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W auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku odbyło się uroczyste 
spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego.

Do zdarzenia doszło 9 grudnia około godz. 
23:00 przy ul. Głowackiego w Lęborku. Tam 
zawalił się budynek tzw. starej rzeźni. O zda-
rzeniu poinformował służby ratownicze bez-
domny, który jak twierdził, widział jak gruzy 
przygniotły nocującą tam kobietę.

Na miejsce przyjechało 12 zastępów 
straży pożarnej i natychmiast przystą-
piono do poszukiwań. Znaleziono dwóch 
przebywających tam wcześniej męż-
czyzn. Kobiety jednak nie odszukano. 

Jak się okazało, zawalenie budynku nie 
było przypadkowe. Dzień wcześniej do-
konywano jego rozbiórki.

Zawalił się budynek „starej rZeźni” w lęborku
Zawalił się budynek przy 
ul. Głowackiego w Lębor-
ku. Pod gruzami szukano 
ciała kobiety.
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W auli KWP w Gdańsku przy 
ul. Biskupiej odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku i przedstawicieli 
kadry kierowniczej podle-
głych jednostek. Wśród za-
proszonych gości byli przed-
stawiciele współpracujących 
służb i instytucji. Uroczystość 
uświetnił swoją obecnością 
Jego Ekscelencja Zbigniew 
Zieliński. Obecny był także 

Wojewoda Pomorski – Pan 
Dariusz Drelich.
Spotkanie rozpoczęło się od 
wręczenia nagród motywacyj-
nych za osiągnięcia w służbie, 
przyznanych przez Komen-
danta Głównego Policji gen. 
insp. dra Jarosława Szymczyka 
sześciu policjantom garnizonu 
pomorskiego – z KPP w Lębor-
ku i KPP w Kościerzynie.
Z Komendy Powiatowej Policji 
w Lęborku wyróżnieni zostali  

policjanci , mł. asp. Bartłomiej 
Świtka, sierż. sztab. Leszek 
Lewandowski, sierżant szta-
bowy Rafał Kos oraz sierżant 
sztabowy Bartosz Fuczka, 
którzy uczestniczyli w akcji 
ratowniczej w dniu 30 wrze-
śnia w nocy na ul. Pileckiego 
w Lęborku. Wszyscy policjan-
ci na co dzień pełnią służbę 
w Referacie Patrolowo – In-
terwencyjnym w komendzie 
w Lęborku.

Lęborscy policjanci
nagrodzeni

Trzy potrzebujące
rodziny i świąteczna akcja
Wolontariusze grupy „Pomagamy Lębork” organizują 
świąteczną zbiórkę dla trzech potrzebujących rodzin 
z okolic Lęborka.

Tego typu akcja w minione 
święta cieszyła się dużą po-
pularnością. Grupa „Pomaga-
my Lębork” nie zwalnia tempa 
i wczoraj ogłosiła drugą edy-
cję wydarzenia. 

- Zbliżają się święta. Chcemy 
zrobić niespodziankę 3 naj-

bardziej potrzebującym rodzi-
nom, którym już pomagaliśmy. 
Większość rodzin święta spędzi 
skromnie, dlatego chcielibyśmy 
w miarę możliwości pomóc. 
Organizujemy zbiórkę żywno-
ści długoterminowej, słodyczy 
i środków czystości. Może ktoś 
byłby w stanie zrobić prezenty 

dla dzieci? Serdecznie zachę-
camy do włączenia się do akcji 
- czytamy na Facebook’u grupy 
„Pomagamy Lębork”.

Więcej informacji można uzy-
skać w wiadomości prywatnej 
na profilu grupy bądź pod nu-
merem +48573068813.

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?
NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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Na początku grudnia zakończył się wieloetapowy  
remont ulicy Węgrzynowicza.

