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Jak twierdzi Główny Urząd 
Statystyczny, średnie 
dochody gmin w 2017 r. wy-
niosły 4,9 tys. zł na jednego 
mieszkańca. W przygoto-
wanym przez GUS rankingu 
wzięto pod uwagę dochody 
własne (czyli m.in. wpływy 
z podatków i opłat oraz 
udziały w PIT i CIT) oraz 
subwencję ogólną, środki 
unijne, a także dotacje 
celowe z budżetu państwa.  
W rankingu znalazło się 
2478 gmin z całej Polski. 
W ścisłej czołówce (22 
miejsce) znalazła się 

Łeba z kwotą 7 842,26 zł na jednego mieszkańca. Następnie na 32 miejscu mamy gminę Wicko 
z wynikiem 7 122,74 zł. Nieco dalej jest gmina Cewice - dochód 5 587,97 zł na jednego mieszkań-
ca. Potem kolejno Nowa Wieś Lęborska (307 miejsce) - 5 038,11 zł.  Daleko w tyle został Lębork 
z wynikiem 4 463,77 zł (876 miejsce w rankingu).

Łeba w elicie najbogatszych
gminy pow. lęborskiego znalazły się w czołówce 
najbogatszych gmin w polsce. W rankingu zdecy-
dowanie przoduje Łeba.

W 2016 roku w Łebie 
wydzielono pierwszy 
odcinek plaży na 
strefę spacerów ze 
zwierzętami Znajdu-
je się ona na plaży B 
(zejście na plaże od 
Portu Jachtowego 
w lewą stronę). Po 
ogromnym sukcesie 
i wielu pozytywnych 
opiniach ze strony 
turystów w bieżą-
cym roku utwo-
rzono kolejną taką 
strefę na plaży C 
(zejście na plażę za 
Zdrowotelem w lewą 
stronę). Obie strefy 
liczą ok 300 metrów 
długości. Psie plaże 
zostały odpowiednio oznakowane oraz wyposażone w stojaki z torebkami na psie nieczystości i liczne 
kosze na śmieci. Przypominamy jednak, że każdy właściciel swojego czworonoga obowiązany jest 
posprzątać po swoim pupilu. W sezonie letnim, za wypuszczanie psa na plażę w miejscu do tego nie 
dozwolonym, grozi mandat nawet do 500 zł.

Kolejna plaża 
dla psów w Łebie!
plaża dla psów okazała się być strzałem w dziesiątkę.

pixabay.com

Czy to na zbiory runa leśnego czy na spacer - 
w lesie w najlepsze grasują już kleszcze. Występują 
częste przypadki ugryzień, które mogą skutkować 
groźną chorobą. 

Kleszcze należą do rodziny pajęczaków. W samej 
Polsce żyje ich około 20 gatunków. Te małe, na 
pozór nieszkodliwe stworzenia, przenoszą różne-
go rodzaju choroby. Najpoważniejsze z nich to: 
bolerioza, bartonella, babeszjoza, kleszczowe za-
palenie mózgu, tularemia, gorączka Q. Najczęściej 
spotykane z nich to kleszczowe zapalenie mózgu 
i oczywiście bolerioza. 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 nas od 
dołu - mówi Rafał Bobrowski z Nadleśnictwa Ce-
wice.

Aby zabezpieczyć się przed nieproszonym go-
ściem w postaci kleszcza, należy nosić długie 
ubrania, zasłaniające 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 do-
tykać w ten sposób, możemy wywołać u niego 
wymioty. Tak samo może stać się przy polewaniu 
go różnymi środkami albo smarowaniem masłem. 
Kleszcza należy usunąć za pomocą pęsety. Złapmy 
go solidnie i bez kręcenia nim, pewnie 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 Nadleśnictwa Cewice.

- Nasze lasy są przepiękne i zachęcamy, żeby 
z nich korzystać. Natomiast bądźmy uświadomie-
ni, że kleszcz może być niebezpieczny - dodaje 
Michał Polasik.

Sezon na 
kleszcza w pełni

Nadleśnictwa ostrzegają, że z każdej wycieczki do 
lasu możemy wrócić z groźnym pasożytem na skórze.
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Sobota na ul. Staromiejskiej w Lęborku. Prze-
ciętny dzień - mieszkańcy robią zakupy, śpie-
szą się na wycieczki, wymieniają się szybkimi 
spojrzeniami. A między nimi Pani Wandzia, 
80-letnia mieszkanka Lęborka sprzedająca 
kwiaty.
Starszą kobietę zauważyli wolontariusze gru-

py „Pomagamy Lębork” i postanowili z nią 
porozmawiać.
- Hoduję kwiaty na działce, własnoręcznie 
układam bukiety i je sprzedaję. W ten spo-
sób zarabiam na rzeczy codziennego użytku 
- mówi kobieta.
Pani Wandzia przyznała, że za zarobione w ten 

sposób pieniądze chciałaby spełnić swoje ma-
rzenie, jakim jest zakup sztucznej szczęki. 
Tą serdeczną, uśmiechniętą sprzedawczynię 
możecie spotkać w każdą sobotę na ul. Staro-
miejskiej w Lęborku. I nie da się nie zauważyć, 
że jeśli ktoś kupi od niej kwiaty, to otrzyma 
znacznie więcej...

2509 zł per capita wyniosły na koniec 2017 roku średnie roczne 
dochody własne gmin w Polsce. Jest to około 802 zł (47 proc.) wię-
cej niż w 2008 roku. Takie właśnie dane za ostatni rok opublikował 
Główny Urząd Statystyczny.
Na dochody własne składają się m.in. wpływy z podatków, opłat, 
dochody z majątku jst, spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t., 
dochody z kar pieniężnych i grzywien. 
- W sumie około 600 gmin odnotowało co najmniej dwukrotny lub 
niemal dwukrotny wzrost dochodów własnych. W tym czasie 34 
samorządy notowały wzrosty mniejsze niż 10 proc. W 44 gminach 
doszło do spadków, w tym w połowie nieprzekraczających 10 proc 
– czytamy na stronie samorzad.pap.pl
Największy wzrost dochodów własnych w pow. lęborskim w prze-
ciągu ostatniej dekady odnotowała gmina Łeba, która uplasowała 
się na 1117 miejscu (z 2478 miejsc). W 2008 roku dochody własne 
wynosiły tam ponad 3 414 zł, w 2017 roku kwota wynosiła już 
ponad 5 630 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Potem kolejno na 1543 miejscu uplasowała się gmina Cewice. 
W 2008 roku dochody własne wynosiły w Cewicach nieco ponad 1 
011 zł. Natomiast w 2017 roku było to już ponad 1 544 zł w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. 
Ostatnią gminą z pow. lęborskiego jest Nowa Wieś Lęborska z 1745 
miejscem w rankingu. W 2008 roku dochody własne gminy wynosi-
ły ponad 1 182 zł, w 2017 roku wzrosły do 1 743 zł w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.
Więcej gmin z pow. lęborskiego w rankingu GUS nie uwzględniono.

