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komeNda w współ-
pracy z wsaib

 W Lęborku obchody 99 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości roz-
poczęła msza św. w Sanktu-
arium św. Jakuba Ap.

 Na odcinku od ulicy Dyga-
sińskiego do Zwycięstwa z 
betonowej kostki układany jest 
nowy chodnik. Po drugiej stro-
ny ulicy od strony ogrodzenia 
Liceum Ogólnokształcącego 
wybudowana zostanie też za-
toka parkingowa. 

 Jak zaalarmował jeden z 
naszych Czytelników, znak 
drogowy przy rondzie im. 
Danuty Siedzikówny Inki w 
Lęborku wskazuje zły kieru-
nek. Konkretnie chodzi o znak 
prowadzący na Kościerzynę i 
Bytów. 

 Film promocyjny Łeby w 
międzynarodowym konkursie 
„FilmAT” zdobył główną na-
grodę w kategorii Promotional 
film of the city”

 Podpisano porozumienie 
o współpracy pomiędzy Ko-
mendą Powiatową Policji w 
Lęborku a Wyższą Szkołą Ad-
ministracji i Biznesu w Gdyni.

gle24.pl/aktualności

zgłoŚ temat
wyŚlij zdjęcie

Wiesz o czymś ciekawym? A 
może jest sprawa, która Cię bul-
wersuje? Wyślij do nas maila – a 
zajmiemy się Twoją sprawą i 
opiszemy ją na łamach Expressu 
Powiatu Lęborskiego.

W naszej gazecie poruszamy 
sprawy, które bolą i bulwersu-
ją. Czekamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie je na 
adres:

redakcja@expressy.pl

Majątek gmin

Dziesięć mandatów

WiADomośCi | SerwiS Samorządowy PaP oPublikował ranking zamożności gmin 
Przygotowany Przez miniSterStwo FinanSów. łeba zajmuje wySokie miejSce.

poWiAt | mundurowi jednego dnia ujawnili wykroczenia PoPełnione Przez Pie-
Szych uczeStników ruchu oraz kierujących. 

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało wskaźniki docho-
dów podatkowych gmin z 
całej Polski w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. W 
rankingu znalazło się 2478 
gmin miejskich, wiejskich i 
miejsko-wiejskich. W obli-
czeniach brano pod uwagę 
dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości i opłat 
(np. eksploatacyjnej), a także 
udziały we wpływach z CIT i 
PIT. Do ustanowienia rankin-
gu korzystano z danych o do-
chodach podatkowych gmin 
za 2016 rok (według stanu na 
30 czerwca 2017 rok).
Według rankingu zamożno-
ści gmin przygotowanego 
przez Ministerstwo Finan-
sów, najbogatszą gminą 
w powiecie lęborskim jest 
Łeba. Wakacyjne miastecz-
ko wśród gmin z całej Polski 
zajmuje wysokie 50 miejsce 

z dochodem 2975,58 na jed-
nego mieszkańca. Tak wyso-
ką pozycję na tle 2478 gmin, 
Łeba prawdopodobnie za-
wdzięcza turystom i opłatom 
klimatycznym. 205 pozycję 
zajmuje gmina Wicko z do-
chodem 2075,93 zł na jed-
nego mieszkańca. Następnie 
Lębork na miejscu 927 przy 
dochodach 1327,49 zł i Nowa 
Wieś Lęborska na 991 miejscu 
z dochodem 1289,74 w prze-
liczeniu na jednego miesz-
kańca. Najbiedniejszą gminą 
w powiecie okazały się Cewi-
ce, które zajęły 1217 miejsce 
przy dochodach 1175,54 zł 
na jednego mieszkańca.
Konkurencyjnie w tej samej 
kategorii Słupsk zajmuje 
202 miejsce przy dochodach 
2084,09 zł na jednego miesz-
kańca. Daleko za nim, bo aż 
na 773 miejscu, Wejherowo z 
dochodem 1408,41 zł na gło-

wę jednego mieszkańca. 
Ministerstwo Finansów przy-
gotowało również ranking 
najbiedniejszych i najbogat-
szych powiatów w Polsce. W 
tym przypadku brano pod 
uwagę dochody z udziałów 
w CIT i PIT. Powiat lęborski w 
tej kategorii zajął 190 miejsce 

na 380 miejsc z dochodem 
166,07 zł na jednego miesz-
kańca. Powiat wejherowski 
zajął wyższą, 120 pozycję 
z dochodem 194,25 zł. Na-
tomiast powiat słupski 176 
miejsce z dochodem 170,35 
zł na jednego mieszkańca.
(AD)

W środę (15 listopada) policjanci z Lęborka 
przeprowadzali wzmożone kontrole w ra-
mach działań “Bezpieczny Pieszy”. W dzia-
łaniach uczestniczyło 16 funkcjonariuszy 
ruchu drogowego i prewencji. Piesi najczę-
ściej popełniali wykroczenia polegające na 
przechodzeniu przez jezdnię w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych.
Mundurowi ujawnili wykroczenia popeł-
nione przez pieszych uczestników ruchu 
ale również kierujących, którzy nie ustępo-
wali pierwszeństwa pieszym. Takie zacho-
wania skutkowały 10 mandatami karnymi. 
Policjanci ujawnili również rowerzystę, 
który jeździł po spożyciu alkoholu. 
(AD)
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14 mln zł dotacji

Komplet 22 kluczy „Oscar” dla Łeby

LęborK | wart Ponad 21 mln zł Program rewitalizacji lębork „nowy świat” zoStanie zrealizowany w latach 2017-2021.

LęborK| zakończyła Się budowa, dwuklatkowego budyn-
ku komunalnego Przy ul. czecha 2 w lęborku.  

ŁEbA| Film Promocyjny łeby w konkurSie „Filmat” zdobył 
główną nagrodę w kategorii “Promotional Film oF the city”. 

Miasto Lębork znalazło się 
wysoko na liście projektów 
do dofinansowania przez 
Województwo Pomorskie 
w ramach Zintegrowanych 
Projektów Rewitalizacyjnych. 
Na 110 możliwych punktów, 
projekt Lęborka zdobył 104 
punktów co dało mu 2. pozy-
cję w rankingu 18 gmin.
Program rewitalizacji obej-
mował będzie obszar, któ-
rego granice wyznaczają: 
od zachodu i północnego 
zachodu - linia kolejowa do 
Łeby, ogródki działkowe przy 
ul. Nadmorskiej, osiedle przy 
ul. Poznańskiej i Z. Witkow-
skiej. Od wschodu - ulica Kos-
saka, natomiast od południa 
granicę stanowią rzeka Łeba, 
al. Wolności i ul. Gdańska. 
W jego skład wchodzą m.in. 
ulice Stryjewskiego, Mal-
czewskiego, Mostnika, Plac 
Kopernika. Jest to obszar sil-
nie zdegradowany, zarówno 
pod względem infrastruk-
turalnym, materialnym, jak i 
społecznym – występuje tu 

wiele negatywnych zjawisk, 
jak bezrobocie, ubóstwo, sła-
be wykształcenie i zjawiska 
patologii społecznej. 
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. 
Wśród najważniejszych 
przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych znajdują się: Placówka 
Wsparcia Dziennego dla dzie-
ci i młodzieży, wybudowanie 
wielu terenów rekreacyjnych, 
podwórka integracyjne, 
Adaptacja bazy Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej przy ul. 
Łokietka na Klub Osiedlowy 
„Baza”, „Zakątek kultury” oraz 
remont wielu domów i ulic.
Łącznie wartość rewitaliza-
cji wyniesie 21,1 mln zł. Cały 
program zostanie zrealizowa-
ny w latach 2017-2021. 
(AD)

W ręce mieszkańców trafił 
już komplet 22 kluczy do 
dwupokojowych mieszkań. 
W ramach miejskiej inwesty-
cji powstały 22 mieszkania, 
parking wewnętrzny na 17 
pojazdów oraz 5 miejsc po-
stojowych od strony ulicy 
Czecha. Budynek ma udo-

godnienia dla osób niepeł-
nosprawnych - na najniższy 
poziom z lokalami mieszkal-
nymi można się dostać bez 
pokonywania schodów. W 
sąsiedztwie budynku posta-
wiono 6 lamp, wybudowano 
drogę wewnętrzną, chodniki 
i mały plac zabaw.

Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 2,7 mln zł. Miasto na 
mieszkaniową inwestycję 
pozyskało dofinansowanie 
z Banku Gospodarki Komu-
nalnej w wysokości 820 tys. 
zł (30 proc. kosztów inwesty-
cji). (AD)

W czasie sezonu letniego 
2016 w Łebie wykonywano 
zdjęcia do filmu promocyjne-
go miasta Łeby. Na początku 
stycznia 2017 roku film był 
już gotowy i po raz pierwszy 
miał swoją premierę przed 
publicznością podczas XXV 

Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Łebie 
16 stycznia 2017 roku. 
Film promocyjny Łeby zdobył 
uznanie w prestiżowym kon-
kursie Filmowym o randze 
międzynarodowej „FilmAT”, 
zdobywając w nim główną 

nagrodę w kategorii “Promo-
tional film of the city”. Wrę-
czenie nagrody odbyło się 9 
listopada 2017 roku podczas 
uroczystej Gali 12-tego Festi-
walu FilmAT w Warszawie. 
Festiwal FilmAT jest jedy-
nym polskim Festiwalem 
zrzeszonym w prestiżowej 
grupie CIFFT - International 
Committee of Tourism Film 
Festivals, która jako jedyna w 
świecie od 28 lat wybiera co 
roku najpiękniejszy film tury-
styczny świata. Festiwal ten 
w branży filmowej nosi mia-
no „małego Oscara”. Nagrodę 
osobiście z rąk Aleksandra V. 
Kammela, dyrektora CIFFT 
odebrał Burmistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiń-
ski.
– Jestem dumny z tego, że 
nasze starania promocyjne 
znajdują uznanie nie tylko 
na poziomie krajowym, lecz 
także na poziomie między-
narodowym. Łeba z roku na 
rok staje się coraz piękniej-
sza. Zauważają to odwiedza-
jący nas rokrocznie turyści – 
mówi Burmistrz Miasta Łeby, 
Andrzej Strzechmiński.  (AD)
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Pięć autobusów

SprZęt DLA oSp

Czujnik  
powietrza

Nowy plac zabaw

LęborK | zkm w lęborku ogłoSił Przetarg na zakuP 5 nowoczeSnych autobuSów.

LęborK | oSP w lęborku otrzymała grant na nowy SPrzęt Pomiarowy.

WiADomośCi | wieSz czym oddychaSz? 
wybierz lokalizacje i zawalcz o czuj-
nik Powietrza w twojej okolicy.

LęborK | Przy Szkole PodStawowej nr 
8 Stanął nowy Plac zabaw.

Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa 5 sztuk fabrycz-
nie nowych niskopodłogo-
wych autobusów miejskich. 
Cztery z nich będą w rozmia-
rze MAXI, czyli ok. 12 metrów 
długości i minimum 120 
miejsc oraz jeden w rozmia-
rze MIDI - ok. 10,5 metrów 
długości, liczba miejsc min. 

95. Dwa autobusy mają być 
dostarczone w roku 2018, 
trzy w roku 2019.
Zgodnie ze specyfikacją 
wszystkie autobusy będą 
musiały spełniać ekologiczną 
normę Euro 6 oraz posiadać 
klimatyzację i system kamer. 
Nowymi rozwiązaniami, do 
tej pory nie stosowanymi 

w lęborskiej komunikacji, 
będzie system automatycz-
nej informacji głosowej dla 
pasażerów. Zamontowane 
będą też automaty biletowe 
wewnątrz pojazdów oraz ła-
dowarki USB.
Flota Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku liczy 
obecnie 10 pojazdów. Trzy z 

nich mają już ponad 20 lat. 
Zakup nowych autobusów 
znacznie odmłodzi stan po-
siadania ZKM-u i pozwoli, 
zgodnie z założeniami pro-
jektu „Lęborski Węzeł Prze-
siadkowy”, na rozbudowanie 
sieci połączeń, m.in. w dziel-
nicy Lębork-Wschód czy też 
w rejonie ulicy Harcerzy. (AD)

Klienci Tesco oddali ponad 4,8 mln głosów 
i wybrali 125 projektów, które zostaną zre-
alizowane w ramach III edycji programu 
„Decydujesz, pomagamy”. Mieszkańcy wo-
jewództwa pomorskiego wybrali 7 zwycię-
skich projektów, wśród których znalazł się 
projekt Ochotniczej Straży Pożarnej z Lębor-
ka pn. „Nowy sprzęt pomiarowy”. Lęborska 
organizacja na realizację projektu otrzyma 
5 tys. zł, dzięki czemu będzie mogła wcielić 
w życie swój pomysł i wesprzeć lokalną spo-
łeczność.
- Po raz trzeci otrzymaliśmy dowód na to, że 
warto angażować się w akcje mobilizujące 
do działania lokalne społeczności. Ponownie 
organizacje zaskoczyły nas ogromną znajo-
mością lokalnych problemów i różnorodno-
ścią zgłoszonych projektów. Z dumą prze-
kazujemy granty organizacjom. Wiemy, że 
dzięki tym projektom w wielu miejscach w 
Polsce wydarzy się coś dobrego – mówi Ka-
tarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Fundacji 
Tesco. Łącznie na terenie województwa po-
morskiego oddano blisko 172 504 głosów.

Trwa ogólnopolska kampa-
nia „Wiem, czym oddycham”. 
W ramach tej akcji do 10 
grudnia mieszkańcy Pomorza 
mogą głosować na lokalizacje 
w swoim regionie, w których 
zostaną zamontowane ze-
wnętrzne czujniki powietrza. 
Urządzenia te bez przerwy 
przesyłają dane dotyczące 
stężenia zanieczyszczeń w 
atmosferze, które można śle-
dzić na komputerze lub tele-
fonie.
Zgodnie z planem, 150 ta-
kich urządzeń zostanie nie-
odpłatnie udostępnionych 
w miejscach, gdzie są one 
najbardziej pożądane. 100 
czujników zostanie zamon-
towanych w lokalizacjach 

z największą liczbą głosów. 
Kolejne 50 lokalizacji z puli 
zgłoszonych w konkursie 
wybierze Fundacja Aviva tak, 
aby uzupełnić luki w sieci 
czujników na mapie Polski.
- Spośród 50 miast o najwięk-
szym zanieczyszczeniu po-
wietrza w Unii Europejskiej, 
aż 33 znajdują się w Polsce. 
Pomóż nam wytypować 
miejsca, które potrzebują ze-
wnętrznych czujników jako-
ści powietrza - apelują orga-
nizatorzy konkursu.
Do tej pory w powiecie lębor-
skim zgłoszono jedną lokali-
zację - ul. Kossaka w Lęborku.
Głosy można oddawać do 
10 grudnia na stronie www.
wiemczymoddycham.pl.

Bezpieczne podłoże z żółte-
go piasku, duża platforma 
zabawowa z dwoma zjeż-
dżalniami a do tego huśtaw-
ka równoważna i sprężyno-
wa.  Tak prezentuje się nowy 
plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Lębor-
ku. Miejsce zabaw dla naj-
młodszych uzupełniło ofertę 
boiska szkolnego. W pobliżu 
placu zabaw znajduje się nie-
dawno postawiona siłownia 
zewnętrzna (6 przyrządów) 
oraz plenerowe stoły do te-
nisa stołowego. W skład tere-
nu sportowo-rekreacyjnego 
przy szkole wchodzą także 
dwa boiska do gier zespoło-
wych oraz lekkoatletyczna 
bieżnia.

Plac zabaw czynny jest co-
dziennie od godziny 7 rano 
do zmroku. W celu poprawy 
dostępności (m.in. dla miesz-
kańców ulic E. Plater czy Ja-
giellońskiej) w ogrodzeniu 
szkoły od strony ul. Mirec-
kiego zamontowana została 
nowa furtka.
Koszt wybudowania placu 
zabaw wyniósł 42 tys. zł. Zo-
stał on pokryty ze środków 
budżetu miasta Lęborka.
Podobna przyszkolna inwe-
stycja obejmująca budowę 
placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej realizowana jest 
obecnie na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego.
(AD)
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PomorSki FunduSz rozwoju 2020+ weSPrze łącznie nawet 2000 Firm kwo-
tą Ponad 400 mln zł udoStęPnioną Przez Pośredników FinanSowych w 
PoStaci Pożyczek, Poręczeń i wejść kaPitałowych. to kolejny Projekt, Po 

znanej już inicjatywie jeremie, FinanSowany ze środków unii euroPej-
Skiej, Skierowany do PrzedSiębiorców z Pomorza. 

