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Wicko współpracuje z uzdrowiskiem

Świąteczna paczka do Afryki

Zmagania taneczne 
w Łebie

30-lecie „Belferka”

WSPÓŁPRACA | Dariusz Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko oraz Roman Kaczmarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
podpisali umowę o współpracy miedzy samorządami. Jest to efekt końcowy trwających już od kilku miesięcy rozmów 
i wstępnych porozumień.

EDUKACJA | Uczniowie ze SP nr 8 w Lęborku wysłali świąteczną pacz-
kę do swoich rówieśników z afrykańskiej Ghany.  To była pierwsza 
tego typu akcja w placówce.

RELACJA |  W Sanktuarium św. Jakuba Ap. 30-lecie działalności arty-
stycznej świętował Chór Nauczycielski „Belferek”. 

RELACJA | W weekend 6-8 stycznia w Łebie zorganizowano XI Ogól-
nopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego. Trzydniowa impreza odbyła 
się na Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Tysiąclecia 11 w Łebie.

Współpraca z gminą Lądek-Zdrój odbywać 
się będzie na wielu płaszczyznach. Pierw-
szym owocem tej współpracy jest wymiana 
dzieci ze szkół podstawowych. Już w pierw-
szym tygodniu ferii zimowych (15-22 stycz-
nia), 50-osobowa grupa uczniów ze szkół 
w gminie Wicko wyjedzie na kolonię do Ląd-
ka-Zdroju.
Gmina Wicko będzie natomiast gościć dzie-
ci z tej miejscowości w wakacje.Poznawa-
nie walorów turystycznych obu regionów, 
wymiana dzieci i młodzieży oraz seniorów, 
a także grup artystycznych i zespołów mu-
zycznych, to główne cele współpracy miedzy 

gminami. Szczegóły współpracy omawiano 
nie tylko na szczeblu samorządowym, ale na-
wiązano także bezpośrednią współpracę mię-
dzy dyrektorami i kierownikami jednostek 
podległych gminom.
Samorządowcy podkreślają bardzo przychyl-
ne i pozytywne nastawienie rad obu gmin, 
które już w grudniu podjęły odpowiednie 
uchwały o współpracy. 
Lądek Zdrój, jedno z najstarszych uzdrowisk 
w Europie. Miejscowości jest otoczona Gó-
rami Złotymi i od wieków stanowi magnes 
dla kuracjuszy i turystów.

(BG)

Inicjatywa to pomysł 
uczniów klasy VIE, którym 
pomagała wychowawczyni 
klasy - Danuta Król. 

Młodzi lęborczanie zdecy-
dowali się zrobić coś poży-
tecznego i zamiast wręczać 
innym uczniom świąteczne 
paczki wysłać je dzieciom, 
które nigdy wcześniej nie 
otrzymały prezentów na 
święta.
Aby przekazać paczki bez-
pośrednio do uczniów klaso-
wa Rada Rodziców podjęła 

współpracę z członkiem 
stowarzyszenia Green 
Waterhut w Ghanie, Pa-
nią Kamilą Kabo-bah.

Świąteczne paczki zawie-
rające podstawowe przy-

bory do pisania, malowania, 
a także przytulanki i zabaw-
ki mają trafić do równieśni-
ków lęborskich uczniów - 11 

chłopców i 19 dziewczynek 
Inicjatywę uczniow wspar-
li rodzice, Rada Rodziców, 
pomógł także Jakub Rut-
kiewicz, współwłaścicielo-
wi „Pałacu Pod Bocianim 
Gniazdem”.
-Jest to pierwsza taka ak-
cja organizowana w naszej 
szkole, ale mamy nadzieję, 
że zrodzi się z tego tradycja 
świątecznego pomagania. 
Być może jest to również 
pierwszy krok do zapocząt-
kowania nowych, między-
narodowych i międzykul-
turowych przyjaźni, które 
zaowocują długotrwałymi 
kontaktami pomiędzy naszy-
mi krajami - tłumaczą orga-
nizatorzy akcji.  (GB)

Każdego dnia mogliśmy zobaczyć 
setki młodych artystów w różnych 
kategoriach tanecznych m.in.: hip 
hop, house, salsa, disco czy freestyle. 
Uczestnicy zostali podzieleni na po-
szczególne kategorie wiekowe. W tych 
dnia w Łebie na parkiecie zobaczyli-
śmy ponad 1.500 tancerzy.
- Od wielu lat Łeba wspiera młodych 
i utalentowanych artystów rozwijają-
cych swoje pasje. Cieszę się, że tylu 
tancerzy z całej Polski po raz kolejny 
przyjedzie do Łeby aby przed miesz-
kańcami Łeby i regionu zaprezento-
wać swój kunszt taneczny - mówi An-
drzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta 
Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Bia-
łobrzeski, przewodniczący komisji 
jurorskiej, można śmiało powiedzieć, 
że „Łeba stała się już Taneczną Stolicą 
Polski ze względu na ilość imprez ta-
necznych, które mają tu miejsce”.

(MS)

-Z okazji jubileuszu 30-lecia 
Chóru Nauczycielskiego 
„Belferek” składamy ser-
deczne gratulacje i wyrazy 
uznania dla dorobku i osią-
gnięć. Dziękujemy całemu 
zespołowi za wzbogacanie 
życia kulturalnego Lębor-

ka oraz wspaniałą promocję 
miasta. Życzymy Państwu 
trwania w pasji, kolejnych 
sukcesów i wielu wspania-
łych koncertów - życzyli na 
pamiątkowym grawertonie 
Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak z Radną Sejmiku 

Województwa Pomorskie-
go Alicją Zajączkowską. Po 
Mszy Św. którą śpiewem 
ubogacał „Belferek” odbył 
się Jubileuszowy Koncert, 
a po nim rocznicowe spotka-
nie w Domu Parafialnym.

(BG)

2 gle24.pl/aktualnościCzwartek, 19 stycznia 2017|

REKLAMA                                      U/2016/PR

fo
t. 

U
G

 W
ic

ko

fo
t. 

Pi
xa

ba
y.c

om

fo
t. 

M
ic

ha
ł S

ał
at

a

fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k



Na ulicach Lęborka kwestowało aż 150 wo-
lontariuszy a główną bazą WOŚP została aula 
„Mechanika”. Właśnie tam przez cały dzień 
trwałą impreza integracyjna, podczas któ-
rej wystąpiły dzieci i młodzież z lęborskich 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek 
kulturalnych.
Występom towarzyszył emocjonujące licy-
tacje, gdzie, oprócz tradycyjnych gadżetów 
WOŚP można było kupić statuetkę „Lęborski 
Bursztynowy Lew”. To 150 gramowe dzieło 
powstało w całości z bursztynu, autorem sta-
tuetki jest Kazimierz Kozłowski z Firmy Od-
lewniczej „Olimpia” z Mostów.
Równoległe z imprezą w „Mechaniku” na pla-
cu Pokoju odbył się pokaz pojazdów militar-
nych, strażackich i motocykli. Gwiazdą wyda-
rzenia był koncert Ras Luta, który zakończył 