Ranking 
wpływów. 
Lęborski 
daleko w tyle

Kup kwiaty 
od starszej Pani... 
dostaniesz 
znacznie więcej

Pani Wandzia to 80-letnia mieszkanka Lęborka. 
Na życie dorabia sprzedając kwiaty, które sama hoduje.

Z danych gus wynika, że w przecią-
gu ostatniej dekady gminy z całej 
polski zwiększyły dochody własne. 
Niestety jednak samorządy z pow. 
lęborskiego zostały daleko w tyle.
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Policjanci z lęborskiej drogówki otrzymali od władz 
powiatu lęborskiego nowy sprzęt służący do obsługi 
zdarzeń drogowych. W ręce funkcjonariuszy trafiły spe-
cjalistyczne i nowoczesne narkotesty oraz urządzenie do 
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Dodatkowo policjanci otrzymali nowoczesne, przenośne 
znaki i pachołki do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
co wpłynie na dużą poprawę widoczności na drodze 
wszystkich uczestników zdarzenia w tym funkcjonariu-
szy wykonujących czynności na drodze.  Dzięki nowym 
urządzeniom lęborscy policjanci będą skuteczniej wal-
czyć z kierowcami, którzy jeżdżą pod wpływem środków 
odurzających lub alkoholu.

nowy sprzęt dla drogówki
Mundurowi otrzymali nowy, specjalistyczny sprzęt 
do wykorzystania w codziennej służbie. 
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Od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do godziny 14.00 będzie można zasię-
gnąć informacji o Łebie, dostępnych atrakcjach 
turystycznych, a także organizowanych przez 
miasto imprezach, których w najbliższym cza-
sie nie zabraknie.
Przebywający na plaży turyści uważają to za 
świetny pomysł i zgodnie mówią, że to pozy-
tywny krok w kierunku wzmocnienia promocji 
miasta. Plażowy Punkt Informacji, czyli PIT, 
będą obsługiwały dwie osoby. Kolejne dwie 
można bez zmian spotkać w siedzibie Centrum 

Informacji Turystycznej w Łebie przy ul. Ko-
ściuszki 121, które jest czynne od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 
17.00 a w soboty od 9.00 do 17.00. Sympatycz-
na „łebska drużyna” chętnie udzieli wszelkiej 
niezbędnej informacji teraz także na plaży 
A w Łebie (zejście od Zamku Neptun).
- Dzięki temu projektowi chcemy być bliżej 
turysty. Nie zawsze każdemu pasuje i ma czas 
szukać naszego biura na mieście. Dlatego też 
mimo upalnego słońca jesteśmy też tutaj, na 
pięknej, piaszczystej, łebskiej plaży. Był to 

wspólny pomysł całego naszego „citowskie-
go” zespołu, który teraz wspólnie realizujemy. 
Codziennie będziemy informować na łamach 
naszego miejskiego profilu na portalu spo-
łecznościowym o pogodzie na plaży w Łebie, 
temperaturze otoczenia, temperaturze wody 
oraz co najważniejsze o „kolorze flagi”, która 
zezwala lub zakazuje kąpieli w morzu. Jednak 
także nasza obecność tutaj jest uwarunkowa-
na czynnikami atmosferycznymi - mówi Michał 
Sałata, podinspektor ds. kultury i sportu UM 
Łeba.

Jeszcze bliżej 
turysty

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie uruchomiło dodatkowy, 
mobilny punkt informacji turystycznej także na plaży.
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- Dzięki temu projek-
towi chcemy być bli-
żej turysty. Nie za-
wsze każDemu pa-
suje i ma czas szu-
kać Naszego biura 
Na mieście. Dlate-
go też mimo upalNe-
go słońca jesteśmy 
też tutaj, Na piękNej, 
piaszczystej, łeb-
skiej plaży. Od 1 września 2018 r. dzieci mieszkające w Lęborku, w 

wieku od lat 4 do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podsta-
wowej, jak również uczniowie szkół podstawowych, będą 
mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich 
liniach komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Lęborku. Zwolnienie z opłat dotyczy również uczniów 
szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, a uczących się w lęborskich szko-
łach. Warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów 
jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku 
najmłodszych dzieci wystarczy wyłącznie oświadczenie 
rodzica lub opiekuna dziecka.

dzieci pojadą 
za darmo
Od 1 września dzieci będzie 
obowiązywała specjalna 
„taryfa ulgowa”.

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

fot. pixabay.com

/Expressy.pl

BĄdź 
nA BiEżĄcO!
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Całkowity koszt realizacji projektu to niemal 4,9 
mln zł, zaś pozyskane dofinansowanie wynosi 70 
proc., co daje kwotę ponad 3,3 mln zł. Inwestycja 
została zaplanowana na ponad dwa lata, rozpo-
częła się w czerwcu 2016 r., a zakończenie prac 
przewidywane jest na koniec września br.
Przedsięwzięcie polega na budowie systemu od-
prowadzenia wód opadowych i roztopowych wraz 
z systemem podczyszczającym, systemem rozsą-
czającym oraz przebudową nawierzchni. W ramach 
projektu zaplanowano realizację 4zadań:

budowa kanalizacji deszczowej wraz z syste-•	
mem podczyszczania z ulicy Pionierów, bu-
dową wylotu do rzeki Łeby w Lęborku oraz 
odtworzeniem nawierzchni;

budowa systemu odprowadzenia wód opado-•	
wych z ul. Sportowej w Lęborku wraz z budo-
wą urządzeń podczyszczających, systemem 
rozsączającym oraz przebudową nawierzch-
ni;

budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejo-•	
nie ul. Targowej i Alei Niepodległości wraz z 
budową urządzeń podczyszczających, wylo-
tem oraz odtworzeniem nawierzchni;

budowa urządzeń podczyszczających wody •	
deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji 
deszczowej (6 kompletów) wraz z budową 4 
wylotów przy ul. Zwarowskiej, Spółdzielczej, 
Harcerzy, E. Plater, Staszica.

