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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Chociaż projekt uchwały w sprawie 
budżetu obywatelskiego powstał je-
sienią 2013 roku (jego autorem był 
Arkadiusz Mielewczyk), to miejscy 
radni głosowali nad nim kilka mie-
sięcy później.  Ostatecznie budżet 
uwzględniający uwagi Witolda Na-

myślaka, burmistrza Lęborka  został 
uchwalony w styczniu 2014 roku. 

W lęborskim wydaniu budżet, któ-
rego celem jest umożliwienie miesz-
kańcom realizacji swoich drobnych 
inwestycji wynosi 1 milion złotych. 
Ustalono, że koszt inicjatyw miesz-

kańców nie może przekroczyć kwoty 
200 tysięcy złotych a każdy pomysł 
musi poprzeć swoim podpisem co 
najmniej 15 mieszkańców.  W sumie 
do budżetu zgłoszono 46 projektów, 
do głosowania dotarły 23 inicjatywy, 
a 7 z nich przeznaczono do realizacji.

LĘBORK REALIZUJE BUDŻET. 
TEN OBYWATELSKI
Miasto zajęło się realizacją projektów lęborczan zgłoszonych w ramach budżetu 
obywatelskiego. Większość z nich uda się skończyć jeszcze w bieżącym roku. 

Niedawno urzędnicy z ratusza spo-
tkali się z pomysłodawcami projektów, 
aby omówić szczegóły ich realizacji. 
W kilku przypadkach potrzebna była 
korekta kosztów realizacji danych pro-
jektów.

- Staramy się, aby wszystkie pomysły 
mieszkańców zostały zrealizowane. 
Ale jest to pierwsze doświadczenie 
tego typu w mieście, więc z realizacją 
wybranych pomysłów jest czasami 
trudno – podkreśla Alicja Zajączkow-
ska, wiceburmistrz Lęborka.

Teraz, czyli na początku październi-
ka wszystkie wybrane projekty są re-
alizowane a większość z nich uda się 
skończyć do końca roku.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
na pewno będą odwiedzali regularnie 
Park Chrobrego.  Tam powstaje bo-
wiem specjalna ścieżka zdrowia z cie-
kawym sprzętem – równoważniami, 
slalomami i podestami do pompek. 
Sprzęt zostanie umieszczony w róż-
nych miejscach parku po to, żeby ćwi-
czenia były częścią aktywnego spaceru 
lub biegu po tym miejscu. Chociaż ten 
projekt zakładał budowę oświetlenia, 
to na taką część inwestycji zabrakło 
jednak pieniędzy i na razie ze ścieżki 
zdrowia będzie można korzystać tylko 
w trakcie dnia. 

Oświetlenie ścieżki powstanie na-
tomiast w przyszlym roku. W trakcie 
realizacji jest także projekt sportowy, 
czyli „Sportowa przyszłość z Pogonią 
Lębork”.  W jego ramach zaplanowano 
m.in. obozy piłkarskie i kupno koszu-
lek dla drużyn sportowych.

Więcej na stronie 3

W ramach 
budżetu oby-

watelskiego 
zostanie także 

zmoderni-
zowany plac 

zabaw w Parku 
Michalskiego
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Udany 
Eksperyment

Rozmawiamy 
z Krzysztofem Filipem, 
prezesem miejskiej 
spółki Lęborskie To-
warzystwo Budownic-
twa Społecznego. 

Ekologiczna
inwestycja
W Lęborku rozpo-
częła się budowa 
elektrociepłowni 
zasilanej biomasą. 
Koszt tej ważnej dla 
miasta inwestycji 
to ok. 40 mln zł, z 
czego 85 % stano-
wić będzie dofi nan-
sowanie w ramach 
Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu 
Współpracy. 
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Linia nr 5 to linia głównie „szkolna”, która za-
pewnia dojazd młodzieży do szkół ponadpod-
stawowych. Obecny układ linii nr 5 przebiega 
ulicami Mieszka I, Zwycięstwa, Al. Wolności, 
Pionierów. 

Proponujemy, aby linia nr 5 była miejską linią 
łączącą Osiedle Sportowa z centrum, zapew-
niając jednocześnie dojazd do Gimnazjum Nr 
1, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i 
Agrobiznesu oraz dworca PKP.

Nowy przebieg linii nr 5 (propozycja):
- Osiedle Sportowa – Słupska – Warszawska 

– Dworzec PKP – Zwycięstwa – Al. Wolności – 
Pionierów – Pl. Piastowski.

Dla większej przejrzystości układu komunika-
cyjnego proponujemy, aby wszystkie kursy auto-
busów linii nr 1 i linii nr 4 z Osiedla Sportowa 
do Pl. Piastowskiego realizowane były jako linia 
nr 5.

Planowany termin wprowadzenia zmian: 
18.10.2014 r.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich 
uwag bezpośrednio naszym kierowcom, telefo-
nicznie lub poprzez e-mail do dnia 13.10.2014 r.

Państwa uwagi zostaną uwzględnione przy po-
dejmowaniu decyzji o ewentualnych zmianach.

Kaszubski Inkubator Przed-
siębiorczości zlokalizowano 
na trzecim piętrze miejskiego 
biurowca ZWAR (ul. Krzywo-
ustego 1). W środku począt-
kujący przedsiębiorcy znajdą 
do swojej dyspozycji 8 w pełni 
wyposażonych pomieszczeń 
biurowych, 2 pomieszczenia 
na drobną działalność ga-

stronomiczną, 2 sale konfe-
rencyjno-szkoleniowe i jed-
no tzw „biuro na godziny”. 
W przyszłości ma także tam 
się pojawić Eksploratorium, 
czyli miejsce do organizacji 
kreatywnych i edukacyjnych 
działań dla najmłodszych. 
Głównym celem obiektu jest 
pomoc początkującym fir-

mom i wspieranie przedsię-
biorczości. Z korzystnych cen 
współpracy z Inkubatorem 
(ceny wynajęcia biura będą 
wynosiły około 50 procent 
cen rynkowych obowiązują-
cych w mieście) mogą sko-
rzystać przedsiębiorcy, którzy 
mają założoną działalność nie 
dłużej niż trzy lata. (GB)

Terminy warszatów to:

- 11 października (sobota), 
godzina 16.00 - knedle z wa-
rzywami

-  18 października (sobota), 
godzina 16.00 - drożdżówka 
kaszubska

-  Uczestników prosimy o przy-
niesienie fartucha, noża, de-
ski do krojenia oraz blachy 
do pieczenia ciasta (tzw. kek-
sówki) - tłumaczą organiza-
torzy warsztatów.

Warsztaty kuchni dawnej są 
współfinansowane ze środków 
Powiatu Lęborskiego. Udział 
jest nieodpłatny. Osoby chcą-
ce uczestniczyć w warsztatach 
proszone są o zgłaszanie się za 
pomocą poczty elektronicznej 
na adres lbh@rycerze.net lub 
osobiście w baszcie 32 w sobo-
ty w godzinach 10.00 – 12.00. 
(GB)

Warsztaty Kuchni 
Dawnej w Lęborku
Lęborskie Bractwo Historyczne zaprasza na cykl warsztatów 
kuchni dawnej. Cykl warsztatów obejmuje 4 sobotnie spo-
tkania w baszcie 32 przy skrzyżowaniu ulic Reja i Korczaka.

Warsztaty kuchni 
dawnej są współfinan-

sowane ze środków 
Powiatu Lęborskiego

Konsultacje w sprawie zmiany przebiegu linii nr 5

Inkubator zaprasza 
na Dzień Otwarty
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku zorganizuje 
Dzień Otwarty. To wydarzenie zaplanowano na czwartek 
9 października w godzinach 10-15.

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości będzie można odwiedzić 
w czwartek 9 października w godzinach 10-15
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Z realizacji projektów w 
ramach budżetu obywatel-
skiego na pewno ucieszą się 
najmłodsi lęborczanie. Bo to 
właśnie place zabaw i obiekty 
rekreacyjne dominują wśród 
wszystkich siedmiu projek-
tów. Najszybciej powstaną 
dwa place zabaw – ten w Par-
ku Michalskiego i plac zabaw 
w pobliżu Starego Basenu. 
Urzędnicy miejscy rozstrzy-
gnęli już przetargi i wybrali 
wykonawców prac.

-Ostateczny termin budowy 
placów to kwiecień przyszłego 
roku, ale wykonawca deklaro-
wał szybsze zakończenie prac, 
jeśli pozwoli na to pogoda. W 
takim przypadku jeden z pla-
ców może zostać skończony 
jeszcze w bieżącym roku – tłu-
maczy Alicja Zajączkowska.

Projekt dotyczący parku 
Michalskiego zakłada mo-
dernizację już istniejącego 
tam placu zabaw. Powstanie 
tam m.in duża platforma do 
zabaw, bujaki sprężynowe i 
nowa piaskownica. Plac za-
baw w Parku Chrobrego po-
winien natomiast przyciągnąć 
najmłodszych dużym i nowo-
czesnym zamkiem do zabawy. 
Wszystkie place będą miały 
bezpieczną nawierzchnię, 
taką, która zamortyzuje wsze-
lakie upadki dzieci.