imprezę integracyjną w „Mechaniku”.
Atrakcyjny i wypełniony finał WOŚP okazał 
się także rekordowy. W Lęborku udało się bo-
wiem zebrać kwotę 76 tys. zł, rok temu była 
to kwota 64 tys. zł. Organizatorzy podkreślają 
jednak,że dokładna kwota zebranych pienię-
dzy będzie znana na początku lutego, gdy za-
kończą się ostatnie licytacje.
W gminie Cewice WOŚP zagrała aż w czte-
rech miejscach – w Zespole Szkół w Cewi-
cach, w Siemirowicach, Pieskach i w Popo-
wie. Najbardziej rozbudowany program miało 
orkiestrowanie w ZS w Cewicach, gdzie przez 
cały dzień odbywały się występy zespołów, 
pokazy i licytacje. Swoje umiejętności poka-
zało także Koło Gospodyń Wiejskich a emo-
cjonujący występ zapewniła gwiazda impre-
zy, czyli sobowtór Marylin Monroe. Podczas 
finału WOŚP w Cewicach udało się zebrać 

około 48 tysięcy złotych. 
W Nowej Wsi Lęborskiej finał WOŚP zor-
ganizowano w w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, wydarzenie nazwano „Pod największym 
strusiem w Polsce”. Impreza wypełniona była 
koncertami, występami artystów, nie zabrakło 
także licytacji ciekawych fantów i gadżetów. 
Duża atrakcją była także grochówka orkie-
strowa, której mógł spróbować każdy uczest-
nik imprezy.
Wiele atrakcji zapewnili także organizatorzy 
WOŚP w Wicku. Na terenie tej gminy kwe-
stowało 30 wolontariuszy, a bazą wyda-
rzenia był Gminny Ośrodku 
Kultury i Sportu.
Imprezę rozpoczę-
to od emisji nagrania 
Jurka Owsiaka, który 
dziękował wszystkim 
osobom z gminy za 
pomoc w organiza-
cji sztabu. Na scenie 
oprócz dzieci wystąpili 
także m.in. pracownicy 
ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Maszewku, 
Alicja Gieryk – ubiegłoroczna laure-
atka „Talentów naszej gminy”, Dominika 
Stępień, Adam Kuźmicz, sekcja gitarzystów 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku 
pod kierunkiem Piotra Fugiela, zespół „Rap-
sodia”, akordeoniści Adrian Kielas i Jakub 
Chyliński. Rozgrzewający popis tańca dała 
Małgorzata Drywa – instruktorka zumby 
a pokaz walk bokserskich młodzi zawodnicy 
z klubu „Garda Wicko” z trenerem Antonim 
Pałuckim
Finał WOŚP kilka razy przenosił się z budyn-
ku na zewnątrz. O godz. 16.00 wystrzeliła 
armata, którą wypożyczył Andrzej Syldatk 
z Garczegorza, o godz. 17.30 do basenu prze-
ciwpożarowego wskoczyły morsy a o 21.00 
imprezę zakończono „Światełkiem do nieba” 
czyli pokazem fajerwerków. Wcześniej jed-
nak na scenie GOKiS wystąpiła gwiazda wie-

czoru – zespół Defis.
W trakcie orkiestry w Wicku zebrano około 
17 tysięcy złotych.
Łebski finał WOŚP zorganizowano w Rybac-
kim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC, 
gdzie o godzinie 15 rozpoczęła się część arty-
styczna. Na scenie zaprezentowali się lokalni 
artyści: zespół Wave, zespół X-Band, zespół 
Little Talks, zespół Biedronki, Alicja Gie-
ryk, Marcelina Barczewska, Zespół PRESTO 

oraz podopieczni RCKiF Boleniec. 
Niespodzianką był koncert po-
pularnego zespołu VERBA. 
Muzycy szybko złapali do-
bry kontakt z publicznością. 
W czasie koncertu rozdali 
ponad setkę swoich płyt 
z autografem. Po koncer-
cie chętnie robili zdjęcia ze 
swoimi fanami. 
Emocjonujące były także 
licytacje, dużym powodze-
niem cieszyły się oficjalne 
gadżety przesłane przez Jur-
ka Owsiaka. Jedna z koszulek 
poszła za 500 złotych, kolejna 
za ponad 200 złotych. Złote 
serduszko zostało zlicytowane 
za 1200 złotych, bursztynowe 

serduszko „poszło” za 950 złotych. Fotel Bur-
mistrza Miasta Łeby czyli dzień „władania” 
Łebą zza biurka Burmistrza został natomiast 
zlicytowany za 500 złotych. Z ciekawszych 
fantów zostały zlicytowane także dwie przy-
czepy drzewa opałowego, łącznie za 1700 
złotych. 
Podobnie jak w Lęborku, orkiestrowanie w Łe-
bie również było rekordowe. W lokalnym szta-
bie udało się zebrać 21 tysięcy złotych. Jest to 
aż o 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim.  
Fotorelacja z wydarzeń znajduje się na stro-
nach 8 i 9.

Rekordowa edycja WOŚP

Orkiestra pomogła 
szpitalowi 

RELACJA | Emocjonujące licytacje, ofiarni wolontariusze kwestujący na ulicach, występy zespołów i szereg interesujących 
i nietuzinkowych atrakcji dodatkowych. Powiat lęborski przyłączył się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

RELACJA |  W niedzielę 15 stycznia wielu mieszkańców Lęborka 
przyłączyło się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ra-
mach wszystkich dotychczasowych edycji tej ogólnopolskiej 
inicjatywy lęborski szpital otrzymał sprzęt o wartości prawie 
780 tysięcy złotych.
Pierwszy sprzęt podarowany przez fundację 
Jurka Owsiaka trafił do lęborskiego szpitala 
w 1995 roku. W ramach tej darowizny Od-
dział Terapii i Intensywnej Terapii Noworod-
ka otrzymał wtedy trzy urządzenia: Inkubator, 
CPAP i lampę do fototerapii o łącznej warto-
ści 22 tysięcy złotych. Przez kolejne lata do 
lęborskiej lecznicy trafiały kolejne urządze-
nia do Oddziału Terapii i Intensywnej Terapii 
Noworodka, darowizny doposażyły również 
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Największa darowizna w historii lęborskie-

go szpitala miała miejsce w 2000 roku, gdy 
WOŚP zafundował szpitalowi karetkę „R” 
o wartości około 230 tysięcy złotych.
Od 2005 roku do szpitala trafiało od WOŚP 
wyposażenie Oddziału Neonatologicznego. 
Fundacja podarowała do tego oddziału aż 11 
urządzeń m.in: kardiomonitor, terminal do 
przesyłania danych i urządzenie do badania 
słuchu.
Od 1995 roku WOŚP podarowała lęborskie-
mu szpitalowi sprzęt o łącznej wartości aż 
776 615,55 zł.  (KG)
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Wybrano najlepszą piosenkę zimową

Burmistrz odwiedził 
małego lęborczanina

KULTURA | Już po raz dziewiąty odbył się IX Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej. W roku 2017 w muzycznym wydarzeniu zor-
ganizowanym w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” wzięło udział 61 uczestników. Przyjechali oni do Lęborka nie tylko  
z  całego Pomorza, ale też np. z Wielkopolski.

Witold Namyślak, Burmistrz 
Lębork odwiedził pierwsze 
urodzone w 2017 roku w Lę-
borku dziecko Kacpra i jego ro-
dziców, pp. Sylwię Dąbrowską 
i Grzegorza Majkowicza.
Kacper urodził się 2 stycznia 

2017 w lęborskim szpitalu. Bur-
mistrz złożył gratulacje młodej 
rodzinie i tradycyjnie ufundo-
wał dla pierwszego urodzonego 
w 2017 r. mieszkańca Lęborka 
wyprawkę wartości 500 zł.

