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Nr 20 (93) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Podobnie jak w ubiegłych 
latach - w głównej części 
festiwalu, czyli rywalizacji 
obiektów gastronomicznych 
na stworzenie możliwie naj-
smaczniejszej potrawy z dor-
sza może wystąpić kilkudzie-
sięciu wystawców. Potrawy 
będą oceniane w kategoriach 
– kuchnia domowa, kuchnia 
restauracyjna. Na autorów 
najsmaczniejszych potraw 
czekają nagrody pieniężne 

-1000 zł w obu kategoriach 
konkursowych.
-Tradycja odpustu św. Mi-
kołaja, patrona ludzi morza, 
nawiązuje do lokalnego kultu 
tej ryby sięgającego okresu 
średniowiecza. Wydarzenie 
to jest doskonałym miej-
scem do prezentacji lokalnej 
i regionalnej kuchni, a także 
możliwością bezpłatnej pre-
zentacji lokalnych obiektów 
gastronomicznych i hote-
larskich – podkreśla Michał 
Sałata,  Asystent ds. Kul-
tury i Sportu w UM Łeba. 

Zapowiedziano również atrak-
cyjne i widowiskowe kon-
kursy rybackie - filetowanie 
i patroszenie dorsza, plecenie 
sieci rybackiej; tradycyjnie 
już festiwalowi będzie towa-
rzyszył kiermasz świąteczny 
rękodzieła i świątecznych 
ozdób. W trakcie wydarzenia 
zostaną również wręczone 
wyróżnienia dla osób zasłu-
żonych dla rybołówstwa. 
Muzyczne atrakcje festiwalu 
to występ kilku lokalnych ze-
społów oraz główna atrakcja 
- koncert piosenkarki i kom-

pozytorki Grażyny Łobaszew-
skiej, autorki takich przebojów, 
jak „Czas nas uczy pogody”, 
„Piosenka o ludziach z duszą”, 
„Brzydcy” czy „Gdybyś”. 
W trakcie festiwalu będzie 
można kupić świeżą rybę 
z burty kutra, przygotowanie 
zostanie także  darmowy po-
częstunek dla uczestników.
Organizatorami festiwalu są: 
Parafia pw. WNMP w Łebie 
oraz Gmina Miejska Łeba we 
współpracy z LOT Łeba-Błę-
kitna Kraina i Szkołą Podsta-
wową w Łebie.

Kulinarne święto
GASTRONOMIA | W niedzielę 6 grudnia odbędzie się najnowsza edycja kulinarnej wizy-
tówki Łeby, czyli Festiwalu Pomuchla. Rywalizacja polegająca na przygotowaniu najciekaw-
szych dań z bałtyckiego dorsza (po kaszubsku nazywanego pomuchlem) zostanie zorganizo-
wana już po raz siedemnasty. 

Atrakcja muzyczną 
festiwalu będzie występ
Grażyny Łobaszewskiej

W ubiegłych latach 
festiwal odwiedziało 
wielu znanych 
Szefów Kuchni.
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66 rocznica 
powstania 
batalionów

8 listopada w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Lęborku odpra-
wiona została uroczysta 
msza św. w 66. rocznicę 
powstania batalionów, 
represjonowanych poli-
tycznie żołnierzy górników. 
Uroczystości to inicjatywa  
Bernarda Neumeullera ze 
Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy 
Górników.

str. 4

70 lecie szkoły 
podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Olimpijczyków Polskich 
w Lęborku obchodziła jubi-
leusz 70 - lecia działalności.
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Uroczystości rozpoczną 
się o godzinie 17. Kilka 
minut później przed wie-
kowym budynkiem odbę-
dzie się widowisko „Mój 
Remus” Teatru Młodych 
Gotów.

Widzowie na parkingu 
przed siedzibą Starostwa 
obejrzą atrakcyjny i wi-
dowiskowy spektakl - zo-
staną tam wykorzystane 
3-metrowe kukły animowa-
ne, pojawią się szczudlarze 
i elementy fire show.

W ramach uroczystości 
zaplanowano prelekcję dr 
Bogdana Libicha „Historia 
budynku Starostwa” i kon-
cert muzyki poważnej w wy-
konaniu kwintetu smyczko-

wego Agencji Artystycznej 
„Gemini” Błażej Maliszewski 
(sala nr 13).

W holu głównym odbędzie 
się wystawa fotograficzna zdjęć 
budynku starostwa. (GB)

100 lecie budynku 
Starostwa
UROCZYSTOŚĆ | 20 listopada odbędzie się uroczystość 100-lecia 
budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Wspólne ubieranie Drzew-
ka Bożonarodzeniowego roz-
pocznie się od godziny 15.00 
na łebskim deptaku - Biegiem 
Mikołajów, w którym może 
wziąć każdy. Każdy uczest-
nik otrzyma czapkę Mikołaja, 
a trzy najlepsze osoby okolicz-
nościowe puchary.

O godzinie 16.00 przybędzie 
Święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Ponadto 
w programie m.in Mikołajko-
wy mecz piłki nożnej oraz Mi-
kołajkowa ZUMBA.

Dużą atrakcją dla mieszkań-
ców ma być z pewnością para-
da Mikołajów na motocyklach 
oraz Kąpiel Morsów Łebskich 
w basenie przy choince. Naj-
młodsi uczestnicy będą bawić 

się wspólnie z grupą animato-
rów ANI-MAX z Sarbska.

Na wszystkich uczestników 
czeka darmowa grochówka 
prosto z kotła. Wspólne ubie-
ranie choinki trwać będzie od 
15.00 do 18.00.

- Każdy będzie mógł zawie-
sić na drzewku przyniesione 

ze sobą ozdobyświąteczne. 
Gwiazdą wieczoru ma być 
występ wokalny zespołu THE 
TRIP BAND, który wykona 
utwory świąteczne. Dodatko-
wo stoisko z ciepłymi napo-
jami i ciastem - zapowiadają 
organizatorzy wydarzenia.

(GB)

Ubieranie Choinki 
w Łebie
ZAPOWIEDŹ | Na 5 grudnia zapowiedziano wspólne ubieranie Drzew-
ka Bożonarodzeniowego w Łebie. Tego dnia odbędzie się także nietypo-
wa rywalizacja, czyli Bieg Mikołajów. Organizatorzy zapewniają czapki.

Na pierwszym miejscu 
tego konkursu znalazła się 
Krynica Morska, trzecie 
miejsce zdobyła miejsco-
wość Jantar. W ramach 

plebiscytu oddano 7 026 
głosów, najwięcej - 68 proc. 
głosów trafiło do Krynicy 
Morskiej. Łeba znalazła się 
na drugim miejscu, z wy-

nikiem 8,7 proc głosów. 
Nagrody dla pierwszej trój-
ki zostaną wręczone na tar-
gach Lato 2016 w Warsza-
wie. (GB)

Łeba doceniona w plebiscycie

DOTACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.

NAGRODA | Wysokie, 2 miejsce zdobyła Łeba w plebiscycie Magazynu Turystycznego Wasze 
Podróże na „Najpopularniejsza miejscowość plażową 2015”. 
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W uzasadnieniu do 
uchwały rozwiązującej 
Straż Gminną można 
przeczytać, że od po-
nad roku obowiązki 
komendanta straży (po 
rezygnacji komendan-
ta) powierzone zostały 
jedynemu strażnikowi. 
- Ciągłe zmiany osób za-
trudnionych w strukturze 
nie gwarantowały przez 
ostatni czas osiągnięcia 
zamierzonych rezultatów 
w odniesieniu do pracy 
straży, na co zwrócili 
uwagę zarówno Radni 
Gminy, jak i sołtysi - tłu-
maczą radni.

Aktualnie w Straży 
Gminnej w Wicku pracu-
ją trzy osoby – strażnicz-
ka, która pełni funkcję 
Komendanta SG i dwaj 
pracownicy administra-
cyjni. Przed rozwiąza-

niem SG radni zapytali 
o opinie w tej sprawie 
Komendanta Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku. 
W dokumencie opisa-
liśmy sytuację związa-
ną z działalnością SG. 
Komendant pozytywnie 
ocenił propozycję rozwią-
znnia jednostki– tłuma-
czy Agnieszka Wolańska, 
sekretarz gminy Wicko.  
Placówka zostanie zlikwi-
dowana 31 marca 2016 r.

Samorządowcy z Wic-
ka prowadzą rozmowy 
z  Główną Inspekcją 
Transportu Drogowego 
w sprawie przekazania  
fotoradaru stacjonarnego 
będącego na wyposażeniu 
Straży Gminnej w Wicku. 
Wniosek o przejęcie urzą-
dzenia ma zostać złożony 
jeszcze w listopadzie.

(GB)

Wicko rezygnuje 
ze Straży Gminnej
SAMORZĄD | W przyszłym roku zostanie rozwiązana Straż Gminna w gminie Wicko. Rezy-
gnacja z działaności takiej jednostki to efekt decyzji radnych.

