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Pod koniec ubiegłego roku 
Łeba pożegnała sezon letni 
koncertem zespołu Fun Facto-
ry, który ma na swoim koncie 
ogólnoświatowy hit „Celebra-
tion”. Właśnie wyjątkowo do-
bre przyjęcie tego wydarzenia 
przez publiczność skłoniło or-
ganizatorów z tej miejscowości 
do próby organizacji większe-
go festiwalu tylko z gwiazdami 
z lat 90tych. Starania przynio-
sły efekt -  na początku sierp-
nia Łeba znajdzie się na trasie 
międzynarodowego festiwalu 
„Love Message Festival”, który 
oprócz tej nadmorskiej miej-
scowości trafi także do innych 
polskich i zagranicznych miast.  
Festiwal ma być płatną impre-
zą masową przeznaczoną na 
ponad 15 tys. uczestników. Za-

powiedziano także wyjątkwo 
atrakcyjne gwiazdy 

- Na chwilę obecną znamy 
pięciu z sześciu wykonaw-
ców tego festiwalu, a są to 
m.in.: LayZee aka Mr. Pre-
sident, znany z takich hitów 
jak „Coco Jambo”, zespół Lo-
ona „Bailando”, Nana  znany 
z utworu „Lonely”, grupa Fun 
Factory i Masterboy. Nazwę 
ostatniej gwiazdy zdradzimy  
dopiero w maju – zapowiada 
Michał Sałata, asystent Burmi-
strza Miasta Łeby ds. Kultury 
i Sportu.

Ruszyła już sprzedaż biletów 
na festiwal. Pierwsza pula bile-
tow (1000szt.) jest przewidzia-
na w cenie promocyjnej 35zł, 
kolejna pula biletow bedzie 
w cenie 45zł. Im bliżej samej 

imprezy cena biletów będzie 
droższa. Bilety można już ku-
pić w Biurze Turystycznym 
„Dunaj”  w Lęborku (Targowa 
11, tel. 59 862 80 72) i w łeb-
skiej siedzibie Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Łeba-
Błękitna Kraina” (11 Listopada 
5 a, Łeba, tel. 59 866 25 65).

Festiwal będzie trwał ponad 
6 godzin.

ZAPOWIEDŹ | Sześciu popularnych w latach 90-tych muzyków 
wystąpi w Łebie. Na 6 sierpnia zapowiedziano lokalną edycję 
międzynarodowego festiwalu „Love Message Festival”. Ruszyła 
już sprzedaż biletów.

84-360 Łeba 
tel. +48 59 866 25 65 
kom. +48 790 883 354 
 
Pierwsze 1000 biletów 
w cenie 35zł, im bliżej 
samej imprezy cena 
biletów będzie droższa.

 
Łeba będzie miała

ZAPOWIEDŹ | Sześciu popularnych w latach 90-tych muzyków 
wystąpi w Łebie. Na 6 sierpnia zapowiedziano lokalną edycję 

Łeba będzie miałafestiwal muzyczny

Maciej Wardziński 
w Pogoni Lębork!
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DotACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.
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Historie miłosne są niezwy-
kle częstym tematem wielu 
spektakli, książek i piose-
nek. Jaka zatem jest ta po-
tęga miłości? Dowiedzą się 
tego wszystkie dzieci, które 
w niedzielę 21 lutego zasiądą 
przed sceną teatralną w Por-
cie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan. Bohaterami 
minimusicalu będą odważny 
Strach, piękna Makowa Kró-
lewna oraz złośliwe Wróble. 
Najmłodsi widzowie wraz 
ze swoimi opiekunami będą 
przeżywać miłosne perypetie 
Stracha zakochanego z Ma-
kowej Królewnie. Dowiedzą 
się, co ich łączy, co dzieli 
i jaki plan knują złośliwe 
wróble.