(GB)

I kategoria wiekowa: klasa I-III szkoła podstawowa
I miejsce: Woronowska Nikola - Lębork
II miejsce: Urszula Sieradzka - Słupsk
III miejsce: Maria Formela - Mosty
Wyróżnienie: Antoni Wittstock - Luzino
Wyróżnienie: Zofia Soldka - Nowa Wieś Lęborska

II kategoria wiekowa: klasa IV-VI szkoła podstawowa
I miejsce: Oliwia Jagusiak - Luzino
II miejsce:Martyna Ćwik - Koszalin
III miejsce: Martyna Łada - Gdańsk
Wyróżnienie: Nikola Mendelska - Koszalin
Wyróżnienie: Aleksandra Wolańska - Wicko
Wyróżnienie: Anna Erni - Lębork

III kategoria wiekowa: gimnazjum
I miejsce: Małgorzata Sztandera - Bytów
II miejsce: Małgorzata Mocarska - Gdańsk
III miejsce: Ewelina Socha - Gdynia

IV kategoria wiekowa: szkoła ponadgimnazjalna i 
dorośli

I miejsce: Aleksandra Jankowska - Lębork
II miejsce: Kinga Włodarkiewicz - Puck
III miejsce: Klaudia Wirkus – Bytów

W skład Jury weszli: Bartek Michalczyk, Andrzej Konieczko 
i Rafał Mędlewski.

WynIKI:

Źródło danych: Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku, UM Lębork
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OMG-G-S podsumował rok 2016
SAMORZĄD | W sopockim Grand Hotelu zorganizowano noworoczne spotkanie samorządowców – członków Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Uczestniczył w nim zarząd OM w osobach: prezesa Obszaru (prezydenta Gdańska)Pawła 
Adamowicza, wiceprezesa Jacka Karnowskiego (prezydenta Sopotu), członków zarządu,reprezentantów  Rady Programowej 
OM – w imieniu marszałka Mieczysława Struka członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Świlski - oraz członek 
Rady Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. 
Licznie, mimo trudnej, zimowej pogody, przy-
byli samorządowcy. Zanim wypito okoliczno-
ściową lampkę szampana, odbyło się Walne 
Zgromadzenie,  podczas którego podsumo-
wano stan dotychczasowej realizacji Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji (ZIT).  
Było o czym mówić, ponieważ do dyspozycji 
zblokowanych samorządów jest w unijnym 
budżecie 2014 – 2020 dla województwa po-
morskiego niezła kasa z dwu źródeł – z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 1,4 mld 
zł, i z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2,2 mld zł.
Strategia ZIT została przyjęta przez Walne 
Zgromadzenie Członków OMG-G-S w paź-
dzierniku 2015 roku i już w lutym 2016 uzy-
skała akceptację Ministerstwa Rozwoju. Po-
tem była dwukrotnie aktualizowana. Ostatnia 
wersja pochodzi z listopada 2016 roku.
Do tej pory podpisano już szereg umów z po-
tencjalnymi beneficjentami. Na: wsparcie In-
stytucji Otoczenia Biznesu -1 projekt na 9,5 
mln zł, aktywizację zawodową bezrobotnych  
- 7 projektów (już w 2017) na 21 mln. Zł,  akty-
wizację społeczno-zawodową – 13 projektów 

na 52 mln zł, usługi społeczne – 20 projektów 
na 22 mln zł, ekonomię społeczną – 1 projekt 
na 22 mln zł, geriatrię – 2 projekty na 37 mln 
zł, rewitalizacje – 13 projektów na 230 mln zł, 
węzły komunikacyjne – 20 projektów na 447 
mln zł, perony SKM – 1 projekt na 140 mln 
zł, efektywność energetyczną – 41 projektów 
na 406 mln zł.
Jeśli chodzi o statystykę całościową,  do puli 
RPO przyjęto  33 wnioski o dofinansowanie, 
z czego już podpisano 13 umów, (jest to 9% 
możliwej kontraktacji). Odnośnie finansowa-
nia z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko - podpisano 15 wniosków, co 
wyczerpało prawie 100% przyznanych fundu-
szy. 
Strategia ZIT na rok 2017 zakłada przyspiesze-
nie działań. Do 16 lutego br. powinny wpłynąć 
ostatnie wnioski od potencjalnych beneficjen-
tów, do 20 lutego wnioski zostaną przez biuro 
OM przekazane do zaopiniowania przez kon-
sultantów z rożnych dziedzin, do 31 marca po-
winno nastąpić podpisanie wszystkich umów 
o dofinansowanie z puli ZIT.

Anna Kłos

 REKLAMA                                                         1/2017/GM

Od lewej: Gabriela Lisius – starosta wejherowski i Teresa Ossowska-Szara – starosta lęborski
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2 mln zł dla miejskich przedszkoli

Nowa siłownia 
w mieście

Piosenki Edith Piaf w Cewicach

Szkoła basu na Stacji Kultura

EDUKACJA | 1 mln 668 tys. 912 zł pozyskało miasto Lębork na realizację projektu „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzie-
ciaki”.W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Burmistrz Lęborka podpisał umowę z 85 procentowym dofinansowaniem, 
dzięki której powstanie 48 nowych miejsc przedszkolnych. Do wszystkich miejskich przedszkoli zakupione zostaną no-
woczesne pomoce dydaktyczne, a dzieci przez cały rok szkolny wezmą udział w ciekawych zajęciach dodatkowych.

INWESTYCJA | 12 różnych przyrządów do ćwi-
czeń na świeżym powietrzu powstało na dział-
ce przy ulicy Komuny Paryskiej w Lęborku.

KULTURA | W Gminnym Cen-
trum Kultury w Cewicach od-
będzie się Wieczór Recitalowy 
Edith Piaf. Piosenki tej fran-
cuskiej artystki zaśpiewa Elż-
bieta Frączek, na gitarze zagra 
Krzysztof Orzeszko.

KULTURA | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” ogłasza nabór do szkoły gitary basowej. Pod 
numerem telefonu 507 556 660 przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą skorzystać z in-
dywidualnych lekcji gry na gitarze basowej pod okiem doświadczonego instruktora.

Oświatowy projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzie-
ciaki” realizowany będzie w ramach działania 03.01. Edu-
kacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Warty pra-
wie 2 mln złotych projekt otrzymał 85 procent dofinanso-
wania.
Najważniejszym punktem projektu jest utworzenie 48 no-
wych miejsc w miejskich przedszkolach.W Przedszkolu nr 
2 przy E. Plater utworzone zostanie 30 dodatkowych miejsc, 
a w Przedszkolu nr 6 przy Kard. Wyszyńskiego 18 miejsc. 
Adaptowane pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbęd-
ne wyposażenie, nowe wyposażenie trafi także do łazienek, 
szatni, kuchni czy na przedszkolny plac zabaw.

