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Organizatorem obchodów 
będzie Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom ze Spektrum 
Autyzmu „Niebieski Skarb”. 
Impreza pod honorowym Pa-
tronatem Burmistrza Lęborka 
w mieście organizowana 
bęzie już po raz piąty. W tym 
roku odbywać się będzie w 
dniach od 5 do 7 kwietnia 
2018 r.
Światowy Dzień Autyzmu w 
Powiecie Lęborskim to wiele 
różnorodnych wydarzeń, 
związanych z coraz częściej 
występującymi, szczególnie 
u dzieci, zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. 

Widowiskowym wydarzeniem będzie  Marsz z okazji 
Światowego Dnia Autyzmu (7 kwietnia, godzina 17), 
zaplanowano także darmową konferencję „Wspomaganie, 
terapia i edukacja osób z autyzmem” (sala audiowizualna 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, 6 
kwietnia, godzina 12).
W ramach obchodów święta odbędzie się także rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego „Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam” i Msza Św. w intencji osób i rodzin dotkniętych 
problemem autyzmu (Sanktuarium św. Jakuba).
(UM)
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Wraca honorowanie 
biletów Przewozów 
Regionalnych w 
kolejkach SKM 
na trasie Lębork-
Wejherowo.

MIeJSce
na Twoją

rekLAMę

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

W pociągach Szybkiej kolei Miejskiej na trasie 
Lębork-Wejherowo będzie można jeździć 
z biletem okresowym Przewozów regional-
nych - rozwiązanie zostanie wprowadzone 3 
kwietnia.
Samorząd województwa pomorskiego, po 
konsultacjach z operatorami kolejowymi (PkP 
SkM w Trójmieście oraz Przewozy regio-
nalne) podjął decyzję o honorowaniu na 
odcinku Lębork-Wejherowo biletów (okreso-
wych imiennych, normalnych oraz ulgowych) 
w pociągach Szybkiej kolei Miejskiej. rozwią-

zanie zostanie wprowadzone 3 kwietnia i uła-
twi podróżującym z Lęborka do Wejherowa 
codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.
Dla przypomnienia: w grudniu zmienił się 
rozkład połączeń kolejowych na Pomorzu, 
a za przewozy na trasie Słupsk - Trójmiasto 
odpowiadają Przewozy regionalne. Miesz-
kańcy Słupska zyskali w ten sposób bezpo-
średnie połączenia z Trójmiastem, elblągiem 
i Bydgoszczą.
(R.K)

Z tym biletem znów 
pojedziesz SKM-ką

Rekord   
pobity, akcja 
zakończona 
sukcesem

Obchody Światowego 
Dnia Autyzmu

Wraca honorowanie 
biletów Przewozów 
Regionalnych w 
kolejkach SKM 
na trasie Lębork-
Wejherowo.

Już po raz piąty w 
mieście odbędą 
sie wydarzenia w 
ramach obcho-
dów Światowego 
Dnia Autyzmu. 

Już dziesiąty rok z rzędu od dnia 28 lutego 
do 14 marca br. w każdą środę w godzi-
nach 16:00-17:30 w Domu Parafialnym 
O. Franciszkanów przy Sanktuarium Św. 
Jakuba, mieszkańcy Lęborka i okolic mogli 
bezpłatnie rozliczyć podatek dochodowy 
od osób fizycznych - tzw. PIT.
Zeznania podatkowe rozliczały księgowe 
Agnieszka Pujsza-Pomorska, Janina Pujsza, 
Teresa Ziębicka i emilia Wolska. W tym 
roku z takiej możliwości skorzystało aż 140 
osób - głównie z Lęborka, gminy Nowa 

Wieś Lęborska, Wicka i cewic.
Wzrost ilości rozliczonych zeznań spo-
wodowany był m.in. zmianą przepisów 
– zlikwidowania możliwości rozliczania 
podatku przez pracodawców. Większa licz-
ba zeznań podatkowych wymagała dużej 
pracy, także poza czasem dyżurów. cztery 
księgowe na ten cel poświęciły łącznie ok. 
60 godzin. Oferta bezpłatnego rozliczenia 
PIT-ów skierowana była do osób nieza-
możnych i potrzebujących.
(aD)
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Tradycyjnie wiele działo się na moście nad rzeką Łeba przy ul. 
Staromiejskiej. Dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podsta-
wowych wzięły udział w konkursie na wykonanie marzanny. 
Pomysłów jak powinna wyglądać wiosenna kukła było mnó-
stwo. komisja konkursowa wyróżniła trzy marzanny przygo-
towane przez dzieci z Przedszkola „Baśniowe”, Przedszkola nr 
2 oraz nr 9. Nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza 
Lęborka Witolda Namyślaka wręczył jego Zastępca Marian 
kurzydło oraz Starosta Lęborski – Teresa Ossowska-Szara. 
Na koniec wszystkie marzanny, symbole odchodzącej zimy, 
zniknęły w nurtach rzeki Łeby. kilka kilometrów dalej w trosce 
o czystość rzeki wyłowili je strażacy.
Pierwszy dzień wiosny powitano także w sposób aktywny – 
blisko 150 osób wzięło udział w dorocznym rajdzie pieszym. 
Jego uczestnicy pokonali niespełna 10 km, wędrując z Lęborka 
w kierunku miejscowości Mosty, i dalej, skrajem lasu nad Je-
zioro Lubowidzkie, w stronę finałowego miejsca rajdu - stanicy 
turystycznej w Lubowidzu. komandorem rajdu był członek 
koła Przewodników PTTk w Lęborku, przodownik turystyki 
pieszej,  Tadeusz krawczyk. Finał lęborskich obchodów Pierw-
szego Dnia Wiosny odbył się na terenie stanicy w Lubowidzu, 
gdzie uczestnicy wędrówki spożyli ciepły posiłek.
(UM)
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Pierwszy Dzień 
Wiosny rozpoczął 
się w Lęborku od 
wizyty dzieci z 
Przedszkola nr 6 
w gabinecie Bur-
mistrza Miasta. 
Przedszkolaki 
przygotowały 
wiosenne życze-
nia, piosenki oraz 
świąteczne de-
koracje. Wszyscy 
otrzymali słodkie 
upominki.

