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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Pomysłodawcą tańczenia była 
Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka 
we współpracy z Urzędem Miasta 
w Lęborku i LCK Fregata.Wspólna 
zabawa rozpoczęła się o godzinie 
10.30 a jeszcze przed  ofi cjalnym 
biciem rekordu na placu zaprezento-
wały się przedszkolaki z lęborskich 
przedszkoli Po prezentacji i części 
ofi cjalnej na Plac Pokoju przybył 
przedstawiciel Biura Rekordów Pol-
ski z Poznania - Rafał Radtke, który 
czuwał nad prawdłowym przebie-
giem całości Bicia rekordu Polski 
w Belgijce. 

Grupowy taniec, który miał miejsce 
w południe okazał się też i rekordo-
wy. W Lęborku udało się ustanowić 
nowy, ofi cjalny rekord w ilości osób 
tańczących Belgijkę, który wyniósł 
607 osób (jedną osobę odjęto od koń-
cowej klasyfi kacji, stąd nieparzysta 
liczba uczestników).

- Chcemy promować miasto w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu. Nie 
spodziewaliśmy się, aż takiego zain-
teresowania naszą imprezą ze strony 
uczniów i lęborskiej młodzieży- ko-
mentuje Jakub Herczyk, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Miasta 
Lęborka. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwali strażnicy miejscy oraz ra-
townicy Ochotniczej Służby Ratow-
niczej. Do tańczenia przyłączył się 
również Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka, radni powiatowi i piłkarze 
Pogoni Lębork.

Wytańczyli rekord!Wytańczyli rekord!

dowiedz się więcej:dowiedz się więcej:

tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl

czytaj str. 7-9

LĘBORK | Mamy Rekord! W piątkowe południe 20 marca aż 607 osób zatańczyło „Belgijkę” 
na Placu Pokoju w Lęborku i tanecznym krokiem pobiło dotychczasowy Rekord Polski.

Lęborskie wykonanie tańca stanowiło pobicie dotychczasowego rekordu z września 2012 roku we Wrocławiu. W tym 
mieście, punktualnie w południe rynek zamienił się scenę taneczną, gdzie „Belgijkę” zatańczyło jednocześnie 230 osób.
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W dniu 3 marca 2015r. Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pod-
pisał kolejną Umowę Operacyjną 
Pożyczka Globalna z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie 
– Menadżerem Funduszu Powierni-
czego JEREMIE w województwie 
pomorskim. Podpisana umowa ope-

racyjna na kwotę 5,0 mln zł pozwoli 
Pomorskiemu Funduszowi Pożycz-
kowemu wesprzeć mikro i małe fi r-
my na terenie województwa pomor-
skiego. 

Pożyczki udzielane są fi rmom na 
bardzo korzystnych warunkach tj. 
bez prowizji za udzielenie pożyczki 

i z niskim oprocentowaniem wyno-
szącym 1,0 % w skali roku na okres 
3 lat. Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 40,0 tysięcy złotych.

Środki w ramach Projektu JERE-
MIE przeznaczone są na inwestycje 
w fi rmach przyczyniające się do ich 
rozwoju.

Wsparcie dla mikro i małych 
przedsiębiorstw na Pomorzu 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
ze środków Inicjatywy JEREMIE

www.jeremie.com.pl

Oglądaliśmy zaćmienie!
W piątek 20 marca wspól-

nie oglądaliśmy dwugodzin-
ny spektakl,  podczas którego 
Księżyc widowiskowo za-
słonił Słońce. Nasze zdjęcie 
częściowego zaćmienia słoń-
ca opublikowaliśmy na profi -
lu gazety na serwisie Facebo-

ok a Czytelnicy właczyli się 
do naszej zabawy i przeslałi 
nam swoje fotografi e. Niżej 
prezentujemy najciekawsze 
nadesłane zdjęcia.

Dziękujemy za udział w na-
szej zabawie.

(GB)

Fot. Małgorzata Tarała

Fot. Janina Okuń Sikorra

Fot. Andrzej Kuźmiński,Rumia
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Projekt rozpoczął się w 2012 
roku. W ramach budżetu, któ-
ry wynosił ok. 1,5 mln zł (fi -
nansowanie w 100% z UE) 
zakupiono 160 komputerów 
stacjonarnych, w tym 75 dla 
gospodarstw domowych oraz 
85 dla 7 jednostek miejskich 
- szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz Środowiskowe-
go Domu Pomocy. Wszystkie 
komputery zostały podłączone 
do szerokopasmowego inter-
netu. Sale komputerowe utwo-
rzone w szkołach umożliwiają 
korzystanie z internetu oso-
bom zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym w pobliżu 
miejsca  zamieszkania, przede 
wszystkim dzieciom w wieku 
szkolnym.

W czasie trwania projektu 
Benefi cjenci przeszli szkole-
nia z zakresu obsługi kompu-
tera i internetu, jak również 
mieli możliwość ukończenia 
e-laerningu, kursu przygoto-
wanego pod potrzeby i wy-
magania projektu.

Jakościowym efektem pro-
jektu jest to, że uczestnicy 

nabyli nowe umiejętności 
w posługiwaniu się na co 
dzień komputerem, przeła-
mali bariery związane z  ko-
munikowaniem się przez 
internet, a przede wszystkim 
uzyskali cenne narzędzie 
do rozwijania swoich zain-
teresowań, cech osobistych 
i e-aktywności. Osoby te po-
przez dostęp do ww. narzę-
dzi informatycznych, oprócz 
wcześniej wymienionych 

korzyści, dodatkowo będą 
mogły np. poszukiwać pracy, 
podnieść swoje kompetencje 
zawodowe, a także - poprzez 
stały dostęp do sieci - np. pła-
cić rachunki, załatwiać spra-
wy w urzędach oraz rozwijać 
swoje zainteresowania. 

Pomimo iż projekt kończy 
się w marcu br., Gmina Mia-
sto Lębork jeszcze przez 5 lat 
zapewni uczestnikom projektu 
dostęp do internetu oraz ser-

wis komputerowy w ramach 
trwałości projektu.

Konferencja podsumowują-
ca rezultaty projektu odbędzie 
się 30 marca 2015 o godz. 
11.00 w sali konferencyjnej 
budynku dworca PKP.

Lęborczanie od 3 lat 
z komputerami

INICJATYWA | W marcu 2015 r. zakończy się realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”.

O PROJEKCIE

Zadanie „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
na terenie Gminy Miasto 
Lębork”, współfi nansowa-
ne jest ze środków Unii 
Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013, działa-
nie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion”, Oś priory-
tetowa 8 „Społeczeństwo 
Informacyjne – zwięk-
szenie innowacyjności 
gospodarki”. 

WYBORY | Powtórne 
wybory w Lęborku (zor-
ganizowano je w niedzie-
lę 15 marca) wygrał Adam 
Stenka, który zdobył 134 
głosy. 

Jego kontrkandydat - Mar-
cin Pawluk zdobył 131 gło-
sy. Aż 10 głosów było nie-
ważnych.