Szczęścia nie ma natomiast 
projekt budowy placu zabaw 
Parku Chrobrego. Pierwszy 
kłopot z tą inwestycją to zbyt 
duże koszty – po rozmowach z 
wnioskodawcami okazało się, 
że ostateczny projekt przekra-
cza mocno kwotę 200 tysięcy 
złotych, drugi kłopot to z ko-
lei zbyt wysoka cena zapro-
ponowana przez wykonawcę. 
Budowa placu zabaw będzie 
więc mogła ruszyć dopiero po 
ponownym przetargu. 

Jeszcze w październiku ma 
natomiast ruszyć budowa bul-
waru na rzeką Łebą. Według 
pomysłu lęborczan bulwar 
miałby przebiegać od Zamku 
Krzyżackiego do starego ba-

Na rozpoczęcie imprezy 
wystąpili artyści z gminy 
Wicko: Marta Baar, tego-
roczna laureatka konkursu 
“Talenty Naszej Gminy” w 
przepięknym wykonaniu 
utworu „Use Somebody” - 
Kings Of Leon a także zespół 
Rapsodia działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Wicku. Zespół 
ten pod kierownictwem Elż-
biety Mart, dyrektor GOKiS 
Wicko wykonał dwa utwory: 
„Do grającej szafy grosik 
wrzuć” - Studia Bu� o oraz 
przebój zespołu Brathanki 
– „Za wielkim morzem ty”. 
Choreogra� ę taneczną do 
tych utworów wykonała gru-
pa taneczna „Never Give Up” 
z Wicka pod kierownictwem 
Magdy Badulskiej.

Po występach lokalnych 
artystów organizatorzy 
zaprezentowali koncerty 
ogónopolskich artystów. Pu-
bliczność świetnie się bawiła 
podczas rockowego koncertu 
zespołu Sto%, emocjonujący 
i widowiskowy występ w 
Słupsku zaprezentował także 
zespół Enej, który ma na 
swoim koncie ogromnie po-
pularny utwór “Tak smakuje 
życie”. (GB)

Wicko 
na słupskim 
koncercie
Już po raz jedenasty 2 
października 2014 roku w 
hali sportowej „Gry� a” w 
Słupsku odbyła się Niećpa, 
czyli ogólnopolska akcja 
pro� laktyki uzależnień. Na 
koncercie zorganizowanym 
w ramach akcji zaprezen-
towali się również artyści z 
gminy Wicko.

Na słupskim koncercie wystą-
piła Marta Baar, tegoroczna 
laureatka konkursu “Talenty 
Naszej Gminy” w Wicku
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PROJEKTY LĘBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014

- Nowocześnie i bezpiecznie. Plac Zabaw w Parku im. Michalskiego, wnioskodawca - Agnieszka 
Pujsza-Pomorska, szacunkowy koszt – 200 tys. złothych

- Poprawa stanu nawierzchni  Bulwaru turystyczno-rekreacyjnego nad rzeką Łebą -od Zamku Krzy-
żackiego do starego basenu, wnioskodawca – Anita Patelczyk, szacunkowy koszt- 148 tys. złotych

- Ścieżka zdrowia wraz z oświetleniem w Parku Chrobrego, wnioskodawca- Ryszard Wenta, szacun-
kowy koszt – 195 tys. złotych

- Po zdrowie na siłownie “pod chmurką”, wnioskodawca – Sławomir Łukaszuk, szacunkowy koszt 
-45 tys. złotych

- Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork, wnioskodawca – Mariusz Tkaczyk, szacunkowy koszt 100 
tys. złotych

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Tęczowa Kraina Zabawy dla małych lęborczan w Parku Chro-
brego, wnioskodawca – Adam Szymikowski,  szacunkowy koszt – 196 tys. Złotych

- Plac zabaw , wnioskodawca – Monika Duniec, szacunkowy koszt  100 tys. Złotych

Na zdjęciu 
siłownia 
zewnętrzna 
na osiedlu 
Sportowym. 
Podobna 
siłownia 
powstanie 
w ramach 
budżetu oby-
watelskiego 
na starym 
basenie.

Siedem projektów 
do realizacji
Trwa realizacja lęborskich projektów budżetu obywatelskiego. W trakcie inwestycji pojawiły się problemy, 
ale część z nich uda się zrealizować jeszcze w 2014 roku.

senu, na pierwszy ogień ruszy 
jednak odcinek do przepławki 
do starego basenu.

- Bo przebieg bulwaru w bez-
pośrednim sąsiedztwie Zamku 
Krzyżackiego będziemy konsul-
towali z konserwatorem zabyt-
ków - tłumaczy wiceburmistrz 
Lęborka. 

Sam bulwar ma być natomiast 
ciekawym miejscem spacerów,  
wyglądem oraz wyposażeniem 
nawiązywać do już istniejącej 
trasy spacerowej w ścisłym cen-
trum miasta. 

Jeszcze w tym roku lębor-
czanie będą mogli korzystać 
ze ścieżki zdrowia w Parku 
Chrobrego, ale oświetlenie tego 
miejsca zostanie zamontowane 
dopiero w 2015 roku. Miłośnicy 
aktywnego wypoczynku jeszcze 
w październiku będą mogli ko-

rzystać z siłowni zewnętrznej, 
która stanie na terenie starego 
basenu. Będzie to już czwarta 
taka siłownia zrealizowana w 
mieście. Inny z obywatelskich 
projektów, czyli “Sportowa 
przyszłość z Pogonią Lębork” 
polegał na zakupie sprzętu 

nagrywającego i strojów pił-
karskich, w ramach projektu 
planowano realizację rozgry-
wek piłkarskich i obozów pił-
karskich. Urzędnicy miejscy 
� nalizują właśnie kupno sprzę-
tu i strojów sportowych  w ra-
mach tej inicjatywy, jeszcze w 

2014 roku ma mieć miejsce je-
den z turniejów dla młodzieży, 
kolejne zaplanowano na 2015 
rok. W przyszłym roku ruszą 
także obozy piłkarskie, dwa z 
nich zorganizowano w trakcie 
wakacji.

Fo
t. 

M
ic

ha
ł S

ał
at

a



4 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Ekologiczna elektrociepłownia zasilać będzie miej-
ską sieć ciepłowniczą w Lęborku i będzie współ-
pracować z ciepłownią KR-1 MPEC Lębork oraz 
systemem elektroenergetycznym. Budynek nowej 
elektrociepłowni powstaje tuż obok działającej lę-
borskiej ciepłowni.

- Inwestycja jest na początkowym etapie. Gotowa 
jest już dokumentacja projektowa, rozpoczęto robo-
ty budowlane, powstała część  konstrukcji budyn-
ku elektrociepłowni, rozpoczęto budowę placów 
składowania biomasy, dostarczono już kocioł do 
spalania biomasy – tłumaczy Aleksandra Mielew-
czyk-Krawczyk z Wydziału Realizacji Inwestycji 
UM Lębork.

Zakres inwestycji obejmuje: budowę budynku 
elektrociepłowni oraz budynku magazynu i przy-
gotowania biomasy w Lęborku przy ul. Traugutta, 
instalację kompletnej technologii elektrociepłowni 
pracującej w kogeneracji,  instalacje wewnętrzne i 
przyłącza, komin i przebudowę wjazdu od ul. I Ar-
mii WP. Paliwem będą zrębki lub brykiety, rośliny 
energetyczne, drewno odpadowe. 

Podstawowym celem budowy obiektu jest: pro-
dukcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie naj-
efektywniejszym wykorzystaniem energii chemicz-
nej biomasy, ograniczenie wpływu energetycznego 
spalania paliw na środowisko poprzez produkcję 
energii i ciepła z odnawialnego źródła energii i czę-
ściowe zastąpienie wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła z węgla. 

Zadanie inwestycyjne pt. „Budowa elektrocie-
płowni opalanej biomasą jako podstawowego 
źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta 
Lęborka” realizowana jest w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Budowę realizuje konsorcjum firm: 
Polytechnik Luf - und Feuerungstechnik GmbH z 
Weissenbach i Polytechnik Polska sp. z.o.o z Gdy-
ni. Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji to ok. 40 
mln zł z czego 85 % stanowić będzie dofinanso-
wanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. 

Postęp prac śledzić można na żywo w internecie –  
www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/ 
dzięki zamontowanej na terenie budowy kamerze. 

