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lub ze zdjęciem 
MMS-em

W klasyfikacji otwartej Lęborczanin 
zdobył aż 6204 punkty i znalazł się 
na pierwszym miejscu. Pokonał w ten 
sposób aż 325 paralotniarzy z całego 
świata, na drugim miejscu znalazł się 

zawodnik z Finlandii, na trzecim – Nie-
miec.
- O sukcesie w paralotni decydują 
w dużej mierze warunki pogodowe. 
Ważna jest też chociażby długość 
dnia i warunki geograficzne panujące 
w danych kraju i regionie. Tym bar-
dziej cieszy nasz sukces, bo oprócz 
mojej wygranej w konkurencji dru-
żynowej wygrała także polska ekipa 

- podkreśla Leszek Grzenkowicz.
O wygranej lęborczanina zadecydował 
m.in. lot o długości 305 km, podczas 
którego spędził on w powietrzu 5 go-
dzin i 41 minut. Pasjonat wystartował 
z Nowej Wsi Lęborskiej i kierował się 
w stronę Wejherowa, później skręcił 
w stronę Chojnic, a potem w kierunku 
Sławna. Z okolic tej miejscowości na-
stąpił powrót do miejsca startu. 

SUKCES | 305 kilometrów pokonał na paralotni w ciągu prawie sześciu godzin Leszek Grzenkowicz. Właśnie ten odważny 
i wyczerpujący przelot sprawił, że lęborczanin  zdobył Mistrzostwo Świata w Przelotach Paralotniowych PPG w roku 2016.
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Charytatywna 
inicjatywa 
w przedszkolu

REKLAMA                                      U/2016/PR

W sobotę, 18 lutego 2017 
odbędą się dwa spotkania 
z mieszkańcami, podczas 
których zaprezentowane 
zostaną zapisy Gminnego 
Programu Rewitalizacji 
Miasta Lęborka dla obsza-
ru Lębork - Północ.

Pierwsze spotkanie odbę-
dzie o godz. 10.00 w świetlicy 
szkolnej „mała czwórka” przy 
Placu Kopernika nr 5. Spotkanie 
konsultacyjne poprowadzone 
zostanie przez mgr inż. arch.  
Macieja Szpilewicza z firmy 
Szpilewicz – Architekci, który 
omówi główne zamierzenia in-
westycyjne planowane w obsza-
rze rewitalizacji i przedstawi ich 
wizualizację.

Drugie spotkanie rozpocznie 
się o godz. 11.00 na placu przy 
budynku Stryjewskiego 52 
(skrzyżowanie ul. Stryjewskiego 
i ul. Malczewskiego). Będzie to 
spotkanie plenerowe, którego 
celem będzie zapoznanie miesz-
kańców z zapisami Gminnego 
Programu Rewitalizacji oraz 
zaprezentowanie planowanych 
działań rewitalizacyjnych 
w formie plansz z planowanymi 
działaniami rewitalizacyjnymi. 
Odbędą się również debaty, 
rozmowy, ankiety, przewiduje 
się oprawę muzyczną, animacje 
dla najmłodszych, konkursy 
z drobnymi upominkami oraz 
drobny poczęstunek. (BG)

Mieszkańcom 
o rewitalizacji

Inicjatywa to część ogól-
nopolskiej akcji „Wszyst-
kie Kolory Świata” orga-
nizowanej przez UNICEF. 
Jej celem jest wsparcie 
programów szczepień 
ratujących życie dzieci 
w najuboższych krajach 
świata.W ramach akcji 
„Wszystkie Kolory Świa-
ta” dzieci wraz z opiekuna-
mi przygotowały specjal-

ne, charytatywne laleczki 
będące symbolem pomocy 
swoim rówieśnikom z An-
goli, gdzie dzieci umierają 
z powodu chorób, którym 
potrafimy zapobiegać.

Zaproszeni do przed-
szkola dziadkowie i rodzi-
ce mogli  wybrać lalecz-
kę, zaopiekować się nią, 
a jednocześnie uratować 
życie dziecku w Afryce 

przekazując na ten cel da-
rowiznę.

Dzięki zaangażowaniu 
całych rodzin, podczas li-
cytacji laleczek, udało się 
pozyskać 3 330 złotych 
na ratowanie życia dzieci 
w Angoli, gdzie każdego 
dnia dzieciom zagrażają 
takie choroby jak cholera, 
odra, polio, gruźlica czy 
żółta febra. (BG)
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Lęborscy Sybiracy zrzeszeni 
w Związku Sybiraków Koło Lębork 
wciąż mają w pamięci tragiczne wy-
darzenie z lutego 1940 roku, kiedy to 
wczesnym świtem zostali obudzeni 
w swoich rodzinnych domach wrza-
skiem i waleniem kolb karabinów 
w drzwi.

Było niewiele czasu na spakowanie 
niezbędnych rzeczy, po czym cały-
mi rodzinami zapakowani zostali do 
wagonów kolejowych i powiezieni 
w nieznane. Trafili na Sybir, skąd wie-
lu z nich miało już nigdy nie powrócić. 
Tak zaczęła się pierwsza z czterech 

przeprowadzonych przez NKWD wiel-
kich fal deportacji Polaków z terenów II 
Rzeczypospolitej, które po 17 września 
1939 roku znalazły się pod okupacją 
sowiecką. Pierwsza wywózka objęła 
około 150 tysięcy ludzi, wg niektórych 
źródeł było to nawet 200 tysięcy. Do 
czerwca 1941 roku na Syberii znalazło 
się łącznie około 1 miliona 800 tysięcy 
Polaków (niektórzy historycy określają 
tę liczbę na dwa, a nawet 2,5 miliona 
wysiedlonych). Głód, mróz, fatalne 
warunki i praca ponad zabrały wiele 
istnień ludzkich. Do kraju nie wrócił co 
trzeci z wywiezionych Rodaków. (BG)

Upamiętniono rocznicę wywózki na Sybir
RELACJA | Przed Pomnikiem Zesłańców Sybiru w Lęborku Sybiracy upamiętnili 77 rocznicę 
pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich do sowieckich łagrów, kołchozów 
i gułagów. W uroczystości wziął udział Burmistrz Lęborka Witold Namyślak.
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Mówiono o nich podczas konferencji doty-
czącej przyszłości szkolnictwa zawodowego, 
którą zorganizowano w poniedziałek 13 lutego 
w „Mechaniku”.

Głównym tematem konferencji dotyczącej 
przyszłości szkolnictwa zawodowego, była 
konieczność uatrakcyjnienia oferty edukacyj-
nej w powiecie lęborskim i dostosowania jej 
do sytuacji na rynku pracy. Na spotkaniu po-
jawiły się władze powiatowe, uczniowie szkół 
zawodowych oraz pracodawcy. 

Po powitaniu uczestników przez starostę, 
jako pierwszy zabrał głos senator Kazimierz 
Kleina, który zaznaczał, jak ważna jest odpo-
wiedzialność za młodych ludzi wybierających 
dany kierunek kształcenia:

 – Kierunki nie mogą się tylko dobrze na-
zywać, muszą mieć przełożenie na późniejszą 
możliwość zdobycia pracy – podkreślał senator 
– Szkoły muszą oferować korzystne kierunki 
nauczania. Równie ważne jest dostosowanie 
komunikacji publicznej (autobusowej, kolejo-
wej) do osób spoza powiatu. Obecnie jest to 

Zmiany w szkołach zawodowych
SPOTKANIE | Staże, stypendia, kursy kwalifikacyjne dla uczniów, wyremontowanie szkolnych budynków i podno-
szenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – to tylko niektóre działania, które zaplanowano na najbliższe lata. 
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utrudnione, przez co młodzi ludzie chętniej wy-
biorą szkołę w Słupsku, Wejherowie czy Gdyni, 
zamiast w Lęborku. Lepszy układ komunikacyjny 
mógłby mieć pewien wpływ na ich decyzję.

Następnie, wicestarosta szczegółowo omówi-
ła plany wdrożenia projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej. Dla uczniów 
przewidziano wprowadzenie dodatkowych zajęć 
zawodowych – kółek zainteresowań, warsztatów, 
kursów nadających uprawnienia do wykonywa-
nia zawodów takich jak np. spawacz, księgowość 
korporacyjna, a także zajęć z doradztwa zawodo-
wego i wyjazdów edukacyjnych. Stażyści będą 
otrzymywać stypendia w wysokości 997,40 zł. za 
150 godzin stażu. Mają też szansę na zwrot kosz-
tów przejazdu, jeżeli odbywa się on poza miej-
scem zamieszkania. W razie potrzeby otrzymają 
również odzież roboczą, a na zakończenie stażu 
zyskają dokument potwierdzający zdobycie do-
świadczenia zawodowego.

Oprócz tego, zostaną przeznaczone na remonty, 
modernizację i zakup nowoczesnego wyposaże-
nia dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycz-
nych, Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz 
Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku. 

- Aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną w szko-
łach zawodowych, przewidziano również zakres 
wsparcia dla nauczycieli. Są to szkolenia dosko-
nalące dla 31 osób oraz studia podyplomowe dla 
3 nauczycieli, które podniosą ich kwalifikacje 
w nauczaniu przedmiotów zawodowych – oznaj-
miła wicestarosta Elżbieta Godderis – Celem pro-
jektu jest zarówno wzrost kwalifikacji uczniów 
jako przyszłych pracowników i ulepszanie oferty 
szkół, jak i dostosowanie kompetencji nauczy-
cieli do wymagań współczesnego rynku pracy. 
Konferencja zakończyła się debatą pomiędzy 
przedsiębiorcami, uczniami i dyrektorami szkół 
zawodowych.  (MH)Dzieci z Przedszkola Nr 6 

wykonały specjalne, cha-
rytatywne laleczki będące 
symbolem pomocy dla 
dzieci z Angoli. 
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Zawody PPG, czyli Paramotors 
World XContest mają charakter otwar-
ty i korespondencyjny. Uczestnicy tej 
rywalizacji nie muszą się więc spoty-
kać w określonym miejscu i wspólnie 
latać, wyniki opracowywane są nato-
miast na podstawie udostępnionych 
przez pilotów danych GPS lub log-
gerów. Głównym celem rywalizacji 
osiągnięcie możliwie najdłuższego 
dystansu bez lądowania, organizato-
rzy nie wskazywali limitu zabieranego 
paliwa.

W pierwszych klasyfikacjach wy-
łoniono po pięciu zawodników z każ-
dego państwa, łącznie konkurowało 
ze sobą 325 paralotniarzy z całego 
świata.

Organizatorzy zawodów brali pod 

uwagę sześć najlepszych lotów danego 
zawodnika w ciągu roku i przyznawa-
li punkty. Za przelot otwarty, czyli na 
dowolnej trasie nieposiadającej cech 
trójkąta przyznawano 1 pkt. za 1 km., 
przelot płaski (trójkąt niespełniający 
definicji trójkąta FAI) oznaczał zdoby-
cie 2 pkt. za 1 km.  Najlepiej punkto-
wany był trójkąt FAI, czyli taki, gdzie 
bok trójkąta musi stanowić co najmniej 
28% całej figury, w tym przypadku za 
1 km można było otrzymać aż 4 pkt.

- Dla osób niezwiązanych z para-
lotniarstwem przelot w kształcie trój-
kąta może sprawiać wrażenie czegoś 
prostego. W rzeczywistości wymaga 
on pokonania sporego fragmentu tra-
sy pod wiatr. Warto też podkreślić, że 
musimy zabierać ze sobą sporo paliwa 

Aż sześć goDZiN W PoWietrZU
SUKCES | 325 paralotniarzy z całego świata rywalizowało w Przelotach Paralotniowych PPg w roku 2016. 
Wygrał lęborczanin – Leszke grzenkowicz.