Organizacja powtórnych 
wyborów w Lęborku to 
bezpośredni efekt reakcji 
Sądu Okręgowego w Słup-
sku na protesty wyborcze 
dotyczących przebiegu wy-
borów w listopadzie 2014.  
W okręgu nr 12. Mar-
cin Pawluk (Lepszy Lę-
bork – Lepszy Powiat) wy-
grał jednym głosem - 150 
do 149 z Adamem Sten-
ką (Koalicja dla Lębor-

ka). Sąd Okręgowy uznał 
zasadność protestów i po-
twierdził, że w okręgu nr 
12 wydano 503 karty do 
głosowania, a z urny wy-
jęto ich aż 507. Zadecydo-
wano także o o ponownych 
wyborach w okręgu przy 
udziale nowych członków 
komisji.

Powtórne wybory w okrę-
gu nr 12 zorganizowa-
no w niedzielę 15 marca 
w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowaczym w Lęborku. 
Wybory  wygrał Adam 
Stenka, który zdobył 134 
głosów. Jego kontrkandy-
dat - Marcin Pawluk zdo-
był 131 głosów. Aż 10 gło-
sów było nieważnych.

Frekwencja wyniosła 
około 22 procent.

(GB)

Wygrał 
Adam Stenka
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

NOWY NUMER
JUŻ DOSTĘPNY

przeglądaj online
   na  metropolia.info

więcej o magazynie: 
tel. 796 944 155

Część teoretyczna zajęć 
obejmowała między inny-
mi zagadnienia profilaktyki 
zapobiegania zdarzeniom 
lotniczym a także procedu-
ry zapobiegania uszkodze-
niom silników turbinowych 
poprzez zassanie ciała ob-
cego (FOD - ang. Foreign 
Object Damage). Drugi etap 
szkolenia polegał na prak-
tycznym treningu procedur 
postępowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji szcze-
gólnej w locie. 

- Ustalony wcześniej sce-
nariusz zakładał, że podczas 
wykonywania zadania na sa-
molocie monitoringu ekolo-
gicznego Bryza dojdzie do 
pożaru jednego z silników, 
którego nie uda się ugasić 
w powietrzu. W tej części 
treningu uczestniczyła eta-
towa obsada Wojskowego 
Portu Lotniczego. . Następ-
nie do działania przystąpiła 
Grupa Ratownictwa Lotni-
skowego - Wojskowa Straż 
Pożarna do gaszenia poża-
ru silnika i działań umożli-
wiających ewakuację za-
łogi, a personel medyczny 
do udzielania pierwszej 

Szkolenie służb lotów
SIEMIROWICE | W 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach zorganizowano cykliczne 
szkolenie personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenie szkolenia lotniczego w powietrzu.
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pomocy poszkodowanym - 
informuje kmdr ppor. Cze-
sław Cichy, oficer prasowy 

Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej.

Podobne szkolenia organi-
zowane są w 44. Bazie Lot-
nictwa Morskiego dwa razy 

w roku. Personel zabezpie-
czający szkolenie lotnicze 
w powietrzu ma obowiązek 
udziału co najmniej w jednym 
z nich. (CC)



BUDOWLANYUDOWLANY
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dodatek dowiedz się więcej: tel. 793 311 155 | m.mielewczyk@expressy.pl

W drewnianej chacie
Z pewnością drewniane 

konstrukcje mają wiele zalet 
i sprawdzają się jako domy 
całoroczne. Najważniejszym 
plusem jest bez wątpienia 
cena, która może być znacz-
nie, bo nawet o jedną trzecią, 

niższa w stosunku do trady-
cyjnego budownictwa. 

Zdarza się, że dom z drewna 
przepuszcza mniej hałasu 
i lepiej utrzymuje tempe-
raturę. I – co ważne – po-
wstaje znacznie szybciej, 

niż budynek murowany. Są 
jednak i wady. Drewniane 
obiekty mieszkalne wymagają 
w większym stopniu bieżącej 
konserwacji i szybszej reno-
wacji. Ochrona przeciwpoża-
rowa to również problema-

Czy drewniany dom może być tylko domkiem letniskowym, czy może 
stać się także całoroczną rezydencją z prawdziwego zdarzenia? 

tyczna kwestia. 
Przed wyborem drewnianej 

chaty koniecznie trzeba spraw-
dzić jakość oferowanych przez 
dewelopera prefabrykatów. 

Chodzi o to, by dom służył 
długie lata, a nie – nadawał się 
szybko do rozbiórki.

Na razie domy jednoro-
dzinne z drewna widuje się 

głównie na Podhalu. Jednak 
trend wskazuje, że liczba tego 
typu budynków będzie rosła 
także w pobliżu większych 
aglomeracji.



Okna wymienia się prze-
cież raz na wiele lat, a to 
m.in. od nich zależy, ile bę-
dziemy płacić za ogrzewa-
nie, czy w pomieszczeniach 
będzie ciepło i czy nie 
będzie problemu z wiecznie 
psującymi i zacinającymi 
się mechanizmami.- Dzi-
siejsze, nowoczesne okna 

muszą 
przede 
wszystkim 
być ciepłe 
– wyjaśnia 

Aleksander Piszczek, part-
ner fi rmy Delta. - Ozna-
cza to, że muszą chronić 
pomieszczenie przed utratą 
ciepła. Aby uzyskać odpo-
wiednie parametry stosuje 
się odpowiednią grubość 
ramy i skrzydła. Do tego 

profi l ramy i profi l skrzy-
dła podzielone są na kilka 
komór. Od grubości profi li 
i ilości komór zależy m.in. 
jak „ciepłe” będziemy mieli 
okno. Najlepsze profi le, któ-

re obecnie się stosuje przy 
konstruowaniu okien PCV, 
sprowadzane są z Niemiec. 
Do ścisłej czołówki jako-
ściowej należą: KOEMMER-
LING, TROCAL I KBE. 

Ale profi le to nie wszystko. 
Bardzo ważnym elemen-
tem są też pakiety szybowe 
i uszczelki. Kilkanaście lat 
temu używało się zwykłych 
pakietów dwuszybowych 

i zwykłych uszczelek gumo-
wych. Obecnie stosowana 
technologia jest całkowicie 
inna. 

Pakiety szybowe składają 
się z trzech szyb z dwiema 

BUDOWLANY
dodatek

Dobra izolacja cieplna, mikrowentylacja oraz nieszkodliwe dla zdrowia materiały – to najważniejsze cechy, jakimi musi wy-
różniać się nowoczesne okno. Wybór tego elementu podczas budowy czy remontu mieszkania lub domu jest bardzo ważny.

Okno oknu nierówne
dowiedz się więcej: tel. 793 311 155

m.mielewczyk@expressy.pl

przestrzeniami międzyszybo-
wymi wypełnionymi gazem 
szlachetnym: argonem. 
Gwarantuje to oknu najniższy 
z możliwych współczynnik 
przenikania ciepła.

Uszczelki nowej generacji są 
tak trwałe, że nie ma potrzeby 
ich wymieniać, są praktycznie 
niezniszczalne – mówi  Alek-
sander Piszczek. - Zachowują 
swoje parametry przez cały 
okres, na jaki przewidziane są 
okna, czyli 30 lat. 

Kolejny ważny element 
okien to okucia obwiedniowe. 
To od nich zależy, czy okno 
będzie się łatwo zamykać 
i otwierać, czy zapewni 
odpowiednią szczelność, 
mikrowentylację i jaki będzie 
komfort jego użytkowania. 