Spektakl pt. „O Królewnie, 
Strachu i wróblach na dachu” 
będzie drugim w tym roku 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-

ne spotkania z teatrzykiem”. 
Co miesiąc najmłodsi goście 
galerii handlowej będą zapra-
szani przed scenę teatralną, 
na której zaprezentowane zo-
staną pełne cennych wartości 
wychowawczych przedsta-
wienia.

Najbliższy spektakl odbę-
dzie się w niedzielę 21 lute-
go w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Przedstawienie będzie ode-
grane trzykrotnie - o godzinie 
13.00, 15.00 i 17.00. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny!

Kolejne spektakle: 20 mar-
ca - Teatr Clowna Pinezki, 17 
kwietnia - Łza Ziemi, 22 maja 
– Supełki-Niespodzianka i 19 
czerwca - Szelmostwa Lisa 
Witalisa. Wstęp na wszystkie 
spektakle jest wolny. 

/raf/

Rodzinne spotkania 
z teatrzykiem
ZAPROSZENIE | Niezwykła historia zakochanego 
w Makowej Królewnie stracha na wróble i wielkie muzycz-
ne przeboje przeniosą i tych najmłodszych, i tych nieco 
starszych, w tajemniczy świat baśni. A to za sprawą spek-
takli teatralnych, jakie odbywają się w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan.

- Chcemy rozszerzyć naszą 
ofertę o regularne przedsta-
wienia teatralne dla dzieci – 
mówi Paweł Piwka, dyrektor 
LCK „Fregata”. – Po każdym 
przedstawieniu odbędą się 
krótkie warsztaty i spotkanie  
z aktorami, którzy opowiedzą 
o kulisach sztuki teatralnej.

Póki co, spotkania będą od-
bywały się raz w miesiącu.
Terminy „Niedzielnych spo-
tkań z teatrem” w pierwszej 
połowie 2016 roku to: 28 lute-
go, 20 marca, 17 kwietnia, 15 
maja i 12 czerwca. Wszystkie 
spektakle będą rozpoczynały 
się o 15:00.

Pierwsze spotkanie to 
przedstawienie Teatru Gdynia 
Główna pod tytułem „Wielkie 
ciasto”. Początek o godzinie 

15:00, 28 lutego 2016 roku. 
Miejsce: Stacja Kultura 
(Dworzec PKP w Lęborku). 
Bilety w cenie 5 złotych 
(dzieci) i 8 złotych (dorośli) 
dostępne są w Kasie Kina 
przy ulicy Gdańskiej oraz 
w CIT przy Alei. Niepod-
ległości 6. Liczba biletów 
jest ograniczona. Spektakl 
„Wielkie Ciasto” jest inspi-
rowany opowiadaniem J.R.R 
Tolkiena, Kowal z Podlesia 
Większego, scenariusz i re-
żyseria: Piotr Srebrowski, 
obsada: Konrad Till, Rado-
sław Smużny, projekt lalek: 
Piotr Srebrowski, konsulta-
cje dramaturgiczne: Maciej 
Wiktor, muzyka: Sówka 
Sowińska, przepis na ciasto: 
ciocia Wiesia. /PP/

Wielkie ciasto we Fregacie
ZAPOWIEDŹ | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na nowy cykl imprez kul-
turalnych pod hasłem „Niedzielne spotkania z teatrem”. Od lutego, co miesiąc, na Sta-
cji Kultura będą odbywały się przedstawienia teatralne dla najmłodszych połączone 
z warsztatami i spotkaniami z twórcami.
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SAMORZĄD | To była 
jednodniowa zmiana władzy 
w Starostwie Powiatowym 
w Lęborku. 