Widowiskowe
powitanie wiosny
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oBwIESZCZEnIE STaRoSTY LĘBoRSKIEGo o wYDanIU DECYZjI
ZEZwaLająCEj na REaLIZaCjĘ InwESTYCjI DRoGowEj

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z 
późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

oBwIESZCZa SIĘ
że w dniu 26.02.2018r. na wniosek Gminy Miasta Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lę-
borka, została wydana decyzja ZrID nr 81/2018 (znak sprawy B.6740.614.2017.Ae), o zezwoleniu na re-

alizacji inwestycji drogowej polegającej na:
„budowa połączenia ulic Majkowskiego i kaszubskiej w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
• działka nr 46/12 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 46/7 obr. 10 w Lęborku),
• działka nr 102 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 13/3-L obr. 10 w Lęborku),
• działka nr 143 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 13/9-L obr. 12 w Lęborku),

• działka nr 866 obr. Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska (powstała po podziale działki nr 13/7-L obr. 
Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska),

• działka nr 47/2 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 47 obr. 10 w Lęborku),
• działka nr 96/7 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 96/1 obr. 10 w Lęborku).

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:
• działka nr 85 obr. 10 w Lęborku,

• działka nr 119 obr. 12 w Lęborku,
• działka nr 45/1 obr. 10 w Lęborku,
• działka nr 96/5 obr. 10 w Lęborku,
• działka nr 46/1 obr. 10 w Lęborku,
• działka nr 46/2 obr. 10 w Lęborku.

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją 
zatwierdzającą projekt budowlany.

Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.
Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami 
można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. czołgistów 5, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do 
Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 

daty publicznego ogłoszenia.

Sztafeta odwiedziła miasto
W mieście poja-
wili się uczestnicy 
sztafetowego biegu 
charytatywnego 
„Wybiegajmy Zielo-
ną Strefę Relaksu”.

W Sali Rajców 
w Ratuszu miało 
miejsce  posiedzenie 
II kadencji Młodzie-
żowej Rady Miasta 
Lęborka. 

Do sztafety z Tczewa na rogatkach miasta dołączyli biegacze, 
pracownicy firm wspierających inicjatywę z Farm Frites Poland, 
NFM Production i Urzędu Miejskiego w Lęborku. W kilkunasto-
osobowej eskorcie sztafeta dotarła pod ratusz.  Gości powitał 
Burmistrz Lęborka, przekazana została też skarbonka do której 
przez tydzień mieszkańcy i pracownicy firm zaangażowanych 
w przedsięwzięcie wrzucali datki. celem biegu sztafetowego 
jest zebranie środków na budowę miejsca relaksu przy Zespo-
le Placówek Specjalnych w Tczewie. 
W ramach spotkania pod ratuszem znalazł się czas na odpo-
czynek, uzupełnienie płynów i rozmowy. Następnie w asyście 
policji sztafeta i nasi lokalni biegacze wyruszyli w kierunku 
Wejherowa.
Sztafetowy bieg potrwa 5 dni, a jego trasa  iedzie przez miasta 
powiatowe województwa pomorskiego: Starogard Gdański, 
chojnice, człuchów, Bytów, Lębork, Wejherowo, Puck, kartuzy, 
kościerzyna. Biegacze mają do pokonania  ponad 452 km.
(UM)

Młodzi radni podczas VI posiedzenia podsumowali akcję 
charytatywną „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” 
oraz rozmawiali o zawarciu porozumienia z Lęborskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku ws. realizacji wspólnego 
projektu w ramach partnerstwa.
Na zakończenie posiedzenia Alicja Zajączkowska w 
imieniu Burmistrza Miasta - Witolda Namyślaka wręczyła 
Młodym radnym zaświadczenia o wypełnianiu obowiąz-
ków radnego w związku z zakończeniem II kadencji. 
Dokumenty trafiły także do osób, które z przyczyn nieza-
leżnych musiały zrezygnować z funkcji członka Młodzie-
żowej rady Miasta Lęborka.
(UM)

Debatowali młodzieżowi radni
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Powstanie atrakcyjny  
punkt widokowy
Już w przy-
szłym roku 
Wieża Ciśnień 
w Parku Chro-
brego będzie 
wyposażona 
w platformę 
widokową. 

Właśnie rozstrzygnięto przetarg 
na wyłonienie wykonawcy tej 
inwestycji.
Przebudową zajmie się firma Usłu-
gi Budowlane Andrzej rulis z miej-
scowości Jelonko w gminieSiera-
kowice. W ciągu kilku najbliższych 
dni nastąpi podpisanie umowy 
i przekazanie placu budowy.
Inwestycja w Parku chrobrego 
ma się zakończyć do końca marca 
2019 i pozwoli na uruchomie-
nie w Wieży ciśnień platformy 
widokowej oraz umożliwi aran-
żację wolnych pomieszczeń na 
inne funkcje. Zakres przebudowy 
obiektu to budowa platformy wi-
dokowej wraz z windą i efektowną 
przeszkoloną klatka schodową, 

wymiana stropów , dachu, stolarki 
okiennej i drzwiowej, prace insta-
lacyjne oraz remont elewacji.
Przebudowa charakterystycznej 
budowli dla Lęborka na wzgó-
rzu w Parku chrobrego jest 
elementem szerszego projektu 
pn. „Skarby Lęborka – ukazanie 
dziedzictwa kulturowego miasta 
przez odratowanie i wyekspono-
wanie elementów zabytkowego 
centrum”. Ogólna jego wartość 
to ponad 13 mln złotych, w tym 
7 mln 361 tys. zł dofinansowa-
nia w wysokości (60% kosztów 
kwalifikowanych) z regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. (UM)

fot. UM Lębork

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Wicko w czołówce
Główny Urząd 
Statystyczny 
opublikował 
ranking, przed-
stawiający kwoty 
dotacji unijnych 
dla danej gminy.

Na koniec 2016 roku wartość decyzji i umów o dofinansowa-
nie projektów realizowanych na terenie polskich gmin wynio-
sła ponad 45 mld 743 mln zł. W zestawieniu przygotowanym 
przez GUS, znajduje się łącznie 2238 samorządów, czyli ok. 90 
proc. gmin w Polsce. 
Jak zaznacza Główny Urząd Statystyczny, dane dotyczą 
projektów realizowanych na terenie danej jednostki samo-
rządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z 
projektami realizowanymi przez gminę czy miasto. Podane 
liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie 
projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowane. 
chodzi o fundusze ze środków Ue na lata 2014-2020, dostępne 
w ramach krajowych programów operacyjnych.
Według rankingu w pow. lęborskim pod względem kwoty 
dotacji unijnych zdecydowanie przoduje gmina Wicko. Zajęła 
ona 197 pozycję i w roku 2016 podpisała umowy o dofinanso-
wanie projektów unijnych na kwotę ponad 39 mln zł. Drugie 
miejsce w powiecie (ogólne 199) zajęła Łeba z kwotą blisko 38 
mln zł. Za nią, na 218 pozycji stoi Lębork z wynikiem blisko 35 
mln zł. W rankingu na 523 miejscu znalazła się też gmina Nowa 
Wieś Lęborska z wynikiem prawie 11 mln zł.
(AD)
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Wkrótce ruszą długo 
oczekiwane prace 
remontowe w wieży 
zabytkowego ko-
ścioła pw. Najświęt-
szej Maryi Panny 
Królowej Polski przy 
placu Kopernika. 

