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Marzenia 
O sTAdiONiE 
stały się faktem

Stadion lekkoatletyczny w Lęborku oficjal-
nie funkcjonuje. Otwarcia dokonali przed-
stawiciele władz powiatowych, miejskich 
i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nowo 
otwarty stadion to pierwszy i jedyny tego 
typu obiekt w powiecie lęborskim.     
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REKLAMA                          U/2018/PR

Igor Konieczny gra na ukulele i śpiewa. Kiedy miał 2 lata przeprowa-
dził się do Wielkiej Brytanii. Wrócił do Polski, kiedy zaczynał naukę 
w III klasie. Gry na ukulele nauczył się sam. Początkowo covero-
wał znane piosenki. Później stwierdził, że spróbuje napisać własny 
utwór. Nie był pewien czy się komuś spodoba. Okazało się, że był 
w błędzie. Jego starszy brat oszalał na punkcie tej piosenki, a mama 
zapisała go na lekcje śpiewu. Występował na różnych festynach, ak-
cjach charytatywnych, koncertach. Przez udział w programie chce 
sprawdzić, czy jego utwory spodobają się szerszej publiczności. Od 
niedawna samodzielnie uczy się gry na pianinie.

Występ Igora odbył się 8 września o godz. 20:00 w TVN. Gdy na sce-
nę wyszedł skromny chłopiec, trzymający w ręku instrument, nikt 
nie spodziewał się, że zrobi takie show! Mieszkaniec Lęborka pod-
bił serca publiczności i jury swoją dojrzałością, której niewątpliwie 
dowiódł za pomocą tekstu piosenki, którą sam napisał. Zachwycił 
wszystkich skromnością, delikatnością a przede wszystkim - hipno-
tyzującym głosem. 

Igor usłyszał werdykt „3 razy na tak”. Będziemy trzymać za niego kciuki 
w następnych etapach programu.

3 razy „TAK” 
dla 12-latka z Lęborka!

Wzruszenie jurorów, owacje na stojąco i jednogłośne „tak” 
- oto jak zakończył się występ Igora w programie „Mam Talent”.

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Ok. 1 mln zł kosztowało zamontowanie w I półro-
czu tego roku na terenie miasta 138 ledowych lamp 
ulicznych. Najwięcej, bo aż 82 lamp postawiono na 
rozwijającym się osiedlu „Lębork – Wschód”. Nowo-
czesne oświetlenie ledowe na gruntach miejskich po-
stawiono także na ulicach Słupskiej, 8 Maja, Staszica, 
Syrokomli, Cisowej przy garażach i w wielu innych 
lokalizacjach.

Nowe oświetlenie uliczne  powstało dzięki porozu-
mieniu Miasta Lęborka z firmą Energa Oświetlenie sp. 
z o.o z Sopotu. Wykonała ona tą ważną dla poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców inwe-
stycję ze środków własnych.   

WyKAz NOWych LAMp 
WybudOWANych W i półROczu 2018:

Wrzosowa - 30
Malinowa - 13
Miodowa - 11
Jeżynowa - 8
Miętowa - 8
poziomkowa - 6
Jagodowa - 6
8 Maja - 8
słupska - 10
cisowa (garaże przy torach) - 8
Kolonia -1
Komuny paryskiej (przy kładce nad rzeką)  - 2
spółdzielcza - 5
staszica (boczna) - 3
syrokomli (ii etap) - 15
Ronda Jana pawła ii - 1
Rondo piłsudskiego - 1
Rondo Komuny paryskiej - 1
skoczylasa (boczna) - 1

138 
nowych 
lamp
Lębork stawia na nowoczesne, 
energooszczędne i trwałe 
oświetlenie typu LEd. 

fot. UM Lębork
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- Dziś marzenia sprzed lat stały się faktem. Mamy do dyspozycji piękny, 
nowoczesny i doskonale wyposażony obiekt, który na pewno pomoże 
wielu utalentowanym osobom z naszego powiatu, rozwinąć swój poten-
cjał w sportach lekkoatletycznych – mówiła podczas otwarcia Teresa 
Ossowska – Szara, Starosta Lęborski.
W fazie planowania inwestycji, twórcy koncepcji stadionu starali się wy-
biec myślą w przyszłość, tak, by funkcjonalność obiektu przewidywa-
ła różne warunki, wynikające z postępu w sporcie w miarę upływu lat. 
Chodzi również o długoletnie utrzymanie certyfikatu Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, którego wytyczne określają jakie warunki stadion musi 
spełniać. Aktualnie stadion jest obiektem certyfikowanym kategorii V 
B, co oznacza, że mogą na nim być rozgrywane wszystkie konkurencje 
biegowe (bez biegu z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok 
w dal, trójskok, pchnięcie kulą. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach, 
będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy 
sportowej, z mistrzowską międzynarodową włącznie. 

– Macie piękny sportowy obiekt, który powstawał pod nadzorem i został 
certyfikowany przez PZLA – mówił Henryk Olszewski, prezes PZLA – Je-
stem pewien, że dzięki takiej bazie szkoleniowej, w powiecie lęborskim 
ujawni się wiele talentów lekkoatletycznych, o których będzie głośno za-
równo na krajowych, jak i międzynarodowych arenach sportowych.
To pierwsza i jedyna dotąd w powiecie lęborskim realizacja obiektu spor-
towego wykonana z takim technologicznym rozmachem i przy nakładzie 
tak dużych środków finansowych.
– To jest wasz obiekt, trenujcie, rozwijajcie się i dbajcie o ten stadion, 
żeby mógł służyć wszystkim długie lata – mówił Waldemar Walkusz, 
Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, a jednocześnie sportowiec 
i trener. Obecny na ceremonii otwarcia stadionu Burmistrz Miasta Lębor-
ka, Witold Namyślak, wyrażając zadowolenie z utworzenia nowoczesne-
go sportowego centrum zadeklarował, że już niedługo, może nieco mniej 
okazały, ale na pewno też funkcjonalny obiekt powstanie przy Powiato-
wym Centrum Edukacyjnym przy ul. Pionierów.

Uroczystość otwarcia stadionu stała się doskonałą okazją do zainauguro-
wania cyklicznej imprezy sportowej – Mityngu Lekkoatletycznego 
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego, która będzie się odby-
wała w każdą rocznicę nadania stadionowi imienia Zygmunta Lisieckiego, 
pedagoga i sportowca, pierwszego dyrektora Liceum Pedagogicznego, 
gospodarza terenu, na którym obecnie znajduje się Zespół Szkół Mecha-
niczno-Informatycznych. 
Obszar stadionu wyposażony jest w punkt dostępowy bezprzewodowego 
internetu oraz mobilny system nagłaśniający. Bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z obiektu, nadzoruje system kamer wysokiej rozdzielczości 
wraz z rejestratorami zapisującymi co dzieje się na stadionie tak w dzień 
jak i w nocy.
W trakcie uroczystości dyrektorzy szkół ponadpodstawowych otrzymali 
z rąk Starosty Lęborskiego i Przewodniczącego Powiatowej Rady Spor-
tu stroje sportowe dla reprezentacji lekkoatletycznych, ufundowane ze 
środków Powiatu Lęborskiego.