W poniedziałek 8 lutego na 
fotelach starosty i wicestarosty 
zasiedli lęborczanie, którzy taką 
nietypową możliwość wylicyto-
wali podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Starosta 
Lęborski Pani Teresa Ossowska 
– Szara na jeden dzień przekazała 
swoje stanowisko Martynie La-
budzie, która wylicytowała dzień 
urzędowania podczas finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Fotel Pani Elżbiety Godderis, 
Wicestarosty Lęborskiego objął  
Wiesław Bajek.  /GB/

Zmiana na fotelu 
starosty

Uczestnicy koncertu 
zobaczą znanego ar-
tystę i aktora w nieco 
innym wydaniu. Na 
scenie Michał Milo-
wicz wcieli się bowiem 
i wykona utwory Elvi-
sa Presleya.Przed nim 
wystąpi utalentowana 
wokalistka z regionu – 
Katarzyna Kobiela.

Organizatorzy za-
powiedzieli również 
słodki poczęstunek 
oraz drobne podarun-
ki. /GB/

Dzień Kobiet z Michałem Milowiczem
IMPREZA | Łeba zorganizuje muzyczną niespodziankę z okazji Dnia Kobiet 7 marca 
2016 roku w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie odbędzie się 
koncert Michała Milowicza.
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Już o godzinie 11.00 
-  w auli I LO  w Lęborku 
odbędzie się spotkanie mło-
dzieży z p. Luizą Łuniewską 
autorką książki „Szukając 
Inki” i Agnieszką Marszk, 
autorką wystawy „Żołnie-
rzom Wyklętym…”, a na-
stępnie -  o 12.30 na rondzie 
przy ulicach Krzywoustego 
- Kaszubskiej nastąpi od-
słonięcie tablicy z nazwą 
Rondo Danuty Siedzikówny 
INKI.

O godz. 17.00 odprawiona 
zostanie msza św. w koście-
le pw. Miłosierdzia Bożego 
(ul. Kasztanowa) oraz zło-
żone będą kwiaty pod tabli-
cą pamiątkową 5. Wileńskiej 
Brygady AK i innym boha-
terom podziemia niepodle-
głościowego.

O godz. 18.45 zaplanowa-
ne jest otwarcie wystawy 
„Żołnierzom wyklętym…” 
Agnieszki Marszk w Sanktu-
arium św. Jakuba, a o 19.00 
spotkanie z p. L. Łuniew-
ską autorką książki o Ince 
– w auli Jana Pawła II przy 
Sanktuarium. /um/

Rondo Inki 
w Lęborku
INWESTYCJA| W dniu 1 marca przypada Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Właśnie tego dnia rondo przy 
ulicach Krzywoustego - Kaszubskiej w Lęborku zostanie na-
zwane Rondem Danuty Siedzikówny INKI.

Do miasta przyjechali rów-
nież -  p. Ellen Kolloen - Star-
szy Doradca Ministerstwa 
Obrony Królestwa Norwegii, 
p. Iwona Jagiełło – starszy spe-
cjalistą w Sztabie Generalnym 
WP oraz kapitan Robertem 
Osypowicz – Oddział Proto-
kołu Wojskowego MON.

Miasto Lębork, oprócz War-
szawy, Siemirowic, Gdyni 
i Gdańska, znalazło się na trasie 
trzydniowej wizyty oficjalnej 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Delegacja spotkała się w ra-
tuszu z Burmistrzem Miasta, 
Witoldem Namyślakiem.

Program wizyty obejmował 
również spacer po mieście 
z przewodnikiem PTTK oraz 
zwiedzanie Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła, baszt oraz 
średniowiecznych obwaro-
wań. /um/ fo
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Ogólnodostępny Półauto-
matyczny Defibrylator Ze-
wnętrzny SAM350P (AED) 
pojawił się w Urzędzie 
Gminy 28 stycznia.Urzą-
dzenie przeznaczone jest 
do szybkiego dostarczania 
impulsów elektrycznych 
osobom dorosłym oraz 
dzieciom, u których wy-
stępują następujące obja-
wy: utrata przytomności, 
brak oddechu, zatrzymanie 
krążenia.

