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Kto na wójta 
i burmistrza?

Kilkunastu kandydatów na wójtów i kilku na burmistrzów.  
Zobacz, kto startuje w Twoim okręgu!

Prezydenci, burmistrzowie i wójto-
wie wybrani zostaną w wyborach 
bezpośrednich. Skończą się one 
w pierwszej turze, gdy jeden z kan-
dydatów uzyska więcej niż połowę 
ważnych głosów. W przeciwnym 
razie do drugiej tury przechodzą 
dwaj kandydaci z największą liczbą 
głosów, a wygrywa ten, na którego 
zagłosuje więcej osób. Tegoroczne 
wybory zaczną się już 21 paździer-
nika. Przygotuj się i sprawdź, kto 
startuje w Twoim regionie!

Miasto Lębork
Chrapkę na najwyższy urząd 
w Lęborku, czyli na posadę Bur-
mistrza, ma pięciu kandydatów. 
Wśród nich znajduje się Lampart 

Jacek Helioodor z Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego SLD Lewica 
Razem oraz Mielewczyk Arkadiusz 
Stanisław z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Budżet Obywatelski 
Reduta Lębork. Do rywalizacji 
stanął ponownie Namyślak Witold 
Tadeusz z Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Ziemia Lęborska. 
O tytuł Burmistrza miasta zabiega 
też Pobłocka Bożena Małgorzata 
z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Lęborczanie i Wetta Krzysz-
tof Adam z Komitetu Wyborczego 
Prawo i Sprawiedliwość.

Miasto Łeba
Trzech kandydatów zabiega o „po-
sadkę” Burmistrza w Łebie. Rywali-

zować ze sobą będą Klińska Halina 
Aniela z Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Tobie i Miastu” i Lacher 
Marek Jerzy z Komitetu Wyborców 
Łeba 21. Ponownie do wyborów 
stanie Strzechmiński Andrzej Ma-
rek z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Andrzej Strzechmiński.

Gmina Cewice
O „fotel” włodarza gminy Cewice 
walczą dwie osoby. Z ramienia 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Inicjatywa Samorządowa Gmi-
ny Cewice startuje Bańka Jerzy, 
mieszkaniec Siemirowic. Jego 
konkurentem jest Pernal Jerzy 
zamieszkały w Cewicach.

Gmina Nowa 
Wieś Lęborska
Mieszkańcy tej gminy będą wy-
bierać wójta spośród czterech 
kandydatów. Baranowski Marek 
Michał z Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Swojska Gmina” oraz 
Poltański Arkadiusz z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Rozwój 
i Przyszłość Gminy są mieszkań-
cami Nowej Wsi Lęborskiej. O mia-
no wójta stara się także Wittke Ry-
szard Jan z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Spo-
łeczne z Garczegorza i Wrzesień 
Bogusław Adam z Komitetu Wy-
borczego Wyborców Nasza Gmina 
Nowa Wieś Lęborska Bogusława 
Wrzesień zamieszkały w Mostach.

Gmina Wicko
Walka również między czterema 
kandydatami odbędzie się w gmi-
nie Wicko. Tam o tytuł włodarza 
zabiega trzech mieszkańców 
Charbrowa: Etmańska Bożena He-
lena z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Bożeny Etmańskiej, Kosak 
Krzysztof z Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Krzysztofa Kosaka 
i Ortman Mirosław Tadeusz z Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców 
Mirosława Ortman. Oprócz nich 
na liście kandydatów znajduję 
się również Waleśkiewicz Dariusz 
Wojciech zamieszkały w Wicku, 
z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Dariusza Waleśkiewicza.

Jak głosować?
Prawo czynne w wyborach do Sej-
mu i do Senatu oraz w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej ma 
„obywatel polski, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat”. 
Dodatkowo osoba chcąca oddać 
głos w wyborach samorządowych 
2018 musi stale zamieszkiwać ob-
szar gminy, powiatu czy wojewódz-
twa gdzie działa dany organ. 

