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Polub nas 
na facebooku:

Pożegnanie 
Lata 2019

W minioną niedzielę na pl. Pokoju w Lęborku 
odbyła się impreza plenerowa „Pożegnanie Lata 2019”.     
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Tydzień z kinem 
„pod chmurką”
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza
na tydzień z kinem plenerowym w Lęborku 
w ramach Danfoss Kina Letniego 2019. 

Agnieszka Choszcz 
w półfinale Miss Polski!

Mieszkanka Lini będzie reprezentowała 
Kaszuby w półfinale Miss Polski 2019.
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Zostań bohaterem najbardziej potrzebujących. Masz wpływ 
na to, jak wygląda świat wokół ciebie, dzięki Tobie może być 
lepszy! Odmieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej 
okolicy. To właśnie Ty możesz pomóc rodzinom w potrze-
bie wyrwać z zaklętego kręgu biedy, trudności i bezsilno-
ści. To ty możesz być wsparciem dzieci, które doświadcza-
ją porażek w szkole czy nadzieją dla samotnych seniorów 
w ich walce o godność. To Ty jesteś dla nich szansą.

Jakie są zadania SuperW:

WSPÓŁTWORZENIE ZESPOŁU WOLONTARIUSZY: wraz 
z SuperW z Twojej okolicy będziesz aktywnie uczestniczył 
w działaniach Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.

ZMIANA ŻYCIA LUDZI W POTRZEBIE: dotrzesz do najbar-
dziej potrzebujących rodzin oraz połączysz ich z tymi, któ-
rzy pragną im mądrze pomóc w ramach Paczki.

WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECI: dla konkretnego dziec-
ka staniesz się tutorem i przyjacielem, który poprowadzi je 
od porażek w szkole do sukcesu w życiu.

TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz dzieci/
rodziny w potrzebie z Darczyńcami, którzy zaangażują się 
w mądrą pomoc.

ORGANIZACJA EVENTÓW: wraz z innymi wolontariusza-
mi zorganizujesz grudniowy Weekend Cudów Szlachetnej 
Paczki lub inspirujące wydarzenia z udziałem dzieci i wo-
lontariuszy w Akademii Przyszłości.

Co zyskasz?
Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że 

będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodaw-
cy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projektowa

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli klu-
czowe składniki każdego sukcesu.

Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność.

Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników, lokal-
nych biznesmenów.

Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię lide-
rem w życiu społecznym!

Zgłoś się, jeżeli:
Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat

Wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój

Potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na dru-
giego człowieka
Masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – je-
steś gotowy, by intensywnie pracować

Masz skończone 18 lat.

Jak się zgłosić?
Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl

Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym ko-
ordynatorem. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największe-
go wyzwania swojego życia. Przyjdź na wdrożenie , gdzie 
przygotujesz się do pierwszych zadań SuperW. Podpisz 
niezbędne dokumenty i zacznij działać

Zostań Wolontariuszem 
Paczki i Akademii!

Stowarzyszenie WIOSNA, organizator akcji SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 
poszukuje pełnych pasji wolontariuszy.

Festyn rozpoczął się Ogólnopolskim Przeglądem Or-
kiestr Dętych.

Na scenie zaprezentowały się orkiestry z Lini, Łęczyc, 
Gniewina, Grupa Perkusyjna „Tremolo” oraz Orkiestra 
Dęta „Ziemia Lęborska”. Równocześnie przy ul. Staro-
miejskiej odbywał się „Pchli Targ”. Nie zabrakło rów-
nież strefy zabawy dla najmłodszych. Przy placu sta-
nęły różnorodne zjeżdżalnie dmuchane oraz trampo-
liny. W godz. 10:00 – 14:00 na placu Pokoju stacjo-
nował autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II ze Słupska, gdzie 
można było oddać krew. W autobusie zagościło 28 
osób i każda z nich oddała po 450 ml.

O godz. 16:00 przy ul. Staromiejskiej\Reja odbyło się 
przedstawienie dla dzieci. Aktorzy ze Słupskiego Teatru 
„Władca Lalek” wraz ze swymi kukiełkami zapewnili naj-
młodszym dużo uśmiechu oraz moc pozytywnej energii.

Ok. godz. 17:30 na scenie zaprezentował się Kwartet 
Con Brio. To muzycy z Warmińsko-Mazurskiej Filhar-
monii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie grający na in-
strumentach smyczkowych oraz oboju. Po występie 
kwartetu nastąpiło podsumowanie akcji „Powiat Lębor-
ski – z nami zdrowo i sportowo” Następnie na scenie 
gościł Kabaret Ciach z Zielonej Góry, który zaprezento-
wał lęborskiej publiczności sporą dawkę humoru.

Przed występem gwiazdy wieczoru, z okazji 25-lecia 
istnienia lęborskiej firmy Farm Frites Poland S.A., 
Pan Adam Klasa – Dyrektor Naczelny i Prezes Zarzą-
du Farm Frites Poland S.A. przekazał na ręce Burmi-
strza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka  prezent dla 
mieszkańców -  3 defibrylatory (urządzenia medyczne 
służące do defibrylacji serca), które będą znajdowały 
się na Pływalni Miejskiej „Rafa”, w Miejskiej Hali Spor-
towej przy ul. Skargi oraz na dworcu PKP w Lęborku.

Na zakończenie imprezy wystąpił polski zespół roc-
kowy – IRA.

Pożegnanie 
Lata 2019
W minioną niedzielę na pl. Pokoju 
w Lęborku odbyła się impreza ple-
nerowa „Pożegnanie Lata 2019”.
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Rekordowa kwota 49.463,30 zł z odpisu od podatku już 
wpłynęła na konto Stowarzyszenia. W całości przeznaczo-
na ona będzie na terapię dzieci i młodzieży z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu. Zebrana za rok 2018 kwota jest 
o 7,5 tysiąca zł większa niż rok wcześniej, kiedy to „Niebie-
ski Skarb” zebrał  41.975,30 zł.   
– Akcja „Niebiescy Bohaterowie” się sprawdza i jest to 
dla nas wielka radość. Kolejny raz pod koniec roku  dzie-
ci z „Niebieskiego Skarbu” wcieliły się w super bohaterów 
i uczestniczyły w profesjonalnej sesji fotograficznej. Dla 
nas te dzieci są bohaterami i tak chcemy je pokazywać. Co-
dzienne czynności, które nam przychodzą z łatwością, dla 
nich często są wyzwaniem. Pozytywny przekaz, skuteczna 
promocja, także za sprawą specjalnej strony internetowej 
www.niebiescybohaterowie.pl i świetny Ambasador Niebie-
skich Bohaterów w którego wcielił się uczeń LO nr 1 Kon-
rad Bloch i który odwiedził wiele miejsc w Lęborku prze-
kuło się na sukces zbiórki – podsumowuje kampanię pre-
zes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska. – Terapia 
osób dotkniętych autyzmem jest bardzo kosztowna. Nie-
stety bezpłatna oferta służby zdrowia i innych podmiotów 
jest dalece niewystarczająca. Dlatego mocno zabiegamy 
by jako Stowarzyszenie oferować pomoc 365 dni w roku. 
Zebrana suma z 1% i pozyskiwane z innych miejsc środki 
finansowe pozwolą na zabezpieczenie najważniejszych po-
trzeb w tym i przyszłym roku. W 2018 roku dofinansowali-
śmy 1300 godzin specjalistycznej terapii. Bardzo dziękuję 
wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać 
swój 1 procent podatku na „Niebieski Skarb”. Było ich do-
kładnie 776. Zapewniam, że dobrze i racjonalnie wykorzy-
stamy te pieniądze. Nie bez znaczenia jest to, że pozyska-

ne w ten sposób środki pozostają na miejscu, na terenie 
Pomorza, powiatu lęborskiego i wejherowskiego, wspiera-
jąc mieszkające tu osoby.
Sukces oryginalnej kampanii „Niebiescy Bohaterowie” 
byłby niemożliwy bez zaangażowania rodziców – nagra-
li oni m.in. specjalny spot w którym tłumaczyli dlaczego 
ich dzieci są bohaterami, członków Stowarzyszenia i wielu 
ludzi dobrej woli. Oprócz zakończonej w tym roku zbiórki 
1% dla Stowarzyszenia, można wciąż przekazywać wspar-
cie szybkim przelewem bankowym na wwwniebiescyboha-
terowie.pl 

Niebiescy Bohaterowie 
biją kolejny rekord!

Prawie 50 tysięcy złotych zebrało Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum 
Autyzmu „Niebieski Skarb” z 1% podatku za rok 2018. 

O StOwarzySzeniu 
niebieSki Skarb
Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spek-
trum Autyzmu „Niebieski Skarb” powstało 
w 2013 roku i prowadzi działania na rzecz 
osób z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu, m.in. finansuje, współfinansuje i or-
ganizuje terapię i rehabilitację dzieciom 
z autyzmem, prowadzi Grupę Wparcia dla 
rodziców i opiekunów „Niebieska Dłoń”, 
organizuje wiele wydarzeń integrujących 
środowisko niepełnosprawnych, prowa-
dzi szkolenia, prelekcje czy wreszcie akcje 
edukacyjne jak choćby coroczny Światowy 
Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim.

