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Kwalifikacja wojsko-
wa obejmie ok. 500 
osób z powiatu

Zobacz kandydatki
do tytułu Miss

Lewandowski narzuca 
ostre, treningowe  
tempo

Twój 
darmowy
miesięcznik

zięki tegorocznej edycji 
programu „Maluch+” 
utworzonych zostanie 
24,5 tys. miejsc dla ma-
luchów, a dofinansowa-
nych będzie aż ok. 56 tys. 
miejsc – poinformowało 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
Nowe żłobki powstaną m.in. w gmi-
nach, które do tej pory instytucji opieki 
nad małym dzieckiem nie miały. 102 
takie gminy złożyły wnioski na 2 591 
miejsc opieki i otrzymały blisko 47 mln 
zł. Wśród nich znalazło się „Przedszkole 
i Żłobek” w gminie Nowa Wieś Lęborska 
z dofinansowaniem w kwocie 900 tys. zł 
i „Żłobek Charbrowo” w gminie Wicko, 
która na ten cel otrzymała 420 tys. zł. 
O dofinansowanie z programu mogły 
ubiegać się również podmioty inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego. Do 
tej kategorii zakwalifikował się żłobek 
„U Majki” w Lęborku, który dostał ponad 
330 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie 45 
tys. zł otrzymał też „Bajkowy Żłobek” w 
Lęborku.

D
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Gminy z pow. lęborskiego otrzymały dofi-
nansowanie na utworzenie lub utrzymanie 

miejsc w żłobkach.
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Prezydent podpisał 
ustawę umożliwia-
jącą zakaz sprze-
daży alkoholu po 
godz. 22:00. Będą 
też ograniczenia 
w ilości sprzedaży.

Lęborscy policjanci 
z sukcesem zakoń-
czyli poszukiwania 
zaginionej 15-latki.

Do 5 lat po-
zbawienia 
wolności - tyle 
grozi sprawcy 
kradzieży 
konsoli do gry, 
który następ-
nie sprzedał ją 
w lombardzie.

15-latka  
odnaleziona Ukradł i sprzedał?

ZakaZ  
sprzedaży  
alkoholu

godnie z nowymi przepisami 
rada gminy będzie mogła 
określać maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy 
(miasta) odrębnie dla poszcze-
gólnych rodzajów napojów 

alkoholowych. Będzie się to dzieliło na kate-
gorie: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz 
piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawarto-
ści alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 
proc. zawartości alkoholu. 
Nowe przepisy dają też gminom uprawnienia 
do ustalania maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych również 
dla poszczególnych jednostek pomocniczych 
gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli). 
Rady gmin będą też mogły wprowadzać 
ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych. Ograniczenia te będą 
mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej mię-
dzy godziną 22:00 a 6:00 (zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi). 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od 
jej ogłoszenia.
Oprac. AD

Lęborscy mundurowi przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 
15-letniej dziewczyny. Zaniepokojona matka zgłosiła, że 
dziewczyna dzień wcześniej wyszła rano do szkoły i nie wróciła 
na noc do domu. Jak ustalili policjanci w dniu zgłoszenia, w 
godzinach rannych była widziana przy dworcu PKP. Z usta-
leń mundurowych wynikało, że dziewczynka przebywała w 
towarzystwie koleżanki.  Funkcjonariusze natychmiast zaczęli 
szukać dziewczyny. Wszystkie policyjne patrole otrzymały 
komunikat o jej zaginięciu oraz rysopisie. Policjanci sprawdzili 
boiska szkolne, miejsca gromadzenia się młodzieży, pusto-
stany, dworzec oraz inne miejsca, w których mogła ukryć się 
dziewczynka. 
Z ustaleń dzielnicowego wynikało, że może ona przebywać w 
jednym z mieszkań na terenie Lęborka. Ustalenia dzielnicowe-
go potwierdziły się. Dziewczynka trafiła do mamy. Dzielnicowy 
przeprowadził z nią rozmowę dotycząca zaistniałej sytuacji. 
Dziewczynka nie umiała wytłumaczyć, dlaczego nie wróciła do 
domu na noc, którą ostatecznie spędziła u koleżanki.
Policjanci ustalają, co było przyczyną jej ucieczki. AD

Z

Odnowiona 
Słupska i Cisowa
Stosunkowo łagod-
na zima sprzyja 
remontom ulic. 
Zakończono prace 
na ul. Słupskiej i 
Cisowej w Lęborku.

Na przełomie stycznia 
i lutego remont asfaltowej 
nawierzchni prowadzony 
był na ulicach Słupskiej 
i Cisowej. W obu przy-
padkach po sfrezowaniu 
starej nawierzchni wylano 
nową, 4,5 centymetrową 
warstwę ścieralną.
W przypadku ulicy 
Słupskiej asfalt wylany 
został na 175 metrowym 
odcinku od ronda J. 
Piłsudskiego do Urzędu 
Skarbowego (1300m2). 

Na ulicy Cisowej wyremontowano 295 metrów (1100 m2) 
jezdni od strony garaży. Dokonano także niezbędnych re-
gulacji studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych 
na które skarżyli się kierowcy.
Koszt remontu ulicy Słupskiej wyniósł 58 tys. zł, a Cisowej 
ponad 49 tys. zł.  
AD

Do kradzieży konsoli doszło w 
styczniu br. w jednym z mieszkań 
na terenie Lęborka. Jak ustalili po-
licjanci, do kradzieży doszło, gdy 
właściciel mieszkania przebywał 
poza granicami kraju. Przełom 
w sprawie nastąpił na początku 
lutego, kiedy dzielnicowy miasta 
wpadł na trop mężczyzny, który 
skradziony sprzęt oddał do jedne-
go z lęborskich lombardów. Dziel-
nicowy ustalił lombard, w którym 
znajdowała się konsola i odzyskał 
skradzione mienie. Teraz śledczy 
ustalają, jak mężczyzna wszedł 
w posiadanie tych przedmiotów 
i czy to właśnie on dokonał kra-
dzieży konsoli z mieszkania.
AD
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ZrealiZuj swój 
lokalny projekt
Weź udział w 
konkursie i wygraj 
pieniądze na re-
alizację własnego, 
lokalnego projektu 
społecznego.

Już niedługo od-
dane do użytku 
zostaną 33 miesz-
kania komunalne 
przy ulicy Ma-
rusarzówny w 
Lęborku.

4 zastępy straży 
pożarnej gasiły 
ogień, którym 
zajął się domek 
letniskowy w Że-
lazkowie.

Aktywni mieszkańcy województwa po-
morskiego już po raz czwarty mają okazję 
otrzymać finansowe wsparcie na realizację 
lokalnych projektów społecznych. W puli 
nagród jest łącznie aż 1 125 000 zł.
IV edycja programu przyniosła uczestnikom 
korzystne zmiany. Na potrzeby programu 
mapa Polski kolejny raz została podzielona na 
125 mikroregionów, jednak w każdym z nich 
finansowe wsparcie otrzymać mogą już nie 
jedna, a trzy inicjatywy. Aktywni mieszkańcy 
swoje pomysły na działania mogą zgłaszać za 
pomocą formularza, dostępnego na stronie 
www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca 2018 
roku. 