Wszystkie samorządowe przedszkola otrzymają nowe po-
moce dydaktyczne i inne wyposażenie do prowadzenia za-
jęć.W ramach projektu zostaną także zorganizowane dodat-
kowe zajęcia dla przedszkolaków - języka angielski i zajęcia 
z logopedą. Dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami podnoszą-
cymi umiejętności kluczowe zostanie objętych aż 450 dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat.
Projekt zakłada również podwyższenie kompetencji nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach poprzez poznanie no-
wych metod i form pracy. Nauczyciele uczestniczyć będą 
w specjalistycznym kursie „Akademia Trenera” (18 osób), 
a 9 nauczycieli kształcić się będzie na studiach podyplomo-
wych.  (GB)

Siłownia zewnętrzna w tym 
miejscu powstała w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.
Obiekt składa się z sześciu 
podwójnych stanowisk co 
daje łącznie 12 różnych 
przyrządów do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu. W ra-

mach inwestycji teren si-
łowni utwardzono betonową 
kostką, zamontowano 2 ław-
ki, ochronne barierki oraz 
wykonano wjazd nad prze-
pustem.
Koszt budowy obiektu to 26 
tys. złotych. (GB)

Wieczór recitalowy zaplanowano na 21 stycznia. Początek koncertu, 
który zostanie zorganizowany w GCK w Cewicach przewidziano na 
godzinę 18.
Wstęp na koncert jest wolny. Organizatorzy proszą jednak o wcze-
śniejszą rezerwację miejsc - zapisy do dnia 16 stycznia pod numerem 
telefon 59 861 14 90 lub w sekretariacie GCK.
Ilość miejsc jest ograniczona.

(GB)

Zajęcia będzie prowadził 
Paweł Pionk - basista, mu-
zyk i producent. Występo-
wał w Polsce i za granicą z 
wieloma artystami jako mu-
zyk sesyjny. Zajęcia będą 
obejmowały podstawy gry, 
różne style muzyczne, tech-
niki, harmonię, granie solo 
i w zespole. Zapraszamy za-

równo początkujących, jak 
i zaawansowanych.Lekcje 
będą się odbywały w po-
mieszczeniach Stacji Kultura 
imienia Stefana Fikusa w Lę-
borku przy ulicy Dworcowej  
8 (dworzec PKP Lębork).
Zajęcia są odpłatne. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

(GB)
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 REKLAMA                                                                    1/2017/PR

Przez trzy miesiące nie będzie 
mógł prowadzić samochodu 
zatrzymany przez lęborską 
drogówkę do kontroli 20 – la-
tek, który na terenie zabudo-
wanym prowadził alfę romeo 
z prędkością przekraczającą 
100 km/h. Funkcjonariusze 
zatrzymali prawo jazdy tego 
mężczyzny i ukarali go man-
datem. Za to wykroczenie 20-
latek będzie też miał na swoim 
koncie 10 punktów karnych.
Policjanci z lęborskiej drogów-
ki zatrzymali do kontroli 20-
latka, który w Lęborku na ulicy 
Jana Pawła II, gdzie obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 
50 km/h, prowadził alfę romeo 
z prędkością przekraczającą 
100 km/h. Funkcjonariusze 
ukarali go za to mandatem 
w wysokości 400 zł, 10 punk-
tami karnymi i zatrzymali jego 
prawo jazdy.
Zgodnie z obowiązującymi od 
maja 2015 roku przepisami, 
przez najbliższe trzy miesiące 
20 – latek pozbawiony będzie 
uprawnień do kierowania sa-
mochodem.

o 100 Km/h ZA Dużo

Lęborscy mundurowi spotkali 
się z kierowcami pojazdów cię-
żarowych, realizujących prze-
wozy krajowe i międzynaro-
dowe. Tematem spotkania były 
zagrożenia ze strony współcze-
snego terroryzmu i prewencja 
antyterrorystyczna. Funkcjo-
nariusze przedstawili te za-
gadnienia w formie prezentacji 
multimedialnej, zawierającej 
m.in. pojęcia związane z ter-
roryzmem, sposoby działania 
przestępców oraz zapobiega-
nia tego rodzaju zdarzeniom.
Komendant Powiatowy Policji 
w Lęborku, mł. insp. Jacek Kila-
nowski oraz Naczelnik Wydzia-
łu Ruchu Drogowego, podkom. 
Arkadiusz Guzek, spotkali się 
z kierowcami pojazdów cię-
żarowych realizujących prze-
wozy międzynarodowe i kra-

jowe. Spotkanie odbyło się na 
zaproszenie właściciela firmy 
transportowej.Funkcjonariu-
sze odpowiadając na zaprosze-
nie, przygotowali prezentację 
multimedialną zawierającą po-
jęcia związane z terroryzmem, 
typologię tego rodzaju prze-
stępczości, sposoby działania 
zamachowców oraz przeciw-
działania aktom terroryzmu. 
Podkreślili na co należy zwró-
cić szczególną uwagę pod-
czas wyjazdów i jak należy się 
zachować w przypadku zagro-
żenia terrorystycznego. W spo-
tkaniu uczestniczyło około 100 
kierowców zajmujących się 
transportem krajowym i mię-
dzynarodowym. Wszyscy czyn-
nie uczestniczyli w dyskusji, 
analizując przedstawione przez 
policjantów zagadnienia.

SPotKANIE Z PRZEwoźNIKAmI

Policjanci z lęborskiej drogów-
ki pracowali na miejscu kolizji 
w Mostach, gdzie przy przejeź-
dzie kolejowym i przejściu dla 
pieszych zderzyły się ze sobą 
trzy samochody. 
Wstępne ustalenia funkcjona-
riuszy wskazują na to, że kieru-
jący oplem zafirą nie zachował 
ostrożności podczas dojeżdża-
nia do przejścia dla pieszych 
i najechał na peugeota, który 
wpadł w poślizg i zderzył się 
z jadącym z przeciwnej strony 
mercedesem. Mundurowi za-
trzymali prawo jazdy kierowcy 
opla i obecnie na podstawie 
zabezpieczonych dowodów 
szczegółowo wyjaśniają oko-
liczności tego zdarzenia.
Policjanci przypominają o za-
chowaniu szczególnej ostroż-
ności podczas dojeżdżania 
do przejazdów kolejowych, 
przejść dla pieszych czy skrzy-
żowań. Zwiększyć ostrożność 
należy zwłaszcza zimową porą, 
gdy nawierzchnia drogi jest śli-
ska. Wtedy droga hamowania 
znacznie się wydłuża, a nagłe 
wciśnięcie pedału hamulca po-
woduje, że auto wpada w po-
ślizg.

KoLIZJA w moStACh
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Nietuzinkową atrakcją WOŚP w Wicku była kąpiel Morsów.

Nie zapomniano także o wystrzałowych atrakcjach.

Na zdjęciu: pokaz walk bokserskich zawodników z klubu „Garda Wicko”

Podczas finału WOŚP  w Wicku wystąpiła grupa Defis.
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Licytacje fantów i gadżetów WOŚP były wyjątkowo emocjonujące
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Gwiazdą WOŚP w Cewicach był sobowtór Marylin Monroe

Gwiazdą imprezy w Łebie była grupa Verba.
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Podczas lęborskiej imprezy można było kupić statuetkę „Lęborski Bursztynowy Lew”

Gwiazdą lęborskiej imprezy był występ Ras Luta.

