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Ruszyła budowa muzeum

Wystartowała budowa muzeum w Łebie - miasto zyska 
wkrótce turystyczną atrakcję. Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku przekazało wykonawcy plac budowy pod reali-
zację pierwszego etapu budowy Muzeum Archeologii Pod-
wodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Termin zakoń-
czenia I etapu planowany jest na 30 czerwca 2021 roku.
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Dofinansowanie projektu

Powiat Lęborski otrzymał ponad 
9,3 mln zł na realizację projek-
tu „Centrum usług społecznych 
w powiecie lęborskim”. Umowę 
zawarta została pomiędzy Zarzą-
dem Województwa Pomorskiego 
i Powiatem Lęborskim, reprezen-
towanym przez starostów. 
str.3

ekshumacja i pochówek

Plutonowy Henryk Keller był żoł-
nierzem polskiej Brygady Pancer-
nej im. Bohaterów Westerplatte, 
która wchodziła w skład III gwar-
dyjskiego korpusu pancernego 
Armii Czerwonej. 7 marca 1945 
zwiadowca Henryk Keller został 
pochowany na placu Kopernika.
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Projekt „Przebudowa ulicy Malczewskie-
go i ulicy Krótkiej oraz budowa połącze-
nia ulicy Kellera z ulicą Łokietka przy 
noclegowni MOPS” przewiduje budowę 
kanalizacji deszczowej na ulicy Mal-
czewskiego (odcinek od Nadmorskiej do 
Witkacego) nową jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej lub z kostki brukowej, chod-
niki, ledowe lampy uliczne, nowe miejsca 
postojowe oraz ławki i kosze na śmieci. 
W ramach Zadania  wykonany zostanie 
też remont ulicy Krótkiej, łącznik z Mal-
czewskiego do Stryjewskiego przy bu-
dynku Stryjewskiego 5 oraz przebudowa 
ulicy Kellera przy noclegowni MOPS-u.
Wartość zadania wynosi 1 mln 539 tys. 
zł i jest realizowane w ramach dużego 

projektu inwestycyjno-infrastrukturalne-
go „Odnowiony Lębork - rewitalizacja ob-
szaru Nowy Świat”. Jego łączna wartość 
to aż 20 mln 200 tys. zł w tym 10 mln 979 

tys. zł to pozyskana przez Miasto Lębork 
unijna dotacja.
Zakończenie prac przewidziano na ko-
niec kwietnia 2021 roku.

Jak poinformował Piotr Müller, rzecznik pra-
sowy rządu i poseł na Sejm RP, realizowany 
projekt otrzymał już 5 mln zł rządowego wspar-
cia, zaś całość planowanej inwestycji to 40 mln 
zł. Powierzchnie wystawowe będą rozłożone na 
kilku poziomach przestrzennej sali ekspozy-
cyjnej, w których na powierzchni ponad 6 tys. 
m kw. planowane są aranżacje słowiańskich 
łodzi z czasów wikingów wraz z ówczesną 
sztuką szkutniczą, wyeksponowanie wraków 
i obiektów zbadanych i wydobytych w czasie 

podwodnych badań archeologicznych oraz 
przedstawienie zagadnień związanych z ry-
bołówstwem morskim takich jak fauna i flora 
Morza Bałtyckiego, porty rybackie czy rybacy 
i ich kultura, a także z ratownictwem morskim. 
Łebskie Muzeum Archeologii Podwodnej i Ry-
bołówstwa Bałtyckiego będzie posiadało zróż-
nicowaną ofertę edukacyjną, skierowaną do 
szerokiego grona zwiedzających, a szczególnie 
do najmłodszych odbiorców. W okresie roku 
szkolnego w placówce organizowane będą za-

jęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci oraz 
młodzieży w różnym wieku. Obiekt wyposa-
żony będzie w najnowszy sprzęt interaktywny, 
który umożliwi zwiedzającym np. wcielenie się 
w rolę sternika na morzu lub badacza niezna-
nych wód.

