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WILK W PARKU
Wilka odwie-

dzającego 
Słowiński 

Park Narodo-
wy udało się 
uwiecznić za 

pomocą foto-
pułapki, która 

miała tam 
rejestrować 

jelenie

Pojawienie się wilka w Słowińskim Parku Narodowym 
udało się uwiecznić za pomocą fotopułapki. Takie urzą-
dzenie, działające na zasadzie ukrytej kamery, ma sze-
rokie zastosowanie w badaniach przyrodniczych gdyż 
umożliwia obserwacje fauny bez bezpośredniej obec-
ności człowieka. Nagranie z wilkiem uwieczniła fotopu-
łapka, która w parku ma rejestrować jelenie.

- Potwierdziliśmy już u specjalistów, że na nagraniu na 
pewno znajduje się wilk. To najlepsze nagranie takiego 
zwierzęcia, którym dysponujemy. Trzeba jeszcze dodać, 
że kilka lat temu, na terenie Słowińskiego Parku Naro-
dowego, udało się już utrwalić za pomocą fotopułapki 
obecność wilka, ale było to tylko pojedyncze zdjęcie 
zrobione z dużej odległości - mówi dr Ireneusz Izydo-
rek, główny specjalista ds. ochrony przyrody w parku.

Przyrodnicy tłumaczą także, że, niezależnie od nagrań, 
w ciągu ostatniego czasu otrzymywali także sygnały od 
turystów i mieszkańców o obecności wilków na terenie 
parku i w jego pobliżu. W bliskiej przyszłości obserwa-
cje dzikich zwierząt umożliwią jeszcze inne „nowalijki” 
nowoczesnej technologii.Słowiński Park Narodowy, 
dzięki środkom z Funduszu Leśnego, kupił bowiem no-
woczesnego drona, który zostanie użyty w ocenie stanu 
populacji jelenia na jego terenie.
Grzegorz Bryszewski

W Słowińskim Parku 
Narodowym zarejestrowano 
na � lmie wilka. To pierwszy 
od kilku lat przypadek 
utrwalenia obecności tego 
zwierzęcia w tym miejscu.
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Organizatorami spotkania 
było Stowarzyszenia Lębor-
ski Budżet Obywatelski a jego 
przedstawiciele przybliżyli 
zebranym zasady lęborskie-
go Budżetu Obywatelskiego  
w świetle uchwały Rady Miej-
skiej z dnia 9.01.2014 r.

-Bogatsi o ubiegłoroczne 
doświadczenia zwróciliśmy 
uwagę na te elementy, któ-
re mogą wykluczyć projekt 
na etapie weryfikacji przez 
komisję. Szczególny nacisk 
kładliśmy na prawidłowe wy-
pełnienie formularza oraz list 

poparcia. Po części ogólnej, 
podzieleni na podgrupy za-
częliśmy pracę nad konkret-
nymi pomysłami mieszkań-
ców. Widać, że lęborczanie 
mają bardzo sprecyzowane 
oczekiwania. Zgłaszane pro-
blemy dot. różnej tematyki 
m.in.: chodników i ścieżek 
rowerowych, placów zabaw, 
torów rolkarskich, profi-
laktyki zdrowotnej, kwestii 
bezpiecznych przejść czy wy-
tyczenia ścieżek nordic wal-
king na okalających Lębork 
zalesionych wzgórzach mo-
renowych – tłumaczy Marek 
Piotrowski, rzecznik prasowy 
SLBO.

Dotychczasowy rekord to 
230 osób. Pomysłodawcą 
i inicjatorem tej akcji jest 
Młodzieżowa Rada Miasta 
Lęborka wraz z pracowni-
kami i urzędnikami Urzędu 
Miasta w Lęborku. 

- Mam nadzieję, że do 
wspólnej zabawy dołączą 
również mieszkańcy, którzy 
tego dnia będą spacerować 
w pobliżu Placu Pokoju. 
Liczę, że wspólnie pobije-
my obecny rekord. Chcemy 
promować nasze miasto, 
aby o Lęborku było głośno 
w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. - mówi Jakub 
Herczyk, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Lęborka. 