Dyżurny lęborskiej poli-
cji otrzymał zgłoszenie 
o potrąceniu piesze-
go na drodze między 
miejscowością Popowo 
a Zakrzewo w gminie 
Cewice. W kilka minut 
na miejsce dojechali 
policjanci, którzy usta-
lili na miejscu, że jadący 
w kierunku Zakrzewa 
39-letni kierowca sa-
mochodu VW potrącił 
56-letniego mężczyznę 
w momencie, gdy wy-
konywał manewr wy-
przedzania. W wyniku 
tego manewru doszło 
do najechania na bok 

roweru, który prowa-
dzony był przez 56-
letniego mieszkańca 
gminy Cewice. Potrą-
cony mężczyzna został 
przewieziony do szpi-
tala, a pojazdy zostały 
zabezpieczone.
Jak się okazało kierujący 
VW był w stanie po użyciu 
alkoholu. Wykonane na 
miejscu przez policjantów 
oględziny i zabezpieczo-
ne ślady będą stanowić 
dowód w prowadzonym 
przez policję postępowa-
niu. Za spowodowanie wy-
padku grozi nawet do 8 lat 
pozbawiania wolności. 

jechał „na promilach”i potrącił piesZego!
Policjanci z Lęborka zabezpieczali miejsce potrącenia 
pieszego. Do zdarzenia doszło pomiędzy miejscowo-
ścią Popowo a Zakrzewo w gminie Cewice.
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W ramach prac wyremonto-
wano na długości 245 metrów 
chodniki po obu stronach ulicy 
oraz wybudowano kilkadziesiąt 
nowych miejsc postojowych od 
strony szpitala, także dla osób 
niepełnosprawnych. Było to 
możliwe m.in. dzięki przesunię-
ciu ogrodzenia szpitala. Zmie-
niono także system parkowania 
na tej obleganej przez kierow-
ców ulicy wprowadzając zakaz 
parkowania po jednej stronie 

jezdni. Taka organizacja ruchu 
powinna wyeliminować zasta-
wianie samochodami wjazdu 
do szpitala i prywatnych po-
sesji. W ramach remontu po-
łożono nowy asfalt na całej 
długości ulicy oraz udrożniono 
wjazd dla samochodów z ulicy 
Węgrzynowicza w Handlową. 
Przy ul. Handlowej wybudo-
wano też kilka dodatkowych 
miejsc postojowych. Zakres 
prac drogowych objął 1230m2 

chodników, 970m2 parkingów 
i zjazdów oraz 245 metrów as-
faltowej jezdni. Łączny koszt 
wszystkich prac wyniósł ok. 
441 tys. zł.
W kolejnym etapie robót dro-
gowych przewiduje się wy-
odrębnienie na wysokości 
zakrętu kolejnych kilkuna-
stu miejsc parkingowych, po 
wcześniejszym wyburzeniu 
budynku handlowego i prze-
sunięciu ogrodzenia szpitala.   

Do przestępstwa doszło 
w środę (05.12.br.) w jednym 
ze sklepów na terenie gminy 
Wicko. Ekspedientka zauwa-
żyła kradzież artykułów ze 
sklepu i usiłowała zatrzymać 
złodzieja. Ten jednak nie zwa-
żając na słowa kobiety, aby 
pozostawił towar, kierował 
się do wyjścia, nie płacąc za 
niego. Mężczyzna zaczął gro-
zić kobiecie uszkodzeniem 
ciała i zniszczeniem mie-

nia, posługując się przy tym 
trzymanym w ręku nożem. 
Policjanci szybko pojechali 
we wskazane miejsce i usta-
lili dane sprawcy. 29-latek 
stał ze skradzionym towarem 
przed sklepem. Natychmiast 
został zatrzymany, a skra-
dziony towar wrócił na półki 
sklepowe. Mundurowi w trak-
cie penetracji terenu przy 
sklepie ujawnili nóż, którym 
posługiwał się mężczyzna. 

Śledczy postawili mu zarzut 
kradzieży rozbójniczej. Męż-
czyzna znany był lęborskim 
policjantom, wcześniej był już 
karany za przestępstwa prze-
ciwko mieniu. 
Sąd na wniosek policjantów 
i prokuratora postanowił o za-
trzymaniu mężczyzny w aresz-
cie śledczym.
Za kradzież rozbójniczą grozi 
kara pozbawienia wolności do 
10 lat.

