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Teren rekreacyjny nad jeziorem 
Lubowidzkim to inwestycja 
gminy  Nowa  Wieś  Lęborska. 
Wartość  inwestycji,  która  bę-
dzie  dofi nansowana  ze  środ-
ków unijnych to około 450 tys. 
złotych.

W  ramach prac  powstanie  po-
most,  plac  zabaw  z  miejscem 
do biesiadowania (ławki,stoły), 
siłownia na wolnym powietrzu 
i  boisko  do  piłki  siatkowej. 
W pobliżu terenu rekreacyjnego 
gmina stworzy także 11 miejsc 
parkingowych. Teren ma zostać 
udostępniony do użytku jeszcze 
przed wakacjami.

-Chcemy, żeby na naszym tere-
nie mieszkańcy miasta i gminy 
mogli  odpoczywać  w  sposób 
kulturalny  i  aktywny. Taka  re-
kreacja  nad  jeziorem  pewnie 
będzie świetnym sposobem na 
spędzenie  wolnego  czasu  dla 
rodzin  z  dziećmi  –  zapewnia 
Ryszard  Wittke,  wójt  gminy 
Nowa Wieś Lęborska.

Jak  się  dowiedzieliśmy  -  bu-
dowa  pomostu  nad  jeziorem 
nie  będzie  oznaczała  stworze-
nie  tam  kąpieliska,  urzędnicy 
gminni zastanowią się nad jego 
działalnością  w  przyszłym  se-
zonie letnim. Teren rekreacyjny 
nad jeziorem ma też zostać ob-
jęty monitoringiem. 
-Zależy  nam,  żeby  jezioro 

Lubowidzkie  ponownie  stało 
się  atrakcyjnym  miejscem  do 
wypoczynku  dla  okolicznych 
mieszkańców.    W  przyszłym 
roku  nasza  gmina,  wspólnie 
z  gminą  Łęczyce  i  miastem 
Lębork  będzie  uczestniczyła 
w  budowie  ścieżki  rowerowej 
wokół  jeziora  –  dodaje  wójt 
Wittke.

Rekreacja dla rodzin
nad jeziorem
INWESTYCJA | Zaniedbane i trochę zapomniane jezioro Lubowidzkie odzyskuje blask. W pobliżu dawnego ośrodka 
ZWAR powstaje teren rekreacyjny z placem zabaw, pomostem, siłownią na wolnym powietrzu i boiskiem do piłki siatkowej.
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Pierwszy dzień wizyty w mie-
ście  rozpoczął  się  od  spotka-
nia  z  Burmistrzem  Miasta, 
Witoldem Namyślakiem oraz 
Zastępcą  Burmistrza,  Alicją 
Zajączkowską. Następnie go-
ści  powitała,  Elżbieta  God-
deris,  Przewodnicząca  Rady 
Organizacji  Pozarządowych 
Powiatu  Lęborskiego.  Przed-

stawiła  ona  cele  i  działania 
Rady.
Po  organizacjach  pozarzą-
dowych  w  temat  zamówień 
publicznych  wprowadziła 
gości  Eliza  Kruk  –  specjali-
sta od zamówień publicznych 
w Urzędzie Miejskim.
Po cyklu wykładów merowie 
udali  się  do  Centrum  Sportu 

i  Rekreacji.  Tam  powitał  ich 
dyrektor, Marian Borek,  któ-
ry  pokazał  stadion,  bieżnię, 
siłownię zewnętrzną oraz ba-
sen. 
Na zakończenie dnia, gości po 
zrewitalizowanym  centrum 
miasta  oprowadził  Romuald 
Babul,  Naczelnik  Wydziału 
Realizacji i Inwestycji.

Spore  zainteresowanie  gości 
z  Ukrainy  wzbudziły  mury 
obronne,  Plac  Pokoju  z  fon-
tanną  oraz  wyremontowany 
bulwar nad rzeka Łebą.
(GB)

Samorządowcy 
w mieście
WIZYTA | Lębork odwiedzili dwaj merowie ukraińskich miast z rejonu Odessy. Celem wizyty 
było zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu w Polsce właśnie na przykładzie miasta.