Zakończyła się już realizacja robót budowlanych 
przy ul. Pionierów i ul. Sportowej. Zakończenie 
trzeciego i czwartego etapu przewidziano nato-
miast odpowiednio na sierpień i wrzesień br. Reali-
zacja projektu umożliwi osiągnięcie celów związa-
nych z ochroną środowiska: poprawy jakości wód 
powierzchniowych, poprawy stanu środowiska 
przyrodniczego, zapewnienia warunków technicz-
nych pozwalających na wzmocnienie odporności na 
zagrożenia związane ze zmianami klimatu, głównie 
powodzi i suszy, poprawę atrakcyjności przestrze-
ni publicznej, poprawę bezpieczeństwa na terenie 
miasta – zabezpieczenie terenów zurbanizowanych 
przed skutkami podtopień i powodzi, poprawę jako-
ści życia społeczności lokalnej oraz stworzenie ko-
rzystniejszych niż obecnie warunków do inwesto-

wania w pobliskim otoczeniu projektu, niwelowanie 
barier rozwoju gospodarczego miasta.
Realizacja inwestycji niesie ze sobą szereg ko-
rzyści: minimalizację ładunków zanieczyszczeń 
wprowadzanych do środowiska wraz z wodami 
opadowymi i roztopowymi, które od teraz pod-
czyszczone będą w urządzeniach do tego celu 
przeznaczonych, poprawi się jakość wód po-
wierzchniowych i wody pitnej. Istotne jest również 
to, że ruch pojazdów po nowej nawierzchni będzie 
przebiegać płynniej co zaskutkuje  mniejszą emi-
sją hałasu i drgań. 
W wyniku realizacji projektu korzyści ze środków 
ochrony przeciwpowodziowej odniesie ponad 5,7 
tys. osób. Łączna długość powstałej kanalizacji 
deszczowej wynosić będzie ok. 1,8 km. /raf/

5 mln zł na poprawę 
jakości wód

Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopo-
wych z części zurbanizowanych miasta – to program realizowany właśnie w Lęborku. 
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W lipcu jednostka OSP z Łeby interweniowała 54 razy. Było to 6 
wyjazdów do pożaru, dwa alarmy fałszywe i 46 miejscowych zagrożeń. 
Wyjazdowy wóz druhów w jednym miesiącu przejechał ponad 300 km. 
Strażacy OSP w akcji spędzili ponad 60 godzin. Niestety, jak twierdzą 
strażacy, znaczna część zgłoszeń to nadmierne wykorzystywanie OSP.

- W związku z nadmiernym wykorzystywaniem OSP Łeba do działań 
związanych z ratowaniem różnego rodzaju ptactwa informujemy: po 
zadysponowaniu do działań z ptakami i stwierdzeniu braku zagrożenia 
dla ludzi bądź mienia, będziemy odstępowali od działań, pozostawia-
jąc zwierzęta pod opieką zgłaszających lub też natury - czytamy na 
stronie OSP Łeba.

Taka decyzja została spowodowana między innymi bezzasadnością 
zgłoszeń, typu złamane skrzydło lub ptak uwięziony, co bardzo często 
się nie potwierdza. Jak mówią strażacy, uwolnienie zwierzęcia bardzo 
często wymaga odrobiny chęci i prostego sprzętu.

64 interwencje, 
ponad 60 godzin 
ciężkiej pracy
strażacy Osp Łeba w lipcu wyjechali 
na 64 interwencje, które kosztowały 
ich 60 godzin ciężkiej pracy.
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W połowie lipca tego roku napadnięto na miesz-
kańca Lęborka i używając siły i gróźb, mężczyźni 
usiłowali wymusić na nim wypłacenia pieniędzy 
z bankomatu. Przeprowadzone w tej sprawie 
czynności potwierdziły, że do takiego zdarzenia 
doszło. Śledczy przyjęli w tej sprawie zawiado-
mienie o popełnionym przestępstwie. Policjanci 
na bazie swoich ustaleń zatrzymali podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa mężczyzn i osadzili 
w policyjnym areszcie. 
Zatrzymani przez lęborskich funkcjonariuszy 
mężczyźni, wczoraj zostali przesłuchani. Mężczy-
znom grozi kara do 10 lat więzienia.

Niezgłoszony 
rozbój
policjanci z wydziału kry-
minalnego w Lęborku, 
przedstawili zarzuty do-
tyczące kradzieży roz-
bójniczej. usłyszeli je 24-
letni i 27-letni mężczyźni.
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Do pożaru doszło wczoraj, 17 sierpnia po godz. 14:00 
w miejscowości Łebień (gm. Nowa Wieś Lęborska). Tam 
zapaliła się obora i chlewnia. Na miejsce natychmiast 
skierowano ponad 20 jednostek straży pożarnej. 
Ugaszenie tego ogromnego pożaru zajęło strażakom aż 
cztery godziny. Jak zostaliśmy poinformowani, jego doga-
szanie zajęło kolejne kilka godzin. Akcja była o tyle trud-
niejsza, że druhowie w trakcie walki z żywiołem musieli 
wyprowadzać poparzone zwierzęta. Udało im się uratować 
tylko 160 sztuk świń, krów i byków. Straty w liczbach 
jednak są o wiele większe. Jak podają strażacy, w ogniu 
zginęło ponad 500 zwierząt. 
Straty szacuje się na ponad milion zł. Na tą chwilę nie 
wiadomo, co było przyczyną podpalenia.

ogromny pożar 
strawiŁ ponad 
500 zwierząt!
W miejscowości Łebień doszło do 
gigantycznego, tragicznego w skut-
kach pożaru. Z żywiołem walczyło 
20 jednostek straży pożarnej.

REKLAMA                     29A/2018/ZM
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6 sierpnia po godzinie 20.00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
lęborskiej komendy zauważyli wyjeżdżający na rondo pod prąd pojazd 
VW Polo. Kierujący tym pojazdem mężczyzna w wyniku takiego 
manewru na rondzie, zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem Ford 
Focus, wyszedł z auta i zaczął uciekać. Natychmiast policjanci zatrzy-
mali mężczyznę, od którego od razu wyczuli alkohol. Mężczyzna w or-
ganizmie miał ponad półtora promila alkoholu. Zatrzymany mężczyzna 
to 36-letni mieszkaniec gminy Cewice. Kierująca fordem 38-letnia 
mieszkanka powiatu lęborskiego nie odniosła żadnych obrażeń, ale 
w trakcie sprawdzania jej danych przez policjantów okazało się, że nie 
ma ona uprawnień do kierowania pojazdem. Za powyższe wykroczenie 
została ukarana mandatem karnym. 