I na koniec sprawa, o której 
klienci czasem zapominają: 
fachowy montaż - podkreśla 
Aleksander Piszczek. - Jeżeli 
okno zostanie źle zamontowa-
ne, jego właściwości prze-
stają mieć znaczenie, stanie 
się zwykłym bublem. Bo co 
z tego, że okno będzie szczel-
ne i będzie mieć świetne 
współczynniki przenikalności 
cieplnej, jeśli ciepło będzie 
uciekać przez nieszczelności 
spowodowane niewłaściwym 
montażem.. 

Podczas wyboru okien warto 
też zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden aspekt – materiał, z ja-
kiego są wykonane. Jeszcze 
niedawno jako stabilizatora 
PCV używało się ołowiu, któ-
ry jest metalem ciężkim i jest 
szkodliwy dla zdrowia. W no-
woczesnych oknach zamiast 
ołowiu używa się stabilizatora 
cynkowo-wapniowego. Takie 
okna są ekologiczne i całko-
wicie obojętne zarówno dla 
środowiska, jak i dla zdro-
wia. A oprócz tego w 100 
procentach można je poddać 
recyklingowi.

.- Dzisiejsze, nowo-
czesne okna muszą 
przede wszystkim 
być ciepłe – wy-
jaśnia Aleksander 
Piszczek, partner fi r-
my Delta. - Oznacza 
to, że muszą chro-
nić pomieszczenie 
przed utratą ciepła. 

”

Polacy rzadko wynaj-
mują mieszkanie, a jak 
już to robią, to raczej 
poniżej ceny rynkowej. 
Ponad 80 proc. osób 
mieszka “na swoim”. 
Dla porównania w Niem-
czech jest to tylko co 
drugi obywatel. Sytu-
acja może jednak ulec 
zmianie po wejściu do 
gry Funduszu Mieszkań 
na Wynajem. Ma on za-
inwestować 5 mld w ok. 
20 tys. mieszkań, które 
potem będą do wynajęcia 
za cenę o jedną czwar-
tą niższą od rynkowej. 
Pierwsze lokale pojawią 
się jeszcze w tym roku.
(Raf)

Nie chcemy 
wynajmować
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Każde, nawet najlepiej 
urządzone wnętrze, może 
stracić urok, gdy będzie źle 
oświetlone.

– Sztuką jest takie uzupeł-
nienie braków światła dzien-
nego, by pomieszczenia na-
wet po zmroku były dobrze 
oświetlone – tłumaczy Anna 
Sadowska z urzadzamypod-
klucz.pl – Stąd instalacja 

elektryczna 
powinna być 
w silnej relacji 
ze stopniem 
doświetlenia 

światłem dziennym. Prze-
kłada się to oczywiście na 
odpowiednią liczbę źródeł 
światła w danym pokoju.

Planując instalację świetl-
ną trzeba zwrócić uwagę na 

wiele kwestii, np. rozmiesz-
czenie włączników. Muszą 
być łatwo dostępne, a także 
logicznie i zarazem dyskret-
nie rozmieszczone. Prak-
tycznym rozwiązaniem jest 
też jeden główny wyłącznik 
światła zamontowany przy 
drzwiach wejściowych. 
Możemy mieć wówczas 
gwarancję, że wyłączyliśmy 
wszystkie światła w miesz-
kaniu.

W ostatnim czasie coraz 
większym powodzeniem 
cieszą się dodatkowe 
źródła światła, które często 
– oprócz tego, że mają 
rozjaśniać pomieszczenie 
– są elementem dekoracji 
pokoju. Oczywiście podsta-
wą jest ogólne oświetlenie, 
ale jedna górna lampa to 
zdecydowanie za mało, 
w większości pomieszczeń 
niezbędne będą dodatko-
we punkty świetlne, które 
pozwolą na doświetlenie 
zakamarków.

Znaczenie mają także 
natężenie i barwa światła, 
bo to one tworzą klimat 
danego pomieszczenia, gdy 
za oknem jest już ciemno. 
Dysponując w jednym 
pokoju wieloma źródłami 
światła możemy regulować 
w nim nastrój. Jasne światło 
pobudza do pracy i pomaga 
w skupieniu, z kolei stono-
wane sprzyja relaksowi.

Wygląd pomieszczenia to nie tylko odpowied-
nia kolorystyka i dobrane meble. Niezmiernie 
ważnym elementem jest oświetlenie.

Mieszkanie dobrze oświetlone

Planując instalację 
świetlną trzeba 
zwrócić uwagę na 
wiele kwestii, np. 
rozmieszczenie 
włączników. Muszą 
być łatwo dostęp-
ne, a także logicznie 
i zarazem dyskret-
nie rozmieszczone.

”

dowiedz się więcej: tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl
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CZWARTEK, 26.03.2015
2015  - Body/Ciało

PiąteK, 27.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

SOBOTA, 28.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

NIEDZIELA, 29.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

PoniedziaŁeK, 30.03.2015
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

WTOREK, 31.03.2015
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

Środa, 1.04.2015
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

CzWarteK, 2.04.2015
1800  - Kopciuszek
2015  - Bóg nie umarł

PiąteK, 3.04.2015
1500  - Spongebob na suchym 
  lądzie 2D
1700  - Spongebob na suchym
  lądzie 3D
1900  - Gunman: Odkupienie

soBota, 4.04.2015
Kino nieczynne

niedzieLa, 5.04.2015
Kino nieczynne

PoniedziaŁeK, 6.04.2015
1500  - Spongebob na suchym 
  lądzie 2D
1700  - Spongebob na suchym
  lądzie 3D
1900  - Gunman: Odkupienie

WtoreK, 7.04.2015
Kino nieczynne

Środa, 8.04.2015
Kino nieczynne

CzWarteK, 2.04.2015
1800  - Temple Grandin –
            WstĘP WoLny

Biografi czna opowieść o Temple Grandin, kobie-
cie dotkniętej autyzmem, która pomimo choroby 
została  ekspertem w  dziedzinie  hodowli  bydła. 
Seans w ramach obchodów II Światowego Dnia 
Autyzmu w Powiecie Lęborskim.

  2000  - Gunman: Odkupienie

Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

spongebob: 
na suchym lądzie
1 godz. 40 min. USA

Kiedy zostaje wykradziony 
sekretny przepis na kraboburgery, 
odwieczni rywale SpongeBob 
i Plankton (Mr. Lawrence) muszą 
połączyć siły i udać się w po-
dróż w czasie i przestrzeni, aby 
pokonać nikczemnego pirata Bur-
gerobrodego (Antonio Banderas) 
i zniweczyć jego plany na tworze-
nie wybornych smakołyków.

gunman: odkupienie
1 godz. 55 min. Francja/
Hiszpania/USA

John Terrier (Sean Penn) pra-
cował kiedyś jako likwidator dla 
amerykańskich służb. Teraz sam 
stał się celem grupy wykwalifi -
kowanych morderców, którzy 
ścigają go od afrykańskiej dżungli, 
poprzez ulice Londynu, aż po 
tętniącą życiem Barcelonę. Terrier, 
by przetrwać i ocalić ukochaną, 
musi pokonać jedną z najpotęż-
niejszych organizacji współcze-
snego świata. Wie doskonale, że 
w tym świecie nie liczy się prawo, 
ani moralność. Wygrywają silniejsi 
i bardziej bezwzględni.