W marcu miasto będzie się ubiegało o do-
finansowanie inwestycji z funduszy Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020. Węzeł 
ma kosztować około 25 milionów złotych 
i w jego ramach Lębork chce kupić kilka no-
wych autobusów.

Aby przygotować się do realizacji tak po-
ważnej inwestycji urzędnicy już pod koniec 
ubiegłego roku ogłosili przetarg na wy-
bór nadzoru inwe- storskiego 
nad realizacją l ę -
borskiego 

węzła przesiadkowego.
- Chcemy być przygotowani do inwestycji 
i wybraliśmy dwóch inspektorów nadzoru. Te 
osoby będą nam potrzebne do formułowania 
przetargu, chcielibyśmy także, żeby miały 
możliwość zapoznania się z opracowaniami 
i specyfikacją na wczesnym etapie przedsię-
wzięcia. W ten sposób będziemy mieli duże 
pole manewru, gdyby pojawiły się jakieś błę-
dy - tłumaczy Romuald Babul, naczelnik wy-
działu inwestycji UM Lębork.

Kolejny krok ma zostać wykonany w marcu 
bieżącego roku, gdy miasto 

będzie się ubiegało o dofinansowanie inwe-
stycji z funduszy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Próba pozyskania środków 
zewnętrznych to konieczność, bo według sza-
cunkowych założeń inwestycja ma kosztować 
prawie 25 milionów złotych. Skąd taka kwo-
ta? Urzędnicy zamierzają rozwiązać komplek-
sowo sprawę transportu w mieście i w ramach 
budowy węzła przesiadkowego kupić 5 auto-
busów komunikacji miejskiej.

Lęborski węzeł przesiadkowy powstać ma 
w ramach re- alizacji strategii 

wojewódzkiej, można się więc spodziewać, że 
węzeł będzie działał na podobnych zasadach 
jak w innych miejscowościach województwa 
pomorskiego - budowę węzła zapowiedziano 
m.in w Wejherowie.

Celem takiej inwestycji jest usprawnie-
nie działania komunikacji na terenie miasta. 
W jednym miejscu mają znaleźć się parkingi, 
gdzie swoje samochody zostawią lęborczanie, 
którzy będą przesiadali się na pociąg lub auto-
bus PKS, prawdopodobnie elementem węzła 
będzie też stacja wypożyczająca rowery miej-
skie.  (GB)

Miasto chce węzła INWESTYCJA | Lębork przygotowuje się do budowy węzła prze-
siadkowego, który ma powstać w pobliżu dworca PKP. 
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i wystartować z rozbiegu, co wymaga 
dużej sprawności fizycznej - tłumaczy 
Leszek Grzenkowicz.

W klasyfikacji otwartej Lęborczanin 
zdobył aż 6204 punkty i znalazł się na 
pierwszym miejscu. Pokonał w ten spo-
sób aż 325 paralotniarzy z całego świata, 
na drugim miejscu znalazł się zawodnik 
z Finlandii, na trzecim – Niemiec.

- O sukcesie w paralotni decydu-
ją w dużej mierze warunki pogodowe. 
Ważna jest też chociażby długość dnia 
i warunki geograficzne panujące w da-
nych kraju i regionie. Tym bardziej 
cieszy nasz sukces, bo oprócz mojej 
wygranej w konkurencji drużynowej 
wygrała także polska ekipa - podkreśla 
Leszek Grzenkowicz.

O wygranej lęborczanina zadecydo-
wał m.in. lot o długości 305 km, pod-

czas którego spędził on w powietrzu 5 
godzin i 41 minut. Pasjonat wystarto-
wał z Nowej Wsi Lęborskiej i kierował 
się w stronę Wejherowa, później skręcił 
w stronę Chojnic, a potem w kierunku 
Sławna. Z okolic tej miejscowości nastą-
pił powrót do miejsca startu. 

Przelot miał kszałt trójkąta i właśnie 
dlatego został on tak dobrze oceniony 
i wypunktowany przez organizatorów 
zawodów. Dla pilota taki kształt trasy 
oznacza konieczność lotu pod wiatr, nie-
zbędna jest  także staranne planowanie 
i tężyzna fizyczna.W przypadku wspo-
mnianej trasy pilot z Lęborka musiał ze 
sobą zabrać 36 litrów paliwa i wystarto-
wać z takim ciężarem z rozbiegu.

Lęborczanin i aktualny Mistrz Świata 
lata na paralotni dopiero od 2014 roku.  

(GB)fo
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AleBrowar działa już w Lęborku
INWESTYCJA | AleBrowar  otworzył swój pierw-
szy zakład produkcyjny na ulicy Pionierów. 
Dla mieszkańców może oznaczać to m.in. 
możliwość obejrzenia, jak przebiega pro-
ces warzenia piwa oraz degustację i zakup 
świeżego trunku na miejscu.

AleBrowar to jeden 
z pierwszych browa-
rów rzemieślniczych 
w Polsce, działający 
od 2012 roku. Założy-
ciele pochodzą z Lę-
borka. Do tej pory 
marka funkcjonowała 
w formule kontrakto-
wej, czyli korzystała z  
mocy produkcyjnych 
browaru Gościszewo 
pod Malborkiem. 

Informacje o pla-
nach wybudowania 
nowego zakładu na 
Pomorzu pojawiały 
się w mediach i na 
blogach dotyczących 
piwa już od kilku lat, 
jednak długo nie było 
wiadomo, na jaką 
miejscowość zdecy-
dowali się właścicie-

le.
Nowy zakład przy 

ulicy Pionierów ma 
ponad 1000 m2. Bu-
dowa trwała rok, 
a pierwsze warzenie 
odbyło się 24 stycznia 
br. 

– Planujemy umoż-
liwić zwiedzanie bro-
waru oraz degustację 
piw, ale potrzebujemy 
jeszcze odrobiny cza-
su – informuje Bar-
tosz Napieraj, brand 
manager marki – Na 
miejscu powstanie 
pokój degustacyjny ze 
sklepem. W planach 
mamy też zorganizo-
wanie imprezy piwnej 
przy browarze, ale to 
najwcześniej w dru-
giej połowie roku.

Posiadanie własne-
go browaru pozwoli 
piwowarom z Lębor-
ka na rozwinięcie eks-
portu i eksperymen-
towanie z nowymi 
smakami. Dzięki no-
wym możliwościom 
produkcyjnym, w cią-
gu miesiąca będzie 
można wytworzyć na-
wet około 100 tysięcy 
litrów piwa. 

Co roku wypusz-
czamy od sześciu do 
dwunastu nowych 
piw. Ta częstotliwość 
się nie zmieni. Pierw-
sze piwo, które zo-
stało uwarzone w no-
wym browarze, to 
także nowa receptura 
– zaznaczył Napieraj.  

(MH) fo
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W 2016 roku przygo-
towany został Gminny 
Program Rewitalizacji 
Miasta Lęborka. Opra-
cowanie zawiera plan 
działań, zarówno inwe-
stycyjnych, jak i społecz-
nych, mających na celu 
odnowienie i ożywienie 
obszaru Lębork Północ. 

Program rewitalizacji obej-
mował będzie obszar, które-
go granice wyznaczają: od 
zachodu i północnego zacho-
du - linia kolejowa do Łeby, 
ogródki działkowe przy ul. 
Buczka, osiedle przy ul. Po-
znańskiej i Z. Witkowskiej, 
od wschodu - ulica Kossaka, 
zaś od południa granicę sta-
nowią rzeka Łeba, al. Wol-
ności i ul. Gdańska. W jego 
skład wchodzą m.in. ulice 
Stryjewskiego, Malczew-
skiego, Mostnika, Plac Ko-
pernika. 
Jest to obszar silnie zdegra-
dowany, zarówno pod wzglę-
dem  infrastrukturalnym, 
materialnym, jak i społecz-
nym – występuje tu wiele 
negatywnych zjawisk, jak 
bezrobocie, ubóstwo, słabe 
wykształcenie, zjawiska pa-
tologii społecznej (alkoho-
lizm, przemoc i in.). 
Wartość projektu, w ra-
mach którego opracowano 
Gminny Program Rewita-
lizacji Miasta Lęborka dla 
obszaru Lębork – Północ 
oraz przeprowadzono nie-
zbędne diagnozy i konsul-
tacje społeczne, wynosi po-
nad 200 tys. zł, z czego 90% 
stanowi dofinansowanie ze 
środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020 , uzyska-
ne od Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego.
Plany rewitalizacji zawarte 
w Gminnym Programie Re-
witalizacji Miasta poprze-
dzone zostały wnikliwie 
przygotowanymi  diagnoza-
mi społecznymi, gospodar-
czymi i przestrzennymi dla 
tego obszaru, a także konsul-
tacjami i debatami z miesz-
kańcami, właścicielami 
i zarządcami nieruchomości, 

organizacjami pozarządowy-
mi i przedsiębiorcami działa-
jącymi na obszarze objętym 
rewitalizacją. Gwarantuje to, 
że w przyjętych do realiza-
cji zadaniach uwzględnione 
będą potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców.
Kolejnym etapem będzie 
realizacja wypracowanych 
w Gminnym Programie Re-
witalizacji Miasta działań, 
w ramach przygotowanego 
projektów pn. Odnowiony 
Lębork – rewitalizacja ob-
szaru „Nowy Świat” oraz 
Ożywiony Lębork „Nowy 
Świat” – usługi społeczne 
dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji.  Realizacja 
projektów planowana jest 
na lata 2017-2021.
Koszt wcielenia w życie 
obu projektów szacowany 
jest na ok. 17 mln zł. Samo-
rząd Miasta przygotował 
wniosek o dofinansowanie 
tych działań z funduszy 
unijnych, w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego  na lata 2014-
2020. 
Podejmowane  w ramach 
rewitalizacji działania mają 
charakter wielokierunkowej 
pomocy mieszkańcom ob-
jętego programem obszaru. 
Mają pomóc w zmianie po-
staw, przezwyciężeniu istnie-
jących problemów i zagrożeń 
społecznych. Temu celowi 
służyć mają także zaplano-
wane i skonsultowane wcze-
śniej  z mieszkańcami działa-
nia, a także przedsięwzięcia 
inwestycyjne - doprowadze-
nie do zmiany wyglądu, po-
prawa estetyki tych terenów, 
podniesienie komfortu życia, 
stworzenie warunków wypo-
czynku i rekreacji oraz pod-
niesienie bezpieczeństwa, 
zmniejszenie ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego. 
Ważnym elementem działań 
jest zaangażowanie lokalnej 
społeczności w proces re-
witalizacji, doprowadzenie  
do identyfikacji z zamiesz-
kiwaną dzielnicą – tak, aby 
mieszkańcy poczuli się go-
spodarzami swoich dzielnic, 
ulic, podwórek.

ożywiamy i odnawiamy Nowy Świat. 
rewitalizacja Lęborka Północ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Adaptacja bazy Zakładu Komunikacji miejskiej przy ul. Ło-
kietka na Klub osiedlowy „Baza”
Działać tu będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkty Wsparcia Senio-
rów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”. 
Przed budynkiem pojawi się zieleń, a przez podwórko przebie-
gać będzie ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Łokietka z ul. 
Kellera. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna 
i przeszklenia zachęcały będą do spędzania w tym miejscu cza-
su przez mieszkańców. 