Renowacja wieży kościoła

rekLAMA                                                                                           10/2018/Pr rekLAMA                                                                                           3/2018/GM

Parafia jest partnerem projektu prowadzonym 
przez Urząd Miejski w Lęborku pn. „Skarby Lębor-
ka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta 
przez odratowanie i wyeksponowanie elementów 
zabytkowego centrum”. Łączna wartość projektu 
to ponad 13 mln złotych, w tym 7 mln 361 tys. zł 
dofinansowania w wysokości (60% kosztów kwali-
fikowanych) z regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. remont zabytkowej wieży pozwoli m.in. na 
otwarcie jej dla turystów.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje utwo-
rzenie sal ekspozycyjno-historycznych na trzech-
czterech poziomach wieży kościoła, z ekspozycją 

dziejów kościoła oraz makiety miasta lub zdjęć 
z zaznaczonymi miejscami widocznymi w wieży, 
utworzenie punktu widokowego na najwyższym 
poziomie wieży, restauracja i odsłonięcie dla zwie-
dzających zabytkowych organów.
Przetarg na remont wieży wygrała w formule 
zaprojektuj i wybuduj firma Polska Inżynieria Artur 
klejna z Lęborka. Wartość robót to ok. 1,5 mln zł. 
W ramach inwestycji przewidziano m.in. przebu-
dowę schodów wewnętrznych i poziomów wieży, 
renowację i przebudowę podstawy dzwonów, 
przebudowę mechanizmu zegarów na cztery od-
dzielne zsynchronizowane, restaurację istniejących 
organów z wykonaniem obudowy przeziernej w 

celu ich ekspozycji Inwestycja ma się zakończyć do 
marca 2019 roku.
W ramach projektu remont czeka także wieżę w 
Sanktuarium św. Jakuba Ap. W tym i przyszłym 
roku wyremontowane zostaną także ulice: Waryń-
skiego (inwestycja w trakcie realizacji), Młynarska, 
Długosza i Armii krajowej (z fragmentami przy-
ległych ulic: chodukiewicza, Przyzamcze, Plac 
Pokoju), oraz fragment murów obronnych przy 
ul. Przymurnej. Zagospodarowany zostanie także 
skwer między ul. Przymurną, a rzeką Łebą. Najważ-
niejszym elementem projektu „Skarby Lęborka…” 
jest gruntowana przebudowa tzw. Wieży ciśnień w 
Parku chrobrego.( UM)
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Prace drogowe na 
ulicy Sosabowskiego
Trwają prace drogo-
we na ulicy generała 
Stanisława Sosa-
bowskiego (etap I).

Gruntowa do tej pory droga na 239 metrowym odcinku od 
Orląt Lwowskich do Dywizjonu 303 zyska kanalizację desz-
czową i asfaltową jezdnię. W kolejnym etapie asfalt pojawi się 
na 229 metrowym odcinku gen. Sosabowskiego od Strzel-
ców Podhalańskich do Powstańców Warszawy. równoległe 
prowadzona jest także budowa ulicy Szarych Szeregów (ok. 
230 metrów).
Budowa ulic gen. Sosabowskiego i Szarych Szeregów to kon-
tynuacja inwestycji drogowych w zachodniej części miasta. W 
grudniu ubiegłego roku asfaltową nawierzchnię zyskała ulica 
Małopolska (etap I). Do końca września 2018 wybudowane 
zostaną pozostałe odcinki ulicy Małopolskiej, Mazowiecka 
oraz Batalionu Zośka. Łącznie będzie to ok. 1800 metrów 
jezdni oraz ok. 1345 metrów kanalizacji deszczowej.
koszt drogowej inwestycji to 2 mln 895 tys. zł.
(UM)

O szeroko pojętej 
współpracy sa-
morządowej roz-
mawiano podczas 
spotkania Starosty 
Lęborskiego z bur-
mistrzami i wójtami 
miast i gmin powiatu 
lęborskiego.

kolejne już spotkanie samorządowców zdomino-
wały temat dróg.  
Podczas konwentu podreślano, że w ramach działań 
samorządu powiatowego w ścisłej współpracy z 
miastami i gminami w ubiegłym roku udało się 
zrealizować 11 drogowych inwestycji na terenie 
powiatu lęborskiego.Na remonty i przebudowy w 
celu modernizacji związanej z poprawą bezpieczeń-
stwa na komunikacyjnych szlakach przeznaczono 
środki w wysokości 2692 330,77 zł. Inwestycje reali-
zowane był w ścisłym partnerstwie z samorządami 
gminnymi, co świadczy o doskonałej współpracy 
na linii samorząd powiatowy – samorządy lokalne i 
identycznym rozumieniu wagi problemu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach.
W ubiegłym roku udało się m.in. przebudować 
drogę Pogorszewo – Janowice, Laska – czerwieniec, 
Unieszynko do skrzyżowania z drogą w kierunku 
cewic, Janowice – redkowice, Popowo – do granic 
powiatu lęborskiego, odcinek drogi Wrzeście – 
Bargędzino.
W opinii uczestników konwentu, to dobry wynik. 
Współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana 
również w roku bieżącym, o czym świadczy bardzo 
zbliżona kwota zaplanowana na drogowe inwesty-
cje, sięgająca 2 633 166,23 zł.
W planie znalazła się m.in. przebudowa drogi po-
wiatowej 1330G w ciągu ul. kaszubskiej, przebudo-

wa odcinka drogi z krępkowic do cewic, odcinka 
Unieszynko – karwica, ul. Dworcowej w Nowej Wsi 
Lęborskiej oraz jezdni drogi powiatowej w miejsco-
wości Okalice.
Sukcesywne remonty i modernizacje dróg powiato-
wych to element przyjętej i zatwierdzonej strategii 
powiatu na lata 2014 – 2020 oraz istotny element 
polityki lokalnego samorządu w części systematycz-
nej poprawy bezpieczeństwa.
Oprócz tematów związanych z modernizacją zaso-
bu komunikacyjnego, konwent omówił także 4-letni 
okres współpracy samorządów, a także nakreślił 
ramy współpracy na rok bieżący.
(SP)

Konwent starosty, 
burmistrzów i wójtów
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Koncertowy  
Dzień Kobiet

Łeba zorganizowała 
koncert zespołu 
Pectus z okazji Dnia 
Kobiet. W wydarze-
niu wzięło udział 
ponad 400 Pań z 
Łeby i okolicznych 
miejscowości.