Formacja Almost Jazz Group 
tym razem na warsztat wzięła 
znane kaszubskie melodie lu-
dowe. Muzycy serwują świe-
że, instrumentalne aranżacje 
m.in. takich utworów jak: 
„Wele wele wetka”, „Nasza ze-
mia” czy „Hej morze, morze”. 
Najpopularniejsze, najczęściej 
wykonywane i najchętniej 
słuchane melodie ludowe na 
Kaszubach, na płycie kwartetu 
urzekają ciepłem, pozytywną 
energią i ciekawymi aranża-
cjami jazzowymi. 

To płyta,  która uzupełnia 
lukę na naszym rynku muzycz-
nym, bowiem „Na Kaszëbach” 
prezentuje materiał leżący po-
między folklorem a ambitną 
muzyką jazzową. Kompozycje 
formacji są lekko jazzowe, ale 
wciąż bardzo przystępne. 

Klimatyczną płytę stworzył 
zespół Almost Jazz Group 
w składzie: Paweł A. Nowak 
(akordeon, akordina), Ignacy 
Jan Wiśniewski (fortepian), 
Maciej Sadowski (kontra-

bas). Na albumie gościnnie 
pojawił się perkusista Adam 
Czerwiński. Wybitny muzyk 
współpracuje obecnie m.in. 
z wirtuozem skrzypiec, Nige-
lem Kennedym, a na koncie 
ma współpracę z czołówką 

sceny jazzowej, m.in.: Janem 
Ptaszynem Wróblewskim, Jar-
kiem Śmietaną, czy Johnem 
Scofi eldem. 

Koncert odbędzie się w nie-
dzielę, 19 kwietnia 2015 roku. 
Początek o godzinie 18.00. Bi-

lety w cenie 12 złotych można 
nabywać w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Brama Ka-
szubskiego Pierścienia” przy 
alei Niepodległości 6 oraz 
w kasie Kina „Fregata” przy 
ulicy Gdańskiej 12. 

Jazz we Fregacie
KONCERT | Kwartet jazzowy Almost Jazz Group wystąpi w LCK Fregata w niedzielę 19 kwiet-
nia. Zespół zaprezentuje swój najnowszy album „Na Kaszëbach”.
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SPOTKANIE | Lębor-
ska Biblioteka Publiczna 
kontynuuje cykl spotkań 
z podróżnikami. 

W piątek 27 marca w klu-
bie biblioteki odbędzie się 
spotkanie z trójką lęborczan 
Moniką, Martą i Arturem.   -  
Podążymy śladami zaginio-
nych cywilizacji i zagadko-
wych wierzeń – zapowiadają 
organizatorzy spotkania.

Piątkowe spotkanie popro-
wadzi trójka podróżników 
z Lęborka - Monika Mazu-
rek-Kostuch, Marta Szczu-
paczyńska i Artur Szczy-
pior.

-Z trójką lęborczan  podą-
żymy śladami zaginionych 
cywilizacji i zagadkowych 
wierzeń. Udamy się do 
barwnego Meksyku i dzie-
wiczej Gwatemali, słynących 
z niezwykłych krajobrazów, 
współistniejących tradycji 
i urozmaiconej kuchni, gdzie 
gościnność mieszkańców łą-
czy się z atmosferą nieustan-
nej fi esty – zapowiada Zofi a 
Biskupska, dyrektor lębor-
skiej biblioteki.

Pomysł na podróż w tym 
kierunku pojawił się w ich 
głowach dawno temu. Całą 
grupę, bo uczestników wy-
prawy było w sumie pię-
cioro, łączy wspólna pasja, 
którą jest podróżowanie oraz 
poznawanie odmiennych 
kultur i języków (w szcze-

gólności języka hiszpańskie-
go). Dla większości z nich 
nie była to pierwsza podróż 
do Ameryki Łacińskiej, tak 
więc decyzja o kolejnej była 
zupełnie naturalna.

W trakcie miesięcznej 
wyprawy podziwiali pozo-
stałości prekolumbijskich 

cywilizacji, poznawali bo-
gatą kulturę obu krajów, na 
co dzień stykając się z jej 
wieloma przejawami. Kosz-
towali przy tym różnorod-
nej i porządnie doprawionej 
kuchni oraz korzystali z ser-
deczności lokalnych miesz-
kańców. (GB)

Podróż do Meksyku w bibliotece
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Najważniejsze informacje 
z całego powiatu!

Polub nasz profi l na fb 
i bądź na bieżąco: fb.com/gle24

W minionym roku zysk net-
to wyniósł 1,006 mld zł i był 
o 35 proc. wyższy niż rok 
wcześniej oraz wyższy od 
konsensusu agencji Bloom-
berg. Grupa wygenerowała 
2,307 mld zł EBITDA, czy-
li o 17 proc. więcej niż rok 
wcześniej, także przekracza-
jąc konsensus biur makler-
skich.  

Na poprawę rezultatów naj-
większy wpływ miał segment 
wytwarzania i bardzo dobre 
wyniki Elektrowni Ostrołęka. 
To wynik wzrostu produkcji 
i sprzedaży energii, efektyw-
nego wykorzystania regula-
cyjnych usług systemowych 
oraz sytuacji na rynku bilan-
sującym. Przychody Grupy 
wyniosły 10,6 mld zł wobec 
11,4 mld zł  rok wcześniej, 
na co wpływ miał segment 
sprzedaży – niższe ceny ener-
gii uwzględniające decyzje 
Prezesa URE o obniżeniu 
taryfy G oraz mniejszy wo-
lumen sprzedanej energii do 
odbiorców. Pomimo spadku 
całości sprzedaży, zwiększył 
się przychód na jednego za-
trudnionego. Wzrost o 5 proc. 
odnotowano w segmencie 
dystrybucji, gdzie przycho-
dy osiągnęły poziom niemal 
4 mld zł. Istotnie wyższą - 
o ponad 17 proc. - sprzedaż 
wypracował segment wytwa-
rzania - 1,8 mld zł.

To kolejna  poprawa wyni-
ków fi nansowych w ostatnich 
latach. Od 2010 r. zysk oraz 
EBITDA poprawiły się o po-
nad 60 proc., a przychody -  
o 12 proc.

- Po tych kilku latach dołą-
czyliśmy do ekskluzywnego 
grona spółek, których zysk 
netto przekracza miliard 
złotych - mówi Mirosław 
Bieliński, Prezes Zarzą-
du Energa SA. - Ta 

symboliczna granica jest dla 
nas ważna, gdyż potwierdza, 
iż ścieżka rozwoju, koncen-
trująca się na regulowanym 
biznesie i dystrybucji energii 
elektrycznej, była słusznym 
wyborem. Istotnie poprawili-
śmy wyniki w wytwarzaniu, 
m.in. dzięki umiejętnemu 
wykorzystaniu pojawiających 
się szans na 

Rekordowe wyniki
POMORZE | Energa dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. 
W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. 

rynku, oddaniu nowych źró-
deł i poprawie efektywności 
tego segmentu. Natomiast seg-
ment sprzedaży, który operuje 
na coraz trudniejszym konku-
rencyjnym rynku przekroczył 
nasz plan 

W 2014 roku dystrybucja 
energii elektrycznej była wyż-
sza niż w roku poprzednim 

średnio o 2 proc. i wynio-
sła 20,9 TWh. O prawie 
4 proc. wzrosła również 

średnia stawka dystrybucyjna.
Grupa w ubiegłym roku wy-

dała na inwestycje 1,477 mld 
zł, z czego 78 proc. w segmen-
cie dystrybucji. 