Rośnie lęborska 
elektrociepłownia
W Lęborku rozpoczęła się budowa elektrociepłowni zasilanej biomasą. 
Zakończenie zadania przewidziane zostało na koniec II kwartału 2015 roku.
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Na placu 
budowy 

powstała 
już część 

konstrukcji 
budynku 

elektrocie-
płowni

Otrzymanie dofinansowa-
nia oznacza stworzenie w 
szpitalu pierwszego sprofi-
lowanego Oddziału Geria-
trycznego w województwie 
pomorskim. Powstanie tam 
również powiększone zaple-
cze rehabilitacyjne na miarę 
XXI wieku min. z komorą 
krioterapii i innym najno-
wocześniejszym dostępnym 
sprzętem. Starsi mieszkańcy 
powiatu lęborskiego będą 

mogli skorzystać z nowych 
możliwości rehabilitacji w 
ramach Programu aktywi-
zacji fizycznej i fizjoterapii 
dla mieszkańców Powiatu 
Lęborskiego w wieku 60+ 
„Seniorze! Ćwicz, ruszaj się, 
żyj aktywnie”

-W SPS ZOZ w Lęborku 
widzimy potrzebę dosto-
sowania oferty świadczeń 
zdrowotnych do zmian de-
mograficznych w Polsce 

powodujących zwiększenie 
populacji osób w starszym 
wieku. Nowoczesne leczenie 
geriatryczne oparte jest na 
wyspecjalizowanych ośrod-
kach zapewniających kom-
pleksowe leczenie i  rehabi-
litację umożliwiające powrót 
seniorów do maksymalnej 
do uzyskania sprawności fi-
zycznej i umysłowej. Są to 
oddziały prowadzone przez 
specjalistów geriatrii przy 

Oddział Geriatryczny powstanie w Lęborku
Prawie 4,5 mln złotych dofinansowania otrzymał lęborski szpital z Ministerstwa Zdrowia. 
Te środki finansowe posłużą do stworzenia w szpitalu Oddziału Geriatrycznego.
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W lęborskim 
szpitalu po-

wstanie  pierw-
szy sprofilo-

wany Oddział 
Geriatryczny w 
województwie 

pomorskim

współudziale specjalistów 
chorób wewnętrznych, reha-
bilitacji, psychiatrii i  psycho-
logów - podkreślają przedsta-
wiciele lęborskiego szpitala.

Inwestycja w lęborskim szpi-
talu zostanie zrealizowana w 
ramach projektu „Stworzenie 
ośrodka kompleksowej opie-
ki zdrowotnej dla starzejącej 
się populacji poprzez utwo-
rzenie Oddziału Geriatrycz-
nego, modernizację Oddziału 
Fizjoterapii, zakup sprzętu 
oraz prowadzenie działań 
edukacyjno-szkoleniowych 
dla pacjentów i personelu”. 
Resort zdrowia przekazał 
szpitalowi dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 r.

W sumie do konkursu zgło-
siło swoje projekty aż 585 
podmiotów leczniczych z 
całej Polski, lęborski szpital 
znalazł się wśród 37 obiek-
tów, którym przyznano dofi-
nansowanie. I jest to jedynym 
takich obiektem z wojewódz-
twa pomorskiego.

Oddział Geriatryczny w 
lęborskim szpitalu musi po-
wstać (tego wymaga projekt) 
do końca marca 2016 roku.
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Harcerze przyjechali do Driel 
koło Arnhem w Holandii, w 
którym w 1944r. desantowali 
się polscy spadochroniarze 
w ramach operacji Market-
Garden i zamieszkali w klubie 
sportowym posiadającym bia-
ło-czerwone barwy na cześć 
polskich spadochroniarzy.

- Uczestniczyliśmy w otwar-
ciu centrum informacyjnego 
„De Polen van Driel. ‘Ver-
bonden door vfiendrschap an 
dankbaarheid’ ” przez amba-
sadora Polski w Holandii- Jana 
Borkowskiego.

Następnie zobaczyliśmy re-
konstrukcję przeprawy żoł-
nierzy przez rzekę Ren. W 
kolejnym dniu zwiedzaliśmy 
Muzeum Wolności poświę-
cone walkom amerykańskich 
spadochroniarzy o uchwy-
cenie mostu w Nijmegen. 

Spotkaliśmy tam m.in. wete-
rana - amerykańskiego pilota 
szybowcowego. Po południu 
udaliśmy się do miejscowo-
ści Oosterbeek i zwiedziliśmy 
muzeum bitwy pod Arnhem, 
które znajduje się w dawnej 
kwaterze dowódcy I Brytyj-
skiej Dywizji Powietrznode-
santowej -relacjonuje harc-
mistrz Krzysztof Siwka.

Harcerze wzięli także udział 
w uroczystościach przy mo-
ście Arnhem na cześć dowód-
cy brytyjskiego 2 batalionu 
pułkownika Johna Frosta, 
który przez cztery wrześnio-
we dni 1944 roku w bohater-
skich walkach zdobył i utrzy-
mywał most w Arnhem na 
Renie. Kolejnego dnia odbyła 
się natomiast ceremonia upa-
miętnienia udziału 1 Polskiej 
Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej w operacji Market 
Garden, na Placu Polskim przy 
pomniku Surge Polonia „Po-

Holenderski wyjazd harcerzy
Harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy 
bitwy pod Arnhem.Tam oddali hołd poległym na holenderskiej ziemi polskim spadochroniarzom.

wstań Polsko” w Driel. Przybyli 
weterani, przedstawiciele rządu 
holenderskiego, reprezentan-
ci Wielkiej Brytanii, Kanady i 
Francji, niezwykle licznie sta-

wili się także mieszkańcy Driel 
i Holandii oraz Polacy z róż-
nych zakątków Europy i świata. 
Jak co roku asystę honorową w 
czasie uroczystości wystawiła 

6 Brygada Powietrznodesanto-
wa z Krakowa. Wieńce złożyli 
m.in. prezydent RP Bronisław 
Komorowski oraz Jego Wy-
sokość Wilhelm Aleksander, 

król Holandii. W imieniu pol-
skich harcerzy wieniec złożył 
harcmistrz Krzysztof Siwka z 
Lęborka, który 25 lat temu w 
tym samym miejscu odebrał dla 
drużyny proporzec ufundowany 
przez Związek Spadochroniarzy 
Polskich oddział w Sheffield w 
Wielkiej Brytanii.

-Ostatniego dnia naszej wy-
prawy wzięliśmy udział w 
uroczystościach na cmenta-
rzu, brytyjskich, kanadyjskich 
i polskich spadochroniarzy w 
Oosterbeek. Wraz z brytyjskimi 
komandosami, utworzyliśmy 
szpaler, przez który przechodzi-
li weterani walk pod Arnhem 
oraz zaproszone osobistości ze 
Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Holandii, Anglii i Polski. 
Nad cmentarzem przeleciały hi-
storyczne samoloty myśliwskie 
Spitfire i samoloty transportu-
jące spadochroniarzy Dakota 
oddając hołd bohaterom - in-
formuje Krzysztof Siwka.
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Lęborscy harcerze pojechali do Arnhem, aby  upamiętnieć udział 1 Polskiej Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden
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Organizatorzy przygotowali 
dla osób odwiedzających tar-
gi bogatą i różnorodną ofertę: 
produkty i usługi dedykowane 
seniorom, bezpłatne badania i 
konsultacje zdrowotne, warszta-
ty plastyczne i ruchowe, wykła-
dy i porady ekspertów, a także 
ciekawy program artystyczny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Każdy znajdzie coś dla siebie 

– podkreśla Anna Jarosz, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, pomysło-
dawca targów. - Seniorzy są gru-
pą zróżnicowaną, w zależności 
od wieku i stanu zdrowia ich po-
trzeby są inne, dlatego na targach 
przygotowaliśmy propozycje za-
równo dla osób aktywnych, jak 
i tych niesamodzielnych, które 
wymagają wsparcia i opieki. 

Odnaleźć tu można wszystko 
to, co służy zdrowiu i radości 
życia na emeryturze, a więc wy-
roby prozdrowotne i medyczne, 

oferty z zakresu: pielęgnacji ciała 
i urody, opieki nad osobami star-
szymi, rehabilitacji, zdrowego 
żywienia, wypoczynku i podró-
ży, edukacyjne oraz propozycje 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

Bogata oferta
Tegoroczna edycja sopockich 

targów seniora odbędzie się pod 
hasłem: „Piękny uśmiech w każ-
dym wieku”. 

- Będziemy promować aktyw-
ny tryb życia, który niesie radość, 
doradzimy jak dbać o urodę i 
pięknie wyglądać mimo upływu 
lat oraz zadbamy o profilaktykę 
zdrowia, oferując naszym senio-
rom szereg bezpłatnych badań, 
warsztatów oraz porad eksper-
tów – podkreśla Marek Woj-
da, prezes Fundacji Niezależni, 
współorganizator targów.

Seniorzy będą mogli aktywnie 
wziąć udział w targach, uczestni-
cząc w licznych warsztatach np. 
obsługi laptopa i tabletu, warsz-
tatach plastycznych, jak np. ukła-
dania bukietów, tworzenia biżu-

terii, malowania na ceramice czy 
decoupage oraz ruchowych, m. 
in. gimnastyka kręgosłupa, twa-
rzy, nauka tańca, joga śmiechu, 
tai chi. Organizatorzy zachęcają 
do zabrania wygodnego stroju 
oraz obuwia aby w pełni skorzy-
stać z bogatej oferty zajęć rucho-
wych. 