Liczenie pieniędzy przez wolontariuszy w Lęborku
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Dofinansowanie na 
termomodernizacje kościoła
INWESTYCJA | Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie otrzymała dofinansowanie na poprawę efektyw-
ności energetycznej budynku kościoła.  Projekt z Łeby to jedna z 9 pomorskich inicjatyw, która otrzymała dofinansowanie. 
Wartość wszystkich 9 projektów to ponad 65 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi niemal 50 mln zł.

W ramach komplekso-
wych projektów przewi-
duje się wsparcie inwesty-
cji zakładających głęboką 
modernizację energetycz-
ną budynków z uwzględ-
nieniem potrzeby moni-
torowania i zarządzania 
energią wraz z możliwo-
ścią wykorzystania insta-
lacji OZE, wymiany źró-
deł ciepła i zastosowania 
indywidualnego pomia-
ru zużycia ciepła. Zakres 
prac musi wynikać z prze-
prowadzonej uprzednio 
analizy możliwych roz-
wiązań w ramach sporzą-
dzanego audytu energe-
tycznego. Wybrany wa-
riant realizacyjny powi-
nien uwzględniać kryte-

rium kosztowe odnoszące 
się do uzyskanych efek-
tów w stosunku do nakła-
dów finansowych. 
Wartość projektu z Łeby 
to kwota około 2 milio-
nych złotych, dofinan-
sowanie, które przyznał 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomor-
skiego wyniosło 85 pro-
cent tej kwoty.
W ramach  inwestycji 
przeprowadzona zosta-
nie kompleksowa termo-
modernizacja polegająca 
na: ociepleniu ścian ze-
wnętrznych (elewacje), 
ociepleniu dachu, moder-
nizacji instalacji ogrzewa-
nia (wykonanie kotłowni 
oraz instalacja pomp cie-

pła) oraz montażu instala-
cji fotowoltaicznej na da-
chu budynku. Celem prac 
jest znaczne zużycie ener-
gii cieplnej. 
Według założeń inwe-
stora termomodernizacja 
spowoduje oszczędność 
zapotrzebowania cie-
pła na poziomie 83,8%. 
W efekcie planowane jest 
zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwot-
nej w budynkach o 266 
694,00 kWh/rok,  a także 
spadek emisji gazów cie-
plarnianych o 112,99 ton 
równoważnika CO2.
Projekt ma zostać zreali-
zowany do października 
2017 roku.
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Wdrożenie programu nastąpi do 30 
czerwca 2020 roku, a jego szacowa-
ny całkowity koszt wynosi 55 mln 
zł (bez kwot na wyposażenie auto-
busów przewoźników prywatnych). 
Budżet programu został określo-

ny na postawie wstępnych wywia-
dów rynkowych, a więc jego war-
tość może się zmienić w ostatecz-
nym trybie udzielenia zamówienia 
publicznego. Założono, iż poziom 
dofinansowania ze środków zagra-

nicznych wyniesie 85 proc.
- Regionalny system poboru opłat 
za przewozy w transporcie pasażer-
skim oraz jednolitej informacji pa-
sażerskiej jest jednym z elementów 
szerszej polityki promowania pu-
blicznego transportu zbiorowego 
w regionie – mówi marszałek Mie-
czysław Struk. - Wdrożenie w wo-
jewództwie pomorskim tego wspól-
nego, dla wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników, syste-
mu jest kolejnym, można wręcz po-
wiedzieć, że ostatecznym krokiem 
do uproszczenia sposobu uiszcza-
nia opłat za przejazd komunikacją 
zbiorową w regionie, a w szczegól-
ności Aglomeracji Trójmiejskiej.
Jednym z elementów wspomnia-
nej polityki w zakresie zwiększania 
atrakcyjności publicznego trans-
portu zbiorowego było wybudowa-
nie przez Województwo Pomorskie 
całkowicie nowej linii kolejowej - 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
(pierwszej linii kolejowej wybudo-

wanej w Polsce po roku 1989), łą-
czącej Gdańsk i Gdynię z Portem 
Lotniczym oraz „tzw. korytarzem 
kościerskim”. Towarzyszące temu 
inwestycje miast w infrastrukturę 
dojazdową oraz tabor w komunika-
cji miejskiej, powodują, iż wspólny 
cel samorządów staje się realny.
- Jeszcze wiele pozostaje do reali-
zacji – mówi Ryszard Świlski, czło-
nek Zarządu Województwa Pomor-
skiego. - Obecnie, przy wykorzysta-
niu środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 
planuje się realizację inwestycji do-
tyczących węzłów transportowych 
na terenie zarówno Gmin Obsza-
ru Metropolitalnego oraz Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych woje-
wództwa. Jednocześnie chcemy po-
zyskać środki ujęte w tzw. „progra-
mach krajowych”, a dotyczące jak-
że ważnych dla rozwoju wojewódz-
twa: zakupu taboru kolejowego, 
elektryfikacji linii PKM oraz dal-
szej modernizacji podstawowej sie-

ci linii kolejowych.
Naczelnym celem uruchamianego 
wczoraj Programu jest wdrożenie 
na obszarze województwa pomor-
skiego wspólnego dla wszystkich 
organizatorów transportu i prze-
woźników - systemu poboru opłat 
za przewozy w transporcie pasażer-
skim oraz jednolitej informacji pa-
sażerskiej. W konsekwencji zinte-
growania poszczególnych podsys-
temów transportu, zarządzanych 
przez organizatorów wszystkich 
szczebli (województwo, powiaty i 
gminy), oczekiwane jest zwiększe-
nie korzystania z udziału publiczne-
go transportu zbiorowego w ogól-
nej liczbie podróży mieszkańców. 
Zakłada się, iż wprowadzenie sys-
temu jednolitych, prostych płatno-
ści za przejazdy jednorazowe oraz 
bilety okresowe w znakomity spo-
sób podniesie standard korzystania 
ze środków transportu publicznego 
i zwiększy ich wykorzystanie.

(WA)
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Energa buduje pierwszy na Pomorzu 
inteligentny parking

Jeden wspólny bilet na Pomorzu

ENEREGETYKA | W Pelplinie na Pomorzu powstanie inteligentny system parkowania. Za pomocą specjalnej aplikacji na 
smartfona, kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. System pozwoli m.in. zminimalizować 
zbędny ruch w poszukiwaniu miejsc i odciążyć ścisłe centrum miasta. List intencyjny w tej sprawie podpisali Burmistrz 
Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

KOMUNIKACJA | W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej 
pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się wczoraj z inicjatywy władz województwa 
pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w trans-
porcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