Nap i s z  do  nas !  a . damps@expressy. p l

C h c e s z  z g ł o ś i ć  t e m a t ?

W dniu 21 sierpnia 2019 roku w Żelistrzewie została podpi-
sana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdań-
sku a Gminą Miasto Lębork na udzielenie pomocy finan-
sowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie zakupu hełmów bojowych oraz butów strażackich dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Podczas podpisa-
nia umowy Gminę Miasto Lębork reprezentował Sekretarz 
Miasta Lęborka Marian Kurzydło, zaś OSP Lębork prezes 
Wiesław Wójcik.

Zakup dofinansowanego przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego sprzętu realnie przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa lęborskich strażaków ochotników, regularnie 
biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

oSP Lębork 
z dofinanSowaniem
Marszałek Województwa Pomor-
skiego dofinansował lęborską 
ochotniczą Straż Pożarną.

W Lęborku odbędzie się ważna uro-
czystość.
W dniu 1 września o godz. 10.00 przy płycie Pocztowców 
Gdańskich na ul. Staromiejskiej odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W programie Apel Pamięci, wystąpienie Burmistrza Miasta 
oraz złożenie kwiatów przy Płycie.

O godz. 11.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. 
św. Maksymiliana Kolbego, w intencji ofiar II Wojny Świato-
wej i o pokój na świecie. Następnie zostaną złożone kwiaty 
na  na grobach zamordowanych więźniów filii obozu Stut-
thof na cmentarzu parafialnym w Lęborku.

80 rocznica 
wybuchu II Wojny 
Światowej
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Przykładem mitu, który funkcjo-
nuje w społeczeństwie jest prze-
świadczenie, że do wypadków 
drogowych dochodzi najczęściej 
na skrzyżowaniach dróg. Dane 
statystyczne z ubiegłorocznych 
wakacji przedstawiają to w zupeł-
nie innym świetle.

Skrzyżowania dróg to miejsca 
gdzie występują przecięcia to-
rów ruchu pojazdów i pieszych – 
tzw. ruch kolizyjny. Przepisy wy-
magające od uczestników ruchu 
drogowego zachowania szczegól-
nej ostrożności w tym szczegól-
nym miejscu „sugerują”, że jest to 
miejsce, w którym możliwość wy-
stąpienia zagrożenia jest bardzo 
prawdopodobne. Biorąc jednak 
pod uwagę dane statystyczne do-
tyczące wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym, do których 
doszło podczas wakacji 2018 roku 
należy stwierdzić, że największa 
liczba tych tragicznych zdarzeń 
powstała na prostych odcinkach 

dróg (380 wypadków). Natomiast 
poprzez niewłaściwe zachowa-
nia na skrzyżowaniach uczestni-
cy ruchu drogowego spowodowali 
86 wypadków drogowych ze skut-
kiem śmiertelnym.

Ocena danych określających miej-
sca i częstotliwość występowa-

nia wypadków pokazuje dobit-
nie, że tam gdzie uczestnicy ru-
chu drogowego zachowują zgod-
nie z przepisami większą czujność 
(szczególną ostrożność) do zda-
rzeń drogowych dochodzi rzadziej 
niż na odcinkach dróg nie obję-
tych obowiązkiem utrzymywania 
kwalifikowanej ostrożności.

Do pierwszego zdarzenia doszło w niedziele 
około godziny 13.00. Na drodze wojewódz-
kiej nr 214 na wysokości miejscowości Żar-
nowska kierujący pojazdem opel- 41- letni 
mieszkaniec powiatu słupskiego nie zacho-
wał należytych środków ostrożności i nie 
zachował bezpiecznej odległości pomiędzy 
pojazdami, w wyniku czego uderzył  w po-
jazd marki volkswagen ( pojazd stał w „kor-
ku”). Ten natomiast na skutek uderzenia na-
jechał na tył pojazdu, który znajdował się 
przed nim. W wyniku zdarzenia ranne zosta-
ły 4 osoby- pasażerowie opla. 15-letni chło-
piec został przetransportowany pogotowiem 
lotniczym do szpitala w Słupsku, natomiast 
11 i 9 letni chłopcy wraz z 36-letnia kobietą 
zostali przewiezieni do szpitala w Gdańsku. 
Kierowcy byli trzeźwi.

Krótko po tym zdarzeniu doszło także do 
kolizji z radiowozem. W miejscowości Stek-
nica (gm. Wicko) kierujący pojazdem mer-
cedes 66- letni mężczyzna wykonując  ma-
newr zawracania uderzył w oznakowany, ja-
dący z włączonymi sygnałami dźwiękowymi 
i świetlnymi radiowóz, który jechał na miej-
sce wypadku. Policjantowi oraz kierujące-
mu sprawcy mercedesa nic się nie stało. 66-
letni mieszkaniec gminy Wicko został ukara-
ny mandatem karnym.

Do groźnego wypadku doszło ok godz. 22.00 
w miejscowości Mosty na DK6. Na skrzyżowa-
niu ul. Witosa kierujący pojazdem ford wyko-
nując manewr skrętu w lewo wymusił pierw-
szeństwo na kierującym pojazdem audi w wy-
niku czego doszło do zdarzenia. Policjanci 
będący na miejscu zabezpieczyli miejsce wy-
padku. Pasażer z audi z pękniętym nadgarst-
kiem prawej ręki został przewieziony do szpi-
tala w Lęborku. W trakcie wykonywania czyn-
ności przez funkcjonariuszy okazało się, że 
kierujący fordem 26- letni mieszkaniec po-
wiatu wejherowskiego nie posiada uprawnień 
do kierowania, a także jest poszukiwany do 
odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczy-
zna został zatrzymany.

Funkcjonariusze apelują, aby dostosować 
prędkość do panujących warunków na dro-
dze, zachować odpowiednią odległość od 
poprzedzającego pojazdu. Zwracajmy rów-
nież szczególną ostrożność włączając się do 
ruchu lub wjeżdżając na skrzyżowania. Każ-
dy uczestnik ruchu drogowego musi mieć 
na względzie bezpieczeństwo swoje, ale też 
innych osób, szczególnie w okresie waka-
cyjnym, gdy ruch jest wzmożony, a wyso-
kie temperatury powietrza zmniejszają na-
szą czujność i spowalniają reakcje na sytu-
acje drogowe.

Jeden dzień, dwa wypadki
To była pracowita niedziela dla lęborskich policjantów.

Obalamy MIT drogowy
Do wypadków drogowych najczęściej dochodzi na skrzyżowaniach?

MIEJSCE NA 

T W O J Ą   R E K L A M Ę z a d z w o ń :

7 9 1  9 8 0  1 5 5

Już 8 września na terenie rekreacyjnym 
w Krępie Kaszubskiej w gm. nowa  Wieś Lę-
borska odbędą się XiX Powiatowe Dożynki.
 Podsumowaniu tegorocznych zbiorów rolnych towarzyszyć będzie wiele atrak-
cji, wśród których każdy znajdzie dla siebie coś interesującego Rolnicze świę-
towanie rozpocznie msza św, celebrowana w warunkach polowych, bezpośred-
nio na terenach dożynkowych. Wystąpią liczne lokalne zespoły artystyczne, 
Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska i znany amatorom disco polo zespół Fanatic. 
Sympatycy kabaretowych skeczów będą mogli bawić się wspólnie z Kabaretem 
Teatralnie Zakręceni. Konkursowi dożynkowych wieńców będzie towarzyszyło 
podsumowanie corocznego konkursu „Żyjmy Ładniej” i nagrodzenie laureatów. 
Każdy będzie mógł spróbować szczęścia w loterii fantowej z atrakcyjnymi na-
grodami (np. w postaci lroweru czy smartfonu), a na koniec dożynkowa zabawa 
przy akompaniamencie DJ Arturo.

Swoje punkty konsultacyjne wystawią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolnego, Bank Spółdzielczy i Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Ci, którzy zgłodnieją, będą mogli skosztować le-
gendarnej w smaku grochówki, przygotowanej przez strażaków z Pogorszewa.

XiX dożynki Powiatowe

Śpiewająca Rodzina Kaczmarek serdecznie zaprasza na koncert.

Odbędzie się on w czwartek, 19 września w Lęborskim Centrum Kultury 
„Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku. W programie operetka, musi-
cal i światowe standardy muzyki rozrywkowej. Początek wydarzenia o go-
dzinie 19. Bilety w cenie 45 złotych do nabycia w kasie Kina „Fregata”.
Śpiewająca Rodzina Kaczmarek to jedyna w Polsce rodzina śpiewająca mu-
zykę klasyczną. Występuje z koncertami w całej Polsce  a także w Europie 
i Ameryce Północnej. Na swoim koncie ma trzy płyty „Marzenia się speł-
niają”, „Najpiękniejsze pieśni neapolitańskie” i ostatnia najnowsza ,wspólna 
płyta „Najpiękniejsze melodie świata”.