Decyzja o likwidacji Straży Miejskiej 
w Wicku to kolejny taki przypadek w woje-
wództwie 

W bieżącym roku Straż Miejską zlikwi-
dowano już w  Czersku i Gniewie. W obu 
miejscowościach było to wynikiem skarg 
mieszkańców, którzy argumentowali, że 
strażnicy skupiają się głównie na zarabia-
niu pieniędzy dla gminy z mandatów, a po-
zostałe sprawy (jak dbanie o bezpieczeń-
stwo) stawiali dopiero na drugim miejscu. 
Inicjatywy związane z likwidacją Straży 
Miejskiej pojawiały się także w Słupsku 
i w Gdańsku. W Pelplinie i Chojnicach zapla-

nowano referenda w sprawie likwidacji SM. 
Negatywne reakcje związane ze skuteczno-
ścią działania strażników miejskich pojawiły 
się także w odpowiedzi na kuriozalny mandat, 
który wystawiono w Czersku w 2014 roku. 
Za przekroczenie dozwolonej prędkości uka-
rano tam jednego z mieszkańców, a dowodem 
było zdjęcie pojazdu, który jechał na lawecie.  
Mandat ostatecznie anulowano, ale Straż 
Miejska stała się obiektem żartów w całej 
Polsce. 

We wrześniu decyzję o likwidacji Straży 
Miejskiej podjęli także radni z sąsiadującej 
z Wickiem Łeby.

Likwidacje na Pomorzu

Projekt morskiej farmy wia-
trowej realizowany jest przez 
firmę Polenergia Bałtyk III Sp. 
z o.o. z Warszawy. Zakłada 
on budowę do 120 elektrowni 
wiatrowych, mogących zasilić 
łącznie nawet 1,3 mln gospo-
darstw domowych. Morska 
farma wiatrowa ma być zloka-
lizowana w odległości ok. 23 
km od brzegu, na wysokości 
gminy Łeba oraz Smołdzino. 
- Jest to najbardziej zaawan-
sowana inwestycja tego typu 
w Polsce. Prąd z elektrowni 
może popłynąć już w 2022 
roku - podkreśla inwestor. 
Spotkania oraz dni otwarte sta-
nowią element kampanii edu-
kacji i komunikacji społecznej 
dla MFW BSIII, realizowa-
nej przez Fundację na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej. 

Podczas spotkań konsulta-
cyjnych zostaną zaprezen-
towane szczegóły projektu 
oraz potencjalne korzyści 
dla regionu nadmorskiego.  
Spotkanie w Łebie zapowie-
dziano na pierwszą połowę 
listopada, na Sesji Rady Mia-
sta Łeba w siedzibie Urzę-
du Miasta (termin Sesji nie 
został jeszcze ogłoszony). 
Udział w spotkaniach jest 
otwarty dla mieszkańców. Dla  
tych mieszkańców, którzy 
będą chcieli uzyskać dodat-
kowe informacje lub osobi-
ście zadać pytanie Inwestoro-
wi, przedstawiciel Polenergii 
Bałtyk III Sp. z o.o., będzie 
również dostępny w Cen-
trum Informacji Turystycznej 
w Łebie 

(GB)

Farma wiatrowa. 
spotkanie dla 
mieszkańców
INWESTYCJA | W I połowie listopada w gminie Łeba 
odbędzie się spotkanie konsultacyjne na temat projektu 
morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII).

Świętowanie było intensyw-
ne – organizatorzy przygoto-
wali warsztaty literackie dla 
przedszkolaków, mistrzostwa 
gminy Wicko w warcaby, 
przygotowano również wido-
wiskowy pokaz sekcji boksu. 
Główne uroczystości za-
planowano na 7 listopada. 
Tego dnia, oprócz występów 
zespołów z terenu powiatu 
lęborskiego, goście wysłu-
chali koncertu gwiazdy wie-
czoru - Iwony Węgrowskiej. 

Nie zabrakło również 
wielu serdecznych słów, 
które z ramienia władz 
samorządowych na ręce Dy-

rektora, Rafała Skibińskie-
go, złożył Mirosław Tandek, 
radny Powiatu Lęborskiego. 
(SP)

Urodziny GOKiS
UROCZYSTOŚCI | Od 4 do 8 listopada trwały uroczystości związane 
z jubileuszem 5-lecia działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Wicku. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, zarów-
no dla tych najmłodszych, jak i starszych.
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Po Mszy Św. w której 
uczestniczyli samorządowcy, 
służby mundurowe organiza-
cje kombatanckie i przede 
wszystkim ostatni żyjący 
żołnierze-górnicy i ich ro-
dziny złożono kwiaty i za-
palono znicze pod odsłoniętą 
w 2007 roku tablicą poświę-
coną pamięci żołnierzy-gór-
ników.  
Uczestnicy uroczystości 
wspominali zmarłego przed 
kilkoma tygodniami Preze-
sa Zarządu Związku Repre-
sjonowanych Politycznie 
Żołnierzy Górników Okręg 
w Słupsku Eugeniusza Sy-
piańskiego, który przez wie-
le lat uczestniczył w uro-
czystościach rocznicowych 
w naszym mieście.  
W latach 1949-59 około 200 
tys. młodych mężczyzn uzna-
nych za „element niepewny 
politycznie” trafiło do przy-
musowej pracy w ciężkich, 
niebezpiecznych warunkach. 
Szacuje się, że co najmniej 
1000 żołnierzy górników 
zginęło podczas wykony-
wania pracy, a kilka tysięcy 
utraciło zdrowie.
Tragiczna historia tych ludzi 
przez lata skazana była na za-
pomnienie. Dopiero po 1989 
roku zaistniały w Polsce wa-
runki do ujawnienia wielu 
tzw. białych plam w najnow-

szej, powojennej historii kra-
ju. Pojawiły się pierwsze pu-
blikacje o batalionach pracy 
i żołnierzach-górnikach.
Dziś ci, którzy żyją, starają 
się upowszechniać wiedzę 
i pamięć o tamtych czasach, 
o losach swoich i kolegów, 
którzy zginęli w pracy lub 

nie doczekali zmian w Pol-
sce. Skupieni w Związku 
Represjonowanych Żołnie-
rzy-Górników, starają się 
dokumentować informacje 
i dane dotyczące tamtych, 
tragicznych czasów i wy-
darzeń oraz upamiętniać tę 
szczególną formację żołnier-

ską m.in. poprzez pamiątko-
we tablice, jak w Lęborku.
W Lęborku i powiecie lę-
borskim żyje jeszcze kil-
kudziesięciu członków 
Związku Represjonowanych 
Żołnierzy-Górników z Lę-
borka i powiatu lęborskiego.
(GB)

66 rocznica powstania 
batalionów
UROCZYSTOŚĆ | 8 listopada w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku odpra-
wiona została uroczysta msza św. w 66. rocznicę powstania batalionów, represjonowanych politycznie 
żołnierzy górników. Uroczystości to inicjatywa  Bernarda Neumeullera ze Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy Górników.

Mężczyzna został osa-
dzony w policyjnej celi 
i usłyszy zarzuty kiero-
wania gróźb karalnych, za 
co może mu grozić do 2 
lat pozbawiania wolności.
Dyżurny lęborskiej policji 
przyjął zgłoszenie o pobi-
ciu i kierowaniu gróźb ka-
ralnych przez mężczyznę, 
który usiłuje wyciągnąć 
z zamkniętego samochodu 
zgłaszającego. Policjan-
ci zatrzymali mężczyznę, 
który był przy pojeździe 
zgłaszającego i szarpał za 
klamkę, wykrzykując do 
niego obraźliwe słowa gro-
żąc przy tym pozbawianiem 
życia i zniszczeniamienia. 
- Pomimo poleceń policjan-

tów mężczyzna nie reago-
wał i nie zaprzestał swojego 
działania i dlatego mundu-
rowi zmuszeni byli użyć 
siły fizycznej oraz środków 
przymusu aby obezwładnić 
napastnika i doprowadzić 
go do  radiowozu. Policjan-
ci przewieźli mężczyznę do 
komendy i osadzili w poli-
cyjnej celi w celu wytrzeź-
wienia - informuje asp. 
sztab. Daniel Pańczyszyn, 
oficer prasowy KPP Lębork. 
Zatrzymanemu mężczyź-
nie policjanci przedstawią 
zarzut kierowania gróźb 
karalnych, za co może mu 
grozić do 2 lat pozbawiania 
wolności.
(GB)

zatrzymany 
za groźby karalne
POLICJA | Policjanci z Lęborka zatrzymali mężczyznę, 
który groził drugiemu mężczyźnie pozbawieniem życia 
i zniszczeniem jego mienia.
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Uczestnikami spotkania 
byli m. in.: Alicja Zającz-
kowska Radna Sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go i Doradca Burmistrza 
Miasta Lęborka, Elżbieta 
Godderis,Wicestarosta Lę-
borski, Janusz Grabowski-
,Sekretarz PTTK oddział 
Słupsk, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Cewice oraz 
Strzebielino, Ryszard Wen-
ta,Kurator Pomorskiej Dro-
gi św. Jakuba, Michał Sała-
ta,CIT Łeba, Przemysław 
Rychter, LOT Łeba- Błękit-
na Kraina, Krzysztof Pru-
szak, Dyrektor GOK Nowa 

