
express
powiatu LęborskiegoCzwartek, 3 listopada 2016 r.              

Nr 20 (116) NAKŁAD 10 000 EGZ.

PRZEGLĄDAJ, 
CZytAJ, KomENtuJ

gle24.info str. 7
NADAJ oGŁoSZENIE
wyślij nam SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em

Miejskie plany mówią 
o budowie nowej trybuny 
głównej. Ma ona mieć ok. 
1000 miejsc w tym ok. 300 
zadaszonych. Połączona ona 
będzie z budynkiem admini-
stracyjno-socjalnym spełnia-
jącym wymogi II ligi tj. po-
siadać wymagane przepisami 
licencyjnymi pomieszczenia, 
m.in.: 4 przestronne szatnie, 

miejsca dla kierownika bez-
pieczeństwa, sędziów i ob-
serwatora, pomieszczenia dla 
mediów, trybunę VIP czy salę 
konferencyjną. Dwukondy-
gnacyjny budynek z piwnicą 
ma mieć powierzchnię ok. 
700 m2. W piwnicy ma być 
umieszczona siłownia i sau-
na. Projekt ma uwzględniać 
możliwość wyjścia zawodni-
ków rozgrywających mecze 
nie tylko na boisko główne, 
ale też na te ze sztuczną na-
wierzchnią. Projekt uwzględ-

nia także przebudowę trybun 
na boisku bocznym.

Inwestorem modernizacji 
stadionu ma być UM Lębork, 
samorządowcy będą próbo-
wali pozyskać dofinansowa-
nie przebudowy stadionu ze 
środków centralnych i wo-
jewódzkich. Aktualnie trwa 
wybór firmy, która wykona 
„Opracowanie dokumentacji 
budowlanej trybun z budyn-
kiem administracyjno-socjal-
nym na Stadionie Miejskim 
w Lęborku”. Kompletna do-

kumentacja z pozwoleniem na 
budowę ma być gotowa w po-
łowie roku 2017.

Budowa nowej trybuny z bu-
dynkiem socjalnym to kolejny 
etap modernizacji stadionu. 
Ostatnie ważne inwestycje  na 
miejskim obiekcie to budowa 
pełnowymiarowego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, oraz 
małego z naturalną nawierzch-
nią, lekkoatletyczna bieżnia 
czy system automatycznego 
podlewania boiska głównego. 
Sukcesywnie wymieniane jest 

ogrodzenie stadionu, pojawiły 
się nowe chodniki, boksy dla 
zawodników  i drobniejsze in-
westycje. Aktualnie na stadio-
nie trwa budowa oświetlenia 
bieżni lekkoatletycznej.

O potrzebie budowy nowej 
trybuny i zaplecza socjalnego 
na stadionie środowisko pił-
karskie mówi się od wielu lat. 
Ostatnie sukcesy piłkarzy Po-
goni Lębork, awans drużyny 
seniorów po 16 latach do III 
ligi, oraz coraz wyższe wymo-
gi licencyjne stawiane przez 

Polski Związek Piłki Nożnej 
wymagają podjęcia inwestycji 
w infrastrukturę. Warto za-
uważyć, że Stadion Miejski to 
nie tylko piłka nożna. Pełno-
wymiarowa bieżnia lekkoatle-
tyczna z rzutniami przyciąga 
na obiekt liczne rzesze amato-
rów ruchu na świeżym powie-
trzu. Z bieżni przez cały dzień 
korzystają zarówno amatorzy, 
jak i sportowcy zrzeszeni 
w lekkoatletycznych klubach. 
Do południa lekcje WF-u re-
alizuje młodzież szkolna.

Na stadionie 
stanie trybuna

INWESTYCJA| Na miejskim stadionie ma się pojawić nowa trybuna główna na 1000 miejsc i budynek administracyjno-so-
cjalny. Inwestycja związana jest z ostatnimi sukcesami piłkarzy Lębork Gdańsk i z coraz wyższymi wymogami licencyjnymi  
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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Najpierw oddano głos go-
spodarzom, czyli staroście 
nowodworskiemu Zbignie-
wowi Ptakowi i burmistrzowi 
Krynicy Morskiej Krzysztofo-
wi Swatowi. Pierwszy z nich 
pokrótce omówił specyfikę 
powiatu, kładąc nacisk na 
charakter terenu – turystycz-
ny w gminach usytuowanych 
na Mierzei Wiślanej i rolniczy 
w części pozostałej, oraz pod-
kreślił walory urozmaiconej 
oferty turystycznej, wiążącej 
się, prócz możliwości wy-
korzystania morza i Zalewu, 
z faktem, że aż trzy rzeki 
przecinają powiat. Wręczył 
też przewodniczącemu Kon-
wentu na pamiątkę obraz 
z wizerunkiem ptaka – cza-
pli oczywiście, zaznaczając, 
że mogą rozmawiać jak ptak 
z ptakiem.