Urządzenie wydaje krót-
kie komunikaty głosowe, 
jak właściwie przeprowa-
dzić akcję reanimacyjną. 
Po podłączeniu defibryla-
tor automatycznie określa 
rytm serca poszkodowane-
go i dobiera odpowiednie 
natężenie prądu do elek-
trowstrząsów. Wykonanie 

defibrylacji za pomocą 
tego urządzenia jest bar-
dzo proste i może ją prze-
prowadzić każda osoba. 
Defibrylator wydaje proste 
komendy, dotyczące tech-
niki wykonywania zabiegu, 
takie jak miejsce ułożenia 
elektrod czy naciśnięcie 
odpowiedniego guzika, aż 
po zachowanie należytych 
zasad bezpieczeństwa.

Urządzenie zawieszone 
zostało przy wejściu, na 
parterze budynku. Do jego 
obsługi zostali już prze-
szkoleni pracownicy urzę-
du.

Defibrylator może zostać 
użyty wyłącznie w sytu-
acji zagrożenia życia i do-
stępny w godzinach pracy 
urzędu.

/GB/

Gmina kupiła 
defibrylator
ZDROWIE | Do Urzędu Gminy w Cewicach trafił defi-
brylator. Urządzenie ma w znaczący sposób podnieść po-
ziom bezpieczeństwa petentów odwiedzających urząd.

Zamów
reklamę

Sudoku to łamigłówka, 
w której należy uzupełnić 
specjalny diagram, wpisu-
jąc do niego liczby od je-
den do dziewięciu.Tak, aby 
w każdym wierszu, kolum-
nie i dziewięciopolowym 
tzw. małym kwadracie zna-
lazło się po jednej cyfrze 

od 1 do 9. Cyfry nie mogą 
się jednak powtarzać.

Konkurs będzie częścią 
Lęborskich Dni Techniki.

Zapisy przyjmuje osobi-
ście Pan Jan Przychoda lub 
pod nr telefonu 693-699-
370.

/GB/

Zaprezentuj 
swoją firmę 
na łamach 
naszej gazety 
oraz na naszym 
portalu 
www.gle24.pl

Zadzwoń lub napisz, 
a nasz specjalista 
dobierze atrakcyjną 
cenowo ofertę 
dopasowaną 
indywidualnie
do Twoich potrzeb!

tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl

ZaprasZamy 
do kontaktu:
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Goście z Norwegii w mieście
SAMORZĄD | Lębork odwiedziła pani Hege Bruun - Hannsen - małżonka Szefa Obrony Królestwa Norwegii wraz 
z osobami towarzyszącymi.

Będzie konkurs Sudoku 
KONKURS | Już po raz dziesiąty w Lęborku odbędzie się 
konkurs Sudoku. Wydarzenie zapowiedziano na 20 maja, 
początek o godzinie 16 w Auli Zespołu Szkół Mechaniczno 
– Informatycznych.
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Badania mężczyzn w za-
kresie wczesnego wykry-
wania nowotworu gruczołu 
krokowego

Badaniami objęci są męż-
czyźni od 40 roku życia, za-
mieszkali na terenie powiatu 
lęborskiego. W ramach jed-
nego badania wykonane zo-
staną następujące czynności: 
badanie kliniczne w Poradni 
Chirurgicznej, badanie PSA 
w Pracowni Diagnostyki La-
boratoryjnej, badanie USG 
w Pracowni Diagnostyki Ob-
razowej, konsultacja lekar-
ska. Na badania w zakresie 
wczesnego wykrywania raka 
prostaty mężczyźni zgłasza-
ją się osobiście do centralnej 
rejestracji, w godzinach od 
8:00-11:00 /IV piętro bu-
dynku SPSZOZ w Lęborku/. 
W momencie rejestracji pa-
cjent otrzyma skierowanie na 
wykonanie badań. W sytu-
acjach wyjątkowych rejestra-
cji można dokonać również 
telefonicznie – w centralnej 
rejestracji SPSZOZ w Lębor-
ku – nr telefonu 59 8635 289, 
59 8635 283, jednak w dal-
szej kolejności należy zgłosić 

się po odbiór skierowania na 
badania.