Stadion lekkoatletyczny 
w Lęborku oficjalnie otwarty

Stadion lekkoatletyczny w Lęborku oficjalnie funkcjonuje. Otwarcia dokonali przedstawiciele 
władz powiatowych, miejskich i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nowo otwarty stadion 

to pierwszy i jedyny tego typu obiekt w powiecie lęborskim.

/Expressy.pl

Bądź 
na Bieżąco!
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W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele NGO 
i grup nieformalnych z powiatu lęborskiego, wejhe-
rowskiego oraz puckiego – obszaru, na którym ope-
ratorem Funduszu jest Stowarzyszenie EDUQ z Lę-
borka. W tegorocznej edycji złożono 55 wniosków 
z których aż 39 otrzymało dofinansowanie. Najwięcej 
inicjatyw odbywać się będzie na terenie powiatu lę-
borskiego, bo aż 34.

- Czwarty rok z rzędu na naszym terenie notujemy re-

kordową liczbę wnioskodawców, powiat lęborski jest 
zdecydowanym liderem województwa pomorskiego – 
mówi Magdalena Pipka – Urbańska, animator Fundu-
szu Akumulator Społeczny.

Wśród projektów, które otrzymają wsparcie znalazły 
się m.in. takie inicjatywy jak „Skafander starości” – 
warsztaty uświadamiające dla młodzieży, które re-
alizować będą wolontariusze Fundacji Lęborskie Ho-
spicjum Stacjonarne. Projekt „100 lat Niepodległości 

– Ja to mam szczęście” grupy nieformalnej działają-
cej Lęborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mający 
przypomnieć losy, biografie świadków i uczestników 
ważnych dla Polski wydarzeń sprzed 100 lat oraz m.in. 
tzw. mały projekt przygotowany przez grupę niefor-
malną przy Szkolnym Klubie Wolontariusza Agrolider 
pn. Obiektywni” - warsztaty fotograficzne.  

Organizacje oraz grupy nieformalne w 2018 roku 
otrzymają wsparcie w kwocie 54 500 zł, w tym 43 500 

zł z Akumulatora Społecznego oraz 11 000 zł w ra-
mach wsparcia, które przekazały samorządy – Miasto 
Lębork - 4500 zł, Starostwo Powiatowe w Lęborku - 
2500 zł, Gmina Cewice – 2000 zł i Gmina Miasto Łeba 
2000 zł.

To już czwarta edycja Funduszu Akumulator Społecz-
ny. W ciągu ostatnich czterech lat inicjatywy z trenów 
powiatu lęborskiego, puckiego i wejherowskiego dofi-
nansowano na łączną kwotę 362.481,28 zł.

Zastrzyk gotówki 
na lokalne inicjatywy społeczne

W Bramie Kaszubskiego Pierścienia w Lęborku odbyło się uroczyste podpisywanie umów konkursu Fundusz Akumulator Społeczny. 

fot. UM Lębork

Witold Bań, Prezes Koła Związku Sybiraków w Lęborku przedsta-
wił w swoim wystąpieniu traumatyczny los polskich zesłańców 
oraz podziękował za pomoc niesioną Sybirakom z lęborskiego 
koła wymienionym z nazwiska i nazwy osobom i instytucjom.
Burmistrz Witold Namyślak w swoim wystąpieniu przypomniał 
o 79. rocznicy ataku na Polskę Związku Radzieckiego i związany-
mi z nim konsekwencjami. Zaapelował by zebrani oddali dowód 
swojej pamięci o wszystkich, których dotknął okrutny los i wojna, 
ze wszystkimi jej okropnościami.
W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe z Burmi-
strzem Lęborka Witoldem Namyślakiem  i Starostą Teresą Osow-

ską Szara na czele, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół, 
przedszkoli, organizacji politycznych, społecznych i pozarzą-
dowych oraz mieszkańcy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych 
Związku Sybiraków i lęborskich szkół. Wartę pod pomnikiem peł-
nili żołnierze z 1. batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego 
Jastrzębskiego.  
Pełen ekspresji i wzruszeń był krótki koncert pieśni zesłańców 
w wykonaniu Sybiraka, Jerzego Lewickiego z Kołobrzegu. Druga 
część koncertu odbyła się podczas poczęstunku dla uczestników 
uroczystości, przede wszystkim ostatnich żyjących w naszym 
regionie Sybiraków i ich rodzin.

Kwiaty i znicze pod pomniKiem zesłańców sybiru
przy pomniku zesłańcom sybiru jak co roku, 17 września odbyły się uro-
czystości upamiętniającą sowiecką napaść na polskę w 1939 roku oraz 
tych, którzy po deportacjach na sybir w latach 1939-1946 przeżyli gehennę 
zesłania lub nigdy z dalekiego Wschodu nie wrócili.
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Radio Kaszëbë 
to stacja infor-
macyjno-mu-
zyczna nada-
jąca w dwóch 
j ę z y k a c h : 
po polsku 

i kaszubsku. Od 
2005 roku silną pozycję w ramówce stacji mają cogo-
dzinne serwisy informacyjne Klëka. Słuchacze szcze-
gólnie cenią sobie audycje z muzyką biesiadną i po-
zdrowieniami oraz konkursy antenowe.

Według Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej Mil-
lwardBrown SMG/KRC Radio Kaszëbë jest najchętniej 
słuchaną stacją lokalną na Kaszubach. W sierpniu 2018 
r. Radio zwiększyło zasięg, rozpoczynając nadawanie 
na nowej częstotliwości 94,9 FM (Lębork i okolice).  
Teraz dociera łącznie do 905 400 potencjalnych słu-
chaczy  w powiatach: kartuskim, kościerskim, puckim, 
wejherowskim,
lęborskim, gdańskim oraz w Trójmieście.

To świetna wiadomość dla mieszkańców pow. lębor-
skiego, którzy będą teraz na bieżąco z informacjami 
z regionu nawet podczas jazdy samochodem! Zachęca-
my do przestrojenia swoich radioodbiorników na nową 
lęborską częstotliwość: 94,9 FM.

Wiadomości GLE24 
w Radio Kaszëbë!

Stacja Radio Kaszëbë w sierpniu 
zwiększyła zasięg, rozpoczynając 
nadawanie na nowej częstotliwości 
94,9 FM. Dzięki temu, że Radio docie-
ra teraz do słuchaczy m.in. z tere-
nu pow. lęborskiego, można usłyszeć 
w nim wiadomości z portalu GLE24.

Do Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku zawitał nie-
codzienny gość z Gdańska. Słonik POPO - maskotka 
pomorskich policjantów uczestniczyła w spotkaniu 
z dziećmi klas pierwszych. Dzieci na widok słonia od 
razu miały uśmiechy na twarzach i wszystkie chciały być 
jak najbliżej niego. Tematem spotkania było oczywiście 
Bezpieczeństwo na drodze - bezpieczna droga dzieci do 
szkoły. Policjanci z Lęborka chcieli w ten sposób uświa-
domić najmłodszym uczniom jak mają zachowywać się 
na drodze. Na takich spotkaniach dzieci poprzez zabawę 
poznają zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. 
Policjanci przypomnieli dzieciom o zasadach poruszania 
się po ulicy, chodnikach oraz jak wezwać służby ratowni-
cze w przypadku jakiegoś zdarzenia. Policjant na co dzień 
pracujący z psami służbowymi przeprowadził pogadankę 
o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach z psami oraz 
wspólnie z policjantką zajmującą się profilaktyką przeka-
zali dzieciom odblaski uświadamiając je jak są one ważne 
dla naszego bezpieczeństwa na drodze.  

