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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Starania o przyłączenie lę-
borskiego terenu do SSSE 
trwały kilka lat i zakończyły 
się pozytywnie na początku 
stycznia 2015 roku. Wtedy 
to właśnie Rada Ministrów 
przyjęła zmianę rozporządze-

nia w sprawie słupskiej strefy. 
Decyzja Rady Ministrów 

oznacza przyłączenie do 
strefy gruntów położonych 
w Darłowie, Koszalinie i Lę-
borku o łącznej powierzchni 
82 ha.

-Celem zmiany granic strefy 
jest intensy� kacja wykorzy-
stania instrumentu specjal-

nych stref ekonomicznych dla 
rozwoju nowych inwestycji. 
Włączenie do słupskiej SSE 
nowych gruntów wpłynie po-
zytywnie na rozwój regionu - 
czytamy w dokumencie.

Przedstawiciele SSE sza-
cują (na podstawie średnich 
wyników uzyskanych w stre-
� e słupskiej na koniec 2013 

roku) na włączanym obszarze 
powstanie ok. 1 816 nowych 
miejsc pracy i poniesione zo-
staną nakłady inwestycyjne w 
wysokości blisko 637 mln zł. 
W wyniku wprowadzonych 
zmian powierzchnia strefy 
zwiększy się do prawie 900 
ha.

Lęborska podstrefa to te-

Maja urodziła się 2 stycznia - tuż po północy w lęborskim szpi-
talu. Ważyła poniżej 3 kg, ale już nadrabia zaległości. Burmistrz 
Lęborka Witold Namyślak odwiedził małą Maję i jej rodziców, 
Państwa Ewelinę i Krzysztofa Okrojów. Podczas spotkania wło-
darz miasta złożył gratulacje i życzenia zdrowia oraz samych 
szczęśliwych dni młodej rodzinie. Tradycyjnie, burmistrz ufun-
dował dla pierwszego urodzonego w 2015 roku mieszkańca Lę-
borka wyprawkę wartości 500 zł. (GB)

Fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k

Burmistrz odwiedził 
małą lęborczankę 

Pierwszym uro-
dzonym w 2015 

roku dzieckiem w 
Lęborku została 

Maja Okrój. 
Małą lęborczankę 
i jej rodziców od-

wiedził Witold Na-
myślak, burmistrz 

Lęborka.

LĘBORSKI TEREN 
JUŻ W STREFIE
Miasto zyskało skuteczny magnes dla inwestorów.  Na powierzchni 
prawie 19 hektarów we wschodniej części Lęborka powstała podstrefa 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

ren o wielkości prawie 19 ha 
położony w zachodniej części 
miasta Lęborka, przy drodze 
krajowej nr 6 relacji Szczecin-
Gdańsk. W odległości 60 km 
od terenu zlokalizowany jest 
port morski w Gdyni, a do lot-
niska w Gdańsku Rębiechowo 
jest 75 km. Bocznica kolejowa 
znajduje się 2,5 km od terenu.

-Ruszyła już inwestycja, któ-
rej celem jest stworzenie drogi 
przebiegającej przez lęborską 
podstrefę. W ramach prac te-
ren zostanie także uzbrojony. 
Cieszymy się, że nasze starania 
przyniosły efekt i mamy na-
dzieję, że podstrefa przyciągnie 
� rmy, które będą chciały inwe-
stować w Lęborku – podkreśla 
Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka.

Według szacunków burmi-
strza lęborska podstrefa będzie 
gotowa na przyjęcie inwesto-
rów w czerwcu. Wkrótce ma 
zostać także zorganizowane 
specjalne spotkanie dla biznes-
menów na temat inwestowania 
w Lęborku.
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Przy alkotestach umiesz-
czona jest szczegółowa in-
strukcja obsługi. Czas bada-
nia to tylko chwila. 

- Warto wiedzieć, że urzą-
dzenie nie podaje stężenia 
alkoholu, nie pokazuje kon-
kretnych wyników, ale daje 
sygnał dźwiękowy i świetlny, 
gdy korzystająca z niego oso-
ba jest w stanie, który wska-
zuje na spożycie alkoholu. 
Alkomat Alcoscan AL1100F 
sygnalizuje już nawet naj-
niższe stężenie alkoholu i 
jest do tego odpowiednio 
skalibrowany. Badanie tym 
urządzaniem jest możliwe o 
każdej porze dnia i nocy w 
poczekalni lęborskiej poli-
cji - podkreśla st. asp Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 
KPP Lębork.

Sprawdzenie trzeźwości 
przeprowadza się bezkon-
taktowo - nie ma koniecz-
ności używania ustnika. 
Wystarczy z odległości 1-2,5 

12 grudnia w Lęborku, w 
czasie trwającej od dwóch 
miesięcy kampanii 1000 serc, 
przebadano kilkadziesiąt 
osób. EKG nie wykazało żad-
nych wad ani odstępstw od 
normy, jeśli chodzi o pracę 
serc lęborczan. Okazuje się, 
że mieszkańcy miasta po raz 
kolejny są najzdrowszymi 
pacjentami badającymi się w 
KardioBusie.

Ostatni etap kampanii 1000 
serc w Lęborku zakończył się 
wynikiem blisko 50 przeba-
danych osób.- Jak zawsze w 
Lęborku atmosfera podczas 
badań była bardzo pozy-
tywna – opowiada lek. med. 
Kamil Szyszow – Pacjenci 
głównie byli zainteresowani 
tym, jak prowadzić zdrowy 
tryb życia, jakiej diety prze-
strzegać i jakie aktywności 
spowodują, że będą czuć 
się pełni energii. Z chęcią 
odpowiadaliśmy na pytania 
i mamy nadzieję, że nasi 
rozmówcy przekonali się, 
że profilaktyka to klucz do 
sukcesu, czyli długotrwałego 
zdrowia naszego serca – 
dodaje.

W kampanii 1000 serc 
wzięło udział ponad 1000 
osób. KardioBus odwiedził 
ponad 20 większych i mniej-
szych miejscowości, aby 
przeprowadzić badania EKG 
i uświadomić mieszkańcom 
jak ważna jest profilaktyka. 
Dzięki regularnym wizytom 
u kardiologa lub lekarza 
rodzinnego, który zleci 
badanie, możliwa jest odpo-
wiednio wczesna diagnoza, 
zapobiegająca rozwojowi 
chorób układu sercowo-na-
czyniowego. Wśród najczę-
ściej wykrywanych schorzeń 
podczas kampanii pojawiały 
się: bradykardia, blok lewej 
odnogi pęczka Hisa, czy 
przerost lewej komory serca. 
Kilkakrotnie personel me-
dyczny KardioBusa wzywał 
pogotowie, aby odtranspor-
tować chorych do pobliskich 
przychodni lub szpitali. 
Załoga kampanii 1000 serc 
pokonała trasę liczącą ponad 
5,5 tysiąca kilometrów.
(GB)

Lęborskie lodowisko otwarte 
jest codziennie w godz. 9.00-
19.45 z przerwą techniczną w 
godz. 14-15. Wstęp bezpłatny. 
Przy obiekcie, podobnie jak 
w latach ubiegłych funkcjo-
nuje wypożyczalnia łyżew. 

Obiekt w  Łebie otwarty 
jest natomiast codziennie od 

10:00 do 20:00. Przerwa tech-
niczna ma miejsce w każdą 
sobotę i niedzielę w godz. 
15:00-16:00,  w poniedziałki 
i czwartki w godzinach 19-20 
lodowisko jest zarezerwowa-
ne. 

Ceny usług to – 5 złotych 
za godzinę (wstęp na lodowi-

sko osoby dorosłe), 3 złote za 
godzinę (uczniowie, po oka-
zaniu legitymacji szkolnej), 
bezpłatne (dzieci z Łeby, w 
godzinach 16-17). Na lodo-
wisku w Łebie wypożyczenie 
łyżew i kasku kosztuje 5 zło-
tych za godzinę, ostrzenie ły-
żew to koszt 7 złotych.(GB)

Podsumowano 
akcję 1000 serc
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Alkomat dostępny 
na komendzie

Dwa lodowiska dostępne dla łyżwiarzy
Pod koniec grudnia otwarto miejskie lodowiska w Lęborku i w Łebie. To pierwsze działa 
przy Placu Piastowskim a ślizganie jest bezpłatne, w Łebie lodowisko usytuowane jest obok 
boiska Orlik, przy ul. Tysiąclecia,  za korzystanie z obiektu trzeba zapłacić 5 złotych.
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W Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku zamontowano bezkontaktowy alkomat do badania zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Dzięki temu urządzeniu, w kilka sekund, można sprawdzić swój stan trzeźwości. 

cm, przez około 5 sekund, 
dmuchać w kierunku czujnika 
urządzenia, a wynik jest tylko 
do wiadomości badanego. 

Policjanci przypominają, że 
w rozumieniu kodeksu karne-
go stan nietrzeźwości zachodzi 
gdy stężenie alkoholu we krwi 
przekracza 0,5 promila albo 
prowadzi do stężenia przekra-
czającego tę wartość. Kierowa-
nie pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości jest 
przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do 
2 lat.