Badania niemowląt w za-
kresie wczesnego wykrywa-
nia dysplazji stawów bio-
drowych

Badaniami objęte są wszyst-
kie niemowlęta zamieszkałe 
na terenie powiatu lęborskie-
go kwalifikujące się do bada-
nia w okresie od 01 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 
roku. W ramach jednego ba-
dania wykonane zostaną na-
stępujące czynności: porada 
lekarska, badanie USG sta-
wów biodrowych, wypisanie 
skierowania (w zależności od 
diagnozy) celem zaopatrzenia 
w pomocowe środki zaopa-
trzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania 
z bezpłatnych badań rodzi-
ce będą informowani po raz 
pierwszy przy wypisie dziec-
ka z SPSZOZ w Lęborku, 
następnie zostaną powiado-
mieni indywidualnym zapro-
szeniem przesłanym pocztą 
przed planowanym terminem 
badania dziecka. Rodzice 
dzieci urodzonych w innych 

Profilaktyka dla mieszkańców
BADANIA | Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z badań profilaktycznych, które będą realizowane w lę-
borskim szpitalu. Koszty badań sfinansowane z budżetu Powiatu Lęborskiego.

go, w wieku od 34 do 49 lat 
oraz po 70 roku życia, które 
w ostatnich 12 miesiącach 
nie miały wykonanych badań 
obrazowych piersi. W ramach 
jednego badania profilak-
tycznego zostaną wykonane 
następujące czynności: bada-
nie palpacyjne piersi wyko-
nane przez lekarza radiologa 
z nauką samodzielnego wy-
konywania badania palpacyj-
nego przez kobietę, zebranie 
wywiadu, kwalifikacja do 
wykonania odpowiedniego 
badania (usg piersi, mammo-
grafia lub oba badania rów-
noczasowo – w zależności 
od wieku kobiety, obciążenia 
dziedzicznego oraz budowy 
piersi), wykonanie badania 
(usg, mammografia), wyda-
nie wyniku przeprowadzo-
nego badania, określenie 
czasu wykonania następnego 
badania profilaktycznego lub 
w sytuacji stwierdzenia pa-
tologii wymagającej lecze-
nia – stosowne skierowanie 
pacjentki.

Na badania można reje-
strować się telefonicznie /
nr 59 8635 227, 598635260/ 
lub osobiście w rejestracji 
Pracowni Diagnostyki Ob-
razowej /I piętro – RTG/ 
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lębor-
ku, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 08:00 do 
15:00.

szpitalach, a zamieszkałych na 
terenie powiatu lęborskiego 
mogą rejestrować się telefo-
nicznie w centralnej rejestracji 
SPSZOZ w Lęborku – nr tel. 
59 8635 289, 59 8635 283 lub 

zgłaszać się osobiście. Ba-
dania realizowane będą we 
wtorki o godz. 8.00 w Poradni 
Chirurgii Urazowo – Ortope-
dycznej /IV piętro SPSZOZ 
w Lęborku/.

Badania obrazowe piersi 
w zakresie wczesnego wy-
krywania nowotworu piersi

Badaniami objęte są kobiety 
z terenu powiatu lęborskie-
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Wizyta mobilnego mia-
steczka „Planeta Energii” 
to główna nagroda w kon-
kursie edukacyjnym orga-
nizowanym przez Grupę 
Energa. Do konkursu może 
przystąpić każdy nauczy-
ciel edukacji wczesnosz-
kolnej, który przeprowadzi 
w swojej klasie minimum 
trzy lekcje dotyczące ener-
gii elektrycznej, w oparciu 
o udostępnione przez Ener-
gę materiały oraz podejmie 
dodatkowe, autorskie dzia-
łania. Sprawozdanie z prze-
prowadzonych zajęć należy 
złożyć do 15 lutego. Zwy-
cięzców konkursu poznamy 
18 marca.