Wieś Lęborska, przedsta-
wiciele UM Lębork i inni.
Podczas spotkania zwery-
fikowano przebieg wyty-
czonych szlaków pieszych, 
rowerowych, konnych i ka-
jakowych w powiecie. Pod-
jęto również rozmowy na 
temat potrzeby uzupełnie-
nia oznakowania ze wzglę-
du na dużą ilość szkód, 
zniszczeń i dewastacji. 
Rozważano perspektywę 
włączenia Pomorskiej Dro-
gi św. Jakuba do ewidencji 
szlaków PTTK oraz pozy-
skania numeru statystycz-
nego. (GB)

o szlakach 
na spotkaniu
RELACJA | Spotkanie dotyczące szlaków turystycznych 
na terenie Powiatu Lęborskiego zorganizowało Stowarzy-
szenie LOT „Ziemia Lęborska - Łeba”.
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Uroczystości rozpoczęto 
mszą św. w Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła. Następnie 
przybyli goście udali się 
na dziedziniec szkoły, aby 
uczestniczyć w odsłonięciu 
okolicznościowej tablicy. 
Podczas uroczystości szcze-
gólne słowa uznania za 
całokształt skierowano do 
byłej i obecnej kadry na-
uczycielskiej. Minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych 
nauczycieli oraz uczniów. 
Nie zabrakło także chwili 
zadumy i wzruszeń podczas 
emisji specjalnie powstałego 
na tę okoliczność filmu, uka-
zującego ogrom podjętych 
inicjatyw i działań.
Z okazji jubileuszu Władze 
Samorządowe Powiatu Lę-
borskiego w osobach: Teresa 
Ossowska- Szara -starosta 
lęborski oraz Elżbieta God-
deris,wicestarosta lęborski, 
przyłączyły się do wielu  ży-
czeń składanych na ręce Pani 
Dyrektor Marioli Małeckiej. 
-Gratulujemy tak wspania-
łego jubileuszu oraz do-
tychczasowych osiągnięć 
w pracy z uczniami, m. in. 
w odkrywaniu i rozwijaniu 

ich talentów. Dziękując za 
dotychczasową pracę, ży-
czymy realizacji dalszych 
zamierzeń edukacyjnych, 
satysfakcji z osiąganych 
rezultatów oraz wszelkiej 
pomyślności. Uczniom zaś, 
życzymy, aby trwale poko-
nywali szkolne obowiązki, 
bo wasze sukcesy to duży 
wkład w tworzenie dobrego 
wizerunku szkoły – mówio-
no podczas uroczystości.
(SP)

70 lecie Szkoły Podstawowej
UROCZYSTOŚĆ | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku obchodzi-
ła jubileusz 70 - lecia działalności.
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Obszar Metropolitalny Gdańsk
-Gdynia- Sopot spełnia wszyst-
kie warunki stawiane przez 
ustawę, jako że związki metro-
politalne mogą być tworzone 
jako zrzeszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego poło-
żonych w strefie oddziaływania 
miasta, będącego siedzibą wo-
jewody lub sejmiku wojewódz-
twa. Taka strefa charaktery-
zować się powinna istnieniem 
silnych powiązań funkcjonal-
nych, zaawansowaniem proce-
sów urbanizacyjnych, oraz być 
zamieszkała przez co najmniej 
500 000 mieszkańców. Grani-
ce poszczególnych obszarów 
metropolitalnych ustala Rada 
Ministrów w drodze rozporzą-
dzenia przez wskazanie gmin 
wchodzących w skład takich 
obszarów.
Utworzenie związku metropo-
litalnego następować będzie 
na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów wydanego 
z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek rady gminy położonej 
w granicach obszaru metropo-
litalnego. Warunkiem wydania 
rozporządzenia przez Radę 
Ministrów w sprawie utworze-
nia związku metropolitalnego 
będzie uzyskanie pozytywnej 
opinii:

• rad co najmniej 70% miast na 
prawach powiatu; 
• rad co najmniej 70% gmin 
nie mających statusu miasta na 
prawach powiatu; 
• rad co najmniej 50% powia-
tów, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina po-
łożona w granicach obszaru 

metropolitalnego.  Konieczna 
będzie też pozytywna opinia 
wojewody. 

Rozporządzenie tworzące zwią-
zek metropolitalny z dniem 1 
lipca musi zostać wydane nie 
później niż 30 kwietnia, z tym 
że realizację zadań związek 
metropolitalny rozpocznie 
z dniem 1 stycznia roku następ-
nego.
Nadzór nad działalnością 
związku metropolitalnego 
sprawować będzie Prezes Rady 
Ministrów oraz wojewoda, 

a w zakresie spraw finanso-
wych – regionalna izba obra-
chunkowa.

Zadania stojące przed związ-
kami metropolitalnymi będą 
bardzo ważne. Będzie do nich 
należało:

• kształtowanie ładu przestrzen-
nego poprzez sporządzanie 
ramowego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla 
całego obszaru metropolitalne-
go, z uwzględnieniem ustaleń 

planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa; 
• organizacja publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze 
związku, związek metropo-
litalny ustanawiać też będzie 
zintegrowany system taryfo-
wo-biletowy w jego granicach 
i wprowadzać wspólny bilet, 
obowiązujący ponad granicami 
administracyjnymi gmin. Zda-
wałoby się, że to nic nowego, 
ale do tej pory miasta i gminy 
mogły wprowadzać wspólne 
bilety komunikacyjne (np. dla 
osób dojeżdżających z ościen-

nych gmin), tylko na zasadzie 
dwustronnych porozumień lub 
związków celowych - niestety, 
wiele z nich zrywano,
• współdziałanie w ustalaniu 
przebiegu dróg krajowych 
i wojewódzkich na obszarze 
związku; 
• promocja obszaru metropoli-
talnego. 

Organami związku metropo-
litalnego będą:

• zgromadzenie (składające się 
z delegatów gmin i powiatów 

należących do związku – po 
dwóch z każdej jednostki sa-
morządu terytorialnego); 
• zarząd (wybierany przez 
zgromadzenie), w składzie 3 
członków, w tym przewodni-
czący i dwu zastępców. 
Uchwały zgromadzenia po-
dejmowane będą kwalifiko-
waną większością głosów. 
Warunek ten będzie spełniony 
jeśli za przyjęciem uchwały 
zagłosuje: 
• większość jednostek samo-
rządu terytorialnego wcho-
dzących w skład związku; 
• taka liczba gmin, iż ich 
mieszkańcy stanowią więk-
szość ludności zamieszkałej 
na obszarze metropolitalnym. 
 
Podstawowymi źródłami do-
chodów związków metropo-
litalnych będą m.in.:

• udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
zamieszkałych na obszarze 
związku metropolitalnego 
(5%); 
• składki od gmin wchodzą-
cych w skład związku metro-
politalnego (zasady ustalania 
wysokości składki określa 
przepis dodawany do ustawy 
o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego); 
• dochody uzyskiwane przez 
metropolitalne jednostki bu-
dżetowe oraz wpłaty od me-
tropolitalnych zakładów bu-
dżetowych; 
• dotacje z budżetu państwa; 
• dotacje z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Anna Kłos

Ustawa o metropoliach podpisana
fo

t. 
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REGION | Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 października 2015 ustawę o związkach metropolitalnych,  nie ma zatem przeszkód, aby powstawały ob-
szary metropolitalne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Niektóre aglomeracje już przed kilku laty zaczęły się do tego przygotowywać.  Choć 
wydawało się, że najbardziej zainteresowane tym są samorządy Górnego Śląska, obecnie najbardziej zdeterminowane są: Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz.

Prezes tej organizacji Zbigniew 
Canowiecki wyraził radość 
i satysfakcję z faktu, że doce-
niono tych, którzy budowali 
swe przedsiębiorstwa systema-
tycznym wysiłkiem przez lat co 
najmniej kilkanaście. W gronie 
laureatów znaleźli się:
• Andrzej Biernacki – prezes 
trójmiejskiej firmy deweloper-
skiej EKOLAN z Sopotu, która 
od roku 1997 zrealizowała 30 
inwestycji, wybudowała 5 ty-
sięcy mieszkań i 15 tys. m kw. 
powierzchni komercyjnych, 
• Leszek Gierszewski – prezes 
DRUTEXU z Bytowa, szeroko 
znanej nie tylko w Polsce ale 
i na świecie firmy - wytwórcy 

stolarki okiennej, w jego imie-
niu wyróżnienie odebrał Zbi-
gniew Bartosiewicz z Przed-
siębiorstwa Handlowego 
DRUTEX S.A.,
• Henryk Jankowski – rzeczo-
znawca, twórca firmy RADIUS  
z Gdańska, która od 1995 roku 
zajmuje się wycenami nieru-

chomości i obrotem nimi,
• Józef Popławski – prezes 
MOSTOSTALU POMORZE 
S.A. od sierpnia 2003 roku, 
poprzednio (od 1991 roku), 
związany z MOSTOSTA-
LEM Chojnice, któremu uda-
ło się ocalić część będącego 
w upadłości MOSTOSTALU 

Gdańsk, obecnie firma którą 
zarządza ma się świetnie, pro-
dukując wielkogabarytowe 
konstrukcje stalowe prawie 
w 90% na eksport, głównie do 
Skandynawii.
Wyróżnienia wręczył pod-
sekretarz stanu Bogdan Do-
mbrowski.