Wszystko w Waszych rękach!
Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji, promocji 
zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni 
miejskich, aktywizacji osób starszych, działań 

na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego 
i pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych 
obszarów, na które mieszkańcy chcieliby 
zwrócić uwagę. 
Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym 
z mikroregionów, jury wybierze po trzy pro-
jekty, które przejdą do otwartego głosowania 
klientów Tesco. W praktyce każda organizacja, 
która dojdzie do etapu głosowania zwycię-
ży, jednak to liczba głosów, oddanych przez 
klientów Tesco, przesądzi czy grant wynosił 
będzie 5000, 3000 czy 1000 złotych.
Dotychczas Tesco wsparło ponad 400 lokal-
nych inicjatyw, przekazując 2,15 mln złotych 
organizacjom społecznym.
Więcej informacji o programie znajduje się na 
stronie internetowej:  
www.tesco.pl/pomagamy 
Oprac. AD

W ramach programu „Senior Plus” w gminie Wicko po-
wstanie nowa placówka dla seniorów.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił listę 
samorządów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie 
z rządowego programu „Senior Plus”. Samorządy szczebla 
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogły ubiegać 
się o uzyskanie jednorazowego dofinansowania na utwo-
rzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki 
dla osób starszych lub na zapewnienie funkcjonowania 
już istniejących placówek.
W tej pierwszej kategorii startowała gmina Wicko, która 
na utworzenie placówki „Klub Senior+” uzyskała dofinan-
sowanie w kwocie blisko 150 tys. zł. Klub będzie liczył 30 
miejsc dla seniorów. AD

33 nowe mieszkania
Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa 33 mieszkań 
komunalnych przy ulicy Marusarzówny. Budowlane przed-
sięwzięcie, podobnie jak wszystkie inne miejskie inwestycje 
mieszkaniowe, otrzymało 30 procentowe dofinansowanie z 
funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Trzy-klat-
kowy budynek ma być oddany do użytku do 30 kwietnia 2018 
roku.
W ramach budowy powstają także 33 nowe miejsca parkingo-
we, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki.
Koszt tej inwestycji to ok. 3 mln 888 tys. zł z czego 30% kosz-
tów kwalifikowanych pokryje dotacja.
AD

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS! a.damps@expressy.pl

Płonął  
domek  
letniskowy

jesteś „zdolniakiem”?

Nowy klub 
dla seniora

W poniedziałek, 19 lutego około godz. 1:00 płonął domek 
letniskowy w Żelazkowie (gm. Nowa Wieś Lęborska). Na 
miejsce natychmiast przyjechały dwa ciężkie zastępy OSP z 
Nowej Wsi Lęborskiej, JRG Lębork i OSP Chocielewko.  
Okazało się, że pożar wybuchł tuż przy przewodzie ko-
minowym i ukrył się w drewnianej konstrukcji budynku. 
Strażacy za pomocą kamer termowizyjnych namierzyli 
ukryte zarzewia ognia i je zlikwidowali. Szkody udało się 
ograniczyć do minimum.  AD

Powiat lęborski to kopalnia młodych talen-
tów. Chcesz się o tym przekonać? Koniecznie 
śledź nasz nowy cykl wywiadów pn.: „Zdol-
niaki”. 
Znacz ciekawe sztuczki magiczne? Jesteś 
zapalonym fotografem? Tańczysz, śpiewasz, 
malujesz, a może konstruujesz? W skrócie 

pokaż nam, co Ci w duszy gra! Zgłoszenia 
uzdolnionych mieszkańców pow. lęborskiego 
można wysyłać na adres mailowy: a.damps@
expressy.pl bądź bezpośrednio poprzez 
Facebooka - GLE24. 
Napisz do nas i pokaż, że jesteś „Zdolnia-
kiem”! AD

fot. OSP Nowa Wieś Lęborska

fot. UM Lębork
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Powiat lęborski to 
świetne miejsce do 
robienia biznesu. 
Potwierdzeniem 
tego twierdzenia 
są lokalne przed-
siębiorstwa nagro-
dzone Diamentami 
Forbesa, które 
trafiają wyłącznie 
do najbardziej 
dynamicznie rozwi-
jających się firm.

Biznes  
wyjątkowo  
dynamiczny 

irmy, do których trafiają Diamenty 
miesięcznika Forbes dzielone 
są na trzy kategorie – przedsię-
biorstwa duże, powyżej 250 mln 
przychodów, średnie, 50-250 mln 
i małe – 5-50 mln złotych. W tego-
rocznej edycji rankingu miesięcz-

nika biznesowego nie pojawiły się powiatowe 
firmy duże i średnie, organizatorzy zestawienia 
docenili natomiast regionalne firmy z kategorii 
„małe”.
Lokalnym zwycięzcą zestawienia dynamicznych 
firm małych została lęborska spółka Lancet zaj-
mująca się handlem detalicznym. W 2016 roku 
wspomniana spółka osiągnęła sprzedaż w wy-
sokości 9,2 mln złotych, zysk netto w wysokości 
0,7 mln;  firma może się pochwalić także wysoką 
średnią stopą wzrostu – 26,83 procent.  Lancet 
znalazł się na dosyć wysokim miejscu wśród 
pomorskich laureatów Diamentów, osiągnął 61 
miejsce, na liście ogólnopolskiej zajął natomiast 

miejsce 619. 
Innym laureatem rankingu Forbesa została firma 
działająca w branży budowlanej, spółka jawna 
Malam Andrzej Malinowski i Michał Malinowski. 
To przedsiębiorstwo osiągnęło sprzedaż w wy-
sokości 15,2 mln złotych, zysk netto w wyso-
kości 0,6 mln złotych i niezłą średnią ważoną 
wzrostu – 17,54 procent (dane za 2016 rok). 
Malam znalazł się na 116 miejscu pomorskiego 
rankingu, lęborska firma zajęła 1087 miejsce na 
liście ogólnopolskiej.
(GB)

Nagroda za rozwój
Diamenty Forbesa to nagrody przy-
znawane przedsiębiorstwom, które w 
ciągu trzech ostatnich lat rozwijały się 
najdynamiczniej, zanotowały największy 
wzrost, a tym samym wyróżniły się spo-
śród innych firm z regionu. Aby ocena 
była najbardziej sprawiedliwa, twórcy 
rankingu – analitycy Bisnode Polska 
wyceniali przedsiębiorstwa metodą 
szwajcarską, która łączy metodę mająt-
kową i dochodową. Metoda majątkowa 
pomija bowiem potencjał pracowników 
i posiadanego know-how, z kolei wyce-
na na podstawie zysków nie uwzględnia 
wrażliwości na zmiany sezonowe lub 
koniunkturalne. Co ważne – firmy, które 
dużo inwestują, mogą wykazywać nie-
wielkie zyski.

Podział
Firmy, do których trafiają Diamenty 
miesięcznika Forbes dzielone są na trzy 
kategorie – firmy duże, powyżej 250 mln 
przychodów, firmy średnie, 50-250 mln i 
firmy małe – 5-50 mln złotych.

Na Placu Pokoju 
protestowano prze-
ciwko przemocy 
wobec kobiet.

Lęborski „One 
Billion Rising”

„Lęborskie Dziewuchy” 14 lutego zorganizowały kolejną 
akcję. Na Placu Pokoju w Lęborku zebrało się 20 osób. Tego 
dnia na całym świecie podczas „One Bilion Rising” poprzez 
taniec protestowano przeciwko przemocy wobec kobiet.
- Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje 
się tu i teraz, obok nas, u naszych sąsiadów, przyjaciół i 
znajomych, na naszej ulicy, podwórku, w domu. Problem 
przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem 
- mówią członkowie klubu „Lęborskie Dziewuchy”.
AD
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Dworek 
rajska Góra -  
poczuj magię  
tego miejsca!

Stylowa architektura 
dworu polskiego, 
dopracowany w 
każdym szczególe 
wystrój wnętrz, 
urokliwy ogród, wy-
śmienita staropol-
ska kuchnia i dobo-
rowy personel  - a to 
wszystko w jednym 
miejscu! Rajska Góra 
zaskakuje szerokim 
wachlarzem ofert.

Dworek Rajska Góra zlokalizowany jest w miejscowo-
ści Góra, zaledwie 3 km od Wejherowa. Wysoki stan-
dard wnętrz i jakość świadczonych usług sprawia, że 
każda uroczystość i wizyta w Rajskiej Górze jest nieza-
pomniana, a sami goście czują się wyjątkowo. 

Szeroki wachlarz ofert
Dworek Rajska Góra oferuje trzy zróżnicowanej wiel-
kości i zaprojektowane w różnych stylach sale balowe, 
namiot cateringowy, chatę grillową, plac zabaw, mini 
zoo oraz ognisko amfiteatr.  Kompleks przystosowany 
jest do organizowania różnego rodzaju imprez, mię-
dzy innymi: wesel, chrzcin, urodzin, jubileuszów, za-
baw plenerowych i komunii. Klienci w ofercie znajdą 
też stosowne miejsce do prowadzenia szkoleń i kon-
ferencji.
Rajska Góra zapewnia profesjonalną obsługę audio 
oraz video i bezpośrednie doradztwo w zakresie orga-
nizacji imprezy okolicznościowej. 
Dworek ma 80 miejsc noclegowych (w ofercie pokoje 
jedno, dwu, trzy, czteroosobowe oraz apartamenty). 
W obiekcie dostępny jest Internet (WiFi).
Rajska Góra oferuje również organizację zajęć i imprez 
na otwartym powietrzu w otoczeniu lasu i jeziora Orle. 
Do dyspozycji gości jest też zewnętrzna sauna z balią. 
Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wynajęcia 
całego obiektu na wyłączność.