Nietypowe przywitanie wiosny
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Belgijka to taniec integracyjny popularny w grupach harcerskich. Właśnie za po-
mocą tego tańca lęborska młodzież chce przywitać wiosnę. Do zabawy zaproszo-
no przedszkolaków, samorządowców i mieszkańców miasta a celem jest pobicie 
rekordu Polski w popularnej „Belgijce” na ilość osób.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
pomysł ten spotkał się z wielką 
aprobatą ze strony młodzieży. 
Ponadto swój udział zaznaczyć 
chcą również przedszkolaki 
oraz uczniowie z wymiany za-

granicznej w ramach projektu 
„Comenius”.

Bicie rekordu zaplanowano 
na 20 marca 2015 roku (piątek) 
około godziny 11 na Placu Po-
koju w Lęborku. (GB)

Spotkanie o Budżecie Obywatelskim
Około 20 lęborczan zainteresowanych zrealizowaniem konkretnych pomysłów pojawiło się na 
spotkaniu w sprawie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie zorganizowano 
w środę 4 lutego w sali budynku dworca PKP (Stacja Kultura).

fot. Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski

Szczegól-
ny nacisk 

kładliśmy na 
prawidłowe 

wypełnienie 
formularza 

oraz list 
poparcia
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„Dziennikarz to nie zawód. 
To charakter” - takie stwierdzenie jest 
powszechne 
w środowisku dziennikarskim. 
Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz 
swych sił, nie dowiesz się, 
czy i w Tobie nie drzemie Ryszard 
Kapuściński, Tomasz Lis czy 
Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś 
dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich 
spraw  - przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmie-
nić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy 
wcześniej nie pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświad-
czony dziennikarz służy pomocą w zakresie warsztatu. 
Może okaże się, że dziennikarstwo jest Twoim sposobem 
na życie? Jeśli już publikowałeś – tym lepiej. Zapraszamy 
do współpracy. Kontakt: rekrutacja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem

Pomysłodawcą wprowadze-
nia dwujęzycznych tablic jest 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział w Cewicach, 
Stowarzyszenie Rozwoju So-
łectwa Popowo i Stowarzysze-
nie Rozwoju Bukowiny. To te 
organizacje złożyły wniosek 
do Urzędu Gminy w Cewi-
cach.

– Pragniemy podkreślić 
przywiązanie do rodzimych  
i bliskich nam wartości, któ-
re z pokolenia na pokolenie 
przekazywane są w naszych 
rodzinach – twierdzą człon-
kowie organizacji. – Jesteśmy 
głęboko przekonani, że dzięki 
temu odwiedzających naszą 
gminę zainspirujemy do po-
znania kaszubskiej kultury i 
tradycji – mówią.

W odpowiedzi na wniosek 
władze gminy przeprowadziły 
konsultacje wśród mieszkań-
ców, które trwały od paździer-
nika 2014 roku do 2 stycznia 
2015 roku. W sumie na temat 
dwujęzycznych nazw miejsco-
wości wypowiedziało się 1462 
mieszkańców z 22 miejscowości 
gminnych a 1319 osób poparło 
pomysł wprowadzenia kaszub-
skich tablic. W odpowiedzi na 
pozytywny wynik konsultacji 
gmina wystąpi teraz z wnio-
skiem o ustalenie w miejscowo-
ściach dodatkowej nazwy w ję-
zyku kaszubskim i wpisanie jej 
do rejestru gmin, na obszarze 
których używana są dodatkowe 
nazwy miejscowości. Całkowi-
ty koszt wymiany tablic pokry-
je budżet państwa. (GB)

Jeszcze w lutym zostaną 
ogłoszone konkursy na dwa 
ważne powiatowe stanowiska. 
KWP Gdańsk ogłosi konkurs 
na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Lę-
borku a Starostwo Powiatowe 
w ramach konkursu wybierze 
nowego szefa szpitala.

Wybór nowego szefa Policji  
w powiecie Lęborskim to 
efekt odejścia na emeryturę 
dotychczasowego Komen-
danta Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku - insp. Jac-

ka Partykę.
Oficjalne pożegnanie Ko-

mendanta miało miejsce 
podczas narady rocznej kadry 
kierowniczej pomorskiej Po-
licji, podsumowująca pracę w 
2014 roku (naradę zorganizo-
wano w czwartek 5 lutego).