Przedsiębiorcy wyróżnieni
POMORZE | Kolejni przedsiębiorcy, członkowie organizacji PRACODAWCY POMORZA, zostali nagro-
dzeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Gospodarki RP, ustanowioną przez Ministerstwo Gospodarki.

Zielone gry to projekt 
edukacyjno- ekologiczny, 
w którym biblioteki i or-
ganizacje pozarządowe 
włączają młodych do gry 
o przyrodę. Ale edukacja 
odbywa się w bardzo atrak-
cyjny sposób: za pomocą 
gier planszowych i interne-
towych.Biblioteka zaprasza 
młodzież od gimnazjalnej 
po studencką, do wzięcia 
udziału w grze planszowej 
„Ropa z Catanu”.Jedna 
drużyna liczy czterech gra-
czy. Uczestnicy mogą sami 
tworzyć grupy wśród swo-
ich znajomych. Wystarczy 

przyjść do biblioteki i usta-
lić termin rozgrywek.
Czy zawodnicy uratują wy-
spę , czy ją zniszczą, jakie 
będą negocjacje z bankiem, 
jaka będzie wymiana towa-
rów między zawodnikami, 
ile zużyją ropy- tego nikt 
nie wie!
Zapisy w bibliotece: osobi-
ście, telefonicznie ( 59 861 
21 13) lub e-mail anitapa-
siuk.biblioteka@gmail.com
Projekt realizowany jest do 
kwietnia 2016 roku, więc 
rozgrywki mogą odbywać 
się kilkukrotnie.
(GB)

„zielone gry” 
w bibliotece
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska bierze 
udział w projekcie ogólnopolskim „Zielone Gry”.
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Atrakcją muzyczną finału 
konkursu literackiego będzie 
występ znakomitej aktorki 
i piosenkarki młodego poko-
lenia Doroty Lanton, która 
zaśpiewa francuskie piosenki 
o miłości z repertuaru Edith 
Piaf, Juliette Greco, Carli 
Bruni, Jacquesa Brela, Yves 
Montanda. Dorota Lanton 
wystąpi z towarzyszeniem ze-
społu Marka Stefankiewicza 
i udziałem Bogusława Nowic-
kiego.
Aktualnie jury w składzie: 
Kazimierz Nowosielski 
(przewodniczący), Woj-
ciech Boros, Małgorzata 
Borzeszkowska, Daniel Od-
ija i Bożena Ugowska czy-
ta i ocenia nadeslane teksty.  
W sumie na tegoroczną 
edycję konkursu wpły-
nęło 239 prac, w tym: 

- 127 w kategorii prozy, 
- 112 w kategorii poezji 
(w tym 11 tekstów kaszub-

skich i 6 tekstów lęborskich). 
Cztery nadesłane prace od-
rzucono ze względów formal-

nych, ponieważ nie spełniały 
wymogów określonych w re-
gulaminie. (GB)

Francuskie piosenki 
na finale konkursu
KONKURS | Wiadomo już, kto wystąpi podczas finału XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Gwiazdą tej uroczystości będzie Dorota 
Lanton, która przedstawi najpiękniejsze francuskie piosenki o miłości z repertuaru Edith Piaf, 
Juliette Greco, Carli Bruni, Jacquesa Brela, Yves Montanda. 

Gospodarzem oraz współ-
organizatorem mistrzostw 
będzie Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych 
w Gdańsku oraz Nadleśnic-
two Lębork. W zawodach 
weźmie udział ponad 100 
zawodników z terenu całego 
kraju.
Mistrzostwa rozgrywane 
będą w Hali Sportowej Szko-

ły Podstawowej w Łebie.
W rywalizacji sportowej 
mogą brać udział zawodnicy 
będący pracownikami lub 
emerytami Lasów Państwo-
wych. Turniej obejmuje gry 
indywidualne i podwójne 
bez podziałów wiekowych, 
rozgrywane w dwóch gru-
pach: kobiet i mężczyzn.
(GB)

mistrzostwa polski 
pracowników lasów 
państwowych
ZAPOWIEDŹ | W trzecim tygodniu listopada (12-14 listo-
pada) w Łebie odbędą się XVI Mistrzostwa Polski Pracowni-
ków Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym.
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Tęczowe turnieje tenisa stoło-
wego skierowane dla amato-
rów zapowiedziano na 22, 29 
i 6 grudnia, początek o godzi-
nie 10. Bazą turniejów będzie 
sala gimnastyczna  Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi Lębor-
skiej, ul. Polna 9a.
W turniejach będa mogli 
wziąć udział zawodnicy 
amatorsko uprawiający tenis 
stołowy, nie biorący udzia-
łu w rozgrywkach ligowych 
organizowanych przez PZTS 
i WZTS, uczestnicy zobowią-

zani są również posiadać ak-
tualne badania lekarskie lub 
oświadczenia o własnej odpo-
wiedzialności zdrowotnej.
Trzech najlepszych zawod-
ników w poszczególnych 
kategoriach otrzyma pucha-
ry, pamiątkowe dyplomy 
i i nagrody rzeczowe.Zawo-
dy rozegrane zostaną zgod-
nie z przepisami Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego; 
Zgłoszenia i zapisy przyjmo-
wane są w dniu zawodów. 
(GB)

Grand Prix 
Amatorów w NWL
ZAPOWIEDŹ | Pod koniec listopada ruszą 
turnieje tenisa stołowego Grand Prix Ziemi 
Lęborskiej w Tenisie Stołowym Amatorów 
w Nowej Wsi Lęborskiej. Rozgrywki będą or-
ganizowane w kategoriach: mężczyźni 18-50 
lat i +50 lat i kobiety – open.
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Dotacja to efekt realizo-
wanego w roku szkolnym 
2015/2016 Rządowy pro-
gram „Książka naszych 
marzeń”. W ramach progra-
mu realizowanego w Wo-
jewództwie Pomorskim 
Wojewoda Pomorski przy-
znał Gminie Miasto Lębork 
dotację celową z budżetu 
Państwa w łącznej kwocie 
8 680 zł, z przeznaczeniem 
na zakup do bibliotek szkol-
nych książek (niebędących 
podręcznikami).

Dotacja trafi 
do następujących 
placówek:

• Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Lęborku w kwocie 2 170 zł
• Zespół Szkół Nr 3 w Lę-
borku – Szkoła Podstawowa 
Nr 4 w Lęborku w kwocie 2 
170 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5 
w Lęborku w kwocie 2 170 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 8 
w Lęborku w kwocie 2 170 zł.
(GB)

pieniądze na książki
DOTACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.
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 W tym roku startowało 
w konkursie ponad 60 pla-
cówek a wyróżniono tylko 
17 z nich.

Organizatorem konkur-
su jest Warszawska Izba 
Przedsiębiorców a jego 
celem promocja osób oraz 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 
które znacząco wpływają 
na poziom oferowanych 
usług, ich dostępność oraz 
jakość, a także bezpieczeń-
stwo pacjentów. W tego-
rocznej edycji startowało 
ponad 60 placówek, wy-
różniono tylko 17 z nich. 
Nagrodę w imieniu 
SPSZOZ w Lęborku ode-
brała w Warszawie Lidia 
Kodłubańska, dyrektor lę-
borskiego szpitala.

(GB)

Hufiec Przedni Wójtostwa 
Lębork, czyli część rekon-
strukcyjna Lęborskiego Brac-
twa Historycznego zaprasza 
na kolejną edycję jesiennych 
warsztatów dla osób cieka-
wych tego, co i jak dawniej 
jadano. Podczas listopado-
wego spotkania, które miało 

miejsce w sobotę 7 listopa-
da zaprezentowano sposób 
przyrządzania deseru ryżo-
wego na mleku migdałowym, 
najnowsze spotkanie będzie 
miało miejsce 14 listopada, 
a tego dnia uczestnicy nauczą 
się tworzenia babki z paster-
nakiem i migdałami. 

Można wziąć udział we 
wszystkich lub tylko wybra-
nych zajęciach. Zgłoszenia 
należy przesyłać mailem na 
adres marcinramczyk@win-
dowslive.com, każdorazowo 
do środy poprzedzającej so-
botnie zajęcia.

Warsztaty odbywać się będą 

w soboty o godzinie 16.00 
w Baszcie nr 32 przy ul. Kor-
czaka 3a (skrzyżowanie ulic 
Korczaka i Reja).

Warsztaty współfinansowa-
ne są ze środków Powiatu Lę-
borskiego. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny.

(GB)

Szpital dostał Supemedicusa
NAGRODA | SPS ZOZ w Lęborku został Laureatem Nagrody Supermedicus w kategorii „Szpi-
tale Publiczne”.