Wesele w Rajskiej Górze
Dworek Rajska Góra to idealne miejsce na organizację 
tego jedynego dnia w życiu. Sale weselne są klima-
tyzowane, z których największa pomieści 160 osób. 
Zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wyma-
gających klientach. Neutralny styl sali alabastrowej 
pozwala na dowolny wystrój, sala freskowa zachwyca 
swoją nowoczesną formą, z kolei sala rustykalna to 
miejsce na organizację kameralnego przyjęcia wesel-
nego w najbliższym gronie. Otoczenie gustownego 
ogrodu, z cieszącą okiem zielenią i grillem pokrytym 
strzechą to doskonała sceneria na ślubne sesje plene-
rowe i spacery.
Gości weselnych obsługuje profesjonalny personel. 
Menu dopasowane jest do indywidualnych życzeń 
klientów. Doświadczenie szefa kuchni pozwala przy-
gotowywać wykwintne weselne uczty, pełne obfitego 
jadła. Podczas wesela można kosztować regionalnych 
produktów z wiejskiego stołu, który cieszy się niesłab-
nącą sympatią.

Ślub plenerowy
Malowniczo położony Dworek Rajska Góra to dosko-
nałe miejsce do organizacji romantycznej ceremonii 
zaślubin w otoczeniu przyrody. Wykorzystanie natu-
ralnych walorów przyrodniczych ogrodu nada uroczy-
stości niezapomniany charakter i na długo zapadnie w 
pamięć. 
Ponadto wkomponowany w zieleń na-
miot cateringowy to świetna alternatywa 
dla tradycyjnych wesel, dla osób chcących 
zrobić wesele na „luzie” w stylu Garden 
Party.                           
W ofercie ślubu plenerowego, Dworek 
zapewnia gustowne dekoracje kwiatowe, 
stosowne miejsce i jego odpowiednią 
aranżację. 
Rajska Góra wychodzi naprzeciw parom, 
które nie mają czasu na zorganizowanie 
wesela. Oferta „Last Minute” to całościowa 
organizacja przyjęcia w bardzo atrakcyjnej 
cenie. 

Blisko z naturą
Miejscowość Góra, należy do najstarszych 
siedzib życia religijnego na Pomorzu – pa-
rafia powstała tu już w 1138 roku. Góra 
usytuowana jest na wzgórzu, w całości 
otoczona Lasami Oliwsko-Darżlubskimi. 
Druga część wioski (Paradyż) położona jest 
w Pradolinie Rzeki Redy. Główną atrakcją 
tej części wioski jest blisko 100 ha jezioro 
Orle. Przez ten akwen wodny przepływa 
rzeka Reda, która z kolei łączy się z kana-
łem i wpada do Zatoki Puckiej w okolicach 
Rewy. To idealne miejsce dla wędkarzy 
i kajakarzy. Dzięki górskiemu charakte-

rowi na początku i końcu biegu rzeki oraz leniwemu 
nurtowi od Paradyża do Wejherowa, rzeka nadaje się 
zarówno dla amatorów mocniejszych wrażeń, jak i dla 
początkujących kajakarzy. Do jeziora Orle z Rajskiej 
Góry można pójść spacerem, co zajmuje zaledwie ok. 
5 minut. 
Kolejnym atutem okolicy, w jakiej znajduje się Rajska 
Góra, to liczne szlaki rowerowe. Jednośladem można 
udać się do niepowtarzalnych miejsc, takich jak: Groty 
Mechowskie, okolice Żarnowca, niedokończona bu-
dowa elektrowni jądrowej, wieża widokowa w Gnie-
winie, czy chociażby kalwaria w Wejherowie. Będąc 
w Rajskiej Górze warto też się wybrać rowerem do 
oddalonych zaledwie o kilka kilometrów Lasów Pia-
śnickich.
W najbliższej okolicy Rajskiej Góry działa kilkanaście 
stadnin konnych, pola golfowe, korty tenisowe, bow-
ling, wypożyczalnie quadów, pływalnie, baseny i pa-
intball. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Nazwa „RAJSKA GÓRA” nie jest przypadkowa, a jej ge-
neza wynika wyłącznie z uwarunkowań historycznych 
i geograficznych. Dlaczego pierwsi osadnicy nazwali 
to miejsce „RAJEM”? Aby odpowiedzieć na to pytanie 
wystarczy nas odwiedzić.

Serdecznie zapraszamy



ZobacZ kanDyDatki 
do tytułu 
Miss ZieMi 
słupskiej i lęBorskiej!
Już niedługo 16 
pięknych dziewczyn 
będzie walczyć o 
miano „Miss Ziemi 
Słupskiej i Lębor-
skiej”.

Już niedługo, 24 marca o godzinie 18:00 w 
Hali Widowiskowej w Lęborku przy ulicy 
Piotra Skargi 52 odbędzie się prawdziwa 
„uczta” dla fanów piękna i sztuki - „Miss Ziemi 
Słupskiej i Lęborskiej 2018”.
Podczas gali oprócz wyborów Miss będzie 
można zobaczyć także pokaz tańca „Pool Dan-
ce”, aerobiku na trampolinach oraz maraton 
Zumby w wykonaniu Studia Sportu i Relaksa-
cji dla kobiet „Marzenie”. Ponadto pomiędzy 
choreografiami wystąpią lokalni artyści oraz 
grupy taneczne. Przed finałowym wyjściem 
dziewczyn na scenie zagra duet Chylińskich, a 
także zatańczy wieloletnia laureatka, zdobyw-
czyni wielu nagród oraz uczestniczka progra-
mu „You Can Dance” – Natalia Kubica.

16 piękności przyjedzie 
do Lęborka
Kandydatki do tytułu „Miss Ziemi Słupskiej i 
Lęborskiej” rozpoczną tygodniowe zgrupowa-
nie w Lęborku już od 18 marca. Na dziewczy-

ny czeka dużo pracy. Muszą nauczyć się aż 10 
choreografii tanecznych.
Goście gali zobaczą kandydatki w kilku odsło-
nach: w strojach kąpielowych, sukniach ślub-
nych, strojach piłkarskich oraz we własnych 
sukienkach wieczorowych. 
Oprócz ciężkiej pracy na kandydatki do tytułu 
„Miss Ziemi Słupskiej i Lęborskiej” czeka też 
wiele atrakcji. Zaplanowano dla nich między 
innymi spacer po Lęborku z przewodnikiem. 
Dziewczyny spotkają się też z władzami 
miasta i powiatu. Dzień przed galą udadzą 
się na uroczystą kolację do jednej z nowo po-
wstałych restauracji na Placu Pokoju. Będzie 
można je spotkać również w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Lęborku, gdzie poznają taj-
niki staropolskiej sztuki starannego i estetycz-
nego pisania zwanej „kaligrafią”
Bilety na galę są już dostępne są na stronie 
internetowej „KupBilecik.pl” w cenie 25 zł. 
Będzie też możliwość ich zakupienia w dniu 
gali na miejscu. AD