Inteligentny parking to rozwiązanie, które pomoże mieszkań-
com i turystom znaleźć w bardzo szybki sposób wolne miej-
sce parkingowe. Funkcjonalność pozwala na poprowadzenie 
użytkownika za pomocą mapy do docelowego miejsca parkin-
gowego. System jest w stanie rozpoznać wielkość samocho-
du i skierować do najlepszego dla niego miejsca. Użytkownik 
może ustawić w aplikacji mobilnej swoje preferencje parko-
wania. Jeśli miejsce zostanie zajęte, aplikacja skieruje go do 
innej najbliższej wolnej lokalizacji. System docelowo będzie 

również monitorował bezpieczeństwo na parkingach i zawia-
domi służby oraz właściciela auta, gdyby została podjęta pró-
ba kradzieży. Gdy opcja taka będzie włączona, a auto poruszy 
się, użytkownik otrzyma natychmiast powiadomienie w po-
staci komunikatu push lub smsa. System docelowo będzie re-
agował także na stłuczki parkingowe i powiadamiał użytkow-
nika o zajściu w przypadku zapalenia się świateł awaryjnych.
-W Pelplinie zamontujemy na należących do Energi słupach 
oświetleniowych kamery, z których obraz będzie analizowany 
za pomocą algorytmów IVA (Intelligence Video Analytics). 
System przekaże informację o wolnych miejscach parkingo-
wych do darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na smartfo-
nach. Partnerem technologicznym projektu jest spółka Co-
march SA, która dostarcza nam system, tj. analitykę, aplika-
cję i konfiguruje całość – podkreśla Michał Bełbot, pełnomoc-
nik zarządu spółki Energa Oświetlenie.
Dla miasta system inteligentnego parkowania oznacza przede 
wszystkim zrównoważenie obłożenia, odciążenie ścisłe-
go centrum, minimalizację zbędnego ruchu w poszukiwaniu 
miejsc, a tym samym poprawę bezpieczeństwa drogowego i 
redukcję emisji spalin. System doskonale sprawdzi się m.in. 
w nadmorskich miejscowościach, które latem wobec napływu 
turystów, zmagają się z dużymi problemami parkingowymi.
- Wspólnie z Energą chcemy oddać do dyspozycji mieszkań-

ców innowacyjny,   jeden z pierwszych w Europie system in-
formacji parkingowej, który wesprze również cele gminy 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Jako prężnie roz-
wijająca się gmina zamierzamy inwestować w kolejne inteli-
gentne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom funkcjonowa-
nie w przestrzeni miejskiej. Jestem przekonany, że to pierw-
szy, ale ogromny krok w kierunku osiągnięcia przez Pelplin 
statusu prawdziwego smart city – mówi Patryk Demski,bur-
mistrz Pelplina.
Pilotaż pelplińskiego inteligentnego parkingu jest elementem 
nowej strategii rozwoju Grupy Energa na lata 2016 - 2025, 
której jednym z dwóch głównych celów jest koncentracja na 
klientach i związany z tym rozwój nowych obszarów działal-
ności. Cel ten będzie realizowany poprzez kompleksową, wie-
loproduktową ofertę.
-Dla biznesu i samorządów chcemy być partnerem w wielu 
dziedzinach – od zarzadzania zużyciem, dystrybucją, genera-
cją, aż po magazynowanie energii. Planujemy również nowe 
działania w zakresie efektywności energetycznej, także po-
przez programy dedykowane samorządom, takie jak Inteli-
gentna Gmina. Dla klientów indywidualnych przygotowuje-
my wachlarz produktów i usług, które będą również integro-
wać obszary finansowe i ubezpieczeniowe – podkreśla Da-
riusz Kasków, prezes Energa SA. (En)
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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

Po prostu przyjaźń
134min. Komedia /Polska

Wielowątkowa, wzruszająca 
komedia o grupie przyjaciół, 
których relacje - w obliczu 
życiowych przeciwności - zostają 
wystawione na niejedną próbę. 
Alina i Marian (Sonia Boho-
siewicz i Marcin Perchuć) w 
zaskakujący sposób wygrywają 
wielkie pieniądze; to, w jaki 
sposób się nimi podzielą, 
wcale nie jest takie oczywiste. 
Ivanka (Magdalena Różczka), 
singielka i bizneswomen, chce 
mieć dziecko nie wiążąc się z 
mężczyzną; ma jej w tym pomóc 
serdeczny przyjaciel Patryk 
(Bartłomiej Topa). Filip (Kamil 
Kula) ryzykuje twarz i karierę dla 
kaprysu zwariowanej kolekcjo-
nerki guzików Jadźki (Alek-
sandra Domańska). Stateczny 
profesor (Krzysztof Stelmaszyk) 
odmawia nieprzyzwoitej 
prośbie przyjaciela (Przemysław 
Bluszcz), ale w tajemnicy przed 
nim porywa się na rzecz niemal 
karkołomną. Tymczasem zgrana 
paczka przyjaciół (Agnieszka 
Więdłocha, Aleksandra Domań-
ska, Maciej Zakościelny, Piotr 
Stramowski, Marcin Perchuć) 
jak co roku wyrusza w góry. Tam 
odkrywają tajemnicę, która na 
zawsze zmieni ich życie. Co wy-
biorą? Lojalność czy pieniądze? 
Przyjaźń czy miłość? Prawdę czy 
kłamstwo? Własne czy cudze 
szczęście? Każdy wybór dla 
bohaterów komedii „Po prostu 
przyjaźń” oznacza tarapaty. 

Czwartek, 19.01.2017
17:30 - Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć
20:00 - Po prostu przyjaźń

Piątek, 20.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

Sobota, 21.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

Niedziela, 22.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

PoNiedziałek, 23.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

wtorek, 24.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

Środa, 25.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

Czwartek, 26.01.2017
15:30 - Sing 2D
17:45 - Sing 3D
20:00 - Konwój

Piątek, 27.01.2017
15:45 - Sing 2D
18:00 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej
20:15 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

Sobota, 28.01.2017
15:45 - Sing 2D
18:00 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej
20:15 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

Niedziela, 29.01.2017
15:45 - Sing 2D
18:00 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej
20:15 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

PoNiedziałek, 30.01.2017
15:45 - Sing 2D
18:00 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej
20:15 - Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

Sing
110min.  Animacja/Japonia/

USA/ b/o 
W świecie zamieszkanym przez 
zwierzęta teatr prowadzony 
przez koalę Bustera Moona 
popada w tarapaty. Kochając 
teatr, zrobi on jednak wszystko, 
by go ocalić. Ostatnią szansą na 
przetrwanie jest wielki konkurs, 
który pomoże odnaleźć najpięk-
niejszy głos świata. Głos, który 
ocali teatr. Do konkursu staną: 
nucąca Mysz, nieśmiała Słonica, 
której towarzyszy pewna siebie 
matka, młody gangster Gorilla 
i punkowa rebeliantka Jeżozwie-
rzyca.

Nowa część „Greya” - przedsprzedaż biletów
KINO | 10 lutego w lęborskim kinie będzie można obejrzeć najbardziej oczekiwaną premierą 
pierwszej połowy 2017 roku – „Ciemniejszą stronę Greya”. Bilety na film można kupować co-
dziennie w kasie kina oraz rezerwować pod numerem telefonu 59 8622-530.