Archeologiczne badania wyko-
paliskowe prowadzone są obec-
nie w ulicy Franciszkańskiej 
w Lęborku i realizowane są już 
od połowy listopada.
Podczas badań wykopalisko-
wych prowadzonych przez Mu-
zeum w Lęborku  przy kruchcie 
południowej kościoła św. Jaku-
ba w 2000 i 2001 roku odkryto 
liczne pochówki pochodzące 

z okresu od końca XIII wieku, a zatem starsze niż budowa kościoła, po początki XIX wieku, 
czyli do czasu zakończenia grzebania zmarłych na przykościelnym cmentarzu. Tegoroczne 
prace badawcze koncentrują się w zachodniej części nekropolii.
Od środy 28 listopada odkryto ponad 20 pochówków. Nie zniszczone groby ujawniają się 
dopiero na głębokości ok. 200 cm poniżej gruntu. Pozostałe warstwy cmentarzyska uległy 
zniszczeniu na skutek kolejnych wkopów grobowych.
Przy szkieletach ludzkich archeolodzy znajdują zabytki w postaci darów grobowych: monet, 
przedmiotów codziennego użytku oraz dewocjonaliów. Badania potrwają jeszcze kilka dni.

Trzy miesiące za kradzież 
rozbójniczą w sklepie
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 29-letniemu 
mieszkańcowi gminy Wicko, podejrzanemu o kradzież 
rozbójniczą w miejscowym sklepie.

Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przy 
kruchcie południowej kościoła św. Jakuba odkryto licz-
ne pochówki pochodzące z okresu od końca XIII wieku.

Koniec remontu na 
Węgrzynowicza

W Lęborku znaleziono 
ludzkie szkielety

MIeJsCe na
TWoJą rekLaMę

d.bieszke@expressy.pl, tel. 660 731 138
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Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za  
ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. 

Organizatorom przyświeca idea, 
aby poprzez dobrze działającą 
bibliotekę, wszyscy mieszkań-
cy otrzymali łatwy i całkowicie 
bezpłatny dostęp do literatury, 
a więc wiedzy, nowych mediów 
i szeroko rozumianej kultury.
W tegorocznej, ósmej już edycji 
ogólnopolskiego Rankingu Biblio-
tek organizatorzy wysłali ankie-
ty do wszystkich gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich oraz miast 
(z wykluczeniem miast na prawach 
powiatu). Odpowiedzi udzieliło oko-
ło 750 bibliotek. W rankingu brano 
pod uwagę m.in.: zatrudnienie, licz-
bę godzin otwarcia biblioteki, wiel-
kość księgozbioru, ilość zakupio-
nych nowości wydawniczych oraz 
tytułów prasowych i czasopism, 
dostęp do nowych mediów, a także 
ilość wolontariuszy w bibliotece. 
Biblioteka Miejska w Łebie już 
od kilku lat zajmuje w rankingu 
wysokie pozycje.
W 2016 roku znalazła się na 44 
miejscu. Rok później przesunęła 
się na 19 (na 650 bibliotek z całej 
Polski), a w tym roku na 750 bi-
bliotek zajęła 23 pozycję.

To nie koniec sukcesów łebskiej 
książnicy.
W ubiegłym roku biblioteka uzy-
skała tytuł: „Najlepsza bibliote-
ka w województwie pomorskim”, 
a w tym roku tytuł ten obroniła, 
zajmując w województwie znów 
I miejsce.
- Bardzo się cieszymy z tego wy-
różnienia. Jest to dla nas ogrom-
ny sukces. Zawdzięczamy go 
przede wszystkim naszym czytel-
nikom oraz uczestnikom imprez, 
warsztatów, spotkań, koncertów, 
a także przychylnemu nam samo-
rządowi. Sukces ten to również 
ciężka praca bibliotecznej załogi. 
Koleżanki po fachu czasami za-
zdroszczą nam, że organizujemy 
tak wiele ciekawych imprez i dzi-
wią się, że tylko dwóch pracowni-
ków wraz z dyrektorem prowadzą 
taką działalność.
W październiku biblioteka miejska 
została laureatem konkursu „Pomor-
skie dla Seniora”, organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego i zdobyła ty-
tuł: „Samorząd przyjazny seniorom 
– miejsce ulubione przez seniorów”.