Najpiękniejsze melodie świata



www.gle24.pl Czwartek, 29 sierpnia 2019 5

Agnieszka Choszcz to 22-letnia mieszkanka miejscowości Li-
nia (pow. wejherowski). Uwielbia grać na saksofonie, jednak 
znaczną część jej wolnego czasu pochłania sport. Półfinalist-
ka trenuje piłkę nożną w kobiecej drużynie „Lew Lębork”. 

- Nie wyobrażam sobie tygodnia bez prowadzenia jakiejkol-
wiek aktywności fizycznej. Lubię dbać o zdrowy wygląd swo-
jego ciała, co przekłada się oczywiście na sukcesy w modelin-
gu – mówi Agnieszka.

Mieszkanka Lini na swoim koncie ma już między innymi tytuły 
II Vice Miss w konkursie Bursztynowa Miss Polski 2017, Miss 
Bikini w światowej klasy konkursie Miss Earth Poland 2018 
oraz I Vice Miss Pomorza Środkowego. Już niedługo Agniesz-
ka będzie walczyła także o tytuł najpiękniejszej Polki. 

Na eliminacje konkursu Miss Polski 2019 przybyło blisko 
150 dziewcząt z całego kraju. Kandydatki zaprezentowały 
się przed jurorami w strojach kąpielowych oraz letnich sty-
lizacjach. Oprócz wyglądu zewnętrznego sędziowie kładli 
duży nacisk na charakter przyszłych półfinalistek. Dziew-
czyny musiały udowodnić, że swoją osobowością potrafią 
podbić niejedno serce.

Do ścisłego półfinału dostało się tylko 46 kandydatek. 
Wśród nich znalazła się także Agnieszka Choszcz. Teraz 
reprezentantkę Kaszub czeka dużo pracy i przygotowań 
przed tak ważnym, kolejnym etapem Miss Polski 2019. My 
tymczasem życzymy jej powodzenia i trzymamy kciuki!

Agnieszka Choszcz 
w półfinale Miss Polski!

Mieszkanka Lini będzie reprezentowała Kaszuby w półfinale Miss Polski 2019.

Powiat lęborski to kopalnia młodych talentów. Chcesz się 
o tym przekonać? Koniecznie śledź nasz nowy cykl wywia-
dów pn.: „Zdolniaki”. 

Znacz ciekawe sztuczki magiczne? Jesteś zapalonym fo-
tografem? Tańczysz, śpiewasz, malujesz? W skrócie pokaż 
nam, co Ci w duszy gra! Zgłoszenia uzdolnionych miesz-
kańców pow. lęborskiego można wysyłać na adres mailo-
wy: a.damps@expressy.pl bądź bezpośrednio poprzez Fa-
cebooka - GLE24. 

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

maSz taLent? 
zgłoś Się do naS i Pokaż, 
że jeSteś „zdoLniakiem”!
Tańczysz, śpiewasz, malujesz, 
a może konstruujesz? otwieramy 
cykl „Zdolniaki”, w którym będzie-
my przedstawiać uzdolnionych 
mieszkańców pow. lęborskiego. Międzynarodowy Festiwal Latawców 

organizowany jest w Łebie od 2011 roku 
i cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem.  O wzrastającej popularno-
ści imprezy świadczy coroczny wzrost 
liczby uczestników z państw z całe-
go świata.  W tym roku IX Międzynaro-
dowy Festiwal Latawców odbędzie się 
w dniach 30.08 - 01.09.2019. 
W czasie trzydniowego festiwalu za-
planowano wiele atrakcji dla wszyst-
kich entuzjastów latawcowego sportu.  
Dla najmłodszych zorganizowane zo-
staną warsztaty budowy latawców oraz 
wiele innych atrakcji. Ponadto w trak-
cie festiwalu jego uczestnicy podzie-
lą się z publicznością wiedzą na te-
mat konstruowania latawców, mate-
riałów używanych do ich budowy, form 
treningów podnoszących umiejętności 
ich puszczania.
Podobnie jak w roku ubiegłym zorga-
nizowane zostaną II Otwarte Między-
narodowe Mistrzostwa Pilotów La-
tawców Akrobacyjnych pod patrona-
tem honorowym Grupy LOTOS S.A. 
Dodatkowo w czasie trwania IX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Lataw-
ców w Łebie odbędą się zawody dla 
uczestników warsztatów. W skład sę-
dziowski wejdą  znane na całym świe-
cie osoby związane z latawcami.  
Zawody odbędą się w niedzie-
lę 1 września 2019 roku, a na dwa dni 
przed zawodami odbędą się bezpłat-
ne szkolenia dla osób, które będą 
chciały wziąć udział w zawodach. 
Dodatkową atrakcją, przewidzianą 
podczas festiwalu, jest pokaz „Światło 
i Dźwięk”. Uczestnicy i widzowie  utwo-

rzą na plaży mozaikę ułożoną z torebek 
wypełnionych piaskiem z plaży i świe-
czek. Tworzeniu mozaiki towarzyszyć 
będzie akompaniament muzyki. W noc-
nym krajobrazie rozświetlone lampiony 

stworzą niezapomniane dzieło.
Dołącz do nas , oglądaj i puszczaj 
z nami swoje latawce. Zapełnijmy 
wspólnie niebo nad plażą w Łebie zja-
wiskowymi konstrukcjami i kolorami!

IX Międzynarodowy 
Festiwal Latawców Łeba
Już po raz dziewiąty latawce z różnych zakątków świata zagoszczą na łebskim 
niebie. Swoją obecność potwierdzili uczestnicy z 29 państw z całego świata.
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W wielu miejscach prowadzone są 
obecnie budowy i remonty. Dotyczy 
to także ulicy Malczewskiego. Na roz-
ległym podwórzu za kamienicami nr 
31-33 powstaje duży teren rekreacyj-
no-sportowy. Inwestycję w ramach 
formuły „zaprojektuj i wybuduj” reali-
zuje za 1 mln 107 tys. zł firma Usłu-
gi Leśne-Budowlane Krystian Wenta 
z Popowa.

Projekt zakłada budowę na wolnym 
terenie atrakcyjnej strefy do wypo-
czynku i rekreacji z ławkami, drzewa-
mi, krzewami, trawnikami i chodnika-
mi. W planie jest budowa placu zabaw 
oraz od strony szkoły boiska wielo-
funkcyjnego ze sztuczną nawierzch-
nią do gier zespołowych. Utwardzo-
ne zostaną także miejsca parkingo-
we. Wyremontowane zostaną także 
komunalne kamienice.

Podejmowane w ramach rewitaliza-
cji działania inwestycyjne mają do-
prowadzić do zmiany wyglądu i po-
prawy estetyki tych terenów, podnie-
sienie komfortu życia, stworzenie wa-

runków wypoczynku i rekreacji oraz 
podniesienie bezpieczeństwa. Temu 
m.in. będzie służyć remont elewa-
cji, klatek schodowych czy podwórek 
w budynkach komunalnych. Ważnym 
elementem działań będzie zaangażo-

wanie lokalnej społeczności w proces 
rewitalizacji, doprowadzenie do iden-
tyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – 
tak, aby mieszkańcy poczuli się go-
spodarzami swoich dzielnic, ulic i po-
dwórek.

Rekreacja, sport 
i wypoczynek przy 
ul. Malczewskiego

Program Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” 
konsekwentnie zmienia ten rejon miasta. 

W związku z przebudową i adapta-
cją na cele muzealno-turystyczne 
Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego 
trwa budowa poszerzonej do 6 me-
trów drogi dojazdowej (przeciwpo-
żarowej) do wieży – ulicy Pięknej.
Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków znisz-
czony asfalt zastąpiła nawierzchnia z kostki granitowej.  
Swój bieg ulica Piękna rozpoczyna przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy, a następnie wzniesieniem dociera Wieży 
gdzie kończy się parkingiem i placem manewrowym, nie-
zbędnym przy wysokościowym budynku. Obok drogi po-
żarowej  przebiegać będzie dwumetrowy ciąg pieszo-ro-
werowo z gęsto spoinowanej małej kostki granitowej.

Piękna 
na półmetku

od kilku tygodni na ulicy gdańskiej 
trwają prace przy ii etapie tzw. 
„Zakątku kultury”.