Ciemniejsza strona Greya
Melodramat/USA/121 minut/ od 15 lat
Jamie Dornan i Dakota Johnson powracają jako Christian 
Grey i Anastasia Steele w filmie „Ciemniejsza strona Greya”, 
drugiej części ekranizacji światowego bestsellera E.L. James. 
Pierwsza część serii, „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, stała się 
międzynarodowym przebojem, zarabiając na całym świecie 
ponad 560 milionów dolarów. „Ciemniejsza strona Greya” 
zadebiutuje w kinach w okolicach Walentynek i pokaże nam 

nieco ciemniejsze oblicze Greya…Kiedy po bolesnym rozsta-
niu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia 
nowe warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabi-
lizacji i spokoju torpedują postaci z 
przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej 
spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują 
młodzi. W filmie zobaczymy także: Ritę Orę, Maxa Martinie-
go, Hugh Dancy’ego oraz laureatki Oscara – Kim Basinger 
i Marcię Gay Harden.  (BG)

Tym razem dwudniowe 
warsztaty w technice tańca 
współczesnego poprowadzi 
Marta Zawadzka - tancerka, 
choreograf, pedagog, teore-
tyk tańca. Absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Pozna-
niu i Instruktorskiego Kursu 
Kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie tańca współczesnego 
przy Centrum Kultury ZA-
MEK w Poznaniu (pod patro-
natem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Centrum Animacji Kul-
tury), które ukończyła z wy-
różnieniem. Marta Zawadzka 
prowadzi regularne zajęcia 
z tańca współczesnego, pra-
cuje jako instruktor tańca 
współczesnego, przez 11 lat 
była wykładowcą Policealne-
go Studium Edukacji i Prak-

tyk Teatralnych przy Teatrze 
Zaczarowany Świat w To-
runiu, obecnie współpracuje 
z katedrą kulturoznawstwa 
UMK w Toruniu. Prowadzi 
szereg zajęć i warsztatów 
z tańca współczesnego, pla-
styki ruchu, świadomości 
ciała, współpracuje z wielo-
ma placówkami kulturalno-
edukacyjnymi i organizacja-
mi pożytku publicznego.
Terminy warsztatów -  
10.02.2017 godz. 16:00 
– 20:00,11.02.2017 godz. 
10:00 – 14:00. Warsztaty od-
będą się w Stacji Kultura ( ul. 
Dworcowa, Lębork (budynek 
dworca), sala B, koszt udzia-
łu to 25 złotych. Zgłoszenia 
można przesyłać na adres: 
teatrtancaj5m@gmail.com

Spektakl jednej z najbar-
dziej popularnych i rozpo-
znawalnych grup kabareto-
wych w Polsce odbędzie się 
w czwartek, 16 lutego 2017 
roku, w sali kinowej przy 
ulicy Gdańskiej 12. Począ-
tek o godzinie 20:30. Bilety 
w cenie 50 złotych dostępne 
są w kasie kina oraz w Cen-

trum Informacji Turystycz-
nej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” przy alei Nie-
podległości 6. Kabaret za-
prezentuje premierowy pro-
gram pod tytułem „Ostatnie 
takie trio”
LCK Fregata zachęca do 
wcześniejszego nabywania 
wejściówek.  (GB)
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Ani Mru Mru 
w Lęborku

Warsztaty taneczne 
w Stacji Kultura

KABARET | To będzie zabawny i wypełniony 
gromkim śmiechem wieczór. W czwartek 16 
lutego w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12 
wystąpi kabaret Ani Mru Mru.

TANIEC | Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut zaprasza 
na kolejną odsłonę cyklicznych warsztatów 
tanecznych.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm mieszkanie po re-
moncie 39,20 m2 lub zamienię na 
większe 3 pietro, tel. 507 486 424

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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 Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEStEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-

nowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

oRyGINALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15” + śruby + stojak na koła 420 zł, 
695 230 080

KUPIĘ
SKuP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 59

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

muRARZy, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Dobre 
stawki, tygodniówki, tel. 538 105 
557

USŁUGI

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 
okolicznościowa: 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, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

SEX-Sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna panów sponsorów, tel 
514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAm materac wełniany, 
używany 2 m. x 1.60 m. Cena 120 
zł, tel 790 290 835

SPRZEDAm fotel rozkładany, 
dwuosobowy  z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł, Wejherowo, 
tel. 517 159 871

SIANo, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z magazy-
nu, Możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DREwNo opalowe, buk, sosna i 
gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

DREwNo do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gra-
tis, tel.782 846 927

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, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZuKASZ 
PRACowNIKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

wyŚLIJ mmSa!
EXP.RoZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

REKLAMA                            U/2017/RL
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Lęborska pływaczka 
w czołówce

Siódma kolejka 
rozgrywek siatkówki

PŁYWANIE | W rankingu europejskich wyników za 2016 rok osiągnię-
tych na pływalni 25 metrowej nazwisko Hallmannn pojawia się trzy-
krotnie w pierwszej dziesiątce wyników na dystansach 50, 100, 200 
metrów stylem klasycznym.

SIATKÓWKA | W nowym roku, amatorscy siatkarze już 8 stycznia wró-
cili na boiska aby walczyć o ligowe punkty. Rozgrywki amatorskiej ligi 
zbliżają się do zakończenia rundy zasadniczej. Podczas VII kolejki ro-
zegrane zostały 4 mecze, zespół KS Baza 44 w tej kolejce pauzował.

Wynik Weroniki Hallmann na 50 metrów 
0,31,15s jest 3 rezultatem w Europie wśród 
juniorek osiągniętych w 2016 roku. Pierwsze 
miejsce zajmuje Irlandka MC SHARRY Mona 
-  0,30,94s. Drugie miejsce zajmuje VOVK 
Tara ze Słowenii - 0,31,10s.
Na dystansie 100 metrów W. Hallmann z wy-
nikiem 1,07,96s jest na 4 miejscu, a na 200 
metrów z rezultatem 2,28,43s zajmuje 10 
miejsce w Europie.
Ustanowiona na początku roku doskonała 
trampolina pracy szkoleniowej przez trene-
ra Dariusza Gromulskiego, pozwoliła utalen-
towanej 16-latce - Weronice Hallmann, wsko-

czyć do czołówki europejskich tabel pływa-
czek w kategorii juniorek.
W 2016 roku pływaczka UKS 1 MEYN Solex 
Lębork w mistrzostwach Polski juniorów i se-
niorów zdobyła łącznie 8 medali – 5 złotych, 
2 srebrne i 1 brązowy. W lipcu zadebiutowała 
w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorów na Węgrzech zajmując V miej-
sce na dystansie 100 metrów stylem klasycz-
nym.W minionym roku poprawiła łącznie 15 
rekordów okręgu pomorskiego na pływalniach 
25- i 50-metrowych w kategorii dziewcząt 16, 
17 i 18 letnich w stylu klasycznym.

(GB)
Pierwszy mecz jako jedy-
ny spośród rozegranych 
tego dnia, zakończony zo-
stał w trzy setowym poje-
dynku. KS Strzebielino po 
wygranym pierwszym se-
cie, mocno zdziwiło zawod-
ników Klaja Cafee. W dru-
gim i trzecim secie Klaja Ca-
fee zwyciężyła i dopisała so-
bie 2 punkty w tabeli. Ko-
lejne mecze zakończyły się 
wynikami po 2:0. Bojan Żu-

bry i Romek Lębork to mecz, 
który zapowiadał się bardzo 
dobrze. Żubry wzmocnione 
Wojtkiem Dawidem co praw-
da zwyciężyły mecz ale nie 
był to jednostronny pojedy-
nek. Romek Lębork dzielnie 
walczył o zwycięstwo, nieste-
ty w końcówkach lepsi oka-
zywali się zawodnicy Bojan 
Żubry. To był mecz zespołów 
z górnej części tabeli. Poje-
dynek pomiędzy AZS Lębork 