W wyborach samorządowych 2018 
będziemy mogli oddać od 3 do 4 
głosów (burmistrz/prezydent/wójt, 
rada gminy, rada powiatu, sejmik 
wojewódzki). Głos oddaje się na 
płachcie stawiając „X” po lewej 
stronie obok nazwiska kandydata.

Wybory 
samorządowe 
2018 
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Tragiczny pożar i szybka, 
bezinteresowna pomoc ludzi. 
Dołącz!

Mieszkańcy pow. lęborskiego łączą siły i pomagają ofiarom 
pożaru kamienicy w Lęborku. Starty materialne, a przede 
wszystkim zdrowotne, są przerażające.

Przypominamy, że w Lęborku na 
ul. Pileckiego doszło do poża-
ru, w którym wiele osób (w tym 
dzieci) doznało ciężkich obrażeń. 
W kamienicy przebywało wówczas 
25 osób. Po zakończeniu przez 
strażaków działań gaśniczych 
na teren pogorzeliska weszła 
policyjna grupa dochodzeniowo-
śledcza oraz biegły z dziedziny 
pożarnictwa, aby ustalić przy-
czynę pożaru. Wstępna opinia 
biegłego wskazywała, że mogło 
dojść do podpalenia budynku. 
Zebrane przez dzielnicowego 
oraz policjantów kryminalnych in-
formacje pozwoliły na przypusz-
czenie, że doszło do podpalenia, 
a związek z przestępstwem może 
mieć typowany przez policjantów 
mieszkaniec powiatu lęborskiego, 
były partner jednej z mieszkanek 
budynku.
Ten bestialski wybryk pozbawił 
wielu ludzi rzeczy codziennego 
użytku, życiowego dorobku, 
a nawet dachu nad głową. Nie 
obyło się bez licznych oparzeń. 

”- Rodzina mojej dobRej koleżanki 
ucieRpiała w pożaRze kamienicy w lę-
boRku. kamienica na skutek czyje-
goś bezmyślnego wybRyku zajęła 
się ogniem, któRy niemal doszczęt-
nie stRawił mieszkania i niestety tak-
że ciała mieszkańców. – czytamy na 
stronie zrzutka.pl
Dla niektórych pożar zakończył 
się walką o życie. 
Mieszkańcy pow. lęborskiego nie 
pozostali obojętni. Ich szybka reak-
cja na czele ze znaną już grupą „Po-
magamy Lębork”, pozwoliła chociaż 
trochę odetchnąć rodzinom, które 
straciły w pożarze niemal wszystko. 

W Internacie trwa też zbiórka pienię-
dzy dla matki, której dzieci walczą 
o życie w szpitalu.
Jak się dowiedzieliśmy, Jasiu (12 
lat) walczy o życie z prawie 90% 
poparzeniem ciała. Agatka (16 lat), 
Maciek (3 lata) i Pola (3 miesiące) 
są w stanie ciężkim w pomorskich 

szpitalach, wciąż walczą o życie. Ich 
Mama doznała zatrucia.
- Dzieciaki straciły dom, ubrania, 
książki, zabawki, dosłownie wszystko. 
Niczego nie da się uratować, miejmy 
nadzieję, że chociaż zdrowie odzyska-
ją w jakimś stopniu. Proszę o modli-
twę, a także wsparcie, w każdym wy-
miarze. Dzieciaki mają od 3 miesięcy 
do 17 lat, przyda się dosłownie każda 
forma pomocy. Potrzebna jest każda 
złotówka - zarówno na leczenie, jak 

i na wyposażenie mieszkania, które 
jest do generalnego remontu. Możesz 
tę złotówkę zostawić w koszyku pod 
Tesco, trzymać w otchłani zapomnie-
nia - dna torebki, możesz nią zedrzeć 
zdrapkę lub kupić jednorazową siatkę 
na zakupy. Możesz ją także wpłacić 
na konto zrzutki i przyczynić się do 
operacji Jasia, do remontu mieszkania 
tych dzieciaków, do kupna podręczni-
ków, nowych skarpetek, łóżka – czyta-
my dalej wzruszający apel.

Każdą formę pomocy można 
zgłaszać bezpośrednio na 
profilu „Pomagamy Lębork” 
na Facebook. 

