kąkol z SP nr 8, drugie miejsce zajęła Karolina Kalbarczyk, również z SP nr 8. Tych 
dwoje uczniów reprezentować będzie Lębork na etapie centralnym konkursu, który odbędzie 
się 7 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku.
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prZebudowa wieżY Ciśnień. 
praCe na poZiomie parteru

Po wykonaniu prac fundamentowych trwają prace 
przy dobudowanej najniższej kondygnacji. Równole-
gle prowadzone są także prace rozbiórkowe w samej 
wieży. Przebudowa tego górującego na miastem obiektu 
w Parku Chrobrego pozwoli na uruchomienie w wieży 
platformy widokowej oraz umożliwi aranżację wolnych 
pomieszczeń na inne funkcje.

Zakres przebudowy obiektu to budowa platformy wi-
dokowej wraz z windą i efektowną przeszkoloną klatką 
schodową, wymiana stropów, dachu, stolarki okiennej 
i drzwiowej, prace instalacyjne oraz remont elewacji. 
Koszt tej dużej inwestycji to 8.799.420 zł.

Zgodnie z harmonogramem prowadzona jest prze-
budowa tzw. Wieży ciśnień w parku chrobrego.

punkt 
widokowY
w lęborku

Długo wyczekiwany i bardzo potrzebny dla zachowania najcen-
niejszego zabytku sztuki sakralnej w mieście remont rozpocznie 
się za kilka miesięcy, a zakończy w połowie marca 2019. W zakresie 
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych.

Realizacja inwestycji ma dostosować ponad 41-metrową wieżę do 
funkcji punktu widokowego. W tym celu w środku wieży wybudo-
wana zostanie drewniana klatka schodowa. Prace renowacyjne pro-
wadzone będą także przy kościelnym dzwonie, zegarze i drzwiach 
wejściowych do wieży. Naprawione zostaną także spiralne schody 
na poziom pierwszy wieży. W ramach remontu wieża zyska nową 
instalację elektryczną i przeciwpożarową. 

prawie 850 tys. zł kosztować 
będzie przebudowa zabytko-
wej wieży kościoła św. Jakuba 
Apostoła w Lęborku. 
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Sezon rybacki rozpoczął się na dobre. Funkcjona-
riusze KPP w Lęborku współpracują ze Społeczną 
Strażą Rybacką, kontrolując rejon rzeki Łeby i 
jej dopływów oraz jezioro Lubowidz. Ponadto prze-
prowadzane są coroczne działania w okresie od 1 
października do 31 grudnia, mające na celu 
zwalczanie nielegalnego połowu ryb gatunków 
wędrownych w ramach działań „TROĆ”. 
Podczas kontroli wykonanych w 2017 r. munduro-
wi nie ujawnili nielegalnego połowu ryb, więc nie 
stosowano postępowania mandatowego 

wobec wędkarzy. 
- Funkcjonariusze prowadzą kontrole pod kątem 
posiadanych uprawnień do prowadzenia amator-
skiego połowu ryb oraz sposobu jego prowadzenia. 
Będziemy mocno naciskać również na kontrole 
złowionych ryb pod kątem legalności połowu oraz 
wymaganych wymiarów ochronnych - mówi asp.
sztab. Magdalena Zielke z KPP w Lęborku.
Funkcjonariusze apelują o dopełnianiu obowiązku 
posiadania karty wędkarskiej oraz zezwolenia od 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 

wędkarZe pod CZujnYm 
okiem poliCji 
i strażY rYbaCkiej

Funkcjonariusze wypowiadają się na temat 
nielegalnego połowu ryb w pow. lęborskim.

Na portalu GLE24 w dziale „Region z dawnych lat” tworzymy dla 
Was galerię historycznych fotografii. Rozpoznajecie te miejsca?
Jeśli posiadasz historyczne pamiątki w postaci zdjęć bądź listów, 
koniecznie przyślij nam je na adres a.damps@expressy.pl. Opubli-
kujemy je w dziale „Region z dawnych lat” i pozwolimy mieszkań-

com pow. lęborskiego cieszyć się z wspomnień!

Tworzymy 
galerię 
historycznych 
zdjęć!

