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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Pirata drogowego, czyli 29-
letniego kierowcę z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
który volkswagenem passatem 
jechał po krajowej „szóstce” 
zauważył patrol lęborskiej dro-
gówki. Funkcjonariusze jechali 
nieoznakowanym passatem 
z wideorejestratorem.

-Kierowca kilkukrotnie prze-
kroczył  dozwoloną prędkość. 

Ponadto zatrzymany wyprze-
dzał inne pojazdy na linii cią-
głej oraz zmuszał inne pojazdy 
do zjeżdżania na pobocze. W 
cztery minuty udało mu się 
uzbierać prawie 50 punktów 
karnych – relacjonuje asp. 
sztab Daniel Pańczyszyn, oficer 
prasowy KPP Lębork.

Wszystkie niebezpieczne 
sytuacje na drodze policjanci 
zarejestrowali na wideoreje-
stratorze, a film będzie stanowił 
materiał dowodowy. 

Dla pirata drogowego szaleń-
cy rajd zakończył się zatrzyma-
niem uprawień do kierowana 
pojazdami.

Podczas przesłuchania na 
lęborskiej komendzie kierowca 
zaproponował poddanie się 
dobrowolnej grzywnie w wyso-
kości 4 tysięcy złotych. 

O tym, jaką karę poniesie on 
za brawurową jazdę zadecy-
duje jednak sąd, do którego 
policjanci skierowali wniosek 
o ukaranie.

Pirat drogowy zebrał 
50 punktów
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O tym bulwersującym zdarzeniu dys-
kutowano w całym kraju. Bo właśnie 
na krajowej „szóstce” w okolicach 
Lęborka 29 letni kierowca urządził 
sobie nocne, nielegalne i niebezpiecz-
ne wyścigi. Udało mu się cztery razy 
przekroczyć prędkość i uzbierać pra-
wie 50 punktów karnych.

Pirat drogowy, który jechał po krajowej „szóstce” kilka-
krotnie i znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.

fo
t. 

K
PP

 L
ęb

or
k

Przy kinie 
powstanie 
parking?

8 miliardów 
złotych 
dla Pomorza!
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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: redakcja@expressy.pl

Zostań 
 dziennikarzem

Dodatkowe kursy autobusów 
komunikacji miejskiej linii nr 5 
zostaną wprowadzone w sobotę 28 
lutego. Dodatkowe kursy „Piątki” 
odjadą z z Placu Piastowskiego 
w godzinach - 11:07; 

13:07; 16:00, z przystanku „Osiedle 
Sportowa” autobusy odjadą nato-
miast w godzinach -  10:50; 13:25; 
16:20.

28 lutego zmieni się nieznacznie 
przebieg linii nr 6 w okolicach ul. 
Topolowej i Komuny Paryskiej. 
Nowy przebieg linii nr 6 został 

przygotowany na wniosek mieszkań-
ców ulic: Beniowskiego, Domeyki, 
Chojnickiej. Autobusy od ul. Czołgi-
stów w kierunku ul. Lubelskiej będą 
obsługiwały następujące przystanki: 
Urząd Starostwa, Czołgistów – Ko-
muny Paryskiej, Komuny Paryskiej 
– Jodłowa, Kanałowa-Harcerzy, Ka-
nałowa-rondo, Lubelska, Topolowa 
I, Topolowa II, Topolowa-Beniow-
skiego, Cisowa i Urząd Starostwa.

Pojawią się dwa dodatkowe 
przystanki: jeden zlokalizowany 
przy ul. Topolowej przed skrzyżo-

Dodatkowe kursy autobusów
Pod koniec lutego ZKM Lębork wprowadzi dodatkowe kursy komuni-

kacji miejskiej linii nr 5. Efektem zmian będzie lepsze skomunikowa-
nie osiedla Sportowa z centrum w miasta w dni powszednie.

waniem z ul. Beniowskiego, drugi 
przystanek zlokalizowany przy ul. 
Cisowej.