Symboliczne kwoty można 
wpłacać wchodząc pod 
podany adres  
https://zrzutka.pl/r4n8dc

We wrześniu studenci z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego pod kierunkiem dr Joanny Dąbal przyjechali do Łeby, aby na 
zlecenie Gminy Miejskiej Łeba poprowadzić dalsze badania na terenie Za-
sypanego Miasta.
Podczas tegorocznych wykopalisk archeologom udało się odsłonić kolejny 
fragment posadzki kościoła oraz znaleźć: 3 brakteaty (monety wybite jed-
nostronnie), 2 srebrne monety (wybite dwustronnie) - jedną z wizerunkiem 
gryfa, a drugą z herbem Elbląga, 2 duże haczyki służące do połowu ryb, 
okucia miedziane, zdobioną oprawkę (najprawdopodobniej jakiegoś na-
rzędzia), fragment ceramiki, fragmenty dachówek, a także kości zwierząt 
i szkielety ludzi. Na jednym ze szkieletów widoczne były ślady tkanin.
Prace archeologów cieszyły się zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak 
i turystów. W tych żywych lekcjach archeologii uczestniczyli także ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łebie, a wśród nich młodzież, która bierze udział 
w projekcie „Jestem łebski”, prowadzonym przez bibliotekę miejską.
Dokumentację fotograficzną skrupulatnie wykonywali członkowie Towa-
rzystwa Historii Łeby pod Patronatem św. Mikołaja.
W piątek archeolodzy opuścili Łebę i obiecali, że znów powrócą za rok.

Archeologiczne odkrycia w Łebie! 
Znaleziono ludzkie szkielety

Na terenie Zasypanego Miasta w Łebie 
doszło do niesamowitych odkryć!

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

UWAGA!  
POSZUKIWANY... ZdOlNIAK
Tańczysz, śpiewasz, malujesz, a może kon-
struujesz? Otwieramy cykl „Zdolniaki”, 
w którym będziemy przedstawiać uzdol-
nionych mieszkańców pow. lęborskiego.
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W ramach projektu czeka nas jeszcze przebudowa ulic w centrum 
miasta (Długosza, Młynarskiej, Franciszkańskiej, Chodukiewicza, 
fragmentów ulic Armii Krajowej, Gdańskiej i Przyzamcze) oraz re-
mont wież obu zabytkowych kościołów. 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Na projekt składa się kilka elementów – realizację części z nich może-
my już oglądać. Zakończyła się przebudowa ul. Waryńskiego (II etap) 
z przebudową mostu na Kanale Młyńskim. Dzięki temu poprawiła się 
nie tylko estetyka tej części miasta, ale przede wszystkim płynność 
i bezpieczeństwo ruchu na tym ważnym ciągu komunikacyjnym. Trwa 
przebudowa wieży ciśnień w Parku Chrobrego – już w przyszłym roku 
mieszkańcy i turyści będą mogli zwiedzać obiekt, podziwiać nowocze-
sne wystawy i oglądać okolicę z górnego tarasu widokowego. Punkty 
widokowe mają również powstać na wieżach obu zabytkowych kościo-
łów w centrum miasta: Sanktuarium pw. św. Jakuba Apostoła oraz ko-

ścioła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym celu obie 
wieże zostaną wyremontowane i przystosowane do zwiedzania.
Intensywne prace konserwatorskie prowadzone są na murach obron-
nych przy ul. Przymurnej, od strony rzeki, w miejscu zlikwidowanych 
kilka lat temu garaży. Fragment murów ma być odrestaurowany, zabez-
pieczony przed niszczeniem i wyeksponowany. Na przestrzeni pomię-
dzy murem a rzeką ma powstać teren rekreacyjny z alejkami, ławkami, 
placem zabaw i parkowym oświetleniem. Dzięki temu w centrum mia-
sta, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki powstanie teren do wypoczynku 
i miłego spędzania czasu. Mury mają być podświetlone z poziomu grun-
tu, dzięki czemu stanowić będą atrakcyjny widok również po zmroku.
W kolejce do realizacji czeka jeszcze jedno duże zadanie - przebu-
dowa części ulic w centrum, na terenie pomiędzy Placem Pokoju a ul. 
Kossaka. Ulice zyskają nowe nawierzchnie, systemy odprowadzania 
wód opadowych, małą architekturę. 