Unijne pożyczki dla 
przedsiębiorstw z pomorskiego 

Funduszu rozwoju 2020+

Pierwsze środki udo-
stępnione zostały 
w ramach Mikropo-
życzki i Pożyczki Roz-
wojowej, które po-
mogą mikro i małym 
firmom zwiększać 
konkurencyjność oraz 
zdolność do rozsze-
rzania działalności. 
Warunkiem koniecz-
nym jest realizacja in-
westycji w wojewódz-
twie pomorskim.
Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się na mi-
kropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, 
a zainteresowani po-
życzką rozwojo-
wą od 100 do 300 
tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi  

do 5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdraża-
niem nowych rozwią-
zań produkcyjnych 
i organizacyjnych, 
w tym pro-środo-
wiskowych. Dzięki 
wsparciu możliwe 
będzie  unowocze-
śnienie wyposażenia 
firm, modernizacja 
środków produkcji 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń wyko-
rzystywanych w dzia-
łalności.
Co do zasady, wspar-
cie instrumentów 
zwrotnych jest udzie-
lane na warunkach 
k o r z y s t n i e j s z y c h 
niż rynkowe, co dla 

p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oznacza atrakcyj-
ne oprocentowanie 
pożyczek oraz brak 
prowizji za ich udzie-
lanie. Mikro i małym 
przedsiębiorstwom 
w regionie wsparcia 
udzielać będą po-
średnicy finansowi 
– profesjonalne insty-
tucje wybrane przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego:

Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A., któ-
re dysponuje kwotą 
36 mln zł, 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z kwotą 30 mln zł,

Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Dzierzgo-

niu z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych przez Pomor-
ski Fundusz Rozwoju 
2020+.
W ramach inicjaty-
wy JEREMIE w wo-
jewództwie pomor-
skim do końca 2015 
roku wspartych zo-
stało blisko 6 tysię-
cy przedsiębiorstw 
na łączną kwotę  
486,7 mln zł.
Więcej szczegółów 
na temat oferty Po-
morskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ moż-
na znaleźć na stronie 
rpo.bgk.pl

święto dorsza
ŁEbA | FeStiwal Pomuchla w łebie to 
ProPozycja dla Prawdziwych miło-
śników Potraw rybnych.

XIX edycja największego ku-
linarnego święta dorsza, po 
kaszubsku zwanego Pomu-
chlem, odbędzie się 10 grud-
nia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Łebie.
Festiwal Pomuchla rokrocz-
nie organizowany jest w ra-
mach Odpustu św. Mikołaja. 
Celebracja tego święta tra-
dycyjnie rozpocznie się uro-
czystą mszą świętą o godz. 
13:00 w Parafii pw. Parafia 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Po nabożeń-
stwie dalszy program zwią-
zany z tym wydarzeniem 
będzie miał miejsce na hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej w Łebie.
Tradycja odpustu św. Miko-
łaja, patrona ludzi morza, na-
wiązuje do lokalnego kultu 
dorsza sięgającego okresu 
średniowiecza. Wydarzenie 
to jest doskonałym miej-
scem do prezentacji lokalnej 
i regionalnej kuchni, a także 
możliwością bezpłatnej pre-
zentacji lokalnych obiektów 
gastronomicznych i hote-
larskich. Festiwal Pomuchla 
to przede wszystkim duży 
konkurs kulinarny, podczas 
którego prezentowane są 
potrawy z dorsza przygoto-
wane w dwóch kategoriach: 
kuchnia domowa i kuchnia 
restauracyjna. Komisja ju-
rorska nagrodzi autorów 
najsmaczniejszych potraw 
w obu konkursowych kate-
goriach. 
Poza konkursem kulinarnym 
można będzie bezpłatnie 
dokonać degustacji śledzika 
po łebsku, kotletów rybnych 

oraz posmakować nietuzin-
kowej zupy rybnej. Festiwal 
Pomuchla to impreza ro-
dzinna, kierowana przede 
wszystkim do prawdziwych 
smakoszy potraw z ryby. 
Festiwal Pomuchla to także 
wyjątkowa okazja, aby na-
grodzić osoby, które przy-
czyniają się do kultywowania 
tradycji i kultury związanej 
z rybołówstwem oraz pracu-
jącymi na co dzień w insty-
tucjach związanych z działa-
niami morskimi. 
Podczas tegorocznej edycji 
nagrodzeni zostaną łebscy 
Bosmani, zarówno ci aktyw-
ni zawodowo jak również 
emerytowani. 
Na scenie tego dnia wystąpi 
gościnnie: Orkiestra Mor-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. Gwiazdą wieczoru 
będzie popularny zespół 
LOKA. Zespół w swojej krót-
kiej karierze otrzymał dwie 
nominacje do nagrody Eska 
Music Awards 2012 w kate-
goriach Hit lata oraz Najlep-
szy debiut. Znani są z takich 
utworów jak: „Prawdziwe 
powietrze”czy choćby „Atom 
miłości”. 
Ponadto będzie można 
spróbować szczęścia w lote-
rii fantowej przygotowanej 
przez łebski oddział CARI-
TAS. Wszystkie dzieci spędzą 
czas na wspólnych zaba-
wach z animatorami Anima-
Skiera z Sarbska. Zwieńcze-
niem tego święta, zgodnie 
z tradycją festiwalu, będzie 
obdarowywanie wszystkich 
przybyłych gości kawałkiem 
pysznego, przeszło 40 kilo-
gramowego tortu. (AD)
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Katowali zwierzęta
poWiAt | SchroniSko dla PSów w małoSzycach otrzymuje coraz więcej zgłoSzeń o PrzyPadkach katowanych zwierząt.

Ostatnio nasiliły się sygna-
ły o maltretowanych zwie-
rzętach. Najgorszy przypa-
dek, jaki trafił do schroniska 
w Małoszycach, odnotowano 
w gminie Somonino (powiat 
kartuski). Mężczyzna podczas 
spaceru w lesie znalazł skato-
wanego psa. Czworonóg miał 
rozłupaną czaszkę drewnia-
nym kołkiem, wypłynęły mu 
gałki oczne.
- Pies był w stanie krytycz-
nym. Jeśli chodzi o procedu-
rę, to wydaje mi się, że w tym 
przypadku doszło do niedo-
patrzeń. Gmina w pierwszej 
kolejności powinna powiado-
mić policję i prokuraturę. Eu-
tanazja powinna zostać prze-
prowadzona w tamtej okolicy, 
jak najszybciej. Tymczasem 
zwierze się męczyło i uśpienia 
psa dokonano dopiero u nas 
- mówi Sławomir Twardziak, 
właściciel schroniska dla psów 
„Bajer” w Małoszycach. 
Kolejne przypadki znęcania 
się nad zwierzętami odnoto-
wano w gminie Cewice. Pra-

cownicy schroniska przyzna-
ją, że choć powinni zajmować 
się psami, to ich działalność 
znacznie się powiększyła. 
Niedawno zostali wezwani do 
maltretowanego bydła.
- Jeden gospodarz z gminy 
Cewice źle traktował bydło. 
Dostaliśmy liczne sygnały 
i dokładnie w jedną z niedziel 
udaliśmy się do tego gospo-
darstwa. Było zaplątane w lin-
ki w lesie między drzewami. 
Jeden z byczków był na wy-
kończeniu, dusił się. Na szczę-
ście był przy tym wójt gminy, 
który czuwa nad takimi przy-
padkami - dodaje Sławomir 
Twardziak.
- Obecnie sprawę monitoru-
jemy. Część bydła zostanie 
sprzedana do rzeźni. U gospo-
darza zostanie tylko ta część 
zwierząt, która będzie miała 
godne warunki - mówi Jerzy 
Pernal, wójt gminy Cewice.
Kolejny przypadek skrajnej 
nieodpowiedzialności rów-
nież zarejestrowano na tere-
nie gminy Cewice. Kobieta, 

która wcześniej mieszkała 
w Trójmieście, postanowiła 
zakupić kucyka i kilka kóz na 
aukcji internetowej. Jak 
twierdzi wójt gminy Cewice, 
zwierzęta nie miały żadnego 
dachu nad głową, przebywa-
ły tylko na łąkach. Kobieta za-
proponowała, że przygotuje 
dla nich jakieś pomieszcze-
nia. Ostatecznie okazało się, 
że nie spełniały one odpo-
wiednich standardów. Gmina 
Cewice wystosowała decyzję 
o odebraniu zwierząt, która 
prędko została zaskarżona 
przez kobietę. Sprawa jest 
w toku.
Równie ciężki los spotkał 
szczeniaczki, które zaraz po 
urodzeniu zostały zawiąza-
ne w reklamówkę, po czym 
wyrzucono je do kontenera 
na śmieci. Przechodzeń usły-
szał skamlenie i dokonano 
szybkiej interwencji. Niestety 
zwierząt nie udało się ura-
tować, było trzeba dokonać 
eutanazji. Sprawa trafiła do 
prokuratury.

Właściciel schroniska dla 
psów w Małoszycach pod-
kreśla, że lekkomyślność ludzi 
sięga już zenitu.
- Codziennie otrzymujemy te-
lefony z szantażem. Na przy-
kład dzwoni jakiś mieszkaniec 
i mówi, że suczka urodziła 
i ma na oddanie 8 szczenia-
ków. Gdy radzimy, aby umie-
ścić w tej sprawie ogłoszenie 
grzecznościowe, to natych-
miast dochodzi do szantażu. 
Zazwyczaj rozmówca grozi, 
że wyrzuci je w lesie. Lekko-
myślność ludzi sięga zenitu. 
Zwierze to odpowiedzialność. 
Jeśli mamy psa, a nie chcemy 
mieć szczeniaków, to swojego 
pupila należy wysterylizować. 
Jeśli nas na to nie stać, wtedy 
należy go przechować w bez-
piecznym miejscu na czas 
cieczki. A jeśli tego już nie je-
steśmy w stanie dopilnować, 
to chyba należy zastanowić 
się nad tym, czy jesteśmy od-
powiednią osobą do opieki 
nad zwierzęciem - dodaje Sła-
womir Twardziak. (AD)

Dzień Seniora
poWiAt | wyStęPy artyStyczne, kabaret PoPularnego aktora i ra-
doSna atmoSFera. właśnie tak wyglądał dzień Seniora w wicku.