Będzie to jedna z 94 inwestycji muzealnych 
realizowanych obecnie przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
„sieci nowoczesnych muzeów”. Nowy oddział 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
w całości ma być sfinansowany ze środków 
MKiDN. Środki na realizację pierwszego etapu 
obiektu ministerstwo już przekazało Narodo-
wemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybo-
łówstwa Bałtyckiego powstanie w pobliżu 
ujścia rzeki Łeby do Bałtyku. Koncepcja 
budynku – zaproponowana przez zwycięską 
pracownię Plus3Architekci Sp. z o.o. z War-
szawy – to propozycja jednorodnej bryły 
o powierzchni zabudowy trzech tysięcy me-
trów kwadratowych, otwartej na łebską pro-
menadę i kanał portowy. Zaprojektowany 
budynek ma oryginalną, nowoczesną i dyna-
miczną formę. Kształt i nachylenie frontowej 
falującej fasady pokrytej giętymi drewnia-
nymi listwami oraz pionowo rozpięte liny 
nadadzą obiektowi żeglarski charakter i na-
wiążą do wyrzuconego na brzeg konaru, ka-
dłuba statku, morskich fal czy nadmorskich 
wydm. Jak będzie obiekt wyglądał finalnie, 
można zobaczyć na wizualizacjach.

Ruszyła budowa 
nowego muzeum

Wystartowała budowa muzeum w Łebie - miasto zyska wkrótce nie lada turystyczną atrakcję. 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przekazało wykonawcy plac budowy pod realizację pierwszego 
etapu budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie –  nowego oddziału 
NMM. Termin zakończenia pierwszego etapu planowany jest na 30 czerwca 2021 roku.

Od ronda Inki do ulicy Obrońców Wybrzeża (dojazd do 
jednostki wojskowej) poszerzono i wymieniono na-
wierzchnię chodnika i nieformalnej drogi rowerowej. Po 
modernizacji na odcinku od ronda do Polskich Marynarzy 
ciąg pieszo-rowerowy ma 4 metry szerokości (2 m chod-
nika i 2 m drogi dla rowerów). Od Polskich Marynarzy 
w kierunku Obrońców Wybrzeża ciąg pieszo-rowerowy 
ma 3,5 metra (2 m chodnika i 1,5 m drogi dla rowerów).
Piasek z nowej nawierzchni zostanie usunięty po kilku tygo-
dniach wtedy pojawi się też oznakowanie drogi dla rowerów.

Prace remontowe 
zakończone

malczewskiego rewitalizowana

Prace remontowe przy ulicy krzywoustego się 
zakończyły - powstał ciąg pieszo-rowerowy 
o długości 335 metrów. Pozostał jeszcze do 
uprzątnięcia piasek i wykonanie oznakowania drogi 
dla rowerów. koszt prac wyniósł 165 tys. zł.

Program rewitalizacji „lębork nowy Świat” ponownie dotarł na ulicę malczewskiego. Po remoncie budynków 
komunalnych przy tej ulicy, efektownym zagospodarowaniu podwórza za budynkami malczewskiego 31/33 i budowie 
wielofunkcyjnego boiska przy społecznej Językowej szkole Podstawowej przyszedł czas na remont ulicy i  chodnika.
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Węzeł przesiadkowy 
w budowie
Trwają prace przy Lęborskim węźle przesiadkowym. Ta wielomi-
lionowa inwestycja transportowa odmienia okolice dworca PKP 
i pobliskich ulic a także ma na celu poprawę komfortu pasażerów 
komunikacji kolejowej i autobusowej.

W jej ramach zagospodarowany zostanie również rozległy teren przy-
dworcowy. Nowością będą miejsca postojowe typu kiss & ride o ogra-
niczonym czasie postoju 3-5 minut dla wysiadających lub wsiadających 
pasażerów. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i zadaszony parking 
dla rowerów oraz postój taxi. Duża część prac została już wykonana.

Na placu przed głównym wejściem do Dworca PKP stanie odrestau-
rowana lokomotywa manewrowa 409 Da. Maszyna została wyprodu-
kowana w zakładach Zastal w Zielonej Górze w 1969 roku (w latach 
1969-1978 wyprodukowano 676 sztuk). Lokomotywy tego typu znalazły 
zastosowanie nie tylko w PKP, ale także w zastosowaniach niepublicz-
nych – w przemyśle i generalnie przy lekkiej pracy manewrowej.