Cały projekt ma się zakończyć w połowie 2019 roku.

Skarby Lęborka
- nie tylko 
wieża ciśnień

Nowe oblicze wieży ciśnień, przebudowa i udrożnienie ul. Waryńskiego, gruntowna 
konserwacja fragmentu zabytkowych murów oraz rozpoczęcie prac przy nowym 
skwerze nad rzeką – takie widoczne rezultaty daje dotychczasowa realizacja 
projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez 
odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”.
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W ŚWięto NiepodległoŚci WyWieŚ flagę!

Waryńskiego z mostem  
nad Kanałem Młyńskim  
wyremontowana

Zakończył się wielomiesięczny remont ulicy Waryńskiego oraz mostu nad Kanałem Młyńskim. 
Zakres prac obejmował przebu-
dowę jezdni i chodników ulicy 
Waryńskiego od mostu na rzece 
Łebie do ulicy Długosza. Na 32-
metrowym odcinku od mostu 
do granic linii średniowiecznych 
obwarowań miejskich położono 
jezdnię asfaltową. Dłuższy, 100-
metrowy odcinek jezdni i chod-
nika w kierunku placu Pokoju tak 
jak wyremontowane w poprzed-
nich latach ulice w centrum mia-
sta zyskał nawierzchnię z wy-
sokiej jakości kostki granitowej. 
W ramach inwestycji postawiono 
także 8 nowych latarń ozdob-
nych. W trakcie robót drogowych 
pomiędzy rozebranym mostem 
nad Kanałem Młyńskim a mo-
stem nad rzeką Łebą dokopano 
się do fundamentów średnio-
wiecznej baszty nr 15. Obecność 
średniowiecznej budowli zazna-
czono na ulicy czerwoną kostką.
Ważną częścią robót była prze-
budowa mostu przez Kanał 
Młyński. Drewniana i wyeksplo-
atowana jezdnia mostu wyma-
gała już remontu. Dzięki żelbe-
towej płycie pomostowej i nowej 
nawierzchni zniknęło obowiązują-
ce wcześniej  ograniczenie tonażu 
do 5 ton. Inwestycję zrealizowało 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Wiesław Wójcik z Lęborka, koszt 
prac to 1 mln 321 tys. zł.
Inwestycja na ulicy Waryńskie-

go to tylko część wielu działań 
realizowanych w ramach projek-
tu „Skarby Lęborka – ukazanie 
dziedzictwa kulturowego miasta 
przez odratowanie i wyekspono-
wanie elementów zabytkowego 
centrum”. Warty ponad 13 mln 
projekt uzyskał 7 mln 360 tys. 
zł dofinansowania (60% wartości 
projektu) z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Przedmiotem lęborskiego projektu 
jest przede wszystkim adaptacja 
Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego, 
wieży kościoła NMP i Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. na działalność mu-
zealną, turystyczną i wystawienni-
czą oraz umiejscowienie w wieżach 
atrakcyjnych punktów widokowych.

W ramach projektu wyremonto-
wane oprócz Waryńskiego zo-
staną ulice Młynarska, Długosza 
i Armii Krajowej (z fragmentami 
przyległych ulic: Chodukiewicza, 
Przyzamcze, Plac Pokoju), oraz 
fragment murów obronnych przy 
ul. Przymurnej. Zagospodarowa-
ny zostanie także skwer między 
ul. Przymurną, a rzeką Łebą.