- Zlikwidowany zostanie przy-
stanek Komuny Paryskiej Jodłowa 
w kierunku centrum, pasażerowie 
zainteresowani przejazdem do 
centrum będą korzystać z przy-
stanku po drugiej stronie ulicy, 
przejazd przez ul. Lubelską. Rów-
nież pasażerowie korzystający do-
tychczas z przystanku na rondzie 
Harcerzy, Komuny Paryskiej, będą 
podróżować przez ul. Lubelską. 
Zmianie ulegną godziny odjazdu 
z przystanku Kanałowa-Harcerzy 
w kierunku centrum - tłumaczy 
Mirosław Siergiej, dyrektor lębor-
skiego ZKM.

Nowe rozkłady jazdy dostępne 
są już na stronie internetowej 
ZKM Lębork w zakładce „Rozkład 
jazdy tabelaryczny” oraz w siedzi-
bie przewoźnika. (GB)
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Wniosek do LBO złożyli 
byli radni miejscy PiS - 
Zbigniew Rudyk i Leszek 
Leciejewski a powstanie do-
kumentu to odpowiedź na 
sygnały ze strony lęborczan. 
O parking prosili zarów-
no mieszkańcy budynków 
w pobliżu kina, którzy 
w trakcie seansów kinowych 
nie mogą wyjechać swoimi 
samochodami z podwórek 
jak i miłośnicy kina z in-
nych rejonów miasta.

-Teren przy kinie Fregata 

wygląda teraz jak pobo-
jowisko, jest tam błoto 
i śmieci. Warto tam położyć 
kostkę brukową i stworzyć 
parking z prawdziwego 
zdarzenia – podkreśla Zbi-
gniew Rudyk.

Koszt wykonania parkin-
gu wraz z obrzeżami i kra-
wężnikami oraz z wymianą 
gruntu, powinien zamknąć 
się w kwocie 125.000 zło-
tych.

-To kwota orientacyjna 
i liczymy na to, że w ramach 
prac urzędnicy miejscy 
zdecydują się także na upo-
rządkowanie okolicznych 
chodników. Ustaliliśmy 

Przy kinie powstanie parking?
Zamiast błotnistego i zaniedbanego terenu 
przy kinie Fregata może powstać betonowy 
parking z prawdziwego zdarzenia. Projekt 
takiej inwestycji został już złożony do tego-
rocznej (drugiej z kolei) edycji Lęborskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Koszt wykonania parkingu wraz 
z obrzeżami i krawężnikami oraz 
z wymianą gruntu, powinien za-
mknąć się w kwocie 125.000 złotych.

Parking przy 
kinie Fregata 
ma powstać w 
odpowiedzi na 
sygnały i prośby 
okolicznych 
mieszkańców.

także taką kwotę z powodu 
obserwacji ubiegłorocznych 
projektów do LBO, gdzie 
wiele z nich zostało odrzuco-
nych z powodu zbyt niskich 
i nierealnych budżetów – do-
daje pomysłodawca parkingu.

Twórcy projektu liczą, że po 

powstaniu parkingu poprawi 
się zatłoczenie ulic w pobliżu 
kina. Teraz w trakcie seansów 
ulice są zastawione samo-
chodami, wielu kierowców 
parkuje także na okolicznych 
podwórkach i często blokuje 
samochody mieszkańców.
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Turniej zorganizowamo 
w niedzielę 22 lutego w Ze-
spole Szkół im. Strażaków 
Polskich.
Niedzielna rywalizacja prze-

biegała w dwóch kategoriach 
mężczyzn 18-50 i powyżej 
50 lat. Kobiety rywalizowały 
w kategorii open. 
-Pojedynki były zażarte, 

Rywalizacja w tenisie stołowym
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36 osób rywalizowało w  premierowych, otwartych 
mistrzostwach gminy Nowa Wieś Lęborska dla amatorów 
w tenisie stołowym.

emocjonujące, na wyso-
kim poziomie i obfitowały 
w niespodzianki – relacjonują 
organizatorzy turnieju.
Wśród kobiet Małgorza-
ta Fidala nie ma zamiaru 
opuścić najwyższego stopnia 
podium, od kilku lat trwania 
turniejów nowowiejskich nie 
ma sobie równych. Kolekcję 
nagród  wzbogaciła o złoty 
medal i statuetkę. W kategorii 
mężczyzn 18-50 lat w meczu 
finałowym spotkali się dwaj 
tenisiści  z Garczegorza - 
Marian Syldatk i Krzysztof 
Tomasiewicz. Pojedynek wy-
grał po raz pierwszy Marian 
Syldatk 3:2. W  pojedynku 
o trzecie miejsce i brązowy 
medal  Maciej Krzekotowski 
z Lęborka pokonał Tomasza 
Siudka z Redy 3:2. (GB)

W turnieju w Nowej Wsi Lęborskiej rywalizowało 36 osób.