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży to z ko-
lei pomysł na zagospodarowanie dawnej kotłowni na zapleczu 
internatu  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Świetlica z aneksem socjalnym będzie czynna w dni robocze 
w godzinach popołudniowych zapewniając opiekę i pomoc 
w nauce oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
w wieku od 6 do 16 lat. Swoją siedzibę  znajdą tu streetworke-
rzy czyli tzw. „pedagodzy ulicy”. 

W planie jest wybudowanie wielu terenów rekreacyjnych: 
w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, na Placu Kopernika, na 
zapleczu remizy straży pożarnej czy Malczewskiego 31-33, 
gdzie stanie także boisko wielofunkcyjne. Zagospodarowany 
zostanie także skwer przy „Orliku” na Pl. Piastowskim. Pojawią 
się tam m.in. place zabaw,  rolkowiska, nowe chodniki i ścieżki, 
ławki oraz zieleń. 

Rekreacja przy stacji Nowy Świat
Przebudowane zostanie zaplecze siedziby Straży Pożarnej 
przy ul. Stryjewskiego, gdzie powstanie infrastruktura do zajęć 
sportowo-sprawnościowych i edukacyjnych, m.in. boisko wie-
lofunkcyjne, ścianka wspinaczkowa, bieżnia, stanowiska do 
ćwiczeń fizycznych. Z obiektu korzystać będą mogli wszyscy 
mieszkańcy.

PLANoWANE DZIAŁANIA REWItALIZACyJNE 
– oDNoWIENIE I ożyWIENIE  LęBoRKA NoWy ŚWIAt

Podwórka integracyjne 
– wszystko w rękach mieszkańców
To mieszkańcy i ich zaangażowanie będą mieć duży wpływ na 
koncepcje zagospodarowania i funkcję podwórek oraz ich re-
alizację. 
W konkursie architektonicznym wyłoniony zostanie projekt za-
gospodarowania podwórka przy budynku  Stryjewskiego 52, 
w którym  mieszkał Mieczysław Stryjewski - poeta, patron ogól-
nopolskiego konkursu literackiego organizowanego od ponad 
30 lat w Lęborku. 
To miejsce może stać się wizytówką „Nowego Świata”, nawiązują-
cą do historii, stanowiącą element tożsamości tego obszaru. 

„Zakątek kultury”
To pomysł na zagospodarowanie terenu przyległego do kina 
„Fregata”. Pozwoli to rozszerzyć działalność Lęborskiego Cen-
trum Kultury o nowe funkcje, m.in. zajęcia warsztatowe, np. ze 
streetartu czy zajęć tanecznych.

Remonty domów i ulic - odnowiony „Nowy Świat”
Na komfort życia, ale i estetykę domów i ulic na lęborskim „No-
wym Świecie” wpłynie niewątpliwie remont części wspólnych 
29 budynków komunalnych. W ramach programu rewitalizacyj-
nego odnowione zostaną elewacje i klatki schodowe. Dodatko-
wo, zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe, których budynki 
nie zostały objęte planem remontów, będą mogły przystąpić 
do konkursu, dzięki któremu mogą zdobyć dofinansowanie na 
remont swojego domu. Kwota przeznaczona na to zadanie wy-
nosi 720 tys. zł.
Zaplanowano także szereg inwestycji drogowych - remonty  
przejdą ulice i chodniki m.in. Kazimierza Wielkiego czy Malczew-
skiego. Wzrost bezpieczeństwa ma zapewnić rozbudowa miej-
skiego monitoringu o kolejnych 6 kamer w tej części miasta.

Klub OsiedlOwy “baza” pOwstanie na terenie Obecnej bazy 
zaKładu KOmuniKacji miejsKiej przy ul. łOKietKa

w Klubie “baza” wsparcie 
znajdą rOdziny, seniOrzy 
Oraz młOdzież

ulice łOKietKa i Kellera pOłączy 
uliczKa ze ścieżKą rOwerOwą

wOKół placu
piastOwsKiegO 
pOwstanie 
rOlKOwisKO
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ruszają inwestycje w ramach „Skarbów Lęborka”

Rozstrzygnięto konkurs literacki

INWESTYCJA | Już za kilka miesięcy ruszy remont ulicy Waryńskiego w Lęborku. Prace będą stanowić pierwszą część lęborskiego projektu „Skarby Lębor-
ka” o wartości 13 milionów złotych. Miastu udało się zdobyć dofinansowanie inwestycji o rekordowej wysokości ponad 7 milionów złotych.

KULTURA | rozstrzygnięty został Xi otwarty Konkurs Literacki Legendy 
Błękitnej Krainy organizowany przezLot „Ziemia Lęborska – Łeba” przy 
współpracy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

Dokładna nazwa lęborskiego projektu to „Skarby Lębor-
ka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez od-
ratowanie i i wyeksponowanie elementów zabytkowego 
centrum”.  Pod koniec ubiegłego roku miasto otrzymało 
na to działanie otrzymało ponad 7 milionów złotych dofi-
nansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Chociaż głównym celem projektu jest przede wszystkim 
adaptacja Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego, wieży ko-
ścioła NMP i Sanktuarium św. Jakuba Ap. na działalność 
muzealną, turystyczną i wystawienniczą, to w  w ramach 
zadania  zostaną  także wyremontowane  ulice: Waryńskie-
go, Młynarska, Długosza i Armii Krajowej (z fragmentami 
przyległych ulic: Chodukiewicza, Przyzamcze, Plac Poko-
ju), oraz fragment murów obronnych przy ul. Przymurnej. 
Zaplanowano także zagospodarowanie  skweru między ul. 
Przymurną, a rzeką Łebą.

Tak duży i kosztowny projekt wymaga starannych przy-
gotowań. Jak ustaliliśmy - prace nad realizacją „Skarbów 

Lęborka” mogą potrwać kilka lat, w 2017 roku uda się tylko 
rozpocząć najważniejsze zadania.

- Już latem może się rozpocząć pierwsze działanie w ramach 
„Skarbów Lęborka”, czyli remont ulicy Waryńskiego - infor-
muje Romuald Babul, naczelnik Wydziału Realizacji Inwesty-
cji w UM Lębork. - Remonty innych ulic będą realizowane 
w systemie „projektuj i buduj”, takie prace powinny się więc 
rozpocząć również w bieżącym roku.

Jeszcze w 2017 roku rozpocznie się przebudowa Wieży Ci-
śnień, która zamieni się na nietypowe i atrakcyjne muzeum 
z platformą widokową. W sprawie wieży organizowano już 
kilka spotkań z mieszkańcami i konsultacji społecznych, 
urzędnicy miejscy dysponują już projektem przebudowy tego 
obiektu.

Prawdopodobnie w drugiej połowie roku ruszą także prze-
targi w trybie „projektuj i buduj” na remonty i udostępnienie 
wieży w Kościele  NMP i w Sanktuarium Św. Jakuba w Lę-
borku. W tym przypadku przetargi będą jednak ogłaszały pa-
rafie, które są partnerami miasta.  (BG)

Na konkurs wpłynęło 46 legend, w tym 34 
ze szkół podstawowych, 11 z gimnazjów i 1 
w kateg. szkól ponadgimnazjalnych i osób 
dorosłych.

Komisja konkursowe w składzie: Halina 
Krewniak - prezes Stowarzyszenia Twór-
ców i Animatorów Kultury TAK w Lębor-
ku, Edyta Litwiniuk - redaktor prowadzący 
Dziennika Bałtyckiego (Oddział w Lębor-
ku) i Marcin Krzciuk - pracownik LOT Zie-
mia Lęborska – Łeba, oceniło złożone prace 

i wyłoniło najlepsze.
Nagrodę Grand Prix przyznano Arturowi  

Kamienieckiemu, uczniowi Społecznego 
Gimnazjum Językowego LTO w Lęborku, 
za legendę pn. „Skarb ducha”. Finałowym 
akcentem spotkania było, już tradycyjnie, 
odczytanie zwycięskiej legendy przez pań-
stwa Teresę i Bogumiła Białaszewskich, mi-
łośników i znawców sztuki teatralnej, wie-
loletnich pedagogów.

„Otwarte umysły” w Mechaniku
W sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – informatycznych 
w Lęborku odbędzie się konferencja pn.„rozwój kształcenia ogólne-
go w Powiecie Lęborskim”. 
Spotkanie zapowiedziane na  24 lutego 2017 
roku, o godz. 10.00 jest związane z realizacją 
projektu „Otwarte umysły” ” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
W ramach konferencji zaplanowano wystą-
pienia: Przyszłość szkolnictwa w świetle 
reformy edukacji w 2017 r. (Monika Koń-
czyk,Pomorski Kurator Oświaty).  Rozwój 
szkolnictwa Powiatu Lęborskiego poprzez 
realizowane projekty (Katarzyna Dampc,  
Kierownik Referatu Programów Pomoco-
wych w Starostwie Powiatowym w Lęborku), 

Zarządzanie czasem jako podstawa do rozwi-
jania kompetencji kluczowych i kreatywności 
(Małgorzata Szczerkowska, Akademia Mor-
ska w Gdyni, Certyfikowany trener biznesu), 
Rozwój kształcenia ogólnego w ramach pro-
jektu „Otwarte umysły” (Ewelina Obolewska, 
koordynator projektu)
Organizatorzy zapraszają wszystkich chęt-
nych do udziału. Liczba miejsc ograniczona. 
Prosimy o potwierdzenie chęci przybycia do 
dnia 21.02.2017 r. pod nr. tel. 59 848 08 67 
lub 59 863 28 59 lub drogą e-mail: ksztalce-
nie@starostwolebork.pl.  (BG)

Wyniki
W kategorii szkół podstaWoWych:

I miejsce: Nikola Popiela (Zespół Szkół w Garczegorzu)• 
II miejsce: Oliwia Jurczyk (Zespół Szkół w Garczegorzu)• 
III miejsce: Amelia Kowalska (Zespół Szkół w Garczegorzu)• 
Wyróżnienie: Marta Mielewczyk (Zespół Szkół w Garczegorzu)                     • 

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Zofia Klata (Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku)• 
II miejsce: Weronika Wysokińska (Gimnazjum nr 1 w Lęborku)• 
III miejsce: Malwina Koss (Zespół Szkół w Wicku)• 
Wyróżnienie otrzymały: Agata Kankowska (Społeczne Gimnazjum Językowe LTO • 
w Lęborku) oraz Daria Marzec (Zespół Szkół nr 3 w Lęborku).• 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych:
Wyróżnienie: Leszek Wołosiuk.• 

OBWIESZCZENIE
Starosty Lęborskiego

Z DNIA 26.01.2017r.

Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. 
z dnia 19 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), art. 49 i art. 61  
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyj-
nego (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 o wszczęciu na wniosek z dnia 08.12.2016r. (korekta wniosku w dniu 10.01.2017r.) 
Gminy Miejskiej Łeba, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łeby, postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„przebudowie i rozbudowie fragmentu ul. Kościuszki, ul. Wysockiego,  
ul. Nowęcińskiej oraz ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z budową infrastruktury technicz-
nej”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 54, 410, 436, 467/2, 576, 577/1, •	
674, 463/3 obr. 1 w Łebie.

 
 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 katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia  
na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.
 Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
 W związku z powyższym informuje się, że z ww. wnioskiem o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się 
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać 
ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia 
(celem zapewnienia udziału społeczeństwa).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
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Bal kostiumowy w Wicku Pomnik gen. sosabowskiego 
z patronatem

KULTURA | W gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wic-
ku odbędzie się charytatywny bal kostiumowy. Wydarzenie 
zapowiedziano na 25 lutego. Początek o godzinie 20.