Bezpłatne badania
Ważnym elementem targów 

są bezpłatne badania profilak-
tyczne, wykłady, porady oraz 
konsultacje zdrowotne, m. in. 
lekarza stomatologa, kardiologa, 
rehabilitanta, dietetyka, podolo-
ga, który podpowie jak dbać o 
stopy; badania wzroku i słuchu, 
gęstości kości, skóry, pomiar 
poziomu cukru, ciśnienia oraz 
tkanki tłuszczowej a także degu-
stacje zdrowej żywności. Przed 
halą stanie osteobus, w którym 
będzie można wykonać badanie 
densytometryczne (gęstości ko-
ści) w kierunku osteoporozy oraz 
mammobus, w którym panie w 
wieku 50-69 lat będą mogły bez-
płatnie wykonać badanie piersi. 

Sopockie Targi Seniora już blisko!
W weekend 18 i 19 października w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. 

zentujemy ciekawe rozwiązania i 
pomysły jak przygotować się do 
starości aby była dobrym i speł-
nionym czasem – dodaje Anna 
Jarosz. -   Dużym zainteresowa-
niem na targach zawsze cieszą 
się wykłady i porady zdrowotne 
oraz badania profilaktyczne. To 
oznacza, że mamy coraz większą 
świadomość jak ważne jest przy-
gotowanie się do starości - zdro-
wy styl życia, odpowiednia dieta, 
profilaktyka, rozwijanie pasji i 
zainteresowań oraz pielęgnowa-
nie relacji. Jak mówi znane nam 
wszystkim powiedzenie: „Śmiech 
to zdrowie”, dlatego organizatorzy 
Sopockich Targów Seniora za-
chęcają do uśmiechu i promują w 
tym roku hasło: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”.

Zapraszamy w sobotę i niedzielę 
18 i 19 października w godz. 10.00 
– 16.00 do Hali 100-lecia Sopotu, 
przy ul. Goyki 7. Wstęp wolny.

Na hali wystawienniczej będzie 
również specjalnie przygotowany 
unit dentystyczny gdzie będzie 
można bezpłatnie wykonać prze-
glądy dentystyczne. 

Liczy się uśmiech
- Starości należy się uczyć - jak 

mówił Aleksander Kamiński, pe-
dagog i wychowawca -  dlatego na 
Sopockich Targach Seniora pre-
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W trakcie spotkań  młodzie-
żowi radni rozdali ankiety z 
pytaniami wśród swoich ró-
wieśników, aby Ci mogli wy-
razić swoje zdanie w kilku klu-
czowych kwestiach. Łącznie 
rozdano 830 ankiet. Pierwsze 
trzy pytania dotyczyły dzia-
łalności Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka. Po przelicze-
niu wszystkich zakreślonych 
odpowiedzi okazało się, że 
młodzi ludzie uważają, że po-
wstanie Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka było dobrym 
pomysłem (712 głosów – ZA). 
Ponadto podejmowane dotąd 
działania przez młodych rad-
nych są dobre i jak najbardziej 
wspierają interes lęborskiej 
młodzieży (633 głosów – ZA). 
Działania te z pewnością mia-
ły by szerszy zakres działania 
gdyby Młodzieżowa Rada 
posiadała swój własny budżet. 
Mogłaby wtedy dokładnie 
zaplanować konkretne dzia-

Lęborskie spotkanie 
podzielono na dwie części. 
W pierwszym etapie 
udział wzięli Włodarze 
partnerskich Gmin, którzy 
pracowali nad wspólną 
wizja rozwojową dla MOF 
Lęborka. Celem drugiej 
części było omówienie 
zagadnień dotyczących 4 
obszarów: zrównoważo-
nego rozwoju, dostępności 
komunikacyjnej, otuliny 
metropolii trójmiejskiej 
oraz kapitału społecznego. 
To spotkanie przeznaczone 
było dla grupy ds. strategii, 
w której skład weszli 
przedstawiciele partnerów 

tworzących MOF Lęborka, 
a także przedstawiciele lę-
borskich ośrodków kultury 
(Muzeum i Lęborskiego 
Centrum Kultury), orga-
nizacji pozarządowych, 
MOPS, MPEC, ZKM oraz 
Szpitala w Lęborku. Firma 
„Geoprofit” zajmuje się 
tworzeniem zintegrowa-
nej strategii rozwoju dla 
MOF Lęborka powstaje w 
ramach projektu „Obszar 
funkcjonalny Ziemi Lębor-
skiej” współfinansowanego 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. (GB)

O rozwoju MOF 
Spotkanie na temat strategii rozwoju dla miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Lęborka zorganizowano w 
siedzibie lęborskiego powiatu. Poprowadził je Woj-
ciech Dziemianowicz, przedstawiciel firmy „Geoprofit”.
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Poparcie dla młodzieży
W drugiej połowie września Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka wraz z samorządami 
uczniowskimi z każdej ze szkół zorganizowała spotkania informacyjne z lęborską młodzieżą. 
Ich tematem była działalność Młodzieżowej Rady i jej plany na kolejne miesiące.
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łania, których adresatem byłaby 
oczywiście lęborska młodzież. 
Ten problem również zauważyli 
uczniowie, odpowiadając twier-
dząco, że MRM powinna posia-
dać własny budżet (678 głosów 
– ZA).

-Młodzi ludzie pragną działać, 
mają głowy pełne pomysłów, 
chcą organizować eventy, happe-
ningi i akcje profilaktyczne adre-

sowane do młodzieży. Jednak 
trzeba im pozwolić działać i za-
bezpieczyć pewne środki finan-
sowe na kolejny rok działania 
– mówi Michał Sałata, opiekun 
ds. Młodzieżowej Rady Miasta 
Lęborka.

-Cieszy mnie fakt, że lęborska 
młodzież popiera nasze dzia-
łania - dodaje. Kolejne pytania 
dotyczyły zorganizowania przez 

Młodzieżową Radę debaty me-
dialnej z kandydatami na fotel 
burmistrza miasta Lęborka, któ-
rej tematem przewodnim będzie 
oczywiście lęborska młodzież. Z 
takim pomysłem wyszli ucznio-
wie ze szkół ponadgimnazjal-
nych.  Aby to nie była inicjatywa 
jedynie wąskiej grupy, młodzi 
radni zapytali o zajęcie stanowi-
ska również gimnazjalistów. Jak 
się okazało łącznie 647 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych wypowiedziało 
się twierdząco dając tym samym 
„zielone światło” na jej organiza-
cję. Młodzi ludzie chcą wiedzieć 
(729 głosów – na TAK), jakie 
plany wobec nich mają te oso-
by, które walczyć będą o fotel 
burmistrza w kolejnej kadencji. 
Wszystko zależy teraz tylko od 
poszczególnych kandydatów na 
burmistrza czy przyjmą zapro-
szenie do uczestnictwa w niej. 
Debatę zaplanowano na pierw-
szy tydzień listopada.

Młodzieżowi radni rozdali aż 830 ankiet
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- Pod koniec 2012 roku 
zapowiedzieliście budowę 
pierwszego bloku miesz-
kalnego w systemie dewe-
loperskim na ulicy Łasaka.  
Używano wtedy także 
nazwy “eksperyment”.  Czy 
teraz, po dwóch latach 
można powiedzieć, że to 
eksperyment się powiódł?

- Zdecydowanie tak. Budy-
nek na ulicy Łasaka 2 został 
zbudowany w 2013 roku i za-
siedlony w całości, nie mie-
liśmy żadnych problemów 
ze sprzedażą mieszkań. Rok 
temu rozpoczęliśmy także 

budowę kolejnego budynku 
na ulicy Łasaka, czyli Łasaka 
3, który zostanie oddany do 
użytku w listopadzie bieżące-
go roku. Wkrótce ruszy także 
budowa nowego bloku, który 
powstanie na ulicy Kusociń-
skiego.

- Kolejne bloki budowali-
ście jednak w jeszcze innym 
systemie...

- Tak. Budynki dzielimy 
na dwie części - dwie klat-
ki schodowe realizowane są 
w systemie deweloperskim 
- pod klucz, pozostałe dwie 
- jako budownictwo komu-
nalne, dla gminy miejskiej. 
To był pomysł burmistrza 
Namyślaka, który się spraw-
dził w praktyce. .

Zaletą takiego systemu jest 
korzystne dofinansowanie. 

Udany eksperyment
Z Krzysztofem Filipem, prezesem miejskiej spółki Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozmawia Grzegorz Bryszewski.
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Bo gdy TBS buduje mieszkania 
dla gminy, a gmina uzyskuje 
nie więcej niż 50 procent cało-
ści mieszkań to dofinansowa-
nie z Funduszu Dopłat wynosi 
40 procent. Gdyby gmina takie 
mieszkania budowała samo-
dzielnie to dostałaby zaledwie 
30 procent dofinansowania. Te-
raz już wszystkie bloki (oprócz 
tego pierwszego na Łaska) bu-
dujemy w takim systemie....

- Obserwujecie duże zain-
teresowanie mieszkaniami, 
które sprzedajecie w syste-
mie deweloperskim?