REKLAMA 194/2018/RL

Już niedługo będziemy obchodzić Naro-
dowe Święto Niepodległości. W tym roku 
będzie to święto wyjątkowe, ponieważ 
mija dokładnie 100 lat, od kiedy Polska 
odzyskała niepodległość. 
Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, które w Polsce ob-
chodzone jest corocznie 11 listopada. Data ta upamiętnia odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). 
Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., następnie 
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., natomiast 
przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r. 
Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
To, że święto obchodzimy 11 listopada, nie oznacza, że dokładnie tego 
dnia Polska odzyskała niepodległość, gdyż był to proces stopniowy. 
Wybór 11 listopada uzasadnić można natomiast zakończeniem I wojny 
światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pie-
czętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 
naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a na-
strój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
A co było z samym świętem na przestrzeni lat? W latach 1919–1936 
rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako 
uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj 
w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz w pełni uroczyście 
upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 r. Tego 

dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Na-
czelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę mar-
szałkowską.
Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były uroczy-
stościami ściśle wojskowymi. Rangę święta państwowego nadano Świętu 
Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 r. Miało ono łączyć 
odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej 
oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 r. i 1938 r. 
Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie pol-
skich świąt państwowych było niemożliwe. W 1945 ustanowiono Narodo-
we Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia 
Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. W latach 
1980–1981, za sprawą działalności związku zawodowego „Solidarność”, przy-
wrócono Świętu Niepodległości należne miejsce w świadomości społecznej.
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone 
przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto 
Niepodległości”. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
W całej Polsce tego dnia odbywają się rozmaite uroczystości zarówno 
o charakterze oficjalnym, jak również rozmaite wydarzenia towarzy-
szące, jak parady, biegi, rajdy, wykłady, inscenizacje, koncerty czy fe-
styny. To także dzień, w którym na ulicach i przed budynkami powie-
wają flagi państwowe. Warto przyłączyć się do obchodów i wywiesić 
flagę w oknie swojego mieszkania czy na maszcie przed domem. To 
dodatkowo podkreśla pamięć o wydarzeniach związanych z odzyska-
niem niepodległości, jak i nasz patriotyzm. Zachęcamy zatem wszyst-
kich – wywieście tego dnia flagę!
/raf/
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Oficjalny odbiór i przekazanie 
drogi do eksploatacji nastąpiło 
w piątek, 5 października. Inwesty-
cja współfinansowana była przez 
3 podmioty: Powiat Lęborski, Mia-
sto Lębork i budżet państwa.
 – Wspólnymi siłami wykonaliśmy 
inwestycję, która ogromnie po-
prawi komfort przemieszczania 
się w tej części miasta – mówi 
Teresa Ossowska – Szara, Staro-
sta Lęborski – To zupełnie nowa 

jakość i wygląd. Od zawsze w tej 
okolicy, w związku ze znajdują-
cym się tu cmentarzem, panował 
niedostatek miejsc parkingo-
wych. Teraz ta sytuacja diame-
tralnie się zmieniła.
Nowej nawierzchni towarzyszą 
nowe chodniki, przejścia dla pie-
szych z wysepkami, czyli tzw. 
„azylami”, umożliwiającymi dwu-
etapowe przejście przez jezdnię, 
co ma znaczenie szczególnie 

w okresach nasilonego ruchu 
w tej części miasta w okolicach 
święta zmarłych. Rowerzyści 
zyskali nowo wytyczoną ścieżkę 
rowerową, a cała zmodernizo-
wana ulica – nowe oświetlenie. 
Parkingi dla samochodów umiej-
scowiono po obu stronach dro-
gi, przy czym warto dodać, że 
zostały one wykonane w tech-
nologii umożliwiającej sprawne 
odprowadzanie wody. 

Kaszubska po nowemu
Zakończył się remont ul. Kaszubskiej w Lęborku. Inwe-
stycja warta ogółem 2.288.061, 56 zł całkowicie odmie-
niła wizerunek tej części miasta oraz poprawiła bezpie-
czeństwo na tym szlaku komunikacyjnym.

Finał 
5-milionowego 
projektu

Od kilku dni kierowcy bez ograniczeń mogą korzystać z parkingu na zapleczu ul. Staromiejskiej.

fot. UM Lębork

Na trasie Lędziechowo-Łebień doszło do groźnego zdarze-
nia drogowego. Kierujący samochodem ciężarowym męż-
czyzna, z niewiadomych przyczyn wypadł z drogi i uderzył 
w skarpę. Przód pojazdu został zmiażdżony. 
Na całe szczęście w zdarzeniu nie brały udziału osoby trze-
cie. Jak wynika z informacji służb ratunkowych, kierowca 
betoniarki również wyszedł z tego bez szwanku. 
Policja ustala przyczyny zdarzenia.