W najbliższym czasie mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy 
zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za 
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu 
kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Na podwójnym 
gazie pod prąd
na rondzie
policjanci z Wydziału Ruchu drogowe-
go lęborskiej komendy zatrzymali kie-
rowcę, który wjechał pod prąd na ron-
dzie w Lęborku i spowodował kolizję.
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W niedzielę, 5 sierpnia policjanci referatu 
patrolowo – interwencyjnego lęborskiej ko-
mendy zatrzymali dwóch awanturujących się 
mężczyzn, mieszkańców powiatu lęborskie-
go, którzy znieważyli policjantów, kierowali 
wobec nich groźby oraz naruszyli nietykal-
ność funkcjonariuszy. Obaj mężczyźni byli 
nietrzeźwi, a za popełnione przestępstwo tra-
fili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty 
znieważenia oraz naruszenia nietykalności 
funkcjonariuszy. Grozi im za to kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

W związku z ich zatrzymaniem, policjanci ope-
racyjni pracujący nad sprawą podpalenia łodzi 
rybackiej oraz włamania do sterówki statku, 
która miała miejsce w lutym zeszłego roku, roz-
poznali w jednym z zatrzymanych mężczyzn 
sprawcę tego zdarzenia. Jak się okazało, męż-
czyzna 8 lutego 2017 r. w godzinach nocnych, 
będąc pod wpływem alkoholu, poprzez wybi-
cie szyby włamał się do sterówki statku a z jej 
wnętrza dokonał kradzieży sprzętu o wartości 
ponad 10 tys. zł. Wszystkie przedmioty wyrzucił 
do kanału. Następnie odpalił skradzioną ze stat-

ku racę ratunkową, co spowodowało zapalenie 
się kutra i doszczętne jego spalenie. Właściciel 
statku wycenił straty na ponad 150 tys. zł. 
Na podstawie zebranych dowodów, śledczy 
przedstawili mu zarzut uszkodzenia statku 
poprzez podpalenie. Zatrzymany mieszkaniec 
Lęborka przyznał się do popełnienia tego 
przestępstwa. Policjanci za pośrednictwem 
prokuratora wnioskują do sądu o tymczasowe 
aresztowanie mężczyzny. Za popełnienie tego 
typu przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Włamał się 
na łódź, okradł 

właściciela 
i wzniecił pożar

Policjanci z Lęborka zatrzymali mężczyznę, który dokonał włamania 
i podpalenia łodzi rybackiej w zeszłym roku w Łebie.
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Zostało kilka dni do zakończenia zbiórki pieniędzy dla 
5-osobowej rodziny z okolic Lęborka. Jedno z dzieci 
choruje na autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym. Ojciec również zaczął chorować i został 
przyznany mu stopień niepełnosprawności. 
Mieszkanie, w którym żyją, jest w fatalnym stanie. 
Można nawet powiedzieć, że jest w rozsypce. Łazienka 
o rozmiarze 1.5 m2 nie ma ogrzewania i znajduje się przy 
wejściu na strych. Trzeba zrobić ją na nowo, od podstaw. 
Szambo, które nie spełnia już swojej roli, także nadaje się 
do wymiany.
- Postanowiliśmy pomóc i zrobimy co tylko możemy, bo 
naprawdę widać, że rodzina próbuje własnym siłami coś 
zdziałać. Pomału odświeżają mieszkanie na tyle ile ich 
stać, ale gdzie odświeżą tam co innego zaczyna się dziać. 
Jeżeli są Państwo jakoś wstanie nam pomóc w organi-
zacji materiałów będziemy bardzo wdzięczni. Potrzebne 
płyty k-g, panele, gładzie, farby, płytki, prysznic, zlew itd. 
Również jeżeli znajdzie się ktoś, kto zechciałby wesprzeć 
rodzinę paczką żywnościową to prosimy o kontakt - apelu-
ją wolontariusze z grupy „Pomagamy Lębork”. 
Z grupą można skontaktować się poprzez stronę GLE24 
albo bezpośrednio na ich stronie pod adresem www.face-
book.com/pomagamylebork/

trwa zbiórka 
dla potrzebującej 
rodziny
grupa pomagamy Lębork przy-
pomina o trwającej akcji. Histo-
ria tej rodziny wzrusza do łez. 
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kupuj lokalnie, 
osZcZędZaj

 środowisko
Na pierwszy rzut oka, zależność między kupowaniem 
produktów pochodzących z naszych okolic a dbaniem 

o środowisko wydaje się nieco dziwna.
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Produkcja żywności lub innych artykułów wią-
że się z wykorzystaniem energii elektrycznej, 
wody itp.
Dodatkowo ekolodzy wskazują jako szkodliwe 
dla środowiska praktyki sieci handlowych, któ-
re tworzą centra dystrybucyjne. Dowozi się do 
nich towar z wielu stron i potem rozwozi się 
go do poszczególnych sklepów. Rodzi to nie-
raz sytuacje absurdalne. Dajmy na to, że mie-
ście X jest mleczarnia, dwa kilometry od niej 
jest market spożywczy. Produkty z mleczarni 
jadą do oddalonego o 200 km centrum dystry-
bucyjnego i potem wracają do marketu w mie-
ście X. Przykładowy twarożek, zamiast dotrzeć 
do marketu, pokonując tylko 2 km, był przewo-
żony na przykład do centrum dystrybucyjnego 
i z powrotem 400 km. Przy okazji spalono dzie-
siątki litrów paliwa, a do powietrza, którym od-
dychamy, trafiły „dodatki” takie jak tlenki wę-
gla, azotu, cząstki stałe, węglowodory i ich po-
chodne, tlenki siarki, sadza, popioły itp.
Na zachodzie Europy konsument ma możliwość 
dowiedzenia się, ile dwutlenku węgla powstało 
przy produkcji danej rzeczy. Jest to tak zwany 
ślad węglowy. U nas takie oznaczenia spotyka-
ne są jeszcze bardzo rzadko.  
Mianem śladu węglowego określa się wyli-
czenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych 
podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest 
on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku wę-
gla na jednostkę produktu. Ślad węglowy obej-
muje emisję dwutlenku węgla, metanu, pod-
tlenku azotu  i innych gazów cieplarnianych. 
Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnika-
mi antropogenicznymi, stanowią obecnie je-
den z najważniejszych problemów środowisko-
wych. Rządy, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawiciele przemysłu i biznesu podej-
mują zatem inicjatywy zmierzające do reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych oraz działania 
obejmujące monitoring, weryfikację i progno-
zowanie skutków zmian klimatu. Poszukiwano 
także narzędzi, które określałyby wpływ dane-
go produktu i różnych oddziaływań na środo-
wisko. W ten sposób narodziła się idea śladu 
węglowego. 
Jak zauważają ekolodzy związani z porta-
lem ulicaekologiczna.pl: - Nie każdy z nas jest 
gotów myć się w zimnej wodzie, czytać przy 
świeczkach i wszędzie chodzić na piecho-
tę, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Cięż-
ko jest zrezygnować z dobrodziejstw techni-
ki. Wszystko, co wiąże się ze zużyciem prądu 
(czyli większość działań w ogóle!), drastycznie 
wpływa na wielkość śladu węglowego, ponie-
waż większość elektrowni, używa paliw kopal-
nych do produkcji energii. Korzystanie ze źró-
deł energii odnawialnej: wiatrowej, wodnej czy 
słonecznej, jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów walki z zanieczyszczeniem powie-
trza. 
Po co obliczać ślad węglowy? Na to pyta-
nie odpowiadają specjaliści katowickiej Agen-
cji Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcy na ca-
łym świecie – także w Polsce – decydują się na 
obliczanie śladu węglowego z różnych powo-
dów:

Wymagania rynku. Przedsiębiorcy, współ-• 
pracując z firmami międzynarodowymi 
(głównie z Wielkiej Brytanii), są wręcz zo-

bligowani do obliczania śladu węglowe-
go dla swojej działalności bądź produk-
tów. Większość polskich firm dowiaduje 
się o istnieniu tego wskaźnika od swoich 
zachodnich kontrahentów, którzy wysyła-
ją zapytania ofertowe, zawierające pyta-
nie o ślad węglowy produktu. Polska fir-
ma, chcąc wziąć udział w przetargu, musi 
zatem policzyć wartość śladu węglowego 
dla konkretnego produktu.
Przymus raportowania do Carbon Disclo-• 
sure Project (CDP). Jest to międzynarodo-
wa organizacja non-profit, która stworzy-
ła światowy system dla firm i miast, umoż-
liwiający im obliczanie, ujawnianie, za-
rządzanie oraz dzielenie się swoją cało-
ściową informacją w temacie działań na 
rzecz ochrony środowiska. CDP działa we 
wszystkich sektorach, motywując przed-
siębiorców do działań prośrodowiskowych 
oraz dzielenia się osiągnięciami w zakre-
sie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Raporty społecznej odpowiedzialności biz-• 
nesu (ang. Corporate Social Responsibili-
ty – CSR). Zgodnie z założeniami CSR, by-
cie odpowiedzialnym nie oznacza tylko 
spełniania przez organizacje biznesowe 
wszystkich wymogów formalnych i praw-
nych, ale także inwestycje w ochronę śro-
dowiska.

W internecie warto zapoznać się z kalkulatora-
mi śladu węglowgo, dzięki temu uświadomimy 
sobie, jak to, w jaki sposób żyjemy, wpływa na 
nasze otoczenie. 
Jak można przyczynić się do zmniejszenia emi-

sji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń? 
Artykuły spożywcze kupujmy od lokalnych pro-
ducentów w ich sklepach firmowych. Tu jest 
większa pewność, że towar przyjechał bezpo-
średnio z wytwórni do sklepu, nie przejeżdżał 
przez odległe centrum logistyczne. 
Nie kupujmy prostych artykułów takich jak 
np. mleko, pochodzące z mleczarni z drugiego 
końca Polski. Podobnie jest z chlebem. Prze-
cież w prawie każdym mieście, czy nawet wsi 
jest lokalna piekarnia, przetwórstwo mięsa czy 
innych artykułów spożywczych.  
Ludzie, którzy dostrzegają powiązanie eko-
logii i ekonomii zauważają, że korzystne jest 
również kupowanie od lokalnych producentów 
branży przemysłowej. Dla przykładu produ-
cent metalowych bram lub drewnianych scho-
dów jest w stanie zapewnić często lepszą ja-
kość niż ta, oferowana w wielkich marketach 
budowlanych. 
Czy takie działania „bojkotujące” mogą przy-
nieść efekty? Tak, bo gdy czegoś nie będziemy 
kupować, sklep przestanie dany towar sprowa-
dzać. Zyskają na tym lokalni wytwórcy. Dzię-
ki temu być może zwiększą zatrudnienie, będą 
płacić podatki, które będą trafiać do budżetu 
danego miasta czy gminy. A z tego będą pie-
niądze na lokalne inwestycje, chociażby służą-
ce ochronie środowiska. Jak powiedział w swo-
im programie o włoskich serach Robert Ma-
kłowcz: 
- Ten kozi ser przebył od wytwórcy do jego 
sklepiku około dwóch metrów i to jest zdrowe 
i dla nas, i dla Ziemi.  
To będzie chyba najlepsze motto podsumowu-
jące temat. Arkadiusz Marciszek
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osZcZędZanie 
jest eko

Jak oszczędzać energię elektryczną, cieplną i wodę, ograniczając 
tym samym niekorzystny wpływ na środowisko? Pierwszym skojarzeniem

 są instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawial-
ną produkowaną „za darmo”, jednak do jej 
przetworzenia w ciepło użyteczne, potrzeb-
ne są urządzenia zasilane energią elektryczną. 
W rzeczywistości ponosimy więc pewne kosz-
ty jej pozyskania, choć są one znacznie niż-
sze niż z konwencjonalnych źródeł ciepła. Pom-
py ciepła mogą być wykorzystywane do ogrze-
wania domu, jak i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, a ich wskaźnik efektywności oscylu-
je w granicach 4 - 6, co oznacza, że do pozyska-
nia 4 lub 6 kW mocy grzewczej potrzeba tylko 1 
kW mocy elektrycznej. Ja działa pompa ciepła? 
W największym skrócie - zasada działania pom-
py ciepła jest taka sama jak lodówki. Wszyscy 
znamy widok wymiennika ciepła z tyłu lodówki, 
który oddaje ciepło do otoczenia. Ciepło w pom-
pach ciepła pobierane jest z gruntu, wód pod-
ziemnych lub powierzchniowych lub powietrza. 
- Jednak otrzymanie taniej energii cieplnej oku-
pione jest wysokimi kosztami inwestycyjnymi 
i przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pom-
py ciepła należy przeprowadzić analizę ekono-
miczną dla konkretnego budynku – radzą spe-
cjaliści z firmy Enea, produkującej energię elek-
tryczną. 

Słońce – niewyczerpane 
źródło energii

Na dachach nie tylko domów, ale też instytu-
cji można zauważyć panele fotowoltaiczne słu-
żące do produkcji energii elektrycznej. Techno-
logia ich wytwarzania ciągle jest udoskonalana. 
Wydłuża się też okres żywotności paneli, obec-
nie dostępne są panele, które działają do 30 lat. 
Przed decyzją zakupu warto sprawdzić, czy do-
stępny jest program dofinansowania. Dofinan-
sowanie może pochodzić z  Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska, niektóre gminy rów-
nież ogłaszają programy wspierające tych, któ-
rzy chcą czerpać energię ze słońca.      
Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do 
podgrzewania wody użytkowej i mogą zaspokoić 
do 70% potrzebnej do tego celu energii. Opłacal-
ność ich instalowania zwiększa się wraz ze wzro-
stem zapotrzebowania na ciepłą wodę, zatem 
warto brać takie rozwiązanie pod uwagę przy za-
gwarantowaniu ciepłej wody dla wieloosobowej 
rodziny.