Działania „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzane 
są zawsze we wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego. 
Lęborscy mundurowi, dążyć do poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym będą czuwać nad bezpieczeństwem 
jego najmłodszych uczestników. Do końca września 
jak również w kolejnych miesiącach odbywać się będą 
spotkania w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu 
lęborskiego, podczas których policjanci poruszać będą tę 
tematykę.

policyjny słoń 
popo z wizytą 
u pierwszoKlasistów
W szkole podstawowej nr 7 
w Lęborku miało miejsce nie-
codzienne spotkanie z ucznia-
mi pierwszych klas.

fot. KPP Lębork

”W nagrodę za dużą Wiedzę 
dzieci na temat bezpieczeń-
stWa W ruchu drogoWym, 
Wszystkie dzieci otrzyma-
ły odblaski oraz pod czuj-
nym okiem popo i razem z nim 
dzieci przeszły przez jezdnię 
nieopodal sWojej szkoły. 
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Analizę kosztów usług komunalnych 
w miastach powiatowych opracowała 
firma Curulis - Doradztwo Samorządowe. 
W rankingu wzięto pod uwagę roczne 
koszty, jakie ponosi „przeciętna polska 
rodzina” w pięciu obszarach: zaopatrzenie 
w wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór 
odpadów, komunikację publiczną, strefy 
płatnego parkowania. 

- Dziś bieżąca woda, odbiór śmieci czy 
transport publiczny są codziennością, na 
którą z biegiem lat przestajemy zwracać 
uwagę. Poza jednym przypadkiem - kiedy 
przychodzi nam zapłacić rachunek. Ten 
rachunek, często rozumiemy na własny 
sposób w zupełnym oderwaniu od tego co 
na niego wpływa. W poniższym raporcie 
staramy się pokazać, że koszt tej samej 
usługi może być różny w zależności od 
decyzji podjętych w przeszłości czy uwa-

runkowań lokalnych. Wierzymy, że wyniki 
rankingu przyczynią się do refleksji nad 
kosztami, jakie mieszkańcy gmin i miast 
muszą ponosić, a także skłonią do mody-
fikacji swojej polityki tam, gdzie to nie-
zbędne - pisze w raporcie prezes zarządu 
Curulis Sp. z o.o., Mateusz Klupczyński.

W rankingu znalazło się 339 miast powia-
towych. Liderem zestawienia jest zdecy-
dowanie miasto Kozienice, gdzie rocznie 
przeciętna rodzina na usługi komunalne 
wydaje 1 310,41 zł. Ostatnie miejsce zajęło 
miasto Tarnowskie Góry z wynikiem aż 3 
909,42 zł.

Lębork uplasował się na bardzo dobrej, 39 
pozycji w rankingu. Według analizy jedna 
rodzina wydaje tu 2 182,20 zł rocznie na 
usługi komunalne takie jak m.in. woda, 
śmieci i odprowadzanie ścieków.

RanKing. 
W Lęborku żyje się „tanio”?
ile w Lęborku płaci się za m.in. za wodę, śmieci i komunikację publiczną? 
Gdzie mieszka się tanio, a gdzie drogo? Opublikowano właśnie ranking 
wydatków komunalnych mieszkańców miast powiatowych.

W ramach inwestycji położono kanalizację deszczową a gruntowe do tej 
pory drogi zyskały nawierzchnię asfaltową. Roboty drogowe na ul. Ba-
talionu Zośka zrealizowane zostały na całej jej 196 metrowej długości. 
W przypadku ul. gen. Sosabowskiego w ramach II etapu wybudowano 
229 metrowy odcinek od ul. Strzelców Podhalańskich do Powstańców 
Warszawy. Ostatnią ulicą na której prowadzone są prace to prawie 400 
metrowy odcinek ulicy Małopolskiej. W ramach drogowej inwestycji po 
wybudowaniu przepustu ulica ta zyska połączenie z ul. Lubelską, two-

rząc nowe skrzyżowanie Małopolska-Lubelska-Sandomierska.  
Do tej pory w ramach dużego zlecenia w tej części miasta asfaltową 
lub z kostki betonowej nawierzchnię zyskała ulica Małopolska (etap 
I), Szarych Szeregów, gen. Sosabowskiego (I i II etap), Mazowiecka 
i Batalionu Zośka.
Koszt tej dużej drogowej inwestycji w zachodniej części miasta to 2 
mln 895 tys. zł. Łącznie będzie to ok. 1800 metrów jezdni oraz ok. 1345 
metrów kanalizacji deszczowej.

Drogowa 
rewolucja 
w Lęborku

Zakończyły się roboty drogowe na ulicach Batalionu Zośka i gen. Sosabowskiego.

pixabay.com

fot. UM Lębork

Lębork w najbliższych latach czeka „zielona rewolucja”. 
Wszystko za sprawą wartego 2 mln 766 tys. zł projektu pn. 
„Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”, obejmującego 
55,8 tys. m2 miasta. 

O skali projektu zaplanowanego do realizacji w 11 rejonach 
miastach świadczą liczby. Na terenie objętym programem 
zasadzonych będzie 706 drzew, 37.113 krzewów, krzewinek 
i bylin, a trawą obsianych zostanie teren o powierzchni 
prawie 38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aranżacja 
terenu, budowa żwirowych lub betonowych ścieżek 
i alejek oraz postawienie 164 ławek i 53 koszy na śmieci. 
Nasadzenia roślin bazować będą na gatunkach rodzimych, 
tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, 
owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 
budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek dla 
owadów. Nowe tereny zielone opatrzone zostaną tablicami 
informacyjnymi, w tym tabliczkami z nazwami gatunkowy-
mi drzew i krzewów (260 sztuk). 

W Parku im. Mieczysława Michalskiego od strony ronda 
Solidarności, pomnika Sybiraka i ul. 1 Maja splantowano już 
teren i przygotowano podłoże do jesiennych i wiosen-
nych nasadzeń. Ich dokładny termin determinuje pogoda. 
Całość ma być gotowa do czerwca 2019 roku. W Parku im. 
Michalskiego zasadzonych zostanie  40 drzew liściastych, 
5 iglastych i 4.000 różnych krzewów, krzewinek i bylin. Za-
montowanych zostanie też 120 budek dla ptaków i owadów 
oraz kilkadziesiąt tabliczek informujących o najciekaw-
szych gatunkach roślin.

Pierwsze prace przygotowawcze wykonano też przy staw-
ku na ulicy Gdańskiej. W planie jest zasadzenie 34 drzew 
liściastych, 13 iglastych oraz 3.252 krzewów, krzewinek 
i bylin. Na terenie przy stawku na powierzchni 3000 m2 
zasiana zostanie trawa a całość uzupełni 18 nowych ławek 
i kosze na śmieci.