Pod koniec marca Energa 
wejdzie do indeksu WIG20, 
skupiającego największe spół-
ki notowane na warszawskim 
parkiecie, które odznaczają się 
wysoką kapitalizacją i płynno-
ścią akcji. 

(raf)

BIZNES | Farm Frites 
Poland otrzymała prestiżo-
wą Nagrodę Jakości poczas 
Sympozjum Europejskiego 
Łańcucha Dostaw dla McDo-
nald’s (European Supply 
Chain Symposium).

Angelika Wendt, Wiceprezy-
dent McDonald’s ds. Jakości 
w Europie, uzasadniając 
decyzję o nagrodzeniu FFP, 
podkreśliła pozytywne 
podejście pracowników 
każdego szczebla, realizu-
jących misję fi rmy, którą są 
słowa jej Prezesa i Dyrek-
tora Naczelnego, Chrisa 
Lehmanna-Bärenklau: „To, 
co robimy, robimy dobrze. 
To, co robimy dobrze, 
zapewne możemy robić 
jeszcze lepiej”. Podkreślone 
zostało również ogromne za-
angażowanie fi rmy w reali-
zację wszystkich wymagań 
McDonald’s oraz wiodąca 
pozycja lęborskiej fabryki 
wśród pozostałych fabryk 
działających w ramach 

grupy Farm Frites. 
Sympozjum Europejskiego 

Łańcucha Dostaw odbywa 
się cyklicznie co dwa lata 
i jest okazją do spotkania się 
fi rmy McDonald’s, zarówno 
jej kierownictwa z Europy, 
jak i USA, ze swoimi euro-
pejskimi dostawcami.

Nagroda Jakości nie była 
pierwszym wyróżnieniem 
otrzymanym od fi rmy 
McDonald’s. W 2013 roku 
Dyrektor Naczelny FFP, 
Chris Lehmann-Bärenklau, 
otrzymał nagrodę Srebrnego 
Lisa, w podziękowaniu za 
wybitny wkład w działalność 
tej fi rmy.Farm Frites Poland 
jest dostawcą dla McDonald 
’s nieprzerwanie od 1995 
roku. Frytki z lęborskiej fa-
bryki są obecnie dostarcza-
ne do ponad 900 restauracji 
McDonald’s w dwunastu na-
stępujących krajach: Polska, 
Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Łotwa, Litwa, Estonia, Ro-
sja, Białoruś, Serbia, Szwe-
cja oraz Bułgaria. (GB)

Nagroda dla FFP
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Bazą konkursu będzie 
Hala Widowiskowo-Spor-
towa w Łebie przy uli-
cy Tysiąclecia 11. Konkurs 
rozpocznie się o 9 rano i po-
trwa do godziny 20.

- Swój udział zapowie-
działo prawie 700 uczest-
ników z całej Polski - pod-
kreśla Piotr Zagrodnik, 
organizator wydarzenia 
i szef Studia Tańca Bravo.

W ramach konkursu za-
powiedziano rywaliza-
cję w kategoriach - taniec 
współczesny, taniec kla-
syczny i nowość - jazz dan-
ce.

- Ta nowa konkurencja bę-
dzie na pewno widowisko-
wa i pewnie z jej powodu 
nasza impreza cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem - 
tłumaczy organizator.

W skład jury konkur-
su wejdą profesjonalni sę-
dziowie - Sebastian Biało-
brzeski, Agata Białobrzeska 
i Małgorzata Insadowska.

(GB)

Zmagania baletowe
ŁEBA | To będzie sobota wypełniona po brzegi rywalizacją baletową. 28 marca w Łebie od-
będzie się II Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej. Organizatorzy spodziewają się prawie 700 
uczestników z całej Polski.
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PIELGRZYMKA |  Do 
Lęborka przybył podróżnik 
Marek Kamiński, zdobywca 
obu biegunów. 

Podróżnik jest w trakcie pie-
szej wyprawy z Kalininigra-
du do Santiago de Composte-
la w Hiszpanii, do Lęborka 
udało mu się dotrzeć późnym 
wieczorem w poniedziałek 
23 marca.

Licząca ponad 4 tys. km wy-
prawa z Kaliningradu do San-
tiagode Compostela szlakiem 
św. Jakuba rozpoczęła się dla 
podróżnika w poniedziałek 
16 marca. Podróż ma głównie 
charakter duchowy.

- To taki trzeci biegun, któ-
ry muszę zdobyć - podkreśla 
Marek Kamiński.

W Lęborku podróżnik za-
trzymał się w auli Domu Piel-
grzyma, wygłosił tam prelek-
cję i zaprezentował zdjęcia 
ze swoich wypraw. Kolej-
nym przystankiem na trasie 
wyprawy jest Łeba. Piechur 
zaplanował sobie dzienny li-
mit do przejścia od 40 do 60 
kilometrów aby dojść do San-
tiago de Compostela w ciągu 
100 dni.

Marek Kamiński odwiedził 
Lębork także w lipcu ubie-
głego roku. W trakcie tego 
spotkania opowiadał o swojej 
wyprawie i podpisał z mia-
stem umowę o współpracy. 
Podróżnik otworzył także od-
restaurowany most na ulicy 
Waryńskiego.

(GB)
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W trakcie wydarzenia podsu-
mowano także projekt „Taczi 
Kaszëbë” realizowany przez 
GCK od grudnia 2014 roku.

Wśród ponad setki gości 
uroczystości zasiedli samo-
rządowcy – wójt gminy Ce-
wice Jerzy Pernal, wójt gminy 
Cewice, Witold Namyślak, 
burmistrz Lęborka, Krzysz-
tof Decyk, przewodniczący 
rady gminnej, radni, lokalni 
działacze kaszubscy – prezes 
oddziału ZKP w Cewicach 
Adam Nowak oraz zaproszeni 
działacze innych oddziałów, 
mieszkańcy gminy i goście.

W ramach obchodów poka-
zano regionalne pieśni i tańce 
w wykonaniu zespołu „Zie-
mia Lęborska” oraz program 
artystyczny dzieci i młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków 
w Maszewie Lęborskim. Wa-
żym punktem spotkania było 
podsumowanie projeku „Ta-
czi Kaszëbë” realizowanego 
przez GCK od grudnia 2014 
roku. 

