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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Efektem tegorocznych prac 
wykopaliskowych w podlę-
borskim Czarnówku są praw-
dziwie sensacyjne odkrycia. 
W sierpniowym numerze 
Expressu Powiatu Lęborskie-
go pisaliśmy o wykopanym 
tam fajansowym Skarabeuszu 
z fajansu, który mógł po-
chodzić z czasów Cesarstwa 
Rzymskiego i trafi ć nad Bałtyk 

ze starożytnego Egiptu. Wrze-
śniowe odkrycia również moż-
na określić mianem „archeolo-
gicznej sensacji”. W grobie 
datowanym na przełom II i III 
w. n.e. gdzie pochowano mło-
dą dziewczynkę znaleziono 
szklany puchar z wymalowa-
nymi białymi i niebieskimi ła-
będziami i szklaną rybę z wy-
raźnie uwypuklonymi oczami 
i płetwami. 
-To przedmiot jedyny w swo-
im rodzaju, nigdzie indziej nie 

natknęliśmy się na informacje 
o podobnym znalezisku – pod-
kreśla Agnieszka Krzysiak, 
archeolog z Muzem w Lę-
borku, kierownik wykopalisk 
w Czarnówku. - Ryba została 
wyjątkowo starannie wykona-
na i zachowała się też w świet-
nym stanie. Podejrzewamy, że 
to pochodzi ona z syryjskich 
warsztatów lub z terenów pro-
wincji Imperium Rzymskiego. 
Dokładne ustalenie pochodze-
nia tego przedmiotu będzie 

jednak wyjątkowo trudne.
W grobie, w którym znaleziono 
szklaną rybę pochowano mło-
dą dziewczynę, która mogła 
mieć wysoką pozycję społecz-
ną. Oprócz pucharu i szklanej 
ryby znaleziono tam bowiem 
także srebrną zapinkę i szklane 
paciorki. Takie przedmioty na 
przełomie II i III w. n. E były 
szczególnie cenne i trudno 
dostępne.
Wykopaliska w Czarnówku 
potrwają do końca września.

WYKOPALISKA | O tym odkryciu mówi cała Polska. W podlęborskim Czarnówku archeolo-
dzy wykopali w grobie datowanym na przełom II i III w. n.e dobrze zachowaną szklaną rybę. Ten 
unikatowy przedmiot prawdopodobnie powstał w Syrii.

Skarb z Czarnówka

STR. 5

Łeba rezygnuje ze Straży 
Miejskiej. Decyzję w tej 
sprawie podjęli radni pod-
czas wrześniowej sesji.

STR. 8

Na terenie rekreacyjno 
- wypoczynkowym 
w Bukowinie odbyły się 
XV Dożynki Powiatowe. 
Organizatorem tegorocz-
nego Święta Plonów, 
które miało miejsce 5 
września była Gmina 
Cewice i Starostwo Po-
wiatowe w Lęborku.
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WIĘCEJ STR. 3

ŁEBA BEZ STRAŻY 
MIEJSKIEJ

ŚWIĘTO PLONÓW 
W BUKOWINIE
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Prezentację poprowadzą: 
Łukasz Salwarowski, Redak-
tor Naczelny „Głosu Senio-
ra” oraz Ryszard Bujak, pre-
zes Stowarzyszenia MANKO 
-organizator Ogólnopolskiej 
Karty Seniora.

Ogólnopolska Karta Senio-
ra upoważnia osoby po 60 
roku życia do korzystania 
z atrakcyjnych zniżek w fi r-
mach i instytucjach partner-
skich. Dbałość o aktywizację 
środowisk seniorskich oraz 
ich zdrowie i bezpieczeń-
stwo to bardzo istotny aspekt 
działalności tego przedsię-
wzięcia. Żeby ułatwić senio-
rom dostęp do ofert różnych 
branż, we współpracy z part-
nerami została wdrożona 
Ogólnopolska Karta Senio-
ra. By dołączyć do projektu, 
senior uzupełnia formularz 
zgłoszeniowy.

Do tej pory Ogólnopol-
ską Kartę Seniora wsparło 
ponad 200 fi rm i instytu-
cji. Wśród nich znalazły się 
m.in.: uzdrowiska, ośrodki 
wypoczynkowe, gabinety 
medyczne, restauracje, kina, 

teatry. Każdy z partnerów 
zaoferował zniżkę posiada-
czom Karty Seniora od 5 do 

nawet 70%. Ogólnopolską 
Kartę Seniora użytkuje już 
ponad 13 tys. osób, a ilość 

użytkowników wzrasta śred-
nio o około 600 osób mie-
sięcznie.

Karta Seniora w Łebie
SPOTKANIE | Wdrożenie w Łebie Ogólnopolskiej Karty Seniora będzie tematem spotkania, 
które zapowiedziano na 17 września w Hotelu Wodnik w Łebie. 

Powstanie trasy to efekt 
ubiegłorocznego porozu-
mienia stowarzyszenia ze 
Starostwem Powiatowym 
w Lęborku. W jego ramach 
powiat zadbał o wszelkie 
niezbędne pozwolenia, sfi -
nansował kupno niezbęd-
nych materiałów (farby, 
pędzle, szablony itd). Ro-
werzyści zajmują się nato-
miast oznakowaniem tras, 
zazwyczaj prace wykony-
wane są w grupach trzyoso-
bowych i w czasie wolnym 
od pracy.  Znakowanie wy-
maga staranności i jest cza-

Rowerzyści oznakowali trasę
WYPOCZYNEK | Na terenie powiatu lęborskiego pojawiła się nowa trasa rowerowa,któ-
ra prowadzi z Lęborka nad jezioro Osowskie. Żółtą trasę o długości około 20 km oznakowali 
rowerzyści ze Stowarzyszenia Rowerowego „Lew Lębork”.

sochłonne, aby oznakować 20 
km trasę rowerzyści muszą 
przejechać około 100 km.

- W ramach umowy do 
przyszłego roku ma powstać 
w sumie 5 tras rowerowych 
- tłumaczy Adam Matu-
szek, prezes „Lwa Lębork”. 
- W ubiegłym roku ozna-
kowaliśmy niebieską trasę 
o długości około 18 km do 
Dębu Świętopełka, kilka dni 

temu skończyliśmy oznako-
wanie żółtej trasy nad Jezio-
ro Osowskie. Do przyszłego 
roku stworzymy jeszcze trzy 
inne trasy, postaramy się, 
żeby przebiegały one przez 
ciekawe krajobrazowo miej-
sca na terenie powiatu.

Lęborscy rowerzyści pod-
kreślają, że wytyczone przez 
nich szlaki mają być formą 
promowania jazdy na rowe-

rze jako formy rekreacji dla 
całej rodziny.

-Wiadomo,że każdy ro-
werzysta ma swoje własne 
szlaki.Korzystając z naszych 
oznakowań można być jed-
nak pewnym, że niezboczy 
się z trasy. To także dobry 
pomysł dla osób spoza nasze-
gorejonu - podkreśla prezes 
Lwa Lębork.

(GB)
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Policjanci z lęborskiej 
komendy wzmożonym 
nadzorem objęli wszystkie 
placówki oświatowe znaj-
dujące się na terenie powia-
tu lęborskiego.W ramach 
akcji dzielnicowi prowadzi-
li w najmłodszych klasach 
szkół podstawowych poga-
danki z uczniami na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Funkcjonariu-
sze z drogówki kontrolowali 
autobusy przewożące dzieci 
do szkoły.

W ramach działań mundu-
rowi sprawdzili trzeźwość 
184 kierujących pojazdami 
i ujawnili dwóch kierują-
cych znajdujących się pod 
wpływem alkoholu. Funk-
cjonariusze wystawili 70 
mandatów karnych, w tym 
47 za naruszenie przepisów 
w ruchu drogowym, zasto-

sowali 19 pouczeń i sporzą-
dzili 9 wniosków o ukaranie 
do sądu. Ujawniono 24 po-
jazdy z usterkami technicz-
nymi.

Pomimo tego, że działania 
„Bezpieczna droga do szko-
ły” ofi cjalnie zakończyły się 
04 września, lęborscy mun-
durowi nie ustają w stara-
niach o poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
Na bieżąco sprawdzają stan 
i poprawność oznakowania 
dróg oraz egzekwują od ich 
użytkowników stosowanie 
się do przepisów wynikają-
cych z ustawy „Prawo o ru-
chu drogowym”. Lęborscy 
policjanci na wrzesień i ko-
lejne miesiące zaplanowali 
szereg spotkań w szkołach 
i przedszkolach, na których 
poruszać będą tę problema-
tykę. (GB)

FINAŁ „BEZPIECZNEJ 
DROGI DO SZKOŁY”
proFilaktyka | Lęborscy policjanci w pierwszych 
dniach września prowadzili działania „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.
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Odkrycie nekropolii 
w Czarnówku to efekt prac 
budowlanych, które miały 
tam miejsce 40 lat temu. 
Jeden z mieszkańców wsi 
podczas rozbudowy domu 
natrafił na popielnicę, czyli 
naczynię, w którym chowa-
no zmarłych (w tym przy-
padku przedmiot pochodził 
z okresu kultury oksyw-
skiej).