„Zakątek kultury” to pomysł 
na zagospodarowanie tere-
nu przyległego do kina „Fre-
gata”.  Inwestycja ramach 
programu Rewitalizacji ob-
szaru „Lębork Nowy Świat” 
pozwoli rozszerzyć działal-
ność Lęborskiego Centrum 
Kultury o nowe funkcje, 
m.in. zajęcia warsztatowe, 

taneczne czy streetart.  W pierwszym, zakończonym już 
etapie wykonano łącznik pomiędzy ulicą Gdańska a Przy-
zamcze, drogę dojazdową z kanalizacją deszczową i wy-
czekiwane w tym miejscu nowe miejsca postojowe . Wcze-
śniej parkowanie w okolicy kina na nieutwardzonym tere-
nie było mocno utrudnione, szczególnie w okresie opadów 
deszczu. W ramach prac postawiono 4 lampy uliczne, po-
sadzono 42 drzewa oraz zamontowano 5 ławek i 3 kosze 
na śmieci. Odbiór prac nastąpił 14 sierpnia br.. 
W drugim, trwającym obecnie etapie remontowana jest 
ulica Gdańska od skrzyżowania z Jana Styki w górę. Pro-
jekt zakłada wykonanie na odcinku 100 metrów nowej 
nawierzchni ulicy, chodniki, nowe oświetlenie uliczne (8 
lamp),  nasadzenia drzew i traw ozdobnych oraz małą ar-
chitekturę: 8 ławek, 5 koszy na śmieci, 9 stojaków na rowe-
ry i donice z roślinami ozdobnymi. W ramach przebudowy 
ulicy znikną także bariery architektoniczne przy wejściu 
do kina „Fregata”. Koszt II etapu to 784 tys. zł. Prace po-
trwają do końca października br.

„zakątek kuLtury”. 
ruSzył drugi etaP
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Przy Czołgistów zakładał on zagospo-
darowanie nieużytku pomiędzy rze-
ką a garażami przy torach kolejowych 
poprzez budowę malowniczych alejek 
z ławkami i mnóstwem zieleni. Zacho-
wano duże drzewa dające cień użyt-
kownikom rekreacyjnego terenu. W ra-
mach inwestycji postawiono 11 ławek, 
kosze na śmieci i  wytyczono żwirowe 
alejki. Na drzewach zawisły budki dla 
ptaków i owadów, a przy ciekawszych 
roślinach pojawiły się tabliczki z na-
zwami gatunkowymi. Wśród nasadzo-
nych roślin znalazł się m.in. Modrzew, 
Klon, Brzoza, Jabłoń, Grusza, Sosna, 
Akacja, Kalina, Cyprisik, Pięciornik, 
Tawuła, Berberys, Hortensja, Złoto-
kap, Jałowiec, Głóg, Wiąz, Magnolia, 
Krzewuszka, Dereń, Czeremcha, Ro-
binia, Miskant, Forsycja czy Tulipano-
wiec.

Miasto na realizację wartego 4 mln 136 
tys. zł projektu „Więcej drzew i krze-
wów – zielony Lębork” pozyskało do-
finansowanie  3 mln 516 tys. zł (85% 

wartości projektu). Celem zielonego 
projektu była modernizacja i stworze-
nie nowych miejsc zielonych w mie-

ście. „Zieloną rewolucją” objętych zo-
stało aż 55,8 tys. m2 miasta. Efek-
ty prac ogrodniczych dobrze widać 
w części Parku im. Michalskiego, przy 
stawie w Parku czy na Osiedlu Sporto-
wa. Trwają prace przy „Morskim Oku” 
w okolicach ulic Lipowej i Gierymskie-
go.

To nie koniec zagospodarowania te-
renu w tym rejonie miasta. Po dru-
giej stronie rzeki Łeby, przy ulicy Ka-
zimierza Wielkiego na obszarze po-
nad 5 tys. m2 w miejscu starego bo-
iska, w ramach projektu „Odnowiony 
Lębork – rewitalizacja Obszaru Nowy 
Świat” powstaje teren rekreacyjny 
z centralnie usytuowanym placem za-
baw. W skład placu wejdzie duża pi-
ramida linowa, trampolina, huśtaw-
ki, zjazd linowy (tzw. tyrolka) i bujaki. 
Całość uzupełni 8 ławek, 4 kosze na 
śmieci, stojak na rowery oraz miejsce 
na ognisko przy rzece. Zasadzonych 
zostanie także kilkadziesiąt drzew 
oraz wiele krzewów, krzewinek i bylin.

Zielona oaza 
przy Czołgistów

Wszystko za sprawą realizowanego w 11 punktach Lęborka projektu
„Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”.

Czwarty autobus, który wyjechał dziś na ulice Lębor-
ka to SOLARIS URBINO 10,5 nieco mniejszy od pozosta-
łych, o długości 10,5 metra. Przeznaczony on jest przede 
wszystkim do obsługi linii nr 6, a mniejsza długość ma uła-
twiać manewrowanie w osiedlowych ulicach. Autobus po-
siada 25 miejsc siedzących i 54 miejsca stojące.  Wszyst-
kie zakupione cztery autobusy pomalowane zostały w bia-
ło-czerwono-żółte barwy ZKM-u. Solarisowi Urbino 10,5 
nadano numer boczny 705.

Cena zakupu autobusów wyniosła 5.463.945 zł brutto (4 
pojazdy Solaris Urbino 12 i 1 Urbino 10,5). Wszystkie auto-
busy spełniają ekologiczną normę Euro 6 oraz posiadają 
klimatyzację i system kamer, także zewnętrznych. Nowymi 
rozwiązaniami, do tej pory nie stosowanymi w lęborskiej 
komunikacji jest system automatycznej informacji głoso-
wej dla pasażerów, automaty biletowe wewnątrz pojazdów 
oraz ładowarki USB dla pasażerów. Autobusy przystoso-
wane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup nowych autobusów sfinansowany został w ramach 
wartego 37 mln 500 tys. zł projektu unijnego „Lęborski 
Węzeł Przesiadkowy”.

Krótki Solaris 
po ulicach 
miasta mknie...
na początku sierpnia br. firma So-
laris Bus & Coach dostarczyła do 
Zakładu Komunikacji Miejskiej 
czwarty autobus tej marki w ra-
mach projektu „Lęborski Węzeł 
Przesiadkowy”. Dostawa piątego, 
ostatniego  autobusu planowana 
jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Tak 1 sierpnia lęborczanie upamiętnili 
75. Rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego.  

W uroczystościach licznie wzięli udział 
mieszkańcy, Sekretarz Stanu w Kancela-
rii Rady Ministrów Piotr Műller, władze sa-
morządowe z Burmistrzem Lęborka Wi-
toldem Namyślakiem, Starostą Lęborskim 
Alicją Zajączkowską i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Jarosławem Litwinem. Ho-
norową asystę zapewnili harcerze z Huf-
ca Lębork, strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Lęborku, a oprawę muzyczną 
i prowadzenie wspólnego śpiewu zapew-
niły wokalistki szkoły wokalu przy LCK 
„Fregata” Anna Krawczykowska i Aleksan-
dra Jankowska przy akompaniamencie dr 
Tadeusza Formeli.  

Najważniejszymi uczestnikami rocznico-
wego wydarzenia byli serdecznie przy-
jęci przez zgromadzonych kombatanci, 
uczestnicy Powstania, a dziś mieszkańcy 
Lęborka: pułkownik Janusz Kowalski i po-
rucznik Stefan Dulko.

w 75. rocznicę wybuchu PowStania warSzawSkiego
Przemarsz spod Pomnika 
Poległych Pocztowców na 
plac Pokoju, syreny o godzi-
nie 17, Hymn, okolicznościo-
we przemówienia, wspól-
ne śpiewanie powstańczych 
pieśni patriotycznych oraz 
ułożenie z białych i czerwo-
nych zniczy symbolu Polski 
Walczącej.
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Kleszcze należą do rodziny pajęczaków. 
W samej Polsce żyje ich około 20 ga-
tunków. Te małe, na pozór nieszkodliwe 
stworzenia, przenoszą różnego rodzaju 
choroby. Najpoważniejsze z nich to: bo-
lerioza, bartonella, babeszjoza, klesz-
czowe zapalenie mózgu, tularemia, go-
rączka Q. Najczęściej spotykane z nich 
to kleszczowe zapalenie mózgu i oczy-
wiście bolerioza. W jaki sposób naraża-
my 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 Nad-
leśnictwa Cewice.

Aby zabezpieczyć się przed nieproszo-
nym gościem w postaci kleszcza, na-
leży nosić długie ubrania, zasłaniają-
ce całe ciało. Dobrze jest też pamiętać 
o długich butach i czapce. Jak reago-
wać, gdy mimo wszystko zostaniemy 
ukąszeni?

- Przede wszystkim nie powinniśmy 
wyciskać kleszcza gołymi rękoma. Je-
śli będziemy go dotykać w ten sposób, 
możemy wywołać u niego wymioty. Tak 
samo może stać się przy polewaniu go 
różnymi środkami albo smarowaniem 

masłem. Kleszcza należy usunąć za po-
mocą pęsety. Złapmy go solidnie i bez 
kręcenia nim, pewnie ściśnijmy i wycią-
gnijmy. Jeśli po pewnym czasie w miej-
scu ugryzienia pojawi się rumień, trze-
ba udać się do lekarza. Może to ozna-
czać początek boleriozy - Adam Domi-

niecki z Nadleśnictwa Cewice.