Obecnie trwają prace remontowe lokomotywy prowadzone przez 
PPH AMG Sp. z o.o. w Lęborku. Lokomotywa, jak pokazują poniższe 
zdjęcia, już jest odmieniona. Zostanie ustawiona na postumencie w po-
staci wyniesionego murka z zielenią oraz dodatkowo oświetlona, staną 
tam również ławki.
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W imieniu Zarządu Województwa Po-
morskiego sygnatariuszami umowy byli: 
Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego i Katarzyna 
Szczuka – Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Stronę Powiatu Lęborskiego repre-
zentowali: Alicja Zajączkowska – Starosta 
Lęborski i Edmund Głombiewski – Wice-
starosta Lęborski.

Zarząd Województwa Pomorskiego wy-
brał do dofinansowania 44 projekty o łącz-
nej wartości ponad 152 mln złotych, któ-
re przeznaczone zostały na rozwój usług 
społecznych w regionie pomorskim. Do-
finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego to prawie 130  mln zł.  Środki 
te umożliwią objęcie usługami społeczny-
mi w sumie 8 tys. osób, które są zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt "Centrum usług społecznych 
w powiecie lęborskim" realizowany jest 
przez Powiat Lęborski i czterech partne-
rów: Polskie Towarzystwo Psychotrauma-
tologii, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację 
Regionalne Centrum Młodzieży i Fun-
dację Lęborskie Hospicjum Stacjonar-
ne. Głównym celem projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, jest zwiększenie liczby trwałych 
miejsc świadczenia usług społecznych 
poprzez utworzenie Centrum Usług Spo-
łecznych na terenie powiatu lęborskiego. 
Dla 430 mieszkańców powiatu lęborskiego 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin zaplanowano róż-
norodne wsparcie, m.in. - w zaadaptowa-
nym na cele projektu i dostosowanym na 
potrzeby budynku Centrum usług społecz-

nych zlokalizowany zostanie Klub Seniora, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt 
Wsparcia Rodziny i Dziecka. CUS świad-
czył będzie usługi opiekuńcze (wolontariat 
opiekuńczy) w miejscu zamieszkania. Wo-
lontariusze zostaną przeszkoleni z zakresu 
opieki nad osobami. W ramach Centrum 
będą się odbywały konsultacje oraz świad-
czone będzie poradnictwo specjalistów, 
m.in.: psychologów, psychotraumatolo-
gów, doradców zawodowych, mentorów 
– specjalistów w zakresie pracy z rodziną 
i kandydatami na rodziny zastępcze. Do 

dyspozycji będą różne formy wsparcia 
w ramach terapii i mediacji. Specjaliści 
będą również udzielali wsparcia w miejscu 
zamieszkania. Kolejną z form działalności 
Centrum Usług Społecznych będzie roz-
wój animacji środowiskowych i wolonta-
riatu w lokalnym środowisku, warsztaty 
edukacyjne, cykliczne dni otwarte pro-
mocji zdrowia, a także warsztaty w for-
mie Filmowego Klubu Dyskusyjno-Tera-
peutycznego dla Rodziców i Młodzieży. 
W Centrum prowadzone będzie wsparcie 
aktywizujące eduakcyjnie i zawodowo. 

Będą również organizowane  szkolenia 
dla specjalistów skupionych wokół dzie-
ci i młodzieży (z rodzin borykających się 
z problemem alkoholowym, przemocą do-
mową, zagrożonych odebraniem rodzicom 
dzieci pozostających pod opieką pieczy 
zastępczej itp.). Różnym formom wspar-
cia w ramach psychoterapii i konsultacji 
towarzyszyć będą zajęcia o charakterze 
dydaktyczno-terapeutycznym, ukierunko-
wane na rozwój zainteresowań i aspiracji 
edukacyjnych oraz integracja społeczna 
uczestników projektu.