Oliwia Wrzała,
Słupsk, 157cm wzrostu

Dominika Bieńczak,
Słupsk, 168cm wzrostu

Paulina Rutkowska,
Luzino, 174cm wzrostu

Sabina Szkółka,
Przemyśl, 171cm wzrostu

Klaudia Szutenberg,
Pomysk Wielki, 174cm wzrostu

Natalia Leszczańska,
Chocielewko, 172cm wzrostu

Natalia Patocka,
Czarnówko, 177cm wzrostu

Paulina Śliwińska,
Siemyśl, 173cm wzrostu

Aleksandra Paprzycka,
Słupsk, 177cm wzrostu

Hanna Szczerba,
Bytów, 174cm wzrostu

Weronika Bartkowska,
Trzepcz Królewski, 179cm wzrostu

Klaudia Sycha,
Siemanowice, 174cm wzrostu

Sylwia Wolska
Linia, 179cm wzrostu

Malwina Tryzna,
Gdańsk, 166cm wzrostu

Emilia Myma,
Gostkowo, 167cm wzrostu

Michalina Frankowska,
Wejherowo, 166cm wzrostu
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W miejscowości Strzeszewo 
(gm. Wicko) doszło do kolizji 
drogowej, w której został po-
trącony jeleń. Kierowca mer-
cedesa uderzył w zwierzynę, 
która wbiegła gwałtownie na 
jezdnię. Kierowcy nic się nie 
stało. To kolejne zdarzenie 
drogowe z udziałem zwie-
rzęcia na terenie powiatu 
lęborskiego. Policja apeluje 
o bezpieczną jazdę i przypo-

mina o konieczności zgłoszenia potrącenia zwierzyny leśnej 
odpowiednim służbom.
Dzikie zwierzęta stanowią problem dla kierowców. W ostatnim 
okresie doszło do wielu zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej. 
Do kolizji dochodzi najczęściej w nocy, kiedy kierowcy nie 
są w stanie odpowiednio szybko zareagować na zwierzęta 
wybiegające na drogę. Czasem kończy się na strachu i udaje 
się uniknąć większych szkód. Niektóre zdarzenia kończą się 
jednak uszkodzeniem auta lub obrażeniami ciała. 
- Jest zima, warunki atmosferyczne znacznie się pogarszają, 
szybko zapada zmrok, jezdnia jest śliska, często pada śnieg lub 
deszcz, co często przyczynia się do nagłych zdarzeń drogo-
wych. Rannemu zwierzęciu jesteśmy zobowiązani udzielić 
pomocy. Jest nią choćby powiadomienie odpowiednich służb: 
policji, straży pożarnej, miejskiej, lekarza weterynarii czy 
pracownika Służby Leśnej lub Parków Narodowych. Nie można 
pozostawić rannego zwierzęcia bez pomocy - mówi asp.
sztab. Magdalena Zielke. Jeżeli kierowca w takiej sytuacji nie 
zawiadomi odpowiednich służb, naraża się na karę aresztu lub 
grzywny do 5 tys. zł. AD
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aktywne Zbieranie 
kilometrów

Doszło kolejnego 
zdarzenia drogowe-
go z udziałem zwie-
rzęcia na terenie 
powiatu lęborskiego. 

REKLAMA                                                                                                                                                                   4/2018/PR

Blisko 70 osób zebrało się w Starostwie 
Powiatowym w piątkowe popołudnie, by 
wspólnie zainaugurować wspólne groma-
dzenie kilometrów w ramach akcji „Powiat 
Lęborski – z nami zdrowo i sportowo”. 
Celem akcji jest zebranie co najmniej 100 
tysięcy km w ramach wszelkich aktywności 
związanych z chodzeniem, bieganiem i jeż-
dżeniem na rowerze. To szeroki zakres pojęć 
fizycznej aktywności, w których mieszczą 
się wchodzą konkretne sportowe dyscypli-
ny dostępne w aplikacji Endomondo. Jeśli 
uda nam się zgromadzić zamierzoną liczbę 
kilometrów,  partner akcji, firma Farm Frites 
Poland SA, ufunduje elektryczny wózek 
inwalidzki dla niepełnosprawnej osoby z 
terenu powiatu lęborskiego. Najlepsi – ci, 
którzy w największym stopniu przyczynią 
się do wspólnego sukcesu, gromadząc na 

kontach indywidualnych największą liczbę 
kilometrów, zostaną przez organizatorów 
wyróżnieni podczas corocznie organizowa-
nego w Lęborku festynu na zakończenie 
lata. W tym roku będzie to weekendowa 
sobota 25 sierpnia.
- Powiat lęborski jest jakby stworzony do 
uprawiania różnych sportów. Mamy zróż-
nicowane ukształtowanie terenu, a przede 
wszystkim czysty ekologicznie klimat, 
sprzyjający budowaniu kondycji. Cieszę 
się, że mogliśmy przy okazji organizacji tej 
sportowej akcji podjąć współpracę z Farm 
Frites Poland. Myślę, że w kwestii wpie-
rania zdrowego stylu życia mieszkańców 
naszego powiatu, jesteśmy w stanie wiele 
dobrego wspólnie zrobić – powiedziała 
starosta lęborski Teresa Ossowska – Szara – 
otwierając akcję.  AD

W Starostwie Powia-
towym w Lęborku 
uruchomiono akcję 
rywalizacji  w zbie-
raniu kilometrów 
w ramach aplikacji 
mobilnej Endomon-
do. 

Uderzył  
w jelenia
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Będzie kolejny  
fast-food?
Samorządowcy z 
Lęborka zaprosili do 
miasta przedstawi-
ciela spółki AmRest 
Holding SE, która 
zarządza takimi 
markami jak KFC, 
Pizza Hut i Burger 
King.

Dzielnicowi podczas 
swojego obchodu 
sprawdzają miejsca, 
w których mogą 
nocować osoby bez-
domne.

W marcu rusza 
obowiązkowa 
kwalifikacja 
wojskowa, która 
obejmie ok. 
500 osób z pow. 
lęborskiego. 
Sprawdź, kto 
musi się stawić.

Pojawienie się w mieście lokalu sieci McDo-
nalds (otwarto go w listopadzie ubiegłego 
roku) wywołało duże zainteresowanie mia-
stem ze strony inwestorów, którzy zarządzają 
podobnymi czy też nawet konkurencyjnymi 
markami. Od kilku ostatnich miesięcy kiero-
wano wiec pytania do właścicieli lęborskich 
działek, na których mogłyby powstać lokale 
gastronomiczne.
- Słyszeliśmy o takim zainteresowaniu tere-
nami w naszym mieście i zdecydowaliśmy 
się na zorganizowanie oficjalnego spotkania. 
Zaprosiliśmy do rozmów przedstawiciela 

spółki AmRest, który jest zainteresowany 
budową lokalu sieci KFC-informuje Tomasz 
Bronk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
UM Lębork. - To było wstępne spotkanie, na 
którym rozmawialiśmy na przykład o kwestii 
własności wybranych działek. Na razie nie 
zapadły żadne decyzje.
Według naszych informacji najbardziej 
atrakcyjnym terenem do lokalizacji KFC mogą 
być okolice ronda Jana Pawła II, położone 
wzdłuż DK 6. W tym miejscu część terenów 
jest własnością miasta, część należy do osób 
prywatnych. Red.

Kontrolują 
pustostany

Rusza kwalifikacja wojskowa
Dzielnicowi podczas swojego obchodu sprawdzają miejsca, 
w których mogą nocować osoby bezdomne. Są to zazwyczaj 
pustostany, ogródki działkowe, altanki, piwnice, dworce i 
strychy starych kamienic. Mundurowi odnajdujący takie osoby 
informują ich o możliwości skorzystania z pomocy specjali-
stycznych ośrodków, które wszystkim potrzebującym oferują 
nocleg i ciepły posiłek. Z doświadczenia policjantów wynika, 
że w wielu przypadkach również dzięki informacjom przeka-
zywanym przez społeczeństwo, policjanci udzielali pomocy 
osobom zagrożonym wychłodzeniem, często ratując im życie.
Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczegól-
nie narażone osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na 
numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każ-
de takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Zimową porą na wychłodzenie organizmu są również nara-
żone osoby starsze. Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego 
samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić i spytać czy potrzebuje 
naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w 
których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna.
AD

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zebranie informacji o 
stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod 
kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Chodzi też o 
rekrutację osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do 
pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do tegorocznej kwalifikacji woj-
skowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1999 roku i męż-
czyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wezwane będą też kobiety urodzone w latach 1993–1998, 
które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach psychologicznych. 
W powiecie lęborskim kwalifikacja wojskowa obejmie w tym 
roku ok. 500 osób i potrwa od 5 do 23 marca. Dokładne go-
dziny i miejsce badań zostaną opublikowane już niedługo.
AD

Laur Zaufania Społecznego to prestiżowa i jedyna 
w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przed-
siębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów 
i konsumentów reputacji rynkowej. Przyznawane jest 
przez Kapitułę Projektu jedynie tym przedsiębiorstwom 
i instytucjom publicznym, które cieszą się niepodważal-
nym zaufaniem społecznym oraz wyłącznie pozytywny-
mi opiniami w odczuciu klientów i konsumentów.
Gmina Miejska Łeba otrzymała „Laur Zaufania Społecz-
nego” za rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych 
produktów i świadczonych usług, wysoki standard 
obsługi klienta i respektowanie praw konsumenta.