- Nasze lasy są przepiękne i zachęca-
my, żeby z nich korzystać. Natomiast 
bądźmy uświadomieni, że kleszcz 
może być niebezpieczny - dodaje Mi-
chał Polasik.

Uwaga na kleszcze! 
Nadleśnictwo alarmuje

Nadleśnictwo Cewice przypomina o szkodliwych skutkach 
ugryzienia przez kleszcza.

W Polsce spotykamy 26 gatunków nietoperzy z czego 17 wy-
stępuje na Pomorzu. Wszystkie z nich odżywiają się wyłącznie 
owadami oraz są objęte ochroną gatunkową. Ich wzmożoną 
aktywność możemy zauważyć szczególnie w okresie jesien-
nym, kiedy to często zdarza im się wpaść do różnego rodzaju 
budynków, lub znajdujemy je w przypadkowych kryjówkach.

- Jesień to okres migracji nietoperzy, kiedy przemieszczają 
się ze swoich letnich kryjówek na zimowiska. Niektóre gatun-
ki migrują na zimę poza granice Polski, inne z kolei spędza-
ją całe życie w promieniu kilku kilometrów między kryjówką 
letnią a zimową. Długodystansowi migranci najczęściej wpa-
dają w tarapaty i szukają przejściowych kryjówek, czyli w na-
szych domach i mieszkaniach. Wlatują na klatki schodowe na-
wet przez uchylone okno  - informuje Konrad Bidziński, czło-
nek wolontariatu Pomorskie Nietoperze.

Jak reagować, gdy mamy do czynienia z nietoperzem?

- Gdy jesienią nietoperz przypadkiem wpadnie do naszego 
domu, nie należy wpadać w panikę. W pierwszej kolejności na-
leży otworzyć szeroko okna i zgasić światło, aby dać latają-
cemu ssakowi szansę na samodzielne opuszczenie naszego 
domu. Gdy znajdziemy nietoperza pamiętajmy, aby nie doty-
kać go gołą ręką – to dzikie zwierzę. Sam z siebie nic nam nie 
zrobi, ale niewprawnie złapany bądź wystraszony może nas 

ugryźć. Żeby się zabezpieczyć wystarczy skórzana rękawi-
ca. Zazwyczaj należy zwierzę wypuścić po zmierzchu sadza-
jąc je na drzewie, z którego samo odleci (położony na ziemi 
lub w kartonie może nie dać rady odlecieć) - kontynuuje Kon-
rad Bidziński.

W pow. lęborskim były interwencje.

- Z okolic Lęborka mieliśmy już kilka sygnałów o wpadnięciu 
nietoperza do budynku. W większości były to karliki malutkie, 
jedne z naszych najmniejszych nietoperzy. Zaznaczę również, 
że w okresie zimowym monitorujemy obiekty podziemne takie 
jak piwnice, ziemianki czy przepusty, w których zimują gatun-
ki, szukające schronienia - dodaje członek wolontariatu Po-
morskie Nietoperze.

Gdzie się zgłosić, gdy sami nie możemy wypuścić nietope-
rza?

Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” 
stara się odbierać ranne bądź niechcące odlecieć nietoperze. 
Jego członkowie współpracują ze służbami miejskimi i ośrod-
kami opieki nad dzikimi zwierzętami. Doradzają też nieodpłat-
nie właścicielom budynków, w których znajdują się zimowe 
bądź letnie kryjówki nietoperzy

Wraz ze zbliżającą się jesienią rośnie liczba migrujących nietoperzy. 
Co robić, gdy do domu wpada latający gość?

Nietoperze zaczynają migracje

Pocenie się to oczywiście zupełnie 
naturalny proces... mimo wszyst-
ko nadal kłopotliwy. negatywnie 
odczuwasz wysokie temperatury? 
Mamy na to kilka rad.
Zacznij od odpowiedniej depilacji. Pozbycie się zbędnego 
owłosienia z okolic pach może okazać się niezwykle po-
mocne w walce z nieprzyjemnym zapachem, który pojawia 
się podczas nadmiernego pocenia się. Potem przyjrzyj się 
swoim nawykom żywieniowym. Należy ograniczyć alkohol 
oraz kawę. Można je zastąpić naparami z ziół np. z szałwii. 
Nadpotliwość powodują też ostre potrawy, dlatego posta-
raj się je wyeliminować ze swojego jadłospisu.

Duże wpływ na pocenie się mają oczywiście ubrania. 
Sztuczne materiały należy koniecznie zastąpić naturalny-
mi, takimi jak len czy bawełna.

nadPotLiwość 
w gorące dni? 
SPrawdź 
Skuteczne 
SPoSoby
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Sezon wędkarski trwa. 
Funkcjonariusze KPP w Lę-
borku współpracują ze Spo-
łeczną Strażą Rybacką, kon-
trolując rejon rzeki Łeby i jej 
dopływów oraz jezioro Lu-
bowidz. Ponadto przepro-
wadzane są coroczne dzia-
łania w okresie od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia, ma-
jące na celu 
zwalczanie nielegalnego 
połowu ryb gatunków wę-
drownych w ramach działań 
„TROĆ”.  

- Funkcjonariusze prowa-
dzą kontrole pod kątem po-

siadanych uprawnień do 
prowadzenia amatorskiego 
połowu ryb oraz sposobu 
jego prowadzenia. Będzie-
my mocno naciskać również 
na kontrole złowionych ryb 
pod kątem legalności poło-
wu oraz wymaganych wy-
miarów ochronnych - mówi 
asp.sztab. Magdalena Zielke 
z KPP w Lęborku.

Funkcjonariusze apelu-
ją o dopełnianiu obowiąz-
ku posiadania karty węd-
karskiej oraz zezwolenia od 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego. 

Wędkarze 
pod czujnym 
okiem policji 
i straży rybackiej
Funkcjonariusze wypowiadają się 
na temat nielegalnego połowu ryb 
w pow. lęborskim.

M I E J S C E  N A 

T W O J Ą  
R E K L A M Ę
zadzwoń:

791 980 155

napisz:

r. laskowski@expressy.pl

Tydzień z kinem 
„pod chmurką”
Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata” zaprasza na ty-
dzień z kinem plenerowym 
w Lęborku w ramach Danfoss 
Kina Letniego 2019. 

Seanse zaczynają się w ostatni piątek 
wakacji, 30 sierpnia, o godzinie 19:30 
na Placu Pokoju, a kończą samochodo-
wym kinem letnim 7 września na par-
kingu u zbiegu ulic Kossaka i Przyzam-
cze. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.

Na dwie godziny przed planowanymi 
projekcjami odbędą się atrakcje dla 
najmłodszych: zjeżdżalnię, watę cu-
krową, suchy basen z piłeczkami i za-
bawy z animatorami. Dla pierwszych 
150 widzów gwarantujemy bezpłatne 
leżaki.

Danfoss Kino Letnie 2019 wspiera bu-
dowę hospicjum stacjonarnego. Cały 
dochód ze sprzedaży świeżego po-
pcornu zasili konto Fundacji Lęborskie 
Hospicjum Stacjonarne.

Szczegółowy repertuar ostatnich po-
kazów w ramach Danfoss Kina Letnie-
go 2019:

PiąTeK, 30 SierPnia 2019, 
PLaC PoKoJu

19:30:
Pszczółka Maja: 
Miodowe Igrzyska
Animacja, Familijny, Komedia,/
Australia, Niemcy/83min

Druga część szalonych i zabawnych 
perypetii najsłynniejszej pszczółki 

świata, która żadnej przygody się nie 
boi! Tym razem Maja i Gucio wezmą 
udział w międzyłąkowych igrzyskach 
sportowych, których stawka okaże się 
wyjątkowo wysoka.

21:00

Iluzja 2
Kryminał, Thriller/Francja, 
USA/129min

Grupa magików, która na wyżyny 
wzniosła sztukę scenicznej iluzji - 
ukazując ludzkim oczom rzeczy o ja-
kich dotąd nikomu się nie śniło i ob-
darowując publiczność milionami do-
larów z kont niczego nie podejrzewa-
jących bogaczy - tym razem wpadnie 
w nie lada tarapaty. Ich żądny zemsty 
dawny rywal doprowadzi do katastro-
fy podczas finału Super Bowl, o któ-
rą oskarżeni zostaną Czterej Jeźdźcy. 
Uciekając przed FBI i policją, zniena-
widzeni przez publiczność będą mu-
sieli udowodnić swą niewinność i usi-
dlić swego wroga. A wszystko to oczy-
wiście przy użyciu swych niezwykłych 
umiejętności.

PiąTeK, 6 WrZeśnia 2019,
 PLaC PoKoJu

19:15

Odlotowy Nielot
Animacja, Przygodowy/Belgia,
Islandia/80min

Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey 
zostaje uprowadzony przez wiejskie-
go kocura. Aby przeżyć musi dotrzeć 
do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć 
ważną życiową decyzję.

20:45

Jutro będziemy szczęśliwi
Dramat, Komedia/Francja, 
Wielka Brytania/118min

Prowadzący beztroskie życie mężczy-
zna musi niespodziewanie zaopiekować 
się córką, o istnieniu której nie wiedział.