Urządzenie zostało zakupio-
ne przez Komendę Wojewódz-
ką Policji w Gdańsku ze środ-
ków pozyskanych w ramach 
realizacji projektu pn. “Wdro-
żenie zintegrowanego systemu 
łączności oraz zakup sprzętu 
ratowniczego i środków trans-
portu na potrzeby Zintegro-
wanego Systemu Ratownictwa 
Województwa Pomorskiego”.
(GB)Urządzenie dostępne jest całodobowo, wynik trafia tylko do wiadomości badanej osoby



3www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

W Lęborku bazą orkie-
strowania była sala “Mecha-
nika”, gdzie miały miejsce 
koncerty, pokazy i licytacje. 
Organizatorom wydarzenia 
udało się wystawić na sprze-
daż wiele ciekawych przed-
miotów  - za 210 złotych 
sprzedano grill ogrodowy 
wykonany przez lokalną fir-
mę Meyn, 380 złotych kosz-
tował natomiast metalowy 
“rycerz” do obsługi komin-
ka. Dużym zainteresowa-

niem cieszyły się także pa-
miątki sportowe – koszulka 
klubu strzeleckiego Lok Li-
der Amikus “poszła” za 170 
złotych, piłka do koszyków-
ki  z podpisami graczy Asse-
co Prokomu Gdynia została 
natomiast wylicytowana za 
170 zł. Gwiazdą lęborskiego 
wieczoru był koncert zespo-
łu Vintage, a do niedzielne-
go wieczoru udało się zebrać 
aż 43 tysiące złotych. To wy-
nik o około 3 tysiące lepszy 
od ubiegłorocznej zbiórki.

W Wicku orkiestrowanie 
zorganizowano w siedzi-
bie GOKiS i udało się tam 

zebrać około 13 tysięcy 
złotych. W trakcie impre-
zy licytowano m.in pióro 
wieczne Joanny Kluzik-
Rostkowskiej,minister edu-
kacji narodowej, kubek pre-
zydenta RP za 100 zł i łuk 
strzelnicy z tarczą. Dużą po-
pularnością cieszył się także 
fartuch Magdy Gessler, któ-
ry był używany przez znaną 
restauratorkę podczas im-
prezy sylwestrowej w Słup-
sku. Najbardziej widowi-
skowym punktem imprezy 
była kąpiel łebskich Morsów  
w basenie strażackim.

W Nowej Wsi Lęborskiej 

WOŚP: Powiat lęborski nie zawiódł
Setki ciekawych licytacji, występy lokalnych zespołów, pokazy, gorąca i radosna atmosfera. 
Właśnie tak wyglądała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zagrała w powiecie lęborskim.

Podczas lęborskich wydarzeń w ramach WOŚP na scenie wystąpiły lokalne zespoły taneczne
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Gwiazdą orkiestrowania w Wicku był występ zespołu Mayonezz

udało się zebrać około 4,3 ty-
siąca złotych. W trakcie im-
prezy, która miała miejsce w 
siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu rozdano 
ponad 500 porcji grochówki 
i wystawiono do sprzedaży 
nietuzinkowe przedmioty, 
takie jak na przykład  medal 
Lenina z 1970 roku, wybity 
na stulecie jego urodzin, któ-
ry sprowadzono z Ukrainy. 
Medal “poszedł” za 220 zło-
tych.

W Cewicach orkiestrowanie 
odbyło się w ekstremalnych 
warunkach. Wichura spo-
wodowała bowiem w gminie 
brak prądu, orkiestrowanie 
odbywało się więc przy świe-
cach. Mimo tego udało się ze-
brać około 29 tysięcy złotych 
i zorganizować kilkanaście 
licytacji ciekawych przedmio-
tów – sprzedano m.in grill fir-
my Meyn za 340 złotych.

W Łebie orkiestrowano w 
siedzibie Gimnazjum. Pod-
czas imprezy zebrano łącznie  
5.765,33zł, 50 euro i 3 dolary 
amerykańskie. Oprócz cieka-
wych przedmiotów wystawio-
nych do licytacji w miejscowo-
ści można było wylicytować 
także fotel burmistrza (czyli 
możliwość zostania przez 
chwilę włodarzem miasta) za 
kwotę 250 złotych i “godzinną 
licencję na nauczyciela gim-
nazjum” – za 110 złotych.

Widowiskową atrakcją WOŚP w Wicku była kąpiel łebskich 
morsów w basenie strażackim

W Łebie podczas WOŚP swoje umiejętności prezentowały 
lokalne zespoły artystyczne
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Prawie 13 tys złotych zebrano podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Wicku
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Dyżurny lęborskiej policji 
otrzymał zgłoszenie na numer 
alarmowy o próbie samobójczej 
jakiej podejmuje się prawdo-
podobnie mężczyzna w swoim 
garażu, poprzez zatrucie spali-
nami. Na miejsce natychmiast 
dyżurny skierował patrol policji 
oraz pogotowie. Policjanci bar-

dzo szybko dotarli na miejsce 
jednak drzwi od wskazanego 
garażu były zamknięte od środ-
ka, musieli je więc otworzyć 
siłą. Wewnątrz stał samochód, 
w którym siedział mężczyzna. 
Przez szyby było widać duże za-
dymienie spalinami. Policjanci 
szybko wyciągnęli nieprzytom-

nego mężczyznę i przekazali 
ekipie pogotowia, która już cze-
kała przed garażem. Mężczyznę 
uratowano.

Policjanci, który uratowali 
niedoszłego samobójcę to sierż.
sztab. Maciek Hazak i sierż.
sztab. Szymon Wicki. Obaj 
pracują w Referacie Patrolowo 

– Interwencyjnym lęborskiej 
policji. W swoim zachowaniu 
nie widzą nic nadzwyczajnego. 
Po prostu zrobili to do czego 
m.in. są szkoleni – uratowali 
ludzkie życie. Cieszą się jednak, 
że zdążyli z interwencją, że byli 
na miejscu, na czas.
(KP)

Kryminalni z Lęborka 
zabezpieczyli dużą ilość 
tytoniu i papierosów oraz  
mężczyznę i kobietę, w 
których mieszkaniu znaj-
dował się nielegalny tytoń.
Zatrzymani zostali prze-
słuchani i usłyszą zarzuty 
za przestępstwo z kodeksu 
karno skarbowego, za co 
może grozić nawet do 3 lat 
pozbawiania wolności. 
Policjanci z wydziału 
kryminalnego lęborskiej 
komendy, zatrzymali 69-
letnią kobietę i 61-letniego 
mężczyznę z Lęborka, 
w których mieszkaniu 
podczas przeszukania 
zabezpieczyli ponad 7 tys. 
papierosów bez polskich 
znaków akcyzy oraz 
prawie 70 kg. tzw. krajanki 

tytoniowej. Zatrzymani zo-
stali przesłuchani i usłyszą 
zarzuty za popełnione 
przestępstwo skarbowe. 
Grozi im kara do 3 lat po-
zbawienia wolności. (GB) Uroczystość rozpocznie 

się o godzinie 17.00. Kon-
cert będzie miał wyjątkowy 
charakter, bo na scenie z  z 
programem artystycznym 
zaprezentują się urzędnicy 
i pracownicy Urzędu Gmi-
ny Wicko oraz jednostek 
pomocniczych, takich jak: 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wicku czy Gminny Dom 
Kultury i Sportu w Wicku. 
Placówki oświatowe z tere-
nu gminy również zapowie-
działy swój aktywny udział 
na scenie podczas tej uro-
czystości. Gościnnie zapre-
zentują się także zaproszeni 

goście m.in. Studio Tańca 
Towarzyskiego „Pod Kwa-
dratem” z Gdańska, Łebski 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku oraz Grupa Taneczna 
„Dżemik” z Młodzieżowego 
Domu Kultury z Lęborka. 
Celem tego koncertu chary-
tatywnego  jest pozyskanie 
środków  na organizację 
czasu wolnego podczas ferii 
zimowych dla dzieci z Gmi-
ny Wicko. Wstęp na koncert 
jest bezpłatny. (GB)

Funkcjonariusze uratowali 
niedoszłego samobójcę
Policjanci za Lęborka uratowali mężczyznę, który próbował się zatruć spalinami w garażu. Nieprzytom-
nego mężczyznę mundurowi wyciągnęli z samochodu i przekazali ekipie pogotowia. W swoim zachowaniu 
nie widzą nic nadzwyczajnego, zrobili to do czego są m.in. szkoleni czyli do ratowania życia ludzkiego.
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70 kg tytoniu w rękach policjantów
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Koncert Charytatywny w Wicku
Świąteczno-noworoczny koncert charytatywny zapowiedziano na 16 stycznia w Wicku. Wydarzenie będzie mia-
ło miejsce o godzinie 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
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Swoją funkcję będzie pełnił od 
16 stycznia 2015 r. Sapiński, któ-
ry zrezygnował ze stanowiska 
dyrektora lęborskiego szpitala 
w połowie grudnia ubiegłego 
roku w Słupsku zajmie miejsce 
Ryszarda Studa, który został od-
wołany ze swojej funkcji.

Andrzej Sapiński jest absol-
wentem Akademii Medycznej 
w Gdańsku. W latach 1977-
1991, w Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Lęborku (obecnie 
Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej  w Lębor-
ku), pracował jako lekarz, na-
stępnie lekarz anestezjolog, a 
od roku 1991 pełnił funkcję 
dyrektora placówki. W latach 
1990-1994 był radnym i człon-
kiem Zarządu Miasta Lęborka, 
a w latach 1994-1998 radnym 
i przewodniczącym Komisji 

Lęborczanie będą od lutego 
płacić więcej za wodę. Pod-
wyżka wyniesie 7 groszy za 
metr sześcienny, miesięczne 
koszty czterosobowej rodzi-
ny zwiększą się o około 80 
groszy.  Podwyżka wejdzie w 
życie pomimo braku zgody 
miejskich radnych.