Hotel Neptun w Łebie

Klub Ruch w Łebie  Łaźnia Miejska w Łebie

Wejście do portu w Łebie Łeba z lotu ptaka

Majowe świętowanie

2 maja, w Dniu Święta Flagi, na maszt przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, z honorami wciągnięta 
została Biało – Czerwona. 3 maja uroczyście uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą 
Mszę św. Odpustową w kościele pw. NMP Królowej Polski odprawił Jego Ekscelencja Biskup Pelpliński 
Ryszard Kasyna wraz z duchowieństwem Dekanatu Lęborskiego. Po mszy poświęcony został postument 
pomnika Chrystusa Króla przed kościołem. Po uroczystościach nastąpił  przemarsz ulicami miasta pod 
Obelisk Niepodległości, na czele z Orkiestrą Dętą „Ziemia Lęborska”, z udziałem kompanii honorowej, 
licznych pocztów sztandarowych, delegacji instytucji, organizacji, władz samorządowych i mieszkańców. 
Oficjalne uroczystości uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku i Orkiestry Dętej 
„Ziemia Lęborska”. Werble podczas składania wiązanek  odegrała Grupa Perkusyjna Tremolo.
Burmistrz Miasta Witold Namyślak w swoim przemówieniu nawiązał do jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości: „W roku 1918 Polska ponownie pojawiła się na mapach świata. Było to 
możliwe także dzięki temu, że Polacy o różnych poglądach, z różnych obozów politycznych, potrafili w naj-
ważniejszych sprawach wznieść się ponad te różnice, porozumieć się.” Żołnierze 1. lęborskiego batalionu 
zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. również oddali cześć Konstytucji 3 Maja, odczytany 
został apel pamięci i oddano salwę honorową. Wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości złożyli: se-
nator RP Kazimierz Kleina, władze samorządowe miasta, powiatu i gmin, radni miejscy, delegacje kombatantów, 
organizacji pozarządowych, partii politycznych, lęborskich instytucji, szkół i przedszkoli, służb mundurowych 
i ratowniczych, rzemieślnicy, harcerze oraz mieszkańcy. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy bawili się 
na Festynie Rodzinnym w parku za Starostwem Powiatowym. Dla dzieci z rocznika 2009 i 2010 rozegrany 
został Majowy Turniej Piłki Nożnej. Na scenie prezentowały się grupy taneczne Arabesque, Petit i Top-
Hop z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca „Lewino”. Publiczność bawiła się przy 
występie zespołu HAWK, Kabarecie „Czwarta Fala” a także przy występach wokalistek z LCK „Fregata. 
Dużą atrakcją była rywalizacja X edycji Turnieju Drwali. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga.

W Lęborku odbył się szereg imprez rekreacyjno–
sportowych oraz uroczystości patriotyczne. 
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Czas letni jest zdecydowanie jednym 
z najgorszych okresów dla bezdomnych 
zwierząt. Zbliżające się wakacje skła-
niają ludzi do porzucania swoich pupili 
na rzecz beztroskiego urlopu. Jednak 
jak mówią pracownicy schroniska OTOZ 
„Animals” w Dąbrówce, mimo wszystko 
w tym okresie odnotowuje się wysoki 
procent adopcji. Jest to też moment, 
w którym można poświęcić nowo przy-
jętemu do rodziny zwierzakowi więcej 
czasu i uwagi. Należy wtedy pamiętać 
o kilku złotych, letnich zasadach.
Upał i wysokie temperatury przyczyniają 
się do udarów słonecznych, które mogą 
spowodować śmiertelne skutki. Często 
właściciele zapominają o wystawieniu 

świeżej wody i miejscu zacienionym, 
w którym zwierzęta mogą się schronić 
przed słońcem. Psy w najcieplejszym 
okresie powinny mieć możliwość schło-
dzenia się, a spacery nie powinny być 
zbyt wyczerpujące. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zwierzęta pozosta-
wione w samochodach. Nie mają możli-
wości regulacji powietrza. Temperatura 
w zamkniętym samochodzie sięga nawet 
do 85 stopni.
O tym, jak bardzo szkodliwy dla zwierząt 
może być upał, najlepiej wiedzą pracow-
nicy schroniska w Dąbrówce. Na ten 
właśnie czas apelują o pomoc do miesz-
kańców pow. lęborskiego.
- W okresie letnim schronisko walczy 

Trudny okres 
dla bezdomnych 
zwierząt.
Jak pomóc?