Warsztaty kuchni dawnej
KUCHNIA | Trwają warsztaty kuchni dawnej w Lęborku. Organizatorzy, czyli Hufiec Przedni 
Wójtostwa Lębork tłumaczą  podczas  nich dlaczego w średniowieczu nie było słodyczy i co 
jadano wówczas na deser.

Organizatorzy nie prowadzą 
zgłoszeń, czekają na wszyst-
kich zainteresowanych tematy-
ką Funduszy Europejskich.
W ramach MPI pracownicy 
LPI FE w Słupsku udzielą bez-
płatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wspar-
cia ze środków Unii Europej-
skiej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020. 
W trakcie dyżuru będzie można 
się dowiedzieć czy planowane 
przedsięwzięcie kwalifikuje się 
do wsparcia w ramach założeń 
z Funduszy Europejskich w la-

tach 2014-2020, jakie są zasa-
dy ubiegania się o dotację oraz 
gdzie należy szukać informacji 
na temat wsparcia ze środków 
unijnych w nowej perspekty-
wie finansowej.
Szczegółowych informacji 
na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 
76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
Slupsk.PIFE@pomorskie.eu
(GB)

o Funduszach w starostwie
DORADZTWO | Mobilny Punkt Informacyjny w Lęborku 
dla osób zainteresowanych pozyskaniem Funduszy Europej-
skic pojawi się w budynku Starostwa Powiatowego w Lębor-
ku. Bezpłatne konsultacje odbędą się 18 listopada 2015 roku 
(środa), w godzinach 10.00-12.00.
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W trakcie legitymowania 
okazało się, że mężczyź-
ni są poszukiwani przez 
wymiar sprawiedliwości 
za przestępstwa dokonane 
w przeszłości. Zatrzymani 
spędzą w areszcie odpo-
wiednio 25 i 83 dni, sprawę 
próby wyłudzenia kredytu 
badają obecnie śledczy.

Zgłoszenie dotyczące 
próby wyłudzenia kredytu 
w jednej z placówek banko-
wych trafiło do dyżurnego 
komisariatu policji w Re-
dłowie w środę 4 listopada. 
Na miejsce przestępstwa 
natychmiast ruszyli nie-
umundurowani funkcjona-
riusze.

Podejrzewani o próbę 
oszustwa zostali wylegi-

tymowani. Kryminalni 
ustalili, że dwaj 19 - let-
ni mieszkańcy Lęborka są 
poszukiwani przez sąd. Za 
przestępstwa popełnione 
w przeszłości, jeden z nich 
w areszcie spędzi 25 dni, 
drugi będzie pozostawał 
w odosobnieniu przez bli-
sko trzy miesiące.

Przy zatrzymanych poli-
cjanci zabezpieczyli pod-
robione prawo jazdy oraz 
sfałszowane zaświadczenia 
potwierdzające zatrudnienie 
i zarobki, które miały po-
służyć do oszustwa. Obec-
nie sprawę badają śledczy 
z Redłowa, za przestępstwa 
bankowe grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(GB)

wyŁudzali kredyt
POLICJA | Policjanci z Gdyni Redłowa zatrzymali dwóch 19 - 
letnich mieszkańców Lęborka, którzy usiłowali wyłudzić kredyt.

Wystawcy winni przygo-
tować stoiska tematycznie 
związane ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia 
(produkty tradycyjne, wyro-
by rękodzieła artystycznego, 
stroiki świąteczne itd.).

Kiermasz odbędzie się 
w dniach 17-22 XII br., 
w godz. 1200 - 2000 na pl. 
Pokoju w Lęborku. Zainte-
resowanych udziałem w jar-
marku (nieodpłatnym) prosi-
my o dokonanie zgłoszenia 
do 14 XII telefonicznie (601 
825 206), na adres e-mail 
(lotzl@wp.pl) lub osobiście 
w punkcie IT w budynku 
dworca PKP w Lęborku 
(pon. - pt., 900 - 1700).

(GB)

Druga edycja jarmarku światecznego
ZGŁOSZENIA | Organizatorzy zapraszają handlowców do  wzięcia udziału w drugiej edycji 
jarmarku świątecznego. 
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W przypadk Pań w wie-
ku 50-69 lat badanie jest 
wykonywane w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi.  Jest również 
bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez 
Narodowy Fundusz Zdro-
wia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ra-
mach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie 
jest wymagane skierowa-
nie lekarskie.

Badania dla kobiet 
w wieku 40 – 49 oraz 
70 – 75 lat wykonywa-
ne są w ramach Projek-
tu „Poprawa dostępności 
i jakości usług medycznych 
w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi” 
współfinansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie od lekarza dowol-
nej specjalizacji. Więcej In-
formacji o badaniach oraz 
wzór skierowania na stronie: 
www.fundusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu 
programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 2 444. Call Cen-
ter czynne jest 7 dni w tygo-
dniu. 

Mammografia trwa jedy-
nie kilka minut i polega na 
zrobieniu 4 zdjęć rentge-
nowskich –  dwóch projekcji 
każdej piersi. Badania nie 
należy się obawiać, ponie-
waż promieniowanie, które 
emituje jest nie większe niż 
przy RTG zęba. Pozwala 
na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków oraz innych nie-
prawidłowości w piersi) 
w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju – wtedy, kiedy nie 
są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bar-
dzo istotnie zwiększa szansę 
wyleczenia.

(GB)

Bezpłatna 
mammografia
DIAGNOSTYKA | LUX MED Diagnostyka 
zaprasza panie na bezpłatne badania mam-
mograficzne w mammobusie, które odbędą 
się 27 listopada w Lęborku na parkingu przy 
sklepie Kaufland, ul. Toruńska 6. 
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Jedną z osób, którym za-
trzymano prawo jazdy był 29-
letni kierowca z Warszawy, 
który Lexusem przejechał ul. 
Jana Pawła II z prędkością 
163 km/h przy ograniczeniu 
do 70 km/h i został zareje-
strowany na kamerze poli-
cyjnego nieoznakowanego 
Passata. Wśród zatrzyma-
nych za lekceważenie przepi-
sów kierowców były też trzy 
kobiety i 5-ciu obcokrajowcy 
- dwóch obywateli Niemiec, 
dwóch Rosjan i jednego oby-
watela Holandii.

Przypominamy, że obco-
krajowców obowiązują takie 
same przepisy i takie same 
konsekwencje prawne na te-
renie naszego kraju, jak na-
szych kierowców. Policjanci 
w każdym przypadku również 
obcokrajowcom zatrzymy-
wali prawa jazdy i kierowali 
je poprzez starostwo do orga-
nów wydających dokument 
w ich krajach. Większość 
kierowców, którym policjan-
ci zatrzymali uprawnienia do 
jazdy to młodzi ludzie w wie-
ku nieprzekraczającym 25 lat 

ale zdarzały się też przypadki 
osób starszych, jednak żadna 
z nich nie przekroczyła 55 
lat.

Większość z zatrzymanych, 
przez policjantów kierowców 
za znaczne przekroczenie 
prędkości w terenie zabudo-
wanym, to osoby które je-
chały ul. Jana Pawła II gdzie 
obowiązuje organicznie pręd-
kości do 70 km/h. Jednak 

również na innych ulicach 
miasta i drogach gminnych 
lub wojewódzkich zdarzały 
się przypadki lekceważenia 
przepisów, jak np. w Krępie 
Kaszubskiej, Mostach, czy 
Łebieniu. Przykładem może 
być ulica Kossaka, na której 
jeden z zatrzymanych tam 
kierowców przekroczył pręd-
kość o 75 km/h przy ograni-
czeniu do 50-ciu. W każdym 

z 46 przypadków 
kierowcom na okres 
3 miesięcy zostało 
zatrzymane prawo 
jazdy, ponadto po-
licjanci nałożyli na 
nich 500 złotowe 
mandaty karne i 10 
punktów karnych.

Policja przypomi-
na, że od mają br. 
w związku ze zmia-
nami w przepisach 
ruchu drogowego 
w przypadku prze-
kroczenia dopusz-
czalnej prędkości 
w obszarze zabu-
dowanym powyżej 
50 km/h, policjant 

ujawniający takie 
wykroczenie zatrzymuje kie-
rowcy prawo jazdy w trakcie 
prowadzonej kontroli dro-
gowej. Po przesłaniu go do 
właściwego starosty zostaje 
wydana decyzja administra-
cyjna skutkująca zatrzyma-
niem tego dokumentu za 
pierwszym razem na 3 mie-
siące.

(GB)

46 zabranych praw jazdy
PRĘDKOŚĆ | Policjanci z lęborskiej drogówki od mają br. zatrzymali 46 praw jazdy kierow-
com, którzy w powiecie lęborskim przekroczyli w terenie zabudowanym prędkość o 50 km/h.
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Uroczystość przekazania 
wozu bojowego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Łebieniu miała miejsce 
24 października.