Podwyżkę ceny wody prze-
widuje nowa taryfa zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków na 
terenie Lęborka. Ten doku-
ment powstał w listopadzie 
ubiegłego roku, a radni gło-
sowali nad nową taryfą pod-
czas grudniowej sesji. Mimo 
tego, że projekt uchwały zo-
stał odrzucony jednym gło-
sem przeciwnym i osiemna-
stoma wstrzymującymi się to 
podwyżka wejdzie w życie od 
lutego.

-Nasza spółka nie może 
mieć kosztów bez pokrycia. 
Ceny odprowadzania ście-
ków nie zmieniły się od kil-
ku lat, natomiast na wodzie 
ponosimy straty – tłumaczy 
Piotr Boniaszczuk, dyrektor 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Lęborku. - Powodem wspo-
mnianych strat są między 

Zdrożeje woda

innymi duże nakłady na  no-
woczesne wodomierze, któ-
rych instalacja spowoduje w 
przyszłości poważne oszczęd-
ności. Jako spółka nie możemy 
pokrywać strat związanych z 
wodą z opłat za odprowadze-
nie ścieków, dlatego podwyżka 
jest nieodzowna. Ustawodawca 
przewiduje, że taryfa wchodzi 
w życie mimo zgody radnych 
jeśli obliczenia zostaną spraw-
dzone przez biegłego rewidenta 

miasta. A rewident nie miał za-
strzeżeń do naszych obliczeń.

W nowej taryfie cena wody 
wzrośnie o 7 groszy (z 1,80 zł 
za m3 do 1,87 zł za m3). We-
dług obliczeń MPWIK po 
wprowadzeniu nowej taryfy  
miesięczne koszty czterosobo-
wej rodziny zwiększą się o oko-
ło 80 groszy. Cena odprowa-
dzania ścieków pozostanie bez 
zmian i będzie wynosić 4,03 zł 
za m3. (GB)

Od lutego 
cena wody 

wzrośnie 
o 7 groszy 

za metr 
sześcienny
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Sapiński dyrektorem w Słupsku
Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o powierzeniu Andrzejowi Sapińskiemu obo-
wiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Zdrowia i Rodziny Rady Miasta 
Lęborka. Od 1998 do 2002 roku 
pełnił funkcję radnego Sejmiku i  
przewodniczącego Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Rodziny 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego.

W SPS ZOZ w Lęborku wdrożył 
pakiet InfoMedica, jako zintegro-
wany system informatyczny. Kie-
rowany przez niego szpital zdobył 
wiele nagród i wyróżnień przy-
znanych m.in. przez UNICEF i 
WHO, wielokrotnie w Ogólno-
polskim Rankingu Szpitali maga-
zynu Rzeczpospolita „Bezpieczny 
Szpital” zajmował 1. miejsce w 
województwie pomorskim, a w 
2014 roku został finalistą w kate-
gorii ogółu szpitali – 9. miejsce w  
Polsce wśród najlepszych szpitali 
pod względem opieki medycznej 
wg rankingu „Rzeczpospolitej”.

W 2002 roku Andrzej Sapiński 
otrzymał Złotą Odznakę Związ-
kową - przyznaną przez Radę 
Krajową Federacji Związków Za-
wodowych Pracowników Ochro-
ny Zdrowia. W 2003 i 2009 roku  
został odznaczony Srebrnym i 
Złotym Krzyżem Zasługi. Uzyskał 
tytuł „Menedżera Pomorza 2008”, 
przyznany przez Radę Regionalną 

Naczelnej Organizacji Technicz-
nej w Słupsku pod patronatem 
Wojewody Pomorskiego, nagro-
dę główną w kategorii placówek 
publicznych „Menadżera Rynku 
Zdrowia 2012” i wyróżnienie w 
kategorii „Menedżer Roku 2013 
w Ochronie Zdrowia”. W 2009 
roku zdobył główną nagrodę 
Lęborski Lew w kategorii „Oso-
bowość” – Certyfikat Promocji 
Ziemi Lęborskiej.

Andrzej Sapiński zrezygnował 
oficjalnie z pełnienia funkcji 
dyrektora lęborskiego szpitala 
w połowie grudnia. O takiej in-
formacji poinformował oficjal-
nie podczas powiatowej sesji 
Edmund Głombiewski, starosta 
lęborski. W grudniu pojawiły 
się nieoficjalne informacje, że 
powodem rezygnacji może być 
stan zdrowia, Sapiński później 
je jednak zdementował. Zarząd 
Województwa pod koniec roku 
odwołał Ryszarda Stusa z funk-
cji dyrektora słupskiego szpita-
la. Powodem decyzji o zdymi-
sjonowaniu go miał być brak 
kontraktu na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy oraz odmienna od 
zarządu województwa wizja roz-
woju szpitala w Słupsku.

Andrzej 
Sapiński 
obejmie nową 
funkcję 
16 stycznia 
2015 r.
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Aby wziąć udział w grze wy-
starczy posiadać coś do pisania, 
mieć ze sobą aparat cyfrowy lub 
telefon komórkowy z apara-
tem. Dodatkowo trzeba będzie 
skompletować chętną do zaba-
wy i pieszej wędrówki drużynę.
Gra rozpocznie się 24 stycznia 
2015 roku o 11:00 w lokalu Lot 
Ziemia Lęborska-Łeba w Lę-
borku (budynek dworca PKP). 
Będzie trwała łącznie 3-4 go-
dziny. Na uczestników czekają 
nagrody, również na tych, któ-

Policjanci zatrzymali pijanego 
kierowcę, który mając w organi-
zmie ponad 2,5 promila alkoho-
lu spowodował groźną kolizję.

W poniedziałek(12 stycz-
nia) około godziny 21, w No-
wej Wsi Lęborskiej policjanci 
zatrzymali pijanego kierowcę, 
który chwilę wcześniej jadąc 
osobowym mercedesem stra-
cił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na chodnik, a następ-
nie zawisł na kładce, na rzecze 
Kisewa omal nie wpadając do 
rzeki. Na szczęście w chwili 
zdarzenia ruch pieszych w 

tym miejscu był bardzo mały, 
w przeciwnym przypadku 
mogło dojść do tragedii. Poli-
cjanci przebadali 51-letniego 
kierowcę na alkoteście, który 
wykazał w jego organizmie 
ponad 2,5 promila alkoholu. 
Pijany kierowca został za-
trzymany w policyjnej celi. 
Po wytrzeźwieniu mężczyzna 
został przesłuchany i usłyszał 
zarzut kierowania pojazdem 
pod wpływem alkoholu, za 
co grozi do 2 lat pozbawiania 
wolności oraz zakaz prowa-
dzenia pojazdów. (GB)

O krok od tragedii

Lębork gospodarzem 
gry miejskiej
To będzie wyjątkowa 
impreza łącząca aktywne 
zwiedzanie i element rywa-
lizacji. W sobotę 24 stycznia 
rozpocznie się gra miejska 
“Lębork – dawniej i dziś”.
Organizatorem wydarzenia 
jest Lot Ziemia Lęborska-
Łeba.
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rzy pozytywnie zaskoczą organi-
zatorów swoim przebraniem.

Gra ma polegać na spacerze po 
mieście i wypełnianiu nietuzin-
kowych zadań konkursowych. 
Na czym one będą polegały?

- Nie chcemy zdradzać szczegó-

łów, żeby nie psuć frajdy uczest-
nikom - tłumaczy Jan Kiśluk, dy-
rektor Lot Ziemia Lęborska-Łeba. 
- Ale mogę zapewnić, że zadania 
będą ciekawe, pomysłowe i do 
ich rozwiązania będzie potrzeb-
na odrobina pomysłowości i tro-

chę znajomości historii Lęborka. 
Wszystkie cele gry jej uczestnicy 
otrzymają w materiałach, z któ-
rymi wyruszą na miasto. A jedno 
z zadań ma polegać na odszuka-
niu miejsca z historycznej foto-
grafii Lęborka i wykonaniu tam 
sobie zdjęcia.

Wielkość drużyn to:-ma-
ksymalnie dziesięcioro dzieci ze 
szkoły podstawowej + opiekun; 
maksymalnie piecioro dzieci ze 
szkoły gimnazjalnej + opiekun; 
2-5 dorosłych lub dorosłych z 
dziećmi. Organizatorzy zapra-
szają do udziału także osoby spo-
za Lęborka.

Zapisy i informacje pod nume-
rem telefonu +48 601 825 206 lub 
adresem mailowym: lotzl@wp.pl 
oraz osobiście w siedzibie LOT 
ul. Dworcowa 8 w Lęborku.
(GB)

Gra miejska ma połączyć aktywne zwiedzanie 
i element rywalizacji
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W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowej Wsi 
Lęborskiej odbędzie się  
Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich. To o będzie 
już 10 edycja turnieju o 
zasięgu gminnym i 7 edycja 
tego wydarzenia o zasięgu 
powiatowym.

Cele turnieju to integracja 
środowiska wiejskiego w 
województwie pomorskim, 
popularyzowanie dziedzic-
twa kulturowego regionu, 
pobudzenie aktywności 

wśród mieszkańców, 
kultywowanie tradycji. 
Organizatorzy przygotowali 
aż 5 konkurencji – kulinar-
ną, edukacyjną, wokalną, 
moda i taneczną.

Koło Gospodyń Wiej-
skich, które zwycięży w 
Turnieju Powiatowo – 
Gminnym weźmie udział 
w Turnieju Wojewódzkim, 
który odbędzie się w dniu 
11 kwietnia 2015 r. o godz. 
10:00 w powiecie tczew-
skim. (GB)

Praca powstała w ramach 
projektu  pn. „e-Lębork - prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu na terenie Gminy 
Miasto Lębork” realizowanego 
w ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclsion, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. W 
konkursie wzięły udział dzieci 
w wieku 8-12 lat z rodzin, które 

otrzymały komputer i dostęp 
do Internetu dzięki udziałowi 
w projekcie realizowanym w 
ramach Działania 8.3 PO IG.