Na terenie powiatu lęborskiego wspar-
ciem objęte zostaną osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: 
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami 
i chorobami przewlekłymi, dzieci i mło-
dzież, opiekunowie osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
kandydaci oraz osoby sprawujące rodzin-
ną pieczę zastępczą, osoby małoletnie i po-
zostające w pieczy do 25 roku życia oraz 
usamodzielniani wychowankowie pieczy 
zastępczej. – Pomimo faktu, że w związ-
ku z pandemią, umowa została podpisana 
zdalnie, stało się to niezwykle sprawnie 
i szybko – mówi Alicja Zajączkowska, 
Starosta Lęborski – Za wsparcie dziękuję 
Zarządowi Województwa Pomorskiego, 
a także wszystkim pracownikom Departa-
mentu EFS i lęborskiego starostwa, którzy 
bardzo sprawnie doprowadzili do podpi-
sania umowy. Taka instytucja jak CUS jest 
na terenie powiatu niezbędna, a poprzez 
szeroki zakres kompetencji i działalno-
ści, będzie w stanie bardzo pozytywnie 
oddziaływać i pomagać w rozwiązywaniu 
istotnych społecznie kwestii.  

Centrum przeciw 
wykluczeniu i dla aktywizacji

Powiat Lęborski otrzymał ponad 9,3 mln zł na realizację projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”. 
Umowę zawarta została w tym tygodniu pomiędzy reprezentantami „Instytucji Zarządzającej” – Zarządem Województwa 
Pomorskiego i Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez starostów. 

Rejestracja wolontariuszy 
odbędzie się online poprzez 
stronę internetową: iwolon-
tariusz.wosp.org.pl
Po zarejestrowaniu wolon-
tariusza niezbędna jest jego 
weryfikacja, w tym celu pro-
simy o kontakt telefoniczny 
z biurem Komendy Hufca 
ZHP w Lęborku.
Wolontariusza, który nie jest 
pełnoletni  zarejestrować 
musi osoba dorosła, pełnią-
ca opiekę prawną.
Również zgłoszenie wolon-
tariusza, tak jak w poprzed-
nich latach, można zgłosić 
w wersji papierowej, skła-
dając odpowiedni formularz 
zgłoszeniowy oraz zdjęcie 
w formie cyfrowej w roz-
dzielczości nie mniejszej niż 
600x800 pikseli. Mając na 
względzie sytuację epide-
miologiczną, wolelibyśmy 
jednak, aby całość weryfika-
cji odbyła się zdalnie.

Kontakt z biurem Hufca 
ZHP w Lęborku:
- w poniedziałki, środy, 
czwartki w godz. 9:00 – 
13:00
- we wtorki, czwartki 
w godz. 14:00 – 18:00
tel. 605 990 950,  e-mail: 
lebork@zhp.pl

zostań 
wolontariUszem
rozpoczynamy rejestrację 
wolontariuszy chcących 
kwestować na ulicach 
naszego miasta w dniu Fi-
nału wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wysokie miejsce Lęborka w rankingu 
wartości pozyskiwanych środków unijnych 
to efekt wspólnej pracy i zabiegów burmi-
strza Witolda Namyślaka, który wraz z ze-
społem sprawnych urzędników, przy współ-
pracy z instytucjami, przedsiębiorcami, 
organizacjami pozarządowymi i kreatywny-
mi mieszkańcami aplikuje w wielu progra-
mach, konkursach o dotacje, w zdecydowa-
nej większości z pozytywnym skutkiem.

To właśnie dzięki pozyskiwanym przez 
Witolda Namyślaka środkom unijnym po-
zytywne zmiany w Lęborku idą tak szybko. 
Miasto Lębork realizuje obecnie wielomilio-
nowe projekty z dofinansowaniem unijnym 

jak choćby Lęborski Węzeł Przesiadkowy 
czy „Skarby Lęborka…”. Pozyskane dotacje 
unijne pozwoliły we wcześniejszych latach 
atrakcyjnie zagospodarować miejskie tereny 
zielone, wybudować wiele dróg, chodników 
czy sieć kanalizacji deszczowej oraz popra-
wić wyposażenie szkół i przedszkoli zapew-
niając przy tym uczniom i przedszkolakom 
zajęcia dodatkowe oraz stworzyć nowe 
szlaki turystyczne. Ogromnym wyzwaniem, 
ale też radością jest wciąż realizowany Pro-
gram Rewitalizacji „Lębork Nowy Świat” 
w ramach którego doszło nie tylko do wielu 
zmian w infrastrukturze dzielnicy, ale też do 
pozytywnych zmian społecznych. To dzię-