4 www.metropolia.com/AKTUALNOŚCI



5www.metropolia.com/AKTUALNOŚCI

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 jest 
największym programem fi-
nansowym w historii regionu.

Co zostanie sfinansowane z 
funduszy europejskich? 

- Po pierwsze gospodarka 
– wylicza Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy mar-
szałka. - Urząd Marszałkowski 
skoncentruje się na inwesty-
cjach w projekty innowacyjne 
i te związane ze specjalizacja-
mi regionu. Na ten cel prze-
znaczono ponad 314 milio-
nów euro. Po drugie ochrona 
środowiska i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii - 
ponad 335 miliony euro. Jed-
nym z kluczowych elementów 
będzie wsparcie dla edukacji 
(m.in. przedszkolnej) oraz 
pomoc dla osób bezrobotnych 

8 miliardów złotych 
dla Pomorza!

Dobra wiadomość dla naszego regionu - po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji ogromną kwotę 8 miliardów złotych.

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Na takie projekty 
przeznaczono w sumie 631 mi-
lionów euro.

Na czym polegają zmiany w 
stosunku do poprzedniego, 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-
2013? Po pierwsze, wojewódz-
two pomorskie ma 1 miliard 
euro więcej. W odróżnieniu 
od poprzedniej perspektywy, 
wsparcie w ramach nowego 

Programu będzie udzielane z 
dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ten sposób Urząd 
Marszałkowski zarządza pie-
niędzmi przeznaczonymi za-
równo na infrastrukturę, jak i 
działania związane z edukacją 
czy wsparciem dla osób bez-
robotnych. To znacznie ułatwi  
planowanie powiązanych ze 
sobą przedsięwzięć.

Projekt Programu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego przesłał do Ko-
misji Europejskiej w kwietniu 
2014 roku. Od tego momentu 
wprowadzono do niego wie-
le poprawek. Od września do 
końca grudnia 2014 r. prowa-
dzono bezpośrednie negocjacje 
w Warszawie i Brukseli.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

Regularne spotkania specjal-
nego zespołu konsultacyjnego 
ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły 
się już w sierpniu 2013 roku. 
Równocześnie zaczęliśmy pra-
cę nad dziesiątkami dokumen-
tów niezbędnych do przyjęcia 
i realizacji Programu. W tej 
chwili koncentrujemy się na 
przygotowaniu pierwszych 
konkursów, które ogłosimy w 
II kwartale tego roku. To za-
danie wymaga prawdziwie 
tytanicznej pracy i ekwilibry-
styki, bo działaliśmy i działamy  
w oparciu o zmieniające się 
projekty wytycznych i rozpo-

rządzeń  Bardzo ważnym elementem nowego Programu 
jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na ob-
szarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą mu-
sieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmia-
sta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną 
z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie 
programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że 
Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne 
cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). 
Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki  
w ramach tzw. rezerwy wykonania. Nowy Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie przełomowy. Mamy świadomość 
odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pra-
cę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, 
czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundu-
sze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską 
i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są 
szczególnie ważne, np. IT.