Burmistrz Krynicy Krzysz-
tof Swat wspomniał o jubi-
leuszu 20-lecia powstania 
miasta, obchodzonym w roku 
bieżącym, oraz o wysiłkach 
miejskiego samorządu, podej-
mowanych  w celu otrzymania 
statusu miejscowości uzdro-
wiskowej. Poinformował, że 
niewątpliwym plusem miasta 
jest duży dochód w przelicze-
niu na mieszkańca, wynikły 
z tego, że imponująco rośnie 
liczba osób przebywających 
na tym terenie w sezonie let-
nim (do 35 tys.). Negatywem 
jest zapaść demograficzna – 

czyli wciąż malejąca liczba 
mieszkańców – w roku bie-
żącym w klasie I jest tylko 4 
dzieci a w klasie II – 5. Sezo-
nowy napływ turystów stwa-
rza też problemy dotyczące 
infrastruktury komunalnej. 
Podzielił się też obawami 
związanymi z planowanym 
przez rząd przekopem Mie-
rzei Wiślanej.

Omówiono sprawy, które 
problemami tych jednostek 
samorządowych dopiero 
będą, oraz takie, które nimi 
są od dawna. Do pierwszych 
należy program „Zrozumieć 
autyzm”, który w imieniu 
Małgorzaty Rybickiej – prze-
wodniczącej Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Autystycz-
nym, przedstawiły Anita 

Czarniecka i Emilia Ludwi-
czak. Według badań WHO 
(Światowej Organizacji Zdro-
wia) autyzm jest, obok raka, 
cukrzycy i AIDS, jednym 
z najpoważniejszych proble-
mów zdrowotnych świata. 
Problemem jest niska świa-
domość społeczna na czym 
zaburzenie to polega. 

Do problemów od lat ist-
niejących należy degradacja 
dróg powiatowych przez po-
jazdy znacznie przekraczają-
ce dopuszczalną nośność tych 
dróg. Sytuacja jest tragicz-
na, ponieważ każdy powiat 
jest za nie odpowiedzialny – 
a mają je od 250 km do 750 
km – powiat słupski. Drogi 
budowane  na 3,5 ton nacisku 
na oś, późniejsze do 12 ton na-

cisku, obecnie są rozjeżdżane 
przez ciężki sprzęt o nacisku 
40 a nawet 50 ton. Drogi tego 
nie wytrzymują. Przewozy 
takie generują z jednej strony 
prace z zakresu infrastruktu-
ry komunikacyjnej, z drugiej 
transport płodów rolnych. 
Starosta kwidzyński optował 
na rzecz przerzucenia trans-
portu takich ładunków na ko-
lej. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe. Uczestnicy dysku-
sji postulowali, aby wystąpić 
do właściwego ministerstwa 
o dotacje na naprawę tych 
zniszczonych przez ciężki 
transport dróg. Odpowiednie 
stanowisko Stowarzyszenia 
ma zostać przygotowane na 
następne, czyli grudniowe 
spotkanie starostów, a dal-

szym jego procedowaniem 
ma zająć się Janina Kwiecień, 
(starosta kartuski), wicepre-
zes zarządu Związku Powia-
tów Polskich. 

Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy Joanna Wit-
kowska przedstawiła Kon-
wentowi do zaopiniowania 
Regionalny Plan Działań na 
Rzecz Zatrudnienia dla woje-
wództwa pomorskiego na rok 
2017. Przy okazji pojawił się 
problem niedostatku pracow-
ników w niektórych branżach 
i konieczności zatrudniania 
ludzi z zagranicy, głównie 
z Ukrainy. Domagano się 
usprawnienia formalności 
z tym związanych na pozio-
mie Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Postulowa-

no zaproszenie odpowiednie-
go reprezentanta ww. urzędu 
na konwent w grudniu br. 