Zagraniczni goście oglądali m.in lęborski stadion.
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Do  tej  pory  w  autobusie 
można  było  tylko  przedłu-
żyć  bilet miesięczny  –  jeśli 
pasażer  miał  go  w  postaci 
plastikowej  EM-karty.  Na-
tomiast  pierwszy  raz  bilet 
trzeba  było  kupić  w  kasie, 
co się wiązało z przyjazdem 
do  w Słupsku, Lęborka czy 
Sławna i kolejkami w szczy-
towych okresach.
Teraz każdy chętny dostanie 
od kierowcy formularz wiel-
kości pocztówki i gdy po wy-
pełnieniu go odda, kierowca 
następnego dnia będzie miał 
już bilet dla klienta. Obecnie 
wszystkie  bilety  miesięcz-
ne  są  w  postaci  EM-kart. 
Są  one  bezpłatne,  jedynie 
za  symboliczną kaucją 3,50 
zł,  którą  każdy  odzyska, 
gdy  zrezygnuje  i  odda  kar-
tę.  Jej  zaletami  są  trwałość 
i  łatwość  comiesięcznego 
uaktualniania od  ręki dzięki 
czytnikom  autobusowym. 
Nowe  rozwiązanie  sprawi-
ło,  że  nie  trzeba  już  wozić 
papierkowych  paragonów, 
a  dane  pasażera wpisywane 
do małego formularza zamó-

wienia  biletu  skurczyły  się 
do szczątkowego minimum.
– W  tym wszystkim chodzi 
o  to,  że  zwłaszcza  pasaże-
rowie  regularni  to  ludzie 
zajęci.  Przy  tym  niektórzy 
na  co  dzień  nie  odwiedzają 
Słupska,  Sławna  i  Lęborka, 
bo  kursują  między  domem 
a pracą czy szkołą, np. z Ro-
wów do Ustki – mówi prezes 
PKS SA Mirosław Kaźmier-
ski. – Ale dotąd, jeśli chcieli 
kupić  miesięczny,  musieli 
jechać na dworzec. A przed 
kasą w dodatku kolejka. Po 
co  tak?  Teraz  kupić  i  prze-
dłużyć  bilet  można  u  kie-
rowcy.
EM-karty  oznaczają  tanią 
jazdę. W  porównaniu  z  co-
dziennym kosztem kupowa-
nia biletów, zależnie od trasy 
można  zaoszczędzić  nawet 
37 procent kwoty.
W  ramach  promocji  każda 
EM-karta bierze udział w co-
miesięcznym  losowaniu  10 
jednorazowych  wejściówek 
na  pływalnię,  siłownię  lub 
do kręgielni.
(GB)

Ułatwienie 
dla pasażerów
TRANSPORT | Słupski PKS wprowadził ułatwienie dla 
pasażerów. Teraz bilet miesięczny można kupić bez wizyty 
na dworcu – u każdego kierowcy.
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Rekord w Wilkowie
REKORD | Wilkowo Nowowiejskie, czyli miejscowość, która zdobyła ogólnopolską popularność z powodu regular-
nego bicia rekordów świata w nietypowych konkurencjach będzie gospodarzem kolejnej Majówki.
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Przeglądaj, czytaj, 
 komentuj na
www.gle24.pl

ZAWODY | W piątek 8 maja 
w Runowie (gmina Potęgowo, 
powiat słupski) rozpoczną się 
trzydniowe zawody - Jeź-
dzieckie Mistrzostwa Kaszub. 
Wydarzeniu będzie towarzy-
szył Pikink Rodzinny „Skarby 
Kaszub”.

Jeździeckie  Mistrzostwa  Ka-
szub  to  profesjonalnie  przy-
gotowane zawody skierowane 
głównie do amatorów jeździec-
twa - dzieci i młodzieży.
- Widzowie z mocnym biciem 
serca  kibicują  młodym  adep-
tom sztuki  jeździeckiej  poko-
nującym  na  czas  przeszkody 
nawet do wysokości 1 metra, 

      Rodzinne 
atrakcje w Runowie

POD NASZYM

 PATRONATEM

Podczas  imprezy,  którą  za-
powiedziano na niedzielę 17 
maja organizatorzy podejmą 
próbę  bicia  rekordu  świata 
w  kategorii  największe  na 
świecie nuty kaszubskie.