Wóz marki Mercedes 
Benz Atego warty ponad 
700 tys. zł posiada zbior-
nik na środek pianotwórczy 
o pojemności 500 l, zbior-
nik na wodę o pojemności 

4500 l, jak również auto-
pompę o wydajności 3350 
l/min. Zakup samochodu 
strażackiego sfinansowa-
ny został z budżetu gminy 
Nowa Wieś Lęborska, po-
wiatu lęborskiego, Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego oraz budżetu 
sołeckiego wsi Łebień na 
rok 2015. (GB)

wóz bojowy 
dla osp w Łebieniu
INWESTYCJA | Wóz bojowy marki Mercedes Benz Atego 
warty ponad 700 tys. zł trafił do OSP w Łebieniu.
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Dzięki tym pieniądzom bez-
robotni mieszkańcy Pomor-
skiego będą aktywizowani 
zawodowo. Na ten cel samo-
rząd województwa pomor-
skiego przeznaczył ponad 36 
milionów złotych.

Pierwsze pieniądze trafią do 
powiatowych urzędów pracy 
w: Bytowie, Malborku, Słup-
sku, Starogardzie Gdańskim 
i Sztumie.

- Uruchomiliśmy nabór 
wniosków, by pomóc miesz-
kańcom województwa, którzy 
są w szczególnie trudnej sy-
tuacji na rynku pracy – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Osoby bezrobotne m.in. 
z niepełnosprawnościami, 
o niskich kwalifikacjach czy 
dojrzałe wymagają takiej po-
mocy by mogły zdobyć pracę 
i stać się niezależnymi finan-
sowo.

Głównym celem Programu 

jest zwiększenie zatrudnie-
nia w Pomorskiem, a także 
umożliwienie osobom bezro-
botnym zdobycia odpowied-
nich kwalifikacji  i doświad-
czenia zawodowego.

Samorząd województwa 
od lat swoimi działaniami 
wpiera procesy rozwojowe 
pracowników i osób poszu-
kujących pracy. W efekcie 
Pomorskie uzyskuje czołowe 
miejsce w kraju we wzroście 

liczby zatrudnionych. Decy-
zję o dofinansowaniu działań 
przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego poprzedziła 
analiza i rekomendacja Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Przyjęte projek-
ty oferują m.in. szkolenia, 
poradnictwo zawodowe i po-
średnictwo pracy czy dotacje 
na założenie własnej działal-
ności gospodarczej.

(mP)

Środki na aktywizację 
zawodową Pomorzan
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć 
pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
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Inwestycja o mocy blisko 4 
MW jest elementem projektu 
Smart Toruń – pilotażowego 
wdrożenia inteligentnych 
sieci energetycznych przez 
Grupę Energa, obejmującego 
modernizację sieci dystrybu-
cyjnej, wytwarzanie energii 
w źródłach odnawialnych, 
inteligentne oświetlenie 
uliczne oraz elementy zarzą-
dzania popytem przy udziale 
klientów. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 81,6 mln 
zł, z czego ponad 19,5 mln zł 
pochodzi z dofinansowania 
od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Uruchomienie PV Czerni-
kowo, największego obiektu 
tego typu w Polsce, podkre-
śla zaangażowanie Grupy 
Energa w rozwój odnawial-
nych źródeł energii. Nasze 
działania na rzecz rozwoju 
i dywersyfikacji polskiego 
sektora OZE, także w za-
kresie energetyki słonecz-
nej, nabierają szczególne-
go znaczenia w kontekście 
nadchodzącego szczytu 
klimatycznego w Paryżu 
oraz związanej z nim inten-

syfikacji globalnej debaty 
na temat walki z globalnym 
ociepleniem. Fotowoltaika, 
jako jedno z najczystszych 
źródeł energii, może być 
elementem odpowiedzi na to 

wyzwanie – mówi Andrzej 
Tersa, prezes Energa SA.

Roczna produkcja energii 
elektrycznej w Czernikowie 
jest szacowana na poziomie 
3 500 MWh, co wystarczy 

na  pokrycie zapotrzebowa-
nia ok. 1600 gospodarstw 
domowych. Instalacja skła-
da się z blisko 16 tys. paneli 
– każdy o mocy 240W. Far-
ma  zajmuje powierzchnię 

ponad 24 tys. m2, co odpo-
wiada wielkości kilku boisk 
do piłki nożnej. Jest w pełni 
przyjazna środowisku natu-
ralnemu – nie zanieczysz-
cza powietrza, nie wytwarza 

odpadów ani nie emituje 
hałasu. Przy tej wielkości 
rocznej produkcji elektrow-
nia konwencjonalna wyemi-
towałaby ok. 3 tys. ton dwu-
tlenku węgla. (GB)

Największa elektrownia słoneczna w Polsce
INWESTYCJA | Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. 
Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
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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

Igrzyska śmierci: 
Kosogłos. Część 2  
145 min. Akcja, 
Science-Fiction/USA
Katniss Everdeen i przywód-

cy Dystryktu 13 rozpoczynają 
wielką ofensywą przeciwko 
Kapitolowi. Walka toczy się już 
nie tylko o przetrwanie, ale 
o przyszłość całego narodu. 
Katniss wspierana przez Gale’a 
(Liam Hemsworth), Finnicka 
(Sam Claflin) oraz Peetę (Josh 
Hutcherson) planuje zamach 
na prezydenta Snowa (Donald 
Sutherland). Bezwzględni wro-
gowie i moralne wybory, przed 
którymi stanie Katniss, będą dla 
niej większym wyzwaniem niż 
cokolwiek, co wcześniej przeżyła 
na arenach Głodowych Igrzysk.

Listy do M.2
90 min. Komedia romantyczna
/Polska

Cztery lata po spektakularnym 
sukcesie „Listów do M.” bohate-
rowie najpopularniejszej komedii 
wyświetlanej w polskich kinach 
w ciągu ostatnich 25 lat powraca-
ją. „Listy do M. 2” mają w sobie 
wszystko to, za co pierwszy film 
pokochały miliony Polaków – 
światowy poziom realizacyjny, 
wciągającą historię, błyskotliwy 
humor, prawdziwe wzruszenia, 
przebojową ścieżkę dźwiękową 
i jeszcze więcej gwiazd w obsadzie. 
A w niej m.in. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska, Tomasz Karolak, 
Agnieszka Dygant, Piotr Adam-
czyk, Maciej Zakościelny, Marta 
Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena 
Lamparska, Agnieszka Wagner, 
Wojciech Malajkat, Katarzyna Zie-
lińska, Paweł Małaszyński, Marcin 
Perchuć, Katarzyna Bujakiewicz, 
Piotr Głowacki, Nikodem Roz-
bicki i Małgorzata Kożuchowska 
w pierwszej od lat roli na dużym 
ekranie.

Slam to konkurs poetyckim, 
w którym każdy może się 
zmierzyć z każdym. Zasady 
slamu są proste. Poeci mają 
po trzy minuty na wygłoszenie 
swojego tekstu do mikrofonu. 
Nie mogą używać instrumen-
tów ani rekwizytów. Najlep-
szego autora wieczoru wybiera 
publiczność, oceniając zarów-
no treść wierszy, jak i umiejęt-
ności oratorskie poety.

- Weź pięć własnych niepu-
blikowanych wierszy i stań 
w szranki. Nagroda jest jed-
na i niepodzielna – 200 PLN. 
Dodatkowo zwycięski wiersz 
zostanie opublikowany stro-
nie www lęborskiej biblioteki 
- zachęcają organizatorzy wy-
darzenia.

Pierwszy w Lęborku slam 
poetycki odbędzie się 23 listo-
pada o godz. 17.00 w klubie 
biblioteki miejskiej i stanowi 
imprezę poprzedzającą finało-
wą galę 30. Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. M. 
Stryjewskiego w Lęborku.

Slam poprowadzi Wojciech 
Boros – poeta, autor czte-
rech tomów wierszy, redaktor 
działu poezji w kwartalniku 
artystycznym „Bliza”, juror 
w licznych konkursach. Wie-

czory i warsztaty poetyckie to 
także jego żywioł, slamy zaś 
prowadzi od dobrych dziesię-
ciu lat. Prywatnie: uwielbia 
podróżować, najlepiej – z licz-
nymi przesiadkami.

Wstęp wolny, uczestnicy 
slamu nie płacą wpisowego. 
Zapisy do udziału w slamie – 
na miejscu, tuż przed konkur-
sem.

(GB)

Pojedynek poetów 
w bibliotece
ZAPOWIEDŹ | W klubie Biblioteki Miejskiej w Lęborku odbędzie się slam poetycki, czyli 
pojedynek poetów. Pierwszą edycję tego nietuzinkowego wydarzenia zapowiedziano na 23 
listopada, początek o godzinie 17.

Warsztaty odbędą się 
w sobotę 14 listopada 2015, 
w Sali A Stacji Kultura 
(Dworzec PKP w Lęborku) 
przy ulicy Dworcowej 8. 
Początek o godzinie 9:00, 
zakończenie planowane jest 
na godzinę 15:00, Koszt 
uczestnictwa to 20 złotych. 
Zapisy pod numerem tele-
fonu 59 8622-530 lub przed 
samymi warsztatami. Licz-
ba miejsc ograniczona.