Schronisko OTOZ „Animals” mówi 
o zbliżającym się sezonie letnim 

i problemach, jakie czekają 
bezdomne zwierzęta. 

z upałami, które dokuczają podopiecz-
nym. Można pomóc nam w zakupie pla-
stikowych baseników, które wstawiane są 
do kojców. Przydatne są również osłony 
ogrodowe, które skutecznie zacieniają 
ścianki kojców. Warto również znaleźć 
trochę wolnego czasu, aby zabrać psy 

na spacer. Każdy kontakt z człowiekiem 
jest dla nich niezwykle ważny. Schronisko 
jest położone w bardzo ciekawym miej-
scu, w którym spacer da przyjemność nie 
tylko psom, ale również ludziom. Płynąca 
nieopodal rzeczka dostarcza chłodnego 
urozmaicenia w upalne dni. Nie zapomi-

najmy również o schroniskowych kocia-
kach, które wylegują się na swoich wy-
biegach. Wszelkiego rodzaju ha maczki 
i zewnętrzne zabawki będą mile widzia-
ne. I tu pomocne będą również ręce do 
głaskania - mówi Anna Szczepaniak ze 
schroniska OTOZ „Animals” w Dąbrówce.
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Śmiertelnie pobił 
konkubinę

Lęborscy policjanci zostali wezwani do 
jednego z bloków w Lęborku, gdzie znale-
ziono zwłoki 62-letniej kobiety z widocz-
nymi ranami na ciele. Mężczyzna, który 
zadzwonił i powiadomił policję, stwier-
dził, że jego konkubina nie rusza się. Jed-
na z przyjętych wersji zdarzenia wskazy-
wała na zabójstwo. oględziny mieszkania, 
zabezpieczone ślady oraz przeprowadzo-
ne przez śledczych czynności operacyjne 
wskazywały na to, że to właśnie zgłasza-
jący mężczyzna mógł doprowadzić do jej 
śmierci. Jak oświadczył 71-latek, spoży-

wali razem alkohol i doszło między nimi 
do sprzeczki. Podejrzany pobił kobietę. 
Był nietrzeźwy i w organizmie miał ponad 
2 promile alkoholu. Mężczyzna został za-
trzymany i usłyszał zarzut zabójstwa ko-
biety. 
Zebrany przez policjantów obszerny ma-
teriał dowodowy pozwolił przedstawić 
zatrzymanemu zarzuty zabójstwa. W śro-
dę na wniosek Policji i prokuratora, sąd 
aresztował go na okres 3 miesięcy. Za za-
bójstwo grozi kara nawet dożywotniego 
pobytu w więzieniu.

Lęborscy 
policjanci 
zatrzymali 
71-letniego 
mężczyznę, 
który śmiertel-
nie pobił swo-
ją 62-letnią 
konkubinę.

Do pożaru doszło 16 maja ok. godz. 12:00 nieopodal miej-
scowości Garczegorze. Na składowisku opon, elementów 
plastikowych i PCV, z ogniem walczyło łącznie 40 strażaków. 
Kłęby dymu, które utrudniały pracę druhom, były widoczne 
nawet z kilkunastu kilometrów. 
Po kilku godzinnej akcji pożar udało się ugasić. Jego przyczy-
ny ustalać będzie policja razem z właścicielem nielegalnego 
wysypiska.

DZIkIe 
SkłADOwISkO 
ŚmIecI STANęłO 
w PłOmIeNIAch
12 zastępów JRG i OSP wałczy-
ło z groźnym pożarem na skła-
dowisku śmieci.

Pijani 
kierowcy 
i wzrost 
liczby kolizji
Tegoroczny weekend majo-
wy wypadł znacznie gorzej 
niż poprzedni – twierdzi asp.
sztab. Magdalena Zielke 
z KPP w Lęborku.
W dniach od 27 kwietnia do 6 maja policjanci prowa-
dzili akcję „Bezpieczny Weekend”. W ramach działań 
prowadzono wzmożone kontrole drogowe pod 
względem prędkości, stanu technicznego pojazdów 
i trzeźwości kierowców.