Prace  nad  wykonaniem  te-
gorocznego  rekordu zostały 
już  rozpoczęte.  Nuty  po-
wstają w pracowni rzeźbiar-
skiej  Pana  Bogdana  Kar-
czewskiego  w  Łęczycach. 
Wykonano  już    planszę 
z drewna o wymiarach 2 m 
na  3  m,  napis  „Kaszubskie 
Nuty”  oraz  pierwsze  nuty 
drewniane. 
- Serdecznie zapraszamy na 
Majówkę  Wilkowską,  pod-
czas której  kaszubskie nuty 
zostaną  zaprezentowane 
i ocenione przez Pana Dioni-
zego Zejer - przedstawiciela 
„Towarzystwa Kontroli Re-
kordów  Niecodziennych”  - 
zaprasza  Leszek  Wrzesień, 
sołtys  Wilkowa  Nowowiej-
skiego.
Podczas  niedzielnej  Ma-
jówki w Wilkowie zapowie-

dziano  także  szereg  innych 
atrakcji,  takich  jak  zlot 
motocyklistów,  spotkanie 
pasjonatów  gry  karcianej 
Baśka.  W  programie  rów-
nież  turniej  sołectw,  zawo-
dy    w  strzelaniu  z  broni 
pneumatycznej oraz zawody 
wędkarskie.  Ponadto  odbę-
dzie  się  pokaz  Strong Man 
z udziałem gwiazd. Dla naj-
młodszych  uczestników  nie 
lada  atrakcją  będzie  czeski 
lunapark.  Na  zakończenie 
wilkowskiego święta wystą-
pi zespół muzyczny MIG.

Jeździeckie Mistrzostwa 
Kaszub to rywalizacja 

skierowana głównie 
dla amatorów jeździectwa 

– dzieci i młodzieży.

przy  zachowaniu  wszelkich 
zasad  bezpieczeństwa  oraz 
profesjonalnej  ocenie  sę-
dziowskiej - tłumaczy Joanna 
Todorowska,  organizator  za-
wodów.
Organizatorzy  podkreślają, 
że  to,  co  wyróżnia  imprezę 
w Runowie oprócz zawodów 
jeździeckich,  to  niewątpliwie 
Piknik Rodzinny „Skarby Ka-
szub”, który w tym roku zor-
ganizowany zostanie podczas 
fi nałów  Mistrzostw  10  maja 
2015.  Nie  będzie  to  jednak 
zwykły  piknik  rodzinny,  ale  
wydarzenie niekomercyjne  
prezentujące  najpiękniejszy 
region  Polski,  czyli  Kaszuby 
i Pomorze.
Więcej  informacji o  imprezie 
organizowanej przez Fundację 
Bocianie  Gniazdo  w  Runo-
wie można znaleźć na stronie 
www.mistrzostwa.runowo.pl.

Bicie rekordu świata 
w Wilkowie będzie nad-

zorował Dionizy Zejer 
(na zdjęciu), przedsta-

wiciel Towarzystwa 
Kontroli Rekordów 

Niecodziennych.

Fo
t. 
M
at
er
ia
ły
 p
ra
so
w
e

• najdłuższy stół biesiadny 
na świecie - mierzy ponad 35 
metrów długości.

• największa na świecie 
ręcznie wyrobiona cegła 
-„Bartek” – powstała w 2010 
r. po 60 kolejnych próbach 
z mieszankami różnych 
składników, m.in.: gliny, 
trocin, słomy. Wysuszona 
w naturalny sposób, bez do-
stępu do światła nie pękła, 
ani nie pokruszyła się.

• najdłuższa hulajnoga na 
świecie trójkołowa „Oliwia” 
- ma długość 20 metrów, 
18 i pół centymetra, waży 
250 kilogramów. Powstała 
w 2011 r.