Rysunek komputerowy Kor-
nelii Szadziewskiej to jedyna 
praca z województwa pomor-
skiego nagrodzona w ramach 
konkursu.

Już po raz 17 w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewi-
cach zorganizowano zabawę 
karnawałową Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym “Promyk”. 

-Dzieci i opiekunowie 
wesoło spędzili czas, 
każdy mógł zatańczyć jak 
najbardziej wymyślne tańce 
przy muzyce p. E.Cherka. 
Podczas trwania zabawy 
odbyły się różne konkursy 
i quizy przeprowadzone 
przez p.Zdzisię i p. Basię. 

Na zakończenie przybył 
Mikołaj i rozdał paczki – 
relacjonuje Bożena Bunia, 
prezes stowarzyszenia.Dzię-
ki sponsorom, darczyńcom i 
Urzędowi Gminy na stołach 
i w paczkach było mnóstwo 
słodyczy.

-Wspólna zabawa 
przysporzyła wiele radości 
naszym podopiecznym, 
co było głównym celem 
naszego balu – podkreślają 
przedstawiciele stowarzy-
szenia. (GB)

Ministerstwo nagrodziło 
rysunek komputerowy
Kornelia Szadziewska została nagrodzona za wykonanie rysunku kompu-
terowego pt.: „ Otwarci na świat - Internet w waszym domu” w konkursie 
organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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Celem konkursu  było wyko-
nanie pracy graficznej dowolną 
techniką komputerową, która 
pokaże co Internet zmienił w 
ich życiu lub życiu ich rodziny. 
Rozstrzygnięcie konkursu odby-
ło się w Warszawie, dyplom oraz 
nagrodę wręczył minister ad-
ministracji i cyfryzacji Andrzej 
Halicki.

Rywalizacja gospodyń wiejskich

Zabawa z „Promykiem”
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BADANIA

Wiadomości 
rolnicze

Wnioski można składać w  Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a  
wsparciem są objęte przedsięwzięcia, które 
mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeń-
stwa na statkach rybackich, a także inwe-
stycje przyczyniające się do selektywnego 
połowu ryb, czyli zapobiegające odławia-
niu niewymiarowych osobników.

Pomoc na realizację operacji można po-
zyskać nie tylko na planowane inwestycje 
ale również na te, które zostały zrealizowa-
ne przed dniem złożenia wniosku o do� -
nansowanie aczkolwiek nie wcześniej niż 
przed dniem 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o do� nansowanie należy składać 
do oddziału regionalnego Agencji właści-

wego ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę ubiegającego się o taką 
pomoc. Jeżeli wniosek o do� nansowanie 
zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, 
dniem złożenia wniosku jest data stempla 
pocztowego. W przypadku, gdy wniosek 
o do� nansowanie zostanie dostarczony 
przesyłką kurierską, dniem złożenia wnio-
sku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do 
ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania 
środków � nansowych, zgodnie z kolejno-
ścią złożenia prawidłowo wypełnionego i 
udokumentowanego wniosku o do� nan-
sowanie.
(GB)

W 7 polskich miastach będą miały miej-
sce konferencje � rmy DuPont. Spotkania 
organizowane są nieprzerwanie od 1999 
roku i mają na celu zacieśnienie współpra-
cy � rmy z producentami rolnymi.

Na terenie północnej Polski spotkanie w 
ramach Krajowej Konferencji DuPont zo-
stanie zorganizowane w  środę 21 stycznia 
w Elblągu w Multikinie (ulica Teatralna 5). 
Konferencje skierowane są tradycyjnie dla 
dla producentów rolnych i wszystkich zain-
teresowanych rozwojem rolnictwa. W tym 
roku, ze względu 40-lecia obecności Du-

Pont w Polsce będą one miały szczególnie 
uroczysty charakter.

- Tematem wiodącym Konferencji będzie 
nowa Kampania Współpracy z producenta-
mi rolnymi jak również nowości oferowane 
przez � rmę DuPont w sezonie 2015r. Będą 
to nowe rozwiązania ochrony fungicydo-
wej, z zastosowaniem nowego fungicydu 
Vertisan®. W nadchodzącym sezonie � rma 
przygotowała także nowości w ochronie 
zbóż przed chwastami – zapowiadają orga-
nizatorzy konferencji.

W programie przewidziane są także wy-

330 mln zł na 
innowacje, 
także 
w rolnictwie 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju rozstrzygnęło kon-
kursy w dwóch  programach 
strategicznych - StrategMed 
i BioStrateg. Na badania w 
obszarze pro� laktyki i lecze-
nia chorób cywilizacyjnych 
oraz środowiska naturalnego, 
rolnictwa i leśnictwa Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju  
przeznaczy ponad 330 mln zł.
„Pro� laktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych - StrategMed” 
oraz „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo - Bio-
Strateg” to dwa strategiczne 
programy badań naukowych i 
prac rozwojowych. Opracowała 
je Rada NCBR na podstawie 
Krajowego Programu Badań, 
który określa strategiczne kie-
runki badań naukowych i prac 
rozwojowych. 
Celem programu BioStrateg 
jest � nansowanie badań 
obejmujących bezpieczeństwo 
żywnościowe i bezpieczeń-
stwo żywności, racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, 
ochronę bioróżnorodności i 
zrównoważony rozwój rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz 
leśnictwo i przemysł drzewny. 
Program strategiczny Strateg-
Med koncentruje się natomiast 
na czterech obszarach współ-
czesnej medycyny: kardiologii 
i kardiochirurgii, onkologii, 
neurologii oraz medycynie re-
generacyjnej. Na oba programy 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju przeznaczyło łącznie 
1,3 mld zł.
-Inwestujemy środki w strate-
giczne obszary badań wspiera-
jąc najlepsze projekty ukierun-
kowane na transfer nowych 
technologii do gospodarki. 
Duża konkurencja wśród ubie-
gających się o do� nansowanie 
oraz znaczące zaangażowanie 
środków � nansowych przed-
siębiorców to sygnał, że współ-
praca środowiska naukowego 
i biznesu w kluczowych dla 
rozwoju Polski obszarach idzie 
w dobrym kierunku – mówi dy-
rektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju prof. Krzysz-
tof Jan Kurzydłowski. (GB)

ARiMR wydała decyzje w tej sprawie 
wyższych dopłat bezpośrednich dla rolników 
objętych w 2014 roku dyscypliną � nansową. 
Na dopłaty może liczyć nieco ponad
406 tys. osób.

W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji 
Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty 
bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali ob-
jęci tzw. dyscypliną � nansową - czyli należne im 
dopłaty � nansowane z budżetu UE zostały obni-
żone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten do-
tyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska 
zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł. 

Takie działanie UE było podyktowane tym, 
że zaplanowany budżet � nansowy na realizację 
dopłat bezpośrednich za 2013 rok był wyższy od 
faktycznie dostępnego. Okazało się jednak, że 
z przekazanych przez Polskę pieniędzy UE wy-
korzystała tylko ponad milion złotych. Dlatego 
pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł 
zostanie zwrócona naszym rolnikom.

Tra� ą one do tych, którzy ubiegali się w 2014 
roku o przyznanie dopłat bezpośrednich i zostali 
objęci dyscypliną � nansową - czyli przysługują-
ce im płatności są większe od 2 tys. euro. Takich 
rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys. W 
ich przypadku, należne im dopłaty bezpośred-
nie, zgodnie z decyzją UE dotyczącą tzw. dyscy-
pliny � nansowej, najpierw zostaną obniżone o 
1,3% (łącznie ok. 93,5 mln zł), a następnie pod-
wyższone, w sumie o kwotę 152,3 mln zł, którą 
Komisja Europejska zwróciła Polsce w ramach 
dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Z różnicy po-
między tymi dwoma kwotami wynika, że rolni-
cy, którym przysługują dopłaty bezpośrednie za 
2014 r. w wysokości ponad 2 tys. euro, pomimo 
objęcia ich tzw. dyscypliną � nansową, otrzymają 
wyższe dopłaty niż wynika z obliczenia stawek 
płatności i powierzchni upraw. Decyzje admi-
nistracyjne przyznające im wyższe dopłaty bez-
pośrednie wydają kierownicy biur powiatowych 
ARiMR. Proces ten mógł się rozpocząć dzięki 
opublikowaniu, 29 grudnia 2014 r. rozporządze-
nia Rządu w sprawie zmiany zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (GB)

Do� nansowanie inwestycji 
na kutrach rybackich
Wnioski o do� nansowanie inwestycji na kutrach rybackich będzie można składać od 
13 do 30 stycznia 2015 r. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegająca na 
przykład na zwiększeniu bezpieczeństwa na statkach rybackich.
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Dopłaty bezpośrednie 
będą wyższe. Ale dla 
wybranych

Proces ten 
mógł się roz-
począć dzięki 
opublikowa-
niu, 29 grud-
nia 2014 r. 
rozporządze-
nia Rządu 
w sprawie 
zmiany zadań 
Agencji Re-
strukturyzacji 
i Moderniza-
cji Rolnictwa. 