BetoNiarka Wypadła 
z drogi
Kierujący się w stronę miejsco-
wości Łebień, ciężki samochód 
ciężarowy typu betoniarka wy-
padł z drogi i uderzył w skarpę.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Targowej. Al. Niepod-
ległości i Staromiejskiej to część większego zadania realizowanego 
w ramach wartego prawie 4,9 mln zł projektu „Poprawa działania 
systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roz-
topowych z części zurbanizowanych Lęborka”. Na jego realizacje 
miasto Lębork pozyskało ponad 3,3 mln zł dotacji (70%) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
W ramach projektu wykonano także kanalizację deszczową przy 
ulicach Pionierów i Sportowej. Łączną długość wybudowanej ka-
nalizacji  deszczowej wyniosła 1800 metrów. W ramach inwestycji 
wybudowano także 6 kompletów urządzeń podczyszczających przy 
wylotach kanalizacji deszczowej przy ul. Zwarowskiej, Spółdzielczej 
(dwa), Harcerzy, E. Plater i Staszica.
Przebudowany parking na zapleczu ulicy Staromiejskiej i wprowadzona 

organizacja ruchu ułatwi kierowcom parkowanie, wyeliminuje zastawianie 
pojazdów a przez otwarcie wjazdu i wyjazdu od Al. Niepodległości ułatwi 
dostępność do miejsc postojowych. Oprócz parkingu pod którym ułożono 
kanalizację deszczową wyremontowano także przyległe chodniki.
Nie mniej ważną inwestycją było wybudowanie kanalizacji deszczo-
wej na skrzyżowaniu Targowej z Al. Niepodległości. Po większych 
deszczach zbierała się tam woda. Dzięki budowie odwodnienia 
z systemem urządzeń podczyszczających problem ten ma już nie 
występować. Podobny problem z wodą wdzierająca się na posesję 
mieli mieszkańcy ul. Sportowej. Tam również inwestycja poprawiła 
sytuację w odprowadzaniem wody deszczowej z ulicy.
Celem zrealizowanego projektu było usprawnienie miejskiego systemu od-
prowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a przez to m.in. 
poprawę jakości wód powierzchniowych, przede wszystkim rzeki Łeby.

REKLAMA 2/2018/AP
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MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

#GramyDlaLeborka
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ZAADOPTUJ

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

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

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

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)
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Policja 997 
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Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
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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.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KUPIĘ lub wynajmę garaż murowany 
w okolicy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 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 Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

32-LATEK pozna Panią do 47 lat, celem sta-
łego związku, tel. 690 526 075 Przemek

PANI lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskiego, 
tel. 504 872 835

RÓŻNE

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone. Możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach - 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

BLAChY, stal do wypieku 40-60, tel. 694 
642 709 

SPRZEDAM odkurzacz – dmuchawa do liści 
nowy, tel. 694 642 709 

SPRZEDAM pojemnik na chleb, ładny, biały, 
owalny 60 zł, tel. 507 486 424

PIŁA tarczowa, drewniana 180 zł. Rozsie-
wacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

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 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

SPRZEDAM piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 
karabińczyk, tel. 604 947 489



Po zajęciach odbył się trening pokazowy z udziałem 
zawodników rocznika 2008/2009 Pogoni, Lwa, AP 
Diego, UKS Ósemki, Leśnika Cewice i Młodych Orłów 
Łeba a po nim grę selekcyjną rocznika 2007/2008.