„zielona rewolucja” 
w lęborKu
Rusza projekt „zielony Lębork”. 
Na początek park im. Michal-
skiego i staw przy ul. Gdańskiej.
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Założenia budowy takich węzłów integracyjnych, jak powstaje w Lę-
borku, są proste: zachęcenie mieszkańców i turystów, aby przesiadali 
się z samochodów na komunikację publiczną lub na rower (a co za tym 
idzie, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w mieście), umożliwie-
nie łatwej i szybkiej przesiadki z jednego rodzaju transportu na inny 
oraz dobrą komunikację z innymi miejscowościami i powiatami. 
Cały projekt Lęborskiego Węzła Przesiadkowego składa się z wielu 
elementów. Oprócz samego węzła drogowego rozbudowane zostanie 
przejście dla pieszych pod torami PKP, powstaną także miejsca posto-
jowe na ul. Żeromskiego, ponadto zbudowane zostanie ogrodzenie przy 
Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Obecnie trwa realizacja pierwszego elementu projektu – budowa Lę-
borskiego Węzła Przesiadkowego. Prowadzone są prace przy budowie 
kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza. Roboty wykonuje przedsię-
biorstwo Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Warto dodać, że cały projekt 
zakłada budowę ulic Warszawskiej i Dworcowej wraz z ich połączeniami 
komunikacyjnymi z ulicą Sienkiewicza, Bohaterów Monte Cassino i Woj-
ska Polskiego, budowę dworca autobusowego z 9 peronami i miejscem 
odstawnym dla autobusów, budowę miejsc postojowych na ok. 150 po-
jazdów,  miejsc chwilowego postoju, miejsc postoju taxi i oraz sieci ście-
żek rowerowych w tym obszarze wraz z miejscem parkowania rowerów.
Trwają też prace przygotowawcze mające na celu rozpoczęcie robót 

nad rozbudowa przejścia dla pieszych pod torami PKP oraz miejsc po-
stojowych na ul. Żeromskiego. Wykonawcą rozbudowy przejścia dla 
pieszych jest przedsiębiorstwo Want Sp. z o.o. z Tczewa, a miejsc posto-
jowych na ul. Żeromskiego przedsiębiorstwo Usługi Ogólnobudowlane 
Leszek Piechowski z Pogorszewa. Wszystkie prace mają zakończyć się 
w czerwcu 2020r. 
Całe przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. War-
tość projektu to niemal 27,16 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne to 
ponad 25 mln zł. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 85 proc. 
wydatków kwalifikowalnych, czyli ponad 21,2 mln zł. /uML/

Lęborski 
Węzeł Przesiadkowy

To będzie prawdziwa rewolucja komunikacyjna w Lęborku – budowany właśnie węzeł 
przesiadkowy zintegruje transport publiczny, rowerowy i samochodowy. 
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Biorąc pod uwagę ogrom gatunków grzybów, zarówno tych jadalnych 
jak i niejadalnych, można śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy w Pol-
sce trwa niemalże cały rok. Jeśli bierzemy jednak pod uwagę grzyby 
popularne, cenione przez wszystkich grzybiarzy, takie jak pieprzniki 
jadalne (zwane kurkami), podgrzybki, borowiki, czy koźlarze, ruszamy 
w las w okolicy lipca – sierpnia i sezon zbiorów kończymy często wraz 
z nadejściem mrozów. Leśnicy spotykają się jednak nawet z grzybami 
wychylającymi się nieśmiało ponad warstwę śniegu, często jeszcze 
w grudniu, styczniu.

- Ten rok był dość wyjątkowy pod kątem warunków pogodowych. Bar-
dzo długa susza w pierwszej połowie lata spowodowała, że zauważamy 
zdecydowanie mniejsze zbiory owoców runa leśnego. Niemniej jednak 
obserwujemy, że z wolna pojawiają się w naszych lasach borowiki, 
czyli najbardziej pożądane i szlachetne grzyby. Jest więc nadzieja, że 
na tegorocznym stole wigilijnym, użytkownicy naszych lasów znajdą 

tradycyjne pierogi z grzybami - mówi Michał Polasik Specjalista ds. 
Hodowli Lasu, Nasiennictwa i Zadrzewień w Nadleśnictwie Cewice.

W związku z ubiegłoroczną nawałnicą, która w sierpniu nawiedziła na-
sze lasy, część z nich została objęta zakazem wstępu. Przez rok leśni-
cy dawali z siebie wszystko, aby usunąć wszystkie niebezpieczeństwa 
takie jak złamane, uszkodzone drzewa, czy zawieszone gałęzie. Na 
dzień dzisiejszy udało się uporać z uprzątaniem skutków nawałnicy. 
Zakazy wstępu zostały więc wycofane i grzyby można zbierać we 
wszystkich zakątkach lasów Nadleśnictwa Cewice. 

Warto wspomnieć, że istnieją lasy objęte stałym zakazem wstępu, 
zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28.09.1991. Należą do nich m.in. 
uprawy leśne do 4 metrów wysokości, ostoje zwierząt, czy też obsza-
ry zagrożone erozją.
- Podczas pracy często napotykamy się na grzybiarzy. Są to zazwyczaj 

MieJSce  na 
TWoJą ReKLaMĘ d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

Grzybiarze zawiedzeni. 
Ten sezon jest 

bardzo skromny
Wszystkim grzybiarzom życzymy cierpliwości. - Runo leśne dopiero z wolna się pojawia. 

W tym roku są zdecydowanie mniejsze zbiory - mówi Nadleśnictwo Cewice.

Grzybów mało... 
grzybiarzy 
też coraz mniej
- Jako leśnicy z przykrością stwierdzamy, że 
wśród społeczeństwa głównie miejskiego rozpo-
wszechnia się strach przed spacerami po lesie. 
Wynika on głównie z dwóch czynników – obec-
ności kleszczy oraz pojawienia się w naszych 
lasach wilków. Coraz częściej na różnego rodza-
ju festynach edukacyjnych słyszymy, że ludzie 
rezygnują na przykład ze zbierania grzybów 
w obawie przed utratą zdrowia, tymczasem 
spacer po lesie jest sposobem na jego poprawę. 
Przed kleszczami można się bronić na przykład 
poprzez racjonalny ubiór (np. długie spodnie, 
wysokie obuwie). Warto nadmienić, że lasy 
nie są jedynym środowiskiem występowania 
kleszczy –znajdziemy je w wysokich trawach, 
parkach, łąkach czy nawet przydomowych 
trawnikach. Co do wilków, to nie odnotowa-
liśmy przypadków groźnych dla człowieka. 
Z reguły są to zwierzęta płochliwe, które ciężko 
w lesie spotkać, a jeszcze trudniej przyjrzeć się 
im choćby przez chwilę - mówi Polasik.