Łeba 
z wyróżnieniem
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Wywiad: Przedsta-
wiamy Wiktorię Wa-
silewską z Lęborka, 
pierwszą tancerkę 
z naszego cyklu 
wywiadów pn.: 
„Zdolniaki”.

Funkcjonariusze 
przeprowadzili akcję 
pod kryptonimem 
„Smog”. Wykryto 
wiele niezgodności.

nie ma nic 
Za darMo

Powiat lęborski to kopalnia młodych talentów. Do-
wodem na to jest 14-letnia Wiktoria Wasilewska z 
Lęborka. Jej przygoda z tańcem zaczęła się wcześnie 
- gdy miała zaledwie 8 lat. Teraz jej kariera nabiera 
tempa. Uczestniczy w warsztatach tańca pod okiem 
finalistów programu „You Can Dance”. W Gdańsku 
uczy się różnych technik począwszy od baletu, tań-
ca ludowego, charakterystycznego, współczesnego 
i hip-hopu. Dużym wsparciem w realizacji tanecz-
nych marzeń jest jej mama, Aneta. 
- Dla Wiktorii taniec jest całym światem. Stojąc z 
boku, bacznie przyglądamy się jak rośnie i rozwija 
w tańcu. Z dnia na dzień robi widoczne postępy. 
Taniec daje jej poczucie wolności, uwielbia scenę. 
Wiktoria jest dumą naszej rodziny - mówi Aneta Wa-
silewska, mama Wiktorii.

- Jak to się zaczęło?
- Gdy byłam mała, to tańczyłam od razu, gdy tylko 
usłyszałam muzykę. Taniec stał się moim marze-
niem, więc postanowiłam je zrealizować. Dołą-
czyłam do grupy tanecznej „Tempo” pod opieką 
Mirosławy Jóźwiak i Klaudii Jóźwiak. Na pierwszy 
konkurs taneczny pojechałam do Łeby, mając za-
ledwie 9 lat. Zatańczyłam pierwszy w swoim życiu 
taniec solowy ,,Angel”. Potem były już tylko kolejne 

konkursy, gdzie zdobywałam wysokie miejsca na 
podium. 

- Kiedy nastąpił przełom w Twojej karierze ta-
necznej?
- W wakacje pojechałam na warsztaty taneczne 
do Gdańska. Tam zostałam dostrzeżona przez na-
uczycielkę Szkoły Baletowej. Dostałam propozycję 
rozpoczęcia nauki w tej placówce. Tak więc mając 
zaledwie 9 lat zostałam uczennicą Ogólnokształcą-
cej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Teraz mija już piąty 
rok. Dodatkowo cały czas ćwiczę w grupie ,,Tempo”, 
gdzie pod okiem Klaudii Jóźwiak przygotowuję się 
do konkursów ogólnopolskich.

- Nawiązując do konkursów, możesz wymienić 
kilka swoich szczególnych osiągnięć?
- Zdobyłam Mistrzostwo Polski w tańcu Nowo-
czesnym Elbląg 2017 oraz 2 złote medale w kat. 
wiekowej 12-15 lat. W konkursie City of Dance w 
Białymstoku zdobyłam 2 złote medale w kat. solo 
12-15 lat. W IV Ogólnopolskim Turniej Solistów i Du-
etów Mistrz Tańca wygrałam 3 złote medale oraz je-
den srebrny. Osiągnięć zdobyłam bardzo dużo, nie 
sposób je wszystkie wymienić. Mam nadzieję, że w 
2018 roku też trochę wywalczę.

- Czy to znaczy, że czekają Cię nowe wyzwania?
- Tak. Chciałabym skończyć Szkołę Baletową, gdyż 
przyszłość chcę wiązać zawodowo z tańcem. Moim 

marzeniem jest, 
aby być finalistką 
programu „You Can 
Dance”. Rok 2018 
będzie wielkim wy-
zwaniem. Otrzyma-
łam wiadomość, że 
dostałam się do fi-
nałów powiatowych 
,,Talentów Pomorza”. 
Czeka mnie mnó-
stwo konkursów i 
występów w Operze 
Bałtyckiej oraz w Fil-
harmonii Bałtyckiej.

- Co byś powiedziała tym, którym nie starczy od-
wagi na walkę o spełnienie marzeń?
- Marzenia się spełnią, ale trzeba mieć konkretny cel 
i konsekwentnie do niego dążyć. Jeśli masz w so-
bie pasję, walcz o nią bez względu na przeciwności 
losu. Nie ma nic za darmo!
AD

Taniec daje jej 
poczucie wol-
ności, uwielbia 
scenę. Wiktoria 
jest dumą naszej 
rodziny - mówi 
Aneta Wasilewska, 
mama Wiktorii.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Lęborku przeprowadzili 1 lutego działania pod nazwą 
„SMOG”. Funkcjonariusze szczególnie bacznie przyglądali się 
kierowcom autokarów i samochodów ciężarowych, dokładnie 
sprawdzając ich stan techniczny oraz czy pojazdy nie wydzie-
lają zbyt dużej emisji spalin. W przypadku przypuszczenia, że 
auto jest niesprawne, kierowcy kierowani byli do stacji kontroli 
pojazdów na szczegółowe badania techniczne. Dodatkowo 
mundurowi badali stan trzeźwości kierujących oraz obo-
wiązkowe wyposażenie w pojazdach. Stróże prawa zwracali 
również uwagę na sposób przewożenia dzieci i poprawne 
używanie pasów bezpieczeństwa, co w czasie ferii zimowych i 
wzmożonego ruchu pojazdów jest priorytetem. 
Łącznie skontrolowano 26 samochodów. Mundurowi ujawnili 
10 wykroczeń, zabrali 4 dowody rejestracyjne i nałożyli 10 
mandatów karnych. AD

Posypały się  
mandaty

Mandat?  
Zapłać kartą

Policja korzysta już 
z terminali płatni-
czych. Mają one 
trafić także do lębor-
skiej komendy.

Łącznie 2 tys. terminali płatniczych ma zostać przeka-
zanych w ręce „drogówki” z całej Polski. Obecnie z 1650 
z nich można już korzystać. 
- W niektórych komendach w woj. pomorskim termi-
nale już funkcjonują. Jestem pewna, że niedługo KPP 
w Lęborku również będzie ich używać. Niestety na 
razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi i ile tych terminali 
będzie. Oczywiście wcześniej policjanci będą musieli 
odbyć szkolenie w tym zakresie - komentuje asp.sztab. 
Magdalena Zielke.
Płatność kartą skraca przede wszystkim procedurę 
uiszczenia grzywny. Pozwala ukaranemu na uniknięcie 
opłat dodatkowych za przelew w banku, czy na poczcie. 
AD

fot. KPP Lębork
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znalazła 
nowy dom
Była psem, który 
najdłużej przebywał 
w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwie-
rząt w Dąbrówce. 
Gumakowa po 
blisko dziewięciu 
latach życia za kra-
tami znalazła nowy 
dom.

W Galerii Strome 
Schody w lęborskim 
Muzeum odbył się 
wernisaż wystawy 
pt. „STARY ŚWIAT – 
NOWE ŻYCIE Lubo-
widz – Czarnówko 
– Wilkowo”.

Gumakowa do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce trafiła w 2009 roku. 
Przez okres, który spędziła za kratkami schro-
niskowej klatki, zdążyła się mocno zestarzeć, 
podupaść na zdrowiu i stracić nadzieję na 
lepsze życie. Los się uśmiechnął się do niej 
pod koniec stycznia, kiedy to trafiła do nowe-
go domu.
- Nowi właściciele Gumakowej w dniu adopcji 
powiedzieli, że „spełniło się ich największe 
marzenie” - wspomina Anna Szczepaniak 
ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce. - Nasza psia seniorka w nowym, 
kochającym domu odżyła, ma własne posła-
nie i otoczona jest wielką miłością.
Historia Gumakowej nie jest odosobnio-
nym przypadkiem. Psy, które młodość mają 

już dawno za sobą, nieczęsto, ale znajdują 
nowych właścicieli. Przedstawiciele OTOZ 
Animals zapewniają, że warto przemyśleć 
adopcję psiego seniora.
- To zwierzęta doświadczone przez życie, 
które potrafią się odwdzięczyć miłością 
i wiernością jak żadne inne – wyjaśnia Anna 
Szczepaniak. - Ich utrzymanie nie kosztuje 
więcej niż młodego psa. Dodatkowo nie nisz-
czą już mebli, nie gryzą kapci i często znają 
podstawowe komendy.
Obecnie w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce na adopcję czeka kil-
kadziesiąt psich seniorów. Już dzisiaj możesz 
odmienić los któregoś z nich.
Red.