ki zaangażowaniu mieszkańców, ich troski 
o elewacje, otoczenia budynków, podwórek 
rejon ulic Stryjewskiego, Malczewskiego, 
Mostnika, Kossaka czy Gdańskiej nabrał ko-
lorów i estetyki. Wszystkie te zmiany napę-
dzają skutecznie pozyskiwane środki unijne. 
Zaangażowanie mieszkańców, przedsię-
biorców i organizacji pozarządowych jest 
przykładem wzorowej postawy obywatel-

skiej, ale też potwierdzeniem bardzo dobrej 
współpracy z samorządem lokalnym.        

Kwota 2489,98 zł  pozyskanych środków 
unijnych na 1 mieszkańca Lęborka jest 
znacząca w skali kraju. W pierwszej setce 
rankingu krajowego z Pomorza znalazło 
się oprócz Lęborka siedem miast powiato-
wych. Na pozycji 16. Kartuzy – 1806,54 zł, 
na 29. Puck – 1464,46 zł, na 39. Człuchów 

– 1389,79 zł, na 56. Sztum – 1165,25 zł, 
na 64. Malbork – 1054,94 zł, na 78. Choj-
nice – 997,33 zł, na 94. Pruszcz Gdański 
– 884,06 zł).

Autorami  rankingu „Fundusze Europej-
skie Ranking wykorzystania środków eu-
ropejskich przez samorządy 2014–2019” 
są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita 
Łukomska. 

Lębork wzorem
Wielkie wyróżnienie spłynęło na Miasto Lębork z rankingu wysokości dotacji 
unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019. Ogólnopolski ran-
king przygotowało renomowane Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”. 
Lębork zajął w zestawieniu 4. miejsce w kraju i 1 w województwie pomorskim 
w kategorii miasta powiatowe. Wartość środków unijnych pozyskanych na 1 
mieszkańca w latach 2014-2019 wyniosła w naszym mieście aż 2489,87 zł.



Reklama 12/2020/PR



www.gle24.plPoniedziałek, 30 listopada 2020 5

Reklama U/2020/PR

Ekshumacja i pochówek
W dniu 18 listopada 2020 r. na Cmentarzu Parafialnym w Lęborku w kwaterze ofiar II Wojny Światowej i zbiorowej mogile zamordowanych więźniów Obozu Stut-
thof odbył się pochówek szczątków plutonowego Henryk Kellera.

Plutonowy Henryk Keller był żołnie-
rzem polskiej Brygady Pancernej im. 

Bohaterów Westerplatte, która wchodziła 
w skład III gwardyjskiego korpusu pan-

cernego Armii Czerwonej. 7 marca 1945 
zwiadowca Henryk Keller został zastrze-
lony przed kościołem na placu Kopernika 
i tam pochowany.

Przeniesienie szczątków polskiego żoł-
nierza zostało uzgodnione z Instytutem 
Pamięci Narodowej i Wojewodą Pomor-
skim, który w wystąpieniu pokontrolnym 
w 2017 roku zalecił rozważenie przeniesie-
nie grobu Kellera na cmentarz. W ekshu-
macji, która odbyła się dwa dni wcześniej, 
16 listopada, uczestniczył archeolog.

W uroczystym pochówku na cmentarzu 
wziął udział Burmistrz Lęborka, Witold 
Namyślak, proboszcz Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Andrzej Żur oraz pracowni-
cy Urzędu Miejskiego. Asystę honorową 
zapewnili żołnierze z 1. Lęborskiego Bata-

lionu Zmechanizowanego im. gen. Jerze-
go Jastrzębskiego.

Na Cmentarzu Parafialnym w najbliż-

szych tygodniach odtworzony zostanie 
nagrobek plut. Henryka Kellera, który był 
już w bardzo złym stanie.