Ruszają Krajowe Konferencje Du Pont
stąpienia pracowników naukowych Insty-
tutu Ochrony Roślin – Państwowego In-
stytutu Badawczego, oraz przedstawicieli 
� rm DuPont, oraz innych � rm z otoczenia 
rolnictwa. Umożliwi to nie tylko zapozna-
nie się z bieżącymi problemami, ale także 
stworzy okazję do kuluarowych spotkań i 
dyskusji.Pracownicy � rmy DuPont mają też 
przedstawić wyniki stosowania w zaleca-
nych programów ochrony najważniejszych 
gatunków uprawnych zgodnie z zasadami 
rolnictwa zrównoważonego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. (GB)



Obie � rmy podpkreślają, że 
rozwój rynku maszyn rolni-
czych inspiruje � rmy moto-
ryzacyjne do udoskonalania 
oraz rozszerzania oferty a 
przykładem takich działań 
jest powstanie dostosowa-
nych do maszyn rolniczych 
olejów � rmy ORLEN OIL. 
Oleje  wykorzystywane są już 
przez  producenta ciągników, 
lubelską spółkę Ursus. Naj-
nowsza technologia olejów 
PLATINUM Agro ma za-
pewnić bezpieczeństwo pracy 
maszyn rolniczych, wykorzy-
stywanych w zróżnicowanych 
i często ciężkich warunkach, 
przyczyni się do zmniejszenia 
zużycia paliwa oraz wydłuże-
nia okresów między wymia-
nami oleju oraz mniejszym 
zużyciem paliwa.

- Zarówno � rma ORLEN 
Oil, jak i URSUS mają bardzo 
mocną pozycję w swoich ob-
szarach działania. Każdy pol-
ski rolnik doskonale zna obie 
marki. Wspólne działania z 
Ursusem to szansa na umoc-
nienie naszej pozycji na rynku 
rodzimym. Obie � rmy mają 

Lubelski Ursus i ORLEN Oil 
zacieśniają współpracę

W przypadku rynku roślin 
oleistych, autorzy raportu 
oczekują, że w 2024 r. ich 
zbiory wyniosą ok. 32 mln 
t. W stosunku do średniej z 
ostatnich 3 lat zwiększą się o 
niecałe 6 proc., tj. o 1,7 mln 
t. Prognozowany wzrost pro-
dukcji będzie zatem znacznie 
niższy niż odnotowany w mi-
nionym dziesięcioleciu, gdy 
napędzał go dynamicznie roz-
wijający się sektor biodiesla. 
Hamująco na wzrost zbiorów 
w najbliższych latach będzie 
wpływać z jednej strony sta-
bilizujący się popyt na oleje 
roślinne wykorzystywane w 
sektorze biopaliw, a z drugiej 
ograniczenia agrotechniczne 

Spadki cen skupu surowców rolnych od grudnia 2013 r. 
do grudnia 2014 r. były głębsze niż obniżki cen środków 
produkcji – podał Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej 
Według comiesięcznego raportu IERiGŻ w ubiegłym roku ryn-
kowe uwarunkowania produkcji rolniczej wyraźnie pogorszy-
ły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Były też gorsze niż 
przed dwoma laty, choć i tak lepsze niż w kryzysowym 2008 r.
 Ceny skupu podstawowych surowców rolniczych od grudnia 
2013 r. do grudnia 2014 r. spadły średnio o prawie 10 proc. 
i były głębsze niż obniżki cen środków produkcji, które co 
prawda potaniały, ale średnio tylko o 1,7 proc.
 Środki produkcji taniały drugi rok z rzędu przede wszystkim 
ze względu na spadki cen nawozów mineralnych i nośników 
energii. Chodzi przede wszystkim o obniżki światowych cen 
ropy naftowej i gazu oraz innych surowców.
Ponadto szybszy od popytu wzrost podaży nawozów spowo-
dował, że ceny nawozów mineralnych w ciągu 12 miesięcy 
2014 r. spadły nominalnie o kolejne 7,5 proc., po wzroście 
w latach 2011-2012 o 24,4 proc. Spadek cen skupu płodów 
rolnych o 9,9 proc. był też znacznie głębszy niż spadki cen 
detalicznych żywności, które w ostatnim roku (w porównaniu 
z grudniem 2013 r.) obniżyły się o 2,4 proc. Żywność po raz 
pierwszy od 2005 r. bezwzględnie staniała, przyczyniając się 
do niewielkiej de� acji, która w relacji grudzień 2014 - gru-
dzien 2013 r. wyniosła zaledwie 0,5 proc.
 Bezwzględny spadek cen żywności w 2014 r. był wynikiem 
niskich cen surowców rolniczych wywołanych m.in. wysoką 
podażą większości produktów w warunkach dekoniunktury 
i spadku cen na światowych rynkach. Dekoniunkturę na 
światowych rynkach pogłębiało embargo rosyjskie na import 
żywności z UE, w tym z Polski.
 Najbardziej ucierpiały gospodarstwa produkujące zboża. 
Dobre ubiegłoroczne zbiory zbóż i niskie ceny ziarna na 
świecie wpłynęły na spadek cen w skupach w Polsce. Pszenica 
potaniała o 13,5 proc., a kukurydza o 28,5 proc.
 Zboża staniały przede wszystkim w stosunku do drobiu, 
którego ceny wzrosły w 2014 r. realnie o 3,3 proc. Zboża po-
zostały jednak nadal drogie dla producentów żywca wieprzo-
wego, którego ceny w skupie w ciągu 12 miesięcy ub.r. spadły 
o ponad 24 proc. ze względu na wzrost podaży i embargo na 
import wieprzowiny z powodu afrykańskiego pomoru świń i 
rosyjskiego embarga.
 Pogorszyła się też sytuacja w branży mleczarskiej. Pogorsze-
nie koniunktury światowym rynku przetworów mlecznych 
spowodowało, że ceny skupu mleka spadły w ciągu ubiegłego 
roku spadły o 17 proc. (GB)

Coraz gorsze warunki 
produkcji rolnej

Lubelski Ursus, wiodący producent ciągników i maszyn dla rolnictwa połączył siły marketingowo-handlowe z � rmą ORLEN Oil, liderem branży 
olejowej w Polsce. Firmy mają wspólnie prowadzić akcje promocyjne i prezentować się podczas wydarzeń i imprez branżowych. Współpraca 
obejmie także wykorzystanie w produktach � rmy Ursus olejów PLATINUM Agro, skierowanych do branży rolniczej.

ogromne aspiracje i konieczny 
potencjał, aby stać się liczącym 
partnerem dla biznesu rolni-
czego nie tylko w Europie, ale i 
poza jej granicami. Tym samym 
„dobre, bo polskie” będzie w 
tym przypadku stanowiło o naj-
wyższej jakości proponowanych 
produktów – podkreśla Marcin 

Gralewski, prezes ORLEN Oil
- Podpisanie tego porozumie-

nia jest efektem realizacji sta-
rannie zaplanowanej strategii 
odbudowy nowoczesnej marki, 
którą stał się Ursus. Właśnie ta-
kie działania nazywamy „nową 
erą” w promocji jakości ofero-
wanych przez nas wyrobów– 

mówi Karol Zarajczyk, Prezes 
Ursus SA. – Wierzę w to, że 
rozpoczęta właśnie współpraca, 
w krótkim czasie przełoży się 
na wymierne efekty handlowe 
i marketingowe dla obu � rm, 
a kompleksowa oferta zostanie 
doceniona przez nowoczesnych 
rolników - dodaje.

Spółka ORLEN OIL, działa-
jąca w ramach Grupy Kapita-
łowej ORLEN S.A. zajmuje się 
kompleksowo produkcją i dys-
trybucją środków smarnych. 
Produkty Orlen Oil obejmują 
m.in.: najwyższej jakości oleje 
dla motoryzacji – PLATINUM, 
ORLEN OIL oraz oleje ULTOR 
do silników samochodów cię-
żarowych i autobusów. Jakość 
produktów oferowanych przez 
ORLEN OIL potwierdzają 
aprobaty znanych producen-
tów samochodów oraz maszyn 
przemysłowych.  

URSUS SA to ponad 120 lat 
rozwoju mechanizacji pol-
skiego rolnictwa, zbierania 

doświadczeń i podtrzymywa-
nia przemysłowych tradycji w 
oparciu o rodzimy kapitał. Z 
produktów URSUS S.A. korzy-
stają kolejne już pokolenia Po-
laków. Spółka zajmuje się pro-
dukcją i sprzedażą ciągników 
oraz maszyn rolniczych. Ideą 
� rmy jest wytwarzanie różno-
rodnych maszyn i urządzeń, 
nacechowanych europejską ja-
kością wykonania i dobrą ceną. 
Ursus S.A. jest jedyną spółką z 
segmentu maszyn i urządzeń 
dla rolnictwa notowaną na war-
szawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Posiada za-
kłady produkcyjne w Lublinie, 
Dobrym Mieście i Opalenicy. 

Prognozy dla roślin oleistych
W grudniu 2014 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała swój coroczny raport, w którym 
zostały przedstawione prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na wybranych rynkach rolnych 
w perspektywie kolejnych 10 lat (‘’Prospects for EU agricultural markets and income 2014-
2024’’) - informują analitycy BGŻ.

kowskich wydajność rzepaku 
pozostanie raczej stabilna, o 
tyle w nowych powinna stop-
niowo się zwiększać.

Drugą najpopularniejszą ro-
śliną oleistą uprawianą w UE 
pozostanie słonecznik. Jego 
zbiory w 2024 r. mają wynieść 
ok. 9 mln t wobec ok. 7,5-9,0 
mln t przeciętnie w latach 
2012-2014.