W tym czasie na terenie pow. lęborskiego odnoto-
wano 15 zdarzeń drogowych zakwalifikowanych 
jako kolizja drogowa i 1 wypadek śmiertelny. W długi 
weekend 2017 odnotowano zaledwie 4 kolizje.

- Przyczyną tych zdarzeń zazwyczaj było niepra-
widłowe wyprzedzanie i wymijanie. Tegoroczny 
weekend majowy wypadł gorzej na tle poprzednie-
go. Z ruchu drogowego policjanci wyeliminowali 
6 pijanych rowerzystów oraz 9 kierowców pod 
wpływem alkoholu. Nadmieniam, iż porównanie ww. 
weekendów majowych jest problematyczne, z uwagi 
na czas ich trwania – mówi Magdalena Zielke.
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NIERUCHOMOŚCI

SpRZEdAM

SpRZEdAM dziale ogrodniczą, domek, oczko 
wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

piAGGiO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, czarny, 
cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

SpRZEdAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 
602 306 210

SpRZEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, 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 utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

SpRZEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Ce-
mentownia, zagospodarowana, 28 tys., tel. 507 
254 040

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSZuKuJĘ WyNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

KupiĘ

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

MOTORYZACJA

SpRZEdAM

OpEL ASTRA 1.4,1997r, benz/gaz, biały, 1200 zł, 
Wejherowo, tel. 510 688 509

piAGGiO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, czarny, 
cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

KupiĘ

ZłOMOWANiE aut, kasacja, skup, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SpRZEdAM DVD PHILIPS, cena 120 zł, Wejhero-

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
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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.
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NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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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

wo, tel. 574 688 023

SpRZEdAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

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

32-LATEK szuka kobiety do 47 lat w celu stałego 
związku, tel. 690 526 075

RÓŻNE

ZGRAbiARKO przewracarka na podnośnik, 4 
gwiazdy, 480 zł, tel. 600 667 860

SpRZEdAM meble pokojowe z szafą, kolor ma-
hoń, dł 3,30 wys.2 mtr., cena 400 zł, tel. 58 / 778 
17 35

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

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

SpRZEdAM maszynę do szycia, 100 zł, Wejhero-
wo, tel. 517 159 871

SpRZEdAM stół rozkładany + 6 krzeseł, Wejhero-
wo, tel. 600 994 348

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

SKupuJEMy stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie woj-
skowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail:  
info@oldmilitaria.pl

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, 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

SpRZEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobo-
wy, tel. 607 291 564
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

Picollo

Pako

Sonia

Mimi

Puma

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Kniewo 
w gminie Wejherowo. 
Szukamy właściciela!

Był jednym z wielu psów, 
które całe swoje życie 
poświęcił człowiekowi.

Sonia nie miała 
lekkiego życia… ciężki 
łańcuch, stara buda 
i wiecznie pusta miska.

to kocia weteranka, przemiła 
starsza kotka, która u boku 
swojej opiekunki przeżyła 
niemalże całe życie.

Puma szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.



Zajęcia teoretyczne dla trenerów pił-
ki nożnej, trening pokazowy z udzia-
łem drużyny 2005/2006 Pogoni/Trójki 
Lębork oraz gra selekcyjna na dwóch 
boiskach wspomnianego wyżej 
rocznika 2005/2006 oraz rocznika 
2007/2008 złożonego z zawodników 
Pogoni, Lwa Lębork oraz Akademii 
Piłkarskiej Diego Lębork. Tak wyglą-
dał dzień Mobilną Akademią Młodych 
Orłów prowadzonej w województwie 
pomorskim przez trenerów Rafała 
Kaczmarczyka i Arkadiusza Janora. 
MAMO czyli Mobilna Akademia Młodych 
Orłów to nowy projekt PZPN, który ma 
na celu wyłonić największe talenty w na-
szym kraju oraz edukować trenerów. Na 
każde województwo wyznaczono dwóch 
trenerów. Wspomniana dwójka monito-
ruje nasze województwo i pracuje w te-
renie z zawodnikami i trenerami. 
- Bardzo się cieszę, że naszemu klubowi 
udało nam się zainicjować wizytę Mobil-