wyłącz, jeśli nie używaSz

Jak racjonalnie korzystać i oszczędnie korzystać 
z energii elektrycznej? Przeciętne roczne zuży-
cie energii elektrycznej w domach jednorodzin-
nych szacowane jest na 3000 - 4000 kWh, jeśli 
elektryczności nie wykorzystuje się do podgrze-
wania wody i ogrzewania. Przyjmuje się, że udział 
w ogólnym zużyciu energii elektrycznej poprzez 
poszczególne grupy odbiorników kształtuje się 
następująco:
 - chłodziarki - 28%
 - oświetlenie - 20%
 - kuchenka elektryczna - 20%
 - pralka - 10%
 - sprzęt rTV - 12%
 - inne odbiorniki - 10%
Jak więc można bez ponoszenia wydatków na 
zakup nowych energooszczędnych urządzeń 
zmniejszyć zużycie prądu?
Podstawowa zasadą jest wyłączanie zbędnego 

oświetlenia, wykorzystywanie pełnej pojemno-
ści pralek i zmywarek, nastawianie termostatu 
na optymalną dla przechowywanych produktów 
temperaturę wewnątrz chłodziarki. Przy korzy-
staniu z kuchenek elektrycznych warto tak zor-
ganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do 
wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich 
nagrzewania. Oczywiście należy gotować wyko-
rzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to 
zużycie energii, ale również przyspiesza goto-
wanie. Ważny jest również dobór odpowiednich 
garnków i patelni, aby całą powierzchnią przyle-
gały do płyty. Chłodziarka, która stoi w pobliżu 
grzejnika lub nasłonecznionego okna z pewno-
ścią zużyje więcej energii elektrycznej niż wte-
dy, gdy ustawiona zostanie z dala od zewnętrz-
nych źródeł ciepła.
Zapewnijmy dobrą wentylację z tyłu chłodziar-
ki, aby ciepło ze skraplacza nie nagrzewało jej 
wnętrza. Przed umieszczeniem w chłodziar-
ce produkty spożywcze powinny być ochłodzo-
ne przynajmniej do temperatury pokojowej. Pa-
rownik chłodziarki należy systematycznie od-
mrażać, jeżeli urządzenie nie posiada automa-
tycznego systemu odszraniania.
Pozornie niewielki pobór energii elektrycznej 
przez sprzęt elektroniczny utrzymywany w sta-
nie czuwania „stand by”, jak też podłączone ła-
dowarki, w ogólnym rozrachunku znacząco wpły-
wa na zużycie energii. Orientacyjnie można przy-
jąć, że łączna moc „czuwania” wszystkich podłą-
czonych odbiorników wynosi 20 - 50 W, co w ska-
li miesiąca powoduje zużycie energii elektrycznej 
na poziomie 10 - 20 kWh. Wygodnym sposobem 
na uniknięcie takiego marnotrawstwa jest podłą-
czenie tych urządzeń do listwy zasilającej z wy-
łącznikiem. Trzeba jednak uważać, czy w pod-
łączonej do listwy urządzeniach nie skasują się 
ustawienia – radzi Enea. 

oSzczędzajmy 
życiodajne źródła  

Polska ma niestety niskie zasoby wody. Jak ogra-
niczać zużycie wody? Tu otwiera się przed nami 
cały wachlarz możliwości, a część z nich nie wy-
maga nawet nakładów finansowych. W wielu sy-
tuacjach wystarczająca będzie zmiana nawyków, 
takich jak zakręcanie wody podczas mycia zę-
bów czy picie „kranówki” zamiast wody z plasti-
kowych butelek. Trzeba sobie uświadomić, że do 
produkcji plastiku zużywane jest mnóstwo wody.
W starogardzkiej spółce Starwik, zajmującej się 
dostarczaniem wody, otrzymaliśmy listę zacho-
wań i działań, które prowadzą do tego, aby sza-
nować życiodajny płyn.
W domu rozejrzyjmy się, czy nie mamy kapią-
cych kranów, czy cieknących spłuczek, któ-

re należy natychmiast naprawić. Warto spraw-
dzić stan instalacji wodociągowej, czyli zlokali-
zować i zlikwidować przecieki. Aby to sprawdzić, 
trzeba odczytać stan liczników wody przed i po 
dwugodzinnym niekorzystaniu z wody.
Można zamontować dodatkowe urządzenia ogra-
niczające zużycie wody, takie jak: perlatory, 
spłuczki z funkcją ograniczonego spłukiwania. Ba-
terie jednouchwytowe szybciej regulują tempera-
turę. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup kranu 
bezdotykowego (można je często spotkać w toa-
letach w centrach handlowych). Woda leci z niego 
dopiero wtedy, kiedy czujnik wyczuje nasze dłonie. 
Żaden tradycyjny kran nie może się równać pod 
względem oszczędności z kranem bezdotykowym. 
Gdy takiego urządzenia nie mamy, zakręcanie kra-
nu podczas mycia, zębów, golenia, mycia naczyń, 
powinno wejść w nawyk wszystkim domownikom.
Zauważmy, że wodę można użyć dwukrotnie - 
np.: umyć owoce, a potem użyć np. do podlewa-
nia kwiatów. Szybki prysznic generuje mniejsze 
zużycie niż wanna pełna wody.
Pralkę i zmywarkę należy uruchomić dopiero wte-
dy, gdy jest pełna i nastawiać program oszczę-
dzający zużycie wody. Podczas ręcznego zmywa-
nia naczyń dobrze jest napełnić jedną komorę zle-
wu, a następnie spłukiwać szybko pod niewielkim 
strumieniem bieżącej wody.
Jak można ograniczyć zużycie wody w ogrodzie?
Doskonałym rozwiązaniem oszczędzania wody 
w domach jednorodzinnych jest ustawianie zbior-
ników na deszczówkę. Można ją używać do pod-
lewania ogrodu.
Ogród należy podlewać wcześnie rano lub późnym 
wieczorem, kiedy temperatura i prędkość wiatru 
są najniższe. Nie wszystkie rośliny wymagają co-
dziennego podlewania, np.:  trawa potrzebuje pod-
lewania latem co kilka dni. Kupując zraszacz czy 
wąż do ogrodu warto wybrać, te najbardziej eko-
nomiczne i wyposażone w zamykane końcówki.
Ustawiając zraszacz ogrodowy trzeba kontrolo-
wać podlewanie, sprawdzać czy ziemia nie jest 
już wystarczająco nawodniona lub czy przypad-
kiem nie podlewamy chodnika czy ulicy. Duże ilo-
ści nawozów zwiększają zapotrzebowanie traw 
na wodę. Lepiej wybierać te preparaty, które za-
wierają wolno uwalniające się nierozpuszczalne 
w wodzie formy azotu.
Dobrze jest nasadzić rośliny okrywowe czy rozrzu-
cić korę. Zabezpieczą one glebę przed nadmier-
nym parowaniem. Szczotka i wiadro zamiast węża 
do mycia samochodu, elewacji czy podjazdu za-
oszczędzi nawet setki litrów zużytej wody. Kupu-
jąc ozdoby ogrodowe (fontanny, kaskady wodne) 
należy zwrócić uwagę, czy mają zamknięty obieg 
wody. Arkadiusz Marciszek
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Od razu widać, że z Wami można się bawić! Dostaliśmy całą masę zdjęć, na których widać, co robicie w te wakacje. Morze, spacery, przyjacie-
le, rodzina, góry, grille... i wiele więcej. Nasza kolejna zabawa zakończyła się sukcesem. Dostaliśmy tak dużo fotografii, że nie byliśmy w stanie 
zmieścić ich wszystkich w tym artykule. Całość znajdziecie jednak na portalu internetowym GLE24. Wyczekujcie kolejnych zabaw!