Warsztaty poprowadzi 
Tomasz Łosowski - perku-
sista, kompozytor, muzyk 
sesyjny, edukator oraz au-
tor pierwszej profesjonalnej 
szkoły na perkusję w Polsce. 
Zadebiutował w 1991 roku 
na jubileuszowym koncercie 
15-lecia Kombi. Na prze-

strzeni ostatnich dwudziestu 
lat współpracował z wieloma 
artystami polskiej sceny roc-
kowej, popowej i jazzowej. 
Został uhonorowany tytułem 

Najlepszego Perkusisty roku 
2004 w plebiscycie magazy-
nu Gitara i Bas + Bębny.

Obecnie gra w Kombi 
oraz współtworzy jazzowe 

projekty: Quartado, Piotr 
Lemańczyk, Szymon Łu-
kowski, Tomasz Łosowski 
Jazz Trio, Cezary Paciorek, 
Maciej Sikała, Piotr Le-
mańczyk, Tomasz Łosowski 
- „Gdański Jazz Quartet” 
i Orange Trane Acoustic 
Trio.

Jest wykładowcą biorącym 
udział w warsztatach i poka-
zach perkusyjnych na terenie 
całego kraju. Współpracuje 
z magazynem „Perkusista” 
gdzie cyklicznie ukazują się 
jego artykuły i warsztaty. Na-
grał przeszło 50 płyt (w tym 
swoje projekty autorskie). 
W 2014 został uhonorowany 
nagrodą „Eugeniusza” w ka-
tegorii Najlepszy Edukator.

(GB)

Warsztaty perkusyjne 
we Fregacie
MUZYKA | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na drugą edycję Lęborskich Warsz-
tatów Perkusyjnych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i perkusi-
stów z doświadczeniem.

CzwarteK, 12.11.2015
18:00 – Ugotowany
20:00 – Demon

PIąteK, 13.11.2015
16:20 – Rabusie fistaszków 3D 
18:00 – Listy do M. 2 - PREMIERA
20:00 – Listy do M. 2

Sobota, 14.11.2015
9:00 – Warsztaty perkusyjne 
         – Stacja Kultura, zapisy 
         – 59 8622 530, koszt 
         – 20 złotych
14:20 – Rabusie fistaszków 3D
16:00 – Listy do M. 2
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

NIedzIeLa, 15.08.2015
14:20 – Rabusie fistaszków 2D
16:00 – Listy do M. 2
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

PoNIedzIałeK, 16.08.2015
16:20 – Rabusie fistaszków 3D 
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

wtoreK, 17.11.2015
16:20 – Rabusie fistaszków 2D 
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

Środa, 18.11.2015
16:20 – Rabusie fistaszków 3D 
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

CzwarteK, 19.11.2015
16:20 – Rabusie fistaszków 3D 
18:00 – Listy do M. 2 
20:00 – Listy do M. 2

PIąteK, 20.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre

Sobota, 21.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre

NIedzIeLa, 22.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre

PoNIedzIałeK, 23.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre

wtoreK, 24.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre

Środa, 25.11.2015
16:30 – Listy do M. 2 
18:30 – Listy do M. 2
20:30 – Spectre
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SPRZEDAM
Dom wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

SprzeDam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem 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 budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SprzeDam działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SprzeDam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie 34m2 
w centrum Lęborka. Tel: 698-
655-813

oKazJa! Wynajmę sklep spo-
żywczo – monopolowy w Rumi, 
bardzo dobrze prosperujący. 
Udokumentowane obroty wg 
kasy fiskalnej. Zysk gwaranto-
wany, tel. 536 999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SprzeDam Renault Trafic 
1,9 dci, 2003r, opłaty do 2016, 
hak, el.szyby i lusterka, opo-
ny x2, cena ok 16500 zł. Tel: 
509023988

Sprzedam 4 koła-alufelgi 
165/65/14 + 2 opony za ok 400 
zł

KUPIĘ
SKup aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LeKcJe dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SprzeDam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpakOWania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

UsłUgi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

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

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

reDaKtor NaczeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYreKtor HaNDLoWY: 
Rafał Laskowski

DZiennikaRZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

skłaD: Jagoda Lezner

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

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issn 2084-6274
WyDaWniCtWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
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84-300 Lębork
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Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 

tel. 793 311 155
DruK Express Media, Bydgoszcz

nakłaD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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

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

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

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

510 894 627

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SprzeDam brodzik 90x90 plus 
kabina prysznicowa(nowe) za 
450zł lub zamienię na meble 
łazienkowe, Kartuzy. Tel: 517-
188-277

pomoc mam 5-cioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SprzeDam drewno do CO 
i gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SprzeDam dwa czarne kaski 
jak nowe, silnik 7,5kw oraz piłę 
motorową marki Makita. Tel: 
601-638-877

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

SprzeDam fotelik 50 zł, krze-
sełko 150 zł,  łóżeczko 30 zł, tel. 
505-567-034

SprzeDam sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 
450 zł, tel. 517-782-024

SprzeDam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SprzeDam mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

SprzeDam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

kUpię militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

ZłOta rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381 ZA
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NIeRUcHOmOŚcI SPRZeDAm:  eXP.NSP.
NIeRUcHOmOŚcI KUPIĘ:  eXP.NKU.
NIeRUcHOmOŚcI ZAmIeNIĘ:  eXP.NZA.
NIeRUcHOmOŚcI DO wYNAJĘcIA: eXP.NDw.
NIeRUcHOmOŚcI POSZUKUJĘ wYNAJĄĆ: eXP.NPw.
mOTORYZAcJA SPRZeDAm:  eXP.mSP.
mOTORYZAcJA KUPIĘ:  eXP.mKU.
mOTORYZAcJA INNe:   eXP.mIN.
eDUKAcJA:   eXP.eDU.
SPRZĘT eLeKTRONIcZNY KOmPUTeRY: eXP.SKO.
SPRZĘT eLeKTRONIcZNY TeLeFONY: eXP.STe.
SPRZĘT eLeKTRONIcZNY INNe:  eXP.SIN.
ZwIeRZĘTA:   eXP.ZwI.
RóŻNe:    eXP.ROZ.
ŻYcZeNIA:    eXP.ZcZ.

TOwARZYSKIe: eXP.TOw.
DAm PRAcĘ: eXP.PDP.
SZUKAm PRAcY: eXP.PSP.
USŁUGI:  eXP.USL.

INSTRUKCJA na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZeNIeMMS
załączzdjęcie!

NIeRUcHOmOŚcI SPRZeDAm:            eXP.NRS.
NIeRUcHOmOŚcI DO wYNAJĘcIA:   eXP.NRD.
NIeRUcHOmOŚcI ZAmIeNIĘ:                eXP.NRZ.
mOTORYZAcJA SPRZeDAm:                 eXP.mTS.
mOTORYZAcJA INNe:                     eXP.mTI.

Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

eXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

PRZYKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.
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AmberExpo Półmara-
ton Gdańsk 2015 zor-
ganizowano w niedzielę 
25 października.W za-
wodach brało udział po-
nad 4000 uczestników, 
z czego 800 stanowiły 
kobiety.

Na maratonie go-
ścili zawodnicy z m.
in. z Ukrainy, Ke-
nii, Anglii czy Rosji. 
Zawodniczka Gminnego 
Klubu Sportowego „Tę-
cza” Nowa Wieś Lębor-
ska Ewelina Paprocka 
wywalczyła 3 miejsce 
z czasem - 01:17:33. Za-
wodniczka potwierdziła 
przynależność do czo-
łówki krajowej.W rywa-
lizacji kobiet pierwsze 
miejsce zdobyła Alek-
sandra Ochal Z Zawiszy 
Bydgoszcz z czasem 
01:15:15.

(GB)

Sukces zawodniczki 
GKS „Tęcza”
BIEGI | Ewelina Paprocka - Zawodniczka GKS „Tęcza” zdobyła 3 miejsce na Półmaratonie Am-
berExpo Gdańsk 2015.

Wśród startują-
cych zawodników 
nie zabrakło srebrnej 
medalistki igrzysk 
Olimpijskich w Lon-
dynie Sylwii Bo-
gackiej, medalistów 
mistrzostw Świata i 
Europy. W zawodach 
udział wzięła również 
złota medalistka I 
Europejskich Igrzysk 
Olimpijskich, które w tym 
roku odbyły się w Baku.

 W trwającej trzy dni impre-
zie zawodnicy rywalizowali w 
strzelaniach pneumatycznych 
z pistoletu i karabinu w sze-
ściu kategoriach wiekowych: 
młodzik, młodziczka, junior, 
juniorka, senior, seniorka. 
Zawody stały na bardzo wy-
sokim poziomie. Świadczy o 
tym sześć ustanowionych no-
wych rekordów Polski.

 Z zawodników  klubu LOK 
Lider Amicur najlepiej spisa-
ła się Paula Wrońska, która 
w karabine pneumatycznym 
seniorek była 7 oraz Alicja 
Rzepka, która w pistolecie 

pneumatycznym młodziczek 
zajęła 8 miejsce.