Pierwsze wykopaliska na 
tym cmentarzysku przepro-
wadziła od roku 1973 do 
roku 2000 Dorota Rudnicka 
z Muzeum Archeologiczne-
go w Gdańsku. W tych la-
tach, podczas 17 sezonów 
badawczych rozpoznano 
obszar ok. 50 arów, na któ-
rych zarejestrowano 443 
groby (szkieletowe i ciało-
palne). Od 2008 roku prace 
badawcze na stanowisku 
w Czarnówku koordyno-
wane były przez Muzeum 
w Lęborku, a ich kierowni-
kiem została mgr Agniesz-
ka Krzysiak. 

-Łącznie na stanowisku 
w Czarnówku zarejestro-
wano, wyeksplorowano 
i zadokumentowano niemal 
3000 obiektów archeolo-
gicznych, w przeważającej 
większości grobów szkie-
letowych z pierwszych 
wieków naszej ery, a także 
ogromną liczbę zabytków 
(niemal 5000 artefaktów, 
oraz ok. 1000 naczyń gli-
nianych i ich fragmentów), 
nieporównywalną z żad-
nym innym cmentarzy-
skiem starożytnym z ziem 
polskich – podkreślają ar-
cheolodzy.

Teraz nekropolia w Czar-
nówku, czyli cmentarzysko 
ludności kultury pomorskiej, 
oksywskiej i wielbarskiej 
oraz z okresu wczesnego śre-
dniowiecza jest w tej chwili 
największą, całkowicie prze-
badaną nekropolią z późnej 
starożytności w Europie 
Środkowej. To miejsce ma 
również kluczowe znaczenie 
dla archeologii Europy Środ-
kowej i północnej.

Badacze podkreślają, że 
Czarnówko jest wyjątkowym 
miejscem, bo znajdują się 
tam grobowce z różnych krę-
gów kulturowych, miejsce 
przypomina trochę współ-
czesne, miejskie nekropolie.

-Najstarsze nagrobki po-
chodzą jeszcze z neolitu, 
więc to III tysiąclecie p.n.e., 
najnowsze datujemy na XII 
w. To oznacza, że z cmenta-
rza korzystano przez 4,5 tys 
lat – podkreślają archeolo-
dzy.

Równie atrakcyjnym miej-
scem dla archeologów jest 
także pobliskie Wilkowo, 
gdzie stanowisko archeolo-
giczne powstało w latach 30 
tych ubiegłego wieku. Po-
dobnie, jak w Czarnówku do 
odkrycia nekropolii doszło 
przypadkiem – mieściła się 
żwirownia, której pracowni-
cy wykopywali historyczne 

przedmioty. 
Tegoroczne prace 

w Wilkowie potrwają 
do końca września. Ar-
cheologom udało się tam zlo-
kalizować już około 100 do-
brze zachowanych grobów.  
Jeszcze przed II wojną świa-
tową prace archeologiczne 
realizowano w podlęborskim 
Lubowidzu, gdzie natrafio-
no na cmentarzysko kultury 
wielbarskiej. Znalezione tam 
przedmioty były tak kluczo-
we, że nazwą „faza lubo-
widzka” określa się okres 
przedrzymski oraz wczesny 
okres rzymski kultury wiel-
barskiej.

-Tak duża liczba cmenta-
rzysk znajdowanych na te-
renie powiatu lęborskiego 
na pewno świadczy o tym, 
że te tereny były wyjątkowo 
mocno zaludnione i szyb-
ko się rozwijały – zaznacza 
Agnieszka Krzysiak.

Po zakończeniu prac wyko-
paliskowych w Czarnówku 
i Wilkowie archeolodzy zaj-
mą się pieczołowitym i skru-
pulatnym katalogowaniem 
i opracowywaniem znale-
zisk. W grudniu ukaże się 
także specjalistyczna książka 
opisująca znaleziska z Czar-
nówka.

Grzegorz Bryszewski

INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny i komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności, natomiast 
wyposażony jest w sprzęt 
do ratowania życia matki 
i noworodka, kwalifikujący 
do wyższego - II stopnia.  

- Z biegiem czasu oraz na-
bieranego doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają przedstawiciele kliniki.  
Zespół oddziału położniczo 
- neonatologicznego two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w dzie-
dzinie ginekologii, położ-
nictwa, neonatologii oraz 
anestezjologii. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra lekar-
ska stanowi gwarancję bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką, jak i nad dzieckiem. 
Położne i pielęgniarki ukoń-
czyły liczne kursy specjali-
styczne uprawniające m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania krwi pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych noworodków. 
Nowo powstały oddział 
położniczy jest jedynym 
prywatnym oddziałem na 
obszarze województwa po-
morskiego. 

-Dyżurujemy 24h na 
dobę, przez 7 dni w tygo-
dniu. Każda przyszła mama 
może liczyć na komfort, 

bezpieczeństwo i opiekę 
medyczną na najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają przedstawiciele kliniki 

Wszelkie dodatkowe in-
formacje i szczegóły udzie-
lane są pod dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na stronie internetowej i FB 
Kliniki:

 
58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

 

Nowa oferta 
CliNiCa MediCa

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!

Ziemia może kryć 
kolejne skarby
WYKOPALISKA | Czarnówko to nie jedyna miejscowość w powiecie, gdzie ziemia kryje 
skarby z okresu II w. n.e. Ważne i cenne przedmioty znajdowano także w Lubowidzu oraz 
w Wilkowie. W tej ostatniej miejscowości archeolodzy będą pracowali do końca września. 
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Trwają też konsultację społecz-
ne Strategii 2030, które potrwa-
ją do końca września br. Kon-
sultacje prowadzone są online 
i wspierane przez internetową 
grę strategiczną „My w 2030”. 
Ponadto, w każdym z powia-
tów  Obszaru Metropolitarnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot odbędą 
się spotkania konsultacyjno-
informacyjne. Konsultacje te 
rozpoczęło ww. inauguracyjne 
posiedzenie Rady Programo-
wej OMG-G-S, które otworzył 
Paweł Adamowicz - Prezydent 
Gdańska. Przewodniczącym 
Rady został Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Po-
morskiego. 

Tym chcemy być

Zgodnie z zaproponowaną 
w projekcie dokumentu wizją, 
OMG-G-S ma być w 2030 roku 
innowacyjną, zrównoważoną 
i konkurencyjną metropolią 
XXI wieku.  Celem Strategii 
2030 jest stworzenie mechani-
zmów mających umacniać ko-
ordynację działań, współpracę 

międzysektorową oraz uzyski-
wanie kompromisowych roz-
wiązań dla lepszego rozwoju 
każdego z partnerów OM.
Dzięki współpracy zaangażo-
wanych partnerów, Obszar Me-
tropolitarny do 2030 roku ma 
być m. in. :
1. Trzecim centrum 
     gospodarczym kraju, 
2. Obszarem zamieszkałym
     przez 1,5 miliona 
     mieszkańców,
3. Metropolią atrakcyjną dla
     przyjezdnych, w tym 
     obcokrajowców,
4. Metropolią 
    ze skoordynowanym 
    systemem planowania 
    przestrzennego,
5. Krajowym liderem 
    w zakresie wykorzystania 
    mobilności aktywnej
    i rozwiązań multimodalnych,
6. Największym nadbałtyckim
     zespołem portowym 
     i węzłem logistycznym,
7. Największym w basenie
    Morza Bałtyckiego centrum 
    czasu wolnego i turystyki, 
8. Najważniejszym w Polsce

    miejscem dialogu 
    społecznego.

Cele strategiczne i obszary 
współpracy

Strategia wskazuje trzy główne 
cele strategiczne, a w każdym 
z nich priorytetowe obszary 
współpracy. 
Pierwszym celem strategicz-
nym jest rozwój społeczny, 
który obejmuje edukację oraz 
szeroko rozumiane sprawy 
mieszkańców. W celach tema-
tycznych znalazły się takie za-
łożenia jak: rozwój i poprawa 
jakości edukacji, wsparcie dla 
rodzin i ograniczenie odpływu 
migracyjnego, poprawa dostęp-
ności i jakości usług publicz-
nych.
Kolejnym celem strategicznym 
jest kreowanie innowacyjnej 
i aktywnej gospodarki, a dzia-
łania, które będzie obejmować 
to promocja i inwestycje oraz 
innowacyjność i przedsiębior-
czość. Zadanie ma być zre-
alizowane poprzez wsparcie 
metropolitarnego rynku pracy, 

rozwoju turystyki i przemysłów 
czasu wolnego oraz wspieranie 
lokalnych przedsiębiorstw na 
rynku globalnym.
Ostatni cel strategiczny, 
„zrównoważona przestrzeń” 
, obejmuje rozwój transportu, 
koordynację planowania prze-
strzennego oraz ochronę środo-
wiska poprzez takie działania 
jak usprawnienie zarządzania 
transportem publicznym, two-
rzenie stref przemysłowo – 
usługowych, rozwój energetyki 
odnawialnej oraz podnoszenia 
efektywności energetycznej. 