Czwartkowe popołudnie (26 
października) w Wicku upły-
wało inaczej niż dotychczas. 
W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Sportu zorganizowano 
Dzień Seniora, na którym po-
jawiło się ponad 200 gości. 
Dla seniorów przygotowa-
no umilający program arty-
styczny. Najpierw na scenie 
wystąpiły Biedronki, które 
zaprezentowały kilka piose-
nek. Następnie pojawił się 

gwóźdź programu - Andrzej 
Grabowski. Aktor, najczęściej 
kojarzony z rolą Ferdynanda 
Kiepskiego z serialu „Świat 
według Kiepskich”, zapre-
zentował w Wicku swój ka-
baretowy program. Oprócz 
programu artystycznego 
dla seniorów przygotowa-
no również  ciepły posiłek 
i słodki poczęstunek.
Andrzej Grabowski w powie-
cie lęborskim występował 

już wcześniej.
- Nie pamiętam kiedy od-
poczywałem nad morzem, 
a właściwie kiedy w ogóle 
odpoczywałem. Wiem, że 
kiedyś grałem kabaret w Łe-
bie, ale niestety było to bar-
dzo dawno i nawet nie zdą-
żyłem wejść na plażę, czego 
bardzo żałuję. W 1986 byłem 
nawet w Lęborku, również 
miałem występować. Ale 
wtedy ktoś z Lęborka wła-
śnie powiedział, żebym nie 
występował, tylko poszedł 
z nim na to, co się teraz naj-
bardziej wszystkim z Ferdy-
nandem Kiepskim kojarzy. 
Weseli ludzie i na razie tylko 
tak wspominam Lębork - 
mówi Andrzej Grabowski.
A czego aktor najbardziej ży-
czy seniorom?
- Być może zabrzmi to ba-
nalnie, ale zdrowia, zdrowia, 
jeszcze raz zdrowia i szczę-
ścia. Jeśli ma się zdrowie, to 
można zapracować na różne 
przyjemności. A jeśli jest się 
szczęśliwym, to właściwie 
nic już nie trzeba - uśmiecha 
się Andrzej Grabowski.(AD)
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Na manowce

bezdomni narażeni zimą Nowy chodnik

 REKLAMA                46/2017/PR

LęborK | znak drogowy Przy rondzie 
im. danuty Siedzikówny inki w lęborku 
wyProwadza na manowce.

poWiAt | znaczne SPadki temPeratury Powietrza to Poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia. z tym Problemem co roku zmagają Się bezdomni.

LęborK | zakończył Się remont 300 me-
trowego chodnika Przy ulicy kolonia.

Jak zaalarmował jeden z 
naszych Czytelników, znak 
drogowy przy rondzie im. 
Danuty Siedzikówny Inki w 
Lęborku wskazuje zły kie-
runek. Konkretnie chodzi o 
znak prowadzący na Koście-
rzynę i Bytów. 
- Rondo Inki jest źle ozna-
kowane. Znak „Kościerzyna, 
Bytów” powinien stać od-
wrotnie. Obecnie wskazuje 
na drogę do centrum i wy-
prowadza na manowce - pi-
sze nasz Czytelnik.
Miejski Zarząd Gospodarki 

Komunalnej przyznaje, że 
doszło do pomyłki.
- Faktycznie doszło do nie-
dopatrzenia. Znak wskazuje, 
że na Kościerzynę i Bytów 
jedzie się w stronę okolic Lę-
borka. Natychmiast zajmie-
my się sprawą i poprawimy 
błąd. Niedługo znak będzie 
w odpowiednim miejscu 
- mówi Adam Smoliński, In-
spektor w Dziale Utrzyma-
nia Terenów Komunalnych 
w Miejskim Zarządzie Go-
spodarki Komunalnej.
(AD)

W związku ze zbliżającym 
się okresem zimowym, 
podczas którego dochodzi 
do znacznego spadku tem-
peratury powietrza, istotna 
jest konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na pro-
blemy osób narażonych na 
wychłodzenie. Do tej grupy 
zaliczamy osoby starsze, nie-
poradne życiowo, a w szcze-
gólności bezdomne.
Policjanci obecnie prowa-
dzą wzmożone kontrole 
warunków bytowych takich 
osób i apelują o niepozo-
stawanie obojętnym wobec 
ludzi bezdomnych. Te osoby 

zazwyczaj nocują w wiatach 
śmietnikowych, altankach 
ogrodowych, opuszczonych 
budynkach, czy na klatkach 
schodowych. Niejednokrot-
nie pomocy potrzebują też 
osoby nietrzeźwe lub sa-
motne, które ze względu na 
sytuację życiową (podeszły 
wiek, niepełnosprawność) 
mogą być szczególnie nara-
żone na skutki zimy. O każdej 
sytuacji zagrożenia czyjegoś 
życia lub zdrowia należy 
informować odpowiednie 
służby takie jak: policja, straż 
miejska, pogotowie, ośrodki 
pomocy społecznej. (AD)

W ramach remontu poło-
żono nową, szarą kostkę po 
prawej stronie ulicy. Wjazdy 
na posesje wyłożono kostką 
w kolorze grafitowym, co 

podniosło estetykę ulicy. Na 
odcinku 115 metrów ułożo-
no też nowy krawężnik.
Koszt inwestycji wyniósł  61 
tys. zł. (AD)fo
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Łeba z iii miejscem Uczniowie w policji
ŁEbA | Film Promocyjny łeby zajął iii miejSce w konkurSie 
„kadry z PolSki” w kategorii „Smaczek regionu”.

LęborK | mundurowi gościli w kPP w lęborku uczniów z ii 
klaSy gimnazjum ze Szkoły PodStawowej nr 1 w lęborku.

Wyjazd na Sycylię
rELACJA | dzieci z gminy cedry wielkie wyjechały do włoch i uczyły Się żeglarStwa na Sycylii w rejonie marina di raguSa.

W wyjeździe, który miał 
miejsce na początku wrze-
śnia 2017 roku, uczestni-
czyła dziesięcioosobowa 
grupa dzieci w wieku 9-10 
lat. Wyjazd został zorgani-
zowany w ramach projek-
tu Północ/Południe: Jedno 
Morze (Nord/Sud: un Mare), 
pomysłodawczynią i koor-

dynatorem projektu była 
Pani Krystyna Balewski- Pa-
wela przy współpracy z PZŻ 
w Gdańsku, Gminy Ragusa 
oraz Gminy Cedry Wielkie.

Najmłodsi (razem 
z dziećmi z gminy Ragu-
sa) uczestniczyli wspólnie 
w całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, 

kulturowych, językowych 
i sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej, zarówno pol-
skiej, jak i włoskiej. Pobyt 
na Sycylii uczestników wy-
jazdu zagranicznego, mimo 
intensywności działań że-
glarskich i wielu atrakcji 
mijał w bezpiecznej i miłej 

atmosferze.
Grupa dzieci, jak i opie-

kunów bardzo szybko się 
zintegrowała - co pozwoli-
ło opracować szczegółowy 
plan działań na wszystkie 
dni pobytu.Współpraca po-
między polskimi i włoskimi 
dziećmi zarówno na płasz-
czyźnie zajęć sportowych, 

jak i w czasie wolnym 
sprzyjała na pokonywaniu 
przez nich barier języko-
wych i kulturowych, a co 
najważniejsze dostarczała 
uczestnikom doznań emo-
cjonalnych. Po 11 dniach 
pobytu przyszedł czas na 
pożegnanie, które było 
bardzo trudne, ponieważ 

zawiązały się prawdziwe 
przyjaźnie między dziećmi 
i żal było się rozstawać.

Wizyta polskich dzieci zo-
stała odnotowana w prasie 
sycylijskiej - 13 września 
2017 r. na łamach LASICILIA 
pojawił się artykuł wraz ze 
zdjęciem na temat  projektu 
i podjętych działań w zakre-
sie jego realizacji, a także 
prężnej współpracy pomię-
dzy regionami. 