Wydarzenie miało miejsce 8 marca rckiF Boleniec w Łe-
bie. W trakcie spotkania zaprezentowano okolicznościo-
wą prezentację związaną z genezą  święta na świecie, w 
Polsce oraz oczywiście w Łebie. Wszystkie Panie powitał 
Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński, który 
obdarował uczestniczki spotkania goździkami. 
Gwiazdą wieczoru był zespół PecTUS, który ma na 
swoim koncie takie przeboje jak „To,co chciałbym ci 
dać”,”Barcelona” i „Jeden moment”. 
(MS)
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Ci uczniowie znają  
się na samorządzie
Dwunastu uczniów 
szkół ponadgim-
nazjalnych rywa-
lizowało podczas 
powiatowej edycji 
Pomorskiego Kon-
kursu Wiedzy o 
Samorządzie Teryto-
rialnym.

etap powiatowy konkursu został zorganizowany w Starostwie 
Powiatowym w Lęborku. Do etapu powiatowego konkursu 
przystąpiło 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Lęborskiego, m.in. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Lęborku i „Mechanika”.
Zwycięzcami etapu powiatowego zostali uczniowie z najwyż-
szą punktacją:
I miejsce - Marta Browarczyk - uczennica Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Lęborku (nauczyciel przygotowujący 
Adam Podlewski)
II miejsce - Julia Wenta - uczennica Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1 w Lęborku (nauczyciel przygotowujący: 
Tomasz Tutak).
III miejsce - Jakub Herczyk - uczeń Zespołu Szkół Gospodarki    
Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (nauczyciel przygoto-
wujący: krzysztof Piwka).
Wygrani uczniowie będą reprezentować Powiat Lęborski na 
szczeblu wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 12 kwiet-
nia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
(SP)
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O stażach na konferencji
W Zespole Szkół 
Mechaniczno-
Informatycznych 
zorganizowano 
konferencję  
„Staże i praktyki 
zawodowe - 
współpraca 
z pracodawca-
mi w powiecie 
lęborskim”.

Spotkanie było częścią  projektu „kompetencje zawodowe in-
westycją w przyszłość powiatu lęborskiego” dofinansowanego 
ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe powiatu 
oraz gmin, przedsiębiorcy oraz  dyrektorzy instytucji z powia-
tu lęborskiego oraz powiatów ościennych, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, doradcy zawodowi, uczniowie oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego.
katarzyna Miłosz, mkoordynator projektu „kompetencje zawo-
dowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” zapre-
zentowała podsumowanie działań projektowych w 2017 roku 
zwracając uwagę w szczególności na zakres i formy wsparcia, 
z których korzystają uczestnicy projektu.
O znaczeniu staży oraz praktyk zawodowych w nabywaniu 
umiejętności praktycznych opowiedziała Irena Małachowicz, 
doradca zawodowy z Powiatowego centrum edukacji - Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych. O zaletach staży oraz praktyk za-
wodowych opowiedzieli uczniowie, którzy brali w nich udział.
(SP)
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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...

Kobiety Mafii 
Sensacyjny/135min/Polska

Bela, była funkcjonariuszka poli-
cji, dostaje od ABW zadanie roz-
pracowania szajki przestępczej 
handlującej narkotykami. Aby jej 
misja się powiodła, musi rozpo-
cząć współpracę z mafią. 

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.

Czwartek, 22.03.2018
15:30 - Jaskiniowiec
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Piątek, 23.03.2018
15:30 - Jaskiniowiec
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Sobota, 24.03.2018
15:30 - Jaskiniowiec
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Niedziela, 25.03.2018
14:00 - Tymoteusz wśród ptaków 
– spektakl teatralny dla dzieci od 
lat 4
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Poniedziałek, 26.03.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 27.03.2018
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Środa, 28.03.2018
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Czwartek, 29.03.2018
17:15 - Pittbull. Ostatni pies 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Piątek, 30.03.2018
16:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 
18:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Sobota, 31.03.2018
Kino nieczynne

Niedziela, 1.04.2018
Kino nieczynne

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

Koncert Tomasza Stockingera
Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata” 
zaprasza na koncert 
pod tytułem „Już nie 
zapomnisz mnie” 
w wykonaniu To-
masza Stockingera, 
wybitnego polskiego 
aktora teatralnego i 
filmowego.

ecital „Już nie zapomnisz mnie”, to piękne 
wspomnienie dwudziestolecia międzywojen-
nego w muzyce i słowie. Wieczór spędzimy w 
klimacie najpiękniejszych szlagierów polskie-
go kina przedwojennego.
Tytuł programu pochodzi od piosenki „Już 
nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny 
motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomnia-
na melodia” z 1938 roku. recital jest wiązanką 
piosenek polskiego kina przedwojennego, w 
rytmie walca i tanga przy akompaniamencie 
pianisty, jak za dawnych, dobrych lat. Wraca 
do nas łagodnym uśmiechem i przenosi do 
magicznego dwudziestolecia. Ten program to 
elegancja i szyk minionych lat, wciąż tak żywo 
wspominanych. 
Artyście będzie akompaniował wybitny polski 
pianista – Stefan Gąsieniec.
koncert zapowiedziano na niedzielę, 22 
kwietnia 2018 roku w kinie„Fregata” przy ulicy 
Gdańskiej 12 w Lęborku. Początek koncertu o 
godzinie 18. Bilety w cenie 25 złotych dostęp-
ne są w kasie kina. Wejściówki można nabywać 
również za pośrednictwem strony interneto-
wej www.lck-fregata.pl.

Tomasz Stockinger  
- ukończył  PWST w Warszawie  
w 1978 r., od tego czasu nieprze-
rwanie związany z teatrem, ki-
nem, telewizją, a także estradą jest 
dziś jednym z najbardziej rozpo-
znawanych polskich aktorów. Syn 
znanego aktora Andrzeja Stockin-
gera kontynuuje również  rodzin-
ne  muzyczne tradycje. W 2005 
r. nagrał solową płytę z Polskim 
Radiem pt. „Melodią wracasz do 
mnie”. Karierę teatralną zaczął 
w Teatrze Dramatycznym pod 
dyrekcją Gustawa Holoubka, 
później współpracował z innymi 
warszawskim teatrami:Kwadrat, 
Scena Prezentacje, Syrena, Roma 
i Komedia. Obecnie aktor wystę-
puje w warszawskiej Kamienicy.