W dniu 30 stycznia 2015r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną Pożyczka Globalna 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Menadże-
rem Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie po-
morskim. Dzięki podpisanej umowie z uwolnionego ze spłat ka-
pitału z wcześniejszej umowy Fundusz pozyskał kwotę 5,22 mln 
zł na wsparcie kolejnych mikro i małych firm na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Zwiększając pozyskaną kwotę o środki 
własne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. możli-
we będzie wsparcie pomorskich przedsiębiorców kwotą 5,7 mln 
zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bardzo korzystnych warun-
kach tj. bez prowizji za udzielenie pożyczki i z niskim oprocen-

towaniem wynoszącym 2,0 % w skali roku na okres 5 lat. Mak-
symalna kwota pożyczki wynosi 250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JEREMIE jest to, że środki z po-
życzki muszą służyć inwestycjom w firmie przyczyniającym się 
do wzrostu jej majątku i rozwoju.

Wsparcie 
dla przedsiębiorców
Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał kolejne środki z Inicjatywy JEREMIE dla wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu.
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EKOLOGIA | Sześć tysię-
cy złotych można otrzymać 
na dobry pomysł w ramach 
konkursu „Ochrona przyro-
dy wokół Twojego otoczenia”, 
wspieranego przez Grupę 
Energa. Wnioski należy skła-
dać do 15 lutego. Szansę na 
dotację mają projekty, które 
chronią zwierzęta występujące 
obok naszych domów, takie 
jak jerzyki, mazurki, nietope-
rze czy pszczolinki i złotolitki. 
W dotychczasowych czterech 
edycjach konkursu wsparcie 
na łączną kwotę ponad 100 
tysięcy złotych otrzymały 24 
tego typu realizacje.

W tym roku największą 
szansę na wsparcie mają roz-
wiązania służące jednocze-
śnie wielu rzadkim odmia-
nom ptaków i owadów.

- Liczymy na przemyślane, 
wieloletnie inwestycje, nieba-
nalne i angażujące wiele osób. 
Nie chodzi nam o zwykłe budki 

dla ptaków – podkreśla Mag-
dalena Berezowska z Fundacji 
Przyrodniczej „pro Natura”. 
Do składania wniosków za-
chęcamy Parki Narodowe, or-
ganizacje pozarządowe dzia-
łające na rzecz natury, szkoły 
i urzędy gmin. Dotacja może 
wspomóc projekty już realizo-
wane lub planowane.

Zgłoszenia powinny zawie-
rać wieloelementowe koncep-
cje działań, obejmujące np. 
budowę schronień (trwałych, 
odpornych na działanie cza-

su) i jednoczesne zakładanie 
naturalnych ogrodów z od-
powiednich gatunków roślin, 

Energa i Fundusz dla Przyrody 
chronią środowisko

Wnioski 
należy składać 

do 15 lutego

które pomogą zwierzętom prze-
trwać - zapewnią miejsce żero-
wania i rozrodu oraz kryjówki.

W każdej z poprzednich edycji 
konkursu składanych było nawet 
kilkadziesiąt wniosków, z któ-
rych wybrano m.in. projekty do-
tyczące ochrony kilku gatunków 
nietoperzy, gągoła, sowy błotnej, 
renowacji gniazd bociana białe-
go, czy zagrożonych stanowisk 
wierzby lapońskiej.

Wnioski do tegorocznej edycji 
konkursu należy przesyłać do 15 
lutego na adres: Fundacja Przy-
rodnicza „pro Natura” Trzcinica 
Wołowska 10; 56-160 Wińsko, 
z dopiskiem na kopercie: Fun-
dusz dla Przyrody.

Grupa Energa od lat wspiera 
ochronę środowiska naturalne-
go oraz edukację ekologiczną, 
gdyż przyroda jest jednym z klu-
czowych obszarów aktywności 
Grupy, realizowanych w ramach 
programu Energa dla Ciebie. 
Rafał Korbut



50 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

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

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, zbrojone, 
z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, białe, 
cena 400 zł, tel. 600 702 048 

ODDAM duży telewizor. 
Tylko wymaga  drobnej 
naprawy włącznika. Tel:501 
534 260.

SPRZEDAM ładną odzież 
bardzo tanio. Oddam tele-
wizor duży. Tylko wymaga  
drobnej naprawy włącznika. 
Tel:501534260.

SPRZEDAM ładną odzież, 
roz. S i M. Tanio. Oddam te-
lewizor duży. Tylko wymaga  
drobnej naprawy włącznika. 
Tel: 501534260.