- Tak. Sprzedaliśmy już 
wszystkie 16 mieszkań w bu-
dynku na ulicy Łasaka,który 
zostanie oddany do użytku 
w listopadzie bieżącego roku. 
Jeśli chodzi o naszą nową in-
westycję, która ruszy na ulicy 
Kusocińskiego to wszystkie 
mieszkania w tym miejscu 
zostały już zarezerwowane. 
Tutaj warto podkreślić, że w 
tym miejscu budowa ruszy w 
ciągu kilku najbliższych dni. 
Powodem zainteresowania na 
pewno są atrakcyjne ceny. W 
przypadku ulicy Łasaka śred-
nia cena wynosi 2,8 tys. złotych 
za metr kwadratowy, już teraz 
wiadomo, że w przypadku na-
szej najnowszej inwestycji cena 
nie będzie wyższa niż 3 tysiące 
złotych za metr kwadratowy.
- Wróćmy na chwilę do 2012 
roku, gdy zdecydowaliście 

się budować mieszkania w 
systemie deweloperskim. Z 
tej decyzji cieszyli się lębor-
czanie, którzy szukali tanich 
mieszkań na własność ale 
zirytowała ona osoby,  które 
szukały lokali budowanych w 
systemie TBS. Te osoby czeka-
ły często kilka lat na mieszka-
nie w takim systemie...

- Otrzymaliśmy kilka kry-
tycznych uwag ze strony osób 
zajmujących się nieruchomo-
ściami w Lęborku. Tutaj muszę 
jednak podkreślić, ze nasza kal-
kulacja była rzetelna. Przetarg 
robiliśmy w ramach zamówień 
publicznych, wygrywała dobra 
i najtańsza firma, a grunt, który 
otrzymaliśmy aportem został 
także wyceniony. W kalkulacji 
znalazł się także tak zwany “go-
dziwy zysk” dla naszej spółki.

- Jakie są plany spółki na 
najbliższe lata?

- W tej chwili rusza budowa 
budynku przy ulicu Kusociń-
skiego, który zostanie oddany 
do użytku jesienią przyszłego 
roku. W tym samym miejscu 
zbudujemy także dwa kolejne 
budynki - Kusocińskiego 2 i 
Kusocińskiego 3. Ich budowa 
ruszy w przyszłym roku.

- Realizacja 
mieszkań w 
systemie de-
weloperskim 
była ekspry-
mentem, który 
się powiódł 
- mówi 
Krzysztof Filip, 
prezes spółki 
Lęborskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego.
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Współorganizatorem przed-
sięwzięcia, które miało miej-
sce w środę 24 września była 
również Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Lę-
borskiego, której 18 września 
minął  pierwszy rok istnienia. 
Forum było więc okazją do 
podsumowania  dotychcza-
sowej działalności Rady, a  
sprawozdanie przedstawił jej 
sekretarz -  Janusz Pomorski. 
Przypomniał o inicjatywach i 
działaniach, licznych spotka-
niach z lokalnymi samorzą-
dowcami, przedstawicielami 
uczelni wyższych i wnioskami 
zgłaszanymi przez Radę w ra-
mach budowania programu 
współpracy samorządów z or-
ganizacjami samorządowymi. 

Z propozycji spotkania sko-
rzystali samorządowcy z po-
wiatu lęborskiego, pojawili się 
również członkowie Pomor-
skiej Rady Organizacji Poza-
rządowych

- Rada OPPL jest repre-

zentacją 3 sektora w naszym 
regionie.  Razem łatwiej jest 
wyznaczać kierunek naszych 
wspólnych działań by ułatwiać 
działania osobom aktywnym 
– mówiła na powitanie prze-
wodnicząca ROPPL Elżbieta 
Godderis. - Doceniam, że co-
raz częściej towarzyszą dzia-
łaniom naszych organizacji 
przejrzystość i transparent-
ność, bo przecież często wy-
dajemy publiczne pieniądze by 
dzięki nim uzyskać pożądane 
efekty. Jako Rada doceniamy 
i przy tej okazji serdecznie 
dziękujemy zaangażowanym 
bezpośrednio urzędnikom za 
owocną współpracę by lepiej i 
skuteczniej rozwiązywać pro-
blemy dotyczące NGOs. Dzię-
kujemy również za pomoc 
w  prowadzeniu sekretariatu 
Rady OPPL przez Centrum 
Organizacji Pozarządowych w 
Lęborku.

Prezes Stowarzyszenia 
EDUQ, a jednocześnie wice-

Organizacje pozarządowe spotkały się na Forum
Subregionalne Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowano w Lęborku. Spotkanie stworzono przez COP przy Stowarzyszeniu EDUQ 
w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych”.  

prezes ROPPL Alina Fegler-
Kotkiewicz apelowała o działa-
nia na rzecz kontynuowania w 
powiecie lęborskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
jako ważnego elementu syste-

mu współpracy i wsparcia orga-
nizacji pozarządowych. 

Wiele ciekawych pomysłów i 
rozwiązań na lata 2014-2020 w 
zakresie systemu współpracy 
zaproponował  Marek Olechno-

wicz, Przewodniczący Pomor-
skiej Rady Organizacji Pozarzą-
dowych. To właśnie Lębork był 
miejscem roboczego spotkania 
Pomorskiej Rady, które zorga-
nizowano w gmachu ratusza. 

Udział w obradach wzięli przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych z całego Pomorza. 

O potrzebie szerokich konsul-
tacji społecznych na przykła-
dzie doświadczeń  Pomorskiej 
Sieci Centrów Organizacji Po-
zarządowych mówił w swoim 
wystąpieniu jej prezes Grzegorz 
Basarab. Przykładem takich 
konsultacji była późniejsza dys-
kusja z udziałem wiceburmistrz 
Lęborka Alicji Zajączkowskiej,  
dotycząca zagospodarowania 
Parku Chrobrego. 

Lokalna rada działalności po-
żytku publicznego a rada orga-
nizacji pozarządowych. “Teoria 
i praktyki”  to z kolei tytuł pre-
zentacji Magdaleny Pipka, spe-
cjalistki ds. informacji Centrum 
Organizacji Pozarządowych z 
Lęborka, która była ostatnim 
elementem spotkania. 

Forum było okazją do podsumowania  dotychczasowej działalności 
Rady Organizacji Pozarządowych
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„Czy jest na sali lekarz?”, 
to szalona, pełna absurdów 
i zabawnych nieporozu-
mień, komedio-farsa, będą-
ca odzwierciedleniem tego 
wszystkiego, co dzieje się 
w tzw. „służbie zdrowia”. 
Nieudolni, skorumpowani 
lekarze, brak lekarstw, szpi-
talny nieład, terminy badań 
sięgające nieskończoności, 
biurokracja, chamstwo i 
ogólny brak kompetencji. 
Szpital nadaje się w zasa-
dzie do zamknięcia. Perso-
nel szpitala przez cały czas 
w napięciu oczekuje wizyty 
komornika. Kiedy ten wresz-
cie się zjawia... no ale w tym 
miejscu właśnie, musimy już 
zaciągnąć zasłonę tajemni-

W zabawie weźmie udział 
20 dziewczynek z Gminy Ce-
wice, które będą rywalizowa-
ły w dwóch kategoriach wie-
kowych 5 lat -7 lat, 8-10 lat.

- Dziewczęta zaprezentują 
się w strojach hawajskich, 
baśniowych oraz balowych. 
Wszystkie kreacje przygoto-
wane zostały przez rodziców 
-tłumaczy Katarzyna Drywa, 
animator kultury z GCK Ce-
wice.

Jury w składzie: Magda Ba-

dulska - Miss Ziemi Lębor-
skiej 2013r, Halina Namyślak, 
Jakub Rudkiewicz - Pałac 
Pod Bocianim Gniazdem 
Runowo, Katarzyna Szwiec - 
Studio Odnowy Biologicznej 
-Virgo Lębork będzie przy-
znawała nagrody w kilku ka-
tegoriach: Mała Miss Gminy 
Cewice 2014r, Miss Baśni 
-jury będzie oceniało pomysł 
i prezentacje stroju i Miss 
Foto -tu  jury oceniać będzie 
dziecko na podstawie zdjęć 

wykonach przed konkursem. 
W trakcie wydarzenia pu-
bliczność wybierze również 
Miss Publiczności.

- Nagrody otrzymują 
wszystkie uczestniczki kon-
kursu, bez względu na zajęte 
tytuły. Cała impreza po raz 
kolejny jest niesamowitym 
przeżyciem dla wszystkich 
zebranych na sali. Cieszy 
nas fakt, że rodzice wraz ze 
swoimi pociechami  traktują 
konkurs jako dobrą zabawę 

-podkreśla Katarzyna Dry-
wa.

Dodatkowe atrakcje wybo-
rów to występ trzynastolet-
niej Aleksandry Linsztedt z 
grupy teatralnej INFERNO 
i występ tancerki Pauliny 
Górskiej z zespołu działają-
cego przy Domu Kultury w 
Maszewie.

20 dziewczynek będzie rywalizować w finale Małej Miss Gminy Cewice 2014. 
To wydarzenie zaplanowano na 11 października i odbędzie się w Domu Kultury w Maszewie.