Strategia OM 2030 dla miesz-
kańców

Dokument Strategii 2030 będzie 
dostępny na stronie www.me-
tropoliagdansk.pl, gdzie znaj-
dzie się kontakt do przesyła-
nia uwag. Pod adresem http://
myw2030.metropoliagdansk.
pl jest dostępna gra strategicz-
na, dzięki której będzie można 
poznać mechanizmy zarządza-
nia metropolią i wskazać kie-
runki jej rozwoju.

Obszar Metropolitalny buduje strategię 
POMORZE | 24 sierpnia w Olivia Business Centre odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot (OM-G-G-S), który będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030. W jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni pu-
blicznych metropolii, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Posiedzenie 
Rady Programo-
wej Obszaru Me-

tropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot komentuje Zbigniew 
Canowiecki – prezes Pracodaw-
ców Pomorza:

- Rada Programowa to dobre 
forum wymiany różnych opinii na 
tematy trudne, związane z bu-
dowaniem spoistości myślenia 
o wspólnym działaniu w ramach 
Obszaru Metropolitarnego. Jej 
skład gwarantuje możliwość po-
znawania różnorodnych opinii i 
rozmaitych punktów widzenia, 
jednak najtrudniejszym zadaniem 
w budowaniu Metropolii jest prze-
łamywanie schematów myślenia, 
zmiana ludzkiej mentalności, zro-
zumienie, że tylko we wspólnym 
działaniu możemy zbudować naj-
lepszą strategię rozwoju naszej 
Metropolii a w konsekwencji woje-
wództwa. Służyć temu będzie fakt, 
że przewodniczącym Rady Progra-
mowej został marszałek Mieczy-
sław Struk. Ponieważ skład Rady 

gwarantuje bardzo duży potencjał 
intelektualny, wysłuchaliśmy wielu 
cennych wypowiedzi. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz mówił 
o procesie budowania świadomo-
ści społeczeństwa obywatelskiego 
tworzącego Obszar Metropolitarny. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Or-
łowski i b. europoseł Jan Kozłowski 
przekonywali o konieczności prze-
dłużenia działalności Obszaru Me-
tropolitarnego poza horyzont roku 
2020, kiedy skończą się korzystne 
dla Polski przydziały środków unij-
nych. Jan Szomburg z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową 
uczulał środowiska gospodarcze 
na zjawiska z którymi zetkną się 
one niebawem, czyli zmiany poko-
leniowe w kierownictwach wielu 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz znaczne podwyżki płac pra-
cowników w ramach równania do 
pensji w UE. Z ciekawym pomysłem 
wystąpił Jan Ryszard Kurylczyk – b. 
wojewoda pomorski, b. wicemini-
ster infrastruktury. Uważał on, że 
nazwa OM-G-G-S jest zbyt długa, 
mało zrozumiała i może zniechęcać 
społeczeństwo. Zaproponował na-
zwę TRIOTON, co idealnie oddaje 
istotę sprawy, wiadomo, że chodzi 
głównie o współpracę trzech i żeby 
to był jeden ton.

NAJTRUDNIEJ 
ZMIENIĆ 
MENTALNOŚĆ

Inicjatorem nazwania ulicy 
wzdłuż płotu Sanktuarium św. 
Jakuba do ulicy Basztowej jest 
o. Roman Zioła, proboszcz pa-
rafi i. Nadanie nazwy ulicy ma 
pomóc w upamiętnieniu o. Lu-
cjusza Chodukiewicza, pierw-
szego polskiego duchownego, 
który przyjechał do Lęborka 
(na ziemie odzyskane) po za-
kończeniu II wojny światowej.
Pomysł nazwy ronda przy ul. 
Krzywoustego to natomiast 
inicjatywa lęborskiego od-
działu Klubu Gazety Polskiej.
Danuta Siedzikówna „Inka” 
była sanitariuszką 4. szwadro-
nu odtworzonej na Białostoc-
czyźnie 5 Wileńskiej Brygady 
AK. Po aresztowaniu była 
bita i poniżana, mimo to od-
mówiła składania zeznań ob-
ciążających członków brygad 
wileńskich AK. „Inka” została 
skazana na śmierć za działal-
ność wywrotową przez komu-
nistyczny sąd 3 sierpnia 1946 
r. W chwili śmierci była nie-
pełnoletnia, miała 17 lat. Ciało 
„Inki” udało się odnaleźć do-
piero w 2015 roku. 
(GB)

Patriotyczna ulica i rondo?
INICJATYWA |Ulica przy Sanktuarium św. Jakuba może zostać ulicą o. Lucjusza Chodukie-
wicza a rondo przy ulicy Krzywoustego (w budowie) może stać się rondem Danuty Siedzi-
kówny „Inki”. Takie propozycje zostały już pozytywnie ocenione przez komisje Rady Miejskiej, 
ostateczną decyzję w tych sprawach podejmą miejscy radni.

Choć impreza nie przyciągnęła 
tłumów grzybiarzy to upłynę-
ła pod hasłem zdrowej rywali-
zacji, wspólnego rozgrzewają-
cego posiłku, sympatycznych 
rozmów przy stole oraz dekla-
racjach o ponownym wspól-
nym spotkaniu za rok.
Zbiory grzybów były słabe 
(wszystkiemu winna oczywi-
ście tegoroczna susza), ale las 
ugościł uczestników możliwie 
najlepiej oferując chociażby 
jagody, czy też wrzos na nie-
dzielną dekorację stołu.
Organizatorzy tłumaczą, że 
Hasło Aktywne Grzybobranie 

nie jest przypadkowym, albo-
wiem miejsce, w którym od-
bywał się konkurs zlokalizo-
wane jest w obszarze leśnym, 
w którym ruch samochodo-
wy jest zabroniony, dlatego 
też uczestnicy zmuszeni byli 
przybyć na nie rowerami bądź 
pieszo.
Inicjatywa okazała się ciekawą 
gratką dla przejeżdżającego 
nieopodal peletonu rowerzy-
stów zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Rowerowym Lę-
borski Lew. Udało się bowiem 
połączyć obie imprezy.
(GB)

AKTYWNE GRZYBOBRANIE 
W CEWICACH
rajD | Nad Jeziorem Osowskim odbyła się II edycja 
Aktywnego Grzybobrania. Wydarzenie zorganizowało 
Nadleśnictwo Cewice razem z Gminnym Centrum Kultury 
w Cewicach. 
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Jak duży zasięg obejmuje re-
alizowana przez Samorząd 
Województwa sfera eduka-
cji, kultury i sportu? 

- Zadaniem  województwa jest, 
aby we  wspomnianych  dzie-
dzinach   rozwój  kształtował 
się   równomiernie w całym 
województwie. 

Co ma Pan na myśli?

- Jeżeli chodzi o edukację to 
przeorientowanie od podstaw 
zarówno edukacji, jak i  spo-
sobu myślenia  dzieci i rodzi-
ców, aby po zakończonym 
etapie nauki  czy to zawodo-
wym, ponadgimnazjalnym, 
czy wyższym osiągnąć sa-
tysfakcję, a co za tym  idzie - 
pracę . Ważna jest możliwość 
rozwoju  na każdym etapie 
naszego życia, mam na myśli 
dostosowanie edukacji do po-
trzeb rynku pracy.

To znaczy, że edukacja 
w naszym województwie nie 
jest dostosowana do potrzeb 
rynku pracy?

- Powiem  więcej, nie jest do-
stosowana nawet w Polsce. 
Konieczne jest nowe otwar-

cie. Ludzie, którzy wyjechali 
z naszego kraju do pracy za 
granicą, to doskonale wy-
kwalifi kowani fachowcy. Oni 
uczyli się w dobrych szkołach 
zawodowych. Musimy wrócić 
do kształtowania już we wcze-
snoszkolnym  nauczaniu ele-
mentów  logicznego myślenia, 
rozwijania umiejętności mate-
matycznych. Dzieci  powinny 
mieć od początku kształto-
waną  tę wrażliwość , żeby 
kierunki inżynierskie na na-
szych uczelniach nie świeciły 
pustkami. Dzięki temu lepiej 
skonsumujemy środki unijne, 
a nasz kraj będzie się lepiej 
rozwijał.  Ważne jest, aby to 
nasi inżynierowie tworzyli 
kadry w  fi rmach zajmujących 
się najnowszymi technolo-
giami. Oczywiście nie można 
zapominać o nauce języków 
obcych, których znajomość 
w dzisiejszych realiach jest 
nie do przecenienia. Ale tak 
naprawdę o tym wiedzą juz 
chyba wszyscy.