Tak wakacje spędzają 
Czytelnicy GLE24!
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LębORsKiE CENtRUM 
KULtURy „FREGAtA” 

UL. GDAńsKA 12, LębORK

www.lck-fregata.pl

REPERTUAR 
czERwiEc - liPiEc 2018

Czwartek, 23.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00 •	 - Ant Man i Osa (2D 
napisy)

Piątek, 24.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00 •	 - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00•	  - 303. bitwa o Anglię

Sobota, 25.08.2018
16:00 •	 - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00 •	 - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00 •	 - 303. bitwa o Anglię

Niedziela, 26.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00•	  - 303. bitwa o Anglię

PoNiedziałek, 27.08.2018
kiNo NieCzyNNe

wtorek, 28.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00 •	 - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00 •	 - 303. bitwa o Anglię

Środa, 29.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00•	  - 303. bitwa o Anglię

Czwartek, 30.08.2018
16:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
18:00•	  - Krzysiu, gdzie jesteś?
20:00•	  - 303. bitwa o Anglię

od 31 SierPNia 
do  6 wrzeŚNia - CodzieNNie

20:00 •	 - Mama Mia:   
Here We Go Again!

kiNo PleNerowe w lęborku 
– PlaC Pokoju

18:30•	  - Misiek   
w Nowym Jorku
20:15 •	 - La La Land

Cały dochód ze sprzedaży popcornu zasili budowę Lęborskiego Hospi-
cjum Stacjonarnego. Dla pierwszych 100 osób bezpłatne leżaki. Wstęp 
wolny. 

W przypadku niesprzyjającej pogody pokazy zostaną przeniesione na 
inny termin.

18:30 - sEANs dLA NAJMŁOdsZycH 

- „MIsIEK W NOWyM JORKu”
ANIMAcJA, FAMILIJNy/ INdIE, usA/ 90MIN

Opis: Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębiorca planuje wybudo-
wać tam sieć centrów handlowych i osiedli mieszkaniowych. Już teraz na 
północy pojawiają się tłumy turystów, śmiecąc i zakłócając spokój zwie-
rzakom. Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany przez wszystkich Miśkiem, 
dostaje arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do Nowego Jorku – siedziby 

biznesmena – i zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki. W niebezpiecznej 
misji towarzyszy mu trójka kompletnie nieobliczalnych lemingów. Spo-
tkanie zwierzaków z północy z mieszkańcami wielkiego miasta zaowocu-
je serią nieporozumień, które rozbawią wszystkich do białości! 
 

20:15 - sEANs dLA WIdZóW dOROsŁycH 

- „LA LA LANd”
MusIcAL, ROMANs/ usA/ 126MIN

Opis: Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pra-
cuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagry-
wać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga 
przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to 
co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie 
układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się 
ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

Znamy już 
repertuar 
lęborskiego 
kina letniego!

pokazy filmów - 
zarówno dla wi-
dzów młodszych, 
jak i dorosłych - 
odbędą się w pią-
tek, 31 sierpnia na 
placu pokoju.
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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
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MOtORyZACJA KUPię: EXP.MKU.

MOtORyZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

sPRZęt ELEKtR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
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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
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zrobiłeŚ 
zdjęCie?
NaPiSałeŚ 
artykuł?
WYŚLIJ DO NAS!

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

NIERUCHOMOŚCI

spRZEdAM

dZIAŁKĘ budowlaną, Kębłowo Nowowiej-
skie / pod lasem, 1100 m2, cena 49.900 zł, 
tel. 602 306 210

spRZEdAM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m, tel. 692 709 330

spRZEdAM działkę ogrodniczą z dom-
kiem, szklarnia i oczkiem wodnym, tel. 538 
443 446

pIĘKNy, całoroczny dom w otulinie zieleni 
z widokiem na jezioro w Kamieniu, tel. 794 
710 073

spRZEdAM działkę ogrodniczą, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

spRZEdAM ziemię rolną 1.72 ha, koło Sze-
muda, tel. 600 994 348

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

spRZEdAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

spRZEdAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone 
droga utwardzona kostka polbruk. Cena 
150zł/m2, tel. 787 634 165

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOsZuKuJĘ WyNAJĄĆ

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

KupIĘ

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

MOTORYZACJA

spRZEdAM

pIAggIO Ciao, 1995r., 2T, 1os., automatic, 
czarny, cena: 2112 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

suZuKI sx4, 2010 r., 1600 cm 3, 90 koni, 
przebieg 187 tys., czerwony, diesel, Reda, 
tel. 510 260 315, cena 19 500 do negocjacji

KupIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

spRZEdAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-
lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usŁugI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

sEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

spRZEdAM małą lodówkę i maszynę do 
szycia, Wejherowo, tel. 517 159 871

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

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, 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, 
4osobowy, tel. 607 291 564



Zakończenie gry w piłkę przyspieszyła poważna kontuzja. „Kłosika” żegna-
li klubowi działacze w osobie prezesa Marka Piotrowskiego i członka Za-
rządu Janusza Pomorskiego oraz trenerzy, którzy mieli nie mały wpływ na 
rozwój sportowy zawodnika: pierwszy trener Andrzej Małecki i Waldemar 
Walkusz z którym Kłos odniósł największe piłkarskie sukcesy w Bytovii By-
tów. Zawodnik otrzymał w prezencie imienną, klubową koszulkę, pamiątko-
wy grawer ton a od trenera Walkusza okazały puchar. 