Dziesięć klas, które zre-
alizują najciekawsze zaję-
cia, wygra dla swojej miej-
scowości wizytę pełnego 
atrakcji mobilnego centrum 
nauki. Co ważne, miastecz-
ko będą mogli odwiedzać 
nie tylko laureaci konkur-
su, ale wszyscy mieszkań-
cy. Na „Planecie Energii” 
na gości czekać będą m.in. 
laboratorium na kółkach, 
czyli kosmiczny Energobus, 
liczne eksponaty, w tym mi-

ni-elektrownie: wodna i sło-
neczna, eksperymenty i do-
świadczenia prowadzone 
przez pracowników akade-

mickich, projekcja filmu 3D 
oraz multimedialne zabawy 
i quizy z nagrodami. Po raz 
kolejny rozegrany zostanie 

także Energetyczny Turniej 
Miast, w którym miesz-
kańcy będą samodzielnie 
wytwarzać prąd i walczyć 

o dodatkową nagrodę dla 
swojej zwycięskiej klasy.

– „Planeta Energii” to dla 
dzieci świetna zabawa po-

łączona z edukacją na wy-
sokim poziomie. Podczas 
lekcji w szkole i później 
w czasie wizyty miastecz-
ka „Planeta Energii”, dzieci 
uczą się o prądzie elektrycz-
nym i zasadach jego użyt-
kowania. A dzięki temu, że 
nauka odbywa się poprzez 
zabawę, najmłodsi nie tylko 
szybciej rozumieją mate-
riał, ale również fascynują 
się nauką – mówi dr Tomasz 
Rożek, popularyzator nauki, 
dziennikarz i ambasador 
„Planety Energii”.

Mobilne miasteczko wy-
ruszy w podróż po Polsce 
w kwietniu i maju. W każ-
dej miejscowości, którą 
odwiedzi, będzie stacjono-
wać przez dwa dni. Energa 
bezpłatnie przywiezie do 
miasteczka także 50 wyróż-
nionych w konkursie klas 
z innych miejscowości.

Honorowy patronat nad 
programem „Planeta Ener-
gii” sprawują Minister 
Edukacji Narodowej oraz 
Rzecznik Praw Dziecka. 
Patronem merytorycznym 
jest Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski. /BG/
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AKCJA | Już wiosną mieszkańców dziesięciu miejscowości  odwiedzi pełne eksperymentów mobilne centrum nauki „Planeta 
Energii”.  Jeszcze tylko do 15 lutego o jego przyjazd walczą najmłodsi uczniowie z całej Polski.

Ostatni dzwonek na „Planecie Energii”!
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oBWIESZCZENIE 
StARoSty LĘBoRSKIEGo o WyDANIu DECyZJI

ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWEStyCJI DRoGoWEJ 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 ze zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

oBWIESZCZA SIĘ
że w dniu 11.02.2016r. na wniosek Gminy Miasto Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta 

Lębork, została wydana zmiana decyzji ZRID 348/2015/2016 (znak sprawy B.6740.208.2015), o ze-
zwoleniu 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: 62/19, 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)

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decy-
zją zatwierdzającą projekt budowlany. 

Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego mate-
riałami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgi-
stów 5, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania 
do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od dnia pu-
blikacji niniejszego obwieszczenia.