a I LO w Lęborku to potyczka 
zespołów walczących o moż-
liwość gry w play-offach. 
AZS mocno skoncentrowany 
i popełniający mniej błędów 
wygrał mecz z I LO i zbliżył 
się do gry w dalszej fazie roz-
grywek. Ostatnim meczem 
kolejki był pojedynek pomię-
dzy Czarnymi Wilkami a Jo-
kerem Cewice. Czarne Wil-
ki pierwszy set zwyciężyli do 
23, w drugim o mały włos nie 
przegrali. Joker nie wykorzy-
stał swojej szansy w końców-
ce drugiego seta i przegrał 
24:26. Po siedmiu kolejkach 
na szczycie tabeli zdecydo-
wanie prowadzi zespół Bo-
jan Żubry, później aż cztery 
zespoły mają taką samą ilość 
punktów. Świadczy to o bar-
dzo wyrównanym poziomie 
lęborskich rozgrywek. Kolej-
na kolejka zaplanowana jest 
na 29 stycznia.  (BG)
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Wiosenne wzmocnienia
PIŁKA NOŻNA |  - Nie po to marzyliśmy przez 16 lat o III lidze, żeby po jednym sezonie oddać ją bez walki. Do ostatniego 
meczu, do ostatniej minuty będziemy walczyć, żeby Pogoń została w III lidze – mówił na ostatnim jesiennym treningu 
prezes piłkarskiej sekcji Pogoni Marek Piotrowski. 10 stycznia br. drużyna seniorów Pogoni rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej. Szykują się mocne transfery.
Na pierwszych zajęciach w sali 
sportowej przy Pl. Piastowskim 
pojawiło się kilka nowych twa-
rzy. Jak zapowiadają klubowi 
działacze w przerwie zimowej 
dojdzie do kilku znaczących 
wzmocnień. Mówi się o za-
wodnikach z doświadczeniem 
w I i II lidze, pomocniku Marci-
nie Kajcy (Okocimski Brzesko, 
Miedź Legnica, Bytovia Bytów, 
Bałtyk Gdynia, Finishparkiet 
Nowe Miasto Lub.)  czy bram-
karzu Macieju Szladze (Arka 
Gdynia, Gryf Wejherowo, Bał-
tyk Gdynia). W pierwszych 
zajęciach uczestniczyli jeszcze 
piłkarze-żołnierze (Kochanek, 
Wachowiak, Formela), którzy 
w czwartek wylecieli do Omanu 
na II Wojskowy Puchar Świata 
w Piłce Nożnej. Od początku zi-
mowych przygotowań z pierw-

szą drużyną trenuje czterech 
wyróżniających się juniorów 
starszych Pogoni. Rekomenda-
cję do zajęć z pierwszą druży-
ną otrzymał środkowy obrońca 
Kamil Frącek (2000), boczny 
obrońca Michał Kliński (2000), 
środkowy pomocnik Kamil 
Brzozowski (2000) i napast-
nik Mateusz Zanewycz (1998).  
Wychowankowie zyskali możli-
wość zdobycia swojego pierw-
szego seniorskiego doświad-
czenia oraz zaprezentowania 
swoich umiejętności trenero-
wi Walkuszowi. Dla młodych 
zawodników mocne treningi 
z seniorami to także szansa na 
optymalne przygotowanie się 
do wiosennych rozgrywek. 
Wiosną w Pogoni nie zobaczy-
my natomiast pięciu zawodni-
ków, którzy otrzymali zgodę na 

poszukiwanie innych klubów: 
Mateusza Sychowskiego, Ma-
cieja Wardzińskiego, Kamila 
Klimasa, Mateusza Macholi 
i Jakuba Drozdowskiego.
Pierwsze zajęcia odbyły się na 
sali, kolejny dzień to siłownia, 
weekend natomiast nasi zawod-
nicy spędzili na intensywnym 
bieganiu w pagórkowatym Par-
ku Chrobrego. Zimą zawodni-
cy będą trenowali 4 lub 5 razy 
w tygodniu. 23-29 stycznia to 
tradycyjne zgrupowanie w Lę-
borku. Podczas obozu oprócz 
treningów (2 lub 3 dziennie) nasi 
piłkarze będą mogli korzystać 
z sauny i basenu. Nie zabraknie 
zajęć z taktyki w tym analizy wi-
deo meczów z rundy jesiennej.  
Koniec obozu to zarazem po-
czątkiem cyklu gier kontrol-
nych.

Fot.: Szansę do treningu z seniorami otrzymali najlepsi juniorzy Pogoni

WyKAz gIer SpArIngoWyCh 
pogonI, zIMA 2017: 

28 stycznia 2017 (sobota) godz. 12 
Pogoń – Gryf Wejherowo (II liga)  
 
4 lutego 2017 (sobota) godz. 13 
Pogoń – Bałtyk Koszalin (IV liga)  
 
11 lutego 2017 (sobota) godz. 12 
Pogoń – Kaszubia Kościerzyna (IV liga)  
 
18 lutego 2017 (sobota) godz. 12 
Pogoń – Wieża Postomino (V liga)  
 
25 lutego 2017 (sobota) godz. 12 
Pogoń – Cartusia Kartuzy (IV liga) 

Z PoGonI do 
reprezentACjI poLSKI
To będzie przygoda życia. Od 13 do 29 stycznia trójka 
zawodników Pogoni: Adrian Kochanek, Mateusz Wacho-
wiak i Damian Formela uczestniczy z Reprezentacją Woj-
ska Polskiego w Piłce Nożnej w II Wojskowym Pucharze 
Świata w Piłce Nożnej w Omanie. Wojskowa Reprezen-
tacja Polski zagra w grupie z Egiptem, Kanadą i Syrią.  
Udział aż trzech żołnierzy-piłkarzy w międzynarodowym 
turnieju to duże wyróżnienie. To właśnie nasza Pogoń ma 
najwięcej reprezentantów spośród wszystkich klubów III 
i IV ligi.  

Pogoń 2008 na Kaszub Cup

Wyniki 1. dzień turnieju (sobota):  
Pogoń - AP Banino II 0-0  
Pogoń -Jaguar I 1:2 (bramka P.Krefft)  
Pogoń - Mks Dan Bud Gościcino 2:1 (bramki: N. Fludra i J. Jażdżewski)  
Pogoń - PKS Jastarnia 1:0 (bramka P. Krefft)  
 
Wyniki 2. dzień turnieju (niedziela):  
Pogoń – GOSRiT Luzino 0:1  
Pogoń - Błękitni Wejherowo 4:0 (bramki: J. Pepliński, P.Kreft x2, M. Gosz)  
Pogoń - GKS Kowale 0:2  

14 i 15 stycznia br. drużyna 
Pogoni 2008 trenera Wie-
sława Kreffta (as. Sebastian 
Brzozowski) wzięła udział 
w Ogólnopolskim Turnieju 
Piłkarskim Kaszub Cup w Lu-
zinie. W dwudniowym turnie-
ju wzięło udział 20 zespołów.  

W pierwszym turniejowym 
dniu zespół Pogoni zakoń-
czył na II miejscu w grupie 
dającym przepustkę do tzw. 
„Lidze Angielskiej”. W nie-
dzielę w rywalizacji drugich 
drużyn w swoich grupach 
nasz zespół także zajął II 
miejsce.

SKłAd pogonI:

Piotr Krefft• 
Filip Krefft• 
Jonatan Jażdżewski• 
Mateusz Urbański• 
Maciej Gosz• 
Nikodem Fludra• 
Nikodem Bronk• 
Jakub Pepliński• 
Antoni Hat• 
Karol Zielonka• 
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