W przyszłym roku, w lipcu 
w ramach rewizyty przybę-
dzie do mariny w Błotniku 
grupa młodych żeglarzy 
z Sycylii, gdzie wspólnie 
z polskimi kolegami i ko-
leżankami będą podnosić 
swoje kwalifikacje w żeglar-
stwie. (Gb)

Na konkurs organizowany 
przez portal WaszaTurystyka.
pl, przysłano ponad sto fil-
mów. Jury w składzie: Marek 
Mazur – przewodniczący, 
Arkadiusz Bińczyk, Tomasz 
Brzozowski i Adam Gąsior 
postanowiło wyróżnić i na-
grodzić dziewięć z nich.
- Do konkursu zaprosiliśmy 
amatorów i zawodowców, 
urzędy, organizacje i osoby 
prywatne. Cel był oczywi-
sty – pokazać piękno Polski, 
zachęcić do odwiedzenia jej. 
Zdajemy sobie sprawę, że być 
może tradycyjne filmy mogą 
wydawać się archaiczną for-
mą promocji, ale po pierwsze 
jesteśmy tradycjonalistami; 

po drugie – filmy nadal od-
grywają dużą rolę w promo-
cji. Być w może w następnych 
edycjach dołożymy inne ka-
tegorie: filmy robione komór-
ką, być może innymi techni-
kami, o których obecnie nie 
mamy pojęcia. Ocenialiśmy 
filmy po dwoma względami: 
technicznym i czy zachęca 
on do odwiedzenia danego 
miejsca - mówił Adam Gąsior, 
redaktor naczelny portalu 
WaszaTurystyka.
Konkurs został podzielony na 
dwie kategorie: „Mój region 
najpiękniejszy” (filmy do 5 
minut) i „Smaczek regionu” 
(filmy do 3 minut). Gmina 
Miejska Łeba otrzymała III 

miejsce w tej drugiej katego-
rii konkursowej. 
Burmistrz Miasta Łeby pod-
czas II Forum Promocji Tury-
stycznej, 9 listopada w War-
szawie osobiście odebrał to 
wysokie wyróżnienie z rąk 
dyrektora Jacka Janowskiego 
z Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. Lepsze okazały się 
jedynie filmy zrealizowane 
przez miasto Płock i związek 
Gmin Jurajskich.  
Do rąk Burmistrza Łeby wrę-
czono dyplom portalu Wa-
szaTurystyka.pl, dyplom POT, 
książka „Jechać, nie jechać” i 
album książkowy Zofii Suskiej 
„Ameryka Południowa”.
(AD)

Policjanci opowiedzieli im 
o specyfice swojej pracy i 
zaprezentowali wyposaże-
nie do służby. Tego rodzaju 
spotkania mają na celu przy-
bliżenie zawodu policjanta, 
który cieszy się  dużym za-
interesowaniem wśród mło-
dych ludzi.
Spotkanie zostało zorga-
nizowane w ramach „Tygo-
dnia Przedsiębiorczości”, 
który jest ogólnopolskim 
programem jednodniowych  
wizyt w firmach bądź insty-
tucjach. Uczniowie, którzy 
jako cel swojej wizyty obrali 
Komendę Powiatową Policji 
w Lęborku, mieli  możliwość 
zweryfikowania swoich wy-

obrażeń o zawodzie poli-
cjanta.
Gości przywitał Komendant 
Powiatowy Policji w Lębor-
ku, mł. Insp. Jacek  Kilanow-
ski, który opowiedział o swo-
jej służbie oraz przedstawił 
organizację budynków w 
których pracują lęborscy po-
licjanci. 
Policjantka z Jednoosobo-
wego Stanowiska ds. Nielet-
nich i Patologii, asp. sztab. 
Magdalena Zielke zapoznała 
uczniów ze specyfiką pra-
cy funkcjonariuszy różnych 
służb, m.in. dyżurnego poli-
cji, technika kryminalistyki i 
przewodnika psa. Uczniowie 
mieli okazję porozmawiać 

z policjantami poszczegól-
nych pionów służb i dowie-
dzieć się jak odpowiedzialne 
i ważne zadania pełnią oni w 
ramach swoich codziennych 
obowiązków. Zwiedzili po-
licyjne cele, pomieszczenie 
techników kryminalistyki i 
dyżurnych, obejrzeli radio-
wozy i policyjne wyposaże-
nie do służby. Ponad to w 
trakcie spotkania obejrzeli 
oni, przygotowany przez po-
licjantów pokaz zatrzymania 
niebezpiecznego przestęp-
cy oraz obejrzeli film profi-
laktyczny dotyczący pracy 
policji w trakcie ataku ter-
rorystycznego na placówkę 
oświatową.  (AD)



Łebskie Mikołajki
ŁEbA | Parada mikołajów na motocyklach, wSPólne ubieranie drzewka i maSa 
Prezentów dla dzieci. tak będzie wyglądał 9 grudnia w łebie.
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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

Blade Runner 2049
Thriller, Sci-Fi/Kanada/USA/ 

Wielka Brytania/163min/od 15lat

Minęło 30 lat od wydarzeń przed-
stawionych w filmie „Łowca andro-
idów” Ridleya Scotta. Wtedy w 2019 
roku agent Rick Deckard (Harrison 
Ford) ścigał w Los Angeles zbunto-
wane androidy z serii Nexus 6. Teraz 
w 2049 roku do akcji wkracza nowy 
Blade Runner, czyli łowca - oficer K 
(Ryan Gosling). Niespodziewanie 
funkcjonariusz odkrywa spisek, 
który może zniszczyć pozostałości 
dawnego porządku i społeczeństwa. 
Żeby uratować i tak już zrujnowa-
ny świat, K musi poprosić o pomoc 
Deckarda. Problem w tym, że Rick 
ukrywa się od czasu, gdy w 2019 
roku uciekł z Los Angeles...

Emotki. Film
Animacja, Komedia/ USA/ 91 

minut

Komedia „Emotki. Film” odkrywa 
przed nami sekretny świat naszych 
smartphone’ów. Ukryte za aplika-
cją, z której korzystamy, wysyłając 
wiadomości, gwarne miasto Teksto-
polis to miejsce, w którym mieszkają 
i pracują emotki. Każda z nich ma 
określone zadanie i jedną konkretną 
emocję, którą wyraża. Każda oprócz 
Minka – żywiołowej, energetycznej 
emotki, która potrafi wyrazić wszyst-
kie emocje. Niestety, wada zagraża 
całemu telefonowi, dlatego Minek 
łączy siły z najlepszym przyjacielem 
– „Piątką” i super-hakreką Matrix, 
by powstrzymać nadchodzącą kata-
strofę. Wspólnie wyruszają w wiel-
ką, pełną niespodzianek i przygód 
podróż po zakamarkach aplikacji, by 
ocalić Tekstopolis.

Thor: Ragnarok
Fantasy, Przygodowy/ USA/ 130 

minut, od 13 lat

Thor zostaje uwięziony po drugiej 
stronie wszechświata. Osłabiony 
i pozbawiony młota musi znaleźć 
sposób, by powrócić do Asgardu i 
stawić czoła bezwzględnej i wszech-
potężnej Heli oraz powstrzymać 
Ragnarok – „zmierzch bogów”, za-
gładę świata i całej asgardzkiej cy-
wilizacji. Przedtem jednak musi sta-
nąć do gladiatorskiego pojedynku 
na śmierć i życie z byłym sprzymie-
rzeńcem i członkiem drużyny Aven-
gers — niesamowitym Hulkiem!

Czwartek, 23.11.2017
16:15 - Między nami wampirami
18:00 - Listy do M. 3
20:30 - Listy do M. 3

 Piątek, 24.11.2017
 20:30 - Thor: Ragnarok

 Sobota, 25.11.2017
16:00 - Kabaret „Nowaki” - bile-
ty dostępne są w kasie kina i na 
stronie www.lck-fregata.pl
18:20 - Listy do M. 3
20:30 - Thor: Ragnarok

 Niedziela, 26.11.2017
 20:15 - Listy do M. 3

 Poniedziałek, 27.11.2017
17:30 - Listy do M. 3
20:00 - Thor: Ragnarok

 Wtorek, 28.11.2017
17:30 - Listy do M. 3
20:00 - Thor: Ragnarok

 Środa, 29.11.2017
17:30 - Listy do M. 3
20:00 - Thor: Ragnarok

 Czwartek, 30.11.2017
17:30 - Listy do M. 3
20:00 - Thor: Ragnarok

lębork, ul. Gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl

Wspólne ubieranie Drzewka 
Bożonarodzeniowego roz-
pocznie się już od godziny 
14:00 na Skwerze Rybaka w 
Łebie. Każdy będzie mógł 
zawiesić na drzewku przynie-
sione ze sobą ozdoby świą-
teczne. W tym czasie rodzice 
będą mogli dokonywać re-
jestracji swoich pociech do 
trzeciej już edycji Łebskiego 
Biegu Mikołajkowego, w któ-

rym udział może wziąć każde 
dziecko od 4 do 13 lat. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają na 
pamiątkę czapkę Mikołaja, a 
3 najlepszych zawodników 
okolicznościowe puchary. 
Rozpoczęcie i zakończenie 
biegu przy łebskiej choince, 
która w tym roku wyjątkowo 
stanie na Skwerze Rybaka. 
Wszyscy biegacze otrzymają 
numer startowy. 