- Od dnia 4 lutego 2015 
r. obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji w Lę-
borku pełni dotychczasowy 
zastępca - nadkom. Krzysz-
tof Świątczak. KWP Gdańsk 
ogłosi w najbliższych dniach 

konkurs na stanowisko Ko-
mendanta lęborskiej Policji 
-informuje asp. sztab. Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 
KPP Lębork. Jeszcze w lutym 
zostanie także ogłoszony kon-
kurs dla osób ubiegających 
się o stanowisko dyrektora 
szpitala w Lęborku. Do cza-
su rozstrzygnięcia konkursu 
obowiązki dyrektora lębor-
skiej placówki będzie pełniła 
Lidia Kodłubańska, dawna 
dyrektor Szpitala Miejskiego  
w Gdyni.

Powiatowe zmiany personalne O planach związanych z lę-
borskim szpitalem przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego w 
Lęborku poinformowali w pią-
tek 30 stycznia podczas konfe-
rencji prasowej.

Edmund Głombiewski, sta-
rosta lęborski poinformował 
, że rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowano na połowę roku.

Andrzej Sapiński, dawny dy-
rektor lęborskiej placówki od 
połowy stycznia pełni funkcję 
dyrektora Szpitala w Słupsku. 
Propozycję objęcia tego sta-
nowiska otrzymał od Mieczy-
sława Struka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego. (GB)
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Kaszubskie nazwy w Cewicach
To już pewne. Na tablicach z nazwami miejscowości w gminie Cewice zostaną umieszczone 
także ich nazwy w języku kaszubskim. Zadecydowali o tym mieszkańcy w ramach konsultacji.

Dzięki współpracy z kwiaciarnią Jadwigi 
Popławskiej z ulicy Mireckiego 2 w Lęborku 
będziemy mogli Wam podarować średni bukiet 
kwiatów, rozdamy także dwa vouchery  
(każdy o wartości 60 pln), do wykorzystania  
w restauracji Różana w Lęborku.

Aby wygrać wspomniane nagrody musicie tylko 
napisać e-maila na adres g.bryszewski@expressy.pl  
z hasłem "Bukiet" albo "Voucher" w czwartek  
12 lutego. O wygranej poinformujemy e-mailowo  
w piątek 13 lutego, nagrody będziecie mogli 
odebrać w piątek lub w sobotę w restauracji  
lub kwiaciarni.
Życzymy powodzenia!

Zabawa 
Walentykowa
Dla naszych Czytelników mamy 
atrakcyjną zabawę i zarazem 
„expressowy” pomysł na stworzenie 
atrakcyjnego i romantycznego 
wieczoru walentynkowego.
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W Stacji Kultura na dworcu 
PKP w Lęborku od 18 lutego 
będą prowadzone bezpłatne 
zajęcia warsztatowe dla mło-
dzieży oczekującej na pociąg. 
Animatorzy przez dwa mie-
siące w każdą środę i czwartek  
od 14:30 do 17:00 będą pro-
wadzili zajęcia taneczne, te-
atralne, fitness i relaksacyjne. 

- Zajęcia będą konkretne, 
krótkie i kreatywne. Chodzi 
bowiem o to, żeby skorzystały 
z nich także osoby, które mają 
na przykład tylko 20 minut 
wolnego czasu w oczekiwa-
niu na pociąg - zapowiada 
Natalia Zając z teatru “Jesz-

Startuje „Kreatywna poczekalnia” 
Teatr Tańca „Jeszcze Pięć Minut” działający przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” 
zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Kreatywna poczekalnia”. 
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cze Pięc Minut”, który działa  
w ramach LCK Fregata. 

Projekt „Kreatywna pocze-
kalnia” został sfinansowany 
ze środków Fundacji Banku 
Zachodniego WBK w ramach 
konkursu „Tu mieszkam, tu 
zmieniam”.