Unijne zbiory soi, wg auto-
rów raportu, w 2024 r. mogą 
wynieść 1,5 mln t wobec 0,9-
1,4 mln t przeciętnie w latach 
2012-2014. 

Warto dodać, że w prognozo-
wanym horyzoncie czasowym, 
UE pozostanie nadal impor-
terem netto nasion oleistych 
(głównie soi), śrut (śruty so-
jowej) oraz olejów roślinnych 
(przede wszystkim oleju pal-
mowego).
(GB)

nie pozwalające na znaczą-
ce zwiększenie powierzchni 
upraw.

Według ekspertów KE, w 
strukturze produkcji roślin ole-
istych w UE w najbliższej deka-
dzie, tak jak obecnie, będzie 
dominować rzepak, z udziałem 
ok. 2/3 (jego zbiory w 2024 r. 

mają wynieść ok. 21,5 mln t). 
Powierzchnia jego upraw usta-
bilizuje się na poziomie ok. 6,7 
mln ha. W przypadku plonów, 
autorzy raportu, spodziewają 
się, że wyniosą one przeciętnie 
3,2 t/ha w 2024 r. wobec 3,1-3,3 
t/ha w latach 2012-2014. O ile 
w starych państwach człon-
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Najnowszą edycję Festiwalu 
Piosenki Zimowej zapowie-
dziano na sobotę 24 stycz-
nia. 

Przesłuchania wszystkich 
osób chcących wziąć udział 
odbędą się  w godzinach po-
rannych w sali kinowej. Oso-
by, które pomyślnie przejdą 
eliminacje, zaprezentują swój 
talent wokalny mieszkańcom 
naszego miasta, tego samego 
dnia w godzinach popołu-
dniowych, kiedy to odbędzie 
się uroczysty koncert. Licz-
ba miejsc jest ograniczona, 
wystąpić może zaledwie 60 
solistów, obowiązuje kolej-
ność zgłoszeń. Jury w swojej 
ocenie kierować się będzie 
następującymi kryteriami-
:dobór repertuaru, technika 

Początek przeglądu zapowie-
dziano na godzinę 9. Podczas 
pierwszej części wydarzenia ( 
w godzinach 9-12.30) wystąpią 
grupy z Przedszkoli nr 1, 2, 5, 
6, 9, 10, Niepublicznego Przed-
szkola Baśniowego, Prywatnego 

Przedszkola Językowego Tęczo-
wa Kraina, Zespół Kolędniczy 
z SJSP w Lęborku, Ukraiński 
Zespół SWITANOK, zespół 
Gwiżdże z SP nr 3.

-W godz. 12.30 - 13.00 od-
będzie się Koncert kolęd - wy-

stąpi Zespół Akordeonistów 
z Centrum Kultury w Wej-
herowie pod kierownictwem 
Marty Forteli. Później nastąpi 
podsumowanie i wręczenie 
nagród w konkursie Lęborska 
Maska Jasełkowa. Podsumo-

Przegląd Jasełek
Na sobotę 17 stycznia zapowiedziano jedenastą edycję Miejskiego Przeglądu Jasełek. 
Gospodarzem  wydarzenia będzie Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

wanie i wręczenie nagród w I 
części Przeglądu Jasełek roz-
pocznie się natomiast o godzi-
nie 13.30 – zapowiadają organi-
zatorzy wydarzenia.

Drugą część wydarzenia za-
planowano na godziny 14-15.45 
i wystąpią podczas niej: Mali 
Rycerze Niepokalanej, ucznio-
wie ZS nr 3, SP nr 8, Młodzi 
Twórcy Teatru z MDK, Grupa 
Teatralna TWIX z Biblioteki 
Miejskiej. 

Finał XI Miejskiego Przeglądu 
Jasełek odbędzie się w Sanktu-
arium Św. Jakuba Apostoła. 

W godz. 16.15 - 17.15 prze-
widziane są występy trzech 
nagrodzonych zespołów, w 
godz. 17.15 - 17.45 - wręczenie 
nagród w II części Miejskiego 
Przeglądu Jasełek

Organizatorzy przeglądu to 
Lęborskie Centrum Kultury 
FREGATA, Lęborskie Stowa-
rzyszenie św. Jakuba Ap., Mło-
dzieżowy Dom Kultury, Parafia 
św. Jakuba Apostoła, Nadle-
śnictwo Lębork, Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i Środowiskowy 
Dom Samopomocy LWIĄTKO.
(GB)

Wybiorą najlepsze 
piosenki zimowe
Siódma edycja 
Pomorskiego 
Festiwalu Piosenki 
Zimowej ruszy 
w sobotę 24 stycznia 
w sali LCK Fregata. 

fo
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wokalna, dykcja, interpretacja 
oraz wyraz artystyczny. 

W trakcie festiwalu zosta-
ną zaprezentowane piosenki 

uczestników w czterech kate-
goriach:I kategoria (do 9 lat), 
II kategoria (10-13 lat), III ka-
tegoria (14-16lat)i IV kategoria 

(17 lat i więcej).
Wstęp na festiwal jest bez-

płatny.
(GB)
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Urządzenia (DSAT), prze-
znaczone do wykrywania 
awarii taboru zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu kolejo-
wego działają zdalnie. Mierzą 
bezkontaktowo przy pełnej 
prędkości pociągu temperatu-
rę kół i siłę, z jaką oddziałują 
koła na szyny. Nieprawidło-
wości, np. przegrzane łożyska, 
zakleszczone hamulce, czy 
nadmierne oddziaływania dy-
namiczne pociągu na tory są 
automatycznie przekazywane 
do dyżurnych ruchu. 

– Informacje te zapewniają 
nie tylko podwyższenie po-
ziomu bezpieczeństwa. Dzię-
ki nim wydłuża się czas życia 
infrastruktury kolejowej i 
zmniejszają się koszty utrzy-
mania taboru kolejowego  – 
wyjaśnia dr inż. Mariusz Bu-
ława, prezes firmy Voestalpine 
Tens, która na zlecenie PKP 
Polskich Linii Kolejowych 
S.A. montowała urządzenia 

Nadrzędnym celem mo-
dernizacji sieci jest popra-
wa niezawodności zasilania 
– tj. zmniejszenie liczby 
awarii i skrócenie czasu ich 
trwania, a także – o ile to 
możliwe - nieprzerywanie 
dostaw nawet podczas pla-
nowych prac na sieci. In-
westycje spółka realizuje 
wg kolejności zapewniają-
cej najwyższą efektywność 
wydatkowanych nakładów. 
Przeprowadzone w spółce 
analizy wpływu poszcze-
gólnych kierunków moder-
nizacji sieci jednoznacznie 
wskazują, że najbardziej 
efektywnymi kierunkami 
inwestowania są: automaty-
zacja sieci średniego napię-

ENERGA-Operator 
zmodernizował linie
Blisko 250 milionów złotych przeznaczyła ENERGA-Operator w 2014 r. na realizację programu poprawy niezawod-
ności zasilania, na który składa się przede wszystkim modernizacja sieci i automatyzacja sieci średniego napięcia. 
Zdaniem spółki efekty są już odczuwalne przez klientów.

cia oraz wymiana przewodów 
średniego i niskiego napięcia 
na izolowane.

W ramach prowadzonych 

prac modernizacyjnych w 
2104 roku wymieniono bli-
sko 730 km linii i przyłą-
czy z „gołych” na izolowane 

i zmodernizowano ponad 
1300 słupowych stacji trans-
formatorowych. Dzięki prze-
izolowaniu linie energetyczne 

nie reagują wyłączeniem, gdy 
spadnie na nie gałąź, a nawet 
– gdy oprze się o nie pień zła-
manego drzewa. Z kolei czas 
ewentualnych awarii ulega 
znaczącemu skróceniu dzięki 
wykorzystaniu rozłączników 
sterowanych radiowo. W 2014 
roku spółka zamontowała na 
sieci blisko 780 takich urzą-
dzeń.

Pozytywne efekty automaty-
zacji sieci średniego napięcia 
wskazuje Mirosław Nowakow-
ski, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Majątkiem Sie-
ciowym w gdańskim oddziale 
spółki:

- Podczas świąt doszło do 
przerw w dostawach energii 
związanych z tym, że konary 
drzew, obciążone mokrym i 
ciężkim śniegiem opierały się 
o nasze linie, doprowadzając 
do wyłączeń odbiorców na 

W 2014 roku 
prace na 

liniach niskie-
go napięcia 

wykonywane 
były w zde-
cydowanej 
większości 
(90%) bez 

konieczności 
wyłączania 

zasilania. 

trudnodostępnych terenach 
leśnych. Awarii uległa m.in. 
linia średniego napięcia za-
silająca łącznie blisko 7 tys. 
odbiorców (ponad 220 stacji), 
na której zamontowaliśmy 12 
rozłączników sterowanych ra-
diowo. Dzięki przełączeniom 
dokonanym za ich pomocą w 
ciągu kilkudziesięciu minut 
przywróciliśmy zasilanie po-
nad 99 proc. klientów i zlo-
kalizowaliśmy uszkodzone 
przęsła. Na zasilanie przez ko-
lejne 8 godzin czekało ok. 150 
klientów, a nie 7 tys. W przy-
padku braku rozłączników, w 
takich warunkach pogodo-
wych lokalizacja uszkodzenia 
przez zespół pogotowia ener-
getycznego trwałaby około 6 
godzin, a klienci, do których 
zasilanie doprowadzane było 
uszkodzonymi ciągami, cze-
kaliby na elektryczność nie 
8, ale co najmniej 18 godzin. 
– podsumowuje dyrektor No-
wakowski.