INICJATYWA | Przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ge-
nerała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku zwrócili się 
z prośbą do Burmistrza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka o objęcie Honoro-
wym Patronatem inicjatywy budowy w Lęborku pomnika generała. W programie m.in. zaba-

wa przy muzyce na żywo 
i koncert grupy Max Dance. 
Catering zostanie zapewniony 
przez Pałac w Poraju.  W ra-
mach charytatywnego balu 
odbędą się również licytacje 
oraz spotkanie z husarzami. 
Cena biletu – 80 zł od osoby. 
Cały dochód z balu zostanie 
przeznaczony na dofinanso-
wanie wypoczynku dzieci 
z gminy Wicko
Sprzedaż biletów w Gminny 
Centrum Kultury i Sportu 
w Wicku. Więcej informacji 
i zapisy w GCKiS oraz pod  
numerem telefonu (59) 861-
11-17
(BG)

Uroczystości związane z odsłonięciem po-
mnika - popiersia zaplanowano na dzień 7  
października 2017 roku. Autorem pomnika 
jest lęborczanin, artysta rzeźbiarz dr hab. To-
masz Sobisz.
Generał brygady Stanisław Franciszek So-
sabowski był twórcą 1 Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej, na czele której walczył 
w Holandii – we wrześniu 1944 roku pod 
Arnhem-Driel – w największej operacji po-
wietrzno-desantowej II Wojny Światowej pn. 
Market Garden, a we wrześniu 1939 roku bo-
hatersko bronił Warszawy.
Pragnienie godnego upamiętnienia wyjąt-
kowych zasług generała brygady Stanisława 
Sosabowskiego zrodziło się w sercach lębor-
skich harcerzy, którzy od 35 lat kultywują pa-

mięć o generale. W związku z tym 21 czerwca 
2016 r. harcerze zawiązali Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika generała brygady Stanisła-
wa Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.
Pieniądze na budowę pomnika można wpła-
cić na konto Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika generała brygady Stanisława Fran-
ciszka Sosabowskiego w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 13. Nr konta: 82 1240 5400 1111 
0010 7043 8078
Cegiełki na budowę pomnika można nabyć 
w Komendzie Hufca ZHP ul. Armii Krajowej 
13, w biurze Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Ziemia Lęborska - Łeba ul. Dworcowa 8a 
(budynek dworca PKP) i Centrum Informacji 
Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierście-
nia” Al. Niepodległości 6. (BG)fo
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NOwy mOst na rzece Łebie INWESTYCJA | W ciągu kilku najbliższych miesięcy może 
ruszyć budowa nowego mostu na rzeką Łebą. Most połączy 
ulicę Weterynaryjną z Komuny Paryskiej, miejska inwesty-
cja kosztować będzie około 3,5 miliona złotych.

Budową mostu zajmie się kon-
sorcjum firm - Want Sp. z o.o. & 
Przedsiębiorstwo Budowlano-
Usługowo-Handlowe Want Ka-
rol Narloch, Bartłomiej Dompke 
S.C., ul. Korczaka 12, Tczew, 
które wygrało ubiegłoroczny 
przetarg. Inwestor, czyli miasto 
Lębork dysponuje już także po-
zwoleniem na budowę.

- Aktualnie trwają prace zwią-
zane z przeprojektowaniem bu-
dowy mostu. Już w trakcie prze-
targu wykonawca zasugerował 
nam alternatywne rozwiązania, 
które pozwolą na zaprojekto-
wanie i realizację inwestycji 
w tańszy sposób. Szacujemy, 
że oszczędności mogą wynieść 

około miliona złotych - tłuma-
czy Romuald Babul, naczelnik 
Wydziału Realizacji Inwestycji 
UM Lębork.

W ramach całej inwestycji po-
wstanie także 300 metrowy od-
cinek drogi łączącej most z ul.
Komuny Paryskiej i prawie 100 
m odcinka ul. Weterynaryjnej. 
Powstaną także przepusty, kana-
lizacja deszczowa a nowe odcin-
ki dróg zostaną oświetlone.

O konieczności budowy kolej-
nego mostu nad rzeką Łebą mó-
wiono w mieście już od kilkuna-
stu ostatnich lat. W tej sprawie 
zorganizowali się także miesz-
kańcy pod przewodnictwem Sta-
nisława Zielińskiego. W 2011 

roku zbierano podpisy pod ini-
cjatywą budowy mostu, inter-
weniowano nawet w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lęborku. 

Mieszkańcy argumentowali, 
że budowę mostu w pobliżu uli-
cy Weterynaryjnej przewidywał 
już w latach 90. plan miejscowy 
a taki obiekt pozwoli na skomu-
nikowanie się dwóch ważnych 
dzielnic miasta. Pomysłodawcy 
budowy mostu podkreślali także, 
że jest to inwestycja niezbędną 
dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców, pozwoli ona bowiem na 
szybszy dojazd służb ratunko-
wych na miejsca wypadków. 

(GB)
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Powiększono przedszkole w Wicku

zlot pojazdów 
tuningowych w Lęborku

INWESTYCJA | Maluchy z Przedszkola w Wicku wróciły po feriach do nowo wyremontowanego obiektu. Po przebudowie 
powierzchnia użytkowa budynku wzrosła prawie dwukrotnie, bo z 234 m kw. do ponad 550 m kw.

ZAPOWIEDŹ | to będzie niepowtarzalna szansa na obejrzenie 
nietuzinkowych pojazdów tuningowych. 11 czerwca na Placu 
Pokoju w Lęborku odbędzie się premierowa edycja imprezy 
Static Stance. Podczas tego wydarzenia o zasięgu ogólnopol-
skim zostanie zaprezentowanych 100 ciekawych samochodów.

W porównaniu z meczem z Wdą w składzie 
nastąpiła jedna zmiana w składzie. Janowicza 
na pozycji defensywnego pomocnika zastąpił 
Sychowski. Warunki do gry w Przodkowie 
były trudne. Zimno, mocny wiatr przypomi-
nał potyczkę sprzed miesiąca w Chwaszczy-
nie. W I połowie z wiatrem grali gospodarze 
i oprócz jednej akcji Stasiaka nie wykorzystali 
atutów atmosferycznych. A piłka potrafiła ro-
bić psikusy. Wiele górnych podań Pogonistów 
wracało na naszą stronę. Po prostu wiatr za-
trzymywał wysokie piłki. Warta odnotowania 
jest akcja Pogoni z 7 minuty, kiedy to po do-
środkowaniu Kłosa Madziąg uderzył ponad 
bramką GKS-u.II połowa to gra z wiatrem 
i żywsza gra naszego zespołu. 51 minuta aut 
z prawej strony boiska. Rzuconą przez Wesser-
linga piłka przebija głową Stasiak, a futbolów-
ka pada pod nogi Fabiana Słowińskiego, któ-
ry z pierwszej piłki kieruje ją do siatki.Mecz 
z każdą chwilą robił się coraz bardziej twardy, 
by nie powiedzieć brutalny. Dobrze spisywała 
się nasza defensywa, do której w poprzednich 
meczach było dużo zastrzeżeń. Groźnie było 
w 70 minucie gdy Stasiak uderzył wzdłuż 
bramki Labudy. Na szczęście nikt z gospoda-
rzy nie zdążył do piłki. Najlepszy strzelec ligi 

przez cały mecz robił największe zagrożenie 
pod naszą bramką, dobrze spisywał jednak 
nasz bramkarz.

Pod koniec meczu jedno z dośrodkowań 
trafia w rękę Szałka. Jako, że działo się to 
w polu karnym sędzia Kamil Rybiński zarzą-
dził rzut karny. Skutecznie egzekwował go 
w 88 minucie Przemysław Kostuch.
Mecz zaczął się od nowa, a emocji w kolej-
nych minutach było tyle, ile w całym me-
czu. Sędzia dolicza aż 5 minut, a w drugiej 
minucie doliczonego czasu gry w swoim 
polu karnym strzał ręką blokuje zawodnik 
GKS-u. Gwizdek sędziego jednak milczy 
ku oburzeniu naszych zawodników, kibiców 
z Lęborka oraz trenera Walkusza, zmuszone-
go po chwili przez arbitra do karnego opusz-
czenia ławki trenerskiej. Po kolejnym faulu 
gdy bramkarz Przodkowa zaatakował nasze-
go zawodnika na boisku wrze, dochodzi do 
przepychanek. Drugą żółtą kartkę ogląda nasz 
napastnik Mateusz Wachowiak i musi opuścić 
boisko. Mecz został przedłużony aż o 9 minut, 
a spokojniej nie było także po jego zakończe-
niu gwizdku. Do szarpania naszego trenera 
zabrał się porządkowy gospodarzy, co jest ku-
riozalnym zachowaniem na tym szczeblu roz-

grywek, w sumie to na każdym szczeblu.
Trener Waldemar Walkusz nie krył po me-

czu zdenerwowania sytuacją z końcówki 
spotkania: - -Generalnie należy podziękować 
zawodnikom za walkę. Pokazali dziś, że się 
nie poddają, chcą walczyć do końca. Przez tak 
prowadzone zawody nie boję się powiedzieć, 

że zostaliśmy dziś okradzeni z dwóch punk-
tów. Karny w doliczonym czasie dla nas był 
ewidentny. To była identyczna sytuacja jak 
zagranie Szałka kilka minut wcześniej. Przez 
te błędne decyzje i pracę arbitrów doszło do 
nieprzyjemnych sytuacji, przepychanek. Moż-
na było tego uniknąć. (JM)

Wybór pojazdów, które zostaną zaprezento-
wane na lęborskiej imprezie rozpoczął się 
1 lutego. Organizatorzy zlotu zamierzają 
pokazać 100 najbardziej atrakcyjnych samo-
chodów, które zachwycą widzów na przy-
kład zastosowanym tuningiem, atrakcyjnym 
wyglądem czy też kreatywnymi modyfika-
cjami.
- Większość zaprezentowanych samocho-
dów można określić jako „perełki motory-
zacyjne”. Ich właściciele mozolnie i cierpli-
wie zajmują się tuningiem swoich pojazdów 
i trzymają je przez cały rok w garażu tylko 
po to, żeby przez kilka dni w roku chwalić 
się nimi na imprezach dla pasjonatów moto-
ryzacji -  podkreśla Krzysztof Bigus, organi-
zator zlotu.
Podczas całodniowej imprezy każdy samo-

chód będzie można obejrzeć, wykonać sobie 
zdjęcie w jego wnętrzu i porozmawiać z jego 
właścicielem. Zaplanowano także kilka ry-
walizacji dla wystawców - zostanie wybrany 
najładniejszy samochód, taki o wyjątkowo 
niskim zawieszeniu i najgłośniejszy. W tej 
ostatniej konkurencji nie chodzi jednak 
o dźwięk silnika tylko zainstalowany w po-
jeździe system nagłośnienia.
Widowiskowym elementem imprezy bę-
dzie także „Air Battle”. W tej konkurencji 
wystartują dwa samochody z pneumatycz-
nym zawieszeniem. Wygrywa ten kierowca, 
któremu uda się najlepiej poruszać swoim 
samochodem do rytmu muzyki puszczanej 
przez didżeja.
Impreza rozpocznie się na Placu Pokoju 
o godzinie 10 i potrwa do godziny 19. (GB)
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Przygotowania do 
maratonu wrotkarskiego
KULTURA | W Na 4 czerwca zaplanowano najnowszą, trzecią 
edycję Półmaratonu Wrotkarskiego. 

Start główny przeprowa-
dzony będzie na dystansie 
21 km. Zawody zostaną ro-
zegrane w Lęborku – start 
i meta przy Pływalni Miej-
skiej „Rafa” u zbiegu ulic 
Kusocińskiego i Olimpijczy-
ków. Trasa wyścigu główne-
go będzie przebiegała ulica-
mi: Kusocińskiego, Teligi, 
Kusocińskiego.