Adam Krawiec – dyr De-
partamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
przedstawił stan realizacji 
przedsięwzięć strategicz-
nych w obszarze edukacji 
w naszym województwie, m. 
inn. Programu „Zdolni z Po-
morza” oraz omówił sprawy 
szkolnictwa zawodowego. Na 
zakończenie Janina Kwiecień 
– wiceprezes Związku Powia-
tów Polskich, przedstawiła 
informacje dotyczące bieżą-
cej działalności ww. gremium 
oraz planowanych najbliż-
szych działań.

Anna Kłos

Starostowie obradowali w Krynicy Morskiej
SPOTKANIE | Bardzo intensywną działalność prowadzi Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego pod kierownictwem 
Mieczysława Czapli – starosty malborskiego. Ostatnie – 20 listopada br - spotkanie starostów odbyło się w Hotelu Kahlenberg 
w Krynicy Morskiej. O jego ważności świadczyła frekwencja – przybył nawet Jacek Karnowski – prezydent Sopotu (jednocze-
śnie starosta, bo to miasto na prawach powiatu grodzkiego), który rzadko się poza swój kurort wypuszcza. 

W tRAKciE obRAd. od LEWEj: jAninA KWiEciEń, StARoStA KARtUSKi, tERESA oSSoWSKA-SzARA, StARoStA LęboRSKi, zdziSłAW KołodziEjSKi, StARoStA SłUPSKi, 
LESzEK WASzKiEWicz, StARoStA bytoWSKi, WojciEch zEMło, SEKREtARz UM SoPot i jAcEK KARnoWSKi, PREzydEnt SoPotU.
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Inwestycja zyskała wysokie, 
85% dofinansowanie z Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współpracy i jest kontynuacją 
uruchomienia w Lęborku no-
woczesnej elektrociepłowni 
opalanej biomasą. 

Łączny koszt budowy przy-

łącza to 1 mln 939 tys. zł.
Jak podkreślają urzędnicy 

miejscy -szkoła zaoszczę-
dzi na kosztach ogrzewania, 
a MPEC zyska kolejnego du-
żego odbiorcę ciepła.

W perspektywie będzie 
możliwość podłączenia do 

miejskiego ogrzewania in-
nych odbiorców ciepła w tym 
rejonie. Na likwidacji szkolnej 
kotłowni, opalanej wcześniej 
miałem węgłowym zyska też 
środowisko. Wykonawcą in-
westycji była lokalna firma 
PB Wójcik. (GB)

Miejskie ogrzewanie w PCE
INWESTYCJA | Powiatowe Centrum Edukacyjne przy ul. Pionierów zostało podłą-
czone do miejskiego ogrzewania. W ramach projektu „Budowa przyłącza ciepłowniczego 
do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku” od ul. Czołgistów wybudowano 
1300 metrowe przyłącze cieplne do budynku szkoły, oraz dwie wymiennikownie.

W dniu 27 października 2016 
roku,  uroczystym ślubowa-
niem, studenci Lęborskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
rozpoczęli nowy rok akade-
micki. W sali audiowizualnej 
Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych licznie zebra-
li się członkowie LUTW oraz 
zaproszeni goście, m. in. Witold 
Namyślak – Burmistrz Miasta, 
Teresa Ossowska – Szara – Sta-
rosta Lęborski oraz Grzegorz 
Popin – dyrektor ZSM-I.

W programie znalazły 
się m. in. wystąpienia pre-
zesa LUTW pani Grażyny 
Pieńskowskiej-Sadow-
skiej oraz JM. Rektora 
LUTW Prof. dr hab. inż. 
Alicji Konczakowskiej, 
która zakończyła pełnie-
nie swojej funkcji. Pani 
Alicja Konczakowska za 
swoją działalność została uho-
norowana przez władze miasta 
i powiatu.

Inauguracja roku szkolnego 

nie mogłaby odbyć się bez wy-
kładu oraz odśpiewania Gau-
deamus Igitur.Na zakończenie 
wystąpił zespół „Coolturalnie 
Zakręcone Alebabki”. (BG)

Rozpoczęcie roku w LUTW
RELACJA | Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok akademicki.
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Dla uczestników projektu 
przygotowano liczne atrakcje 
oraz wycieczki prezentujące 
region. Zwiedzano m.in  Łebę, 
ruchome wydmy,  Westerplatte 
i Europejskie Centrum Solidar-
ności.