Środki przyznał Wojewoda 
Pomorski w ramach dota-
cji celowej uruchomionej 
przez Ministra Finansów 
na wniosek Ministra 
Rodziny i Polityki Spo-
łecznej dla województwa 
pomorskiego. Dofinanso-
wanie pokrywa w 80 proc. 
realizację zadań własnych 
z działu pomocy społecz-
ne jw zakresie prowadze-
nia i rozwoju infrastruktu-
ry domów opieki o zasięgu 
ponadgminnym i jest 
przeznaczone na bieżącą 

działalność DPSów.
Domy Pomocy Społecznej, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Lęborski, w bieżącym roku 
miały możliwość dwukrotnego skorzystania z dodatko-
wych środków. Ogółem dla Domu Pomocy Społecznej 
Nr 1 i Nr 2 w Lęborku przyznano dotacje w wysokości 
126.752 zł. Jeszcze w tym roku lęborskie domy pomocy 
społecznej otrzymać mają środki z rezerwy celowej 
w kwocie 97.970 zł.
W każdym przypadku przyznawania dotacji, pod uwagę 
brane były: ilość przyznanych środków dla wojewódz-
twa pomorskiego z budżetu centralnego oraz zgłoszo-
ne przez wnioskodawców potrzeby, dotyczące bieżącej 
działalności domów pomocy społecznej w zakresie wy-
datków osobowych, uwzględniających funkcjonowanie 
jednostek w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, 
wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Warto dodać, że wcześniej, lęborskie DPSy miały 
możliwość skorzystania z dodatkowych środków 
przyznanych w formie grantów, dzięki uczestnictwu 
w projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego pn. Pomorskie S.O.S., finanso-
wanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pod-
działanie 5.4.2 – Zdrowie na rynku pracy). Dzięki 
otrzymanym grantom można było doposażyć placówki 
m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfe-
kujące i sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania 
rozprzestrzeniania się COVID-19.

DPsom Przyznano 
DoFinansowanie
Domy Pomocy społecznej w lęborku otrzymały 
dofinansowanie z rezerwy celowej, przeznaczonej na 
przygotowanie i zabezpieczenie DPs-ów przed wzrostem 
zakażeń wywołanych patogenem sars-coV-2.



Reklama 12/2020/PR



NIERUCHOMOŚCI

kUPiĘ

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

skUP mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

Do wynaJĘcia

rUmia pomieszczenie, parter do wynajęcia, 
tel. 694 642 709

MOTORYZACJA

sPrzeDam

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., farbig 
Black/Blue, cena 1000 zł, po kolizji, Tczew, 
tel. 574 797 077

EDUKACJA

PoraDy z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OGŁOSZENIA
oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

ProFesJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

UsłUgi remontowe i wykończenia wnętrz, 
kafelki, malowanie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

RÓŻNE

sPrzeDam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

Drewno opałowe buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

sPrzeDam zgrzewarkę samoch. figiel, tel. 
504 502 241

sPrzeDam spawarkę bester 125, tel. 504 
502 241

PłUg 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

słoma owsiana, sucha, 120:120, cena 35 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

ziemniaki, 80 groszy wineta, tel. 510 751 
837

sianokiszonka, 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 510 
751 837

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRZYSkIe: EXP.TOW.

Dam PRaCĘ: EXP.PDP.

SZUkam PRaCY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
NIeRUCHOmOŚCI 
SPRZeDam:

EXP.NSP.

NIeRUCHOmOŚCI kUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOmOŚCI Za-
mIeNIĘ:

EXP.NZA.