nej Akademii Młodych Orłów w Lęborku. 
Śledzimy ten projekt od samego począt-
ku i mocno trzymamy kciuki za jego roz-
wój. Myślę, że to wydarzenie przyniesie 
pozytywne skutki dla rozwoju piłki w na-
szym mieście. Do współpracy zaprosili-
śmy inne lęborskie kluby i szkółki piłkar-
skie. Mam nadzieję, że to nie pierwsza 
i nie ostatnia taka inicjatywa a okazji do 
integracji środowiska piłkarskiego w na-
szym mieście będzie więcej – wyjaśnia 
prezes piłkarskiej sekcji Pogoni Lębork 
Marek Piotrowski.
To, że w małych miejscowościach i klu-
bach rodzą się przyszli reprezentanci 
Polski wiadomo od dawna. Podczas pre-
zentacji często pojawiał się tu przykład 
Mateusza Żukowskiego, wychowanka 
Pogoni i UKS-u Trójki, który przebił się 
do dużej piłki i obecnie gra w Ekstrakla-
sie w barwach Lechii Gdańsk. Mobilna 
Akademia Młodych Orłów wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom trenerów i za-

wodników wyłuskując w każdym powie-
cie wartościowych piłkarzy. Wyróżnieni 
zawodnicy znajdą się specjalnej bazie 
i zostaną objęci monitoringiem. Będą 
też zapraszani na cykliczne szkolenia 
gdzie porównywać się będą z wyróż-
niającymi się piłkarzami na Pomorzu.  
Kolejnym punktem wizyty MAMO w Lę-
borku był trening pokazowy „Doskonale-
nie gry w ataku pozycyjnym” 15 piłkarzy 
z drużyny 2005/2006 Pogoni/Trójki tre-
nera Andrzeja Małeckiego oraz 1 zawod-
nika z zewnątrz prowadzony przez szko-
leniowców MAMO. Zajęcia obserwowali 
zaproszeni trenerzy klubowi. 
Ostatnim elementem wizyty Mobilnej 
Akademii Młodych Orłów w Lęborku 
była gra selekcyjna. Została do niej za-
proszona drużyna Pogoni/Trójki rocz-
nika 2005/2006 oraz młodzi piłkarze 
z rocznika 2007/2008 z lęborskich 
klubów (Pogoń, AP Diego i Lew). Z Po-
goni w grze selekcyjnej wzięło udział 

7 zawodników zespołu rocznika 2008 
trenerów Wiesława Kreffta i Sebastiana 
Brzozowskiego.

#GramyDlaLeborka

Mobilna Akademia 
Młodych Orłów 
odwiedziła Lębork

12 maja 2018 będzie ważną datą 
w sportowym życiorysie 17-
letniego wychowanka Pogoni 
Lębork Jakuba Grzebieli. To wła-
śnie w tym dniu młody bramkarz 
zadebiutował w seniorskiej piłce. 
Pierwszy występ na czwartoli-
gowym poziomie można uznać 
za poprawny. - o tym że zagram 
dowiedziałem się godzinę przed 
meczem. To było dla mnie duże 
wydarzenie i ważny krok do 
przodu. Dałem z siebie wszystko 
by wykorzystać zaufanie trenera 
– mówił po meczu nieco speszo-
ny debiutant.  
Bramkarz rocznika 2001 w dru-
żynie Pogoni trenuje od 7 lat 
i praktycznie przez cały swój 
pobyt w Pogoni był podstawo-
wym bramkarzem w zespołach 
w jakich występował. Piłkarską 
przygodę rozpoczynał u trenera 
Rafała Bartoszka, potem były 
drużyny Andrzeja Małeckiego 
i Romana Rubaja. W ubiegłym 
sezonie Grzebiela wskoczył 
do bramki juniorów starszych, 
w tym sezonie gra w juniorach 
młodszych u trenera Bartoszka. 
– „Grzebyk” to marzenie każ-
dego trenera. Typ pracusia, nie 
opuszcza treningów i sumiennie 
wypełnia swoje obowiązki. To 
bardzo wyważony i rozsądny 
młody człowiek nastawiony na 
sport i piłkę nożną – komple-
mentuje zawodnika trener Rafał 
Bartoszek.  
Jakub Grzebiela to kolejny wy-
chowanek Pogoni, który przebija 
się do seniorskiego zespołu. 
Wiosną w 4 lidze w barwach 
Pogoni zadebiutowało już 
czterech zawodników z rocznika 
2001 i 2002. oprócz Grzebieli był 
to Jakub Michor, Wiktor Miotk 
i Mateusz Koniuszy.

jakub 
grZebiela 
debiutuje 
w senioraCh

Na zaproszenie klubu Pogoń w Lęborku 15 maja br. gościła Mobilna Akade-
mia Młodych Orłów. MAMO to nowy, innowacyjny projekt Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. Kolejną wizytę zaplanowano na wrzesień.  