W ramach projektu „Taczi 
Kaszëbë” przeprowadzono 
warsztaty, które swoją formu-
łą i treścią nawiązywały do 
wieloletniej kultury regionu 
Kaszub, a w ich toku możliwe 
było zgłębienie sztuki wikli-
niarstwa, haftu kaszubskiego 
oraz kuchni regionalnej. Po-
kłosie operacji stanowi film 

dokumentalny o tradycjach ka-
szubskich podtrzymywanych 
i kultywowanych na terenie 
Gminy Cewice. Tysięczny na-
kład filmu zostanie bezpłatnie 
rozdysponowany pośród  osób 
zainteresowanych tematyką 
Kaszub, stając się narzędziem 
promocyjnym regionu. Finan-
sowanie zewnętrzne operacji  
stanowiło ponad 69% kosz-
tów kwalifikowanych budżetu 
projektowego.

-Realizacja operacji moż-
liwa była dzięki współpracy 

z organizacjami działającymi 
na polu kultywowania i propa-
gowania kultury kaszubskiej 
oraz rozwijania zainteresowa-
nia przeszłością wśród miesz-
kańców Kaszub m.in. Zrzesze-
niem Kaszubsko Pomorskim 
o/ Cewice, Stowarzyszeniem 
Sołectwo Popowo, Stowarzy-
szeniem Rozwój Bukowiny 
i Kołami Gospodyń Wiejskich 
działającymi na terenie Gminy 
Cewice -podkreślają organiza-
torzy projektu.

(GB)

Dzień Jedności 
Kaszubów 
CEWICE | W filii Gminnego Centrum Kultury w Maszewie Lęborskim 
zorganizowano 21 marca Dzień Jedności Kaszubów gminy Cewice. 
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INICJATYWA |  Ruszyła 
zbiórka podpisów w spra-
wie nazwania ronda na 
skrzyżowaniu ulic Kuso-
cińskiego i Olimpijczyków 
„Rondem Pogoni Lębork”. 

Pomysłodawcy akcji chcą 
w ten sposób uczcić 70 
rocznicę powstania Lębor-
skiego Klubu Sportowego 
Pogoń. Rondo, o którym 
mowa znajduje się nieopo-
dal stadionu, przy Pływalni 
„Rafa” na skrzyżowaniu ulic 
Kusocińskiego i Olimpijczy-
ków. Powstało stosunkowo 
niedawno w ramach przebu-
dowy ulicy Kusocińskiego.
Przedsięwzięcie jest oddolną 
inicjatywą kibiców oraz 
sympatyków Pogoni. Aby 
projekt mógł trafić pod ob-

rady Rady Miasta potrzebne 
jest minimum 150 podpisów 
poparcia.

- Lęborska Pogoń to najstar-
szy klub sportowy w naszym 
mieście. Przez 70-lat swoje-
go istnienia odcisnął piętno 
na historii Lęborka oraz jego 
mieszkańców, dostarczając 

wielu niesamowitych prze-
żyć sportowych. Chcieliby-
śmy aby fakt ten miał swoje 
widoczne odzwierciedlenie. 
Takim z pewnością będzie 
„Rondo Pogoni Lębork” które 
według naszych planów mia-
łoby znajdować się w bezpo-
średniej bliskości stadionu 
miejskiego. To również kolej-
ny ciekawy element promocji 
naszego Klubu - mówi Marek 
Piotrowski, koordynator ini-
cjatywy.

Zbiórka podpisów będzie 
realizowana  w trakcie  me-
czów ligowych. Przed bramą 
wejściową rozstawiony zosta-
nie stolik z listami poparcia. 
Podpisy mogą składać osoby 
pełnoletnie zameldowane na 
terenie Lęborka.

(GB)

Pomysł na nazwę ronda
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506-251-697

STÓŁ pokojowy, ciemny, 
rozkładany, cena 250 zł. Tel: 
506-251-697

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 5,5 
kw oraz silniki 4,5. 1,5. 1,1 
kw. Tel: 601-638-877   

OKAZJA, Odstąpię miejsce 
na krajową Pielgrzymkę 20 
– 24 kwietnia, taniej, Wejhe-
rowo. Tel: 502-351-988

SPRZEDAM drewno do CO 
i gałęziówkę. Możliwy trans-
port gratis. Tel: 606-522-604 

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 białe drzwi, 
80, zewnętrzne, prawe, z fu-
tryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 
zł, tel. 600 702 048

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, 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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

KĘBŁOWO k/Wejherowa 
Dom 139/716. Cisza, dobry 
dojazd, ładne miejsce, 
ogród po odbiorze, cena 
395 tys. zł. Tel: 519-399-162 

SPRZEDAM ziemie 
20000m2 w Łówczu 
Górnym kolo Strzebielina, 
cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292

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 
budowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę 

budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

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

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

KUPIĘ

KUPIE działkę rolną lub 
budowlaną w przystępnej 
cenie w Lęborku lub okoli-
cy. Tel: 504-090-873

KUPIE małą działkę bu-
dowlana w Rumi do 60tys, 
Redzie do 45 tys. lub tanią 
działkę w Zbychowie. Tel: 
608-893-392

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

STARSI emeryci bez na-
łogów poszukują taniego, 
małego mieszkania blisko 
przystanku mzk. Tel: 500-
504-794

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 

umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
KUPIĘ działkę rolną lub 
budowlaną w przystępnej 
cenie w Lęborku lub okoli-
cy. Tel: 504-090-873

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

INNE

SPRZEDAM opony letnie 
165/65 rozmiar 14. Stan 
bardzo dobry. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 607-525-
099

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania 

oraz matematyka, nauczy-
ciel 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

WIDEOFILMOWANIE, 
www.kamerzysta.esy.es . 
Tel: 505-908-307

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

ZACZYNAMY. Napisać ła-
two żyć trudniej pisze Ci to 
ja, wdowiec. Poznam Panią 
o podobnych myślach do 
lat 45. Jestem niezależny. 
Tel: 506-657-891

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM 3 cieliczki. Tel: 
605-838-360

RÓŻNE

SPRZEDAM regranulat 
styropianowy, tanio. Tel: 58 
677-33-90

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrowe, idealne 
na działkę, cena 50zł. Tel: 
503-631-333

KUCHENKA elektryczno – 
gazowa, 4 palnikowa, biała, 
stan dobry. Tel: 150 zł. Tel: 
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W sobotę do Lęborka przy-
jeżdżają Anioły Garczegorze. 
To właśnie tym spotkaniem 
żyje dziś powiat lęborski.

Pojedynki Pogoni z Anioła-
mi zawsze wzbudzały zainte-
resowanie kibiców. Tak będzie 
pewnie i tym razem. Mecz na 
sztucznym boisku rozpocznie 
się w sobotę 28 marca o godz. 
16.