Zawody dla dzieci do lat 
10 oraz 11-12 lat przeprowa-
dzone zostaną na dystansie 
600 m, a dla dzieci w wieku 
13-16 lat – na dystansie 1150 
m. Zapisy przez internet – od 
dnia 10 lutego 2017r.  po-
przez poprawne wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie inter-
netowej www.csir.lebork.pl

Zapisy osobiste, odbiór pa-
kietów startowych oraz chi-
pów tylko i wyłącznie w dniu 
4 czerwca  2017 r. w godz. 
11-14 w Biurze Zawodów 
mieszczącym się w namiocie 
na parkingu przy ul. Kuso-
cińskiego 56 w Lęborku
Opłaty startowe:

- Wysokość wpisowego 
uzależniona jest od daty 
uznania rachunku bankowe-
go Organizatora i wynosi:
- 34 zł – pod warunkiem, że 
wpisowe wpłynie na rachu-
nek bankowy Organizatora 
tylko i wyłącznie do dnia 30 
maja 2017r. do godz. 23:59. 
Po tym terminie nie ma moż-
liwości dokonania opłaty 
wpisowego na rachunek ban-
kowy Organizatora ! Numer 

konta: BGŻ O/Lębork    84 
2030  0045 1110 0000 0221 
70 80,

- 45 zł – w przypadku wpi-
sowego, które zostanie wpła-
cone przez uczestnika biegu 
osobiście w 4 czerwca 2017r. 
w godz. 11-14  w Biurze Za-
wodów.

Opłata startowa w przy-
padku rezygnacji z uczest-
nictwa w zawodach nie pod-
lega zwrotowi bez względu 
na przyczynę nieuczestni-
czenia. 

Organizatorzy podkreśla-
ją, ze zawodnicy z Lęborka 
w biegu głównym są zwol-
nieni z opłaty wpisowego 
a od dzieci do lat 16 nie po-
biera się opłaty wpisowego.

(BG)
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Policzono bezdomnych
KRONIKA POLCYJNA

Lęborscy policjanci wspierali 
pracowników miejscowych 
ośrodków pomocy społecz-
nej w przeprowadzeniu Ogól-
nopolskiego badania ilości 
osób bezdomnych. W środę 
8 lutego od godzin popołu-
dniowych do późnej nocy 
lęborscy policjanci wspólnie 
z pracownikami miejscowych 
ośrodków pomocy społecznej 
przeprowadzili ogólnopol-
skie badanie ilości osób bez-
domnych na terenie powiatu 

lęborskiego. Tego rodzaju 
działania, zainicjowane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, prowadzone co 
dwa lata, zmierzają do pozna-
nia obecnej skali bezdomno-
ści w Polsce.  Kontrolowane 
były m.in. pustostany, ogródki 
działkowe, klatki schodowe, 
dworce PKP i PKS, noclegow-
nia oraz inne miejsca poten-
cjalnego przebywania osób 
bezdomnych. 
Takie osoby oprócz uzyskania 

od nich, danych niezbędnych 
do badania, informowane 
były o możliwościach i spo-
sobach uzyskania pomocy. 
Funkcjonariusze wręczali im 
ulotki zawierające nr telefo-
nów i adresy instytucji, które 
zobligowane są do udzielania 
niezbędnej pomocy potrze-
bującym. 
W tym roku policjanci i pra-
cownicy społeczni doliczyli się 
14 osób pozbawionych dachu 
nad głową w powiecie lębor-
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OdzyskanO skradzione bmW
Lęborscy policjanci przy współpracy z funkcjo-
nariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
odzyskali skradzione na terenie 
Niemiec BMW i zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o to 
przestępstwo. Policjanci 
z Lęborka przy współpracy 
z funkcjonariuszami Wy-
działu Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku zatrzymali 
54-letniego mieszkańca 
powiatu wejherowskiego 
podejrzanego o kradzież 
BMW, do jakiej doszło 
w wyniku włamania na tere- nie Niemiec. 
Mundurowi odzyskali też i zabezpieczyli skra-

dziony samochód o wartości około 50 000 zł.
Podejrzany został zatrzymany następne-

go dnia po dokonanej kradzieży. 
Funkcjonariusze po uzyskaniu 

informacji o tym zdarzeniu, 
ustalili jaką trasą męż-
czyzna przemieszcza 
się BMW i zatrzymali go 

na drodze krajowej nr 6 
w Lęborku.54-latek usły-
szał już zarzuty kradzieży 
z włamaniem. Grozi mu 
10 lat pozbawienia wol-
ności. Prokurator zade-
cydował o zastosowaniu 

w o b e c niego dozoru policyj-
nego, zakazu opuszczania kraju i porę-
czenia majątkowego.

Sierż.szt. Andrzej Wałęga 
z wydziału ruchu drogo-
wego lęborskiej komen-
dy przejeżdżając ulicą 10 
Marca w Lęborku zauważył 
mężczyznę , który kopał i bił 
pięściami po głowie leżą-
cą na ziemi starszą osobę. 
Funkcjonariusz natychmiast 
skierował się w to miejsce. 
Na widok radiowozu spraw-
ca zaczął uciekać. Policjant 
ruszył za nim w pościg, za-
trzymując go po chwili nie-
opodal miejsca zdarzenia. 
Jak się okazało, zatrzymany 
to 42-letni mężczyzna bez 
stałego miejsca zamieszka-
nia. Kiedy policjant obez-

władnił sprawcę i wezwał 
kolejny patrol policji by 
doprowadzić zatrzymane-
go do komendy, pospieszył 
z pomocą pokrzywdzone-
mu. 69-letni mężczyzna, 
którego zaatakował 42-
latek odniósł obrażenia gło-
wy i przewieziony został do 
szpitala.
Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że w pobli-
żu apteki na ulicy 10 Marca 
do 69-latka podbiegł męż-
czyzna, który zażądał od nie-
go pieniędzy. Gdy usłyszał 
odpowiedź odmowną, za-
czął go kopać i bić pięściami 
po głowie. Gdy mężczyzna 

się przewrócił, sprawca nie 
zaprzestał zadawania cio-
sów, usiłując jednocześnie 
odebrać mu saszetkę z pie-
niędzmi i dokumentami. 
Dzięki czujności policjanta 
i jego błyskawicznej reakcji 
został zatrzymany.
Zatrzymany 42-latek został 
przewieziony do komendy 
policji, gdzie funkcjona-
riusze poddali go badaniu 
alkotestem. Wynik badania 
wykazał, że miał w organi-
zmie 2 promile alkoholu. 
Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu. Za usiłowanie 
rozboju grozi mu kara 12 lat 
pozbawienia wolności.

PoLICJANt PoWStRZymAŁ RoZBóJ

5 lat pozbawienia wolności 
grozi 33-latkowi z Łeby za 
umyślne zniszczenie szyb 
w vw passacie. Mężczyzna, 
jak twierdzi, pomylił się 
wybijając szyby nie w tym 
aucie, w którym zamierzał. 
Sprawca został ujęty przez 
właściciela samochodu, 
który powiadomił policję. 
33-latek, który spowodo-
wał straty w wysokości 

ponad 500 zł usłyszał już 
zarzut przestępstwa znisz-
czenia mienia.
Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że właściciel vw 
passata, słysząc doabiega-
jące z miejsca parkingo-
wego odgłosy tłuczonego 
szkła  zauważył mężczyznę, 
który stał przy jego aucie 
i głośno krzyczał. Przy sa-
mochodazie znajdowały 

się odłamki rozbitych szyb. 
Gdy podszedł do tego 
mężczyzny twierdząc, że 
jest właścicielem passata, 
ten zdziwiony tym faktem 
zaczął go przepraszać. 
Mówił, że przez pomyłkę 
wybił dwie boczne szyby 
nie w tym aucie, w którym 
zamierzał. Potem poczekał 
z pokrzywdzonym na przy-
jazd policji.

WyBIŁ SZyBy W SAmoChoDZIE. A PotEm PRZEPRASZAŁ....

W ubiegły piątek (10 lute-
go) w Lęborku w ramach 
działań prewencyjno –po-
rządkowych „Kolej”,  po-
licjanci wspierani przez 
funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej z Łeby oraz Straży 
Ochrony Kolei patrolowali 
teren dworca PKP, PKS oraz 
zlokalizowane w pobliżu 
te miejsca, które wskazane 
zostały na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze zwracali 
tego dnia szczególną uwa-

gę na negatywne i naru-
szające porządek prawny 
zachowania, takie jak m.in. 
spożywanie alkoholu i pale-
nie tytoniu w miejscach nie-
wyznaczonych i zabronio-
nych, zakłócanie porządku 
i spokoju publicznego, kra-
dzieże i niszczenie mienia. 
Kontrolowali też zlokalizo-
wane w pobliżu dworców 
miejsca przebywania osób 
bezdomnych narażonych 
na wychłodzenie, infor-
mując je o możliwościach 

i sposobach uzyskania po-
mocy.
Mundurowi podjęli łącz-
nie 18 interwencji,  wy-
legitymowali 36 osób, 
skontrolowali 29 placówek 
handlowych i 25 miejsc par-
kingowych. Piątkowe dzia-
łania policjanci oceniają 
jako skuteczne, gdyż w tym 
czasie nie doszło do po-
ważniejszych incydentów 
związanych z naruszeniem 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.

WSPóLNE DZIAŁANIA PoLICJI, StRAży GRANICZNEJ I SoK

fot. Pixabay.com
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POMORZE | Gospodynią spotkania Konwen-
tu Powiatów Województwa Pomorskiego 

była Janina Kwiecień, starosta powiatu 
kartuskiego. Gratulowano jej sukcesu, bo 

powiat kartuski kolejny rok z rzędu znalazł 
się w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu 

prowadzonego przez Związek Powiatów 
Polskich. W kategorii powiatów powyżej 120 

tys. mieszkańców zajął 3 miejsce. 

RELACJA | W Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja podsumowującą projekt budowy elektrociepłowni opalanej biomasą. 

Kartuskim obradom prze-
wodniczył przewodniczący 
Konwentu Mirosław Czapla, 
starosta malborski. Monika 
Kończyk, Pomorski Kurator 
Oświaty, przedstawiła zasa-
dy wprowadzanej w życie 
reformy oświaty i odpowia-
dała na pytania samorządow-
ców. Reforma oświaty doty-
czy  najbardziej samorządów 
gminnych, które na razie od-
powiedzialne są za organiza-
cję zarówno szkół podstawo-
wych jak gimnazjów. Z mocy 
prawa 31 sierpnia 2019 r. 
gimnazja przestaną istnieć, 
ale już od 1 września 2017 
roku nie będzie do nich na-
boru, a uczniowie kończący 
klasę szóstą przejdą do klasy 
siódmej w tej samej szko-

le. W terminie do 31 marca 
br. rady gmin muszą podjąć 
uchwały w sprawie sieci 
szkół, przyjmując jednocze-
śnie akty założycielskie szkół 
nowego typu – ośmioklaso-
wych. Ponieważ gminy nie 
będą miały możliwości po-
woływania szkół ponadpod-
stawowych, muszą wystąpić 
do rad powiatów i zawrzeć 
porozumienie o przekazaniu 
zadań dotyczących kształce-
nia młodzieży. 

Na organizację nowego 
typu kształcenia ponadpod-
stawowego powiaty będą 
miały trochę więcej czasu. 
Stoją głównie  przed wyzwa-
niem związanym z kształ-
ceniem zawodowym. Prze-
widziano (prócz 4-letnich 

Jakie są korzyści dla mieszkańców zwią-
zane z budową elektrociepłowni?