W Cewicach 
wybiorą Małą Miss  

Komediowe gwiazdy w Lęborku
Gdańska Agencja Artystyczna i LCK „Fregata” zapraszają na  spektakl komediowy 
pod tytułem „Czy jest na sali lekarz?” Przedstawienie odbędzie się 19 października 
w Kinie „Fregata” w Lęborku. Początek o godzinie 19:00. 

W lę-
borskim 

spektaklu 
wystąpi 

m.in Dariusz 
Gnatowski

jest nieoczekiwany zwrot ak-
cji, który wszystko wywraca 
do góry nogami, jest też na-
wet „Hamlet” w amatorskim 
wykonaniu szpitalnego perso-
nelu. Całość jest przepleciona 
łatwo wpadającymi w ucho, 
piosenkami oraz śmiesznymi 
dialogami, które sprawiają, że 
publiczność szybko odnajdu-
je i konfrontuje swoje własne 
doświadczenia, które zdążyła 
zdobyć w kontaktach z naszym, 
stojącym na głowie, systemem 
lecznictwa. Dwie godziny do-
brej zabawy. To trzeba zobaczyć! 
Reżyserem spektaklu jest Zbi-
gniew Lesień. Obsada spek-
taklu w Lęborku to Dariusz 
Gnatowski, Piotr Pręgowski, 
Bartosz Żukowski, Zbigniew 
Lesień, Marek Litewka i Alicja 
Kwiatkowska

Bilety w cenie 80 złotych do-
stępne w Kasie Kina przy ulicy 
Gdańskiej 12 (59 8622-530), 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej przy alei Niepodległo-
ści 6.

cy, w nadziei, że widz przy-
chodząc na spektakl, z cieka-
wości sam ją sobie odsłoni.  

W komedii jest również wą-
tek miłosny, a nawet dwa, jest 
rywalizacja między lekarzami, 
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o tytuł  Małej 
Miss Gminy 
Cewice 2014. 
Na zdjęciu 
ubiegłorocz-
na edycja 
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Diagnoza to punkt wyjścia, 
na podstawie którego będzie 
można określić, co wymaga 
włączenia w obszar współpra-
cy, zmiany lub doinwestowa-
nia. Rozmowy na temat stanu 
obecnego metropolii nie mogły 
się obyć bez postulatów, doty-
czących koniecznych przed-
sięwzięć. Oto lista najczęściej 
wymienianych wniosków i za-
dań dla obszaru metropolital-
nego:- zaplanowanie spójnego 
systemu komunikacyjnego, 
przede wszystkim z naciskiem 
na transport publiczny, także 
poprzez promocję tego rodza-
ju transportu wśród turystów. 
Dotyczy to również skoordyno-
wania rozkładów jazdy;- koor-
dynacja planów przestrzennych, 
przygotowywanych przez samo-
rządy;- koordynacja gospodarki 
odpadami;- tworzenie klastrów 
przez małe przedsiębiorstwa, by 
zwiększyć szanse eksportowe. 
Uczestnicy konsultacji zasta-
nawiali się także nad możliwo-
ściami wzrostu innowacyjności 
naszego regionu.

-Trzeba w tym zakresie zmie-
nić politykę naszych uczelni 
– uważa dr Piotr Tamowicz, 
jeden z ekspertów przygoto-
wujących diagnozę i strategię. 
- Ostatnie inwestycje szkół 
wyższych to „twarda infra-
struktura”: budynki, parkingi, 
remonty. Obserwujemy na-
tomiast spadek nakładów na 

Zakończył się nabór 
wniosków o dofinansowa-
nie projektów w ramach 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-
nych - Etap II – Bezpie-
czeństwo – Dostępność 
– Rozwój (edycja 2015). 
W sumie  o Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
wpłynęło 85 wniosków na 
łączną kwotę dotacji 130 
357 127 zł. Wstępna lista 
rankingowa wniosków 
zostanie opublikowana 
na stronie internetowej 
Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej 
31 października 2014 roku. 
Od 01 do 31 października 
2013 roku trwać będą 
prace Komisji ds. oceny 
projektów o dofinansowa-
nie w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - Etap II – 
Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój. Komisja 
dokona oceny formalnej 
wniosków, a następnie 
oceny merytorycznej, 
na podstawie której 
sporządzona zostanie 
wstępna lista rankingowa 
wniosków. Zostanie ona 
opublikowana na stronie 
internetowej Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej w dniu 31 
października 2014 roku.
(GB) 

Wojewoda 
rozpatruje 
wnioski

Ruszyły rozmowy o metropolii
Od końca września w stolicach powiatów odbywają się publiczne dyskusje na temat diagnozy metropolii, 
opracowanej przez zespół ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem Strategii Rozwoju 2030. 

działalność naukowo-badawczą, 
która powinna być kluczową 
aktywnością. Z kolei szukanie 
innowacyjnych rozwiązań na po-
ziomie firmy, można zacząć od 
bardzo prostych kroków: np. od 
wizyty w urzędzie patentowym i 
przejrzenia najnowszych, zareje-
strowanych rozwiązań w intere-
sującej przedsiębiorcę dziedzinie. 
Równie wiele zależy od promo-
cji wśród osób prowadzących 
działalność gospodarczą odwagi 
do podejmowania zmian, do 

wdrażania nowych pomysłów i 
technologii. Wątki edukacyjne 
zostały uznane za bardzo istotne 
zadanie metropolii także na po-
ziomie szkolnictwa ponadgim-
nazjalnego.

-Powinniśmy zaplanować 
przyszłe działania dotyczące 
sieci szkół zawodowych, które 
słuchaczom dają pewny fach, 
a firmom wykwalifikowanych 
pracowników – podkreślała na 
spotkaniu w Kartuzach staro-
sta powiatu kartuskiego, Janina 

Kwiecień. – Konieczne jednak 
do tego jest wsparcie ze stro-
ny biznesu, który będzie nam i 
szkołom podpowiadał, jakie ma 
oczekiwania, jakie kierunki i spe-
cjalizacje należy tworzyć.

Obecni na konsultacjach przed-
siębiorcy podkreślali z kolei, że 
kształcenie w szkołach zawodo-
wych powinno zawierać jak naj-
więcej elementów praktyki i zajęć 
warsztatowych.

-Systemowym rozwiązaniem 
mogłoby być powstanie silnego 

samorządu gospodarczego, któ-
ry nawiązałby stały kontakt ze 
szkołami – uważa Michał Gla-
ser, dyrektor biura Gdańskie-
go Obszaru Metropolitalnego. 
– Zresztą, analizując przykłady 
innych metropolii europejskich, 
da się zauważyć, że wiele dzia-
łań metropolitalnych bazuje na 
współpracy przedsiębiorców  
z samorządami, uczelniami czy 
organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje diagnozy potrwają 
do 15 października. (MR)

Na zdjęciu 
konsultacje 
na temat 
metropolii 
w Pucku. 
Lęborska 
dyskusja 
odbędzie się 
10 października 
o godzinie 17 
w UM Lębork
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W okresie tragicznych walk 
na Ukrainie każda forma 
wsparcia jest potrzebna, a tej 
pomocy szczególnie potrze- 
bują dzieci. Dlatego po spo-
tkaniu z Myronem Yankivem, 
konsulem Ukrainy oraz dy-
rektorem Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej ks. Januszem 
Steciem, które odbyło się w 
marcu br., marszałek Mieczy-
sław Struk zwrócił się do po-
morskich samorządów oraz 
organizacji pozarządowych 
z prośbą o pomoc przy orga-
nizacji wypoczynku dzieci z 
Ukrainy. W akcję zaangażo-
wały się: Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej, który przyjął 100 

dzieci wraz z opiekunami, 
gmina Słupsk i Miasto Słupsk 
– 50, gmina Kępice – 43, 
Stowarzyszenie na drodze 
Ekspresji – 60, miasto Lę-
bork i starostwo Lębork – 52, 
Gdańsk – 50 oraz Gdynia – 
44. Łącznie 404 dzieci wraz z 
opiekunami.

Pomocy nie odmówiły 
również instytucje kultury i 
edukacji czy placówki tury-
styczne, bezpłatnie udostęp-
niając organizatorom swoją 
ofertę: Muzeum Narodowe w 
Gdańsku, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Mu-
zeum – Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego we Wdzy-

Dzieci i młodzież z Ukrainy 
spędziły wakacje na Pomorzu
Atrakcje turystyczne, wyżywienie, zakwaterowanie, a przede wszystkim pomoc terapeutyczna i odpoczynek od traumatycznych wydarzeń 
– ponad 900 dzieci z terenów objętych walkami na Ukrainie skorzystało z wakacji na Pomorzu.  

dzach Kiszewskich, Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku, 
Faktoria w Pruszczu Gdań-
skim, Narodowe Muzeum 
Morskie, Akwarium Gdyńskie 
oraz Gdyńskie Centrum Nauki 
Experyment. 

– Każde dziecko mogło zna-
leźć coś dla siebie, zorganizo-
wano wycieczki krajoznawcze, 
ekologiczno-przyrodnicze za-

bawy i gry zespołowe, konkursy 
oraz zajęcia plastyczne – mówi 
marszałek Mieczysław Struk. – 
Dzieci dostały także szkolne wy-
prawki, odzież czy kieszonkowe, 
a było to możliwe dzięki pry-
watnym sponsorom, społeczno-
ściom lokalnym i organizacjom 
pozarządowym.