Dodatkowo, aby podczas 
modernizacji linii nie było ko-
nieczne wyłączanie zasilania, 
ENERGA-Operator systema-
tycznie rozwija technologie 
prac pod napięciem. W 2014 
roku prace na liniach niskie-
go napięcia wykonywane były 
w zdecydowanej większości 
(90%) bez konieczności wyłą-
czania zasilania. W przypadku 
modernizacji linii średniego 
napięcia już ok. 25% prac pla-
nowych wykonywanych jest 
przy włączonym zasilaniu.

Jeszcze szybciej pociągiem do Warszawy
Do końca 2015 roku trasa Warszawa – Trójmiasto zostanie wyposażona w systemy zapewniające bezprzewodowe przekazy-
wanie sygnałów z semaforów do kabiny maszynisty. Pozwoli to na przyśpieszenie pociągów do 200 km/h, skrócenie czasu 
przejazdu ze stolicy na wybrzeże do 2h 37 min, a także na podwyższenie bezpieczeństwa. 

Fo
t. 

PK
P 

PL
K

na linii E 65 Warszawa – Gdy-
nia. Koszt inwestycji to ponad 
26 mln zł brutto. 

Montaż urządzeń do zdalne-
go wykrywania awarii taboru 
towarzyszy budowie, na trasie 
ze stolicy do Trójmiasta, euro-
pejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS 
- European Rail Traffic Ma-
nagement System). Działanie 
systemu ERTMS polega na 
przekazywaniu z pomocą fal 
radiowych informacji o sygna-
łach, które maszynista zoba-
czy na semaforach dopiero za 
kilka kilometrów. Prowadzący 
pociąg otrzymuje informację o 
dozwolonej prędkości na po-
szczególnych odcinkach trasy, 
a ewentualne jej przekroczenie 
powoduje automatyczne wy-
muszenie hamowania. Niemoż-
liwe jest również pominięcie 
przez maszynistę sygnału “stój” 
na semaforze, ponieważ system 
automatycznie zatrzyma po-
ciąg. System zapewnia również 
cyfrową, bezprzewodową  łącz-
ność pomiędzy dyżurnym ru-
chu a maszynistą oraz cyfrową 

transmisję danych.
-Wdrożenie systemu podnie-

sienie poziom bezpieczeństwa 
ruchu pociągów. Zwiększy się 
także przepustowości linii. Po-
ciągi pasażerskie z Warszawy 
do Gdyni, na wybranych od-
cinkach, pojadą z prędkością 
powyżej 160 km/h – podkreśla 
Maciej Dutkiewicz, z Zespołu 
Prasowego w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A

Inwestycje stanowią ostatni 
etap realizowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. mo-
dernizacji magistrali Warszawa 
– Gdynia oraz dostosowanie 
jej parametrów do standardów 
międzynarodowych, zapewnia-
jących bezpieczny ruch pocią-
gów pasażerskich i towarowych. 
Kompleksowa modernizacja 
350 km linii E65 na odcinku 
Warszawa – Gdynia, objęła 
przebudowę i wymianę 850 km 
torów wraz z siecią trakcyjną, 
budowę 150 nowych peronów, 
ponad 600 obiektów inżynieryj-
nych takich jak, wiadukty ko-
lejowe, drogowe, przejścia dla 
pieszych, przepusty. (GB)

Wdrożenie systemu podniesienie poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów. 
Zwiększy się także przepustowości linii
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Konkurs „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” skierowany był do 
wszystkich aktywnych osób, 
którym leży na sercu ład i 
rozwój swojego najbliższego 
otoczenia i nie są obojętne 
na problemy lokalnych spo-
łeczności. Bank Zachodni 
WBK jest pierwszym ban-
kiem komercyjnym w Polsce, 
który udzielając konkretnego 
finansowego wsparcia ma 
szansę zaktywizować lokalne 
środowiska i sprawić, by lu-
dzie społecznie aktywni mieli 
odwagę i możliwości realizo-
wać swoje plany i marzenia. 
W sumie wsparcie otrzyma 
305 najlepszych pomysłów na 
poprawę jakości życia w gmi-
nie, powiecie, mieście a łączna 

Bank sfinansuje lęborskie projekty
Kreatywna poczekalnia czyli oferta zajęć dla uczniów na dworcu PKP i Magazyn Wspomień, 
czyli 10 filmowych wywiadów z ciekawymi lęborczanami. Właśnie te dwa projekty zostaną 
sfinansowane przez Bank Zachodni WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

wartość grantów wyniesie 1,5 
mln złotych.

Wśród nagrodzonych projek-
tów znalazły się dwie inicjatywy 
z Lęborka - Kreatywna Pocze-
kalnia zgłoszona przez LCK 
Fregata i Magazyn Wspomnień, 
autorstwa Stowarzyszenia na 
102.

Pierwsza z inicjatyw ma być 
wyjściem naprzeciw oczekiwa-
nion uczniów, który „zabijają 
czas” na dworcu PKP w Lębor-
ku w oczekiwaniu na powrót do 
domu. A animatorzy z LCK Fre-
gata w ramach projektu zapew-
nią im bogatą ofertę warsztato-
wą obejmującą zajęcia: teatralne, 
taneczne, fitness i relaksacji.

- Zajęcia będą konkretne, krót-
kie i kreatywne. Chodzi bowiem 
o to, żeby skorzystały z nich tak-
że osoby, które mają na przykład 
tylko 20 minut wolnego czasu 
w oczekiwaniu na pociąg. W 
ramach Kreatywnej Poczekali 
uczniami zajmie się trzech ani-
matorów, startujemy po feriach 
zimowych - zapowiada Natalia 
Zając z teatru „Jeszcze Pięc Mi-

nut”, który działa w ramach LCK 
Fregata.

Drugi z lęborskich projektów, 
które sfinansuje bank jest autor-
stwa Stowarzyszenia na 102.

- Nasza organizacja zajmuje się 
osobami w kwiecie wieku, czy-
li około 60 lat - tłumaczy Ewa 
Kłosowska,prezes stowarzysze-
nia. - W trakcie wielu rozmów 
często słyszymy historie o życz-
liwych i uprzejmych osobach, 
które w ważny sposób wpisały 
się w historię naszego miasta. 
I chociaż nie były to osoby z 
pierwszych stron gazet to miały 
one duży wpływ na nasze życie 
i mają setki ciekawych historii 
do opowiedzenia o powojen-
nej historii miasta. Takich, jak 
na przykład ostatni transport 
Niemców z Lęborka. Chcemy 
odnaleźć takie osoby i stwo-
rzyć 10 wywiadów.

Stowarzyszenie jest w trakcie 
zbierania informacji o boha-
terach wywiadów filmowych. 
Premierę Magazynu Wspo-
mnień zapowiedziano na czer-
wiec 2015 roku.Kreatywna Poczekalnia powstanie na terenie dworca PKP w Lęborku
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę sie-
dliskowa 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki w 
miejscowości Łówcz Górny, 
725 504 787

SPRZEDAM działkę siedli-
skowa, media przy drodze i 
5000m2 łąki w miejscowości 
Łówcz Górny, 725 504 787

SPRZEDAM mieszkanie 47 
m, osiedle kaszubskie. Cena 
160 tys. Wejherowo tel 514 
689 930

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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 budow-
laną, 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, 465 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

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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia ume-
blowana, 700 złotych, plus 
media. Tel: 696-304-553

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, kuchnia ume-
blowana z wyposażeniem 
AGD, łazienka z wanną, ubi-
kacja oddzielna, 700 zł/msc 
+ media, tel. 696 304 553

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIAT panda wan 1.1  2004, 
89 tys, salon bezwypadko-
wy 8400 złotych, zadbany, 
tel. 695 230 080

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd 
do klienta. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z j. polskie-
go na wszystkich pozio-
mach -solidnie:egzaminator 
OKE. Tel: 534-111-120 po 
południu.

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

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-

miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

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

TOWARZYSKIE

44 LATA po rozwodzie. 
Szuka miłej Pani do stałego 
związku, Pomorskie. Tel: 
786-197-025

SAMOTNY w związku, lat 
48 zapozna miłą Panią z Kar-
tuz w wieku 40-50 lat. Tel: 
697-822-366

29-LETNI kawaler bez nało-
gów pozna Panią do 37 lat 
w celu stworzenia kochają-
cej się rodziny. Dziecko mile 
widziane. Tel: 518-713-564

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM różnej wiel-
kości kryształy, cena: 50zł./
szt. (10szt.). Tel: 507-541-558 
(dzwonić po 17)

SPRZEDAM nowy kombi-
nezon narciarski. Rozmiar 
XL. Cena-100zł. Tel: 507-
541-558
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SPRZEDAM łuparkę świ-
drową silnik 5.5 kw bardzo 
praktyczna. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM bardzo dużo 
części i elementów do mo-
toru wsk i siedzenie nowe 
do starego roweru, tanio! 
Tel: 885-699-284      

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

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

SPRZEDAM nową kuchen-
kę gazowo - elektryczną 
Amica, kolor szary, 1000 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z fu-
tryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet 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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

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

ŻYCZENIA

KOCHANEJ Emilii Ch. dzięki 
za pamięć i serce. A.W.

WSZYSTKIEGO naj na 
urodziny P.Aniu z 11.01.
zyczy K.H.

P. ANIU proszę inaczej sfor-
mułować prośbę o środki.

EMILII CH. podziękowania 
za serce i wsparcie składa 
A.W.

gle24.pl
Bądź na bieżąco!