mieszkańcy z naszych okolic, ale nie tylko. Spotykamy też „miesz-
czuchów”, z Trójmiasta, którzy aby wypocząć w ciszy i spokoju, 
decydują się wielokrotnie na pokonanie kilkudziesięciu kilometrów 
(na przykład rowerem). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społe-
czeństwa, jak co roku udostępniliśmy kierowcom drogę na terenie 
leśnictwa Maszewo, aż do tzw „Parkingu grzybowego”. Przylegające 
do niego tereny z uwagi na skład gatunkowy drzewostanów oraz ich 
wiek sprzyjają występowaniu grzybów, ciesząc co roku oczy okolicz-
nych mieszkańców. Nie brakuje tam miejsc, które po odnalezieniu 
zapełniają koszyki grzybiarzy w ciągu kilku minut - dodaje Michał.
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Na parterze budynku szkolnego przyległego do przedszkola tzw. 
„małej ósemki” wydzielono 4 przestronne sale dydaktyczne na po-
trzeby przedszkola. W nowych pomieszczeniach przebywa od po-
czątku września ok. 100 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Warto zaznaczyć, 
że to właśnie w Przedszkolu nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 przy-
były 2 nowe oddziały przedszkolne do których przyjęto 45 dzieci. 
Oznacza to, że w tym roku szkolnym w przedszkolach publicznych 
uczęszczać do 41 grup będzie 1082 dzieci. Dodatkowo 75 dzieci 
znalazło swoje miejsce w 4 oddziałach zerowych w szkołach pod-
stawowych nr 4 i 5.
W uroczystości otwarcia nowych sal uczestniczyli dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, rodzice przedszkolaków i oczywiście mali 
gospodarze budynku prezentujący program muzyczno-taneczny. 
Urząd Miejski w Lęborku, organ nadzorujący miejskie przedszkola 
reprezentowała Alicja Zajączkowska.
Prace remontowe w budynku przy ul. E. Plater rozpoczęły się pod 
koniec czerwca. Objęły one generalny remont łazienek (płytki, hy-
draulika, instalacja elektryczna i wyposażenie) oraz wymianę pod-
łóg i instalacji elektrycznej w salach. Ściany w pomieszczeniach 

Przedszkole nr 2 z nowymi salami i oddziałami
W lęborskim przedszkolu nr 2 odbyła 
się uroczystość otwarcia nowych sal 
dydaktycznych dla przedszkolaków. 

pomalowano na ciepłe, jasne kolory. Pojawiły się na nich także duże 
rysunki z postaciami z bajek. W ramach przebudowy powstały także  
pomieszczenia szatnię dla dzieci i nowoczesna zmywalnia naczyń. 

Zakupiono meble, dywany, stoły i krzesła, a także niezbędne pomoce 
do zabawy i nauki. Łączny koszt przedszkolnej inwestycji to niemal 
250 tys. zł.
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WSAiB w Gdyni uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na otwarcie studiów Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego na Wydziale Zamiejscowym w Lęborku od 
tego roku akademickiego. Maturzyści z tzw. klas munduro-
wych z powiatu lęborskiego i okolic szybko zapełnili listę 
studentów. 
- Umożliwiamy maturzystom dalsze kształcenie na drodze 
kariery, którą wybrali, zapisując się do klas mundurowych. 
Wiedzę przekazujemy w użytkowy i atrakcyjny sposób, 
poprzez praktyki - wyjaśnia Józef Pruchniak, wykładow-
ca WSAiB, ekspert ds. służb policyjnych i kryminologii, b. 
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy 
Powiatowej Policji w Lęborku. - W uczelnianym laboratorium 
kryminalistycznym studenci badają materiały dowodowe, na 
zajęciach z taktyki i samoobrony doskonalą techniki walki, 
podczas zajęć na strzelnicy poznają broń.
Łeba, Sarbsk i inne nadmorskie miejscowości powiatu lębor-
skiego dynamicznie rozwijają się pod względem turystycz-
nym i usługowym. Stąd zapotrzebowanie na sprawnych 
i nowoczesnych menadżerów. Lębork jest również siedzibą 
wielu instytucji administracji publicznej, które także wyma-
gają specjalistów zarządzania.
-  Dostosowujemy specjalizacje do lokalnego zapotrzebowa-
nia rynku pracy. Na Zarządzaniu czy to w administracji pu-
blicznej, czy w turystyce, przedsiębiorstwem lub w logistyce 
studenci, dostają nie tylko aktualną, praktyczną wiedzę, ale 
i umiejętności komunikacji, przywództwa, planowania, i tym 
podobne - mówi  dr inż. Iwona Osmólska, dziekan Wydziału 
Zamiejscowego WSAiB w Lęborku.
W tym roku w Uczelni Kwiatkowskiego uruchomiono dodat-
kowe programy stypendialne, dzięki którym studenci mogą 
otrzymywać wsparcie finansowe na czas nauki, w wysokości 
nawet 800 zł miesięcznie.
Więcej informacji na stronie: wsaib.pl lub pod tel. 58 660 
74 10. zapisy na dodatkowe miejsca trwają. decyduje 
kolejność zgłoszeń.

maturzyści 
z lęborKa stawiają 
na mundur

REKLAMA                             29A/2018/ZM
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Na drodze głównej w Sierakowi-
cach (pow. kartuski), kierujący się 
w stronę Lęborka 77-letni mężczy-
zna nagle zjechał z ulicy i wtargnął 
na chodnik. Uderzył w znak, który 
przewrócił się i uderzył w głowę 
przechodzącą 40-letnią kobietę. 
Kierowca w podeszłym wieku nie 
zauważył upadającego przechod-
nia, na którego następnie najechał 
samochodem. 
Kobieta w ciężkim stanie została 
przetransportowana śmigłowcem 
do szpitala. Policja ustala przyczy-
ny tego tragicznego zdarzenia.

77-latek uderzył
w znak drogowy 
i staranował kobietę
Kierujący się w stronę Lęborka starszy mężczyzna 
z niewiadomych przyczyn wjechał na chodnik i ude-
rzył w znak drogowy. W tym nieszczęśliwym wypad-
ku ucierpiała 40-letnia kobieta, którą przetranspor-
towano śmigłowcem do szpitala.

Do zdarzenia doszło 9 września podczas 
dożynek w Redkowicach. Tam na skrzyżowaniu 
20-letni kierowca osobówki nie ustąpił pierw-
szeństwa nadjeżdżającemu Audi. Z impetem 
uderzył w samochód, którym podróżowała 
kobieta z dzieckiem. 

W tej wyglądającej groźnie kolizji na szczę-
ście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 
Dziecko zostało przetransportowane do szpi-
tala w celu wykonania dokładniejszych badań 
kontrolnych.

nie ustąpił pierwszeństwa 
i uderzył w audi
W miejscowości Redkowice (gm. Nowa Wieś Lęborska) 
doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. 

5 września kilka minut po północy służby ra-
tunkowe dostały informację, że ktoś tonie przy 
falochronie. Były to trzy młode osoby, które jak 
donosi policja, prawdopodobnie chciały popływać 
nocą w morzu.
18-letnią dziewczynę udało się szybko wyciągnąć 
z wody. Przystąpiono do poszukiwań jej 21-letniego 

kolegi i rówieśniczki. Tą po krótkim czasie odnale-
ziono. Ratownicy rozpoczęli reanimację nieprzy-
tomnej kobiety, co niestety nie przyniosło efektów. 
Kobieta zmarła. 
Silne fale nie ułatwiają pracy grupy wodno-nurko-
wej z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku, którzy 
do tej pory nie odnaleźli 21-letniego mężczyzny.

Tragedia w Łebie. 
18-latka utonęła w morzu, 
21-latek zaginął

Służby ratunkowe interweniowały 5 września w Łebie. 
Tam na plaży wschodniej doszło do tragedii. 