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



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sprzedam działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

sprzedam działkę zabu-
dowaną 553m2, ogrodzona, 
media, Kartuzy. Tel: 695-813-
159

wejherowo, centrum, 
piękne, słoneczne, luksusowe 
mieszkanie, 72 m2, 3 pokoje, 
377 000 zł. Tel: 533-279-086

sprzedam działkę 1000m, 
Mezowo, koło Kartuz, tanio. 
Tel: 511-646-970

dom w Wejherowie, działka 
1202 m2, sprzedam, zamie-
nię na dwa pokoje z kuchnią 
z dopłatą, tel. 501 549 579

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 morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
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  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

renauLt Laguna III Grand-
tour 2,0 dCi, 150kM, 2008,be-

zwypadkowy,II właściciel, 
nawigacja, klima, tempomat, 
alufelgi, kolor granat. Tel: 
606-645-127

KUPIĘ

skup aut, złomowanie, ka-
sacja, awaryjne otwieranie 
aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizy-
ki 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 

TELEFONY

INNE

sprzedam telewizor marki 
Samsung, 14 cali. Cena 70 
zł, Wejherowo. Tel: 510-688-
509

PRACA

DAM PRACĘ

zatrudnię maglarki, pra-
cza i kierowcę na samochód 
dostawczy, Pralnia Wejhero-
wo. Tel: (58) 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI
pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

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

opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

usługi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

profesjonaLna fotogra-
fia okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

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

TOWARZYSKIE

510 894 627

redakcja
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
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• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

super seksi blondi pozna 
sponsorów, będzie gorąco, 
Sopot. Tel: 511-470-498

RÓŻNE

sprzedam radioodtwarzacz 
samochodowy do Seicento 
sprawny, cena 80 zł. Tel: 790-
290-835.

sprzedam odkurzacz mar-
ki PowerMed, wielofunkcyjny 
i zestaw do prania dywanów, 
całość 1000zł. Tel: 790-290-
835

sprzedam płyty CD. Mi-
strzowie muzyki 17 szt. Wojna 
i broń 6 szt, Zwierzęta świata. 
Tel: 790-290-835

pomoc mam pięcioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

sprzedam drewno do co i 
gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

sprzedam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

kupię Bursztyn. 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

sprzedam fotelik samocho-
dowy 0-13 kg, granatowy, 50 
zł, Wejherowo, 505-567-034

sprzedam sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 
200 zł, tel. 517-782-024

sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

sprzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

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

kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, 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, Wej-
herowa, tel. 693 737 381



Urodzony 23 kwietnia 1994r. 
w Gdyni zawodnik ma 178 
cm wzrostu i gra na pozycji 
napastnika. Swoje pierwsze 
piłkarskie doświadczenie 
zbierał w Arce, gdzie wystę-
pował nieprzerwanie od 2004 
roku. Jako junior ze swoim 
klubem odniósł kilka bardzo 
ważnych sukcesów. Maciej 
to król strzelców ligi Junio-
rów Młodszych w sezonie 
2010/2011, Mistrz Polski Ju-
niorów Starszych w 2012 oraz 
Wicemistrz Polski Juniorów 
Starszych w 2013 roku. W se-
zonie 2012/2013 dołączył do 
III-ligowych rezerw Arki, 
gdzie grał praktycznie do koń-
ca minionej rundy. Nie udało 
mu się na stałe zadomowić 
w pierwszej drużynie.

Podczas tourne Arki w Sta-
nach Zjednoczonych w 2013 
roku Wardziński był najlep-
szym strzelcem spotkań spa-
ringowych. Zaliczył 3 bramki 
w dwóch meczach towarzy-
skich.

12 października 2014 roku 
zadebiutował w pierwszej dru-

żynie Arki. Był to debiut ma-
rzenie! W I ligowym meczu 
Drutex-Bytovia Bytów – Arka 

Gdynia zdobył tysięcznego 
gola na boiskach I ligi w histo-
rii Arki. W sezonie 2014/2015 

wystąpił łącznie w 8 meczach 
I ligi, strzelając 2 gole.

Mimo tego, Wardziński przed 
rozpoczęciem każdego sezonu 
często lądował poza pierwszą 
drużyną i doświadczył znane-
go piłkarskiego powiedzenia, 
że w świecie futbolu wycho-
wankom znacznie trudniej jest 
się przebić we własnym klubie 
niż zawodnikom sprowadzo-
nym z innych klubów. Do dziś 
był 3-4 napastnikiem w Arce 
walczącej o awans do Ekstra-
klasy.