W Bibliotece Miej-
skiej w Lęborku od-
będą się warsztaty 
dla dzieci w wieku 
szkolnym, od 7 do 
13 lat, które będą 
rozwijać kreatyw-
ność i zdolność do 
ciągłych poszuki-
wań i zadawania 
pytań.

Edukarium czyli nauka w akcji
W ramach warsztatów zaplanowano m.in 
zajęcia „Magiczna Mgiełka i suchy lód”.
-Uczestników warsztatów zaprosimy do uda-
nia się z nami w podróż do krainy naprawdę 
niskich temperatur i poznania natury gazów. 
Sprawdzimy, jak ciężki jest ditlenek węgla 
i czy chmurkę można zamknąć w dłoni. 
Sprawdzimy, czy pusta szklanka jest napraw-
dę pusta – zapowiadają organizatorzy.
Uczestnicy zajęć będą mogli złapać w dłonie 
super-ciężkie bańki, zobaczyć jak szybko 
stworzyć gaśnicę i wodę gazowaną. 
Inne warsztaty to Archeolabium, czyli tajem-
nice minionych wieków.
któż nie chciałby być jak Indiana Jones– ta-
jemnice, łamigłówki, szyfry, niesamowite 
odkrycia i świetna zabawa.To wszystko czeka 
na was podczas warsztatów w naszym Arche-

olabium. Zostaniecie świadkami eksperymen-
tów archeologicznych związanych z różnymi 
aspektami życia człowieka, począwszy od 
epoki kamienia, po późne średniowiecze. 
Główne blok to strefa wykopalisk (tajemnice 
minionych epok),warsztaty z pisma hierogli-
ficznego i tajemnice malowideł naskalnych.
W kwietniu interaktywne warsztaty z elemen-
tami chemii, fizyki, eksperymentów i dobrej 
zabawy poprowadzi firma SmartLab. Na 14 
kwietnia zaplanowano zajęcia Magiczna 
mgiełka i suchy lód,. 28 kwietnia będą miały 
miejsce Warsztaty Archeo
Zajęcia będą odbywały się w grupach, w so-
boty w godz. 11:00-12:00 i 12:15-13:15. Bilety 
do nabycia w wypożyczalniach biblioteki. 
koszt 15 zł za jedno spotkanie, za oba warsz-
taty 25 zł. (BM)
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Powstanie plaża dla palaczy

Powiew poezji  
we „Fregacie”
68 osób rywalizowa-
ło podczas szóstej 
edycji konkursu 
recytatorskiego 
„Wiosenny Powiew 
Poezji im. Gustawa 
Holoubka”.

Tancerki z SP 8 
Lębork wróciły z pu-
charami z ogólno-
polskiego Festiwalu 
Tańca Nowoczesne-
go „City of Dance” 
w Białymstoku.

Główną ideą przyświecającą konkursowi 
jest promowanie kultury słowa, umie-
jętności pięknego wysławiania się, a 
także promocja utalentowanych recyta-
torsko dzieci. W konkursie wzięło udział 
68 uczestników. Podobnie jak w latach 
poprzednich, jury nie znało imion ani 
nazwisk uczestników, a w trakcie trwania 
konkursu nie widziało recytujących osób. 
konkurs był więc całkowicie anonimowy.
W jury zasiadali: dr Bogdan Libich, wielo-
letni dyrektor I LO jako przewodniczący, 
Adam Wiśniewski, Zofia Biskupska-Lisiec-
ka, dyrektor Biblioteki Miejskiej, Teresa 
Szczepańska, dyrektor Młodzieżowego 
Domu kultury oraz Anna Gołębiowska-ru-
sak, właścicielka Agencji Turystyczno-Arty-
stycznej Przygoda.
Nagrody wręczyli Starosta Powiatu Lębor-
skiego Teresa Ossowska - Szara i Burmistrz 
Miasta Lęborka, Witold Namyślak.  Wśród 
nagród znalazły się warsztaty ufundowane 
przez Teatr Muzyczny im. Danuty Badusz-
kowej w Gdyni, nagrodą za I miejsce w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych był 
zegarek esprit.
(UM)

Wygrani:
w kategorii klas I-III:
I miejsce: Zuzanna Pobudkiewicz (Szkoła Pod-
stawowa w Wicku)
II miejsce: Julia rychter (Szkoła Podstawowa 
w Łebie)
III miejsce: Małgorzata kozłowska (Zespół 
Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej)
w kategorii klas IV - VI:
I miejsce: Dorota Suszko (Zespół Szkół w No-
wej Wsi Lęborskiej)
II miejsce: Dagmara Linsztedt (Zespół Szkół w 
cewicach)
III miejsce: Anna kąkol (Szkoła Podstawowa nr 
8 w Lęborku)
w kategorii kl. 7 SP i  klasy 2, 3 gimnazjalne:
I miejsce: Wiktoria Wiśniewska (Gimnazjum nr 
1 w Lęborku)
I miejsce: Zofia Parcej (Gimnazjum w Wicku)
III miejsce: Oliwia Łuc  (Społeczna Językowa 
Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku)
w kategorii szkół średnich:
I miejsce: klaudia Bodnar (Zespół Szkół Gospo-
darki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)
II miejsce: Julia Pioch (Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku)
III miejsce: Paulina Szymikowska (II Liceum 
Ogólnokształcące w Lęborku)

rekLAMA                                                                                                                                                                   2/2018/AP