A co z tymi osobami, które 
nie odnajdują się w przed-
miotach ścisłych, matematy-
ce, fi zyce, chemii?

- Myślę, że trzeba się dobrze 

zastanowić, zanim wybierze 
się kierunek humanistyczny. 
W tej chwili mamy nadmiar 
osób  z wykształceniem huma-
nistycznym. Czy ten trend się 

utrzyma, trudno przewidzieć. 
Ważne, by być dobrym w tym, 
co się robi. Z dzisiejszej per-
spektywy uważam, że warto 
skończyć szkołę zawodową 

lub technikum i zdobyć kon-
kretny zawód, poszukiwany na 
rynku pracy. Nie każdy musi 
skończyć studia wyższe, ale 
każdy powinien umieć dobrze 
obliczyć podstawowe zadania. 

Jak powinno być zorganizo-
wane szkolnictwo zawodo-
we?

- Na poziomie kształcenia 
ponadgimnazjalnego to sa-
morządy powiatowe powinny 
być zainteresowane tworze-
niem szkolnictwa zawodowe-
go. W wielu szkołach istnieje 
możliwość zorganizowania  
tego typu szkół. Praktykę za-
pewnią zakłady pracy, których 
nie brakuje, i które dobrze 
nauczą podstaw zawodu. Sa-
morząd województwa będzie 
wspierał takie inicjatywy.  
Jeśli chodzi o uczelnie kształ-
cące inżynierów, konieczna 
jest współpraca z sektorem 
przedsiębiorstw tworzących 
nowe technologie. W drugą 
stronę przedsiębiorstwa będą 
mogły skorzystać ze środków 
unijnych pod warunkiem, że 
będą prowadzić prace badaw-
cze i szkolić przyszłą kadrę 
inżynierską. Na Pomorzu nie 
brakuje fi rm, które są w stanie 

kształcić. Wymienię tu cho-
ciażby te najpotężniejsze jak 
Lotos, Energa czy bytowski 
Drutex. 

To wszystko jest bardzo za-
sadne, wiele osób myśli w ten 
sam sposób. Pytanie tylko, 
co zrobić, aby ten głos był 
słyszalny dla decydentów?

- Najważniejsze, że problem 
zaczyna być dostrzegany 
przez wiele środowisk. Myślę, 
że kwestią czasu jest wdro-
żenie rozwiązań mogących 
naprawić sytuację. Ja sam 
deklaruję podjęcie niezbęd-
nych działań w tym kierunku. 
Nie jest pewnie już tajemni-
cą, że zamierzam się ubie-
gać o mandat posła. Właśnie 
sprawy edukacji  stawiać będę 
jako priorytet moich działań. 
Jakiś czas temu zostałem prze-
konany przez wiele uznanych 
osób, aby podjąć rękawicę 
i skonfrontować wieloletnie 
doświadczenie samorządowe 
z prawdziwą polityką. Jako 
człowiek sportu nie boję się 
wyzwań, więc uważam, że 
mogę być przydatny w two-
rzeniu nowych rozwiązań, 
m.in. właśnie w dziedzinie 
edukcaji.

Konieczne nowe otwarcie w edukacji
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim – Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Pomysł likwidacji Straży 
Miejskiej to efekt sygnałów 
od mieszkańców, którzy pod-
kreślali, że strażnicy działają 
zbyt wolno albo nawet igno-
rują zgłoszenia do mieszkań-
ców. Wniosek o likwidację 
Straży Miejskiej trafi ł do 
rady już 17 sierpnia. Zadecy-
dowano jednak, żeby opinię 
o likwidacji wyraził Komen-
dant Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku. Komendant był 
przeciwko likwidacji SM i ar-
gumentował, że współpraca 
tej jednostki z komisariatem 
policji w Łebie układa się 
bardzo dobrze. Dla radnych 
taka opinia nie była jednak 
wiążąca, nad likwidacją gło-
sowano więc podczas wrze-
śniowej sesji. 11 radnych 
było za rozwiązaniem straży, 
2 osoby były przeciw a jedna 
wstrzymała się od głosu.
Aktualnie Straż Miejska 
w Łebie zatrudnia trzech 
funkcjonariuszy. Procedura li-
kwidacji tej jednostki ma po-
trwać około trzech miesięcy.
Na rezygnacji ze Straży Miej-

skiej miasto ma zaoszczę-
dzić rocznie ok. 250 tys. zł.

Likwidacje na Pomorzu

Decyzja o likwidacji Straży 
Miejskiej w Łebie to kolejny 
taki przypadek w wojewódz-
twie pomorskim. W bieżącym 
roku Straż Miejską zlikwido-
wano już w Czersku i Gnie-
wie. W obu miejscowościach 
było to wynikiem skarg miesz-
kańców, którzy argumento-

wali, że strażnicy skupiają się 
głównie na zarabianiu pienię-
dzy dla gminy z mandatów, 
a pozostałe sprawy (jak dbanie 
o bezpieczeństwo) stawiali 
dopiero na drugim miejscu.
Inicjatywy związane z li-
kwidacją Straży Miej-
skiej pojawiały się także 
w Słupsku i w Gdańsku. 
W Pelplinie i Chojnicach 
zaplanowano referenda 
w sprawie likwidacji SM.
Negatywne reakcje związane 

ze skutecznością działania 
strażników miejskich pojawi-
ły się także w odpowiedzi na 
kuriozalny mandat, który wy-
stawiono w Czersku w 2014 
roku. Za przekroczenie do-
zwolonej prędkości ukarano 
tam jednego z mieszkańców, 
a dowodem było zdjęcie po-
jazdu, który jechał na lawecie. 
Mandat ostatecznie anulowa-
no, ale Straż Miejska stała 
się obiektem żartów w całej 
Polsce. (GB)

Łeba bez Straży Miejskiej
SAMORZĄD | Łeba rezygnuje ze Straży Miejskiej. Decyzję w tej sprawie podjęli radni pod-
czas wrześniowej sesji. Powiatowi radni spotkali 

się w piątek 11 września 
o godzinie 13. Kilkanaście 
minut trwały dyskusje na 
temat sprawozdania Sta-
rosty z wykonania wcze-
śniejszych  prac Zarządu 
Powiatu w okresie między 
sesjami, przez kolejną go-
dzinę radni rozpatrywali 
uchwały.
Ta część spotkania radnych 
poszła wyjątkowo spraw-
nie, wszystkie uchwały 
(było ich 9) zostały prze-
głosowane, większość prze-
głosowano jednogłośnie.
Radni zgodzili się więc na 
udział Powiatu Lęborskie-
go jako Partnera Wiodące-
go w projekcie partnerskim 
pn.: „Aktywizacja społecz-
no-zawodowa mieszkań-
ców powiatu lęborskiego”, 
przystąpienie do wspól-
nej realizacji projektu pn. 
„Zdolni z Pomorza” pla-
nowanego do realizacji 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-20120.

Efektem piątkowej sesji 
będą także inwestycje 
drogowe - remont jednej 
z dróg powiatowych i prace 
w okolicach ulicy Pionie-
rów i Buczka.
W trakcie powiatowej sesji 
zmieniono także składy 
osobowe stałych Komisji 
Rady Powiatu i powołano 
Komisję Statutową, która 
ma opiniować zmianę Sta-
tutu Powiatu Lęborskiego. 
W skład Komisji Statuto-
wej weszli radni - Krzysz-
tof Pruszak, Ryszard Wenta, 
Edmund Głombiewski, 
Huber Namyślak i Grze-
gorz Świderski.
(GB)

9 UCHWAŁ NA GODZINĘ
SeSja | To była szybka i konkretna sesja Rady Powiatu 
Lęborskiego. Podczas spotkania powiatowych radnych 
w piątek 11 września rozpatrywano 9 uchwał. Wszystkie 
zostały poparte przez radnych, część z nich - jednogłośnie.
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Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą dziękczynną 
w kościele p.w. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, 
którą odprawił ks. proboszcz 
Tomasz Zimny wraz z ks. 
Dziekanem Zenonem Mysz-
kiem.

Po Mszy św. barwny koro-
wód, poprowadzony przez 
starostów dożynek, państwa 
Halinę i Bogdana Klejsów, 
przemaszerował na teren re-
kreacyjno – wypoczynkowy 
w Bukowinie. Tu odbył się

koncert Orkiestry Dętej 
„Ziemia Lęborska” pod prze-
wodnictwem Pani Wiesławy 
Wojciechowicz. Przemówie-
nie okolicznościowe wygło-
siła Teresa Ossowska – Szara, 
starosta lęborski oraz

Jerzy Pernal, wójt gminy 
Cewice.

Starostowie dożynek prze-
kazali na ręce Starosty i Wój-
ta bochen chleba wypieczony 
z tegorocznych zbiorów, któ-
rym przełamano się  z wszyst-
kimi zgromadzonymi uczest-
nikami imprezy.