• największa polewa rybna 
na świecie – podczas Majów-
ki w 2012 roku ugotowano 
2.586,6 litrów polewki 
rybnej

• największy chodak na 
świecie - mierzy 464 cm 
długości, 207 cm szerokości, 
263 cm wysokości, waży 
4450 kg.

• największe na świecie 
koło drewniane  - powstało 
w 2014 r., mierzy 3,63 m. 
Koło wykonał przedsiębiorca 
z Mostów Stanisław Okrój. 
Poprzedni rekord mierzył 
3,30 m, ważył 420 kg. 

Wilkowskie 
rekordy
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Market  i  hurtownia  budow-
lana  BAT  w  Lęborku  to 
nie  tylko magazyny  i  place 
pełne  materiałów  budowla-
nych  takich  jak  gazobeton, 
pustaki,  cegły,  dachówki, 
czy  chemia  budowlana,  ale 
również  niemal  wszystko 
co  potrzebne  do wykończe-
nia  mieszkania,  domu  oraz 
upiększenia ogrodu. 
W hali marketowej na prze-
strzeni  niemal  tysiąca  me-
trów  kwadratowych  można 
w komfortowych warunkach 
dokonać  wyboru  spośród 
farb,  lakierów,  artykułów 

BHP,  elektrycznych  i  ogro-
dowych. 
Szeroką  ofertę  wzboga-
cają  dwa  mieszalniki  farb 
i  tynków  uznanych  marek 
Kreisel  i Tytan. Dzięki  tym 
urządzeniom  można  doko-
nać  wyboru  z  gamy  ponad 
tysiąca kolorów. Gwarantuje 
to spełnienie niemal wszyst-
kich  pomysłów  architekto-
nicznych. Farby mogą zostać 
wymieszane “od ręki”. Mie-
szalniki gwarantują również 
wysoką  powtarzalność  ko-
loru,  w  razie  konieczności 
dokupienia farby. 

Mieszalnik tynków 
i farb w BAT Lębork

Mieszalniki to szereg 
korzyści dla Klienta:   

• skrócenie czasu oczekiwania na materiał
• kontynuacja koloru (gdy zabraknie tynku 
   lub farby można wymieszać go dokładnie 
   w tym samym kolorze)
• możliwość zamawiania mniejszych parti i materiału 
   i natychmiastowego dokupienia go z tymi samymi  
   parametrami gdy zabraknie (nie ma ryzyka, 
   że zostanie niezużyty)
• bardzo bogata oferta kolorystyczna

w BAT Lębork
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Choć  Polska  położona  jest 
w strefi e klimatu umiarkowa-
nego  –  anomalie  pogodowe 
nie  stanowią  tu  rzadkości. 
O  ile  ciepłe  zimy  nie  stwa-
rzają  mieszkańcom  proble-
mów,  tak  przypadki  nagłych 
ochłodzeń  w  trakcie  lata, 
wiosny  czy  jesieni  zmuszają 
do zastanowienia się nad tym 
jak  zagwarantować  ciepło 
w  swoim  domu  przez  cały 
rok. 

Ciepło przez cały rok

-  Kiedy  latem  lub  wiosną 
temperatura na zewnętrz spa-
da  poniżej  10  st.,  jest  nam 
zimno, a nie ma możliwości, 
aby  uruchomić  ogrzewanie, 

odczuwamy  duży  dyskom-
fort – mówi Mateusz Radec-
ki,  dyrektor  ds.  handlowych 
Grupy  GPEC.  –  Jednym 
z  najistotniejszych  trendów 
we  współczesnym  ciepłow-
nictwie  jest  właśnie  dostęp-
ność  ciepła  przez  cały  rok. 
To  trend  popularny  w  całej 
Europie.  Francuzi  i  Niemcy 
od  lat  nie  wyobrażają  sobie 
innego rozwiązania. 
Część mieszkańców w chłod-
ne dni decyduje się na  indy-
widualne  ogrzewanie  lokali 
za  pomocą  grzejników  elek-
trycznych  czy  gazowych. 
Takie  rozwiązanie  wiąże  się 
jednak z bardzo wysokimi 
kosztami  oraz  narażaniem 
na  niebezpieczeństwo  sie-