Samorządy lokalne, współ-
pracujące z miastami partner-

skimi na Ukrainie, w ramach 
niezależnej akcji, także zorga-
nizowały wypoczynek dla 515 
dzieci – miasto Kwidzyn, gmina 
Bytów, starostwo Bytów, gmina 
Gniewino, gmina Gniew, powiat 
chojnicki, Sulęczyno, gmina 
Nowy Dwór Gdański, powiat 
człuchowski, gmina Pelplin, 
gmina Prabuty i parafia Trąbki 
Wielkie. W sumie województwo 

pomorskie gościło w te wakacje 
919 dzieci oraz ich opiekunów.

30 września marszałek Mie-
czysław Struk spotkał się po-
nownie z konsulem Myronem 
Yankivem. Tym razem była 
to okazja do podsumowania 
wspólnych działań oraz do 
uzgodnienia dalszych form po-
mocy i kierunków współpracy 
z Ukrainą. (ML)

To już dziewiąta edycja 
konkursu, który organizo-
wany jest przez Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego. Do 
tegorocznej edycji zgłoszono 
34 przedsięwzięcia reprezen-
tujące różne skale i formy za-
gospodarowania przestrzeni. 
Inicjatywa ma na celu pod-
noszenie jakości przestrzeni 
publicznej, która w znacznym 
stopniu wpływa na poziom 
atrakcyjności danego obszaru 
oraz na komfort życia lokal-
nej społeczności. 

Zwyciężył gdyński projekt 
„InfoBox – Obserwatorium 
Zmian”, który został doce-
niony m.in. za nowoczesną 

i innowacyjną formę, stwo-
rzenie miejsca spotkań oraz 
znakomite rozwiązanie za-
gospodarowania przestrzeni 
śródmiejskiej, spełniające 
oczekiwania użytkowników 
w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach. Ponad-
to wyróżnieniem I stopnia 
nagrodzone zostały Miasto 
Ustka za projekt „Kładka nad 
Kanałem Portowym” , gmina 
Kosakowo za „Ogólnopolską 
Aleję Zasłużonych Ludzi Mo-
rza w Rewie”. Komisja przy-
znała również trzy wyróżnie-
nia II stopnia, a otrzymały je: 
gmina Starogard Gdański za 
przedsięwzięcie „Grodzisko 

Owidz”, gmina Kościerzyna 
– „Centrum wsi Kaliska Ko-
ścierskie” oraz gmina Puck, 
na terenie której zrealizo-
wano przedsięwzięcie „Park 
Kulturowy – Osada Łowców 
Fok w Rzucewie”. 

– Gdyński InfoBox to przy-
kład przemyślanej integracji 
nowej przestrzeni publicznej  
z obiektem użyteczności pu-
blicznej, dokonanej w trudnej 
do zagospodarowania części 
strefy śródmiejskiej – mówił 
marszałek Mieczysław Struk. 
– Kosakowo i Ustka przed-
stawiły z kolei dwa zupełnie 
różne, acz bardzo interesują-
ce elementy zagospodarowa-

Infobox doceniony przez marszałka
Podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki zorganizowanych w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie 
wicemarszałek Wiesław Byczkowski wręczył nagrody w konkursie pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa 
pomorskiego”. Zwycięskim projektem został gdyński „InfoBox – Obserwatorium Zmian”. 

nia obszarów przymorskich – 
promenadę poprowadzoną na 
terenie cennym przyrodniczo 
oraz kładkę pieszą łączącą hi-
storyczne centrum z terenami 
rozwojowymi po przeciwnej 
stronie portu. Inwestycje w 
Rzucewie i Owidzu, mimo iż 
zlokalizowane na obszarach 
wiejskich, mają znaczenie zde-
cydowanie ponadlokalne. W 
obu przypadkach stworzono 
nowe atrakcje turystyczne w 
oparciu o walory dziedzictwa 
archeologicznego. Nowe za-
gospodarowanie centrum wsi 
Kaliska Kościerskie stanowi 
doskonały przykład na to, że 
również bez wielkich nakła-
dów finansowych można uzy-
skać interesującą przestrzeń, 
doskonale wpisaną w kontekst 
krajobrazowy otoczenia. Gorą-
co zachęcam do odwiedzenia 
prezentowanych przestrzeni. 

W konkursie wygrał gdyński Infobox
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SPRZEDAM
MIESZKANIE 55m w Wej-
herowie, 3 pokoje, 1 piętro, 
rok budowy 2011, wysoki 
standard, 258 tys, tel. 509 
524 714

SPRZEDAM ziemię 2500 m2 
w Łowczu Górnym, koło Strze-
bielina, cena do negocjacji, 
tel. 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 
2-pokojowe 44.8m2 blisko 
SKM i „R” Janowo ul. Dokerów 
1, II piętro, tel.: 782 983 184

PILNIE sprzedam mieszka-
nie 2 pokojowe 44.8m2, ul. 
Dokerów 1\5, 2 piętro, blisko 
SKM oraz „R”, Rumia-Janowo, 
tel: 782 983 184

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, 
tel. 605 420 694

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 

513-005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszka-
nie 2 pokojowe w domku 
wolnostojacym blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 
693 370 251

ZAMIENIĘ

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155/13 
POLO 1, cena 320 zł, tel. 510 

501 955

EDUKACJA

MATEMATYKA na każdym 
poziomie, tanio, tel. 882 027 
668

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
no – kanalizacyjne, gazowe, 
ekogroszek, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

POTRZEBUJESZ pożyczki, 
zadzwoń, tel: 887 840 204. 
Pożyczki � rmy Marka S.A., tel. 
533 371 800

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, ku-
kurydze, łubin, bobik itp. Min 
24t. Zapewniam transport, 
płacę w dniu odbioru, tel. 509 
942 079

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

TOWARZYSKIE

ZWYCZAJNA, lat 40, 
atrakcyjna, ceniąca wartości, 
pozna dojrzałego Pana z klasą 
gotowego na związek, tel. 698 
718 660

28-LETNI kawaler bez nało-
gów, pozna Panią do 37 lat w 
celu stałego związku, tel. 798 
505 479

SZUKAM dziewczyny lub 
kobiety wieku od 30 - 50 lat, 

może być z dzieckiem na 
terenie całego Trójmiasta, tel. 
660 803 737

SZUKAM kochanki, ja 30 lat, 
żonaty, szukam Pani szczupłej, 
wiek bez znaczenia, tel. 601 
908 455

POZNAM fajne laski, tel. 696 
454 028, ja z Sopotu, 25 lat

ZWIETRZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM piec CO 25kw 
drewno, węgiel, dmuchawa, 
sterownik,1500 zł, Wicko, tel. 
788 085 085

KUPIĘ spawarkę wirowa 
300-500A.lub bester, tel. 666 
074 990

BURSZTYN kupię, tel. 532 
110 190

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych, z góry dziękuję, tel. 512 
757 719

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, powieszę szafkę, 
przepcham zlew, przestawię 
meble, tel. 694 424 758

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66

REDAKCJA
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 
Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, 

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2084-6274
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 

tel. 793 311 155
DRUK Agora SA

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

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

G R U P A  M E D I A L N A

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 złotych, tel. 
511 841 826

SPRZEDAM fotelik samocho-
dowy do 18 kg, 50 zł, tel. 668 
346 033, Rumia

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet gle24.pl

Bądź 
na bieżąco!

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność go-
tówką od ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 
zł, Wejherowo, tel. 505-56-
70-34
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Lęborscy karatecy z klubu 
Shotokan uzyskali imponujące 
wyniki podczas zawodów w 
Tczewie. Międzynarodowy tur-
niej “2 ND Grand Prix Tczew” 
zorganizowano tam ostatni 
weekend września i rywalizo-

wało tam ponad 300 zawodni-
ków z 25 klubów z Łotwy, Rosji, 
Wielkiej Brytanii i Polski.

Pierwszego dnia turnieju 
startowali starsi zawodnicy od 
kadeta w górę z lęborskiego 
klubu. Wszyscy pokazali wy-

soką formę zdobywając wyso-
kie noty. Drugiego dnia swoje 
umiejętności pokazali młodsi 
reprezentanci lęborskiego klu-
bu, w skład którego wchodzą: 
Zuzanna Milewczyk, Hubert 
Judycki, Kacper Reszczyński 

oraz Miriam Ewald. Młodzi 
karatecy -podobnie jak starsi 
pokazali na co ich stać i stanęli 
na podium. 