Podczas konferencji podkreślano, że po-
lepszyła się jakość i niezawodność dostaw 
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwe-
stycja cechująca się wysoką efektywnością 
energetyczną ma także w dłuższej perspek-
tywie czasowej przeciwdziałać tendencjom 
wzrostu cen ciepła dla odbiorców. W mie-
siącach letnich całość ciepła wytwarza-
nej przez MPEC pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii. W pozostałych miesiącach 
ekologiczne spalanie biomasy obniża zuży-

cie węgla, a co za tym idzie emisję do at-
mosfery gazów cieplarnianych oraz gazów 
szkodliwych i pyłów. W powiązaniu z wcze-
śniejszymi inwestycjami ekologicznymi 
m.in. filtry na kotłach węglowych znacznie 
obniżyła się uciążliwość ciepłowni dla śro-
dowiska. Obiekt spełnia wszelkie i coraz su-
rowsze normy emisji gazów i pyłów. W roku 
2016 emisja CO2 została obniżona o 24.508 
ton, a z odnawialnych źródła energii po-
chodzi już 40% energii cieplnej dla Lębor-
ka. Zastosowana technologia kogeneracji, 
czyli jednoczesnej produkcji ciepła prądu 
obniżyła koszty funkcjonowania. Elektro-
ciepłownia do swojej pracy nie korzysta z 
prądu zewnątrz, wytwarza go sama, a dużą 
nadwyżkę sprzedaje spółce Energa-Obrót . 

Zakup biomasy (zrębki, wióry, trociny) za-
pewniają okoliczne tartaki i zakłady prze-
twórstwa drewna. Rocznie ok. 2 mln zł na 
zakup paliwa trafia do lokalnych przedsię-
biorców, zapewniając im długotrwały zbyt 
na produkowane przez ich odpady. 

Burmistrz Witold Namyślak przypomniał 
uczestnikom konferencji, że budowa elek-
trociepłowni zasilanej biomasą to kolejna 
proekologiczna miejska inwestycja. W la-
tach wcześniejszych kompleksową termo-
modernizacją przeprowadzono w miejskich 
szkołach, przedszkolach i budynkach uży-
teczności publicznej. W każdym roku MPEC 
modernizuje sieć ciepłowniczą, a miasto co 
roku dofinansowuje wymianę indywidual-
nych pieców węglowych. (UM)

o elektrociepłoWni 
W skład inwestycji zlokalizowanej na 

terenie MPEC-u przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego wszedł budynek elektrociepłow-
ni, hala magazynu paliwa, instalacja tech-
nologii elektrociepłowni zasilanej biomasą 
(zrębki lub brykiety roślin energetycznych, 
drewna, słomy oraz ziarna odpadowe zbóż), 
składającej się z kotła termalnego i bloku 
kogeneracyjnego w układzie ORC produku-
jącego energię elektryczną i cieplną o mocy 
cieplnej minimum 5000 kWt i maksymalnej 
mocy elektrycznej produkowanej w pełnym 
skojarzeniu w ilości ok. 1250 kWe oraz prze-
budowę wjazdu na teren elektrociepłowni. 
Dzięki oszczędnościom kursowym wybu-
dowano dodatkowo zadaszenie magazynu 
biomasy, pojazdy do jej transportu, zbiornik 
grawitacyjny, a przede wszystkim kosztem 
prawie 2 mln zł podłączono do sieci cie-
płowniczej budynek Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego przy ul. Pionierów.

Warta 39,5 mln inwestycja otrzymała 
wysokie, 85 procentowe dofinansowanie 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Ekologiczna inwestycja zdoby-
ła I miejsce w konkursie na Najlepsze Zie-
lone Zamówienie Publiczne zorganizowane 
w ramach projektu Green ProcA – Zielone 
Zamówienia Publiczne w praktyce. W ślad 
za tym Projekt został zgłoszony do europej-
skiej edycji konkursu EU GPP Award i rów-
nież zajął I miejsce w konkursie.

Fo
t. 

R
af

ał
 L

as
ko

w
sk

i

Starostowie obradowali w Kartuzach

elektrociepłownia ułatwia walkę ze smogiem

liceów) 5-letnie technika 
oraz dwustopniowe branżo-
we szkoły zawodowe. Klasy 
pierwsze zaczną naukę od 1 
września br. 

Szkoły rolnicze, leśne, 
żeglugi śródlądowej i rybo-
łówstwa teoretycznie mają 
możliwość stania się szko-
łami resortowymi – dzia-
łającymi bezpośrednio pod 
egidą konkretnych mini-
sterstw, jednak, aby status 
taki uzyskać, konieczna jest 
akceptacja rady powiatu – 
o co może być trudno.  
Starosta kartuski Janina 
Kwiecień podkreślała, że 
już w tej chwili jej samorząd 

kładzie duży nacisk na rene-
sans szkolnictwa zawodo-
wego. Stąd duże nakłady na 
modernizacje szkół i wzbo-
gacenie oferty o przedmioty 
związane z kolejnictwem 
i logistyką: 

- Niestety przede wszyst-
kim musimy zwalczyć pe-
wien stereotyp związany 
ze szkołami zawodowymi 
– mówi starosta kartuski. – 
Przez lata utarło się, że do 
szkoły zawodowej trafiają 
uczniowie słabsi, z gorszy-
mi wynikami. A my przecież 
nie od dziś potrzebujemy 
wszechstronnych fachow-
ców, posiadających wiedzę 

ogólną, zna- jących języki.
Stąd nasze starania o to, by 
szkoły zawodowe miały od-
powiednie zaplecze dydak-
tyczne, by kształcenie odby-
wało się na bardzo wysokim 
poziomie. Oczekujemy też 
zaangażowania ze strony 
przedsiębiorców i otwarcia 
na współpracę ze szkołami.
O sporcie szkolnym – jego 
nowych wyzwaniach i moż-
liwościach, mówił z pasją 
Dariusz Męczykowski, rad-
ny sejmiku pomorskiego, 
przewodniczący Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku 
Sportowego. Poinformował, 
że otrzymał 

fundusze (z Ministerstwa 
Sportu i od marszałka po-
morskiego) na przygoto-
wanie 900 miejsc pracy 
dla organizatorów sportu 
w województwie, ale po-
trzebuje wsparcia samo-
rządów i przedsiębiorców 
przy organizacji rozgrywek 
i eliminacji gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich, 
o które mocno zabiega. 
Jego hasłem jest: „Stop ze 
zwolnieniami z wf-u”, oraz: 
„Całe Pomorze gra w piłkę  
ręczną”. Sam przez 34 lata 
budował zespół super ligi – 
i udało mu się.

Anna Kłos
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ZAPOWIEDŹ | To będzie atrakcyjne wydarzenie muzyczne dla miło-
śników muzyki disco dance . Nadmorska Łeba będzie gospodarzem 
Summer Amber Festiwal 2017. 7 lipca wystąpią tam takie gwiazdy 
jak Kate Ryan, Denzel, Steffano Tarrazzino oraz Kasia Nova.

W Łebie festiwal odbędzie 7 lipca na 
placu przy ul. Tysiąclecia, później im-
preza przeniesie się do Jantaru ( 14-15 
lipca, plaża wejście nr 79-79a) i do Ja-
rosławca (21-22 lipca 
w Jarosławcu, plac 
przy ul. Bałtyc-
k i e j ) . G w i a z d y 
koncertu w Łe-
bie to Kasia Nova, 
Stefano Terazzino-
&Belli Ribelli, Dan-
zel i Kate Ryan. Wy-
darzenie nie 
o g r a n i -

czy się tylko 
do atrakcji mu-
zycznych. Podczas 
festiwalu, w każ-
dej miejscowości 
odbędzie się rów-
nieżlicencjonowany 

konkurs piękności Bursztynowa Miss 
Polski 2017. Każdy z uczestników im-
prezy weźmie udział w głosowaniu na 
Bursztynową Miss Polski Publiczności.
Zapowiedziano również konkursy z na-
grodami.
Sprzedaż biletów ru-
szyła 1 lutego. 

Organizatorzy 
przygotują 3 tysiące 
biletów w promocyj-
nej cenie 20 złotych 
za bilet jednodniowy 
i 30 złotych za bilet 
dwudniowy. Później 
ceny biletów wzrosną 
i będą kosztowały 
odpowiednio - 30 
i 45 złotych.

(BG)

Letni festiwal z gwiazdami Droga nr 214. 
Ruszają Roboty budowlane
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Zakres robót obejmuje blisko 15 km 
odcinek drogi. Pierwsze 7 km  prze-
biegać będzie po istniejącym śladzie 
jezdni, powstaną tam natomiast nowe 
rowy i przepusty. Pozostała część re-
montowanego fragmentu drogi nr 214 
będzie mała nowy przebieg - zapla-
nowano m.in. stworzenie obwodnicy 
Wicka i Charbrowa.

Na całym odcinku remontowanej dro-
gi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. 
Po zakończeniu inwestycji rowerzyści 
z regionu będą wieć mogli jeździć do 
Łeby trasą, która wtedy będzie obej-
mowała cały odcinek Lębok-Łeba.
Zakończenie robót budowlanych po-
winno nastąpić w połowie 2018 roku.

(BG)

INWESTYCJA | Ruszyły roboty budowlane na na drodze wojewódz-
kiej nr 214 na odcinku Łeba - Wicko. W ramach remontu drogi 
powstanie m.in obwodnica Wicka i Charbrowa.
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Katarzyna groniec zaśpiewa Osiecką

Koncert na Dzień Kobiet

Brawurowa 
komedia 

we Fregacie

KONCERT | W Lęborku wystąpi Katarzyna groniec. Artystka zaprezentuje wój program pod tytułem 
“Zoo z piosenkami Agnieszki osieckiej”. Koncert zapowiedziano na 24 marca 2017 roku. Początek o go-
dzinie 20:00. Bilety w cenie 35 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy gdańskiej w Lęborku oraz 
w Cit przy al. Niepodległości 6. organizatorzy zachęcają  do wcześniejszego nabywania wejściówek.

KULTURA | Na scenie kina „Fregata” będzie 
można zobaczyć Michała Milowicza, tade-
usza rossa, Artura Dziurmana oraz Adriannę 
Biedrzyńską w brawurowej komedii. Spektakl 
„Mężczyzna idealny – komedia terapeutycz-
na” zapowiedziano na piątek 3 marca 2017 
roku. Początek o godzinie 20.

KONCERT | Mateusz Mijał, polski 
wokalista oraz kompozytor zna-
ny z takich hitów jak: „Niech się 
ludzie śmieją”, „Winny” czy „Zabi-
jasz mnie” wystąpi w Łebie. Kon-
cert zapowiedziano na 7 marca, w 
przeddzień Dnia Kobiet w rybac-
kim Centrum Kultury i Formacji 
BoLeNieC w Łebie, o godz. 18.00.