bie  i  innych  lokatorów.  Do-
stępność  ciepła  z  miejskiej 
sieci  zawsze  wtedy,  gdy 
mamy na to ochotę, to przede 
wszystkim  komfort  cieplny 
w chłodne dni, a co najważ-
niejsze  –  bezpieczeństwo. 
Gwarancja  ciągłości  dostaw 
ciepła  bez  przerw  letnich 
i  tzw.  sezonu  grzewczego 
wpływa pozytywnie także na 
stan  techniczny  budynków. 
Pozbywamy się w ten sposób 
problemów  z  wychłodze-
niem,  zawilgoceniem  i  za-
grzybieniem obiektów.
Reguluj temperaturę

W  sukurs  przychodzi  Inte-
ligentny  System  Regulacji 
Temperatury  –  TEMPE-

Nie marznij  na wiosnę!
RATURA+,  który  zapewnia 
komfort cieplny mieszkańcom 
przez  cały  rok.  Nie  wymaga 
zaangażowania  właściciela 
czy  zarządcy  budynku.  Dzię-
ki czujnikom zainstalowanym 
na węźle monitoruje panujące 
warunki atmosferyczne oraz 
samoczynnie  uruchamia  do-
stawę  ciepła,  wtedy  gdy  jest 
ono  potrzebne.  Zarządca  lub 
właściciel węzła może sam za-
decydować,  przy  jakich  tem-
peraturach automatyka będzie 
uruchamiać  dostawę  ciepła. 
Z  reguły  ciepło  jest  dostępne 
w momencie gdy temperatura 
spadnie poniżej 12 st. System 
wyłącza się też zazwyczaj au-
tomatycznie  gdy  temperatura 
wzrośnie  do  15  st.,  użytkow-
nik nie musi się więc obawiać 
niekontrolowanych  rachun-
ków  za  niepotrzebne  ogrze-
wanie.  Mieszkaniec  płaci  za 
ciepło  tylko  wtedy,  gdy  go 
rzeczywiście  używa,  a  różni-

ce w wysokości rachunków to 
plus minus 2 proc. Dzięki  ta-
kiemu wygodnemu  rozwiąza-
niu nawet najbardziej niespo-

dziewane anomalie pogodowe 
lub  zimne  letnie  dni  nie  spo-
wodują, że będziemy marznąć 
w swoim domu.



albo okolicach, od lipca, nie 
za duże opłaty, tel. 883 406 
558

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki? Zadzwoń!! 
Tel: 533-340-404 lub 887-
840-204. Firma Marka S.A. 

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

KĘBŁOWO k/Wejherowa, 
dom 139/716, cisza d.dojazd 
ładne m-ce ogród, po odbio-
rze 395 tys., tel. 519 399 162 

SPRZEDAM duży dom w 
Gdyni - Obłuże, 8 pokoi, 3 
łazienki, 2 kuchnie, ładna 
działka, wolny od zaraz, 
tanio, tel. 604 915 138

SPRZEDAM mieszkanie na 
Helu, samo centrum, 3 pok., 

1pietro, całkowicie wyposa-
żone, tel. 604 915 138

SPRZEDAM mieszkanie 
57m2, 3 pokoje, 3pietro, 
wieżowiec, Wejherowo, tel. 
604 915 138

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. 
zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 
zł/m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

SZUKAM mieszkania dwo-
ma pokojami, w Żukowie 

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia blond la-
seczka zaprasza sponsorów, 
również sex telefonik, tel. 
516 494 912 Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę 
cz. srebrna, 5 mcy .śliczna, 
papiery, pilnie, tanio, tel. 514 
515 258

SPRZEDAM dorosłą terierkę 
rosyjska 500 zł, tel.514 515 
258

RÓŻNE

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 
o mocy 5.5 kw oraz silnik 
7.5kw 960 ob tel. 601 638 
877

SPRZEDAM komodę, jasna, 
3 szu� ady, wys.75, dl.80 szer. 
42 cm., tel. 790 290 835, 
Sierakowice