NAjblIżSZe mecZe 
POgONI w lębOrku

 26 maja 2018 
(sobota, godz. 17) 

Pogoń Lębork 
- GKS Kolbudy  

 
3 czerwca 2018 

(niedziela, godz. 17)  
Pogoń Lębork 

- Powiśle Dzierzgoń  
 

16 czerwca 2018 
(sobota, godz. 13)  

Pogoń Lębork 
- Grom Nowy Staw
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Zawody, jak co roku, cieszyły się dużą popularnością, 
także wśród doświadczonych kolarzy. Na starcie wy-
ścigu rozgrywanego w formule olimpijskiej XC stanęli 
między innymi: Tomasz Repiński, Michał Bogdziewicz, 
Krzysztof Krzywy, Łukasz Derheld, Damian Ciba oraz 
lider zespołu Lew Lębork, Arkadiusz Petka. Wielkim 
nieobecnym był z kolei Piotr Rzeszutek, który na 
zgrupowaniu w Polanicy Zdrój uległ kontuzji, która 
wykluczyła go ze startów na parę tygodni. 
Wyścig odbywał się na dystansach hobby, oraz, szcze-
gólnie wymagającym mega. I to właśnie na tej drugiej 
trasie rywalizacja była szczególnie zacięta. Zwyciężył 
Tomasz Repiński (Ase Trek Gdynia) z czasem 1:07:32, 
drugi był Michał Bogdziewicz (Apteka Gemini) z cza-
sem 1:07:39, natomiast trzeci na mecie zjawił się za-
wodnik Lwa Lębork, Arkadiusz Petka, który uzyskał 
czas 1:07:53.
Na pochwałę zasługuje najmłodszy zawodnik Lwa Lę-
bork, Hubert Labuda, który, mimo tego, że rywalizował 
z bardziej doświadczonymi kolarzami, zajął wysokie, 7. 
miejsce z czasem 1:16:20. Maciej Górski ostatecznie zaj-
muje 10 miejsce z czasem 1:24:50, Artur Brzeziński 12 
miejsce zaś Marcin Krawczyk który startował na obu dy-
stansach (Hobby i Mega) ostatecznie zajął 15 miejsce. 

Niemal 400 
kolarzy na starcie

Już po raz dziesiąty w Lęborku odbyły się zawody w kolarstwie górskim – 
MTB Tour „Pazur Lęborskiego Lwa”.
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Piękną, słoneczną pogodą powitało uczestników wydarzenia Wil-
kowo, gdzie w sobotę 12 maja  rozegrano pierwsze zawody Nordic 
Walking w ramach VII Grand Prix o puchar Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. 66 uczestników miało do pokonania Czerwoną Trasę o 
długości 8,2 km. To idealna trasa, którą nazwano „Do najdłuższej 
deski świata”, przeznaczona zarówno dla początkujących jak i za-
awansowanych chodziarzy. Przekrój wiekowy uczestników był spory. 
Najmłodszymi uczestnikami marszu  byli 11-latkowie: mieszkaniec 
Warszawy Paweł Bogusz i Kacper Hawryluk z Garczegorza. Najstar-
szym zaś chodziarz z Gdyni 77-letni Feliks Namsołek. Na mecie na 
uczestników czekały gorące kiełbaski z grilla. Każdy z uczestników 
otrzymał również pamiątkowy medal, koszulkę, dyplom ukończenia 
marszu oraz drobny upominek rzeczowy. 
Kolejna odsłona imprezy odbędzie się 26 maja w Obliwicach. Można 
się tam spodziewać równie dużego zainteresowania wydarzeniem.

grand prix w wilkowie
Adam Kuźmicz z Maszewka i Alek-
sandra Ostrochalska zwyciężyli na 
„czerwonej trasie” w Wilkowie.
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