SoBoTa, 7 WrZeśnia, ParKing 
u ZBiegu uLiC KoSSaKa 

i PrZyZaMCZe (oBoK SąDu)

Samochodowe kino letnie razem
z Klubem Klasyczni Lębork

20:30
Taxi 5
komedia, akcja/ Francja/ 102 min

Oficer policji, szalony mistrz kierownicy 
- Sylvain Marot wbrew swojej woli zosta-
je przeniesiony do Marsylii. Na miejscu 
jego głównym zadaniem staje się roz-
bicie włoskiego gangu, dokonującego 
spektakularnych napadów przy pomo-
cy potężnego i niedoścignionego Ferra-
ri. Partnerem w misji Marota zostaje ży-
ciowy nieudacznik.

Na parking będzie można wjechać swo-
im pojazdem najpóźniej do godziny 
19:30. Osoby, które wyjadą z parkingu 
w trakcie seansu, nie będą mogły wrócić 
swoim samochodem na pokaz. Szcze-
gółowy regulamin zamieszczony zosta-
nie na stronie www.lck-fregata.pl oraz na 
profilach facebook Klubu Klasyczni Lę-
bork i „Fregaty”. Dla osób, które nie wja-
dą pojazdami na teren pokazu, przewi-
dzianych jest 150 bezpłatnych leżaków.

Termin składania prac mija 18 września 2019 r. Co trzeba zrobić 
aby wziąć udział w konkursie?:

wybierz się na spływ jedną z pomorskich rzek•	
zrób kilka zdjęć (maksymalnie 5)•	
opisz w ciekawy sposób swoją wycieczkę (900-4000 zna-•	
ków)
wypełnij formularz zgłoszeniowy•	
wyślij pracę na kajaki [AT] pomorskie [DOT] eu•	

Prace konkursową można zgłosić najpóźniej do 18 września, wy-
niki zostaną ogłoszone 26 września na naszej stronie www.ka-
jaki.pomorskie.eu i profilu Facebook: www.facebook.com/Pomor-
skieSzlakiKajakowe.

regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym tutaj: https://
kajaki.pomorskie.eu/pl_PL/-/konkurs-wioslem-pisane

konkurS „wioSłem PiSane”
urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
zaprasza do udziału w konkursie „Wiosłem Pisane”.
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Jazda konna to wyjątkowy sport z udziałem specyficznego 
partnera. To współpraca z pięknym zwierzęciem, jednocześnie 
znacznie od nas większym i silniejszym. 

Jednak jeździectwo z całą pewnością nie należy do sportów 
łatwych. Wymaga wielu godzin wysiłku i cierpliwości. Dlatego 
też swoją przygodę z jazdą konną warto zacząć już od naj-
młodszych lat. Decydując się na ten sport należy pamiętać, że 
pierwszym najważniejszym krokiem jest nawiązanie pozytyw-
nej więzi z wierzchowcem. I tu właśnie możemy śmiało rozwi-
nąć, że jazda konna to nie tylko sport – to też świetna rozryw-
ka i możliwość wielokierunkowego rozwoju.

Jak może wyglądać Twoja 
przygoda w siodle?

Jazda konna staje się coraz bardziej popularna. Powstaje 
wiele nowych stadnin, a każda z nich zachęca zarówno po-
czątkujących jak i zaawansowanych jeźdźców do skorzysta-
nia ze swojej oferty. Organizowane są obozy jeździeckie, tzw. 
„weekendy w siodle”, „wczasy w siodle” oraz ferie. W stadni-
nach z dobrze przygotowanymi instruktorami można uczyć 

się technik jeździectwa na placu i lonży. Dla mniejszych dzie-
ci świetną zabawą jest oprowadzanie konia. Niezapomniane 
przeżycia z całą pewnością zapewni jazda w terenie po ma-
lowniczych terenach Kaszub.

Dlaczego jeździectwo?  

Jazda konna ma tak wiele plusów, że chyba nie sposób je 
wszystkie wymienić. Podczas uprawiania tego sportu stymu-
lowane są niemal wszystkie mięśnie człowieka. Wiele godzin 
spędzonych na jeździe da się szczególnie zauważyć w takich 
partiach ciała jak: brzuch, pośladki i nogi. Jazda konna to też 
świetna alternatywa sportowa dla osób, które mają problemy 
z kręgosłupem. Oprócz postawy, poprawia się również kondy-
cja i wydolność serca. 

Jak już wcześniej wymieniliśmy, jeździectwo dobrze wpływa 
na sferę psychiczną. Oprócz wyliczonych powyżej korzyści, 
warto wspomnieć też o zwiększeniu pewności siebie. Jazda 
konna pomaga wykształcić odpowiedzialność, zmniejszyć 
stres i z całą pewnością przyczynia się do zdobywania no-
wych przyjaciół. 

Koń dobry na wszystko? 
O zaletach jazdy konnej

Gdzie łapać ostatnie wakacyjne promienie słońca? Oczywiście na końskim 
grzbiecie! Jeżeli szukasz odpowiedniej rozrywki dla swojego dziecka, to ten 
artykuł jest właśnie dla Ciebie. 

T E M A T ?
M A S Z 
C I E K A W Y

Nap i sz  do  nas ! 

a . damps@expressy. p l

Pamiętajmy, że bezpieczeń-
stwo nasze i naszych dzie-
ci nad wodą zależy w du-
żej mierze od nas samych. 
Bywa, że w trakcie letniego 
wypoczynku plażowicze za-
pominają o zdrowym roz-
sądku. Większość utonięć 
jest wynikiem lekkomyślno-
ści oraz lekceważenia obo-
wiązujących przepisów. Ką-
piel w miejscach niestrzeżo-
nych, oraz alkohol to główne 
przyczyny utonięć - czytamy 
na stronie KPP Lębork.

Funkcjonariusze przypomi-
nają o najważniejszych za-
sadach dotyczących bezpie-
czeństwa nad wodą:

- korzystajmy z kąpielisk tyl-
ko w miejscach do tego wy-
znaczonych i nadzorowa-
nych przez osoby do tego 
uprawnione, stosujmy się do 
poleceń wydawanych przez 

ratowników;
- nie wchodzimy do wody po 
spożyciu alkoholu – najczę-
ściej toną osoby nietrzeźwe;
- nie kąpiemy się zaraz po je-
dzeniu - powinno się odcze-
kać przynajmniej godzinę;
- nie wchodzimy do wody 
zaraz po opalaniu się na 
słońcu - może to grozić 
szokiem termicznym lub 
utratą przytomności;
- po wejściu do wody naj-
pierw schładzamy okolice 
serca, karku oraz twarzy;
- nad bezpieczeństwem ką-
piących się dzieci zawsze 
musi czuwać ktoś dorosły;
- nie próbujmy przepły-
wać jeziora czy wypły-
wać na otwarty akwen bez 
asekuracji;
- nie skaczemy do wody 
z dużej wysokości – ta-
kie skoki są niebezpieczne 
i mogą grozić urazem gło-
wy oraz kręgosłupa;
- dzieci i osoby dorosłe, 
które korzystają ze sprzę-
tów pływających powinny 
mieć na sobie kapok;
- podczas skurczu mięśni nie 
wpadajmy w panikę. Kiedy 
coś takiego nam się przyda-
rzy starajmy się wezwać po-
moc. Jeśli w pobliżu nie ma 
nikogo, należy położyć się na 
plecach, spokojnie oddychać, 
zgiąć stopę w stawie skoko-
wym i mocno przyciągając ją 
do siebie, wyprostować nogę 
w kolanie i starać się dopły-
nąć powoli do brzegu.

PLażowicze 
zaPominają 
o zdrowym rozSądku 
- mówi PoLicja
Sprzyjająca pogoda, wysokie 
temperatury, wręcz upały po-
wodują, że coraz częściej wy-
bieramy się nad wodę.





Policjanci wyja-
śniają okoliczności 
tragicznego wy-
padku drogowe-
go, do którego 
doszło w miej-
scowości 
Charbrowo.
Policjanci wyjaśniają 
okoliczności tragicznego 
wypadku drogowego, 
do którego doszło j w  miejscowo-
ści Charbrowo. Według wstępnych 
ustaleń mundurowych wynika, że 
85-letni kierowca motoroweru wjechał 
na skrzyżowanie z drogi podporząd-
kowanej i nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującej pojazdem golf, 
w skutek czego doszło do zderzenia. 
W wyniku odniesionych obrażeń ciała 
kierujący motorowerem zmarł na 
miejscu zdarzenia.  Policjanci apelują 
o stosowanie się do przepisów ruchu 
drogowego.