Komisja konkursowa na-
grodziła wieńce, które ich 
zdaniem zasłużyły na szcze-
gólne uznanie. I miejsce zajął 
wieniec dożynkowy Sołec-
twa  Bukowina, II miejsce 
Sołectwo Cewice, natomiast 
III miejsce Sołectwo Wicko.
Wszystkie sołectwa uczestni-
czące w konkursie otrzymały 
okolicznościowe dyplomy 
i nagrody. Podczas imprezy 
rozstrzygnięto i nagrodzono 
także zwycięzców konkursów 
„Żyjmy ładniej” oraz „Siłacza 
dożynkowego”.

Widzowie mieli okazję obej-
rzeć i wysłuchać występy 
artystyczne : zespołów folk-
lorystycznych, tanecznych, 
wokalistów  i instrumentali-
stów.

Jako pierwsi zaprezentowali 
się  tancerze z Młodzieżowe-
go Domu Kultury, tj. „Sto-

krotki, Luz” oraz „La Danza 
Antica”. Towarzyszył im rów-
nież rockowy zespół Silent 
Scream. Następnie zagrała ka-
pela „Levino. Wystąpili także 
zwycięzcy konkursu „Talenty 
Gminy Wicko”: Aleksandra 
Wolańska, oraz Hanna i Ja-
kub Chylińscy, Zespół Pieśni 

i Tańca Ziemia.
Lęborska, soliści Gminne-

go Centrum Kultury w Ce-
wicach, Märeszci oraz Chór 
Gminy Cewice. Uroczystości 
zakończył koncert gwiazdy 
wieczoru - Krystyny Giżow-
skiej

(GB)

Święto Plonów w Bukowinie
DOŻYNKI | Na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Bukowinie odbyły się XV Dożynki 
Powiatowe. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów, które miało miejsce 5 września była 
Gmina Cewice i Starostwo Powiatowe w Lęborku.
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W ciągu trzech  sobót wrze-
śnia, tj. 12, 19 i 26 wrze-
śnia, zostanie nieodpłatnie 
odebrany sprzęt elektryczny 
i elektroniczny bezpośrednio 
z terenu posesji w zabudowie 
jednorodzinnej oraz z miejsc 
gromadzenia odpadów, czyli 
altan śmietnikowych lub po-
jemników w zabudowie wie-
lorodzinnej.

Sprzęt należy wystawić do 
godziny 10.00 w dniu zbiórki 
w danym sektorze.

- Jeżeli zachodzi potrzeba 
odbioru ww. sprzętu bezpo-
średnio z mieszkania lub piw-
nicy budynku należy ten fakt 
zgłosić zbierającemu pod nu-
merem tel. 501 765 295 -tłu-
maczą urzędnicy miejscy 

Do zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego 

zaliczamy m.in.:

• urządzenia gospodarstwa 
domowego (mikrofalówki, 
chłodziarki, odkurzacze, że-
lazka, suszarki, tostery, wagi, 
zegary itp.)

• sprzęt audiowizualny, te-
leinformatyczny (odbiorniki 
RTV, kamery wideo, kompu-
tery, drukarki, kalkulatory, 
telefony itp.)

• narzędzia elektryczne 
i elektroniczne (piły, wier-
tarki, maszyny do szycia, 
kosiarki itp.)

• zabawki (kolejki elektrycz-
ne, konsole, tory wyścigowe 
itp.)

(GB)

BEZPŁATNA ZBIÓRKA 
SPRZĘTU
akcja | Mieszkańcy Lęborka będą mieli możliwość odda-
nia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cza-
sie objazdowej zbiórki organizowanej w miesiącu wrześniu 
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PRZEBIEG KAMPANII

Przez trzy letnie miesiące 
Polskę przemierza SŁUCHO-
BUS – nasze profesjonalne, 
mobilne laboratorium testów 
słuchu. Auto zatrzymuje się 
w centralnych punktach miast, 
miasteczek i wsi. Ekipa naszych 
protetyków słuchu prowadzi 
w nim:

• otwarte,
• bezpłatne,
• w pełni profesjonalne 
  testy słuchu.

Każdemu pacjentowi, który 
przejdzie przez testy przekazu-
jemy konkretne, zindywiduali-
zowane informacje: mówimy, 
w jakim stanie jest ich słuch i co 
należy robić, aby o niego dbać.

Nasze testy są krótkie, bez-
bolesne i w pełni bezpieczne. 
Jak wyglądają?

Test ecola – bardzo krótki, 
przesiewowy test, w trakcie 
którego każdemu „podajemy” 
przez słuchawki dźwięki o natę-
żeniu 30dB w czterech często-
tliwościach (500, 1000, 2000, 
4000Hz) na przemian do prawe-

go i lewego ucha. Ci pacjenci, 
którzy nie usłyszą wszystkich 
sygnałów, kierowani są od razu 
na dokładniejsze badanie au-
diometryczne, wykonywane 
oczywiście na miejscu, w SŁU-
CHOBUSIE.
Badanie audiometryczne – 
określa próg słyszenia, na pod-
stawie którego można określić 
stopień niedosłuchu. Pacjen-
ci mają założone słuchawki, 
a w ręce przycisk, którym sy-
gnalizują moment pojawienia 
się dźwięku. Test rozpoczyna 
się od sprawdzania ucha „lep-
szego”, do którego nadawany 
jest sygnał o określonym natę-
żeniu i częstotliwości. Testujący 
stopniowo zwiększa natężenie 
dźwięku, aż do momentu, gdy 
dziecko usłyszy go i naciśnie 
przycisk. Badanie wykonywane 
jest w 4 częstotliwościach (500, 
1000, 2000 i 4000Hz). Każda 
osoba otrzyma wynik badania, 
który na miejscu będzie obja-
śniony przez naszych protety-
ków.

Jak dowiedzieć się kiedy 
i gdzie prowadzimy testy?

• regularnie odwiedzając stronę 
sluchobus.pl gdzie zawsze po-

dajemy konkretne terminy od-
wiedzin poszczególnych miast 
i adresy miejsc, pod którymi 
można spotkać SŁUCHOBUS

• czytając informacje w prasie 
i internecie

• słuchając serwisów w lokal-
nych stacjach radiowych i tele-
wizyjnych

Narodowy Test Słuchu woj. po-
morskie, mapa przejazdu: slu-
chobus.pl

• 18.09. piątek: 
Gdynia - Plac Kaszubski

• 19.09 sobota: Rumia 
- parking przy MOSIR  
Rumia (ul. Mickiewicza 49)

• 20.09 niedziela: Wejherowo 
- Plac przy FILHARMONII 
KASZUBSKIEJ 
ul.Jana III Sobieskiego 255

• 21.09 poniedziałek: 
Lębork Plac Pokoju

• 25.09 piątek: 
Pruszcz Gdański 
- deptak - ulica Waląga 
(koło Biedronki)

NARODOWY TEST SŁUCHU
Narodowy Test Słuchu jest prowadzoną od czterech lat, największą w Polsce kampanią 
społeczną dotyczącą profilaktyki chorób słuchu. Dotychczas sprawdziliśmy jak słyszy 40 
tysięcy Polek i Polaków. Nasza kampania została doceniona przez jury konkursów KNOW 
HEALTH 2013 oraz Kampanie Społeczne 2012.

Spotkanie rozpoczęto czy-
taniem książki przez władze 
samorządowe i zaproszone 
osoby, później do wspólnego 
czytania włączali się zaintere-
sowani mieszkańcy miasta.

Organizatorzy przygotowa-
li także dodatkowe atrakcje: 
sklep Wokulskiego ze szma-
cianymi lalkami, Pracownię 
Geistsa i Ochockiego, w któ-
rej można było obejrzeć 100-
letnie szkła laboratoryjne, po-
słuchać wywiadu z Ochockim 
i przeprowadzić eksperymenty 
z mediami kriogenicznymi, 
atramentami sympatycznymi 
oraz z maszyną elektrostatycz-
ną, a to wszystko pod okiem 
animatorów z fi rmy Smart Lab 
z Gdyni. Inne atrakcje towarzy-
szące to nauka kaligrafi i, gry 
towarzyskie z II połowy XIX 
w. (karciane, krokiet, scrab-
ble); dla maluszków przygoto-
wanowyścigi ślimaków.

Egzemplarze Lalki, które 
przynosili na plac lęborczanie 
były opatrywane specjalną pie-
częcią Prezydenta RP. (GB)

Narodowe czytanie „Lalki”
AKCJA | Na Placu Pokoju w Lęborku zorganizowano wspólne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. 
Akcja to inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Placówka przyłączyła się ogólno-
polskiej akcji Narodowe Czytanie, realizowanej pod patronatem Prezydenta RP.
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Projekt ten ma na celu 
wzmocnienie samorzą-
dów gminnych w realizacji 
obowiązku edukacji ekolo-
gicznej w zakresie nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami. Założeniem jest 
opracowanie i przekaza-
nie skutecznych narzędzi 
i materiałów edukacyjnych 
pracownikom administra-
cyjnym oraz podmiotom, 
zajmującymi się edukacją 
ekologiczną.