Realizując zadania projektu 
uczniowie i nauczyciele praco-
wali na platformie eTwinning, 
każde państwo zaprezentowało 
swoją ulubioną grę sportową, 
uczniowie na zajęciach plastycz-
nych przygotowali „Drzwi do 
Europy”, popołudniami tańczy-
li „belgijkę”, a także bawili się 
na międzynarodowej dyskotece 
w restauracji „Różana”. W celu 

lepszego poznania naszego 
miasta przygotowano grę miej-
ską, dzięki której najważniejsze 
atrakcje i legenda o żabkach po-
winny zostać w pamięci gości.

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej stworzono festiwal 
piosenki Eurowizja. Grupę Era-
smus+ zaproszono również do 
fabryki frytek Farm Frites Po-
land – gdzie miała możliwość 
obserwacji procesu produkcji 
oraz degustacji lęborskich fry-
tek. 

Następne spotkanie już w mar-
cu, a uczniowie Gimnazjum nr 1 
wraz z nauczycielami odwiedzą 
słoneczną Portugalię. (BG)

Międzynarodowy projekt w Gimnazjum
EDUKACJA | Gimnazjum nr 1 gościło uczestników projektu Erasmus+ „Opening Doors to Europe”. Była to trzecia wizyta w ra-
mach tego międzynarodowego projektu. Polskę odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Niemiec, Francji i Szwecji 
– łącznie 43 osoby – mówi koordynator projektu Katarzyna Wróblewska-Kurzydło. Gości powitał Burmistrz Miasta Lęborka 
– Witold Namyślak oraz Sekretarz Miasta Lęborka- Marian Kurzydło.

W ramach przebudowy po-
wstało 1300 metrów kana-
lizacji deszczowej oraz 300 
metrowy kolektor z odprowa-
dzeniem wód do rzeki Łeby 
i utwardzona droga nad nim. 
Najważniejszy był jednak re-
mont jezdni z wjazdami do 
posesji, chodniki i bezpiecz-
ne, wyniesione przejścia dla 
pieszych, a także nowe ozna-
kowanie poziomie i pionowe-
.W oświetleniu zastosowano 
energooszczędne lampy typu 
LED. Na całej długości ulicy 
wybudowano ścieżkę rowe-
rową oraz 55 miejsc postojo-
wych w tym dla samochodów 
ciężarowych. Całość dopeł-
niają nasadzenia krzewów 
(głogi).

Pionierów to ulica na której 
oprócz szkoły „Budowlan-
ki”, domów i bloków miesz-

kalnych zlokalizowanych jest 
wiele firm handlowo-usługo-
wych. Koszt inwestycji to 1 
mln 816 tys. zł, wykonawcą 
robót była lokalna firma PB 
Wójcik. Inwestor zaplano-
wał także realizację prac do-
datkowych - w najbliższym 
czasie wylany zostanie asfalt 
na brakującym odcinku do 
przejazdu kolejowego oraz 
chodnik przez przejazd. W II 
etapie prac (termin do 2018 
roku) wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa i nowa 
nawierzchnia na ok. 400 me-
trowym mniej uczęszczanym 
odcinku od strony oczysz-
czalni ścieków. Miasto złoży 
wniosek o dofinansowanie 
inwestycji do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego.

(BG)

Koniec przebudowy 
Pionierów
INWESTYCJA | Zakończył się I etap kompleksowej 
przebudowy ulicy Pionierów. Koszt inwestycji pn. „Budo-
wa kanalizacji deszczowej w ulicy Pionierów wraz z od-
tworzeniem nawierzchni” wyniósł prawie 2 mln zł.
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Konkurs przebiegał w 2 kate-
goriach (Wieś, Zagroda), w 3 
etapach (gminny, powiatowy, 
wojewódzki). W rywalizacji 
trwającej od 29 kwietnia do 
31 sierpnia 2016 roku wzięło 
udział 118 wsi oraz 217 za-
gród z 14 powiatów. Powiaty 
kwidzyński oraz słupski nie 
brały udziału w konkursie, 
a powiat sztumski i lęborski 
zgłosiły uczestników wyłącz-
nie w kategorii „Zagroda”.