MieJSce na TWoJą ReKLaMĘ
660 731 138   |   d.bieszke@expressy.pl

Policjanci z Łeby zostali powiadomieni o napadzie 
na właściciela baru w Łebie i kradzieży pieniędzy. 
Natychmiast mundurowi udali się w to miejsce 
i ustalili, co się stało i kim był sprawca. Pokrzyw-
dzony poinformował, że młody, pijany mężczyzna 
wszedł do baru i trzymając w ręku przedmiot 
przypominający młotek, zażądał wydania pienię-
dzy. Mężczyzna zabrał ponad 600 zł i uciekł w nie-
znanym kierunku. Funkcjonariusze już po kilku 
minutach zauważyli mężczyznę, który na widok 
radiowozu zaczął uciekać. Policjanci po krótkim 
pościgu zatrzymali go i obezwładnili. 

Zatrzymany mężczyzna to 21-letni mieszkaniec 
województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas 
zatrzymania okazało się, że miał ponad 3 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci odzyskali całość 
skradzionych w barze pieniędzy. 

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia rozboju 
a Sąd Rejonowy w Lęborku na wniosek policji 
i Prokuratury w Lęborku zadecydował o zasto-
sowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Za 
popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Policyjny pościg 
za złodziejem

W jednym z lokali gastronomicznych w Łebie doszło 
do rozboju i kradzieży pieniędzy.
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Wśród nagrodzonych jest policjant z Bytomia, 
który podczas urlopu na Krecie uratował tonącą 
kobietę. W uroczystości tej brał udział I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej 
Szymczyk.
- Chcę dzisiaj podziękować każdej funkcjona-
riuszce i każdemu funkcjonariuszowi. Opinii 
publicznej często umyka oczywista prawda, że 
każde Wasze wyjście do pracy to służba. Każde-
go dnia zakładając mundur musicie też zakładać, 
że będziecie ratować czyjeś życie. Życzę wszyst-
kim, aby po służbie zawsze bezpiecznie wracali 
do swoich domów – podkreślił szef MSWiA wrę-
czając policjantom wyróżnienia.
Sierżant Kamil Węgler, funkcjonariusz Komendy 
Miejskiej Policji w Bytomiu, ryzykując własnym 
bezpieczeństwem, wygrał walkę o to, co jest naj-
cenniejsze - życie ludzkie. W czasie urlopu, od-
poczywając na Krecie, usłyszał wołanie o pomoc 
tonącej kobiety. Choć warunki były niebezpiecz-
ne (wysokie fale) jako jedyny ruszył z pomocą 
i wyciągnął z morza dwie osoby. Kobietę udało 
się uratować. Niestety mężczyzna - pomimo re-
animacji - nie przeżył.

- Nie czuję się bohaterem. Zrobiłem to co, należa-
ło zrobić w tej sytuacji. Bo życie ludzkie jest naj-
wyższą wartością – podsumował skromnie swoją 
akcję na Krecie sierżant Kamil Węgler.
Wyróżnieni zostali także policjanci z Łeby, sier-
żant sztabowy Łukasz Kisielewski oraz sierżant 
sztabowy Robert Klankowski, którzy uczestni-
czyli w akcji ratowniczej, po tym jak przy falo-
chronie tonęła trójka młodych ludzi. Dzięki ich 
pomocy udało się uratować życie nastolatki. Dla 
sierżanta sztabowego Łukasza Kisielewskiego 
to nie pierwszy raz kiedy z narażeniem życia ra-
tował innych, czy też ścigał groźnych przestęp-
ców. Policjant m.in. w zaledwie chwilę po zda-
rzeniu zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę 
rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Nadinspektor Andrzej Szymczyk, zastępca 
komendanta głównego Policji, powiedział, że 
funkcjonariusze podczas codziennej służby 
udowadniają jak ważna jest dla nich rota ślu-
bowania. Jak podkreślił – szczególnie cieszy 
fakt, że wyróżnieni dziś przez szefa MSWiA to 
przede wszystkim policjanci z krótkim stażem 
służby.

Policjanci z Łeby 
ze szczególnymi 
wyróżnieniami
Szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się z funkcjonariuszami Policji, którzy 

wyróżnili się ratując ludzkie życie i zdrowie oraz niosąc pomoc w trudnych sytuacjach. 

”- nie czuję się boha-
terem. zrobiłem to 
co, należało zrobić 
W tej sytuacji. bo ży-
cie ludzkie jest naj-
Wyższą Wartością – 
podsumoWał skromnie 
sWoją akcję na krecie 
sierżant kamil Węgler.
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Tylko dwa miesiące, a tak dużo nieszczęść. Okazuje się, 
że do największej ilości wypadków, kolizji i wykroczeń do-
chodzi właśnie w wakacje. To dzieje się nad wodą, podczas 
pracy, odpoczynku, zabawy ale przede wszystkim podczas 
jazdy samochodem. KPP w Lęborku ogłosiła właśnie wzrost 
liczby interwencji w okresie wakacyjnym.
- W roku 2017 w okresie wakacyjnym policjanci z powiatu 
lęborskiego interweniowali w 1279 przypadkach, zaś w 2018 
roku - 1460. Statystyka ciągle idzie w górę - mówi asp.sztab. 
Magdalena Zielke z KPP w Lęborku.
Jak informuje Magdalena Zielke, młodzież to grupa 
wiekowa w sposób szczególny narażona na różnego typy 
niebezpieczne sytuacje w okresie wakacyjnym. Niestety to 
często właśnie młodzi ludzie w lipcu i sierpniu są powodem 
policyjnych interwencji.
- Myślę, że to z uwagi na czas wolny oraz spędzanie go 
często w różnych miejscach. Z uwagi na poznawanie no-
wych osób, przebywanie w miejscach nieznanych, nowych. 
Najczęściej młodzież narażona jest na kradzieże, bójki, 
awantury, kontakt z alkoholem i narkotykami, grupami 
przestępczymi itp. Dlatego tak ważna jest profilaktyka bez-
pieczeństwa wakacyjnego i przede wszystkim bardzo dobry 
kontakt młodzieży z rodziną. To ona ma decydujący wpływ 
na zachowanie młodego pokolenia - dodaje asp. sztab.

/Expressy.pl

Bądź 
na Bieżąco!

wakacje 2018. 
więcej wypadków, 
więcej interwencji
słońce, wakacje i... dużo policyj-
nych interwencji. Funkcjonariu-
sze kręcą głowami - złej sławy 
statystyka ciągle rośnie.