Zajęcia przeznaczone są dla 
młodzieży, zwłaszcza dojeż-
dżającej do szkół, oczekującej 
na pociąg lub autobus. Udział  
w warsztatach jest bezpłatny.
(GB)

Animatorzy przez dwa mie-
siące w każdą środę 
i czwartek  od 14:30 do 
17:00 będą prowadzili 
zajęcia taneczne, teatralne, 
fitness i relaksacyjne



BADANIA

Wiadomości 
rolnicze

Ruszają debaty 
Na początku lutego ruszy cykl 
debat poświęconych rozwojowi 
obszarów wiejskich pod wspól-
nym tytułem „Rozwój obszarów 
wiejskich a Wspólna Polityka 
Rolna Unii Europejskiej”. 
Organizatorzy spotkań to 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, Pomor-
ska Izba Rolnicza oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictw. Podczas spotkań 
o przyszłości Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz środkach UE  na roz-
wój polskiej wsi  w latach 2014-
2020 będzie mówił Kazimierz 
Plocke, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Kolejnym punktem spotkań 
będzie debata -  pytania szczegó-
łowe do instytucji rolniczych. De-
baty potrwają do końca marca, 
w maju odbędzie się ich podsu-
mowanie podczas sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Organizatorzy spotkań planują 
w czerwcu wydać publikację 
podsumowującą cykl debat.

Harmonogram 
Debat Rolniczych 
16 luty 2015
–  powiat Tczew, godz. 

9.30, Dom Kultury 
w Subkowach, ul. 
Wybickiego 22 a –  
powiat Gdańsk, godz. 
13.00, sala konferencyjna 
PODR w Gdańsku

23 luty 2015
–  powiat Puck, godz. 9.30, 

Wiejski Dom Kultury 
w Żelistrzewie, ul. Lipowa 
17

–  powiat Wejherowo, godz. 
13.00, sala konferencyjna 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4

2 marca
–  powiat Lębork, godz. 

9.30, Sala nr 13, Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowej 
Wsi Lęborskiej, 
ul. Lęborska 20

–  powiat Kartuzy, godz. 
13.00, Powiatowa Straż 
Pożarna, ul. 3 maja 16 a 

Pierwsze wystąpienie w ramach forum 
zapowiedziano na godzinę 9.45 - o „Nawo-
żeniu plantacji nasiennych” będzie opowia-
dała Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Kolejny wykład „Podsumowanie wyni-
ków PDOiR w województwie pomorskim” 
zaprezentuje Mirosława Domańska,za-
stępca Dyrektora SDOO Karżniczka, za-
planowano także wykład Hanny Kowal 
z Polskiej Izby Nasiennej, która opowie 
o „Korzyściach wynikających ze stosowania 
kwali� kowanego materiału siewnego oraz 
nowych przepisach dotyczących obowiąz-
ku badania sprzętu do zaprawiania nasion”.

Po przerwie kawowej, którą zaplanowano 
o godzinie 12 organizatorzy zaprezentują 
kolejne cztery wykłady. Paweł Kochański 
z Agencji Nasiennej w Lesznie będzie mó-
wił o „Korzystaniu z odmian chronionych 
wyłącznym prawem”, Leszek Golasiński z 
Agencji Rynku Rolnego OT Gdynia opo-
wie o „Funkcjonowaniu systemu dopłat 
do zakupu bazowego i kwali� kowanego” 
a Joanna Dalecka z WIORIN w Gdańsku 
przedstawi „Obowiązujące wymagania z 
zakresu wytwarzania i obrotu materiałem 
siewnym”. Ostatni wykład przedstawi Ma-
rek Musielak z PMHZ Strzekęcin Sp. z o.o, 
który opowie działalności � rmy. (GB)

Koło Gospodyń Wiejskich w Cewicach zostało zwy-
cięzcą X Gminnego - VII Powiatowego Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich. Turniej zorganizowano w niedzielę 
25 stycznia w Nowej Wsi Lęborskiej (powiat lęborski).