Celem głównym projektu 
jest podniesienie świado-

mości ekologicznej miesz-
kańców Północnego Regio-
nu Gospodarki Odpadami 
w województwie pomor-
skim w zakresie: gospodarki 
odpadami, recyklingu, mini-
malizacji powstawania od-
padów, segregacji odpadów 
i minimalizacji odpadów 
wytwarzanych u źródła.

Realizacja projektu do-
fi nansowana została przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku.

(GB)

SZKOLENIE 
o odPadaCH 
w GMiNie
Szkolenie | W Sali Rajców w budynku Urzędu Miejskie-
go zorganizowano szkolenie w ramach projektu ” Wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o odpadach w Waszej gminie. 
Akcja edukacyjna dla mieszkańców Północnego Regionu 
Gospodarki Odpadami”.
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CZWARTEK, 17.09.2015
1700 – Noc Walpurgi  
        pokaz w ramach 40. 
        Festi walu Filmowego 
        w Gdyni (bilet – 10 PLN)
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

PIĄTEK, 18.09.2015
1630 – Klub Włóczykijów 
        - PREMIERA
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

SOBOTA, 19.09.2015
1430 – Klub Włóczykijów
1630 – Klub Włóczykijów 
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

NIEDZIELA, 20.09.2015
1600 – Spektakl Teatru Tańca 
         Jeszcze 5 Minut
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

PONIEDZIAŁEK, 21.09.2015
1630 – Klub Włóczykijów 
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

WTOREK, 22.09.2015
1630 – Klub Włóczykijów 
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

ŚRODA, 23.09.2015
1630 – Klub Włóczykijów 
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

CZWARTEK, 24.09.2015
1630 – Klub Włóczykijów 
1830 – Karbala  
2030 – Karbala

PIĄTEK, 25.09.2015
1600 – Klub Włóczykijów 
1800 – Król życia - PREMIERA  
2000 – Król życia

SOBOTA, 26.09.2015
1400 – Klub Włóczykijów
1600 – Klub Włóczykijów 
1800 – Król życia  
2000 – Król życia

NIEDZIELA, 27.09.2015
1800 – Koncert Chóru Gospel 
2000 – Król życia

PONIEDZIAŁEK, 28.09.2015
1600 – Klub Włóczykijów 
1800 – Król życia
2000 – Król życia

WTOREK, 29.09.2015
1600 – Klub Włóczykijów 
1800 – Król życia
2000 – Król życia

Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Klub Włóczykijów
94min. Przygodowy/Polska

Kornel Kiwajło i jego przy-
jaciel Max myśleli, że to będą 
najnudniejsze wakacje ich 
życia. Wszystko zmieniła jednak 
nieoczekiwana wizyta wuja 
Dionizego, który dowiedział się o 
wielkim rodzinnym skarbie. Pod 
przewodnictwem chłopców Klub 
włóczykijów wyrusza w podróż 
pełną ekscytujących wydarzeń i 
niezwykłych postaci. Sprawy kom-
plikują się, gdy na drogocenny 
trop wpadają również przebiegli 
przestępcy - Dr Kadryll (Karolak) 
i jego niezdarny pomocnik Wień-
czysław Nieszczególny (Mecwal-
dowski). Rozpoczyna się szalony 
wyścig z czasem. Taka przygoda 
zdarza się raz w życiu!

Karbala
115 min. Wojenny/Polska

To były cztery dni piekła… 
Irackie miasto Karbala. 2004 rok, 
środek wojny w Zatoce Perskiej. 
Zaczyna się ważne muzułmańskie 
święto Aszura. Bojówki Al-Kaidy i 
As-Sadry atakują miejscowy ratusz 
City Hall – siedzibę lojalnych władz 
i policji, w którym przetrzymywani 
są też aresztowani terroryści. Ich 
kolejne wściekłe ataki odpiera 
osiemdziesięciu polskich i bułgar-
skich żołnierzy, którzy mają zapasy 
jedzenia oraz broni jedynie na 24 
godziny walk. Tracą kontakt z bazą, 
nie wiadomo, kiedy dotrze wspar-
cie. Wystrzelawszy niemal całą 
amunicję, na racjach głodowych, 
zabijają ponad stu napastników, 
nie tracąc ani jednego żołnierza. 
Wygrywają największą polską bi-
twę od czasów II wojny światowej.

Bilety w cenie 39 złotych 
dostępne są w kasie kina przy 
ulicy Gdańskiej 12 oraz w Cen-
trum  Informacji Turystycznej 
przy alei Niepodległości 6 
w Lęborku. 

- Rezerwacje biletów dla osób 
spoza Lęborka pod numerem 
telefonu 59842 01 34. Liczba 
biletów ograniczona. Zachęca-
my do wcześniejszego nabywa-
nia wejściówek  - mówi Paweł 
Piwka, dyrektor LCK Fregata.

Jako support przed koncertem 
LUXTORPEDY wystąpi grupa 
Cuba de Zoo.  Koncert roz-
pocznie się o godzinie 20:00. 
Wejście na salę od godziny 
18:00.

Organizatorzy koncertu: LCK 
„Fregata”, Miasto Lębork i  
Diecezjalne Sanktuarium Św. 
Jakuba Apostoła – Lęborscy 
Franciszkanie. 

(GB)

LUXTORPEDA 
wraca do Lęborka
KONCERT | W sobotę 7 listopada 2015 roku w auli Zespołu Szkół Me-
chaniczno – Informatycznych w Lęborku odbędzie się koncert zespołu 
LUXTORPEDA. Ta najpopularniejsza w tym momencie grupa rockowa 
w Polsce zawita do Lęborka w ramach jesiennej trasy koncertowej. 
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Pierwszego oraz drugiego 
dnia odbędą się warsztaty, 
poprowadzone przez gościa 
specjalnego, choreografkę 
Agatę Bagińską. Warszta-
ty te będą miały swój finał 
w postaci performance’u  
w przestrzeni miejskiej w so-
botę w godzinach popołu-
dniowych. 

W sobotni wieczór nato-
miast dziewczęta z teatru 
zapraszają przyjaciół i sym-
patyków TTJ5M na wspólne 
świętowanie z poczęstun-
kiem w formie cateringu die-
tetycznego.

Trzeciego dnia w Lębor-
skim Centrum Kultury „Fre-
gata” odbędą się pokazy spek-
takli przygotowanych przez 
TTJ5M. Pierwszy z nich to 
”ItepeItede”, który miał już 
swoją premierę w marcu bie-
żącego roku. Choreografki 
zaproszą widzów do świata, 
w którym panuje iluzja, cza-
sami sny, a niekiedy marze-
nia, które mieszają się z rze-
czywistością. W świecie tym 
brak oczywistych scenariu-
szy, żadna historia nie musi 
mieć jednego zakończenia, 

a następujące po sobie obrazy 
wydają się pozornie nie mieć 
ze sobą nic wspólnego. To, 
co ukazywane w tym spekta-
klu może być chwilą z życia 
każdego z widzów. Jest to 
obraz zobaczony ukradkiem, 
przez chwilę, a skutek nie za-
wsze jest wynikiem przyczy-
ny. Otwarta struktura spekta-
klu pełna jest wielokropków, 
pozostawia widzom prze-
strzenie do zagospodarowa-
nia, miejsca na ich własne 
dopowiedzenia. Drugim 
spektaklem, który zostanie 
zaprezentowany tego same-
go dnia jest „Piaskownica”, 
instruktorki tak opisują jego 
treść: z piaskownicy nie wy-
rasta się nigdy. Kawałek od-
grodzonego terenu, i piasek. 
Miejsce pierwszych konflik-
tów i pragnień, które całe ży-
cie rządzą się tymi samymi 
prawami. Zmieniają się tylko 
okoliczności i atrybuty. Pia-
skownica jawi się jako idea. 
Symbol relacji, metafora po-
wtarzalności.

Ostatniego dnia, tj. w po-
niedziałek odbędzie się lek-
cja otwarta połączona z na-

borem do grupy TTJ5M. 
Podczas tych zajęć wszyscy 
sympatycy TTJ5M będą mie-
li okazję zobaczyć jak na co-
dzień wygląda praca i trenin-
gi tancerek teatru. Wszystkie 
wydarzenia, z wyjątkiem 
niedzielnych spektakli, od-
będą się w siedzibie teatru, 
czyli w budynku dworca, ul. 
Dworcowa 8a, sala A i B.

Świętowanie z lęborskim Teatrem Tańca
WYDARZENIE | We wrześniu tego roku mijają trzy lata od powstania Teatru Tańca „Jeszcze Pięć Minut”. Wspólne świętowanie urodzin będzie 
trwało aż 4 dni - od 18 do 21 września.