Środa, 19.09.2018
16:15 •	 - Biały kieł
18:00•	  - Juliusz
20:00•	  - Twarz

Czwartek, 20.09.2018
16:15•	  - 53 wojny - POKAZ  
PRZEDPREMIEROWY
18:00 •	 - Juliusz
20:00•	  - Kamerdyner - POKAZ 
PRZEDPREMIEROWY

Piątek, 21.09.2018
16:00•	  - Kamerdyner - PREMIERA
18:30 •	 - Juliusz
20:15 •	 - Kamerdyner

Sobota, 22.09.2018
16:00 •	 - Kamerdyner
18:30•	  - Juliusz
20:15 •	 - Kamerdyner

Niedziela, 23.09.2018
16:00•	  – „Oswajanie” - spektakl  
Teatru Tańca Jeszcze Pięć Minut
18:00 •	 - Kamerdyner 
20:30•	  - Juliusz

PoNiedziałek, 24.09.2018
17:15•	  - Kamerdyner
20:00 •	 - Kamerdyner

wtorek, 25.09.2018
16:00•	  - Kamerdyner
18:30•	  - Juliusz
20:15•	  - Kamerdyner

Środa, 26.09.2018
16:00•	  - Kamerdyner
18:30 •	 - Juliusz
20:15•	  - Kamerdyner

Czwartek, 27.09.2018
16:00•	  - Kamerdyner
18:30•	  - Juliusz
20:15•	  - Kamerdyner

Piątek, 28.09.2018
15:45•	  - Mała Stopa - PREMIERA
17:30•	  - Kler - PREMIERA
20:00•	  - Kler

Sobota, 29.09.2018
14:00•	  - Mała Stopa 
15:45•	  - Mała Stopa 
17:30•	  - Kler 
20:00•	  - Kler
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LęBORSKIE CENTRUM 
KULTURY „FREGATA” 

UL. GDAńSKA 12, LęBORK
www.lCk-fregata.Pl

REPERTUAR 
wrzesień 2018

Daniela Valdes pochodzi 
z Meksyku, jest tegorocz-
ną absolwentką inżynie-
rii przemysłowej. Maka 
Elashvili pochodzi z Gruzji 

i studiuje filologię angiel-
ską. Obie studentki zatrzy-
mały się na czas projektu 
u rodzin uczniów szkoły. 
Podczas planowanego na 

6 tygodni pobytu w Lębor-
ku wolontariuszki znalazły 
czas na wizytę w ratuszu 
i spotkanie z burmistrzem. 
Towarzyszyły im dyrektor 

Wolontariusze z Meksyku i gruzji w ratuszu

Przy fontannie z żabkami
czytali „Przedwiośnie”

Tegoroczne czytanie uroczyście rozpo-
czął Burmistrz Miasta Lęborka, Witold 
Namyślak. Następnie lekturę konty-
nuowali uczniowie klas logistycznych 
Powiatowego Centrum Edukacyjne-
go. Do czytania włączyła się również 
Radna Sejmiku Województwa Pomor-
skiego  a dalsze losy Cezarego Baryki 
słuchającym mieszkańcom przybliżali 
uczniowie Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego, Zastępca Burmistrza 
Marian Kurzydło, pracownicy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, harcerze 
Hufca ZHP, uczniowie szkół średnich 
z  ZSM-I oraz I LO. Akcję Narodowego 
Czytania wsparła miłośniczka kuch-
ni wegańskiej Monika Gałasiewicz, 
serwując przybyłym wegańska gro-
chówkę.
W przerwach w czytaniu fragmen-
tów „Przedwiośnia” mieszkańcy 
mieli możliwość wzięcia udziału 
w konkursie dotyczącym znajomo-
ści treści lektury. Fundatorami na-
gród byli: Burmistrz Lęborka, Sta-
rosta Lęborski, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku.

Patronat honorowy nad akcją Naro-
dowego Czytania objęła Para Prezy-
dencka.

orgaNizatorami akCji 
w lęborku byli:

pracownicy Miejskiej  •	
Biblioteki Publicznej w Lęborku,
LOT Ziemia Lęborska – Łeba,•	

Lęborskie Centrum Kultury   •	
„Fregata”,
Hufiec ZHP Lębork,•	
Powiatowe Centrum   •	
Edukacyjne w Lęborku,
Społeczne Liceum    •	
Ogólnokształcące w Lęborku,
Centrum Sportu i Rekreacji   •	
w Lęborku.

Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania dotarła również do Lęborka. 
8 września 2018  od godziny 11 do 13 na Placu Żwirki i Wigury przy fontannie 
z żabkami odbyło się publiczne czytanie „Przedwiośnia”  Stefana Żeromskiego.

Od kilku dni w Lęborku i w szkole podstawowej nr 3 gościmy wolontariuszki 
pracujące w ramach międzynarodowego projektu AiEsEc.
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szkoły Mariola Małecka 
oraz anglistka Weronika 
Guderska. 
Wizyta wolontariuszy 
z zagranicy to okazja dla 
uczniów na poznanie 
nowych kultur, tradycji 
czy języka. Na najbliższe 
tygodnie szkoła zapla-
nowała wiele atrakcji. 
Każdy tydzień został 
inaczej nazwany, między 
innymi tydzień sportowy, 
tydzień naukowy lub 
tydzień edukacji wcze-
snoszkolnej. Będą rów-
nież dni kultury meksy-
kańskiej oraz gruzińskiej, 
w trakcie których ucznio-
wie będą mieli szansę 
spróbować typowych dla 
tych krajów potraw oraz 
nauczyć się ich narodo-
wych tańców.
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Nierzadko na wakacyjny wyjazd czekamy cały rok. 
Planowanie, organizowanie i załatwianie spraw 
związanych z urlopem zajmuje nam kilka tygodni, 
a nawet miesięcy. Sam wyjazd natomiast zazwyczaj 
za szybko się kończy i już w drodze do domu odczu-
wamy smutek na myśl o nadciągającym zderzeniu 
z codziennością. - Polacy zgodnie wskazują na złe 
samopoczucie przy okazji kończących się wakacji. 
Postanowiliśmy więc przeprowadzić badania, aby 
dowiedzieć się, jak różne nacje radzą sobie z powro-
tem do rzeczywistości. Na tej podstawie przygoto-
waliśmy kilka prostych wskazówek, które pomogą 
przetrwać te najgorsze pierwsze dni – mówi Marta 
Krywult, online marketing manager w Momondo.pl.

Zaplanuj kolejny wyjazd!

Zdecydowanie lepszym od fantazjowania o mi-
nionych wakacjach jest przejście do czynu i pla-
nowanie kolejnych. Tę metodę stosuje tylko 23 
proc. Polaków i jedynie 16 proc. ze wszystkich 
osób, które wzięły udział w badaniu, a przecież nic 
nie poprawia humoru lepiej od świadomości ko-
lejnej podróży. W wolnej chwili możesz poszukać 
inspiracji, porównać ceny lotów i sprawdzić hote-

le, a także najważniejsze atrakcje miejsca, które 
chcesz odwiedzić. 

Czas na powolny start

Polacy chętnie zostawiają sobie kilka dni na ochło-
nięcie po urlopie. Taką samą strategię stosuje więk-
szość powracających z urlopów Europejczyków, 
z tego aż połowa Rosjan czy Finów. Warto dać so-
bie czas na uporządkowanie spraw po wakacjach, 
a jeśli jest nam żal spędzać dni urlopu w domu, za-
planować pierwszy dzień w pracy na przykład na 
środę – wtedy tydzień staje się krótszy, a weekend 
da dodatkowy czas na powrót do rzeczywistości.

Znajdź czas dla siebie!

Dla wielu osób wakacje są impulsem, żeby przewar-
tościować swój czas. 25 proc. Polaków po powrocie 
z wakacji stara się znaleźć więcej czasu na odpoczy-
nek. Po wakacjach staramy się też spędzać więcej cza-
su z rodziną lub przyjaciółmi bądź zadbać o zdrowszy 
tryb życia. Wielu osobom urlop daje świeże spojrze-
nie na rzeczywistość i jest inspiracją do wprowadze-
nia pozytywnych zmian w swoim życiu.