Do rywalizacji o miano najlepszego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Nowa Wieś Lęborska (po raz dzie-
siąty) i Powiecie Lęborskim (po raz siódmy) przystąpi-
ły cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Mosty, Tawęcino, 
Kębłowo Nowowiejskie oraz Cewice. Powiatowy turniej 
w Nowej Wsi Lęborskiej był eliminacją do � nału woje-
wódzkiego, organizatorzy przygotowali więc takie same 
konkurencje, jak w przypadku turnieju wojewódzkiego. 
Gospodynie rywalizowały więc w konkurencjach - ku-
linarnej, edukacyjnej, wokalnej, modowej i tanecznej.
Jury turnieju (Mirosław Rybicki, kierownik Powiatowego 
Biura ARiMR, Mariola Pruska, dyrektor Muzeum w Lębor-
ku i Iwona Juchniewicz, pracownik Starostwa Powiatowego 
w Lęborku) zadecydowało o wygranej KGW Cewice, dru-
gie miejsce zajęły gospodynie z Mostów, na trzecim miej-
scu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie 
Nowowiejskim, panie z Tawęcina zajęły czwarte miejsce.
-Turniej po raz kolejny pokazał siłę Kół Gospodyń Wiej-
skich. Potra� ą doskonale bawić się. Panie jak zwykle za-
skoczyły nas swoją pomysłowością, ciekawymi strojami, 
wspaniałymi wypiekami oraz humorystycznymi dialoga-
mi. Konkurencje były śmieszne, ciekawe, dostarczyły roz-
rywki zarówno uczestnikom, jak i gościom - podkreślają 
organizatorzy turnieju. (PR)

- Pojawiają się pierwsze, bardzo wstępne, prognozy 
zbiorów rzepaku w przyszłym sezonie 2015/16. Według 
Oil World, unijna produkcja rzepaku zmniejszy się o 3-4 
mln t w odniesieniu do sezonu bieżącego i prawdopo-
dobnie wyniesie ok. 20,5-21 mln t. Spadek zbiorów bę-
dzie konsekwencją m.in. niższej powierzchni zasiewów 
rzepaku ozimego- informują analitycy BGŻ.

Tegoroczne plony rzepaku prawdopodobnie również 
będą niższe w stosunku do wysokich uzyskanych w 2014 r., 
ze względu m.in. na unijny zakaz stosowania insektycy-
dów z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion 
rzepaku.

Prognozowany spadek produkcji rzepaku w UE praw-
dopodobnie będzie częściowo rekompensowany spodzie-
wanymi wysokimi zapasami na koniec sezonu bieżącego. 
Oil World w swoim raporcie z końca stycznia prognozu-
je, że mogą one wynieść ok. 1,6 mln t wobec blisko 0,85 
mln t przed rokiem i 0,95 mln t przed dwoma laty. (GB)

Druga edycja Forum 
Nasiennego
W poniedziałek 23 lutego w Kościerzynie odbędzie 
się druga edycja Pomorskiego Forum Nasiennego. 
Organizatorem spotkania jest Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

Na zdjęciu pierwsza edycja Forum Nasiennego, które zorganizowano 
w ubiegłym roku w Kościerzynie
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Rzepak. Zbiory będą niższe

KGW Cewice 
na podium

Fo
t. 

U
G

 C
ew

ic
e

Jak informuje Polska Izba Mle-
ka, od stycznia do października 
2014 r. Chiny zaimportowały 
ogółem 56 tys. ton żółtego sera. 
I chociaż ten wynik w kontekście 
światowego obrotu tym produk-
tem na pewno nie powala na 
kolana to istotna będzie w tym 
wypadku dynamika wzrostu im-
portu. Bo w całym roku 2013 r. 
był on o 10 tys. ton mniejszy.

-  Można się spodziewać, że 

import będzie dalej wzrastał, 
głównie dzięki temu, że bo-
gacąca się klasa średnia 
coraz bardziej preferuje to-
wary importowane. Według 
danych najpopularniejszej 
wyszukiwarki internetowej 
w Państwie Środka, czyli 
Baidu, Chińczycy coraz czę-
ściej szukają w sieci informa-
cji o żółtym serze. W ciągu 
ostatnich trzech lat liczba 

Chińczyczy polubili żółty ser
Chińczycy szybko uczą się miłości do żółtego sera, który jeszcze niedawno był prawie zupełnie 
niedostępny w tym kraju. W ubiegłym roku Chiny zaimportowały 62 tony żółtego sera z Polski.

zapytań dotycząca tego produk-
tu wzrosła o 60 proc - podkreśla 
Polska Izba Mleka.

W ciągu pierwszych 10 mie-
sięcy zeszłego roku Chiny im-
portowały najwięcej żółtego sera 
z Nowej Zelandii (24 tys. ton), 
Australii (15,1 tys. ton), Stanów 
Zjednoczonych (10 tys. ton) 
Francji (1,6 tys. ton) i Włoch 
(1,1 tys. ton).