SPRZEDAM fotelik do 
samochodu do 13 kg 50 zł 
668 tel.668 346 033 

ZbiERAM makulaturę, 
złom, rowery, cb radia. 
Gdańsk, sms 791-15-00-96.

ZbiERAM makulaturę, 
złom, przyjmę rower, 
krótkofalówkę, cb radio, pmr 
walkie-talkie. Gdańsk, Kli-
niczna, Reja, Hallera, okrag. 
sms 791-15-00-96 

SPRZEDAM silniki 4.5 kw 
1.5 kw 1.1kw oraz przekład-
nie ślimakową, tel 601 638 
877  

POMOC. Mam 6-cioro 
dzieci. Potrzebne są ubrania 
środki czystości, art. szkolne. 
Z góry dziękuję, 512757719 

POMOC mam 5-cioro 
dzieci. Potrzebuje ubrań, 
środków czystosci, art. 
szkolne. Z góry dziękuję, tel. 
788245594

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4 lata cena 
50 zł, stan. b. dobry, Wejhe-
rowo tel. 798020532

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

DZiAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. 
zł, tel. 502 686 196

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM ziemię 
20000m2 w Lowczu 
Górnym kolo Strzebielina, 

cena do negocjacji, kontakt 
607773292
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

DO WYNAJĘCIA

LębORK, pokój tanio do 
wynajęcia od zaraz z używal-
nością kuchni i łazienki, tel. 
784-046-326

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

WyNAJMę pom. 80 m w 
W-ie wyposażona dla prod. 
krawieckiej lub na inna 
nieuciążliwa działalność, 605 
276 089.

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut do kasacji, dojazd 
do klienta, tel. 696 452 992

EDUKACJA
LEKCJE dodatkowe z fizyki 
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

POTRZEbUJę pilnie wirów-
kę do prania, z okolic Kartuz 
może ma ktoś już niepo-
trzebną. Tel.669205938

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

FOTOgRAF – śluby, tel. 660 
310 311

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

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

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

POżyCZKi prywatne pod 
zastaw nieruchomości 
tel.510 905 908 www.podza-
staw.com

TOWARZYSKIE

WDOWA, zadbana pełna 
życia 55 latka, pozna pana z 
klasa poważnie myślącego 
o związku. tel 664038355

KObiETKA, seksi blon-
di pozna sponsora, tel. 
514670725. Sopot również 
sex. 

NiEZALEżNy finansowo z 

mieszkaniem 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku, tel. 511683080

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa kun-
delka w dobre ręce, Rumia, 
tel. 881-237-164

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM łyżwy figuro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
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Temat transferu ostatecznie wykiełkował z po-
czątkiem tego roku, a spora w tym zasługa tre-
nera Walkusza, który podobnie jak w przypad-
ku Łukasza Kłosa współpracował z Pietrzykiem 
w Bytovii Bytów.

- Cieszę się z powrotu po 12 latach do drużyny 
Pogoni. Dziękuje że działacze i trener zaufali mi, 
bo Pogoń Lębork zawsze miałem w sercu i zrobię 
wszystko by jak najlepiej zaprezentować się wio-
sną - mówił po swoim pierwszym poniedziałko-
wym treningu w Pogoni Michał Pietrzyk.

Nowy zawodnik Pogoni Lębork to postać do-
brze znana na pomorskich boiskach.Urodzony 
13 marca 1983 środ-
kowy pomocnik 
(grywał także jako 
defensywny pomoc-
nik lub stoper) o do-
brych warunkach fi-
zycznych ma za sobą 
bogate doświad-
czenie na boiskach 
II i III-ligowych. 
Ostatni raz grał w barwach Pogoni w sezonie 
2004/05. Następnie reprezentował takie kluby 
jak: Kaszubia Kościerzyna (III liga), Bytovia By-
tów (IV, III i II liga), Bałtyk Gdynia (III i II liga), 
Pomorze Potęgowo (III liga), a ostatnio GKS 
Przodkowo (III liga). W sezonie 2008/09 walnie 
przyczynił się do awansu Bałtyku Gdynia do II 

ligi. W sezonie 2010/11 natomiast pomógł By-
tovi prowadzonej przez Waldemara Walkusza 
również w awansie do II ligi. Na szczeblu cen-
tralnym w sumie rozegrał 47 spotkań strzelając 
5 bramek. Gdyby nie kontuzja wiązadeł krzy-
żowych, której zawodnik nabawił się w trakcie 
jednego z zimowych obozów w Turcji, jego ka-
riera z pewnością potoczyła by się inaczej.