Po biegu, około godziny 15:00, 
przybędzie Święty Mikołaj z 
workiem pełnym prezentów. 
Ponadto w programie m.in 
Mikołajkowe zabawy przygo-
towane przez klub piłkarski 
„Młode Orły” oraz Mikołajko-
wa ZUMBA. Dużą atrakcją dla 
mieszkańców będzie z pew-
nością parada Mikołajów na 
motocyklach. Repertuar skła-
dający się z utworów świą-

tecznych oraz kolęd zaśpiewa 
Alicja Gieryk.
Najmłodsi uczestnicy będą 
bawić się wspólnie z grupą 
animatorów ANIMA-Skierka z 
Sarbska. Nie zabraknie oczy-
wiście stoisk z ciepłymi napo-
jami i ciastem. Na wszystkich 
czekać będzie też darmowa 
grochówka prosto z kotła.
Wspólne ubieranie choinki 
zakończy się o godz. 17:00.

Ustaw światła samochodu
poWiAt | SkorzyStaj z bezPłatnego uStawienia świateł w naStęPne Soboty. za-
dbaj o dobrą widoczność PodczaS zmroku.

Właściwe oświetlenie pojaz-
du, zgodne z przepisami o 
ruchu drogowym, spoczywa 
na wszystkich użytkowni-
kach pojazdów. Właściwe 
– oznacza w tym przypad-
ku taki sposób ustawienia, 
który zapewnia odpowied-
nią widoczność kierującemu 
pojazdem, ale również nie 
powoduje oślepiania innych 

użytkowników drogi.
Odpowiednie ustawienie 
świateł jest ważne szcze-
gólnie w okresie jesien-
no–zimowym, kiedy zmrok 
zapada wcześniej. Żeby o 
to zadbać, Starostwo Powia-
towe w Lęborku wspólnie z 
Polską Izbą Stacji Kontroli 
Pojazdów zachęca wszyst-
kich posiadaczy pojazdów 

do skorzystania z bezpłatne-
go ustawienia świateł.
Na terenie powiatu lębor-
skiego akcja będzie pro-
wadzona w cztery kolejne 
soboty: 25 listopada, 2 grud-
nia, 9 grudnia i 16 grudnia 
2017 roku.
Do akcji włączyły się nastę-
pujące stacje obsługi pojaz-
dów:

1. „Polmozbyt” – W. Biała-
szewskiego – Lębork, ul. 
Krzywoustego 7/8
2. FHU „Continental – Car” – 
S. Karczewskiej – Lębork, ul. 
Mściwoja II 22
3. PHU „Auto Richert”  - Z. 
Richerta – Lębork, ul. Pionie-
rów 12
4. „Moto Bus Serwis” – R. 
Puzdrowskiego – Mosty, ul. 
Długa 28s
5. PHU „Akrylis” – R. Lisa – Lę-
bork, ul. Słupska 18
6. „D&P Salpol” – D. Salzera – 
Nowa Wieś Lęb., Osiedle Na 
Stoku 40a

Osoby, którym wygodniej 
będzie dojechać do Siera-
kowic, mogą skorzystać z 
pomocy Z. Mańskiego, wła-
ściciela firmy Mechanika, 
Blacharstwo, Lakiernictwo, 
Stacja Kontroli Pojazdów, 
obsługującego auta w Sie-
rakowicach, przy ul. Sienkie-
wicza 6. (AD)
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Od 18 do 24 listopada br. 12 po-
morskich przedsiębiorstw oraz 2 
pomorskie uczelnie wezmą udział 
w misji gospodarczej do Chin. Do  
udziału w misji zaproszono firmy 
z branży stoczniowej, spożywczej 
oraz chemicznej. Wydarzenie jest 
organizowane  w ramach projektu 
„Pomorski Broker Eksportowy” –  re-
gionalnego (pierwszego w Polsce) 
kompleksowego systemu wspie-
rającego działalność  pomorskich 
przedsiębiorców za granicą. Reali-
zację działań w Pomorskim Brokerze 
Eksportowym przez najbliższe lata 
umożliwią  środki finansowe  z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Z misją pomorskich firm zwią-
zane jest uruchomienie w Pekinie 
Biura Pomorskiego Brokera Eks-
portowego, które  wspierać będzie 
pomorski biznes w nawiązywaniu 
kontaktów z podmiotami chiński-
mi, organizacji spotkań bizneso-
wych oraz pobytu naszych przed-
siębiorców na terenie Chin. 

- Wybór firm właśnie z tych branż 
wynika z wiedzy i doświadczenia 
współorganizatora misji gospodar-
czej, Pomorskiego Biura w Chinach, 
które już od 2011 roku reprezentuje 
nasz region w Państwie Środka. Dobre 
relacje z lokalnym biznesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb rynku i na dobór 
odpowiednich uczestników ze strony 
chińskiej w spotkaniach B2B. Liczymy 

więc na wzajemne zainteresowanie 
ofertami biznesowymi. Przygotowa-
ny program umożliwi również szerszą 
prezentację województwa pomor-
skiego, jako potencjalnego partnera 
dla regionów oraz miast, które będzie-
my odwiedzać – mówi  Piotr Ciecho-
wicz, Wiceprezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza.

Dla pomorskich przedsiębiorców 
zorganizowano spotkania B2B z fir-

mami z Pekinu, Qing-
dao oraz Liaocheng, 
wizytę  studyjną 
w Parku Rolnictwa 
Ekologicznego i Par-
ku Technologicznym 
Przemysłu Chemicz-
nego w Liaocheng 
oraz seminaria gospo-
darcze, wprowadza-
jące polskie firmy na 
rynek chiński. Stronie 
chińskiej  zostanie 
przybliżona  specyfika 
pomorskiego regio-
nu i biznesu. Uczest-
nicy misji udadzą się 
również do Qingdao 
– drugiego co do wiel-
kości portu w Chinach, 
ośrodka przemysłowe-
go i biznesowego, gdzie odbędą 
się spotkania B2B z przedstawicie-
lami  reprezentowanych branż.

Przedstawiciele dwóch pomor-
skich uczelni: Politechniki Gdańskiej 
oraz Akademii Sztuk Pięknych,   na-
wiążą kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami. 
Udział uczelni jest związany z pro-
jektem Study in Pomorskie, w ra-
mach którego ośrodki akademickie  
prowadzą działania zachęcające za-

granicznych studentów do studio-
wania na naszych uczelniach.
Misji towarzyszyć będą dwa wyda-
rzenia na szczeblu samorządowym: 
podpisanie Listu Intencyjnego po-
między miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz  Porozumienia o Współpracy po-
między Pruszczem Gdańskim a Yang-
gu.  W obu przypadkach współpraca 
dotyczyć będzie wzmocnienia relacji 
gospodarczych i handlowych oraz  
wykorzystania terenów inwestycyj-
nych. Grzegorz bryszewski

Misja gospodarcza do Chin

Piotr CieChowiCz, 
Wiceprezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Pomorza

 
To pakiet działań, którego celem jest wspieranie inicja-
tyw służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrod-
ków akademickich i poprawie ich konkurencyjności. 
Wspólna inicjatywa ma przyczynić się m.in.do: zwięk-
szenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzą-
cych spoza województwa pomorskiego, studiujących 
na pomorskich uczelniach; zatrzymania na regional-
nych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich 
i zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni. 
Partnerzy projektu to: Samorząd Województwa Pomor-
skiego; Agencja Rozwoju Pomorza; Akademia Morska 
w Gdyni; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniusz-
ki w Gdańsku; Akademia Pomorska w Słupsku; Akade-
mia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdań-
sku; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdań-
ska i Uniwersytet Gdański

Projekt Study in PomorSkie
Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” to kompleksowy system wspierania ekspor-
tu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PBE jest projektem part-
nerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Inkubator 
STARTER, InvestGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Odbiorcami Broke-
ra są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. 
Broker oparty jest na trzech filarach. Pierwszy obejmuje ocenę potencjału eksportowe-
go firm, które chciałyby rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagra-
nicznych. Do tego celu stworzona została sieć wykwalifikowanych brokerów ekspor-
towych oraz przygotowano wiele szkoleń i seminariów dotyczących wejścia na rynki 
zagraniczne.  Dzięki drugiemu  firmy mogą liczyć na  dofinansowanie udziału w szero-
kiej ofercie misji gospodarczych i międzynarodowych targów. Trzeci daje możliwość 
ubiegania się o granty na dofinansowanie udziału w dowolnie wybranych targach i in-
nych wydarzeniach gospodarczych na całym świecie, poza oferowanymi przez pro-
gram wsparcia.