SPRZEDAM dwie wykła-
dziny, krzesło obrotowe 
i piekarnik elektr., 100 zł. 
Tel.501 534 260

SPRZEDAM meble szaro-
czarne, 400 zł, tel. 537 634 
775

SPRZEDAM tanio w b.db. 
stanie pralkę wirn., chło-
dziarkę, wirówkę, tel. 698 
226 788

SPRZEDAM kuch. Elek., 
Amica, 4 pal.z piekar., 150 
zł ,stan b.db., Gościcino, tel. 
698 226 788

SPRZEDAM lodówkę z 
oddzielnym zamrażalnikiem 
u góry, energooszczędna, 
mało uzyw. 390 zł, tel. 604 
915 138

SPRZEDAM malakser 
Zelmer za 45 zł i expres do 
kawy za 50 zł, tel. 604 915 
138

SPRZEDAM nowy komplet 
wyp. skóra, kanapa (stelaż 
met. z materacem) i 2 fotele 
tanio, tel. 604 915 138

SPRZEDAM dywan 3,5 x 

4,0 wełna, szary z bordo 
otokiem (380 zł) tel. 604 915 
138

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam, możliwy 
transport gratis, tel. 782 846 
927 

SPRZEDAM futro z norek, 
długie, skórki kanadyjskie, 
stan bdb, 42/44, tel. 604 915 
138

SPRZEDAM sypialnie antyk, 
orzech (2 łózka, 2 szafki, toa-
letka) ) tanio, tel. 604 915 138

SPRZEDAM kominek bezdy-
mowy na paliwo ekologicz-
ne, forma mebla, tel. 604 
915 138

BURSZTYN kupię tel. 532 
110 190

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

OBWIESZCZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO
Z DNIA 04.05.2015r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
687 z późn. zm.), art. 49  i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 o wszczęciu na wniosek z dnia 27.03.2015r Gminy Miasto Lębork, reprezentowa-
nej przez Burmistrza Miasta Lębork, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„budowie ulicy dojazdowej do ulicy Buczka w Lęborku wraz z infrastrukturą techniczną”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym 
wykazem:
• Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 63/4, 64, 65/21, 65/22, 72, 89 
obr. 13 w Lęborku,
• Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
- działka nr 63/6 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/5 obr. 13 w Lęborku) 
- działka nr 62/21 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 62/18 obr. 13 w Lęborku) 
- działka nr 63/8 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/1 obr. 13 w Lęborku) 
- działka nr 90/6 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/2 obr. 13 w Lęborku)
- działka nr 90/8 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/5 obr. 13 w Lęborku)
- działka nr 90/10 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/4 obr. 13 w Lęborku)
- działka nr 90/12 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/3 obr. 13 w Lęborku)
 
 Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, wła-
ścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej de-
cyzji na adres wskazany w kastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 
w katastrze jest skuteczne.
 Zgodnie z art. 11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z 
naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

W związku z powyższym informuje się że, z w/w  wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać ewentualne uwagi i  wnioski 
w terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, (celem zapewnienia udziału 
społeczeństwa).

Zgodnie  z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 
14dni od daty publicznego ogłoszenia.

Przeglądaj, czytaj, 
 komentuj na
www.gle24.pl
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W finałach rywalizowało sześć 
zespołów:  Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego  nr  3  w  Gdańsku, 
Gimnazjum nr  3 w Malborku,  
Gimnazjum  w  Dziemianach, 
Gimnazjum  nr  3  w  Tczewie, 
Gimnazjum w Koczale  i Gim-
nazjum w Cewicach.
Finały  rozgrywane  były 

w  grupach  trzy  zespołowych 
każdy  z  każdym  ,  a  następnie 
mecze  o  miejsca.  Do  grupy 
A  trafiły  zespoły  Gimnazjum 
nr 3 w Malborku , Gimnazjum 
w  Koczale  oraz    Gimnazjum 
w Dziemianach  .  Do  grupy B 
zespoły      Szkoły  Mistrzostwa 