„ZOO” to tytuł koncertu z mu-
zycznego spotkania z wyjątkowy-
mi utworami Agnieszki Osieckiej, 
które Katarzyna Groniec konfron-
tuje z własną wrażliwością arty-
styczną, będą to m. in. „Wielka 
woda”, „Kokaina”, „Dzikuska”, 
„ZOO”, „Piosenka o życiu pta-
sim”. Piosenki zaaranżował Łu-
kasz Damrych (klawisze). W skład 
zespołu muzycznego wchodzą tak-
że Tomasz Pierzchniak (kontrabas) 
i Łukasz Sobolak (perkusja). Pre-
miera „ZOO” odbyła się podczas 
Koncertu Galowego 17. Konkursu 
„Pamiętajmy o Osieckiej” w Te-
atrze Palladium 29 września 2014 r. 
W ramach Festiwalu „Pamiętajmy 
o Osieckiej” organizatorzy (Funda-

cja Okularnicy) starają się prezen-
tować polskie piosenki autorstwa 
mistrzów gatunku, dokonania lau-
retów minionych edycji Konkursu 
Wokalnego „Pamiętajmy o Osiec-
kiej“, wracać do brzmień klasycz-
nych jak i dać szansę wykonawcom 
awangardowym. Formuła festiwalu 
jest otwarta na różnorodne gatunki 
muzyczne i formy ekspresji.

Piosenki, które zostaną zapre-
zentowane na koncercie to: Wielka 
woda, Deus ex machina, Kokaina, 
Dzikuska, Piosenka o życiu ptasim, 
Uciekaj moje serce, Nie zabijaj 
mnie powoli, Rodzi się ptak, Nim 
wstanie dzień, Ja nie chcę spać, 
Zoo,Dance macabre. Parademarsz, 
Króliczek.  (GB)

Na scenie wystąpią także 
lokalni artyści. Dużą nie-
spodzianką ma być bez-
płatna fotobudka. Będzie 
można wykonać sobie 
okolicznościowe zdjęcie. 
- W imieniu Burmistrza 
Miasta Łeby – Andrzeja 
Strzechmińskiego oraz 
Przewodniczącego Rady 

Miejskiej – Zdzisława 
Stasiaka w Łebie zapra-
szamy wszystkie Panie na 
wspólną celebrację tego 
pięknego wydarzenia. 
Planowany jest też słodki 
poczęstunek- informuje 
Michał Sałata, asystent 
Burmistrza Miasta Łeba 
ds. kultury i sportu.  (GB)

Sławny showman telewizyjny, gwiazdor estrady, przeżywa 
kryzys osobowości i zgłasza się na kurację do kliniki lecze-
nia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika, zupełnie 
niepodobna, do innych. Kieruje nią ekscentryczny profesor 
psychiatrii, stosujący metody bliższe raczej hippisom i play-
boy’om, niż instytutowi naukowemu. Jego najbliższa współ-
pracowniczka natomiast, doktor psychiatrii i bio-genetyki, 
umysł wybitny i szalony, jest owładnięta ideą „wyproduko-
wania” mężczyzny idealnego, zdolnego przetrwać w epoce 
nadchodzącego matriarchatu. Pracuje nad tym w ukryciu i już 
udało się jej „wyhodować” pierwszy egzemplarz mężczyzny 
idealnego, niestety, z wieloma ukrytymi i jawnymi wadami. 
Zamierza go zatem udoskonalić. Opracowuje rewolucyjną 
metodę przeszczepiania osobowości. Ale kto będzie dawcą 
osobowości dla mężczyzny idealnego? Wybór pada na telewi-
zyjnego showmana, który nie zdaje sobie sprawy, że stał się 
obiektem eksperymentów, jakich dotąd, ludzkość nie znała.

Profesor usiłuje powstrzymać szaleństwo uczonej koleżanki. 
Wie, że kształtowanie dowolnych ludzi, poprzez przeszcze-
pianie osobowości - może być zagrożeniem dla całego świata, 
gdyby ta metoda dostała się w ręce szaleńców, polityków czy 
generałów. Zaczyna się walka, intrygi, komiczne zwroty akcji 
i zamiany ról - jest romans, spisek i seans seksterapeutyczny, 
jest terapia śmiechem i „rozbierany poker”, jest czworo bo-
haterów, ale nikt, nie jest tym, za kogo się podaje. Wszyscy 
kogoś udają. Czy profesor zatrzyma szalony eksperyment? 
Czy mężczyzna idealny rzeczywiście istnieje? Czy można 
przeszczepiać osobowość? Oto pytania, na które odpowiedzą 
znani aktorzy, w najzabawniejszej komedii o mężczyznach 
idealnych, o szalonej pani naukowiec i klinice psychiatrycz-
nej, która, zaczyna coraz bardziej przypominać nasz świat...
Bilety w cenie 75 złotych (balkon – 70 złotych) dostępne są 
w kasie kina – Gdańska 12 oraz  w CIT „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia”  – Al. Niepodległości 6.  (GB)

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

Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej

117min. Biograficzny/Polska/ 
od 15 lat

Michalina Wisłocka napisała 
książkę, która zmieniła wszystko. 
Ale zanim „Sztuka kochania” 
podbiła rodzimy rynek księgarski 
i zrewolucjonizowała seksualność 
PRL-u, jej autorka musiała przejść 
długą drogę. Słynna ginekolog 
poświęciła lata na przełamywanie 
konserwatywnej obyczajowo-
ści i przepychanki z bezduszną 
cenzurą. Opowieść o powstaniu 
„Sztuki kochania” Michaliny 
Wisłockiej to historia rewolucji 
seksualnej w wersji PRL.

LA LA LAND
126 minut. Musical, Romans/USA/ 

od 15 lat
Mia jest początkującą aktorką, 
która w oczekiwaniu na szansę 
pracuje jako kelnerka. Sebastian 
to muzyk jazzowy, który zamiast 
nagrywać płyty, gra do kotleta 
w podrzędnej knajpce. Gdy drogi 
tych dwojga przetną się, połączy 
ich wspólne pragnienie, by zacząć 
wreszcie robić to co kochają. Mi-
łość dodaje im sił, ale gdy kariery 
zaczynają się wreszcie układać, 
coraz mniej jest czasu i sił dla 
siebie nawzajem. Czy uda im się 
ocalić uczucie, nie rezygnując 
z marzeń?

CzWartek, 16.02.2017
18:00 - Kabaret Ani Mru Mru
20:30 - Kabaret Ani Mru Mru

Piątek, 17.02.2017
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Sobota, 18.02.2017
14:00 - LEGO BATMAN: FILM 3D
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Niedziela, 19.02.2017
14:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 3D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

PoNiedziałek, 20.02.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 21.02.2017
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Środa, 22.02.2017
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

CzWartek, 23.02.2017
16:00 - LEGO BATMAN: FILM 2D
18:00 - Ciemniejsza strona Greya
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Piątek, 24.02.2017
16:00 - Ostatni smok świata
18:00 - La La Land
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Sobota, 25.02.2017
16:00 - Ostatni smok świata
18:00 - La La Land
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Niedziela, 26.02.2017
16:00 - Ostatni smok świata
18:00 - La La Land
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

PoNiedziałek, 27.02.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 28.02.2017
16:00 - Ostatni smok świata
18:00 - La La Land
20:30 - Ciemniejsza strona Greya

Środa, 01.03.2017
16:00 - Ostatni smok świata
18:00 - La La Land
20:30 - Ciemniejsza strona 
Greya

leGo® batMaN: FilM
104 min. Animacja, Komedia, 

Przygodowy/Dania,USA
W duchu zabawy, dzięki której 
film „Lego Przygoda” stał się 
fenomenem na skalę światową, 
samozwańczy przywódca grupy, 
Batman z LEGO staje się gwiazdą 
własnej przygody na dużym 
ekranie. W Gotham szykują się 
wielkie zmiany. Jeśli Batman chce 
uratować miasto przed zakusami 
Jokera, musi porzucić swoją 
samotnię i podjąć współpracę 
z innymi, a przy okazji być może 
przyjąć bardziej pozytywną 
postawę.
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prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

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,

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

SPRZEDAm dom murowany, 
podpiwniczony, dobra lokalizacja, 
garaż, ogród, możliwość dwóch 
oddzielnych mieszkań, ul. Ponto-
nowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

SPRZEDAm działkę 1320 m2 z do-
mem w Łebczu, tel. 576 974 824

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, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKuP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 593

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

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

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

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

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

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

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 krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

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

SPRZEDAm Regał metalowy do 
wypieku z pieca, tel. 694 642 709

SPRZEDAm Blachy, stal do wy-
pieku, 40x60, tel. 694 642 709.

SPRZEDAm segment 3 częściowy 
w tym witryna dąb 3x85 cm, cena 
550 zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAm gazowy Junkiers, 
cena 80.zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAm Siano, słoma w balo-
tach 120x150, siano kostka z ma-
gazynu. Możliwość transportu, tel. 
506 250 477

SPRZEDAm Drewno opalowe, 
buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne,ułożone możliwy transport, tel. 
506 250 477

SPRZEDAm Prasa kostka masy 
FERGUSON 1.40 podbieracz.4.500 
zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAm Drewno do co i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis, 
tel. 782 846 927

ZAmIENIę dom z działką 1320 
m2 w Łebczu na mieszkanie tel. 
576 974 824

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

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa wycena

Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

REKLAMA                            3/2017/DS

PRoVIDENt - NoWoŚĆ!!!
bez obsługi domowej i terenowej
na przelew - niższe koszty
Wiosenna pożyczka 
dla Przedsiębiorcy
do 30 000 bez zaświadczeń 
o zaleganiu ZUS i US
DoJEżDżAmy Do KLIENtA!!!
508-351-800  | 789-302-888

REKLAMA                           2/2017/DS
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Dyrektor szkoły, przewodniczący rady powiatu, a jako trener piłkarski specjalista od 
awansów, od ponad dwóch lat prowadzący (po raz drugi) Pogoń Lębork. 

Z Waldemarem Walkuszem rozmawia Krzysztof grajkowski
Liczy Pan, w ilu 

meczach zasiadał na ławce 
trenerskiej?

- Jest tego dużo, choć dokładnej licz-
by Panu nie podam. Na pewno 500 
meczów było w samej Bytovii Bytów, 
Pogoń Lębork prowadziłem dwukrot-
nie, tutaj tych spotkań było o wiele 
więcej. Myślę, że łącznie może to być 
nawet 1500 meczów na ławce trener-
skiej.

Jest Pan także dyrektorem 
szkoły w Lęborku. Zdarza się, 
że widzi Pan w szkole zdolne-
go młodego piłkarza i chciał-

by go Pan za parę lat zoba-
czyć w barwach Pogoni?

- Wielu naszych uczniów uczęszcza 
do szkółek Pogoni. Oczywiście bym 
chciał, żeby ktoś z naszej szkoły prze-
szedł przez szczeble juniorskie i za-
grał w pierwszej drużynie, ale nieste-
ty trudno się dochować takich zawod-
ników.

Spodziewał się Pan, że pierw-
szy sezon po awansie do III ligi 

będzie tak trudny?
- Powiem tak – przez 16 lat nie zbu-
dowano tu zespołu, który zagrał wy-
żej, niż w piątej, czy czwartej lidze. 
Gdy obejmowałem Pogoń, zespół był 
bliski spadku z IV ligi, w końcu udało 

się utrzymać, a sezon później awan-
sowaliśmy do III ligi. Teraz też nie 
będzie łatwo, zapłaciliśmy frycowe 
jako beniaminek, ale uważam, że też 
kilka razy pechowo traciliśmy punk-
ty. Gdyby nie to, mielibyśmy znacz-
nie więcej punktów, ponad dwadzie-
ścia i zamiast mówić o trudnym po-
wrocie do III ligi, mówilibyśmy pew-
nie o zaskakująco dobrym starcie.

Obecnie znajdujecie się 
w strefie spadkowej, do 

Pogoni przyszli nowi 
zawodnicy. Czy czuje Pan, 

że stajecie się silniejsi, 
niż jesienią?