- Natomiast wielkość importu 
z Polski wyniosła w tym okresie 
62 tony. To niewiele, ale tu także 
zauważalna jest silna tendencja 
wzrostowa, gdyż import z Polski 
wzrósł trzykrotnie w porówna-
niu z tym samym okresem rok 
wcześniej - przekonuje PIM.



SPRZEDAM meble kuchenne 
ze zlewozmywakiem, tele-
wizor duży, cena 100zł. Tel: 
501-534-260

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów. Idealne na 
działkę i paliwo odporne na 
mrozy 50 zł. Tel: 503-631-333

SPRZEDAM okna białe PCV 
nowe. 1030Szerokości na 
1760 wys. 400zł. oraz 1100 na 
1340 za 350 zł. Tel: 500-412-
480

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

SPRZEDAM łuparkę świ-
drową do drzewa silnik 5.5 
kw bardzo praktyczna. Tel: 
601-638-877

SPRZEDAM lub wypożyczę 
ROLLBAR do piwa dwu krano-
wy. Tel: 781-426-010

KATALIZATORY skup, naj-
wyższe ceny. Tel: 696-452-992

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 

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: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

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

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 7600m2 
media przy drodze i 5000 m2 
Łówcz. Tel: 782-167-653

SPRZEDAM domek murowa-
ny z kominkiem całoroczny 
w Wejherowie na os.Suchar-
skiego. Tel: 500-028-260

SPRZEDAM mieszkanie na 
os. Kaszubskim w Wejhero-
wie 150000 zł. Tel: 514-689-
930

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 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

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK, pokój tanio do 
wynajęcia od zaraz z używal-
nością kuchni i łazienki. Tel: 
784-046-326

BOLSZEWO tanie noclegi 
dla pracowników � rm i nie 
tylko. Tel: 781-426-010

BOLSZEWO, wynajmę parter 
domu umeblowany. Tel: 781-
426-010

WEJHEROWO wynajmę 
mieszkanie 3 pokojowe 53m, 
kuchnia umeblowana blisko 
SKM 650 zł plus media. Tel: 
696-304-553

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KUPIE małą działkę bu-
dowlaną w Rumi do 60tys. 
lub w Redzie do 45 tys. Tel: 
608-893-392

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

SKUP aut do kasacji, dojazd 
do klienta. Tel: 696-452-992

INNE

EDUKACJA

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

ELEKTRO śmieci skup, od-
biór z domu. Tel: 696-452-992

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

REGULACJA, wymiana 
uszczelek i szyb w oknach 

PCV. Tel: 515-404-943

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

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

TOWARZYSKIE

PAN 55 lat szuka Pani 
poważnie myślącej o stałym 
związku. Tel: 668-284-411.

PEŁEN życia 55 latek szuka 
Pani poważnie myślącej 
o stałym związku z Wejhero-
wa i okolic. Tel: 668-284-411

SAMOTNY w związku 
zapozna miłą Panią z Kartuz 
i okolic w wieku 40-50 lat. Tel: 
511-416-251 .

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

POMOC mam 5 -cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuje. Tel: 
788-245-594
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Rano śniadanie i zajęcia z 
taktyki, później treningi bie-
gowe w Parku Chrobrego, po 
obiedzie zajęcia na stadionie, 
a wieczorem sala, siłownia lub 
sauna, czasem basen. Tak przez 
7 dni wyglądał dzień zawodni-
ków Pogoni. Osobny program 
mieli bramkarze, codziennie 
pracował z nimi doświadczony 
golkiper Piotr Leyk. 

– Obóz spełnił swoją rolę, 
a za nami od 7 stycznia już 
39 jednostek treningowych – 
mówi trener Waldemar Wal-
kusz. – Cieszę się, że w obozie 
uczestniczyła cała drużyna. 
Program obozu był atrakcyj-
ny, warunki do trenowania 
świetne.

Drużyna Pogoni jest po 
dwóch grach kontrolnych. 