Uroczystość rozpoczęła się od solidnej rozgrzewki. Tuż po niej od-
był się IV Łebski Bieg Mikołajkowy dla dzieci podzielony na 4 kate-
gorie wiekowe. Od razu można było zauważyć wśród najmłodszych 
wielką radość i rywalizację sportową w duchu fair play. Następnie 
rozstrzygnięto dwa konkursy plastyczne wśród przedszkolaków 
i klas podstawowych tj. konkurs malarski „Świąteczna 
Łeba” oraz na „Najciekawszy łańcuch choinkowy”. W konkursie malar-
skim nagrodami były zestawy biurowe oraz malarskie a w drugim kon-
kursie bezpłatne wejściówki dla całej grupy do łebskich atrakcji. Zaraz 
po tym przybył Święty Mikołaj, który wręczył drobne upominki naj-
młodszym mieszkańcom miasta Łeby. W międzyczasie istniała możli-
wość przejazdu jeepem wojskowym oraz motocyklem z przyczepką.

Biblioteka Miejska  
w Łebie obroniła swój tytuł

Łebianie wspólnie
ubierali choinkę
na skwerze rybaka w Łebie odbyło 
się już tradycyjne wspólne ubieranie 
choinki przez mieszkańców miasta.

OGŁOSZENIE  87/2018/ZM OGŁOSZENIE 354/2018/DB
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NIERUCHOMOŚCI

sPrZeDaM

sPrZeDaM działkę budowlaną, Częstkowo, 1000 
m2, cena 38 zł. za m2, tel. 510 751 837

sPrZeDaM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

WYnaJMę

WYnaJMę 3000m2, centrum Kościerzyny, 3000 
zł.,  tel. 537 955 506  

WYnaJMę działkę rolną, 1ha, w Redzie, 500 zł., tel. 
537 955 506

WYnaJMę działkę w Rumi, ul Gajowa, 600 m2, 500 
zł., tel. 537 955 506

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

PosZUkUJę WYnaJąĆ

kUPIę

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

MOTORYZACJA

sPrZeDaM

kUPIę

ZŁoMoWanIe aut, kasacja, skup, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

LekCJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 

oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrZeDaM komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

sZkoDY komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, 
wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 631 835 

UsŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

oPakoWanIa jednorazowe, tel. 501 175 330

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

TOWARZYSKIE

WDoWa brunetka 168 cm pozna wolnego, samot-
nego pana do 75 lat, tel. 663 421 896

#GramyDlaLeborka
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ZaaDoPTUJ

oToZ anIMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMÓŻ naM PoMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WaŻne TeLeFonY

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
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kto czyta 
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A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

REKLAMA U/2018/RL

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

WoLnY wiek 39 lat pozna panią do stałego związku-
,dzieci nie stanowią przeszkody, tel 572 543 529

WDoWa brunetka, 168 cm, pozna wolnego samot-
nego, pana do 75 lat, tel. 663 421 896

RÓŻNE

DreWno opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

sIano, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

BrYCZka na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

PIŁa tarczowa drewniana, bez silnika, 180 zł., brycz-
ka na drewnianych kołach, do odnowienia 2100 zł., 
tel. 600 667 860

PrZYCZePa do kostek 6 m., stan dobry, 3000 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

DMUChaWa stan dobry 550 zł., Szemud, tel. 510 
751 837

sPrZeDaM silnik na wózku, 7,5kw, 750 zł., tel. 537 
955 506

sPrZeDaM maszyny krawieckie, przemysłowe, stół 
i inne, tanio, tel. 537 955 506

sIano, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DreWno opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

sIeCZkarnIa do sieczki, drewniana 220 zł, sanki 
do konia, 160 zł. Tel. 600 667 860

kUPIę stare antyczne meble, stare maszyny do 
szycia, stare dywany, stare obrazy, futra z norek, tel. 
732 917 377
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Pogoń punktuje  
w Pro Junior System

Od sezonu 2018/2019 w rozgrywkach IV ligi funkcjonuje program Pro Junior System. Pierwsze 5 klubów w województwie po-
morskim wystawiających w rozgrywkach ligowych juniorów, w szczególności wychowanków weźmie udział w podziale na ko-
niec sezonu 100 tys. zł. W czołówce PJS znalazła się seniorska drużyna Pogoni.