Głównym celem Konkur-
su jest poprawa estetyki oraz 
ochrona wartości krajobrazu 
przyrodniczego oraz kultu-
rowego wsi. Przy ocenie wsi 
i zagród członkowie Komisji 
Konkursowych uwzględniali 
ogólny wygląd, ład i porządek, 
wyposażenie w urządzenia 
ochrony środowiska, ochronę 
i pielęgnację dziedzictwa kul-
turowego oraz kształtowanie 
krajobrazu przyrodniczego, 
a także zaangażowanie miesz-
kańców w prace społeczne 
na rzecz swojej miejscowo-
ści, przedsiębiorczość lide-

rów wiejskich i jedność we 
współdziałaniu. Na uroczy-
stość w Pomorskim Urzędzie 
Marszałkowskim  przybyli po 
odbiór nagród sołtysi zwy-

cięskich wsi, w towarzystwie 
wójtów i ew. przedstawicieli 
samorządów powiatowych, 
oraz laureaci indywidualni, 
reprezentanci ich rodzin, zna-

jomi i przyjaciele. 
Na podium zapraszano też 

powiatowych i gminnych sa-
morządowców z terenów po-
chodzenia zwycięzców. W ka-

tegorii Wieś trzecie miejsce 
wywalczyło Smołdzino

Podwójnych laureatów ma 
też powiat malborski, w tym 
najważniejszą – pierwszą 
nagrodę przyznano wsi Sta-
ra Kościelnica (gmina Mi-
łoradz). Należy podkreślić, 
że zasłużoną-samorządowcy 
(sołtys i wójt) udowodnili, 
dzięki wykorzystaniu filmu, 
którzy został przedstawiony 
na ekranach, że jest to wieś 
piękna, społeczność dobrze 
zorganizowana i umiejąca 
świetnie korzystać ze współ-
czesnych sposobów promocji. 
Wyróżnienie w kategorii Za-
groda otrzymali Aleksander 
i Mariusz Reksa ze wsi Ka-
mionka (gmina Malbork).

Podwójne zwycięstwo od-
niósł też powiat wejherow-
ski. Wyróżnienie w kategorii 
Wieś przypadło miejscowości 
Strzepcz (gmina Linia), a wy-
różnienie w kategorii Zagroda 
Wojciechowi Ellwartowi ze 
wsi Miłoszewo (również gmi-
na Linia). Anna Kłos

Wybrano „Piękną Wieś Pomorską”
WyNIKI:

Kategoria „Wieś”
1. Stara Kościelnica (gmina Miło-
radz, powiat malborski) 
2. jasień (gmina czarna dąbrów-
ka, powiat bytowski) 
3. Smołdzino(gmina Przodkowo, 
powiat kartuski)

Wyróżnienia: 
Strzepcz (gmina Linia, powiat 
wejherowski) 
Sumin (gmina Starogard Gdań-
ski, powiat starogardzki) 
Lubieszewo (gmina nowy dwór 
Gdański, powiat nowodworski)

Kategoria „Zagroda” 
1. teresa i józef Stolc (wieś Kieł-
pino, gmina Kartuzy) 
2. Marek Milewczyk (wieś 
czarnówko, gmina nowa Wieś 
Lęborska, powiat lęborski) 
3. joanna i Krzysztof Krajewscy 
(wieś narkowy, gmina Subkowy, 
powiat tczewski)

Wyróżnienia: 
Wojciech Ellwart (wieś Miło-
szewo, gmina Linia, powiat 
wejherowski)) 
Aleksander i Mariusz Reksa (wieś 
Kamionka, gmina Malbork) 
joanna i Leszek Korzeniowscy 
(wieś ciecholewy, gmina Kona-
rzyny, powiat chojnicki)

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Marszałkowski WojewództwaPomorskiego po raz ko-
lejny zorganizowały konkurs „Piękna Wieś Pomorska”. W kategorii – Wieś – najlepsza okazała się Sta-
ra Kościelnica (gmina Miłoradz, powiat malborski), a najpiękniejsza zagroda należy do Teresy i Józefa 
Stolc z Kiełpina (gmina Kartuzy). W konkursie nagrodzono także rolników z powiatu lęborskiego.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
330 tysięcy zł. tel: 519-399-162

Sprzedam mieszkanie 36.09m2 
w bolszewie, i piętro, zupełnie 
nowe, w pełni umeblowane 
(również pralka i telewizor), cena 
166,5tys. Gotowe do wprowa-
dzenia, dostępne od zaraz. tel: 
791-525-345

Sprzedam mieszkanie 39,20m2 
osiedle Kaszubskie, 3 piętro, po 
remoncie łazienki i kuchni. tel: 
507-486-424

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentual-
nie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, od 15 listopa-
da, tel. 0049 669 869 837