PomorSki Broker ekSPortowy

biZNES | Promocja goSPodarcza regionu, Pokazanie Potencjału PomorSkich Firm  i nawiązanie wSPółPracy bizneSowej, 
a także Promocja PomorSkich uczelni  - to główne cele miSji goSPodarczej województwa PomorSkiego do chin, której 
organizatorami Są Samorząd województwa PomorSkiego oraz agencja rozwoju Pomorza.

laboratorium analiz Chemicznych  •	
spark-lab sp. z o.o.
entra sp. z o.o.•	
i.W. iMPUls•	
nM Monika ziółek•	
natura i zdrowie sp. z o.o.•	
elbudmed Hubert staśkiewicz•	
stoGda ship•	
Przedsiębiorstwo Usług okrętowych  •	
ProdMoreX sp. z o.o.
PPH CYMes sp. z o.o. sp. k•	
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe •	
naVa sp. z o.o.
PPHU „nasza CHata” Marek zblewski•	
seko s.a.•	

PomorSkie firmy 
BiorąCe udział w miSji:

dobre relacje 
z lokalnym biz-

nesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb 
rynku i na dobór od-
powiednich uczest-
ników ze strony chiń-
skiej w spotkaniach 
b2b. liczymy więc na 
wzajemne zaintereso-
wanie ofertami bizne-
sowymi. 
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To już 
trzecia misja

-  W skład pomorskiej delegacji wchodzi 12 
firm oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych, których udział biorąc pod uwagę spe-
cyfikę rynku chińskiego będzie dodatkowym 
wzmocnieniem wiarygodności oferty gospo-
darczej województwa pomorskiego. To już 
trzecia współorganizowana przez agencję mi-
sja gospodarcza do Chin. Dwie pierwsze, przy-
gotowane pod kątem branży spożywczej, zosta-
ły pozytywnie ocenione przez pomorskie firmy.
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Zakaz handlu w niedziele
WiADomośCi | zakaz handlu będzie obejmował wSzyStkie niedziele, wejdzie w życie z oPóźnieniem i będzie maSowo omijany? 

Im bliżej do końca roku, tym 
większy szum wokół siebie robi 
projekt ustawy wprowadzającej 
ograniczenie handlu. Wygląda 
na to, że szanse na kompromis, 
jakim było zamknięcie sklepów 
w co drugą niedzielę miesiąca, 
maleją. Rosną natomiast szanse 
na zakaz handlu we wszystkie 
niedziele. Pierwotny postulat 
NSZZ Solidarność ma bowiem 
coraz silniejsze poparcie w rzą-
dzie. Poparcie znajduje też w 
Zarządzie Stowarzyszenia Kup-
ców Powiatu Lęborskiego. 
- Od razu powiem, że całym Sto-
warzyszeniem jesteśmy za ogra-
niczeniem handlu w niedzielę. 
Każdy chce spędzić czas z rodzi-
ną, a nie w pracy. Skoro sklepy 
mają być otwarte w niedzielę, 
to niech otworzą też wszyst-
kie urzędy i pracują tak samo. 
Kasjerzy pracują na zmiany. To, 
że handel będzie ograniczony 
w co drugą niedzielę, to żaden 
plus. Pracownicy sklepów i tak 
nie będą mogli planować sobie 
wolnego w takim przypadku, 
bo na dobrą sprawę i tak nie 
będą pewni, kiedy będą musieli 
iść do pracy. To „kombinowa-
nie” nie jest potrzebne. Albo ma 

zostać po staremu, albo trzeba 
całkowicie zlikwidować handel 
w niedzielę - za co z resztą moc-
no trzymamy kciuki - komentuje 
Franciszek Kowalewski, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Kup-
ców Powiatu Lęborskiego.

projekt zostawi otwartą furt-
kę?
Poselski projekt zakłada, że 
w niedziele będą mogły być 
otwarte małe sklepy, jeśli za 
ladą stanie właściciel lub współ-
właściciel, czyli w praktyce ro-
dzina. 
- To dobre rozwiązanie dla ta-
kich sklepików jak mój. Duże 
markety będą zamknięte, więc 
ludzie będą robili zakupy w ma-
łych. Będziemy mogli zarobić 
przynajmniej jakąś część, którą 
dostają w niedzielę lęborskie 
„olbrzymy” - mówi Izabela Piek-
sza, właścicielka małego sklepu 
z Bukowiny.
Kontrowersje wokół projektu 
wskazują na to, że ograniczenie 
handlu w niedzielę prawdopo-
dobnie nie będzie funkcjono-
wać od stycznia 2018 roku, tak 
jak to zostało wcześniej zapla-
nowane. (AD)

Gratka dla oszustów
LęborK | zbliżają Się święta a wraz z nimi zakuPowa go-
rączka. Policja aPeluje o oStrożność.

Lęborska policja bardzo czę-
sto odbiera zgłoszenia od 
osób, które zostały oszuka-
ne podczas zakupów w sie-
ci. Sprawcy takich oszustw 
czekają zwłaszcza na osoby 
chcące korzystać z różnego 
rodzaju okazji. 
- Przez cały rok przyjmujemy 
zawiadomienia o różnego 
rodzaju oszustwach, między 
innymi na portalach aukcyj-

nych. Z takimi sytuacjami 
mamy najczęściej do czynie-
nia w okresie przedświątecz-
nym (listopad, grudzień). 
Wtedy spotykamy się z 
oszustwami, gdzie kupujący 
jest stratny na kwotę nawet 
2-3 tys. zł. - mówi asp.sztab. 
Magdalena Zielke z KPP w 
Lęborku.
Policja apeluje, aby przed 
robieniem zakupów w sieci, 

włączyć czujność. Jest wie-
le sposobów na to, żeby nie 
paść ofiarą oszustwa.
- Ja, tak jak chyba każdy, 
również korzystam z portali 
aukcyjnych. Dlatego radzę 
- jeśli decydujemy się kupić 
prezent przez internet, trze-
ba brać poprawkę na kilka 
czynników. Możemy być 
podejrzliwi już w momen-
cie, gdy widzimy przedmiot 
wystawiony za wyjątkowo 
niską cenę. Wtedy możemy 
mieć do czynienia z „fałszy-
wą metką”, towarem pocho-
dzącym z kradzieży bądź 
rzeczą zwyczajnie już uży-
waną. Nigdy nie wpłacajmy 
podejrzanie wysokiej zalicz-
ki. Przed każdym zakupem 
należy dokładnie sprawdzić 
sprzedawcę (opinie o nim, 
historie sprzedaży itp.) - do-
daje Magdalena Zielke.
W sąsiednim powiecie (pow. 
kartuski) jeden z mieszkań-
ców zamówił sprzęt muzycz-
ny i wpłacił 11 tys. zł zalicz-
ki. Sprzedawca nie przysłał 
obiecanego sprzętu i prze-
padł z pieniędzmi. 
(AD)
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Firma Wikęd obecnie zatrudnia około  
250 osób, przy czym ze względu na nie-
ustanny rozwój liczba ta systematycznie 
wzrasta. Założona została w 2002 roku, 
więc w tym roku obchodzi piętnastole-
cie działalności. Początkowo działalność 
przedsiębiorstwa Wikęd skupiała się na 
produkcji okien i drzwi PCV oraz ALU, 
ale już w 2010 roku oferta firmy została 
poszerzona o drzwi stalowe, które obec-
nie stanowią istotną część zakresu dzia-
łalności firmy. Jakość, jaką gwarantuje 
Wikęd, doceniana jest zarówno na ryn-
ku krajowym, jak i zagranicznym, czego 
doskonałym potwierdzeniem jest roz-
wój firmy, który nastąpił na przestrzeni 
ostatnich kilku lat.

Co miało wpływ na sukces firmy? 
Ogromne możliwości rozwoju i sposo-
bu działania firmy jako zakładu pracy 
stworzyły ciągła praca nad udosko-
nalaniem procesów sprzedażowych 
i innowacyjne podejście do produktów. 

W 2017 roku została oddana do użytku 
najnowsza, a zarazem największa hala 
produkcyjna, w której funkcjonuje naj-
nowszej generacji park maszynowy. Do-
datkowo znacząco usprawniono działa-
nie linii technologicznych. Powstało tez 
nowe zaplecze socjalne dla pracowni-
ków, a tym samym znacząco zwiększył 
się komfort pracy. Obecnie wdrażany 
jest ujednolicony system informatyczny, 
który ma usprawnić współpracę między 
poszczególnymi działami firmy.

W dalszych planach rozwojowych 
przedsiębiorstwa jest kolejny etap au-
tomatyzacji produkcji oraz ciągła praca 
nad wdrażaniem inteligentnych i in-
nowacyjnych technologii. Już obecnie 
drzwi firmy Wikęd można otwierać 
m.in. za pomocą czytnika linii papilar-
nych, a w najbliższym czasie mają zo-
stać wdrożone nowe rozwiązania, jak 
chociażby otwieranie drzwi za pomocą 
smartfona. Jednym z priorytetów przed-

siębiorstwa jest ciągły rozwój oferty 
ogólnoproduktowej oraz poszerzenie 
rynku sprzedażowego o kolejne kraje. 
Za cel Wikęd stawia sobie zwiększenie 
wydajności produkcyjnej przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej jakości 
wykonania.