Okazałe puchary i medale 
zwycięzcom wręczali: Bur-
mistrz Łeby  Andrzej Strzech-
miński, Burmistrz Lębork 
Witold Namyślak, Stanisław 
Mazurek właściciel firmy 
Amicus, 

Przewodniczący Rady Nad-
zorczej ZZO w Czarnówku  
Mirosław Lis, Przedstawiciel 

Nadleśnictwa Lębork Mar-
cin Jereczek, Prezes Pomor-
skiego Związku Strzelectwa 
Sportowego  Cezary Stani-
szewski i Delegat Techniczny 
zawodów Grzegorz Śledziń-
ski.

(Br)

6 rekordów 
PolSki z Łeby
STRZELANIE PNEUMATYCZNE | W niedzielę 8 listo-
padazakończyła się w Łebie czwarta edycja międzynaro-
dowych zawodów w strzelaniach pneumatycznych „BALTIC 
CUP”. W tym roku do Łeby zjechało 376 zawodników z Li-
twy, Łotwy, Rosji, Szwecji, reprezentacja Polski seniorów 
i juniorów oraz zawodnicy z 32 polskich klubów.
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Kiedy w 53 minucie za dru-
gą żółtą kartkę boisko musiał 
opuścić młodzieżowiec Ma-
ciej Umański wydawało się, że 
skutecznie broniącym się do 
tej pory gościom będzie trudno 
utrzymać bezbramkowy remis. 
Tymczasem niespodziewanie 
5 minut później objęli prowa-
dzenie, kiedy nastawiona coraz 
bardziej na atak drużyna Pogo-
ni dała się łatwo zaskoczyć. Od 
tego momentu rozpoczął się 
pościg Pogoni. Najpierw Jagu-
ara uratowała poprzeczka po 
pięknym uderzeniu przewrotką 
Sychowskiego. Chwilę potem 
w poprzeczkę trafił Formela. 
Wyborną okazję zmarnował 
także Ilanz, który puścił piłkę 
obok bramkarza, ale i bramki. 
Swoją okazję mieli też goście, 
ale na wysokości zadania sta-
nął bramkarz Pogoni. Wresz-
cie w 86 minucie po rzucie 
wolnym Sychowskiego Mo-
rawski delikatnie zmienił tor 
lotu piłki i ta wpadła przy słup-
ku. Przy golu dla gości stratę 
piłki w środku pola zaliczył 
Kłos. Miał okazję zrehabilito-
wać się w 5, ostatniej minucie 
doliczonego czasu gry. W polu 

karnym ograł obrońcę 
i uderzył mocno, po 
długim słupku.  Piłka 
niestety o centyme-
try minęła słupek. 
„Kolekcjonerzy” re-
misów z Gdańska po 
raz 7 na 14 spotkań 
podzieli się punktami.  
-Szkoda straconych 
punktów na własnym 
boisku, aczkolwiek 
razem z zespołem 
Jaguara zrobiliśmy 
ładne spotkanie. Ki-
bicom mecz mógł się 
podobać, było wido-
wiskowo, a emocje 
trwały do ostatniego 
gwizdka. Uczula-
łem zawodników na 
odprawie, że Jaguar 
ustawi się defen-
sywnie i będą grali 
z kontry. Tak też się 
stało. Złe ustawienie 
w naszej defensywie 
przy stracie piłki pod 
bramką przeciwni-
ka Łukasza Kłosa 
i pierwszym podaniem 
uruchamiamy zawodnika, któ-
ry znalazł się w sytuacji sam 

na sam. Błąd ten był wynikiem 
wcześniejszej sytuacji, gdy za-
wodnik Jaguara otrzymał dru-

gą żółtą kartkę. W nasze sze-
regi wkradło się rozluźnienie 
stąd ten błąd w ustawieniu. 

Od tego momentu stworzy-
liśmy sobie 6-7 stuprocento-
wych sytuacji, że wspomnę 

kapitalne uderzenie 
z przewrotki Sychow-
skiego w poprzecz-
kę, uderzenie Formeli 
także w poprzeczkę, 
Ilanz do pustej bram-
ki, strzał Morawskiego 
czy w ostatniej meczu 
z ostrego kąta uderze-
nie Kłosa. Kto był na 
meczu wie, że było co 
oglądać, szkoda, że za-
kończyło się tylko re-
misem – podsumował 
spotkanie Waldemar 
Walkusz, trener Pogoni. 
Szymon Hartman, tre-
ner Jaguara: - Przyje-
chaliśmy tu nastawieni 
na kontrę i po kontrze 
strzeliliśmy bramkę, 
a mieliśmy szansę by 
strzelić i drugą. W II 
połowie graliśmy 
w osłabieniu i Pogoń 
miała więcej sytuacji, 
więc remis jest spra-
wiedliwym wynikiem. 
Bardzo dobrze bronił 
nasz bramkarz, miał też 

szczęście, bo przecież 
dwa razy piłka trafiała w po-
przeczkę. (jm)

Zremisowali z Jaguarem
PIŁKA NOŻNA | To był widowiskowy i emocjonujący pojedynek, ale zakończył się remisem. 7 listopada w Lęborku Pogoń Lębork zremiso-
wała 1:1 z drużyną Jaguar Gdańsk.
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Mecz miał dramatyczny 
przebieg i trzymał w napię-
ciu do ostatnich piłek. Po 
pierwszej serii gier zawod-
nicy Warty Kostrzyn objęli 
prowadzenie 3:1, jednak 
goście po wygraniu dwóch 
gier podwójnych „powró-
cili do meczu” i do końca 
walczyli o jak najbardziej 
korzystny dla siebie wynik. 
Spotkały się dwie drużyny , 
które zajmują czołowe loka-
ty w tabeli rozgrywek I ligi 
i dysponują podobną siłą 
gry. Najskuteczniejszym 

zawodnikiem lęborskiej 
Pogoni okazał się najmłod-
szy w drużynie 17 - letni 
Sławomir Dosz , zdobywca 
kompletu punktów. Punkty 
dla Pogoni zdobyli: Sławo-
mir Dosz - 2, Marek Prą-
dzinski - 1 oraz pary deblo-
we: J.Perek/M.Prądzinski 
-1 i  bracia Adam/Sławomir 
Dosz -1.Następny mecz lę-
borczanie rozegrają także 
na wyjeżdzie w Warszawie 
ze KS Spójnią 15 listopada 
o godz. 16.00. 

(GB)

ReMiS w koStRzyniu
TENIS STOŁOWY | Cenny remis 5:5 z Kostrzynia nad 
Odrą wywieżli w 5 kolejce spotkań I ligi tenisiści stołowi 
Poltarex Pogoń Lębork. 

Licealiści przegrali mecz 
pomimo wyrównanej walki 
w pierwszym secie. Pozostałe 
trzy mecze kończyły się dopie-
ro po tie breku. Romek Lębork 
pokonał KS Strzebielino 2:1 
po bardzo emocjonującym po-
jedynku. AZS Lębork odniósł 
pierwsze zwycięstwo pokonu-
jąc ZK Joker 2:1, chociaż po 
pierwszym secie można było 
odnieść wrażenie, że zakończy 
się wynikiem 2:0 dla ZK Jo-
ker. AZS nie poddał się i mimo 
gry bez swoich kluczowych 
zawodników zdołał zwycię-
żyć dwa kolejne sety. Ostatni 
mecz tej kolejki to pojedynek 
pomiędzy ubiegłorocznymi 
zwycięzcami KS Baza 44 
Siemirowice a pretendenta-
mi do tytułu mistrza w tym 
roku zespołem Bojan Żubry.  
Walka i emocje na wysokim 
sportowym poziomie. Pierw-
szy set wygrali zawodnicy KS 
Baza 44 pomimo przegrywa-
nia w końcówce 18:20, zdołali 
zwyciężyć do 23. W drugim 
secie zdecydowanie zrewan-

żowali się zawodnicy Bojan 
Żubry, którzy wygrali do 20. 
w ostatnim secie, walka była 
punkt za punkt i w końców-
ce lepszy okazał się zespół 
Bojan Żubry, który nie prze-
grał w tym sezonie meczu.  
Wyrównane pojedynki w te-

gorocznej lidze świadczą 
o wysokim zaangażowaniu 
i poważnym podejściu zespo-
łów do rozgrywek. Emocje 
wzrastają z kolejki na kolej-
kę. Do rozegrania rundy za-
sadniczej pozostało jeszcze 
6 kolejek. Ostatni zespół za-

kończy rozgrywki na rundzie 
zasadniczej, pozostałe zespoły 
będą walczyć w fazie play-off. 
Kolejne mecze w ramach 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 
odbędą się 29 listopada, 6 i 20 
grudnia.

(md)

Emocje podczas rozgrywek siatkówki
SIATKÓWKA | Podczas trzeciej kolejki amatorskich rozgrywek emocji jak zwykle nie bra-
kowało. Trzy spośród czterech meczy kończyły się dopiero po rozegraniu trzeciego seta. Je-
dyny mecz który zakończył się po rozegraniu dwóch setów to pojedynek pomiędzy zespołami 
I LO w Lęborku i Klaja Cafee. 
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