Gmina miejska Łeba na przestrzeni ostatnich lat w spo-
sób znaczący uporządkowała sytuację na łebskiej plaży 
podczas letniego wypoczynku turystów. W roku 2016 
wyznaczona została specjalna strefa na spacery plażą 
z psami. rok później wyznaczono fragment plaży dla 
naturystów po zachodniej części plaży w kierunku Sło-
wińskiego Parku Narodowego. Mając na uwadze komfort 
wypoczynku turystów jak również ochronę środowiska 
urzędnicy postanowili  wyznaczyć tym razem strefę dla 
osób palących papierosy. Jest to ukłon w kierunku zna-
czącej liczby turystów.
- Do Urzędu Miejskiego w Łebie już od dawna wpływały 
sygnały, że wielu turystów wypoczywających na plaży 
w naszym mieście po wypaleniu papierosa wyrzuca 
„przysłowiowego peta” za siebie, w piasek. Nadeszła pora 

aby zrobić z tym porządek. – mówi Andrzej Strzechmiń-
ski, Burmistrz Miasta Łeby. 
Wyznaczone miejsca dla „palaczy” będą mieściły się w za-
cisznych miejscach zaraz przy przebieralniach. Zostaną 
odpowiednio oznaczone tabliczkami informacyjnymi 
„Strefa Palacza/Smoking Area”
W tych strefach zainstalowana zostanie estetyczna, 
kamienna popielnica, a w niej piasek morski. W począt-
kowej fazie planuje się stworzyć 10 takich stref, zarówno 
po stronie wschodniej i zachodniej.
- Dochodziło czasem do takich sytuacji gdzie turyści 
pozwalali sobie miedzy sobą na dość ostre przepychanki 
słowne ze względu na dym papierosowy - dodaje Bur-
mistrz Miasta Łeby. 
(UMŁ)

Sukces na  
festiwalu w 
Białymstoku

Na festiwalu SP 8 Lębork  
reprezentowało 19 
tancerek: e. raczyńska, 
L. kuczwalska, J. Fiet-
kiewicz, k. Gerdowska, 
M. Lange, W. Puź, O. 
Wójcik, M. Szkudlarek, k. 
romaniuk, J. Fudala, Z. 
Przygocka, P. Przychod-
na, J. Dawidowska, W. 
Bojke, W. Wasilewska, r. 
Pilarska, D. kuczwalska, 
A. Ludwig, P. Saczkowska 
z grup: TeSS, PerLeS i 
TeMPO (op. Mirosła-
wa Jóźwiak i klaudia 
Jóźwiak). Prezentacje na 

scenie wyszły znakomicie.
choreografie zespołowe zdobyły: 2 złote puchary – TeMPO 
(jazz dance, IFT), 4 srebrne – TeSS (Freestyle, modern jazz), 
PerLeS (Jazz dance) i TeMPO (współczesny), 1 brązowy – 
PerLeS (IFT). Prezentacje w duetach i solo również zostały 
wysoko ocenione przez jury festiwalowe. Tancerki przy-
wiozły 13 złotych medali, 14 srebrnych i 3 brązowe. Złote 
medalistki to: M. Szkudlarek, k. romaniuk, J. Dawidowska 
(3), W. Wasilewska (4), D. kuczwalska, r. Pilarska (2), W. 
Bojke. Srebrne medale zdobyły: O. Wójcik (4), k. romaniuk, 
M. Szkudlarek, P. Przychodna, J. Dawidowska (2), W. Wa-
silewska, r. Pilarska, P. Saczkowska, W. Bojke (2). Brązowe 
wywalczyły: r. Pilarska (2), J. Dawidowska.
Zawody przebiegały w atmosferze fair play. Organizator 
zapewnił finalistom festiwalu nagrody rzeczowe, maskotki, 
dyplomy, puchary i medale. (SP)
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Ukraińcy chętnie 
przyjeżdżają na 
Pomorze, ale więk-
szość przedsiębior-
ców nie zamierza 
zwiększać zatrud-
nienia. Pomorski 
rynek pracy zbadał 
Wojewódzki Urząd 
Pracy.

95 uczniów z Po-
morza zdobędzie 
licencję operatora 
bezzałogowców. 
Poznają teoretycz-
ne podstawy prawa 
lotniczego oraz na-
uczą się praktycz-
nej umiejętności 
pilotażu.

yniki badań zostały przed-
stawione na seminarium 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. 
Uczestniczyli w nim samorzą-
dowcy, przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, organizacji 

pracodawców, związków zawodowych, instytucji 
szkoleniowych, agencji zatrudnienia i akademic-
kich biur karier.

Chcą tu żyć i pracować
Obywatele Ukrainy coraz częściej wybierają Po-
morze jako miejsce życia i pracy. Z analizy ponad 
4 tys. wywiadów wynika, że za pracą przyjeżdża 
więcej mężczyzn niż kobiet (56 vs. 44 proc.) i są to 
osoby młode (między 25. a 34. wwrokiem życia). 
Doceniają region za atrakcyjność i dużą liczbę 
ofert, obecność mniejszości ukraińskiej, a także 
szanse podwyższenia kwalifikacji i podobieństwo 
kulturowe. Aż 92 proc. z nich chce się integrować, 
a ponad połowa zostać tu na stałe. Uzależniają to 

w dużej mierze od tego, czy otrzymają pozwole-
nie na pobyt. W tej chwili przeważają Ukraińcy, 
którzy mieszkają na Pomorzu powyżej 2 lat.

Ukraińcy na Pomorzu
Także pomorscy przedsiębiorcy chętnie zatrudnia-
ją obcokrajowców. Świadczy o tym zwiększająca 
się z roku na rok liczba oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy przez obywateli 
Ukrainy. W 2014 roku było to 5,8 tys. wniosków, 
a w 2017 roku aż 120,2 tys. (czyli ponad 10 tys. 
oświadczeń miesięcznie). 
– Ukraińcy są cenną siłą na rynku pracy naszego 
regionu – wyjaśnił Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – rozmawiamy 
z lokalnymi samorządowcami na temat kondycji 
firm. Od pewnego czasu przewija się problem za-
trudnienia cudzoziemców, bez których wiele firm 
może mieć problem z kontynuowaniem działal-
ności i rozwoju. Na przykład w kwidzynie pracuje 
ponad 800 ukraińskich obywateli, a największy 
eksporter żywotności w Polsce, firma Mar-Pol 

z Słupska, zatrudnia ponad 4000 cudzoziemców. 
Bez ich pracy nie byłaby w stanie dziennie wysłać 
20 tirów towarów w świat.