Szczegółowy plan imprezy:

• 18.09. 2015 (piątek)16.00 - 19.00 - warsztaty taneczne – ul. Dworcowa 8a, sala B
• 19.09.2015 (sobota)10.00 - 15.00 - drugi dzień warsztatów – ul. Dworcowa 8a, sala A,15.30 
   - pokaz pracy warsztatowej w przestrzeni miejskiej
• 20.09.2015 (niedziela)16.00 - pokaz dwóch spektakli TT J5M: „ItepeItede” 
   oraz po raz pierwszy „Piaskownicy” –  LCK Fregata
• 21.09.2015 (poniedziałek)17.00 - lekcja otwarta połączona z naborem  – ul. Dworcowa 8a, sala B
   Zgłoszenia na warsztaty można wysyłać na adres e-mailowy teatrtancaj5m@gmail.com
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Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji 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 19.08.2015r Gminy Miasto Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lębork, 

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:
„rozbudowie z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku związanej z budową Lęborskiego Węzła 

Przesiadkowego wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:

- Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 
   • działki nr 123, 310, 322/1, 323/1, 347, 407/1 obr. 7 w Lęborku
   • działka nr 2/3 obr. 11 w Lęborku,
- Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
   • działka nr 156/8 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 156/7 obr. 7 w Lęborku) 
   • działka nr 309/3 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 309/2 obr. 7 w Lęborku) 
   • działka nr 320/1 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 320 obr. 7 w Lęborku) 
   • działka nr 331/2 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 331/1 obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 403/11 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 403/4 obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 403/9 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 403/8 obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 408/1 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 408  obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 409/39 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 409/38 obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 414/2 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 414/1 obr. 7 w Lęborku) 
   • działka nr 414/3 obr. 7 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 414/1 obr. 7 w Lęborku)
   • działka nr 2/39 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/27 obr. 11 w Lęborku)
   • działka nr 2/35 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/29 obr. 11 w Lęborku)
   • działka nr 2/36 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/29 obr. 11 w Lęborku)
   • działka nr 2/33 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 2/30 obr. 11 w Lęborku)
   • działka nr 198/1 obr. 11 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 198 obr. 11 w Lęborku)
- Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii: 
   • działki nr 124/11, 125, 126, 132, 184/43, 251, 318/1, 318/2, 332/3, 405, 409/8, 409/12, 597/3 obr. 7 w Lęborku 
   • działka nr 1 obr. 11 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, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych 
wnioskiem o wydania tej decyzji 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 wyda-
nie 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 załączo-
nymi 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 14 dni od daty publicznego 
ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY LĘBORSKIEGO

Z DNIA 15.09.2015r.
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Projekt Teatr Zajechał dofi-
nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Spektakl „Braciszek i Sio-
strzyczka” (na podstawie 
baśni braci Grimm) będzie 
można obejrzeć w sobotę 19 
września o godzinie 16 w Sta-
cji Kultura i w niedzielę 20 
września w GOKIS Wicko, 
również o godzinie 16.

Przedstawienie opowiada hi-
storię chłopca zamienionego 
przez czarownicę w jelonka, 
i jego siostry, która poświęca 
się, aby go ratować. Spektakl 
zachwyca prostotą użytych 
środków, angażujących dzie-
cięcą wyobraźnię. Młodzi 
widzowie poznają różnorodne 
sposoby animacji wykorzysta-
nych w spektaklu lalek oraz 
elementów tworzących świat 
przedstawiony.

W sobotę 19 września 
Tego samego dnia, o go-

dzinie 19 w Stacji Kultura 
odbędzie się spektakl „Ścia-
nananaświat” kierowany do 
młodzieży i osób dorosłych.

Ten Monodram jest głosem 

w dyskusji na temat miejsca 
dziecka we współczesnym 
społeczeństwie, a przy tym do-
skonale wypełnia deficyt sztuk 
teatralnych, skierowanych do 
dorastającej młodzieży.

Maurycy, dla przyjaciół 
Momo, zaprasza na wykład, 
podczas którego zabierze 
widzów w podróż do świata 
dzieciństwa – pozbawionego 
nudy, przewidywalnej co-
dzienności. W jego pozornie 
absurdalnych problemach, 
kryje się szczera, dziecięca 
logika i manifestacja głęboko 
skrywanych uczuć. Poprzez 
spojrzenie w przeszłość, któ-
ra pozostaje i żyje w naszych 
wspomnieniach, Momo do-
konuje dojrzałej refleksji nad 
własnym życiem, wpływie 
wychowania na życie dorosłe, 
przy jednoczesnej walce o sta-
tus dziecka we współczesnym 
świecie.

W ramach projektu „Teatr 
Zajechał” w GOKIS Wicko 
będzie można obejrzeć rów-
nież spekatkl „Mateczka” wg 
Matki Witkacego. Ten spek-
takl dla dorosłych rozpocz-

nie się o godzinie 19 i będzie 
parodią psychologicznego 
dramatu rodzinnego opisu-

jącego relację matki i syna, 
w której przewija się miłość, 
nienawiść, troska iwyrzuty. 

Ona - podstarzała i zrujno-
wana wdowa -arystokratka 
zarabiająca na życie ręczny-

mi robótkami. On -filozof, 
myśliciel wieszczący koniec 
cywilizacji. Oboje toksyczni, 
cierpiący jakiś fizyczny i me-
tafizyczny ból, nie stroniący 
od używek, wzajemnie od 
siebie uzależnieni i wysysają-
cy z siebie nawzajem życie. 
Spektakl porusza ciągle aktu-
alną kwestię ludzkiej tożsa-
mości: jacy jesteśmy „sami ze 
sobą”, a jacy wobec innych? 
Na ile się kreujemy, a na ile 
ulegamy wpływom? Mono-
dram rozgrywa się na kilku 
poziomach interpretacyjnych: 
społecznym, psychologicz-
nym i artystycznym. 

Teatr Zajechał jest pro-
jektem z wieloletnią trady-
cją.W latach 2005-2012 do-
tarł ze sztuką teatru do setek 
miejscowości na Pomorzu, by 
wyjść na spotkanie publiczno-
ści w miejscach najbliższych 
– lokalnych świetlicach, bi-
bliotekach, domach kultury, 
salach parafialnych. 

Projekt Teatr Zajechał dofi-
nansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Projekt „Teatr Zajechał” w regionie
TEATR | W Lęborku i Wicku odbędą się spektakle w ramach projektu „Teatr Zajechał”. 19 września 2015 roku Stacji Kultura  będzie można 
zobaczyć dwa spektakle -„Braciszek i Siostrzyczka” i  „Ścianananaświat”, dzień później dwa spetakle „Braciszek i Siostrzyczka” oraz „Mateczka” 
zostaną wystawione w GOKIS Wicko.
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Hufi ec Przedni Wójtostwa 
Lębork, czyli część rekon-
strukcyjna Lęborskiego Brac-
twa Historycznego zaprasza 
na kolejną edycję jesiennych 
warsztatów dla osób cieka-
wych tego, co i jak dawniej 
jadano.

Warsztaty odbywać się będą 
w soboty o godzinie 16.00 
w Baszcie nr 32 przy ul. Kor-
czaka 3a (skrzyżowanie ulic 
Korczaka i Reja). Na 10 paź-
dziernika zaplanowano pącz-
ki z serem, na 17 października 
– tartę ze szpinakiem lub mig-
dałami. W listopadzie uczest-
nicy nauczą się przyrządzać 
deser ryżowy na mleku mig-
dałowym (7 listopada) oraz 
babkę z pasternakiem i mig-
dałami (14 listopada).

Można wziąć udział we 
wszystkich lub tylko wybra-
nych zajęciach. Zgłoszenia 
należy przesyłać mailem na 
adres marcinramczyk@win-
dowslive.com, każdorazowo 
do środy poprzedzającej

sobotnie zajęcia.
Warsztaty współfi nanso-

wane są ze środków Powiatu 
Lęborskiego. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny.