W 3 godzinnym spotkaniu na stadionie uczestni-
czyli zaproszeni trenerzy piłki nożnej w powiatu 
lęborskiego reprezentujący lęborskie kluby Pogoń, 
Lew, UKS Ósemka oraz Młode Orły Łeba i Leśni-
ka Cewice. Każdy z trenerów od gości z PZPN
-u otrzymał Podręcznik Trenera Piłki Nożnej Dzieci.  
MAMO czyli Mobilna Akademia Młodych Orłów 
to nowy projekt PZPN, który ma na celu wyłonić 
największe talenty w naszym kraju oraz edukować 
trenerów. Na każde województwo wyznaczono 
dwóch trenerów, wspartych w pełni wyposażonym 
w piłkarski sprzęt. W województwie pomorskim są 
to trenerzy Rafał Kaczmarczyk i Arkadiusz Janor. 
Wspomniana dwójka monitoruje nasze wojewódz-
two i pracuje w terenie z zawodnikami i trenerami. 
Tematem części teoretycznej była „Intesywność 
zajęć treningowych” a treningu pokazowego „Prze-
noszenie ciężaru gry w wolne strefy boiska”. W tej 
części zajęć praktycznych udział wzięło sześciu 
zawodników Pogoni rocznika 2008: Antoni Hat, Mi-
chał Gajdus, Piotr Krefft, Jan Kwella, Jakub Pepliń-
ski i Mateusz Urbański.

- Najważniejsze cele naszych wizyt to spotkania z tre-
nerami i wyszukiwanie talentów z każdego powiatu. 
Efekty naszej pracy powoli widać, chociażby poprzez 
powołania do Kadry Województwa w roczniku 2007, 
gdzie w Lęborku były konsultacje kadry – wyjaśnia 
trener MAMO Arkadiusz Janor. - Dużą wartością na-
szej wizyty w Lęborku, jest to, że jest tu zaangażowa-
nych aż 6 klubów co pokazuje, że w powiecie lębor-
skim trenerzy do szkolenia podchodzą poważnie.  

- Cieszy mnie fakt kontynuacji współpracy z Mobilną 
Akademią Młodych Orłów, klub Pogoń Lębork zawsze 
jest otwarty na tego typu współpracę. Myślę, że ta 
współpraca udziałem innych klubów z Lęborka i okolic 
przyniesie pozytywne skutki dla rozwoju piłki w na-
szym mieście i powiecie – mówi z kolei prezes piłkar-
skiej sekcji Pogoni Lębork Marek Piotrowski. Następne 
spotkanie zimą ma przebiegać pod hasłem kreatywno-
ści. Tym razem kluby z powiatu spotkają się na hali.

Maciej Cieślik, trener I zespołu 
Pogoni zakończył 9 października 
za porozumieniem stron pracę na 
stanowisku szkoleniowca w naszym 
klubie. Zarząd sekcji piłki nożnej 
uznał, że drużynie potrzebny jest 
nowy impuls i zmiana. Wyniki osią-
gane przez seniorski zespół Pogoni 
nie satysfakcjonują nikogo. Drużyna 
w 12. kolejkach wywalczyła 7 punk-
tów i zajmuje, 18. pozycję w tabeli. 
Najbliższe dwa treningi poprowadzi 
kapitan zespołu i zarazem trener 
drużyn młodzieżowych w Pogoni 
Wojciech Musuła. Nazwisko nowego 
szkoleniowca powinniśmy poznać 
pod koniec tego tygodnia. 

Zarząd Klubu Pogoń Lębork dzię-
kuję trenerowi Maciejowi Cieślikowi 
za pracę na rzecz naszego Klubu 
i życzy powodzenia w dalszej tre-
nerskiej pracy. 

Maciej Cieślik odchodzi z Pogoni

Akademia Młodych Orłów 
ponownie w Lęborku

We wtorek 9 października na stadionie Lęborku przy wsparciu klubu Pogoń Lębork trenerzy MAMO Arkadiusz Janor i Rafał 
Kaczmarczyk przeprowadzili 45 minutowe zajęcia teoretyczne z trenerami klubów z powiatu lęborskiego.

KOLEJNE MECZE POGONI:
20 października 2018 (sobota) godz. 15.00
POGOń LĘBORK – GRYF SŁUPSK

3 listopada 2018 (sobota) godz. 14
POGOń LĘBORK - JAGUAR GDAńSK