W pierwszym meczu z lide-
rem III ligi Bałtyckiej Gryfem 
Wejherowo padł wynik 3:1 dla 
Gryfa. Gola dla Pogoni zdobył 
Adrian Kochanek, asystował 
mu Łukasz Kłos. W kadrze 
zagrał przymierzany do gry w 
Pogoni bramkarz Maciej Kat-
zor. Skład Pogoń: Katzor (’30 
Labuda, ’60 Łapigrowski, ’75 
Krasiński), Wesserling, Mu-

suła, Kochanek, Stankiewicz 
(’46 Janowicz), M. Rekowski 
(’46 B. Rekowski), Miszkie-
wicz (’60 Sadowski), Moraw-
ski, Byczkowski (’46 Skibicki), 
Sychowski (’46 Kłos), Harasz-
czuk (’30 Madziąg, ’63 Forme-
la). 

Do kolejnego meczu z  Or-
kanem Rumia (V liga) Pogoń 
podchodziła po tygodniu 

Kolejne sparingi:

*14 lutego 2015 godz. 17
Pogoń Lębork – KS Chwasz-
czyno
*21 lutego 2015 godz. 16
Pogoń Lębork – MKS Włady-
sławowo
*25 lutego 2015 godz. 18
Pogoń Lębork – Stolem 
Gniewino

Turniej i obóz 
w Gniewinie
Dobry występ zanotowa-
ła drużyna Pogoni Farm 
Frites Lębork 2002 trenera 
Rafała Bartoszka na Turnieju 
„Stolem Cup 2015”. Pogoń 
I wygrała turniej, Pogoń II 
zajęła 8 miejsce. Indywidu-
alne trofea także trafiły do 
Pogonistów. Najlepszym 
strzelcem turnieju został 
Mateusz Koniuszy(7 
bramek), a najlepszym za-
wodnikiem turnieju Jakub 
Michor. 
Turniej był początkiem 
tygodniowego obozu 
sportowego w Gniewinie. 
W Hotelu Mistral Sport, 
gdzie podczas Euro 2012 
zakwaterowana była dru-
żyna Hiszpanii. Organizacja 
obozu w tak atrakcyjnym 
miejscu nie była by możliwa 
gdyby nie zaangażowania 
sponsora, wkład rodziców, 
oraz dofinansowania z 
Budżetu Obywatelskiego 
Lęborka w ramach projektu 
„Sportowa przyszłość z 
Pogonią Lębork”. 
- Na obozie nami była też 
mocna drużyna Arki Gdynia 
2002. Z arką zagraliśmy 
kilka meczy sparingowych, 
drugim naszym sparing-
partnerem był Stolem Gnie-
wino - mówi trener zespołu 
Rafał Bartoszek.- Warunki 
mieliśmy bajeczne: sztucz-
ne boisko, hala, basen, ja-
cuzzi, sauna, siłownia, czyli 
wszystko to co potrzeba by 
dobrze przygotować się do 
sezonu.

Tabela końcowa „Stolem 
Cup 2015” rocznik 2002 
 
1. Pogoń I Lębork 
2. Stolem I Gniewino 
3. Wicher II Wierzchucino 
4. Huzar Choczewo 
5. MKS Władysławowo 
6. Wicher I Wierzchucino 
7. Gryf Wejherowo 
8. Pogoń II Lębork 
9. Bałtyk Gdynia 
10. Dragon II Bojano 
11. Dragon I Bojan 
12. Stolem II Gniewino

Ciężka praca 
popłaca

Dziesiątki przebiegniętych kilometrów, tysiące zaliczonych schodów w Parku Chrobrego, 
litry wylanego potu. Ból, zakwasy po kolejnym treningu i radość po dobrze wykonanych 
ćwiczeniach. Tak trenuje Pogoń! W niedzielę zakończył się tygodniowy obóz kondycyjny 
drużyny seniorów. Uczestniczyli w nim wszyscy zawodnicy.  

W tygodniowym obozie kondycyjnym drużyny seniorów uczestniczyli wszyscy zawodnicy

ciężkiej pracy na obozie. O ile 
w meczu z Gryfem Wejherowo 
Pogoniści pokazali się z bar-
dzo dobrej strony, mecz z Or-
kanem miał już inny przebieg. 
Zmęczenie intensywnymi tre-
ningami dało znać i spotkanie 
wygrali goście 2:1. Bramkę dla 
Pogoni zdobył Łukasz Kłos.