NIeRUCHOmOŚCI DO 
WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

NIeRUCHOmOŚCI 
POSZUkUJĘ WYNaJĄĆ:

EXP.NPW.

mOTORYZaCJa 
SPRZeDam:

EXP.MSP.

mOTORYZaCJa kUPIĘ: EXP.MKU.

mOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUkaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT elekTRONICZNY 
kOmPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRZĘT elekTRONICZNY 
TeleFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT elekTRONICZNY 
INNe:

EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.

słoma, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 510 751 
837

UbiJaczka cukiernicza, mikser do gastro-
nomii sprzedam, tel. 694 642 709

sPrzeDam kwiaty pokojowe i ogrodowe, 
wieloletnie oraz skalniaki od 10 zł, szt. tel. 
790 290 835

sPrzeDam odkurzacz POWERMED prze-
ciwalergiczny, na mokro, mao używany, 850 
zł, Sierakowice, tel. 790 290 835

sPrzeDam słoiki 1, no lit., z nakrętkami 
większa ilość szt. 1 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

loDówkĘ side by side firmy DAWEOO, 3 
letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 945

sPrzeDam stół, ławę szwedzką rozkłada-
ną, express do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, szybkowar 
2 szt., tor samochodowy dla dzieci w wieku 
od 10 lat (autodracha) tel. 576 204 945

sPrzeDam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzeDam chodnik dywanowy, beżowo-
brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sPrzeDam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzeDam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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 Pierwoszynie, 4 
osobowy, tel. 607 291 564

Obserwuj nasz profil

expressy.pl na issuu.com

/gle24Polub nasz 
fanPage!
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Asia Drzeżdżon zdobyła brąz w kata in-
dywidualnie 6,1 kyu i wyżej, podczas Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w Karate Olimpijskim, które odbyły się 
w Szczecinie 26 września. MMM to zawo-
dy dla karateków z kategorii młodzik, które 
uważane są za Mistrzostwa Polski. Poza tym, 

Asia zdobyła brąz w kumite +50 kg podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Polskiej Unii 
Karate, a także brąz w kata i brąz w kumite 
+50 kg podczas Pucharu Polski Karate, który 
odbył się 6-7 listopada w Krotoszynie.

Michał Parczewski natomiast zdobył złoto 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów Karate 

Olimpijskiego w Legnicy 04.10.2020, brąz 
podczas Mistrzostw Polskiej Unii Karate, 
które odbyły się w Tczewie w dniach 24-
25.10.2020 a także srebro w turnieju Pu-
charu Polskiej Unii Karate w Krotoszynie 
07.11.2020.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gmina pochwaliła się 
swoimi sportowcami

Dwoje młodych mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska, Joanna Drzeżdżon i Michał Parczewski, 
od lat trenują w Klubie Karate Shotokan Lębork w sekcji Nowa Wieś Lęborska. Reprezentują gminę 
na arenach sportowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Ostatnie tygodnie dla kara-
teków to liczne turnieje i pasmo zwycięstw.

PUchar Polski. 
co nas czeka wiosną? 
to może być ciekawa piłkarska pucharowa wiosna. 
Drużyna Pogoni lębork po zwycięstwach z leśnikiem 
cewice i lipniczanką lipnica awansowała do etapu 
wojewódzkiego rozgrywek PP. wiosną na etapie 
wojewódzkim zagra w pucharze 16 drużyn z Pomorza.

Zwycięzca 
zgarnie 
nagrodę pie-
niężną o nie-
bagatelnej 
wysokości 
40 tys. zł! 
Kogo 
możemy 
wylosować 
w pucharze?

Podokręg 
Słupski 
w fazie wo-
jewódzkiej 
reprezen-
tować będą 

4 drużyny: Pogoń Lębork, Sparta Sycewice, Bytovia II 
Bytów i Kaszubia Studzienice. 
Okręg Gdański reprezentuje 8 drużyn: Bałtyk Gdy-
nia, GKS Przodkowo, Amator Kiełpino, Arka II Gdynia, 
Wierzyca Pelplin, Jaguar Gdańsk, Błyskawica Reda 
Rekowo Dolne i Chojniczanka II Chojnice. 
W Podokręgu Malborsk do finału awansowały 4 zespo-
ły: Olimpia Sztum, Żuławy Nowy Dwór Gdański, Spójnia 
Sadlinki i Powiśle Dzierzgoń. 

Wiosną przeprowadzone zostanie losowanie 1/8 finału, 
po którym zgodnie z drabinką rozgrywane będą pucha-
rowe spotkania. Ostatni raz Pogoń Lębork wojewódzki 
puchar wywalczyła w roku 2016 wygrywając w finale na 
stadionie w Rumii z Brdą Przechlewo. 