W przypadku tego typu spo-
tkań trudno szukać faworytów. 
Atutami Pogoni jest w porów-
naniu z jesienią wzmocniona 
kadra i doświadczony szkole-
niowiec Waldemar Walkusz. 
Do treningów powrócił obroń-
ca Adrian Kochanek, indy-
widualnie pracuje też Michał 

Pietrzyk. W meczu z Aniołami 
zabraknie na pewno ukaranego 
czerwoną kartką Bartosza Ha-
raszczuka. Wiosenna postawa 
Pogoni wygląda pozytywnie. 
Dobra gra w zimowych spa-
ringach nadwyrężona została 
jedynie porażką w pierwszym 
ligowym spotkaniu w Kolbu-
dach gdzie, miejscowy GKS 
nieoczekiwanie pokonał lę-
borczan 2:1. Rehabilitacja 
przyszła tydzień później. Plan 
zdobycia 3 punktów w meczu 
z Polonią szybko został zreali-
zowany. Już w 3 minucie Ma-
teusza Sychowskiego uprze-
dził Neubauer i skierował 
piłkę do własnej bramki. W 19 
minucie wybijający piłkę 

obrońca Polonii trafił w Mo-
rawskiego, a ten nie miał naj-
mniejszych problemów, żeby 
z bliska podwyższyć wynik. 
Nie minęło pół godziny, kiedy 
Ilanz uderzył na bramkę, a tuż 
przed linią bramkową rzucił 
się na piłkę Sychowski i Po-
goń prowadziła już 3:0. Uspo-
kojona wysokim prowadze-
niem dopuściła do utraty gola 
w 53 minucie i goście jeszcze 
uwierzyli, że mogą zdobyć 
punkty. Przejęli inicjatywę, 
Pogoń cofnęła się a sytuację 
pogorszyły jeszcze czerwone 
kartki w odstępie minuty dla 
Morawskiego i Haraszczuka. 
Sędzia doliczył 5 minut i było 
nerwowo, ale wynik nie uległ 

już zmianie. Choć gra była 
jeszcze nie taka, jakiej ocze-
kuje trener i kibice, to wynik 
jest najważniejszy.

Anioły nie mają tak udanego 
startu ligi. Remisy z Startem 
Miastko i Powiślem Dzierz-
goń i ostatnia porażka z Ja-
guarem Gdańsk pokazują, że 
zespołowi trenerskiego duetu 
Wanat – Misiak brakuje wcze-
śniejszej formy. 

Takie mecze jednak rządzą 
się własnymi prawami i każ-
dy wynik jest możliwy. Ana-
lizując statystyki wzajemnych 
spotkań to jednak Pogoń ma 
więcej atutów. Nigdy bowiem 
na własnym boisku z Anioła-
mi nie przegrała.

Pogoń powoli się 
rozkręca

Z ŻYCIA KLUBU | Wygrana 3:1 z Polonią Gdańsk i 3:0 walkowerem z wycofanym rozgrywek 
Koralem Dębnica. Tak wyglądały ostatnie 2 tygodnie seniorów Pogoni. 

W meczu z Polonią Pogoń zagrała w nowych strojach firmy Adidas
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Coraz bliżej terminu 
rozliczania się z podatku 
dochodowego. Dzięki 
współpracy z Fundacją 
„Partnerstwo” w tym roku 
po raz drugi będzie możli-
wość przekazania swojego 
1% podatku na sekcję piłki 
nożnej Pogoni Lębork.  

Aby przekazać 1% podatku 
należy wypełnić odpowied-
nią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym 
podając: numer KRS: 
0000197334  W rubryce cel 
szczegółowy należy wpisać 
„Pogoń Lębork, ul. Czołgi-
stów 5 – piłka nożna”. 

1% dla klubu

terminarz – Pogoń seniorzy

• 28 marca (sobota) godz. 16 Pogoń Lębork – Anioły Garczegorze  
• 1 kwietnia (środa) godz. 17.30 Centrum Pelplin - Pogoń Lębork 
• 8 kwietnia (środa) godz. 17 Puchar Polski Pogoń Lębork - Start Miastko 
• 11 kwietnia (sobota) godz. 17 Pogoń Lębork – Start Miastko  
• 18 kwietnia (sobota) godz. 16 Powiśle Dzierzgoń - Pogoń Lębork 
• 25 kwietnia (sobota) godz. 18 Pogoń Lębork – Jaguar Gdańsk  
• 3 maja (niedziela) godz. 14 Amator Kiełpino - Pogoń Lębork 
• 16 maja (sobota) godz. 18 Pogoń Lębork – MKS Władysławowo  
• 23 maja (sobota) godz. 15 GOSRiT Luzino - Pogoń Lębork 
• 30 maja (sobota) godz. 18 Pogoń Lębork – KP Starogard Gdański  
• 4 czerwca (czwartek) godz. 17 Wierzyca Pelplin - Pogoń Lębork 
• 7 czerwca (niedziela) godz. 18 Pogoń Lębork – Jantar Ustka  
• 13 czerwca (sobota) godz. 17 Bytovia II Bytów - Pogoń Lębork 
• 20 czerwca (sobota) godz. 17 Pogoń Lębork – Gryf Słupsk

Cytat miesiąCa. 
Waldemar Walkusz
 trener Pogoni Lębork:

Seniorska drużyna Pogoni 
to grupa ludzi, która chce 
coś osiągnąć - słabi już się 
wykruszyli - nie podjęli 
wyzwania. Trudno, ich 
wybór. Dzisiaj po prawie 
trzech miesiącach pracy 
z zespołem, dam się za nich 
„pokroić”. Są to chłopaki 
trenujący ciężko, ale z wiel-
ką przyjemnością! Ludzie, 
którzy są głodni sukcesu 
i chcą coś osiągnąć! Dzisiaj 
wiem, że warto poświęcać 
dla nich czas i zdrowie. 
Jestem pewien, że to 
przyniesie wynik, jednak 

wszyscy musimy 
być cierpliwi, na 
wszystko potrzeba 
czasu.. Mamy swo-
je cele i będziemy 
je konsekwentnie 
realizować. To 
dzisiaj zawodnicy 
pracują na swoją 
przyszłość i mają 
tego świadomość. 
Kto nie wytrzy-
ma - odpadnie, ale 
na tym właśnie 
polega życie 
i sport. Kto walczy 
ten wygrywa. 

Kto się poddaje - odpada. 
Miejsce Pogoni jest dużo 
wyżej i walki o to oczekuję 
od zawodników. Kibice 
mawiają: „Jeśli wiara czyni 
cuda, my wierzymy, że się 
uda”. Tu nic się nie uda - 
oni zwyczajnie zapracowali 
na to! Wiosną będą mecze 
wygrane jak i przegrane. 
Tak to już jest. Wierzę 
jednak, że końcowy wynik 
zadowoli wszystkich. Za-
wodnicy na to zwyczajnie 
zasługują, tak samo jak i lę-
borscy kibice. Zapraszam 
wszystkich sympatyków 
Pogoni – odradzającej się 
Pogoni na mecze w rundzie 
wiosennej. Zapewniam was 
- WARTO BYĆ Z NAMI!
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Podczas tych zawodów, 
które zorganizowano w so-
botę 21 marca  zawodnicy 
najpierw jechali rowerem 
przez 23 kilometrów, by na-
stępnie przebiec jeszcze 11 
kilometrów. Sobotni pora-
nek przywitał uczestników 
zawodów nieciekawą po-
godą – od  rana siąpiło i był 
zimno, ale takie warunki 
pogodowe nikogo nie znie-
chęciły. W pierwszy dzień 
wiosny do Łeby przyjecha-
ło 319 osób, które pokonały 
trudne warunki i wspólnie 
rywalizowały.