Otwarcie wystawy poprzedziła prezentacja 
i prelekcja na temat odkryć archeologicznych 
na cmentarzyskach w Lubowidzu, Czarnówku 
i Wilkowie. Ekspozycja prezentuje najbardziej 
okazałe pod względem zasobności w tzw. 
dary grobowe, pochówki ludności kultury 
wielbarskiej z pierwszych 3 wieków naszej 
ery (okres wpływów rzymskich). Eksponaty 
w większości pochodzą ze zbiorów własnych 
Muzeum w Lęborku (zabytki z Czarnówka 
i Wilkowa) oraz z Muzeum Narodowego 

w Szczecinie (zabytki z Lubowidza), a pozy-
skane zostały w wyniku kompleksowych ar-
cheologicznych badań wykopaliskowych na 
cmentarzyskach znajdujących się w pobliżu 
Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku i Wilko-
wie. Przygotowywana ekspozycja przybliża 
zwiedzającym fenomen i unikatowość lębor-
skiego mikroregionu osadniczego ludności 
kultury wielbarskiej, który w chwili obecnej 
jest największym i najlepiej rozpoznanym 
w Europie. Oprac. AD

Cenne znaleziska w Muzeum
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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

Pitbull. Ostatni pies 
Sensacyjny/125min/Polska

Kiedy ginie Soczek, partner Maja-
miego, policjanci z wydziału ter-
roru rozpoczynają dochodzenie. 
Schwytanie sprawcy uważają nie 
tylko za swój obowiązek, ale też 
punkt honoru. Niestety, wydział 
jest przetrzebiony zmianami orga-
nizacyjnymi i zwolnieniami. W tej 
sytuacji, aby stawić czoła gangste-
rom, stołeczny komendant ścią-
ga do Warszawy rozproszonych 
po prowincji, doświadczonych 
policjantów. W stolicy pojawiają 
się Despero, Metyl oraz – prosto 
z Waszyngtonu – Nielat, zwany 
obecnie Quantico. Tymczasem 
w walce o dominację nad mia-
stem, toczonej między gangami 
z Pruszkowa i Wołomina, pojawia 
się trzeci, znaczący gracz – Czarna 
Wdowa...

Tedi i mapa skarbów 
Animacja, Komedia, Przygodow
/Hiszpania/86min

Pełne radości ponowne spotkanie 
Tediego i Sary szybko zamienia się 
w niebezpieczną przygodę, kiedy 
Sara zostaje porwana przez pew-
nego bogacza, który za pomocą 
talizmanu chce osiągnąć wiecz-
ne, niekończące się bogactwo. 
Wspólnie z przyjaciółmi – papugą 
i psem – Tedi będzie musiał użyć 
wszystkich swych mocy, by urato-
wać Sarę. Przyjdzie mu przemie-
rzyć cały świat, a po drodze pozna 
nie tylko nowych przyjaciół, ale 
także nowych wrogów.

Piątek, 02.03.2018
16:00 - Tedi i mapa skarbów
17:40 - Kobiety mafii
20:30 - Kobiety mafii

Sobota, 03.03.2018
16:00 - Tedi i mapa skarbów
17:40 - Kobiety mafii
20:30 - Kobiety mafii

Niedziela, 04.03.2018
16:00 - Tedi i mapa skarbów
17:40 - Kobiety mafii
20:30 - Kobiety mafii

Poniedziałek, 05.03.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 06.03.2018
16:00 - Tedi i mapa skarbów
17:40 - Kobiety mafii
20:30 - Kobiety mafii

Środa, 07.03.2018
16:00 - Tedi i mapa skarbów
17:40 - Kobiety mafii
20:30 - Kobiety mafii

Czwartek, 08.03.2018
16:00 - Kobiety mafii
18:30 - Kobieta sukcesu - PREMIE-
RA
20:30 - Kobiety mafii

Piątek, 09.03.2018
16:00 - Kobieta sukcesu 
18:00 - Kobieta sukcesu 
20:00 - Kobiety mafii

Sobota, 10.03.2018
16:00 - Kobieta sukcesu 
18:00 - Kobieta sukcesu 
20:00 - Kobiety mafii

Niedziela, 11.03.2018
18:00 - Koncert jazzowy – Dominik 
Bukowski Quartet
20:15 - Kobieta sukcesu 

Poniedziałek, 12.03.2018
20:00 - Kobieta sukcesu 

Wtorek, 13.03.2018
16:00 - Kobieta sukcesu 
18:00 - Kobieta sukcesu 
20:00 - Kobiety mafii

Środa, 14.03.2018
16:00 - Kobieta sukcesu 
18:00 - Kobieta sukcesu 
20:00 - Kobiety mafii

Czwartek, 15.03.2018
15:30 - Kobiety mafii
18:00 - Kobieta sukcesu 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies - 
PREMIERA

Piątek, 16.03.2018
15:30 - Jaskiniowiec
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Sobota, 17.03.2018
15:30 - Jaskiniowiec
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

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



11|Czwartek, 22 lutego 2018expressy.pl

rekrutacja 
przedszkolaków
Od 1 marca roz-
poczyna się nabór 
na rok szkolny 
2018/2019 do lębor-
skich przedszkoli.

Po ulicach Lębor-
ka spaceruje Am-
basador Niebie-
skich Bohaterów. 
Sympatyczna po-
stać superbohate-
ra w którą wcielił 
się wolontariusz 
Konrad Bloch 
odwiedza wiele 
miejsc promując 
akcję „Niebiescy 
Bohaterowie”. 

niedziel  
bez robienia 
zakupów MIEJSCE

NA TWOJą
REKLAMę

793311155
m.mielewczyk@expressy.pl

Projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele liczy 39 dni, w których sklepy będą 
zamknięte. Pierwsza niedziela bez robienia zakupów czeka nas już niedługo, bo 

11 marca. Potem najbliższe: 18 marca, 1 kwietnia i 8 kwietnia.
Pierwotny postulat NSZZ Solidarność ma silne poparcie w rządzie. Poparcie 
znajduje też w Zarządzie Stowarzyszenia Kupców Powiatu Lęborskiego. 
- Od razu powiem, że całym Stowarzyszeniem jesteśmy za ograniczeniem 
handlu w niedzielę. Każdy chce spędzić czas z rodziną, 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 przy-
padku, bo na dobrą sprawę i tak nie będą pewni, kiedy będą musieli 
iść do pracy. To „kombinowanie” nie jest potrzebne. Albo ma zostać 
po staremu, albo trzeba całkowicie zlikwidować handel w niedzie-
lę - za co z resztą mocno trzymamy kciuki - komentuje Franciszek 
Kowalewski, członek Zarządu Stowarzyszenia Kupców Powiatu 
Lęborskiego.
AD
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Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich 
placówkach w  terminie od 1 marca do 30 marca.
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork. Rodzice 
dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na 
kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Nie-
złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznacz-
ne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.
Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowane 
będzie wychowanie przedszkolne:
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 6
Przedszkole Nr 9
Przedszkole Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 4 - oddziały 5-godzinne
Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały 5-godzinne
AD