Skutkiem prowadzonych działań jest 
konieczność wzrostu zatrudnienia. Stąd 
firma stale poszukujemy pracowników 
zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. 
Wszystkim zainteresowanym podjęciem 
zatrudnienia firma gwarantuje przy-
uczenie i możliwość podniesienia kwali-
fikacji zawodowe. Co jest najważniejsze 
w procesie rekrutacji? Najistotniejszym 
wymaganiem jest chęć do pracy, nauki 
i zdobywania nowych doświadczeń. 
Pracownikom firma oferuje stabilne za-
trudnienie i rozwój zawodowy, bo wy-
chodzi z założenia, że wykwalifikowana 
i zadowolona załoga przyczynia się do 
osiągania dalszych sukcesów.

Innowacyjność w parze z jakością
rEGioN | Firma wikęd z Siedzibą w luzinie wdraża najnowSze rozwiązania technologiczne i zdobywa coraz więkSze 
uznanie kontrahentów. Firma wikęd z SukceSem Funkcjonuje już od PiętnaStu lat. SPecjalizuje Się w Produkcji wySo-
kiej jakości okien PcV, drzwi zewnętrznych i konStrukcji aluminiowych.
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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wYDawNiCtwo
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84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
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Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, tel. 793 311 155

biuro rekLaM
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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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SprZEDAm działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

SprZEDAm działke ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

SprZEDAm mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum. 1 pier-
to. tel.538 443 446

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

SprZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SprZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

SprZEDAm murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JEStEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

StArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KUpię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SprZEDAm motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

INNE
opoNY zimowe 13. tel. 605279290

EDUKACJA
LEKCJE gry na gitarzę elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, 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

ZAtrUDNię brukarzy. Wejherowo 
tel. 602-447203

SZUKAmY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI

SZKoDY komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel. 601-631-835

GDY bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

proFESJoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KotŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów  
tel. 514120213 Sopot

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

RÓŻNE
SprZEDAm gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1300zł,  
506 077 549 Luzino

SprZEDAm drewno opałowe tel. 500 
640 327

SprZEDAm -beczki plast na dział-
kę do wody i pod ryny czyste 
tel.511841826

rUrY szare-dług 2,5m grubość 5mm 
, średnica 10 tel. 511841826

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gale-
ziowka, porabane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

SiANo, słoma  w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

SprZEDAm komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400zł 
tel.507486424

SprZEDAm mysimbe rewelacyjny 

lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo 502 351 988.

KożUCh męski brązowy 3/4 wzr 170 
ładny 694 642 709.

SprZEDAm odkurzacz- dmuchawa 
do liści nowy 694 642 709

SprZEDAm prase kostkującą polska. 
Z 224 stan dobry 8700 zl Szemud 
510751837

SprZEDAm kanapę rozkladaną. Ko-
lory brązowe cena 350zl. Wejherowo 
tel. 538 443 446

SprZEDAm fotel rozkładany 2 oso-
bowy cena 100zl. Wejherowo tel .517 
159 871

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

SKUpUJEmY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SprZEDAm materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SprZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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#GramyDlaLeborka

w Sobotę 25 liStoPada br. zaległym meczem z Sokołem wyczechy rundę jeSienną iV ligi Sezonu 2017/2018 kończy SeniorSki ze-
SPół Pogoni. na Półmetku rozgrywek lęborSka drużyna ma aPetyt na miejSce na Pudle. wygrana z oStatnią drużyna ligi 
może awanSować Pogoń na 3. miejSce w tabeli. 

Walczą o pierwszą trójkę jesieni

Kibice Pogoni w ostatnich 
miesiącach mieli wiele okazji 
do radości. W pierwszej czę-
ści sezonu Pogoń prowadziła 
w tabeli i dopiero kluczowe 
spotkania z czołówką ligi 
(także finansową) tj. Radu-
nią Stężyca i Gromem Nowy 
Staw wypchnęły drużynę 
Pogoni z pierwszej trójki ligi. 
Sukcesem zakończyła się 
jesień w pucharach.  Wygra-
ne z GTS Czarna Dąbrówka 
i Startem Miastko dały Pogo-
nistom awans do 1/8 finału 
Regionalnego Pucharu Polski 
Województwa Pomorskie-
go. W kwietniu 2018 Pogoń 
o ćwierćfinał zagra u siebie 
z Aniołami Garczegorze.
- Cieszą punkty. Brawa dla 
zespołu, że po tych trudnych 
dla nas meczach podnieśli 
się i wygrali wcale z nieła-
twym przeciwnikiem jakim 
jest Start – mówił po ostat-
nim, wygranym 3:1 meczem 
z Miastkiem trener Waldemar 
Walkusz. - Mamy dosyć sporo 
problemów kadrowych, bo 
brakowało dziś m.in. kontu-

zjowanych Madziąga i Kref-
fta, dlatego cieszę się, że roz-
grywki się już kończą. Jestem 
przekonany, że zawodnicy 
zrobią wszystko aby udanie 
zakończyć rundę jesienną. 
Sobotni mecz 17. kolejki IV 
ligi ze Startem Miastko toczył 
się w zimnej i wietrznej au-
rze.  18 minuta to rzut rożny 
bity z lewej strony przez Łu-
kasza Kłosa. Za pierwszym 
razem młodziutki bramkarz 
gości wybija piłkę na róg. Re-
pley z narożnika boiska był 
już zabójczy. Akcję zamyka 
na skraju pola karnego Piotr 
Łapigrowski i uderzeniem 
z woleja wyprowadza Po-
goń na prowadzenie. Goście 
wyrównują w 64 minucie 
po golu Rzepińskiego. Koń-
cówka to już koncertowa gra 
lęborczan. W 71 minucie na 
2:1 strzela Michał Szałek po 
rzucie rożnym uderzanym 
przez Kłosa. Do siatki trafia 
też Słowiński, lecz sędzia 
wcześniej pokazuje pozycję 
spaloną. Wynik meczu usta-
la w 84 minucie Szałek. Z 25 

metrów rzut wolny uderza 
Kłos, a Szałek trąca piłkę my-
ląc bramkarza gości. Warto 
odnotować, asysty Łukasza 
Kłosa przy wszystkich bram-
kach dla Pogoni. 
Ostatni mecz jesieni Pogoń 
zagra w Lęborku 25 listopada 
2017 o godz. 12 z Sokołem 
Wyczechy.  

17. kolejka iV ligi „Sal-
tex”, 18 listopada 2017 
godz. 13  
 
pogoń Lębork – Start 
miastko 3:1 (1:0)  
bramki: 1:0 Łapigrowski 
(’18), 1:1 Rzepiński (’64), 
2:1 Szałek (’71), 3:1 Szałek 
(’84)  
 
pogoń: Szlaga – Frącek, 
Musuła, Szałek, Łapigrow-
ski, Szymański (’87 Nowa-
kowski), Brzozowski (’62 
Klimas), Byczkowski (’70 
Stankiewicz), Wesserling 
(’46 Miszkiewicz), Kłos, 
Słowiński

Wyniki: pogoń – Lew Lębork 
3:0, pogoń – Stolem Gnie-
wino 3:0, pogoń – profan 
Gościcino 2:0, KtS-K Luzi-
no – pogoń 0:1, UKS Dra-
gon bojano – pogoń 2:1  
 
Drużyna Pogoni 2008 zagrała 
turnieju w składzie: Nikodem 
Bronk, Michał Gajdus, Maciej 
Gosz, Piotr Krefft, Filip Krefft, Jo-
natan Jażdżewski, Jakub Pepliń-
ski, Olgierd Pepłowski, Antoni 
Hat, Nikodem Fludra, Mateusz 
Urbański, Jan Kwella.  

Wygrana 3:1 ze Startem miastko było 9. zwycięstwem pogoni w rundzie jesiennej

pogoń 2008 wygrywa turniej E2 w bojanie
W trudnych warunkach toczył się 
ostatni w tym roku ligowy turniej 
E2, Gdańsk gr. 1 w Bojanie. Ekipa 
2008 Pogoni Lębork wygrała tam 
ligowy turniej E2 W „generalce” 
po trzech turniejach zespół trene-
rów Wiesława Kreffta i Sebastiana 
Brzozowskiego zajął. 2 miejsce na 
6 zespołów i awansował do grupy 
mistrzowskiej.

Walne Zebranie 
Sprawozdaw-
cze pogoni  
Lębork 20 
grudnia 2017
Zarząd Lęborskiego 
Klubu Sportowego „Po-
goń” na podstawie § 16 
statutu klubu, podjął 
uchwałę o zwołaniu na 
dzień 20 grudnia 2017 
roku Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego De-
legatów Klubu. Pierw-
szy termin rozpoczęcia 
Walnego ustalono na 
godz. 17, drugi termin 
na godz. 17.15. Miej-
scem obrad będzie 
sala konferencyjna Sta-
rostwa Powiatowego 
przy ul. Czołgistów 5 w 
Lęborku.