Sukcesy karateków Wyniki starszych zawodników

1. Bartek Janczak- sekcja Cewice
III miejsce- kumite indywidualne Juniorów -61kg
2Alicja Olkowska- sekcja Cewice
II miejsce- kumite indywidualne Juniorek +59kg
III miejsce- kumite indywidualne Kadetek +54 kg
3Natasza Olkowska- sekcja Cewice
III miejsce- kumite indywidualne Juniorek -59kg
II miejsce- kumite indywidualne Kadetek -59kg
4. Bartek Olkowski- sekcja Cewice
III miejsce- kumite indywidualne Juniorów +76kg
5Ireneusz Szumański- sekcja Lębork
I miejsce- kumite indywidualne seniorów -75kg
6Agnieszka Kreft- sekcja Cewice
I miejsce- kumite indywidualne Juniorek -59kg
7Rafał Milewczyk- sekcja Lębork
III miejsce- kumite indywidualne Juniorów -76kg
8Magda Michalska- sekcja Lębork
I miejsce- kata indywidualne U21
III miejsce- kumite Open U21
III miejsce- kumite indywidualne Seniorek -61kg
III miejsce- kumite Open Seniorek 
9Michał Parczewski:
VIII-X miejsce- kumite indywidualne Seniorów -67kg
10Seweryn Sołyszko:
VI-VIII miejsce- kumite indywidualne Juniorów +76kg

Wyniki młodszych zawodników 

1. Zuzia Milewczyk- sekcja Lębork
I miejsce- kumite indywidualne dziewcząt U14 -50kg
II miejsce- kata indywidualne dziewcząt U14
2.Miriam Ewald- sekcja Łeba
III miejsce- kumite indywidualne 11-12 lat -43 
III miejsce- kumite indywidualne 12-13 lat 
3. Hubert Judycki- sekcja Lębork
II miejsce- kumite indywidualne chłopców U14 -45 kg
4. Kacper Reszczyński- sekcja Lębork
VIII-X miejsce- kumite indywidualne chłopców 

Podczas 
zawodów 
w Tczewie 

rywalizowało  
ponad 300 

zawodników z 
25 klubów



GTS Czarna Dąbrówka będzie rywalem Pogoni w III 
rundzie rozgrywek Pucharu Polski Podokręgu Słupsk. 
Mecz na wyjeździe w GTS-em Pogoń rozegra 15 paź-
dziernika o godz. 15.30. W II rundzie Pogoń pokonała 
w Dębnicy Kaszubskiej Skotawię 2:0 po golach Wesser-
linga i Byczkowskiego. W kadrze Pogoni, co jest trady-
cją w pucharowych zmaganiach, zagrało kilku wyróż-
niających się juniorów. 

- Coraz lepiej dogaduję się 
z zespołem i przekazuję im 
� lozo� ę ciężkiej pracy. W 
drużynie musi być większa 
dyscyplina, zawodnicy muszą 
wzajemnie sobie pomagać i 
szanować się. Teraz praca, 
praca i jeszcze raz praca nad 
systemem, nad wydolnością, 
której brakuje nam w końców-
kach i będzie dobrze. Dlatego 
też chcę by drużyna docelowo 
trenowała 4 razy w tygodniu, 
a treningi trwały nie 90 a 120 

minut  – mówił tuż po objęciu 
funkcji trenera W. Pasieka. 

Angaż nowego szkoleniow-
ca pociągnął za sobą zmiany 
kadrowe. Drużynę opuścił Ra-
fał Morawski, nie trenuje też 
pozyskany w przerwie letniej 
Konrad Czeszewski. Regular-
ne treningi z I drużyną pod-
jęli natomiast utalentowani 
wychowankowie z drużyny 
juniorów starszych: Szymon 
Śliwiński, Szymon Czyżewski, 
Mateusz Sadowski i Mateusz 

Madziąg.  Mimo bardzo wą-
skiej kadry m.in. długotrwałe 
wyjazdy służbowe Szymona 
Bacha i Adriana Kochanka, 
oraz kontuzje Damiana For-
meli i Jędrzeja Waczkowskie-
go ekipa Pogoni w rozgryw-
kach ligowych poczyna sobie 
nieźle, dorzucając do 2 zwy-
cięstw (z Amatorem Kiełpino 
i Olimpią Sztum) i 2 remisów 
(z Jaguarem Gdańsk i MKS 
Władysławowo) awans do III 
rundy Pucharu Polski.   

W ostatnią sobotę Pogoń 
grała w nadmorskim Włady-
sławowie z którego wywiozła 
cenny punkt.

 - To nie był najlepszy mecz 
w naszym wykonaniu, bo stać 
nas na dużo więcej – ocenił 
spotkanie kapitan i strzelec 
wyrównującego gola Wojciech 
Musuła. - Nie przegraliśmy na 
wyjeździe, tracąc gola w koń-
cówce, i z tego powinniśmy 
się cieszyć. Trzeba wyciągnąć 
wnioski z tego, co było złe. 

Awans do III rundy 
Pucharu Polski

Najbliższe mecze Pogoni (dom)

11 października 2014 (sobota) godz. 12
Pogoń Lębork - KTS-K GOSRiT Luzino 

25 października 2014 (sobota) godz. 14
Pogoń Lębork - Wierzyca Pelplin 

15 listopada 2014 (sobota) godz. 13
Pogoń Lębork - Drutex-Bytovia II Bytów 

Klasy� kacja strzelców Pogoni po 11 kolejkach:
3 - Damian Formela, Jędrzej Waczkowski, Wojciech Musuła
2 - Mateusz Sychowski, Mateusz Stankiewicz
1 - Bartosz Pionk, Mateusz Wesserling, Arkadiusz Byczkowski

Nowy trener, nowa gra
Metamorfoza, tak można określić grę drużyny seniorów Pogoni Lębork bo objęciu funkcji szkoleniowca przez Włodzimierza 
Pasiekę, który 10 września  zastąpił Sobiesława Przybylskiego. Drużyna punktuje już w czwartym meczu z rzędu i mimo 
problemów kadrowych związanych z kontuzjami i wyjazdami służbowymi zawodników pnie się w górę w tabeli. 

Włodzimierz 
Pasieka 

– 44 lata, mieszka 
w Gdyni. Od po-

czątku trenerskiej 
kariery związany 

z młodzieżowymi 
drużynami Arki 
Gdynia i Lechii 

Gdańsk. Ostatnie 
lata z sukcesami 

spędził w Akademii 
Pomorze Sopot. 

Kurs trenerski 
UEFA „B” skończył 

w Hannoverze 
(Niemcy), obecnie 

w trakcie kursu 
UEFA „A”. W Lębor-

ku trener Pasieka 
pracuje od czerwca 
2014r., prowadząc 
drużynę juniorów 
„B”, a od 10 wrze-
śnia także zespół 

seniorów.

Do przerwy byliśmy dużo bliż-
si gola, szczególnie w sytuacji 
Pionka, kiedy obrońca wybił 
wślizgiem piłkę z pustej bram-
ki. Zabrakło kropki nad „i”. To 
był zespół zdecydowanie do 
ogrania przy naszej lepszej dys-
pozycji. Poza jednym groźnym 
strzałem nie przypominam so-

bie, żeby Władysławowo miało 
sytuacje bramkowe. Przy golu 
piłka spadła mi pod nogi i w 
takich sytuacjach nie ma co się 
zastanawiać.
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Tytuły mistrzyń Polski młodziczek zdobyły:
- Anna Lejk w pistolecie sportowym strzelanie dokładne (270 pkt.) 
– nowy rekord Polski
- Magdalena Pełka w karabinie sportowym 40 leżąc (392 pkt) 
– nowy rekord Polski.
Pozostałe wyniki zawodników Lidera-Amicusa Lębork:
Karabin sportowy 40 leżąc:
- Jagoda Kuniewicz miejsce 13 (373 pkt)
- Kamila Bulman miejsce 14 (273 pkt.)
- Maja Chrzanowska miejsce 21 (370 pkt.)
- Szymon Podolak miejsce 8 (379 pkt.)
- Stanisław Boniaszczuk miejsce 9 (377 pkt.)
Pistolet sportowy Psp-30 część szybka:
- Katarzyna Łakocka miejsce 10 (249 pkt.) 
- Anna Lejk miejsce 16 ( 218 pkt.) 
Karabin sportowy strzelanie z trzech postaw:
- Magdalena Pełka miejsce 5 (267 pkt.)
- Stanisław Boniaszczuk miejsce 11 (246 pkt.)
Pistolet pneumatyczny:
- Anna Lejk miejsce 11 (257 pkt.)
- Katarzyna Łakocka miejsce 21 (247 pkt.) 
Pistolet sportowy Psp-30 część dokładna:
- Katarzyna Łakocka miejsce 21 (227 pkt.) 
Karabin pneumatyczny:
- Stanisław Boniaszczuk miejsce 14 (280,7 pkt.)
-Kamila Bulman miejsce 14 (293,9 pkt.)
-Jagoda Kuniewicz miejsce 17 (291,8 pkt.)
-Maja Chrzanowska karabin miejsce 20 (289,4 pkt.)

Lider-Amicus Lębork z medalami

W Bydgoszczy 
zorganizowano 

Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików. 

W tych zawo-
dach Bardzo 

dobrze spisali się 
młodzi strzelcy 
Lidera-Amicusa 

Lębork zdoby-
wając dwa złote 

medale i ustana-
wiając dwa nowe 

rekordy Polski 
młodzików. 
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