Łukasz Kłos urodził się 24 czerwca 1982 r. Piłkarskiego abecadła nauczył 
go w Pogoni trener Andrzej Małecki. Swój debiut w drużynie seniorów Po-
goni zaliczył jeszcze w ,,starej” III lidze, wiosną 2000 roku w meczu z Bał-
tykiem Gdynia u trenera Jarosława Kotasa. Kłos to z pewnością jeden 

z najbardziej utalentowanych wy-
chowanków naszego klubu, któ-
remu wróżoną wielką karierę. In-
teresowały się nim takie kluby jak 
Amica Wronki czy Lechia Gdańsk. 
W bogatym piłkarskim CV Łuka-
sza Kłos możemy odnaleźć takie 
kluby jak: Gryf Wejherowo (III liga), 
Powiśle Dzierzgoń (IV liga), Byto-
via Bytów (IV i II liga), Orkan Ru-
mia (III liga), Pomorze Potęgowo 
(III liga) no i Pogoń Lębork (IV i III 
liga). Na boiskach II ligi Kłos w By-
tovii rozegrał łącznie 39 spotkań 
strzelając jedną bramkę w meczu 
z Rakowem Częstochowa. W dru-
żynie Pogoni Lębork występował 
przez ostatnie 3 i pół roku. 
 
Co z początków uprawiania piłki 
nożnej pamięta Łukasz Kłos? - 
Przygoda piłkarska minęła bardzo 
szybko. Siadamy czasem z żoną 
do kolacji i mówię jej, że nie zapo-
mnę tego jako 14-latek przysze-
dłem na stadion. Tu gdzie teraz 
jest boisko główne był piasek, 
pył, to wszystko się unosiło w po-
wietrzu. Pogoń to jest szczególny 
klub. Mieszkałem na wiosce od-
ległej 20 kilometrów do Lęborka 
a na treningi Pogoni przyszedłem 
za sprawą mojego kuzyna Adama 
Kosińskiego. On mnie namówił 
na trening i powiedział trenerowi, 
że warto tego chłopaka spraw-
dzić. No i zaczęliśmy trenować. 
Po pierwszym tygodniu i nie za-
pomnę tego do końca życia poje-
chaliśmy na pierwszy sparing do 
Orła Choczewo. Wygraliśmy 8:0, 
ja strzeliłem 6 bramek. Trener An-
drzej Małecki złapał się za głowę 
mówiąc, że znalazł perełkę. Potem 
graliśmy w makroregionie. Jako 
juniorzy zagraliśmy też w meczu 
towarzyskim z kadrą Polski. Grał 
w niej m.in. Sebastian Mila. Z ka-
drą graliśmy jak równy z równym, 
przegraliśmy Lęborku 4:2. Ja 
strzeliłem pierwszą bramkę, Ma-
riusz Władyka drugą, to były pięk-
ne chwile. 

- Przez te ponad 20 lat na boisku przeżyłem wiele pięknych chwil, dra-
matów i uniesień. Uważam swoją przygodę z piłką za spełnioną, chociaż 
wiadomo, każdy wierzył i mierzył w wyższe cele. Jestem bardzo szczęśliwy 
z tego co mnie w piłce nożnej spotkało – snuje opowieść sympatyczny 
zawodnik. - Najpiękniejsze chwile piłkarskie przeżyłem grając zawodowo 
w Bytowie w 2 lidze po sterami trenera Walkusza. Były to niezapomniane 
chwile. Czas mija jednak nieubłaganie. Mam 36 lat, rodzinę, dwójkę dzieci, 
wspaniałą żonę, pracę. Na pewno będę myślami wracał na stadion, będę 
kibicował Pogoni.

Łukasz Kłos 
żegna się z kibicami
Przed meczem Pogoni z Orkanem Rumia (1:1) 

w minioną niedzielę na środku boiska w 
obecności zawodników obu drużyn odbyła 

się miła i wzruszająca uroczystość. Piłkar-
ską karierę oficjalnie zakończył wychowa-

nek Pogoni, dziś już 36-letni weteran po-
morskich boisk, Łukasz Kłos. 

”przez te poNaD 20 lat Na boisku prze-
żyłem wiele piękNych chwil, Drama-
tów i uNiesień. uważam swoją przygoDę 
z piłką za spełNioNą, chociaż wiaDomo, 
każDy wierzył i mierzył w wyższe cele. 
jestem barDzo szczęśliwy z tego co 
mNie w piłce NożNej spotkało.
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Na plaży „Mirun” odbyły się XV Mistrzostwa 
Lęborka w Pływaniu Długodystansowym. 
Sportowców podzielono na cztery kategorie: 
młodzieżową mężczyzn (do 29 lat), młodzieżo-
wą kobiet (do 29 lat), masters mężczyzn (30 lat 
i starsi), masters kobiet (30 lat i starsze).
Trasa, jaką mieli do pokonania pływacy, to 2000 
metrów. W zawodach wzięło udział łącznie 67 
zawodników z kilkudziesięciu klubów, głównie 
z Pomorza, ale także z Olsztyna czy Iławy.
W młodzieżowej kategorii mężczyzn wygrał 
Wiktor Syldatk (UTP Aqua Ustka) z czasem 

28,40, przed Dominikiem Soińskim i Dobromi-
rem Nowakiem. W młodzieżowej kategorii kobiet 
najlepsza była Agata Czechyra (Warta Poznań, 
czas 30,03), drugie miejsce zajęła Oliwia Król, 
a trzecie – Anna Łazaronek. W zdecydowanie 
najliczniej reprezentowana była grupa masters 
mężczyzn. Wygrał Piotr Łazaronek (Olimp Swim, 
25,22), za nim był Grzegorz Monczak, a kolejny 
był Paweł Grzegorowicz.  Kategorię masters 
kobiet wygrała Alicja Giedryś (Szansa Start 
Gdańsk, 34,01), przed Klarą Klimecką i Dagną 
Makurat.

Rywalizowali 
o Mistrzostwo Lęborka
Jezioro Lubowidz było miejscem zmagań w pły-
waniu długodystansowym. uczestnicy rywalizo-
wali w czterech kategoriach wiekowych.

W województwie zachodniopomorskim odbył się XX Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej im. Anny Bocian. Rywalizacja toczona była o Puchar Marszałka Woj. Zachod-
niopomorskiego oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej . Wystąpiła w nim drużyna 
trzecioligowego Lwa Lębork.
Zespół Lwa zajął drugie miejsce, otrzymał specjalnie wyróżnienia z rąk Wiceprezesa PZPN 
Jana Bednarka. Do piłkarek z Lęborka trafiły również nagrody indywidualne. Najlepszą 
bramkarką turnieju została wybrana Klaudia Grubba, a wyróżnienie indywidualne otrzymała 
Weronika Lejk oraz trener Andrzej Kurzydło.
MKS Lew Lębork wystąpił w składzie: Klaudia Grubba, Milena Jesiołowska, Laura Bielecka, 
Agata Erdmann, Aleksandra Sobisz, Marta Pietrzykowska, Weronika Butowska, Weronika 
Lejk, Nadia Walczak, Klaudia Walkusz, Paulina Mielewczyk, Aleksandra Czaja, Anastazja 
Pająk, Agnieszka Zielińska.

Srebro na międzynarodowym 
turnieju Zawodniczki Lwa Lębork od-

niosły sukces na piłkarskich 
zawodach w sianowie.