Czy przedsiębiorcy nadal 
będą zatrudniać?
Pomorski rynek pracy jest cały czas otwarty, 
mimo że ponad połowa przedsiębiorców nie 
przewiduje zwiększenia zatrudnienia w swojej 
firmie. O nowych pracowników będzie starało się 
15 proc. pracodawców, a około 30 proc. nie ma 
jeszcze sprecyzowanych planów zatrudnienia. 
Na taką sytuację wpływ mają m.in. zbyt wysokie 
koszty zatrudnienia, zastoje finansowe firm, ale 
też trudności ze znalezieniem odpowiedniej kadry 
na rynku. część firm wykazuje pewne problemy 
w rekrutacji nowych pracowników, wśród których 
wymieniają m.in. zbyt wysokie oczekiwania finan-
sowe kandydatów, za małe doświadczenie i zbyt 
małą elastyczność w podejmowaniu zadań oraz 
nieodpowiednie kompetencje.
(aw)

W

RyneK
PRacy Pod 
KontRolą

Pomorska młodzież  
będzie latać dronami

Zajęcia będą realizowane w całym województwie. 
Po kursie uczniowie będą mogli przystąpić do 
państwowego egzaminu w Urzędzie Lotnictwa 
cywilnego.
Drony to przyszłość
We współczesnym świecie drony są coraz bardziej 
powszechne i stosowane są nie tylko jako narzę-
dzie sportowe i rozrywkowe.  – Potwierdzają to 
dane, jakie otrzymujemy od pracodawców i służb 
zatrudnienia. Dotyczy to trzech zawodów: technik 
informatyk, technik mechatronik i technik bu-
downictwa. W kluczowych dla Pomorza gałęziach 
gospodarki takich, jak elektronika czy budow-
nictwo drony będą coraz bardziej powszechne 
– informuje Adam krawiec, dyrektor Departa-
mentu edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego. – Na przykład 
bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane 
są w geodezji, gdzie sprawdzają i wytyczają gra-
nic działek oraz w budownictwie do sprawdzania 
stanu dachów czy kominów. Stąd właśnie pomysł 
zorganizowania szkoleń dla operatorów dronów 
– dodaje.
Latać dronem nie każdy może
Aby zostać operatorem bezzałogowego statku 
powietrznego trzeba posiadać stosowne upraw-

nienia. egzaminy przeprowadza Urząd Lotnic-
twa cywilnego. kursy mogą organizować tylko 
certyfikowane jednostki. – Program szkolenia 
jest opracowany przez ULc i może być realizo-
wany tylko przez wykonawcę wpisanego na 
listę urzędu. W Polsce mamy 54 takie jednostki, 
w naszym województwie jest ich 6 – opowiada 
Adam krawiec.
Dla kogo kursy?
Szkolenia będą organizowane w ramach realizo-
wanego przez samorząd województwa pomor-
skiego programu motywacyjnego dla uczniów 
szkół zawodowych. – co ciekawe, uczniowie 
sami dopytywali o tego rodzaju szkolenia, a my 
też chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
i pasjom młodych ludzi. Zwłaszcza jeśli ich  pasja 
łączy się z wykonywanym zawodem – mówi 
dyrektor krawiec. W kursach weźmie udział 95 
uczniów z 11 miejscowości. – chcieliśmy, aby 
szkolenia odbywały się nie tylko w dużych mia-
stach, ale i w mniejszych ośrodkach. Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego podjął właśnie uchwałę 
o rozpoczęciu procedury przetargowej– dodaje. 
kursy rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu 
wykonawcy.
(PO)
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Na początku kwiet-
nia rozpoczną się 
bezpłatne zajęcia 
nordic walking dla 
seniorów.

Organizatorami zajęć dla osób w wieku 50 plus jest Stowarzy-
szenie kreativsport. 
- Na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami marszu Nordic 
Walking zapraszamy w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec, 
w każdy poniedziałek i środę (oprócz świąt) w godzinach 17:30 
do 18:30. 
O przybycie na zajęcia prosimy 5 minut wcześniej. ruszamy 
punktualnie – podkreślają organizatorzy.
Zajęcia odbywać się będą w lesie przy Stadionie Miejskim 
w Lęborku oraz na stadionie. Spotkania odbywać się będą 
szawsze w tym samym miejscu, na parkingu basenu rAFA, 
przy głównym wejściu na stadion.
Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 50+, ale nie tylko. 
Organizatorzy zapraszają każdego, kto chce aktywnie spędzić 
wolny czas. 
W czasie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: prawi-
dłowej techniki Nordic Walking i jej zalet, korzyści płynących 
z podejmowania systematycznej aktywności fizycznej dla 
organizmu, prawidłowej postawy ciała w ruchu oraz w pozycji 
siedzącej i stojącej, funkcjonalności i zastosowania ćwiczeń 
w życiu codziennym - samodzielnego wykorzystywania taśm 
Pilates do ćwiczeń domowych.
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę tre-
nerską oraz doświadczonych wolontariuszy.
(BG)

nordic 
Walking  
dla Seniorów

5 zespołów rywali-
zowało w ramach 
premierowej edycji  
Turniej Piłki Siatko-
wej Pracowników 
Samorządowych.

Nowa 
Wieś 
świetnie 
gra 
w siatkę!

Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów: Starostwo Lębork, 
Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urząd Gminy cewice, 
Urząd Gminy Wicko i Urząd Miasta Łeba. Grano systemem 
„każdy z każdym” do 2 setów do 25 pkt. W każdej drużynie 
musiała grać co najmniej jedna kobieta. 
Turniej rozgrywany był na dobrym, wyrównanym pozio-
mie, a poszczególne spotkania niejednokrotnie kończyły 
się niewielką przewagą punktów. 
Najlepszą drużyną turnieju okazali się samorządowcy 
Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, którzy wygrali wszyst-
kie swoje mecze bez straty seta, a nowowiejska zawod-
niczka Adriana Tomasiewicz wybrana została najlepszą 
siatkarką tych zawodów. Zwycięska drużyna wystąpiła w 
składzie:Błażej Makurat (kapitan), Łukasz Mertowski, Woj-
ciech Gużniczak, Adam kuźmicz, Aleksandra Tomasiewicz, 
Adriana Tomasiewicz i Ilona Tandek.
Na zakończenie bardzo udanej imprezy wszystkim druży-
nom wręczono puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy. Statuetkami uhonorowano najstarszego zawod-
nika - Sławomira  (nwL)
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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.
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Lęborka
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WYNAJMĘ
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEStEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

cZY ktoś szuka fajnej 49-latki na stałe? 
Tel. 884 731 241

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

RÓŻNE

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

SIANOKISZONKA, 120 x 120, dobra, 70, 
rotacyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

SPRZEDAM wersalkę w brązie na gwaran-
cji, 200 x 120,  po rozłożeniu, cena 580 zł, 
tel. 510 501 955

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy, transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach 120 x 150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM kuchenkę mikrofalową, 80 zł, 
tel. 695 230 080, Gościcino

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

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

ZłOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

SKUPUJEMY 
StARE MILItARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl
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#GramyDlaLeborka

Pogoń 
walczy  
i WygRyWa

Cztery pytania do trenera Lewandowskiego  

Ostatnie tygodnie 
w seniorskiej druży-
nie przyniosły wiele 
zmian. W zespole 
doszło do dużych 
roszad kadrowych, 
jest też nowy trener. 
Cel pozostał ten 
sam. Wygrywać 
i wdrażać do senior-
skiej piłki kolejne 
pokolenia wycho-
wanków.