Sportowego nr 3 w Gdańsku 
,  Gimnazjum  nr  3  w  Tcze-
wie  oraz  gospodarzy finałów  
Gimnazjum w Cewicach. 
Po  uroczystym  otwarciu  , 

którego  dokonali    Krzysztof 
Decyk, przewodniczący Rady 
Gminy  Cewice,    Zbigniew 
Gajewski,  przewodniczący  
Szkolnego  Wojewódzkiego 
Związku  Sportowego,  Kry-
stian Kuczyński, sekretarz Po-
wiatowej Rady Sportu  w Lę-
borku,  Iwona  Mielewczyk, 
dyrektor
Zespołu Szkół w Cewicach 

i  Walenty  Stopow,  k  oordy-

nator Wojewódzki Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych Pan Wa-
lentyn  Stopow  rozpoczęły  się 
rozgrywki grupowe . 
Po meczach finałowych kolej-

ność zespółów przedstawiała się 
następująco - I miejsce - Szkoły 
Mistrzostwa  Sportowego  nr  3 
w Gdańsku,  II  - miejsce Gim-
nazjum  nr  3  w  Malborku,  III 
-miejsce  Gimnazjum w  Cewi-
cach, IV - miejsce Gimnazjum 
w  Dziemianach,  V-  miejsce 
Gimnazjum nr 3 w Tczewie, VI 
-miejsce Gimnazjum w Kocza-
le.
Wszystkie  zespoły  otrzyma-

ły  puchary  i  dyplomy,  a  trzy 
pierwsze  miejsca  medale. 
Powiat  .  Głównym  organiza-
torem  finałów  był  Jarosław 
Pruski  oraz  Starostwo  Powia-
towe w Lęborku i Zespół Szkół 
w Cewicach  . Zespół  z Cewic 
grał  w  składzie  Piotr  Dawid, 
Daniel  Drywa  ,  Błażej  Gar-
ski  , Sławomir Okoński  , Filip 
Rzymczyk  ,  Kacper  Bulman 
,  Dawid  Głodowski  ,  Dawid 
Wenta , Dariusz Kostuch , Bar-
tosz Wrzeszcz , Filip Kunysz , 
Paweł  Olewniczak.  Trenerami 
zespołu są Jarosław Pruski oraz 
Leonard Wojciechowski. (GB)

Gdańska drużyna na podium
PIŁKA SIATKOWA | Sześć zespołów z województwa pomorskiego rywalizowało w finałach  Gimnazjady Młodzieży Województwa  Pomorskie-
go. Organizatorem wydarzenia był  Zespół Szkół w Cewicach, gdzie znajduje się również Siatkarski Ośrodek Szkolny 

W finałach gimnazjady rywalizował sześć zespołów.
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Turniej w Mikorowie odbył 
się w czterech klasach  Jeź-
dziecko-towarzyskich  mini 
LL,  LL,  L  i  L1  -  w  sumie 
odbyło  się  185  przejazdów 
które  wykonało  63  zawod-
ników.
W  zawodach  uczestniczy-
ły  22  stajnie.  Do  Mikoro-
wa  przyjechały  więc  takie 
stajnie  jak  m.in  -  Słupsk, 
Stajnia Grażyny,  Pałac  pod 

Bocianim  Gniazdem,  Lu-
bichowo,  Ewro Małoszyce, 
Grąbkowo,  Stajnia  Senny 
Nowęcin, Dolina Charlotty, 
Karlikowo, Redzikowo Lot-
na  Słupsk,  Stajnia  Bursz-
tynowa,  Stajnia  Promyk, 
Lękwica,   AKJ Trójmiasto, 
Stajnia  Wilcze  Ranczo, 
Stajnia nad Stropną, Stajnia 
Apalloza.
(GB)

Zawody w wydaniu 
towarzyskim
SKOKI | 22 stajnie uczestniczyły w Towarzyskich Za-
wodach w Skokach przez Przeszkody. Organizatorem 
zawodów, które miały miejsce w niedzielę 26 kwietnia był 
Ośrodek - Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Grażyny 
w Mikorowie
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