Długa rekonwalescencja wpłynęła na jego for-
mę. W sezonie 2013/14 w barwach Pomorza 
Potęgowo wrócił do optymalnej dyspozycji. Ro-
zegrał 26 spotkań w III lidze i strzelił 3 bramki. 
Ostatnie pół roku spędził w Przodkowie gdzie 
w 10 meczach strzelił jedną bramkę.

Michał Pietrzyk to 
kolejny doświadczo-
ny zawodnik, który 
zasila szeregi Pogo-
ni przed rundą wio-
senną. Dobra gra 
w środku pola oraz 
bramki głową przy 
stałych fragmentach 
gry - mamy nadzie-

ję, że tych firmowych zagrań w wykonaniu Mi-
chała Pietrzyka nie zabraknie na wiosnę. Grę 
w drużynie seniorskiej zawodnik będzie łączył 
z dalszych prowadzeniem zespołu juniora A. 
Na co dzień Michał Pietrzyk jest nauczycielem 
wychowania fizycznego w szkole w Cewicach. 
(JP)

Powrót 
do Pogoni

fo
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ń 
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rk

Spekulacji i rozmów nad przyjściem tego zawodnika do lęborskiej 
Pogoni było wiele. Po latach przerwy losy kluby i jego wychowanka 
zetknęły się ponownie dwa lata temu gdy Michał Pietrzyk został tre-
nerem juniorów starszych.

Michał Pietrzyk to kolejny 
doświadczony zawodnik, 
który zasila szeregi Pogoni 
przed rundą wiosenną

Ubiegłoroczna edycja Plażowych Mistrzostw Polski w Nordic Walking w Łebie została oce-
niona jako najlepsza impreza lokalna Nordic Walking w Polsce. Wydarzenie znalazło się 
w rankingu prestiżowego i popularnego portalu Chodzezkijami.pl

Doceniono łebską imprezę

Plebiscyt „Podsumowanie 
2014 roku” portalu miłośni-
ków Nordic Walking polegał 
na podaniu typów (w pierw-
szej turze) oraz oddaniu 
głosów na konkretne zawo-
dy (w drugiej turze). Orga-
nizator plebiscytu nie pytał 
uczestników o konkretny po-
wód oddania danego głosu. 
Według uczestników portalu 
właśnie ubiegłoroczna edy-
cja Plażowych Mistrzostw 
Polski w Nordic Walking 
w Łebie została najlepszą lo-
kalną imprezą roku. Łebskie 

wydarzenie pobiło imprezy 
w Gdyni, Lublińcu, Elblągu 
i Poznaniu. W poprzednich 
latach Łeba również poja-
wiała się  w plebiscycie por-
talu, dwa lata temu Plażowe 
Mistrzostwa zostały imprezą 
roku.

-Plażowe Mistrzostwa 
Nordic Walking organizo-
wane są przez pasjonatów 
tej aktywności, którzy zwra-
cają uwagę na najmniejsze 
szczegóły. Łeba posiada też 
bardzo atrakcyjne tereny, 
a sam organizator Zdrowotel 

Łeba posiada duże zaplecze 
hotelowo gastronomiczne, 
co w efekcie tworzy niepo-
wtarzalną imprezę - mówi 
Krzysztof Walczak, redaktor 
naczelny portalu - Łeba  jest 
ważnym miastem na pomor-
skiej mapie nordic walking. 
Gdy połączymy to z faktem iż 
to właśnie na pomorzu cho-
dzenie z kijami rozwinęło się 
najmocniej (głównie chodzi 
o imprezy, trasy) to nie dziwi 
fakt, że Łebskie imprezy zna-
ne są w całej Polsce - dodaje 
przedstawiciel portalu. (GB)