3 i 10 stycznia na Miejskiej Hali 
Sportowej odbyły się halowe tur-
nieje piłki nożnej s� nansowane 
ze środków Budżetu Obywa-
telskiego Lęborka w ramach 
projektu „Sportowa przyszłość z 
Pogonią Lębork”.
Turniej 3 stycznia 
– rocznik 2000 
1. Pogoń II Lębork 
2. Jedynka Reda 
3. Pogoń I Lębork 
4. Rozstaje Gdańsk 2000 
5. Gryf Wejherowo 
6. Huzar I Choczewo 
7. Gryf Słupsk 
8. Huzar II Choczewo

Pogoń I: Marcin Nowak 
(Przemysław Śliwiński) – Paweł 
Sobczak, Kamil Krawczak, Filip 
Kre�  , Adam Ceregra, Kacper 
Truszczyński. 
Pogoń II: Marcin Nowak – Kac-
per Czaja, Kamil Frącek, Adrian 

Zaborowski, Michał Kliński, 
Jakub Pek

Turniej 10 stycznia 
– rocznik 1996-1998

1. Gryf Słupsk 
2. Pogoń I Lębork 
3. Bałtyk Gdynia 
4. Pogoń II Lębork 
5. Karol Pęlino 
6. GOSRiT Luzino 
7. Bytovia Bytów 
8. Polonia Gdańsk

Pogoń I: Rafał Łapigrowski, 
Paweł Labuda, Aleksander 
Jastrzębski, Jakub Oszmaniec, 
Mateusz Sadowski, Szymon Czy-
żewski, Marcin Formela, Michał 
Krakowiak, Tomasz Ulanowski 
Pogoń II: Dariusz Baranow-
ski, Mateusz Madziąg, Marcin 
Kołodziejski, Maciej Wierzbow-
ski, Szymon Śliwiński, Patryk 
Grzebiela, Mikołaj Kamionka, 
Marek Ramczykowski

7 stycznia w sali sportowej przy Pl. Piastowskim odbył się pierw-
szy w 2015 roku trening drużyny seniorów Pogoni. W styczniu 
drużyna trenować będzie głównie na sali i siłowni. 

Później przeniesie się na stadion, by 7 marca rozpocząć ligowe 
zmagania. - Pierwsze zajęcia będą służyć poznaniu się. Mamy 
2 miesiące intensywnych treningów przed sobą. Planuje w tym 
okresie ok. 60 jednostek treningowych w tym 10-dniowe zgru-
powanie – mówił po pierwszym treningu Waldemar Walkusz
Z nowych twarzy na treningu pojawił się po półtorarocznej prze-
rwie 22-letni pomocnik Bartosz Haraszczuk oraz bramkarz Paweł 
Krasiński, którego stan zdrowia pozwolił na wznowienie trenin-
gów. Do zespołu powrócił defensywny pomocnik Rafał Morawski, 
a od soboty w zajęciach uczestniczy 32-letni wychowanek Pogoni, 
były zawodnik m.in. Bytovii Bytów i Pomorza Potęgowo Łukasz 
Kłos. Obecnie prowadzonych jest szereg rozmów z zawodnikami 
mogącymi zasilić drużynę Pogoni. Wiosną zabraknie natomiast 
Michała Fudali, który kilka dni temu rozpoczął szkolenie do służ-
by wojskowej. 

Halowe turnieje piłki nożnej
W połowie roku (4 lipca), 

Lęborski Klub Sportowy 
Pogoń Lębork obchodzić bę-
dzie „okrągłą”, 70-tą rocznicę 
powstania. W klubie trwają 
pierwsze przygotowania 
do Jubileuszu. Zbierane są 
pomysły, do współpracy przy 
rocznicy zapraszane są kolej-
ne osoby. Pod koniec stycznia 
zorganizowane zostanie 
spotkanie wszystkich osób 
chętnych do zaangażowania 
w organizacji obchodów 
70-lecia Pogoni. Wszystkie 
osoby zainteresowane współ-
pracą prosimy o kontakt 
telefoniczny z biurem klubu 
(59) 8622-781 lub e-mailem: 
redakcja@pogon.lebork.pl

70 lat Pogoni 
Lębork

Jest Walkusz, jest nadzieja
Gdy jego kariera trenerska w Bytowie nabierała tempa wielu kibiców Pogoni głośno mówiło, że drogi Walkusza i Pogoni Lębork jeszcze się 
skrzyżują. Po kilkunastu latach, a dokładnie 29 grudnia 2014r. Waldemar Walkusz – żywa legenda lęborskiej Pogoni został trenerem seniorów 
Pogoni. Zastąpił on Włodzimierza Pasiekę, który teraz skupi się na prowadzaniu drużyny juniorskiej Pogoni. 

Waldemar Walkusz – sylwetka

Urodzony w 1963 r. Walde-
mar Walkusz jako piłkarz 
występował na IV i III – 
ligowych boiskach. Zdobył 
z Pogonią Puchar Polski na 

szczeblu regionalnym w se-
zonie 1995/96, był uczestni-
kiem największych sukcesów 
tego klubu. O lęborskim klu-
bie pisał nawet swoją pracę 
magisterską. Walkusz przez 
ponad 10 lat pełnił funkcję 
kapitana zespołu, w barwach 
Pogoni rozegrał blisko 1000 
meczów, strzelając ponad 
200 bramek (w juniorach 
grał na pozycji napastnika).
- Po długich negocjacjach 
z Zarządem Klubu, uznali-
śmy nasze wizje budowy 
piłki nożnej w Lęborku za 
spójne. Pragnieniem ludzi 
z Zarządu jak i moim jest 
nawiązanie do najlepszych 
tradycji Klubu i powrotu 

na miejsce, które zasługuje 
piłkarski Lębork - deklaruje 
nowy szkoleniowiec Pogoni. 
- Podpisujemy trzyletni kon-
trakt, by ten cel osiągnąć. 
Bardzo wierzę w pomoc 
w tych działaniach władz 
miasta z Burmistrzem na 
czele. Wierzę też w pomoc 
wszystkich osób związanych 
lęborską piłką, z niektórymi 
jestem już po słowie... Przez 
lata pracy “na wygnaniu” w 
Bytowie, udowodniłem, że 
ciężką pracą można wiele 
osiągnąć. Dzisiaj podejmując 
kolejne wyzwanie w mieście, 
w którym mieszkam, w klu-
bie którym się wychowałem 
- chcę spłacić “swój dług” dla 
tego środowiska. Przez lata 
mojej pracy w piłce w mej 
pamięci są i pozostaną dwa 
kluby - tj. Pogoń Lębork i By-
tovia Bytów. O ile Bytovii nic 
nie jestem winien. o tyle my-
ślę, że Pogoni mogę jeszcze 
wiele dać. Obejmuje zespół 
w trudnej sytuacji i celem 
nadrzędnym jest utrzymanie 
IV ligi dla Lęborka. Kibiców 
proszę o wsparcie i wyro-
zumiałość. Wszystko jest 
trudne nim stanie się łatwe...
jednak warto wierzyć... 

Wszystko jest 
trudne nim stanie 
się łatwe...jednak 
warto wierzyć... 

Przebieg pracy trenerskiej Waldemara Walkusza: 

Pogoń Lębork 1988 - 1991 
Trener Junior st. SKLO 

Pogoń Lębork 1992 - 1996 
II trener seniorzy III liga 

Pogoń Lębork 1997 do 30.06 1998 
I trener seniorzy III liga 

Pogoń Lębork 1999 wiosna 
- jesień I trener seniorzy III liga 

Pogoń Lębork 2001 styczeń - czerwiec 
I trener seniorzy IV liga 

Bytovia Bytów 2004 – 2013 
(awans z V do II ligi) 
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Przedstawiciele klubów 
sportowych na zebraniu wy-
bierają spośród siebie 4 różne 
osoby – dwóch przedstawi-
cieli do komisji opiniującej 
oferty z zakresu dyscyplin 
obejmujących sporty druży-
nowe i dwóch przedstawicieli 
do komisji opiniującej oferty 
z zakresu dyscyplin obejmu-
jących sporty indywidualne, 
w głosowaniu tajnym w syste-
mie jeden głos dla klubu spor-
towego. Burmistrz powołuje 

zarządzeniem dwie komisje: 
jedną do zaopiniowana ofert 
z zakresu dyscyplin obejmu-
jących sporty drużynowe i 
jedną do zaopiniowana ofert z 
zakresu dyscyplin obejmują-
cych sporty indywidualne.

Sprawdzone oferty wraz z 
propozycją podziału środków 
pomiędzy poszczególne kluby 
sportowe Burmistrz przeka-
zuje do zaopiniowania komi-
sji. W jej skład wchodzi trzech 
przedstawicieli Burmistrza, 

Wybrano reprezentantów klubów sportowych
W Sali Rajców Urzędu Miejskiego zorganizowano wybory reprezentacji klubów sportowych do komisji 
konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu sportu na 2015 rok.
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dwóch przedstawicieli Komisji 
Polityki Społecznej Rady Miej-
skiej w Lęborku, dwóch przed-
stawicieli organizacji pozarzą-
dowych.

W komisjach opiniujących 
oferty na zadania publicz-
ne miasta Leborka z zakresu 
sportu na 2015 rok pracować 
będą: sporty indywidualne - 
Piotr Grudzień (KTSK Lew 
Lębork) i Marcin Grudziński 
(Stowarzyszenie Przyjaciół 
Siatkówki),sporty drużyno-
we - Robert Biczkowski (LOK 
Lider-Amicus) i Marek Bibliw 
(Stowarzyszenie Lew Lębork).
Uczestnictwo w pracach komi-
sji jest nieodpłatne. (GB)
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