- Jestem w treningu, chcę Po-
goni pomóc wywalczyć awans 
do III ligi, a przede wszystkim 
dobrze wypaść w każdym me-
czu i pokazać, że stać mnie na 
dobrą grę, także wyżej - mówi 
zawodnik - Na pierwszym tre-
ningu było ok, dopiero pozna-
je drużynę. Pomaga mi Mate-
usz Wesserling, którego znam 
z gry w Arce - mówi Maciej 
Wardziński

Prywatnie Maciej mówi, że 
jego pierwszą pasją jest pił-
ka nożna, drugą motoryzacja. 
Nasz nowy zawodnik od wielu 

lat uczestniczy w tuningowych 
zlotach, sam też posiada moc-
no zmodyfikowany samochód 
VW, który prezentuje na swo-
im facebookowym profilu.

Z ciekawostek warto odno-
tować fakt, iż znany piłkarski 
portal transferowy – transfer-
markt.pl wycenia  zawodni-
ka Arki na kwotę 50 tysięcy 
euro.
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Maciej Wardziński w Pogoni Lębork!
TRANSFER | To może być hit transferowy przerwy zimowej w IV lidze. W poniedziałek 8 lutego na treningu Pogoni 
pojawił się obiecujący napastnik Arki Gdynia Maciej Wardziński. Dzień później podpisane zostały stosowne do-
kumenty z 22-letnim zawodnikiem i jego klubem. Wardziński do Pogoni trafił w ramach półrocznego wypoży-
czenia i ma znacznie zwiększyć siłę ofensywną zespołu.

Występy Macieja Wardziń-
skiego w seniorskich dru-
żynach Arki w oficjalnych 
meczach:

Sezon 2012/13
III liga 6 meczów/0 goli

Sezon 2013/14
III liga 27/ 5

Sezon 2014/15
III liga 11/ 5

I liga 8/2
PP 1/0

Sezon 2015/2016 (jesień)
III liga 15/6

Łącznie: III liga 59/16 
I liga 8/ 2 PP 1/0

TENIS STOŁOWY | 
W sobotę 6 lutego 2016 r. 
II ligowe rozgrywki sezonu 
2015/2016 wznowili tenisiści 
stołowi GKS TĘCZA Nowa 
Wieś Lęborska. Na inaugu-
rację drugiej rundy wybrali 
się do Bydgoszczy by gdzie 
wygrali z miejscowym ze-
pspołem – Tęcza.

Mecz sąsiadujących w ta-
beli zespołów (IV miejsce 
TĘCZA, V miejsce GWIAZ-
DA II) zapowiadał się bardzo 
emocjonująco. Przypomnijmy, 
że w pierwszej rundzie Tęcza 
minimalnie wygrała 6-4. I tym 
razem emocji nie brakowało. 
Po pierwszej serii gier poje-
dynczych był remis 2:2. Gry 
deblowe również zakończyły 
się podziałem punktów. Przy 
stanie meczu 3:3 do stołu 
podeszli Mateusz Giełażyn 
i Krzysztof Piński. Obaj nie 
zawiedli i wygrali swoje po-
jedynki. Wynik ustalił Andrzej 
Czubaty i ostatecznie Tęcza 
wygrała 6:4. Punkty dla naszej 
drużyny zdobyli: Andrzej Czu-
baty i Krzysztof Piński po 2,5 
oraz Mateusz Giełażyn 1.

Kolejny mecz drużyny, któ-
ry rozegrany zostanie 19 lu-
tego 2016 r. o godzinie 19.00 
w Zespole Szkół w Nowej Wsi 
Lęborskiej. Przeciwnikiem te-
nisistów będzie drużyna z To-
runia Energa - Manekin III.

Zwycięstwo 
w Bydgoszczy