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, wraków, kasacja, po-
moc drogowa, auto części, Wej-
herowo. tel: 789-345-593

INNE

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

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. 58 736 16 92

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

oryginalne koła z oponami zi-
mowymi do Fiata 15”+śruby-
+stojak na koła, cena 420 zł. tel: 
695-230-080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz mate-
matyka, nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 
Gb, klawiatura Vobis, monitor 
Lcd tV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

Malowanie cekolowanie, pod-
łogi remonty kompleksowe, 
doświadczenie, wolne terminy, 
solidnie. tel: 504-973-552

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Usługi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Wdowa pozna Pana w wieku 63-
65 lat, bez nałogów, zmotoryzo-
wanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam drewno do co i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gra-
tis. tel: 782-846-927

do wymalowania pokój nie-
pijącego, Wejherowo. tel: 
502351988

Sprzedam nowy odkurzacz/
dmuchawę do liści, cena 80 zł. 
tel: 694-642-709 

Kupię bursztyn. tel. 532-110-190

Mata dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu ii Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@gmai l .
com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

Sprzedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

Sprzedam krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

WyKAZ KAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
toWARzySKiE: EXP.TOW.

dAM PRAcę: EXP.PDP.

SzUKAM PRAcy: EXP.PSP.

USłUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
niERUchoMoŚci SPRzEdAM: EXP.NSP.

niERUchoMoŚci KUPię: EXP.NKU.

niERUchoMoŚci zAMiEnię: EXP.NZA.

niERUchoMoŚci do WynAjęciA: EXP.NDW.

niERUchoMoŚci PoSzUKUję WynAjĄĆ: EXP.NPW.

MotoRyzAcjA SPRzEdAM: EXP.MSP.

MotoRyzAcjA KUPię: EXP.MKU.

MotoRyzAcjA innE: EXP.MIN.

EdUKAcjA: EXP.EDU.

SPRzęt ELEKtRoniczny KoMPUtERy: EXP.SKO.

SPRzęt ELEKtRoniczny tELEFony: EXP.STE.

SPRzęt ELEKtRoniczny innE: EXP.SIN.

zWiERzętA: EXP.ZWI.

RÓŻnE: EXP.ROZ.

ŻyczEniA: EXP.ZCZ.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

SZuKASZ 
PRACoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567 510 894 627
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Nasz zespół wyprzedza 
m.in. jeden z lepszych na 
Pomorzu klub młodzieżowy 
UKS Jedynkę Reda czy za-
plecze Arki Gdynia, Akade-
mię Piłkarską KP Gdynia. 

Zespół 2005/2006 gra pod 
nazwą Pogoń/UKS Trój-
ka Lębork. To efekt ścisłej 
współpracy pomiędzy Pogo-
nią, a Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Trójka” dzia-
łającym przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Lęborku. 
Większość zawodników dru-
żyny na uczęszcza do klasy 
sportowej SP nr 3. 

 
Dobry początek sezonu to 
także efekt solidnych przygo-
towań. W sierpniu zawodni-
cy dwukrotnie uczestniczyli 
w obozie dochodzeniowym 
na bazie Szkoły Podsta-

wowej nr 3. Na pierwszym 
zgrupowaniu pracowano 
głównie nad wytrzymałością 
i siłą, na drugim szlifowana 
była sprawność i technika. 
Specjalistyczne treningi 
zaliczyli także bramkarze. 
Przerywnikiem w obozo-
wym życiu były zajęcia 
z ZUMBY z Panią Izabelą 
Grzenkowicz. 

- W ferie zimowe planowa-
ny jest kolejny obóz spor-
towy. Jestem po rozmowie 
z rodzicami, bo współpraca 
z nimi układa się bardzo 
fajnie. Zadecydowaliśmy, 
że obóz zimowy zorgani-
zujemy w Hotelu „Mistral” 
w Gniewinie – mówi trener 
zespołu Andrzej Małecki. – 
To ambitny cel, bo warunki 
tam są świetne, a co za tym 
idzie i koszty nie małe. Wie-

rzę, że razem uda nam się 
spiąć budżet. Z obecnego 
sezonu i gry jaką prezentu-
jemy jestem zadowolony. 
W tym sezonie przeszliśmy 
na większe boisko, 9 zawod-
ników w polu, to dla chłop-
ców była duża zmiana. 