Przed seniorską drużyną Pogoni dużo wyzwań. 
Zawirowania z wysokością sportowej dotacji na 
rok 2018 oraz konsekwentnie spłacane zobowią-
zania z czasów III ligi wymusiły wdrożenie planu 
oszczędnościowego. cel klub ma jeden. Zamknąć 
w najbliższych miesiącach temat rozliczeń za III 
ligę, która mocno nadwyrężyła nieoszacowany 
klubowy budżet w zeszłym sezonie i budować 
zespół na przyszły sezon. 3. miejsce w tabeli po 
dwóch wiosennych kolejkach IV ligi daje komfort 
i pozwala odważniej stawiać na młodych zawod-
ników, w większości wychowanków, którzy na 
poziomie IV ligi mają zbierać doświadczenie. Ma 
ono zaprocentować kolejnych sezonach. Ogrywa-
nie to ku niezadowoleniu kibiców czasem może 
odbić się na wynikach. To jednak jedyna droga, 
by zbudować przy ograniczeniach finansowych 
w kolejnych latach silny zespół. Do drużyny do-
łączyło też kilku zawodników z pogranicza V i IV 
ligi mających ambicję pozostać na tym wyższym 
poziomie.
Debiut trenera Grzegorza Lewandowskiego w IV 

lidze wyszedł bardzo dobrze. Drużyna Pogoni 
w pierwszej wiosennej kolejce zagrała kapitalny 
mecz z rezerwami ekstraklasowej Arki. Walka, 
dużo włożonego serca i szybkie tempo przez 90 
minut bardzo spodobało się przybyłym na kuso-
cińskiego kibicom. Pogoń wygrała z Arką 1:0 po 
golu Piotra kozdry w 8 minucie spotkania. Warto 
dodać, że w składzie młodej drużyny Arki grali 
także zawodnicy z pierwszej kadry żółto-niebie-
skich: brazylijczyk Marcus da Silva oraz zawodnik 
ze stażem m.in. w młodzieżowych drużynach 
Bayernu Monachium Sambea kakoko. 
W drugim ligowym meczu, tym razem z rezer-
wami pierwszoligowej Drutex Bytovii Bytów 
Pogoń musiała uznać wyższość gości z Bytowa 
(0:1), którzy do gry desygnowali jeszcze więcej za-
wodników z pierwszoligowego zespołu niż Arka. 
Warto odnotować w tym meczu debiut w roz-
grywkach IV ligi dwóch wychowanków Pogoni: 
Wiktora Miotka z rocznika 2001 oraz Przemysława 
Śliwińskiego z rocznika 1998.
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Kadra Pogoni Lębork na rundę 
wiosenną sezonu 2017/2018

Bramkarze: 
Michał katzor (1990) 
Paweł krasiński (1986) 
  
obrońcy: 
Wojciech Musuła (1983) 
Mateusz Ulatowski (1991)
Piotr Łapigrowski (1981)
Jakub Nowakowski (1984)
Mateusz Stankiewicz (1990) 
Michał kliński (2000) 
kamil Frącek (2000) 
Jakub Michor (2002) 
Przemysław Śliwiński (1998) 
 
Pomocnicy: 
Maciej Szymański (1988) 
Piotr kozdra (1991) 
Łukasz Janowicz (1996) 
Gracjan Miszkiewicz (1995) 
Łukasz kłos (1982
Wiktor Miotk (2001)
kamil klimas (1997) 
Filip krefft (2000) 
kamil Brzozowski (2000) 
Dariusz krzysztofik (1995) 
 
napastnicy: 
Mateusz Zanewycz (1998) 
Jędrzej Waczkowski (1995) 
 
Trener: 
Grzegorz Lewandowski 
 
asystent trenera: 
Wojciech Musuła 
 
Kierownik Drużyny: 
Maciej Frącek 

najbliższe mecze Pogoni w Lęborku
28 marca 2018 (środa, godz. 16.30) 
Pogoń Lębork - Stolem Gniewino  
 
1/8 Pucharu Polski, 4 kwietnia 2018 (środa, godz. 17)  
Pogoń Lębork – Anioły Garczegorze  
 
 14 kwietnia 2018 (sobota, godz. 17) 
Pogoń Lębork - Gedania Gdańsk

Kadra Pogoni Lębork,  
sezon 2017/2018 (wiosna)

Cel Pogoni w rundzie wiosennej?
- Prezesi oczekują że na koniec sezonu 
Pogoń ma być w tej górnej połowie tabeli. 
Uważam, że jest o to w naszym zasięgu. 
Oczywiście, mam inny zespół niż trener Wal-
kusz. Odeszło kilku kluczowych zawodników, 
na ich miejsce przyszli nowi, to wszystko jest 
w przebudowie.
jak ocenia trener bazę, warunki treningo-
we, organizacyjne Pogoni?  
- Baza treningowa, organizacja i podejście 
ludzi z którymi tu pracuje to wielki pozy-
tyw. Pracowałem w swojej karierze w wielu 
miejscach w tym na zapleczu ekstraklasy i 
widziałem dużo. Pogoń, może oprócz finan-
sów przygotowana jest do gry na poziomie 3 
ligi. Dlatego cieszy mnie, że mogę pracować 
w takim miejscu.
Którzy zawodnicy stanowili będą o sile 
zespołu?  

- Mam już trzon zespołu i na pewno ważne 
role odgrywać będzie w nim Musuła, Szy-
mański, Łapigrowski, kłos czy katzor. Pozy-
tywną ikonką zimowych przygotować to dla 
mnie Gracjan Miszkiewicz. Jest to zawodnik 
z możliwościami, wzrostem, siłą, dynamiką i 
przy tym wszystkim jest techniczny. Musi być 
tylko konsekwentny w wyborach i skupić się 
na jednym.
Pogoń mocno stawia na wychowanków. 
Co młodzi piłkarze musza zrobić by na 
dobre zafunkcjonować w dorosłej piłce?  
- Praca, praca i jeszcze raz praca. Młody czło-
wiek wchodzący do dorosłej piłki musi być 
odporny, silny i przygotowany na niepowo-
dzenia. Nie można się tym zniechęcać tylko 
walczyć. Ja na pewno wszystkim dam szansę 
na grę i pokazanie swoich możliwości.
(PL)
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