Kuchni dawnej 
nauczysz się 
w Lęborku
WARSZTATY |Dlaczego w średniowieczu nie było słodyczy i co jada-
no wówczas na deser? Babka z pasternakiem i migdałami, ryżowy de-
ser na migdałowym mleku – takie i inne specjały można będzie poznać 
i samodzielnie przyrządzić podczas warsztatów kuchni dawnej.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam lub zamienię 
na 2 pokoje z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę siedliskową 
7600m2, media przy drodze i 5000m2 
łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-167-653

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

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, awaryjne otwiera-
nie aut, pomoc drogowa, auto części. 
Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

KOREPETYCJE z języka polskiego, 

REDAKCJA
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

SKŁAD: Jagoda Lezner

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2084-6274
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 

tel. 793 311 155
DRUK Express Media, Bydgoszcz

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

G R U P A  m e D i a l n a

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SEX – sex – sex, to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514120213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM długi, czarny, płaszcz 
damski, skóro podobny, stan nowy, 
rozmiar 42-44. Tel: 790-890-442

SPRZEDAM beczki plastikowe 200 li-
trów, czyste do wody, cena 45 zł/szt. 
Tel: 511-841-826

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 obrotów 
oraz piłę motorową marki Makita, mało 
używaną. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe, czar-
ne oraz silnik 7.5 kw 960 obrotów. Tel: 
601-638-877

SPRZEDAM drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

KUPIĘ bursztyn. Tel: 532-110-190

MATA dla dziecka do leżenia i prze-

wijania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM fotelik samochodowy 
0-13 kg 80 zł, krzesełko do karmienia  
kółka 200 zł, łóżeczko drewniane 50 zł, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi 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 Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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

SPRZEDAM kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

wszystkie poziomy. Tel: 534-111-120

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

ZADBANY 45-latek pozna zadbaną 
kobietę z okolic Wejherowa. Tel: 730-
499-146
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Najwięcej kibiców w 4 li-
dze przychodzi na stadion 
w Lęborku? Tak, to fakt! Fre-
kwencja na meczach Pogoni 
zdecydowanie przebija inne 
kluby czego byliśmy świad-
kami w ostatnią sobotę, gdy 
Pogoń grała w Starogardzie 
Gdańskim z typowaną przed 
sezonem do awansu druży-
ną KP. Nieliczni miejscowi 
kibice na stadionie im. Kazi-
mierza Deyny obejrzeli jeden 
z najlepszych meczów Pogoni 
w tym sezonie. Wynik otwo-
rzył już w 7 minucie Mateusz 
Sychowski przy asyście For-
meli. Przed przerwą na 2:0 
podwyższył 19-letni Mateusz 
Madziąg, wychowanek Pogo-
ni, najskuteczniejszy strzelec 
drużyny (4 gole), a asystował 

mu Stankiewicz. Wynik ustalił 
w 52 minucie Damian Forme-
la, a Pogoń wygrała z KP 3:0.

- Brawa dla całego zespołu 
za walkę, ambicję i realizację 
w stu procentach zadań tak-
tycznych. Taki mecz cieszy 
wszystkich. 6 meczów, 18 
punktów, czy można wspania-
lej rozpocząć sezon? – pytał 
retorycznie po spotkaniu ura-
dowany trener Walkusz

Warto wspomnieć, że od po-
czątku sezonu drużyna Pogoni 
boryka się z wieloma kontu-
zjami podstawowych zawod-
ników. Prawie dwumiesięczną 
przerwę w grze miał Łukasz 
Kłos, symbolicznie na boisku 
pojawia się inny rekonwale-
scent Gracjan Miszkiewicz, 
a Łukasz Janowicz trenuje do-

piero od tygodnia. Na zdrowie 
narzeka też Michał Pietrzyk, 
a na debiut ligowy Macieja 
Wierzbowskiego trzeba jesz-
cze poczekać. Tym bardziej 
cieszy, że tak osłabiona kadro-
wo Pogoń wygrywa mecz za 
meczem. 

W Lęborku Pogoniści poko-
nali już 3:1 Powiśle Dzierzgoń, 
3:0 Bytovię Bytów i w meczu 
otwarcia 1:0 GKS Kolbudy. 
Wszystkie te drużyny okazały 
się czołówką ligi. Na wyjaz-
dach komplet punktów lębor-
czanie zdobyli w meczach 
Centrum Pelplin (1:0), Startem 
Miastko (2:0) i ostatnio w Sta-
rogardzie z KP (3:0). Hitem 
jesieni będzie mecz 3 paź-
dziernika z Rodłem Kwidzyn 
(2 punkty straty do Pogoni) 

oraz spotkanie 17 października 
z Aniołami Garczegorze 

O sile drużyny świadczy 
przede wszystkim świetna 
defensywa z bramkarzem Mi-
chałem Katzorem na czele 
oraz postawa naszych wycho-
wanków - młodzieżowców 
m.in. Krzysztofa Skibickiego 
i Mateusza Madziąga. Atutem 
i liderem drużyny jest jej tre-
ner Waldemar Walkusz. Po-
trafi  on zmotywować piłkarzy 
jak nikt inny i narzucił mocny 
reżim treningowy. W Lęborku 
trenuje się 4 razy w tygodniu 
i to nas wyróżnia na tle konku-
rentów. Efekty ciężkiej pracy 
jest widoczny, a fani Pogoni 
mogą być pewni, że ich druży-
na przyniesie im jeszcze wiele 
radości i pozytywnych emocji.

Lider z Lęborka 
to brzmi dumnie!
PIŁKA NOŻNA | 6 meczy, 6 zwycięstw, 13 zdobytych bramek i 1 stracona. Takiego otwarcia 
sezonu w 4 lidze mało kto się spodziewał. Zawodnicy trenera Waldemara Walkusza imponują 
skutecznością, walecznością i pracowitością. Pogoń Lębork to rewelacja ligi, która przyciąga na 
stadion coraz większą rzeszę kibiców.

„Szkółka Pogoni” zaprasza 
chłopców rocznika 2008 
i 2009

21 i 23 września o godz. 
16.15 na boisku „Orlik” przy 
Pl. Piastowskim ruszają za-
jęcia piłkarskie „Szkółki Po-
goni”. Na treningi pokazowe 
zapraszamy chłopców rocz-
nika 2008 i 2009. Zajęcia 
sportowe po okiem wykwa-
lifi kowanych trenerów odby-
wać się będą w poniedziałki 
i środy w godz. 16.15-17.30, 
najpierw na „Orliku”, a ko-

lejnych miesiącach na sali. 
Zapisy do „Szkółki Pogo-
ni” za pomocą specjalnego 
formularza do pobrania na 
stronie www.szkolkapogoni.
pl 

Nabór uzupełniający 
2005 i 2006

Pogoń Lębork ogłasza nabór 
uzupełniający do drużyny 
junior E. Szukamy utalento-
wanych chłopców z rocznika 
2005 i 2006. Kontakt z trene-
rem pod nr tel. 793408015

KOLEJNE MECZE POGONI 
W LĘBORKU

• 19 września (sobota) 2015 godz. 16
Pogoń Lębork – Stolem Gniewino 

• 3 października (sobota) 2015 godz. 15
Pogoń Lębork – Rodło Kwidzyn 

• 17 października (sobota) 2015 godz. 15 
Pogoń Lębork – Anioły Garczegorze 

• 24 października (sobota) 2015 godz. 14
Pogoń Lębork – Gryf 2009 Tczew

TRENINGI POKAZOWE

„Szkółka Pogoni” zaprasza lejnych miesiącach na sali. 
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PrZEBIEG SPOtkaNIa:
ASTS Olimpia-Unia II Grudziądz - Poltarex Pogoń Lębork 1:9
Szymon Malicki - Adam Dosz 3:2 (9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 13:11) 
Kamil Dziadek - Jakub Perek 0:3 (2:11, 8:11, 8:11) 
Szymon Malicki - Jakub Perek 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) 
Wojciech Maćkowiak - Adam Dosz 0:3 (4:11, 9:11, 9:11) 
Samuel Kulczycki - Marek Prądzinski 2:3 (3:11, 11:9, 16:14, 1:11, 3:11) 
Artur Grela - Sławomir Dosz 1:3 (11:8, 8:11, 5:11, 8:11) 
Samuel Kulczycki - Sławomir Dosz 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) 
Artur Grela - Marek Prądzinski 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) 
S. Malicki / K. Dziadek - J. Perek / M. Prądzinski 1:3 (11:4, 4:11, 9:11, 13:15) 
S. Kulczycki / A. Grela - A. Dosz / S. Dosz 0:3 (4:11, 7:11, 9:11)

pozoStałe mecze i kolejki Spotkań:
Morliny II Ostróda - Dojlidy Białystok - 1:9
AZS AWFiS Gdańsk - KS Spójnia Warszawa - 8:2
Stowarzyszenie Marabella Sopot - Galaxy Białystok - 7:3
UKS Warta Kostrzyn -KST Energa II Toruń – 6:4

Mecz miał jednostronny 
przebieg , jedynie po pierwszej 
serii gier był wynik remisowy. 
Od stanu 1:1 lęborczanie nie 
przegrali żadnej partii i na ko-
niec spotkania mogli cieszyć 
się z wysokiego zwycięstwa.
Udany debiut w I lidze zano-
tował Sławomir Dosz , który 
zdobył komplet punktów.

Następny mecz 2 kolejki 
spotkań I ligi tenisa stołowego 
lęborczanie rozegrają na wła-
snych stołach w Lęborku 19 
września o godz. 17.00 w Miej-
skiej Hali Sportowej przy Gim-
nazjum nr 2 ul. P.Skargi 52 
a przeciwnikiem będzie zespół 
Morliny II Ostróda. (PL)

Udany początek rozgrywek I ligi
TENIS STOŁOWY | Od wysokiego zwycięstwa na wyjeżdzie rozpoczęli rozgrywki I ligi tenisiści stołowi Poltarex Pogoń Lębork pokonując 
w Grudziądzu 9:1 rezerwy aktualnego mistrza Polski Olimpii Unii II Grudziądz. 