Wspomnienia z wakacji

Nawet, jeżeli znowu tkwisz za biurkiem, a liczne pro-
jekty nie pozwalają Ci oderwać się od komputera, to 
pozwól sobie czasami na chwilę wytchnienia i wspo-
mnień. 69 proc. Polaków lubi przeglądać zdjęcia 
z wakacji i wracać myślami do wolnych dni. W an-
kiecie przyznali, że podróż do innego kraju była dla 
nich inspiracją do czerpania z innej kultury. Przede 
wszystkim inspirujemy się kuchnią – jak potwierdza 
co czwarty badany, po powrocie do domu lubimy go-
tować dania, które poznaliśmy na wyjeździe. 21 proc. 
respondentów lubi oglądać filmy z tego kraju, słuchać 
muzyki lub czytać książki tamtejszych autorów. 

Zmień coś w życiu!
 
Jeżeli po powrocie z wyjazdu czujesz się znudzony 
i niezadowolony, to może warto coś zmienić? Mogą 
to być małe rzeczy, jak na przykład aranżacja miesz-
kania. Dobrym rozwiązaniem są też regularne tre-
ningi na siłowni, a także zapisanie się na jakieś do-
datkowe zajęcia lub wolontariat. To pozwoli Ci na 
poznanie nowych ludzi, a także da świeże spojrzenie 
na otaczającą Cię rzeczywistość.

Jak poradzić sobie ze stresem pourlopowym?
Z badań wynika, że 66 proc. Polaków deklaruje, że czują się smutni po powrocie z urlopu. 
Jak więc poradzić sobie z powakacyjnym bluesem, który dopada większość z nas?

Syndrom 
końca wakacji
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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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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

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

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

spRzEdAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone dro-
ga 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 Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA

spRzEdAM

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

spRzEdAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 

chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTłOWNiE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

pANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskie-
go, tel. 504 872 835
sAMOTNy, zadbany, 48 lat, pozna kobie-
tę do stałego związku, tel. 786 197 025

RÓŻNE

spRzEdAM piłę do drewna samorobna z 
kółkami, 2.2kw, 380v, 580 zł, Gościcino, 
tel. 695 230 080

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

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

spRzEdAM rower 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 
424

KupiE spodnie bojówki, czarne, tel. 692 
486 567

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

WyNAJMĘ mieszkanie, 40 m, piwnice 
plus kotłownie, Luzino centrum, tel. 570 
009 915

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

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

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



MAciEJ ciEśLiK, 
TRENER pOGONi: 

Dwaj wyrównani przeciwnicy 
stanęli przeciwko siebie 
a kibicom zabrakło tylko 
bramek. Myślę, że jako ze-
spół byliśmy bliżej wygranej. 
Wiedzieliśmy jaką formę 
Stolem prezentuje, nato-
miast też z szacunkiem dla 
tego przeciwnika przyjecha-
liśmy tu wygrać. Udało się 
zremisować i szkoda, że ten 
jeden punkt został oddany 
do Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej jak to się popu-
larnie mówi. Graliśmy tak jak 
umiemy, z dużym zaangażo-
waniem bo mieliśmy dużo do 
udowodnienia. W poprzed-
nich meczach nie wszystko 
nam wychodziło. Dzisiaj do 
pełni szczęścia brakowało 
tej bramki. Zwycięstwa jesz-
cze przyjdą. Musimy mieć 
dużo cierpliwości, to jest 
nowy zespół. Nadchodząca 
przerwa pozwoli nam nieco 
przytrenować. Przebudo-
wujemy mocno zespół, bo 
chcemy być wyżej. Do tego 
aspiruje tradycja Pogoni 
Lębork, która musi być 
czołowym klubem IV ligi. 
Faza przebudowy warunkuje 
to, że jeszcze nie wszystko 
wychodzi, nie wszystkie 
rzeczy są idealne. Mecz po 
meczu będziemy lepsi.

Opinia 
o meczu: 

W deszczowym meczu 
Pogoń remisuje 
w Gniewinie

Dużo walki, dużo wody z nieba i… remis. Seniorzy Pogoni w 15 września, w 9. kolejce IV ligi 
na Arenie Mistrzów zmierzyli się z miejscowym Stolemem. W meczu padł bezbramkowy re-

mis, to już czwarte zremisowane spotkanie Pogoni w tym sezonie.

9. KOLEJKA iV LiGi,
 15 WRzEśNiA 2018, GOdz. 17 

sTOLEM GNiEWiNO 
– pOGOń LĘbORK 0:0 

pOGOń: Labuda – Stencel, Kochanek, Musuła, Janowicz, 
Atanacković, Michor (’81 Miotk), Stankiewicz, Iwański, 
Węgliński, Miszkiewicz (’72 Cios) 

Dla trenera Pogoni Macieja Cieślika wizyta w Gniewinie 
była szczególna. Wiele lat temu w Stolemie jako bram-
karz spędził trzy sezony. Z dobrej strony pamiętany 
jest do tej pory i cieszy się w Gniewinie wielka estymą. 

Układając taktykę na to spotkanie trener podjął ważną 
decyzję. Najbardziej wysuniętym zawodnikiem w eki-
pie Pogoni był w Gniewinie Miszkiewicz. Tuż za nim 
ulokował się Iwański. 

Już w 5 minucie gry Miszkiewicz  był bliski przejęcia 
piłki przed polem karnym i mogła być z tego wyborna 
szansa strzelecka. W rewanżu Mateusz Dampc wy-
chodzi sam na sam z Labudą, ale nasz bramkarz jest 
szybszy. To właśnie Dampc był chyba najlepszym za-
wodnikiem spotkania w drużynie gospodarzy. Z kolei 
w Pogoni najlepszy mecz sezonu zaliczył bramkarz Pa-
tryk Labuda. „Zero z tyłu” mówi samo za siebie i aby to 
czyste konto zachować „Laba”. bo tak krzyczał do nie-

go trener Cieślik musiał nieźle się napocić. Tymczasem 
po kwadransie gry pochodzący z Gwinei Mahomed 
„Rinto” Doumbouya uderza niecelnie tuż przy słupku 
Labudy. Jeszcze przed przerwą Dampc z dobitki trafia 
w naszego bramkarza. W przekroju całej połowy to go-
spodarze wypracowali więcej klarownych akcji. 

Po przerwie gra się zmieniła. To Pogoń zaczęła śmie-
lej atakować. Jednocześnie nad stadionem przeszła 
duża ulewa. Padało praktycznie do końca spotkania. 
47 minuta to kolejny strzał „Rinto”. Labuda wyciągnął 
się jak struna i wybił piłkę na aut. Mimo tych ataków 
to Pogoń dominuje na boisku. Dwie okazje strzeleckie 
ma Miszkiewicz w tym jedną po błyskotliwym zagraniu 
Michora. Swoją szansę ma też Węgliński po dograniu 
Iwańskiego. Sędzia zasygnalizował jednak pozycję 
spaloną. Mimo wielu prób naszego zespołu piłka nie 
zdołała przekroczyć linii bramkowej a mecz kończy się 
podziałem punktów.
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