Wczoraj ok godziny 17.30 oficer 
dyżurny lęborskiej policji odebrał 
zgłoszenie o wypadku drogowym, jaki 
wydarzył się na drodze wojewódzkiej 
214 w miejscowości Charbrowo. Na-
tychmiast w to miejsce zostali wysłani 
funkcjonariusze z wydziału ruchu 

drogowego oraz służby ratow-
nicze. Pracujący na miejscu 

policjanci wstępnie ustalili, 
że 85-letni kierowca mo-

toroweru wyjeżdżając na 
skrzyżowanie z drogi 

podporządkowanej 
powiatowej prowa-

dzącej do miejsco-
wości Wrzeście 

nie ustąpił 
pierwszeństwa 
przejazdu 
i uderzył 
w kierującą 
samochodem 
osobowym 

marki golf. W wyniku poniesionych 
obrażeń mimo prowadzonej akcji 
reanimacyjnej mężczyzna zmarł.

Na miejscu zdarzenia policjanci przez 
kilka godzin pracowali wspólnie ze 
strażakami, prokuratorem i technikami 
kryminalistyki. Śledczy zabezpieczyli 
ślady i dowody, sporządzili dokumen-
tację fotograficzną, szkic sytuacyjny 
oraz oględziny samochodu i miejsca 
zdarzenia a pojazd został zabezpieczo-
ny do celów procesowych. Zgroma-
dzone materiały dowodowe pozwolą 
na szczegółowe wyjaśnienie przyczyn 
i okoliczności tego tragicznego w skut-
kach zdarzenia.

Policjanci apelują o rozwagę na 
drodze i stosowanie się do przepisów 
drogowych.

N A  S Y G N A L E
Śmiertelny wypadek 
w Charbrowie

Policjanci z Lęborka za-
trzymali dwóch 29-latków, 
a w pojeździe w którym się 
znajdowali były narkotyki.
Do zdarzenia doszło 5 sierpnia około godz. 22.00 
na ul. Jana Pawła II w Lęborku. Policjanci z referatu 
patrolowo – interwencyjnego lęborskiej komendy 
zauważyli osobowego hyundaia, którego dwóch 
pasażerów na widok jadącego za nimi oznakowane-
go radiowozu zaczęli wykonywać gwałtowne ruchu 
wewnątrz pojazdu. Mundurowi zatrzymali pojazd do 
kontroli. Kiedy podeszli do pojazdu, z jego wnętrza 
poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Za-
uważyli również, że mężczyźni są niespokojni i pobu-
dzeni. Stróże prawa dokonali sprawdzenia pojazdu 
i pasażera, którym okazał się 29-letni mieszkaniec 
Lęborka. Policjanci ujawnili przy nim susz roślinny 
oraz woreczek z białym proszkiem.

Kiedy policjanci przystąpili do sprawdze-
nia kierującego autem, zauważyli, iż ma 
on powiększone źrenice oraz wyczuwali 
od niego zapach marihuany. W trak-
cie sprawdzenia pojazdu policjanci 
ujawnili między fotelami zawiniąt-
ko z zawartością marihuany. W tym 
momencie kierujący 29-latek został 
poinformowany, że jest zatrzymany. 
Po tej informacji mężczyzna stał 
się agresywny wobec policjantów 
a przez okno w pojeździe wyrzucił 
z ręki szklaną lufkę, z której naj-
prawdopodobniej palił marihuanę. 
Próbował uciec i naruszył niety-
kalność cielesną obu policjantów, 
uderzając ich łokciem w brzuch 
i kopiąc ich po nogach. Policjanci szybko 
obezwładnili agresywnego mężczyznę. Nawet 
gdy zatrzymany miał już założone z tyłu kajdan-
ki, próbował kopać mundurowych i się uwolnić. 

Policjanci zabezpieczone środki 
odurzające które trafią do labora-
torium kryminalistycznego.

29-letni pasażer auta trafił do po-
licyjnej izby zatrzymań. Po nocy 

spędzonej na komendzie został 
przesłuchany i usłyszał zarzuty po-

siadania narkotyków. Grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

Kierujący autem 29-latek został prze-
wieziony do szpitala, gdzie stwier-
dzono, iż jest pod silnym działaniem 

substancji odurzających. Został hospi-
talizowany, a następnie na drugi dzień 

śledczy postawili mu zarzut za posiada-
nie środków odurzających, kierowanie 

pojazdem pod ich wpływem oraz naru-
szenie nietykalności funkcjonariuszy. Grozi 

mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki w samochodzie i napaść na policjantów

Biegał nago i groził pracownikom 
- usłyszał zarzuty
Lęborscy policjanci zatrzymali 34-latka, który wbiegł nago do jednej 
z placówek opieki społecznej w Lęborku oraz groził jej pracownikom.

Na początku marca 2019 r. lęborska policja otrzymała zgłoszenie nietypowym 
zdarzeniu. Nie znany mężczyzna, który będąc nagi wszedł na zamknięty teren 
jednego z domów pomocy społecznej a następnie groził jego pracownikom. 
Całą sytuację zarejestrował monitoring. Policjanci pracujący nad tą sprawą 
ustalili, iż mężczyzna będący prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, wsko-
czył na teren placówki będąc ubrany jedynie w bieliznę i groził pracownikom, 
którzy byli zaskoczeni całą tą sytuacją. Pracujący nad tą sprawą dzielnicowy, 
w trakcie obchodu rejonu służbowego zbierał wszystkie informacje pomocne 
w rozpoznaniu tej osoby. Na początku sierpnia ustalono dane personalne męż-
czyzny. Jak się okazało to 34 – letni mieszkaniec Lęborka. Policjanci wykonali 
z nim czynności oraz przedstawili mu zarzut za kierowanie gróźb karalnych.
Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Tylko w ten weekend policjanci 
z Lęborka zostali poinformowani 
o kilku zdarzeniach drogowych 
w tym o dwóch z udziałem nie-
chronionych uczestników ruchu 
drogowego.

W ten weekend policjanci z Lęborka 
interweniowali 11 razy w związku ze 
zdarzeniami na drogach w powie-
cie lęborskim. W piątek po godz. 
14.00 do niebezpiecznego zdarze-
nia doszło na drodze krajowej nr 
6 w Lęborku. Jak ustalili policjanci 
kierowca samochodu zatrzymał 
się przed przejściem dla pieszych, 
lecz nie zauważył rowerzysty, który 
jechał z jego lewej strony. Ruszając 
potrącił rowerzystę, który w wyni-
ku zderzenia doznał urazu głowy 
i został przewieziony do szpitala na 
dalsze badania.

Kolejne zdarzenie miało miejsce 
w sobotę około godz. 17:00 na 
ścieżce rowerowej z Łeby do Lębor-
ka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 
policjantów rowerzyści poruszali się 
w tym samym kierunku, lecz doszło 
między nimi do zetknięcia w następ-
stwie czego doszło do ich kolizji. Na 
szczęście w tym zdarzeniu nikt nie 
odniósł poważniejszych obrażeń.

Te zdarzenia pokazują, że zarówno 
rowerzyści jak i piesi w konfronta-
cji z samochodem są praktycznie 
bezbronni. Dlatego prowadząc 
samochód, zwracajmy szczególną 
uwagę na niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego. Chwila 
nieuwagi, roztargnienie czy łamanie 
przepisów ruchu drogowego mogą 
doprowadzić do tragedii.

To już kolejne potrącenie 
rowerzysty w pow. lęborskim
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Lęborscy policjanci przez kilka godzin pracowali 
na miejscu tragicznego w skutkach wypadku dro-
gowego, do jakiego doszło na drodze wojewódz-
kiej nr W213 w gminie Wicko. 
Dyżurny lęborskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do jakie-
go doszło w miejscowości Wicko, na drodze wojewódzkiej nr W213. Na miejsce 
niezwłocznie skierowani zostali policjanci, straż pożarna i pogotowie ratunko-
we. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują 
na to, że najprawdopodobniej kierujący Audi nie dostosował prędkości do 
panujących warunków atmosferycznych i na łuku drogi, 21-letni mieszkaniec 
powiatu słupskiego uderzył w drzewo. Jedna z pasażerek pojazdu, 19-letnia 
mieszkanka powiatu słupskiego poniosła śmierć na miejscu. Kierujący i jedna 
z pasażerek, 22-letnia mieszkanka powiatu słupskiego trafili do szpitala. Kolejna 
pasażerka, również mieszkanka powiatu słupskiego nie odniosła poważniej-
szych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia policjanci przez kilka godzin pracowali wspólnie ze 
strażakami, prokuratorem i technikami kryminalistyki. Śledczy zabezpieczyli 
ślady i dowody, sporządzili dokumentację fotograficzną, szkic sytuacyjny oraz 
oględziny samochodu i miejsca zdarzenia, a pojazd został zabezpieczony do ce-
lów procesowych. Zgromadzone materiały dowodowe pozwolą na szczegółowe 
wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Funkcjonariusze apelują, aby dostosować prędkość do panujących warunków 
atmosferycznych i własnych umiejętności.

Tragiczny wypadek 
w gminie Wicko      

Mimo, że drogi krajowe stanowią 
zaledwie ok. 5% całej sieci dróg 
publicznych w Polsce, to właśnie na 
tych drogach ginie najwięcej osób 
w wypadkach drogowych.