- Zdecydowanie tak – jestem przeko-
nany, że będziemy mocniejsi w po-
równaniu do rundy jesiennej. Są nowi 
zawodnicy, którzy wiedzą jakie są 
cele i ja jestem optymistą. Niestety, 
głupi przepis o tym, że na boiskach 
ligowych musi przebywać dwóch ju-
niorów tworzy problem ze znalezie-
niem zawodników.

Młodzieżowcy zabierają 
miejsce w kadrze 

lepszym, choć starszym 
zawodnikom?

- Oczywiście. Na boisku przez 90 mi-
nut musi być dwóch młodzieżowców. 
Dwóch kolejnych musi być na ławce, 

by w razie potrzeby wejść na boisko 
– to już czterech zawodników. Pisa-
łem w tej sprawie do PZPN-u, także 
do wojewódzkiego związku. Główny 
problem jest taki, że sami juniorzy są 
„psuci” w ten sposób. Gdy mają sta-
tus młodzieżowca, grają. Tyle, że gra-
ją nie z powodu umiejętności i formy, 
a często głównie z powodu wieku, 
myśląc, że reprezentują wyższy po-
ziom, niż to ma faktycznie miejsce. 
Gdy przestają mieć status młodzie-
żowca, idą w odstawkę, okazuje się, 
że są za słabi, a grają kolejni juniorzy 
i tak w kółko.

Rozumiem, że sam 
Pro Junior System, który dzia-

ła na trzech najwyższych 
szczeblach nie jest zły sam 

w sobie, a należałoby zlikwi-
dować przymus wystawiania 

młodzieżowców?
- Tak, chodzi o to, żeby gracze nie 
grali za wiek, żeby siła kadry nie była 
przez to zaniżana. Jak trener ma do 
wyboru równorzędnych graczy, jeden 
w wieku 20 lat i jeden w wieku 32 lat 
to przeważnie stawia na tego młod-
szego, bo to on wciąż intensywnie się 
rozwija. System promowania mło-
dzieży to nic złego, co innego takie 
bzdurne nakazy psujące drużynę.

Czy jest jakiś element, nad 
którym szczególnie 

w Pogoni pracujecie?
- Co do gry – przede wszystkim nad 
obroną. Patrząc na tabelę widać, że 
tracimy zdecydowanie za dużo bra-
mek. Gra w ataku też nie jest najlep-
sza, pracujemy też nad tym by szyb-
ciej przechodzić z obrony do ataku. 
Do tego stałe fragmenty. Kiedy pra-
cowałem w Bytovii, mówili: gracie 
tylko stałymi fragmentami gry, był 
to taki przytyk w naszą stronę. Sta-
ły fragment, jak nazwa może sugero-
wać, zdarza się stale i w meczu jest 
wiele tych zagrań ze stojącej piłki 
i jest to ważny element gry.

Uważa Pan, że 
brakuje trenerów, 
którzy są w stanie 

budować zespół latami?
- Od lat obserwuję innych szkole-
niowców i oczywiście nie chciałbym 
krytykować i podważać autorytetów, 
ale jest takie podejście wielu trene-
rów: póki jestem w klubie i kasa się 
zgadza, wszystko jest ok. Ale jak coś 
mi się zaczyna nie podobać – zwal-
niam się. Ja może jestem wariatem, 
ale nie patrzę na pieniądze i nigdy 
nic nie robiłem dla pieniędzy. Teraz 
po pół roku trenerzy zmieniają jeden 

klub na drugi. A moim zdaniem, aby 
ocenić trenera potrzebne są minimum 
trzy lata – wtedy dopiero widać sze-
rzej efekty jego pracy.

Będzie Pan próbował 
pobić to 9 lat w Bytovii 

i trenować Pogoń 
jeszcze dłużej?

- Jak mówiłem, Pogoń to moje całe 
sportowe życie, czyli znacznie dłu-
żej, niż 9 lat. A czy spróbuję treno-
wać Pogoń przez 9 lat lub więcej? 
Czuję się młodo, więc czemu nie 
(śmiech).

Dziękuję za rozmowę

To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl

Waldemar Walkusz: Będziemy mocniejsi
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terMinarz
Najciekawsze mecze Pogoń 

gra w niedziele

wyRemontowana szatnia 
i pokój do konferencji prasowychNowe NAZWISKA 

robią wrażenie

Kto wiosną może zagrać 
w Pogoni? Najbardziej do-
świadczonym zawodnikiem 
jest z pewnością Marcin 
Kajca. Ten defensywny po-
mocnik  ma doświadczenie 
w I i II lidze (Okocimski 
Brzesko, Miedź Legnica, By-
tovia Bytów, Bałtyk Gdynia, 
Finishparkiet Nowe Miasto 
Lub.) i do gry powraca po 
kontuzji. Kajca z zespołem 
Pogoni trenuje już od listopa-
da, a w sparingach pokazuje 
się z bardzo dobrej strony. 
Występy w ekstraklasie ma za 
sobą doświadczony bramkarz 
Maciej Szlaga (Arka Gdy-
nia, Gryf Wejherowo, Bałtyk 
Gdynia) i z pewnością będzie 
to duże wzmocnienie bramki 
wiosną. Z pewnymi perype-
tiami  prawnymi realizowany 
jest transfer doświadczone-
go Macieja Szymańskiego. 
Grający na obronie lub defen-
sywie pomocy zawodnik 14 
lat spędził w Gryfie Wejhe-
rowo, a ostatnie pół roku grał 
w Stolemie Gniewino.  26-
letni pomocnik Daniel Wól-
kiewicz imponował w spa-
ringach niebywałą szybkością 

i jeżeli zdrowie mu pozwoli 
(z powodu urazu nie trenu-
je) będzie dużym wzmocnie-
niem. Wólkiewicz jako junior 
wiele lat spędził w Pogoni 
Szczecin, a następnie wystę-
pował m.in. w Kotwicy Ko-
łobrzeg, Energetyku Gryfino,  
Bałtyku i Gwardii Koszalin, 
a także w trzecioligowym 
Dynamo Berlin. W biało-nie-
biesko-czerwonych barwach 
wiosną zagra także pomoc-
nik Arkadiusz Byczkowski 
(KS Chwaszczyno). To jego 
drugie podejście do Pogoni. 
Dobrze na boku obrony spisał 
się w sobotnim meczu z Ka-
szubią młody obrońca Gryfa 
Wejherowa Daniel Górski. 
Zawodnik o statusie młodzie-
żowca to wychowanek Lechii 
Gdańsk.

Wisienką na torcie wśród 
zimowych transferów powin-
no być ściągnięcie do Lębor-
ka  Joshuy Balogun Kayode. 
Trener Walkusz zna tego na-
pastnika jeszcze z gry w Dru-
tex-Bytovii. Ostatnie 1,5 roku 
Joshua grał w trzecioligowym 
KKS-ie Kalisz, a komentarze 
kibiców z Kalisza po odejściu 

tego piłkarza świadczą, że był 
to niezwykle ważny zawod-
nik dla ofensywy kaliszan. 
Balogun urodził się w Lagos 
w Nigerii, a do Polski przyje-
chał w 2010 roku. 24-letni na-
pastnik ma na swoim koncie 
ma występy m.in. w I lidze 
w Rozwoju Katowice,  w II 
lidze w Rakowie Częstocho-
wa i Bytovii Bytów czy Mło-
dej Ekstraklasie GKS-u Beł-
chatów. 

Drużyna Pogoni ma za sobą 
serię sparingów. W pierw-
szym meczu na zakończenie 
ciężkiego zimowego zgrupo-
wania Pogoń uległa drugoli-
gowemu Gryfowi Wejherowo 
0:4. W drugim meczu z Bałty-
kiem Koszalin (IV liga) padł 
remis 1:1. W ostatni weekend 
Pogoń zmierzyła się z 4. dru-
żyną IV ligi Kaszubią Ko-
ścierzyna (1:2).  Przed star-
tem ligi Pogoń zagra jeszcze 
18 lutego o godz. 17 z Wieżą 
Postomino (V liga), a 25 lu-
tego o godz. 12 z czwartoli-
gową Cartusią Kartuzy. Oba 
te mecze rozegrane zostaną 
w Lęborku. 

Poznaliśmy terminy me-
czów domowych Pogoni. 
Najatrakcyjniejsze spotka-
nia z Górnikiem Konin, Bał-
tykiem Gdynia i Gwardią 
Koszalin zostaną rozegrane 
w niedzielę. – Wyszliśmy 
naprzeciw oczekiwaniom na-
szych kibiców. Mecze z uzna-
nymi markami przyciągają na 
stadion w Lęborku liczną wi-
downię stąd pomysł by termi-
narz dopasować tak, aby jak 
najwięcej naszych kibiców, 
jak i kibiców gości mogło na 
żywo obejrzeć najważniejsze 
dla Pogoni mecze - wyjaśnia 
wiceprezes Zarządu ds. pił-
ki nożnej Marek Piotrowski.  
Pierwszym meczem w Lę-
borku będzie spotkanie 18 
marca z Sokołem Kleczew. 
Ostatni raz zespół trenera 
Walkusza zobaczymy w po-
tyczce z GKS-em Przodkowo 
18 czerwca. Termin i godzi-
ny dwóch ostatnich kolejek 
decyzją PoMZP- N-u jest 
obligatoryjny, a mecze 
rozpoczną się o tej sa-
mej godzinie. 

Zakończył się remont 
budynku z szatniami na 
stadionie. W jego ramach 
o dświeżona została  naj-
większa szatnia na stadio-
nie z której korzysta druży-
na seniorów. Metamorfozę 
przeszło  pomieszczenie 
tzw. „kawiarenki”. Zde-

montowana została lada, 
a w jej miejsce wstawione 
zostały meble pozwalają-
ce na przyjmowanie gości 
meczu. Dużą zmianą bę-
dzie montaż ścianki re-
klamowej do prowadzenia 
pomeczowych konferencji 
prasowych. Mają one się 

odbywać z udziałem tre-
nerów obu drużyn i wy-
branych zawodników po 
każdym ligowym meczu. 
Materiały do remontu 
przekazało Centrum Spor-
tu i Rekreacji, klub Pogoń 
zapewnił robociznę. 

Ważnym zawodnikiem Pogoni ma być wiosną Marcin Kajca
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Terminarz Pogoń Lębork, 
wiosna 2017 - Dom: 

 
18 marca 2017 (sobota) godz. 14 

Pogoń LęborK  - SoKół KLecZeW 
 

2 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 17 
Pogoń LęborK - górNIK KoNIN 

 
23 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 17 

Pogoń LęborK - bAłtyK gdyNIA 
 

3 maja 2017 (środa) godz. 17 
Pogoń LęborK - PoLoNIA ŚrodA WIeLKoPoLSKA 

 
13 maja 2017 (sobota) godz. 17 

Pogoń LęborK - Pogoń II SZcZecIN 
 

27 maja 2017 (sobota) g. 17 
Pogoń LęborK  - KS chWASZcZyNo 

 
11 czerwca 2017 (niedziela) godz. 17  

Pogoń LęborK - gWArdIA KoSZALIN 
 

18 czerwca 2017 (niedziela) godz. 15 
Pogoń LęborK - gKS PrZodKoWo

- Zgodnie 
Z planem trwają 
prZygotowania 
do seZonu 
drużyny seniorów
pogoni. KilKu 
ZawodniKów 
narZeKa 
wprawdZie na 
drobne KontuZje, 
lecZ nie 
ZaKłóca to 
Zbytnio 
prZyjętego prZeZ 
trenera walKusZa 
planu. Z drużyną 
trenuje KilKu 
nowych, 
doświadcZonych 
ZawodniKów. 
utrZymanie 
pogoni w iii lidZe 
to priorytet tej 
wiosny.
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