Pogoń:Labuda (’46 Łapigrow-
ski) – Skibicki (’46 Stankiwicz), 
Kochanek, Musuła, Wesserling 
(‘46 Janowicz), Sadowski (’46 
Byczkowski), Sychowski (’46 
Miszkiewicz), Morawski, Kłos, 
Haraszczuk (’46 Rekowski B.), 
Madziąg (’46 Formela).
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8 www.metropolia.com/AKTUALNOŚCI

Tenisiści stołowi Energi-
Manekin Toruń po raz drugi 
w ostatnich dniach odnieśli 
przekonywujące zwycięstwo 
w grupie spadkowej Wscho-
dzący Białystok Superligi. Po 
wygranej w  nad Dojlidami 
Białystok 3:0, podopieczni 
Grzegorza Adamiaka w iden-
tycznych rozmiarach rozpra-
wili się z Poltarex Pogonią 
Lębork.

- Daliśmy dzisiaj z siebie 
wszystko, niestety to nie wy-
starczyło. Gospodarze trium-
fowali zasłużenie - mówił 
po meczu Filip Szymański 
z lęborskiej Poltarex Pogo-
ni. Brązowy medalista mi-
strzostw Polski z Sosnowca, 
podobnie jak Jakub Perek, 
nie był w stanie “urwać” swo-
jemu rywalowi nawet seta.

Honor gości w czwartkowej 
potyczce w Grodzie Mikołaja 
Kopernika uratował doświad-
czony Marek Prądzinski. 
Najstarszy zawodnik w ka-
drze Poltarex Pogoni po wy-
równanym meczu uległ Paw-
łowi Chmielowi 1:3. - Marek 
zagrał dziś dobry mecz. Miał 
szansę na doprowadzenie 
do rezultatu 2:2, jednak w 
drugim secie zabrakło mu w 

Zawody rozgrywane były w trzech katego-
riach: gimnazjum chłopców, szkoły ponad-
gimnazjalne chłopców oraz dziewcząt.W 
pierwszej kategorii Paweł Konczalski poko-
nał Grzegorza Miotka: 6-4, 6-3 oraz Norberta 
Pawłowskiego: 6-3, 6-2 – zajmując pierwsze 
miejsce. Drugi był Grzegorz Miotk, zaś trzeci 
Norbert Pawłowski. Wśród szkół ponadgim-
nazjalnych zdecydowanie zwyciężył Paweł 
Krzyżanowski, drugie miejsce zajął: Jaro-
sław Błachnio, trzecie Justyna Horbacz, zaś 
czwarte: Tomasz Kaczykowski.W kategorii 
dziewcząt na pierwszym miejscu sklasyfiko-
wano Justynę Horbacz, przed Wiktorią Mie-
lewczyk, Justyną Lubocką i Karoliną Miotk.

Dyplomy medale i statuetki ufundowało 
Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody prze-
prowadził Andrzej Borowski. (GB)

Turniej Tenisa Ziemnego
W ramach cyklu zajęć zorganizowanych w 
czasie ferii 3 i 4 lutego rozegrano w Szkole 
Podstawowej nr 8 Turniej Tenisa Ziemnego. 
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W Toruniu bez zwycięstwa

końcówce szczęścia - chwalił 
swojego kolegę Szymański.

Punkty dla lidera grupy 
spadkowej w starciu z Poltarex 
Pogonią zdobywali Chen We-
ixing, Konrad Kulpa i Paweł 
Chmiel. Najbardziej efektowne 
zwycięstwo odniósł Kulpa, któ-
ry po niezwykle atrakcyjnym 
pojedynku uporał się z Filipem 
Szymańskim.

Pewna wygrana nad Poltarex 
Pogonią powiększyła doro-

bek punktowy torunian do 21 
“oczek”. Lęborczanie pozostają 
z pięcioma punktami na kon-
cie.
Energa-Manekin Toruń - Po-
ltarex Pogoń Lębork 3:0
Chen Weixing - Jakub Perek 
3:0 (11:3, 11:3, 12:10)
Konrad Kulpa - Filip Szymań-
ski 3:0 (12:10, 11:9, 11:7)
Paweł Chmiel - Marek Prądzin-
ski 3:1 (11:3, 11:9, 8:11, 11:6).
(MP)
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