Nietypowa akcja to część kampanii, której celem jest zwiększe-
nie świadomości o autyzmie.
- Odpowiednia terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu jest bardzo kosztowna. Dlatego wielu rodziców nie 
może finansować jej w takim stopniu, jak wymagają tego 
potrzeby ich dziecka. Przekazując swój 1% podatku (KRS: 
0000470550) lub wpłacając drobną darowiznę, można szybko 
pomóc Niebieskim Bohaterom - podkreślają organizatorzy 
akcji.
Kampanię wspiera akcja na Facebooku, gdzie prezentowane 
są materiały promocyjne i krótkie filmiki. Od tygodnia „w mia-
sto” wyruszył Ambasador Niebieskich Bohaterów, który w su-
per stroju odwiedza firmy, instytucje, przedszkola informując 
o akcji i zachęcając do zaangażowania się w pomoc dla jego 
małych przyjaciół. W ciągu ostatniego tygodnia Ambasador 
dotarł do 70 miejsc. Jego aktywność można śledzić na profilu 
FB Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”.
W role Ambasadora wcielił się wolontariusz Konrad Bloch 
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku, który 
podczas zimowych ferii poświęcił tydzień na promocję akcji.    
- Terapia osób dotkniętych autyzmem jest bardzo kosztowna, 
dla wielu rodzin wręcz niedostępna. Niestety bezpłatna oferta 
służby zdrowia i innych podmiotów jest dalece niewystarcza-
jąca. Dlatego mocno zabiegamy by jako Stowarzyszenie ofero-
wać pomoc 365 dni w roku. Pomagają w tym właśnie środki z 
1% - mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego 
Skarbu”. – Pomysł by zrobić coś oryginalnego zbierając środki z 
1% od razu znalazł poparcie wśród rodziców dzieci. Idziemy z 
pozytywnym przekazem, szukamy mocnych stron dzieci i bu-
dujemy koalicję osób wspierających terapię osób z autyzmem. 
Nie bez znaczenia jest to, że przekazane przez podatników 
środki pozostają na miejscu, na terenie Pomorza, powiatu lę-
borskiego i wejherowskiego, wspierając mieszkające tu osoby.
Red.

Ambasador kroczy  
ulicami miasta
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ujawnili 
23 
wykroczenia

Policjanci ujawnili 
23 osoby, które 
naruszyły przepisy 
dotyczyczące ruchu 
drogowego.

Grupa Integer.pl 
zainwestuje w roz-
budowę sieci Pacz-
komatów InPost 
w województwie 
pomorskim. Urzą-
dzenia pojawią się 
także w niewielkich 
miejscowościach, 
m.in. w Łebie, 
Luzinie, Kępicach 
i Kosakowie. 

W miejscowości 
Chocielewko 
doszło do potrą-
cenia rowerzysty.

apewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego jest jednym z pod-
stawowych zadań policjantów. 
W celu poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych, w dniach 16-19 
lutego lęborscy funkcjonariu-

sze przeprowadzili wojewódzkie działania 
„Piesi”.
Działania trwały od wczesnych godzin 
rannych do późnych godzin wieczornych. 
Policjanci ruchu drogowego na terenie 
powiatu lęborskiego podczas służby zwracali 
szczególną uwagę na pieszych i kierujących, 
którzy swoim zachowaniem na drodze często 
stwarzają zagrożenie zarówno dla samych 
siebie, jak i innych uczestników ruchu.
W ramach prowadzonej akcji funkcjonariusze 
ruchu drogowego pełnili służbę w rejonach 
skrzyżowań, przejść dla pieszych i na dro-
gach.

Zwracali również uwagę na to, czy poza 
terenem zabudowanym piesi są wyposażeni 
w elementy odblaskowe, które poprawiają ich 
widoczność. W tych dniach policjanci ujawnili 
23 osoby, które naruszyły przepisy dotyczy-
czące ruchu drogowego. Byli to zarówno piesi 
jak i kierujący. W 6 przypadkach policjanci 
zastosowali pouczenia, 17 osób otrzymało 
mandaty za rażące naruszenia przepisów 
ruchu drogowego oraz zatrzymano 2 dowody 
rejestracyjne. Najczęstszym przewinieniem 
pieszych było przechodzenie przez jednię w 
miejscu niedozwolonym, zdarzali się również 
piesi „mylący” kolory na sygnalizatorze.
Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo 
na drogach zależy w głównej mierze od 
zachowań uczestników ruchu. Zarówno kie-
rowcy jak i piesi nie stosując się do obowiązu-
jących przepisów narażają na niebezpieczeń-
stwo siebie oraz innych użytkowników dróg. 
Oprac. AD

Z

Nowe paczkomaty 
na Pomorzu

Potrącił rowerzystę

- Chcemy aby Paczkomaty 
trafiły także do mniejszych 
miejscowości, tak by także ich 
mieszkańcy mogli cieszyć się 
dostępem naszych usług. W 
ubiegłym roku obsłużyliśmy 
60 mln przesyłek - powiedział 
Rafał Brzoska, założyciel i 
prezes zarządu Grupy Integer.
pl, właściciela marki InPost.
Brzoska dodał, że rozbudowa 
jest efektem zapotrzebowania 
klientów. W 2017 roku zostały 
opublikowane badania, które 
wskazują, że odbiór za po-
średnictwem Paczkomatów 
stał się drugą najpopularniej-
szą formą dostawy po dosta-
wach kurierem, deklasując 
przy tym dostawy pocztą.
Inwestor podkreśla, że to ide-
alne rozwiązanie dla zajętych 
osób. Przesyłka jest gotowa 
do odbioru 24 godziny na 
dobę, przez siedem dni w 
tygodniu. GB

MOPS 
po remoncie

Remont wymagał 
zachowania szczególnej 
staranności i spełnienia 
dodatkowych wymogów. 
Obiekt MOPS-u wpisany 
jest do gminnej ewidencji 
zabytków.
Dzięki remontowi blask 
odzyskały charakte-
rystyczne drewniane 
schody. Po przebudowie 
poddasza budynek zyskał 
dużą salę do spotkań i ze-
brań z zapleczem socjal-
nym. Do tej pory MOPS 
nie posiadał w swoich 

zasobach takiego miejsca. Zgodnie w przepisami przeciw-
pożarowymi na szczycie klatki zamontowano elektrycznie 
sterowaną klapę oddymiającą.
Remont został zrealizowany w ramach projektu „Akty-
wizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu 
lęborskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 6.1 Aktywna integracja. Ogólny koszt prac 
budowlanych wyniósł 260 tys. zł w tym z dofinansowanie 
92 tys. 280 zł. Remont przeprowadziła Firma Wielobranżo-
wa PETK z Lębork.
Oprac. AD

Zakończył się re-
mont klatki schodo-
wej, schodów i pod-
dasza w budynku 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
przy ul. Kardynała S. 
Wyszyńskiego.

W miejscowości Chocielewko 
(gm. Nowa Wieś Lęborska) do-
szło do potrącenia rowerzysty. 
Na miejscu zdarzenia pierwsi 
pojawili się strażacy OSP 
z Nowej Wsi Lęborskiej, którzy 
udzielili pomocy poszkodo-
wanemu. Następnie został 
on przekazany pod opiekę 
zespołowi ratownictwa 
medycznego. Był przytom-
ny, odmówił transportu do 
szpitala. 
Szczegóły zdarzenia ustala 
policja. AD
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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zdw o opóźnieniach na 
odcinku lęBork-łeBa

Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Gdań-
sku wypowiada się 
na temat opóźnień 
w pracach drogo-
wych na odcinku 
Lębork-Łeba.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zapew-
nia, że dokłada wszelkich starań, by jak najszyb-
ciej i najsprawniej realizować prace budowlane 
i remontowe na drodze wojewódzkiej 214 Lę-
bork – Łeba. W opinii Anny Mątewskiej, zastępcy 
dyrektora ds. inwestycji, firma zmaga się w trakcie 
realizacji tego zadania z wieloma problemami 
natury technicznej i pogodowej.
- Ocena wizualna miejsca budowy i sugestie 
o braku postępu robót są krzywdzące, ponieważ 
nie uwzględniają pełnej wiedzy o inwestycji - mówi 
Anna Mątewska.
Realizacja inwestycji zakłada wybudowanie 13,67 
km dróg, w tym 7,5 km w całkowicie nowym 
przebiegu. Warunki gruntowe są trudne. Jak twier-
dzi A. Mątewska, wykonawcom robót ziemnych 
nie sprzyjała również pogoda w sezonie letnim, 
a właśnie roboty ziemne stanowią znaczną część 
inwestycji. Odnosząc się do prac realizowanych 
w okresie zimowym,  zastępcy dyrektora ds. inwe-
stycji stwierdza, że prowadzone są one w ograni-
czonym zakresie i sprowadzają się do takich, które 
nie są wrażliwe na temperatury poniżej zera oraz 
opady atmosferyczne. 