- Trasa wiodła przez 
Mierzeję Sarbską, wzdłuż 
Bałtyku i jeziora Sarbsko.
Podłoże było tam zróżnico-
wane, na początku kolarze 
mieli do pokonania 400 m 
asfaltu, po czym wkroczyli 
do lasu, w  którym zaczął 
się prawdziwy przełaj. Była 
to momentami mocno wy-
dmowa trasa, gdzie poziom 
trudności był podwyższony 
ze względu na wciągają-

cy piasek. W tym wypadku 
deszcz okazał się pomocny, 
bo ubijał ten niesforny i syp-
ki grunt – relacjonują orga-
nizatorzy wydarzenia. 

W ramach wydarzenia zor-
ganizowano także wydarze-
nie dla rowerzystów - starty 
Maratonu MTB na dystansie 
Mini (23,5 km) i Maxi (45 
km), które odbywały się 
równolegle. 

Duathlon wygrał Daniel 
Formela z Gdyni, dwukrot-
ny mistrz Polski w duathlo-
nie. Walka była zacięta, gdyż 
trasę rowerową pokonał jako 
pierwszy Bartosz Banach – 
zwycięzca poprzedniej edy-
cji imprezy. Formela zdo-
łał go prześcignąć dopiero 
podczas biegu, nadrabiając 
jednocześnie dwie minuty 
straty.

Wszyscy uczestnicy Du-
athlonu otrzymali pamiąt-
kowy, odlewany medal, po-
siłek regeneracyjny i pakiet 
startowy. 
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Gdynianin na podium  
ŁEBA | 319 osób skorzystało z zaproszenia do udziału w wiosennej edycji Duathlonu w Łebie. 

Zakończyły się mecze re-
wanżowe drugiej fazy play 
off rozgrywek Amatorskiej 
Ligi Siatkówki Wyniki me-
czów w grupie zespołów 
walczących o miejsca 5-8 
powtórzyły się z pierw-
szych meczy. I tak bez star-
ty seta Kowale zwyciężyły 
z Viktoriusem. Bojan Żubry 
identycznie jak w pierw-
szym meczu potrzebował aż 
trzech setów do zwycięstwa 
z zespołem KS Strzebieli-
no. Oba zwycięskie zespo-
ły będą walczyć w meczu 
o miejsce 5, natomiast ze-
społy KS Strzebielino i Vic-
torius będą grac o miejsce 7.  
Sytuacja w grupie zespołów 
walczących o wejście do fi-
nału po pierwszym meczu 
wyglądała na przewidywal-
ną. W pierwszych meczach 
swoje pojedynki wygrały 
zespoły KS Baza 44 i Klaja 
Cafee i oba zespoły były już 
jedna nogą w finale. KS Baza 
44 po bardzo wyrównanym 
pierwszym secie z Romkiem 
Lębork, zwyciężył i już był 
pewny awansu do finału. 

W drugim secie KS Baza 
44 wygrał już zdecydowaną 
przewagą i przypieczętował 
awans do finału. Dużą nie-
spodzianką zakończył się 
mecz AZS Lębork z Klaja 
Cafee. Po pierwszym me-
czu wydawało się że z tej 
pary może awansować tylko 
Klaja Cafee i finał będzie 
jak przed rokiem. Okazało 
się, że brak podstawowego 
zawodnika w zespole Klaja 
Cafee poskutkował przegar-
ną 2:0 z zespołem AZS Lę-
bork. Wysoka różnica punk-
towa w pierwszym secie dała 
awans zespołowi AZS Lę-
bork do finału. 12 kwietnia 
w meczu o trzecie miejsce 
powalczą zespoły Romek 
Lębork i Klaja Cafee a w fi-
nale tytułu mistrza Amator-
skiej Ligi będzie bronić KS 
Baza 44 w pojedynku z AZS 
Lębork. Mecze rozpoczną 
się o godzinie 11:00. Po za-
kończeniu oby meczy nastą-
pi podsumowanie 8 edycji 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 
w Lęborku.

(MK)

Coraz bliżej finałów ligi
SIATKÓWKA | AZS Lębork i KS Baza 44 
Siemirowice zagrają w  finale Amatorskiej 
Ligi Siatkówki w Lęborku.
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BIEGI | Po przerwie zi-
mowej, w sobotę 28 mar-
ca o godz. 11.00 w lasku 
przy Stadionie Miejskim 
w Lęborku przeprowadzo-
ny zostanie bieg nr 4 w ra-
mach Indywidualnych Bie-
gów Przełajowych o Puchar 
Grand-Prix Lęborka sezonu 
2014/2015. 

Ruszają biegi 
przełajowe
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Organizatorzy przygo-
towali aż 8 kategorii wie-
kowych, w zależności od 
wieku uczestników będzie 
się zmieniała długość tras 
i liczba okrążeń. 

Zgłoszenia przyjmowa-
ne będą w dniu przeprowa-

dzania biegów od godziny 
1000. Organizatorzy prze-
widzieli pamiątkowe dyplo-
my i medale za miejsca I-III 
w kategoriach szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych 
oraz nagrody finansowe 
w  kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych oraz kobiet 

i mężczyzn
Ostatni w cyklu bieg nr 5 

odbędzie się  1 maja 2015r. 
Organizatorem  Indywidual-
nych Biegów Przełajowych 
o Puchar Grand-Prix Lębor-
ka sezonu 2014/2015.

(GB)

KARATE | 13 najlepszych 
zawodników z Klubu Karate 
Shotokan w Lęborku rywa-
lizowało w Łodzi w turnieju 
Harasuto World Cup. 

Dobry wynik w Łodzi

W tym wydarzeniu o randze 
światowej klub zajął w klasy-
fikacji generalnej Klub wyso-
kie 5 miejsce.

Harasuto World Cup w Ło-
dzi był turniejem o randze 
światowej, w którym udział 
wzięło 720 zawodników 
z 13 państw i 92 klubów. 
W klasyfikacji generalnej 
Klub zajął wysokie 5 miej-
sce. Trener Piotr Pobłocki, 
na turniej zabrał 13 najlep-
szych zawodników. Brązowy 
krążek przypadł Michałowi 
Parczewskiemu, w konku-
rencji Kumite U21. Razem 
z Michałem w tej samej kon-
kurencji, na podium stanął 
Rafał Mielewczyk. W kumite 

Juniorek -53kg finał przegra-
ła Agnieszka Kreft. Niestety 
ta sama sytuacja spotkała Na-
taszę Olkowską, która starto-
wała w wyższej kategorii wa-

gowej. Drugie miejsce zajęła  
drużyna kadetek w składzie: 
Olkowska Natasza, Ewald 
Miriam, Mielewczyk Zuzan-
na. 

Na trzecim miejscu podium 
stanęli: Zuzanna Mielewczyk 
w kumite U14 -50kg, Bartosz 
Janczak w Juniorach -55kg, 
drużyna dziewcząt 16-17 lat, 
w składzie: Agnieszka Kreft, 
Natasza Olkowska, Alicja Ol-
kowska, Zuzanna Milewczyk, 
drużyna Juniorów w składzie: 
Bartosz Janczak, Rafał Mi-
lewczyk, Bartłomiej Olkow-
ski, Seweryn Kołyszko, dru-
żyna U12 w składzie: Maciej 
Bławat, Hubert Judycki, Kac-
per Reszczyński. (GB)
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