Dobra gra poskutkowała 
konsultacjami Kadry Pomo-
rza rocznika 2005. Na po-
czątku października pięciu 
zawodników: Patryk Ban-
drowski, Piotr Derba, Olaf 
Noryśkiewicz, Nikodem 
Pniewski i Patryk Śliwiński 
uczestniczyli w konsultacji 
szkoleniowej w Słupsku. 
Trener Kadry Paweł Wypij 
pozytywnie ocenił umiejęt-
ności zawodników Pogoni 
i zapowiedział kolejne po-
wołania.

Młodzi liderzy
PIŁKA NOŻNA | Świetnie radzą sobie w rozgrywkach junior D2 młodzi piłkarze Pogo-
ni/Trójki Lębork. Zawodnicy trenera Andrzeja Małeckiego po 10 ligowych kolejkach 
prowadzą w rozgrywkach notując 9 zwycięstw i 1 porażkę. Bilans bramkowy to 46 
strzelonych bramek (18 z nich to zasługa Piotra Derby) i tylko 4 stracone gole. 

KADRA PoGoń/tRóJKA 
LęBoRK 2005/2006: 
 
Patryk bandrowski 
jakub bladoszewski 
oliwier dawidowicz 
Mikołaj degler 
Piotr derba 
Maksymilian dudczak 
nikodem Kotlowski 
Mateusz Kubisiak 
oskar Lambrecht 
Kacper Lechończak 
Mikołaj Miłosz 
Alan Miotk 
olaf noryśkiewicz 
Szymon nowocień 
Marcel Pawelczyk 
nikodem Pniewski 
dawid Pokuć 
Patryk Śliwiński 
Kacper Smentoch 
Kacper Stolicki 
Mikołaj tolas 
Aleksander Wojciechowski 
Szymon Wolski 
Kacper Wrześniewski 
Kacper zadrużyński 
Maksymilian zawisza

NABóR BRAmKARZy 
RoCZNIKA 2003 I 2004

Klub Pogoń Lębork zaprasza na testy 
i treningi chłopców roczników 2003 
i 2004 na pozycję bramkarza. Gwa-
rantujemy indywidualne treningi 
bramkarskie, grę w meczach 
mistrzowskich i szansę na roz-
wój piłkarski. Specjalistyczne 
treningi odbywają się kilka razy 
w tygodniu na boisku ze sztuczną 
nawierzchnia Stadionu Miejskie-
go w Lęborku. Kandydatów do gry 
prosimy o kontakt z trenerem bramkarzy 
Patrykiem Cydzikiem tel.: 516 719 874

mAtEuSZ KoNIuSZy 
PoWoŁANy Do REPREZENtACJI

Zawodnik Pogoni Lębork, rocznika 2002 Mateusz Ko-
niuszy otrzymał powołanie do Reprezentacji U-15 Polish 
Soccer Skills. Ofensywny zawodnik, wychowanek trenera 
Rafała Bartoszka został wybrany spośród 300 chłopców 
uroczonych w 2002 roku, którzy brali udział w otwartych 
obozach Polish Soccer Skils w te wakacje. 

 
W połowie grudnia Koniuszy uczestniczyć będzie w zgru-
powaniu Reprezentacji w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Cetniewie, a wiosną 2017 roku wraz z Reprezentacją 
zagra sparingi z młodzieżowymi drużynami klubów jednej 
z federacji (Bundesligi, Eredivisie, Premiera Division lub 
Serie A). Podczas 5-6 dniowych wyjazdów Reprezentacja 
rozegra 3 lub 4 spotkania z przeciwnikami topowych akade-
mii oraz będzie trenować z miejscowymi trenerami. 

 
Oficjalne zakończenie sezonu 2016/2017 Reprezentacji Po-
lish Soccer Skilks odbędzie się 11 czerwca 2017 roku na 
PGE Narodowy w Warszawie.

„SZKóŁKA PoGoNI” ZAPRASZA
Zapraszamy na piłkarskie treningi chłopców roczni-

ka 2008, 2009 i 2010. Piłkarskie zajęcia w odbywają się 
w środy i piątki od godz. 16.30 na sali sportowej ZSGŻiA 
przy ul. Warszawskiej. Klub Pogoń prowadzi także nabór 
do zawansowanych grup piłkarskich rocznika 2008 i 2009.  
Zapisy do „Szkółki Pogoni” za pomocą specjalnego formu-
larza do pobrania na stronie www.szkolkapogoni.pl

szkolkapogoni.pl
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