Przebieg prac
Do marca wykonawca planuje wykonanie prac 
przy budowie przepustów pod koroną drogi i pod 
zjazdami. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne 
na poszerzeniu drogi 214 w km od 7+800 do km 
8+400 oraz na obwodnicy Wicka. Zimą kontynu-
owane też będą prace budowlane przy obiektach 
mostowych na obwodnicy Wicka, jak również pra-
ce przy budowie kanalizacji deszczowej. Będą one 
wstrzymywane w okresach mrozów i intensywnych 
opadów. 
W ubiegłym sezonie wykonawca skupiał się głów-
nie na pracach ziemnych, które stanowią podstawę 
do dalszych działań, jakie wykonawca rozpocznie 
wiosną 2018 roku.
Przebudowa drogi na odcinku od Łeby do obwod-
nicy Wicka, przeprowadzana w okresie wakacyj-
nym, obejmowała prace budowlane na krótkich 
600-metrowych odcinkach, oddzielanych 1,5 
km przerwą. Długość odcinków prac i wahadeł 
wynikają z doświadczenia zarządzającego ruchem 
na drogach wojewódzkich – Wydziału Infrastruk-
tury Urzędu Marszałkowskiego i są optymalne 

dla zachowania płynności ruchu. Utrudnienia dla 
turystów i mieszkańców wynikają zarówno z tego 
wymogu, jak i szerokiego zakresu prac założonego 

w dokumentacji 
projektowej, zakła-
dającego wymianę 
całej konstrukcji.
Obecnie rozwa-
żana jest zmiana 
materiału użytego 
do podbudowy, 
co w konsekwencji 
miałoby przyspie-
szyć roboty na tym 
odcinku.
Wykonawca opraco-
wuje szczegółowy 

harmonogram prac na bieżący rok. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podkreśla, że ma świadomość, że 
inwestycja ma charakter kluczowy dla rozwoju tu-
rystyki w regionie. Dlatego dołoży starań, by prace 
zakończyły się jak najszybciej.  
Oprac. AD

Realizacja inwe-
stycji zakłada wy-
budowanie 13,67 
km dróg, w tym 
7,5 km w całkowi-
cie nowym prze-
biegu. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 
602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, 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, podpiwniczony, 
dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość dwóch 
oddzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JEStEM zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka ka-
walerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z akcesoryj-
nym wydechem na kat. B, gwarancja producenta, 
tel. 518 361 659

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, spa-
nie – jedzenie zagwarantowane – Niemcy, tel. 00 
49 157 74 120 145

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

PROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAM mieszarkę piekarską do ciasta  80 
litrów ,osuszacz do chleba na kolach. tel.691 529 
175.

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, po-
rąbane, ułożone możliwy transport.506250477

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu. Możliwość transportu 
506250477

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny do 
prania dywanów i tapicerek 950 zł ,790 290 835 
Sierakowice

SPRZEDAM radio odtwarzacz samochodowe do 
kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 796 400 131

SIANOKISZONKA 120x120 dobra.70 rotacyjna 
1750.zł. Szemud. 510751837

ROZDRAbNIAcZ BAK kompletny 780 zł oraz 
brony zawieszane 680 zł 600667860

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie woj-
skowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@oldmili-
taria.pl

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

ZłOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

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

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Aleksandra Damps

SKŁAD: Michał Dopke

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

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.
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601
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#GramyDlaLeborka

zimowe przygotowania 
Zgodnie Z planeM

Zgodnie z planem 
realizowane są 
przygotowania dru-
żyny seniorów do 
piłkarskiej wiosny. 
Drużyna Pogoni ma 
za sobą kilka moc-
nych sparingów, 
domykane są też 
transfery zawodni-
ków do zespołu.

Trener Lewandowski od pierwszych dni swojego 
urzędowania w Lęborku narzucił ostre treningowe 
tempo. Mimo wyczerpujących zajęć nie widać wśród 
zawodników zniechęcenia. Z tygodnia na tydzień 
rośnie frekwencja na treningach. Wiosną w Pogoni 
na prawej obronie lub pomocy zagra 16-letni wycho-
wanek Pogoni a przez ostatnie 2 i pół roku zawodnik 
Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Jakub Michor. 
Klub bliski jest pozyskania dwóch zawodników wy-
pożyczonych do Wieży Postomino ze Sławy Sławno. 
Mowa tu o lewym obrońcy lub pomocniku Piotrze 
Kozdra i środkowym obrońcy Mateuszu Ulatowskim. 
Od początku zimowych przygotowań z zespołem 
trenują utalentowani wychowankowie: Przemysław 
Śliwiński i Wiktor Miotk. Trwają zabiegi nad uzupeł-

nieniem kadry pierwszego zespołu o bramkarza i na-
pastnika. W rundzie wiosennej w drużynie zabraknie 
Michała Szałka i Fabiana Słowińskiego, którzy przeszli 
do Gryfa Słupsk oraz bramkarza Macieja Szlagi.
Do rundy rewanżowej seniorska Pogoń przystąpi z 
nowym kierownikiem drużyny. Funkcję tą objął w 
połowie lutego Maciej Frącek.
W ramach zimowych przygotowań zespół roze-
grał pięć gier kontrolnych. Wyniki w nich nie były 
najważniejsze. Grzegorz Lewandowski chciał w nich 
poznać zawodników, przetestować nowe ustawie-
nia i rozwiązania taktyczne. W pierwszym sparingu 
lęborczanie ulegli wiceliderowi gdańskiej V ligi MKS-
owi Władysławowo 1:3. W kolejnych dwóch grach 
kontrolnych zremisowali 1:1 i przegrali 1:2 z czwar-

toligowym MKS-em Sokołem Karlino. W ostatnim 
meczu Pogoń po wyrównanej grze uległa Kaszubi 
Kościerzyna 0:1.

W sobotę 24 lutego o godz. 12 na Stadionie Miejskim 
kolejny sparing z GKS Sierakowice, a 4 marca o godz. 
15 ostatnia gra kontrolna tej zimy z KS Warszkowo 

Nabór uzupełniający 
rocznika 2008 i 2009

Ambasador  
„Niebieskich  
Bohaterów”  
odwiedził Pogoń

Trener Pogoni Wiesław Krefft zaprasza wszystkich utalentowanych 
chłopców z Lęborka i okolic do testów w drużynach Pogoni roczni-

ków 2008 i 2009. Obie drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych 
E2 i F1 organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz 
uczestniczą w wielu turniejach na Pomorzu. Drużyny roczników 

2008 i 2009 na Stadionie Miejskim w Lęborku trenują w godzinach 
popołudniowych. Kontakt do trenera tel. 609 152 728

 
Terminarz Pogoni, mecze domowe wiosna 2018 

10 marca 2018 (sobota, godz. 15) 
Pogoń Lębork – Arka II Gdynia  

17 marca 2018 (sobota, godz. 16) 
Pogoń Lębork - Drutex Bytovia II Bytów  

28 marca 2018 (środa, godz. 17) 
Pogoń Lębork - Stolem Gniewino  

1/8 Pucharu Polski, 4 kwietnia 2018 (środa)  
Pogoń Lębork – Anioły Garczegorze  

14 kwietnia 2018 (sobota, godz. 17) 
Pogoń Lębork - Gedania Gdańsk  

28 kwietnia 2018 (sobota, godz. 17) 
Pogoń Lębork - Orkan Rumia MKS  

12 maja 2018 (sobota, godz. 17) 
Pogoń Lębork - Cartusia Kartuzy  

26 maja 2018 (sobota, godz. 17) 
Pogoń Lębork - GKS Kolbudy  

3 czerwca 2018 (niedziela, godz. 17)  
Pogoń Lębork - Powiśle Dzierzgoń

Niecodzienny bohater odwiedził piłkarzy Pogoni. 
Na stadion przybył Ambasador „Niebieskich 
Bohaterów”, przyjaciel dzieci z autyzmem, pod-
opiecznych lęborskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. 
Celem wizyty było przedstawienie akcji mającej 
za cel pozyskanie środków na terapię osób z 
autyzmem w formie darowizn i 1%. Ambasador 
uczestniczył w części zajęć, spotkał się z preze-
sem sekcji piłki nożnej Markiem Piotrowskim 
oraz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z drużyną. 
Ze spotkania na stadionie przygotowano krótki 
spot wideo do promocji akcji.  
Więcej na www.niebiescybohaterowie.pl

Pogoń (w żółtych znacznikach) wszystkie 
swoje sparingi rozegrała w Lęborku
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