- Z nieukrywaną radością przy-
jąłem decyzję władz PZPN o roz-
szerzeniu systemu Pro Junior 
System na niższe ligi. To z pew-
nością bardzo dobry ruch. Pa-
trząc chociażby na aktualnych 
kadrowiczów to większość z nich 
wywodzi się z małych ośrodków 
czy klubów.  To pokazuję, że na-
leży wzmacniać piramidę szkole-
niową od dołu – mówi Wicepre-
zes Zarządu Pogoni Lębork ds. 
piłki nożnej Marek Piotrowski. - 
Dla małych, lokalnych klubów ta-
kich jak Pogoń to kolejny świetny 
bodziec to tego aby pracować 
z młodzieżą. To oczywiście trud-
na i wymagająca droga, która 
wymaga czasu i cierpliwości 
ale wierzę, że przyniesie efekty.  
Nie licząc potentatów czyli klu-
bów Ekstraklasy i I ligi jesteśmy 
w ligowej czołówce jeśli chodzi  
o grę wychowanków.

Na czym polega system Pro Ju-
nior System w IV lidze? 
W sezonie 2018/2019 status junio-
ra mają zawodnicy do 19 roku ży-

cia, a więc urodzeni w roku 2000 
i młodsi. Zgodnie z regulaminem 
rozgrywek IV ligi na boisku musi 
występować co najmniej dwóch 
młodzieżowców, czyli zawodni-
ków urodzonych w roku 1998 lub 
młodszych. Pro Junior System 
promuje więc tych młodszych 
„młodzieżowców”. Za każdą minu-
tę spędzoną na boisku w meczu 
ligowym junior otrzymuje 1 pkt. 
W przypadku gdy zawodnik jest 
wychowankiem z co najmniej 36 
miesięcznym stażem punkty się 
podwajają. Aby punkty zawod-
nika – juniora znalazły się w puli 
musi on w sezonie rozegrać co 
najmniej 270 minut w 5 meczach. 

Jak wygląda ranking PJS po-
morskiej IV ligi na półmetku 
sezonu? Czołówkę opanowały 
młodzieżowe rezerwy ekstra-
klasowych i pierwszoligowych 
klubów. Zestawienie otwiera 
Jantar Ustka, druga jest Lechia 
II Gdańsk, trzecie miejsce przy-
padło Arce II Gdynia, czwarte 
Bytovii II Bytów, piąte Jaguarowi 

Gdańsk, szóste Pogoni Lębork, 
siódme Kaszubii Kościerzyna.
Dla Pogoni w PJS jesienią punk-
towali Wiktor Miotk (714 minut 
i 1428 pkt.), Michał Kliński (659 
minut i 1318 pkt.) i Jakub Michor 
(1242 minut i 1242 pkt.). Jak widać 
w punktacji pierwsi dwaj zawod-
nicy objęci byli podwójną punkta-
cją za wychowanków i rejestrację 
w Pogoni przez co najmniej 36 
miesięcy. Z kolei Jakub Michor 
otrzymuje po 1 punkcie za minutę 
w związku z 2,5 letnim pobytem 
w Akademii Legii Warszawa. 
W „poczekalni” do przekroczenia 
270 minut z 5 występach jest Ka-
mil Frącek (59 minut i 118 pkt.) oraz 
Bartosz Bigus (12 minut i 12 pkt.). 
Na swoje pierwsze punkty w tym 
sezonie czeka Adam Blachowski, 
Jakub Grzebiela oraz powracają-
cy po kontuzji Filip Krefft. Cała ta 
trójka posiada status wychowanka 
i ich punkty będą liczone podwój-
nie. Warto dodać, że w podziale 
środków za Pro Junior System 
wezmą udział tylko drużyny, które 
utrzymają się w lidze. 

PUnkTY W Pro JUnIor sYsTeM ZDoBYLI JesIenIą: 
Wiktor Miotk (2001), Michał kliński (2000) i Jakub Michor (2002)

rankInG Pro JUnIor 
sYsTeM – IV LIGa 

PoMorZa (JesIeń 2018)
1. JANTAR USTKA – 15146 pKT. 

2. LECHIA II GDAŃSK – 10851 pKT. 
3. ARKA II GDYNIA SSA – 7678 pKT. 
4. BYTOVIA II BYTÓW – 5575 pKT. 
5. JAGUAR GDAŃSK – 4217 pKT. 
6. PoGoń LęBork – 3988 PkT. 

7. KASZUBIA KOŚCIERZYNA – 3828 pKT. 