Nie inaczej było w okresie wakacji 
w 2018 r., kiedy to na sieci dróg kra-
jowych poniosły śmierć 204 osoby tj. 
32 % wszystkich osób zabitych. Drogi 
krajowe, do których zalicza się rów-
nież autostrady i drogi ekspresowe, to 
główne ciągi komunikacyjne pozwala-

jące podróżować pomiędzy większymi miastami oraz przejściami granicznymi. 
O częstym wyborze kluczowych szlaków komunikacyjnych świadczy również 
duże natężenie ruchu pojazdów, w tym zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu 
podczas wakacji.

Przy stale rozwijającej się sieci nowoczesnych dróg pozwalających na szybsze 
i bardziej komfortowe podróżowanie, nie można jednak zapominać, że w dal-
szym ciągu kluczowym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo jest zacho-
wanie człowieka, a więc przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i wystrze-
ganie się ryzykownych i brawurowych zachowań za kierownicą.

W wypadkach na drogach 
krajowych ginie najwięcej osób

NIERUCHOMOŚCI

SPrZeDaM

SPrZeDaM Jastrzębia Góra, ładne 
mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, 
łazienka, przedpokój po remoncie, 
bardzo dobra lokalizacja, 238 000 
tel. 505 454 919

SPrZeDaM 2 działki budowlane, 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

WynaJMĘ

WynaJMĘ niedrogo garaż z dział-
ką o pow. 616m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

ruMia pokój dla 2 osób do wynaję-
cia, tel. 694 642 709

PoSZuKuJĘ WynaJąĆ

PoSZuKuJĘ wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo i bliskie 
okolice, tel. 605 966 593

KuPiĘ

KuPiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrZeDaM

SKuP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel 789 345 593

JaWa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

KuPiĘ

inne

EDUKACJA

LeKCJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

KorePeTyCJe z angielskiego, tel. 
604 393 732

SPRZĘT ELEKT.

SPrZeDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 505-
56-70-34 

USŁUGI

uSŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKoWania jednorazowe, tel. 
501 175 330

KoTŁoWnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

ProFeSJonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

SeX-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

SZuKaM kobiety do 47 lat celem 
stałego związku. Ja 33-latek, tel. 
503 069 330

RÓŻNE

DreWno opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

SŁoMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

KuPiĘ kapsle piwne i niepiwne, tel. 
607 653 006

SPrZeDaM butle do wina 50 l, 50 
zł, rowery różne, materac rehabilita-
cyjny, tel. 603 661 240

SPrZeDaM 2 kanapy, cena 110 zł 
za sztukę, oraz 2 stoliki, Wejherowo, 
tel. 517 159 871

oPrySKiWaCZ 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel 600 667 
860

ZŁoTa rączka, malowanie, armatu-
ra, regulacja okien pcv, itd., tel. 518 
204 992

ZŁoTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPrZeDaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

SPrZeDaM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SPrZeDaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.
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Uczestnicy startowali w czterech ka-
tegoriach: młodzieżowa mężczyzn (od 
12 - 29 lat), młodzieżowa kobiet (od 
12 - 29 lat), masters mężczyzn (30 lat 
i starsi), masters kobiet (30 lat i star-
si). Do pokonania był dystans 2000m. 

Temperatura wody wynosiła 22?C, po-
wietrza 24?C.
W maratonie uczestniczyło 64 zawod-
ników.
Nagrody, które wynosiły odpowiednio: 
I miejsce – 400zł, II miejsce – 200zł, 

III miejsce – 100zł wręczył Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy 
Pernal. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale i koszulki. Wrę-
czono również puchar najstarszemu  
uczestnikowi zawodów.

XVI Mistrzostwa Lęborka 
w Pływaniu Długodystansowym
nad jeziorem Lubowidz (plaża „Miron”) 
odbyły się XVi Mistrzostwa Lęborka 
w Pływaniu Długodystansowym.

- Mamy wreszcie punkty i to od razu trzy 
na bardzo ciężkim terenie. Gratuluję za-
wodnikom, że w tym upale, trudnych wa-
runkach dali radę – mówił po spotkaniu 
w Gniewinie trener Waldemar Walkusz.  
Zwycięstwo i punkty przyszły w drama-
tycznych okolicznościach. Lepiej mecz 
zaczęli gospodarze, którzy w 19 minu-
cie objęli prowadzenie po golu Mateusza 
Dampca. Wyrównanie przyszło szyb-
ko, bo w 33 minucie po wrzucie karnym 

za faul Madziąga nad Klińskim. Skutecz-
nym egzekutorem okazał się Przemysław 
Kostuch. Pogoń poczuła wiatr w plecy 
i śmiało atakowała. W 39 minucie po 20 
metrowym rajdzie Damiana Podkańskie-
go z podania Kwaśnika napastnik Pogoni 
strzela na 2:1. W drugiej połowie, mimo kil-
ku dogodnych sytuacji gospodarzy w tym 
niewykorzystanego rzutu karnego w doli-
czonym czasie gry wynik nie ulega zmia-
nie. Pogoń inkasuje 3 punkty. 

SToLeM gnieWino 
– Pogoń LĘBorK 1:2 (1:2) 

bramki: 1:0 Dampc (’19), 1:1 Kostuch (’33), 
1:2 Podkański (’39) 

Pogoń: Labuda – Janowicz, Kostuch, Sił-
kowski, Kozerkiewicz, Iwański (’50 Je-
ruć), Miszkiewicz, Kliński (‘90+3 Bla-
chowski), Atanackocić (’30 Kwaśnik, ’86 
Śmigielski), Miotk, Podkański

Pogoń wygrywa 
na Arenie Mistrzów

Po niespodziewanie słabszym początku sezonu piłkarze Pogoni znowu wygrywają. 
W 4. kolejce IV ligi drużyna Pogoni odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo ze Sto-
lemem Gniewino. Na dobrze przygotowanej murawie Areny Mistrzów bramki dla lę-
borczan strzelali Kostuch i Podkański.

BraMkarze: 
    • Patryk Labuda (1996) 
    • Jakub Grzebiela (2001) 
    • Michał Katzor (1990) 
    • Rafał Łapigrowski (1997) 

ObrOńcy: 
    • Wojciech Musuła (1983) 
    • Adrian Kochanek (1989) 
    • Przemysław Kostuch (1988) 
    • Michał Kliński (2000) 
    • Mateusz Kozerkiewicz (1989) 
    • Kamil Frącek (2000) 
    • Jakub Michor (2002) 
    • Łukasz Janowicz (1996) 
    • Błażej Siłkowski (1997) 

POmOcnicy: 
    • Aleksandar Atanacković (1980) 

    • Przemysław Iwański (1988) 
    • Gracjan Miszkiewicz (1995) 
    • Wiktor Miotk (2001) 
    • Filip Krefft (2000) 
    • Michał Jeruć (1997) 
    • Wojciech Dobek (1998) 
    • Paweł Śmigielski (1993) 
    • Łukasz Kwaśnik (1994) 
    • Adam Blachowski (2001) 
    • Bartosz Bigus (2001) 

naPastnicy: 
    • Damian Podkański (1997) 

trener: 
    • Waldemar Walkusz 

kieroWnik drużyny: 
    • Maciej Frącek

najBLiższe MeCze Pogoni W LęBorku:

31 sierpnia 2019 (sobota) godz. 17 
Pogoń Lębork – Powiśle Dzierzgoń 
 
11 września 2019 (środa) godz. 18 
Pogoń Lębork - Gwiazda Karsin 

14 września 2019 (sobota) godz. 17 
Pogoń Lębork – Cartusia Kartuzy 

LeTni naBór uzuPełniająCy 
roCznikóW 2003-2013:

Klub Pogoń Lębork prowadzi nabór uzupełniający do piłkar-
skich drużyn od rocznika 2002 do 2013 (5 drużyn). O kontakt 
prosimy utalentowanych sportowo chłopców lub ich rodziców. 
W przypadku starszych roczników mile widziany staż klubowy.  
Klub Pogoń zapewnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, 
dobrą bazę sportową i możliwość sportowego rozwoju w klu-
bie o ugruntowanej pozycji i osiągnięciach. Wszystkie treningi 
odbywają się na Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kuso-
cińskiego. 

Dane konTakToWe i Wykaz Drużyn: 

junior b (2003-2004) - trener Wojciech Musuła/Kamil Frącek 
(tel. 503 590 936) 

junior C1 (2005-2006) - trener Jakub Nowakowski (tel. 660 
113 341) 

junior D2 (2008-2009) - trenerzy Wiesław Kreft i Sebastian 
Brzozowski (tel. 609 152 728) 

junior e (2010-2011) i Junior F (2012/2013) - trenerzy Marek 
Piotrowski/Maciej Frącek (tel. 536 512 819)

k a D r a  P o g o n i  L ę B o r k , 
4 liga, sezon 2019/2020 (jesień 2019): 


