
Środa, 23 grudnia 2015 r.
Nr 23 (96) NAKŁAD 10 000 EGZ.

INWESTYCJA | Meble tapicerowane i skrzyniowe będą powstawały w Łebie. We wtorek 15 grudnia miało miejsce 
oficjalne otwarcie lokalnego zakładu Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb”, którego główna siedziba mieści się w Gdyni.

Fabryka mebli 
działa już w Łebie
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DOTACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.
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W dniu 12 grudnia 2015 roku 
odbyła się uroczysta Sesja 
Rady Miasta w Lęborku 
podczas której obchodzono 
70-lecie powstania Związ-
ku Pszczelarzy w Lęborku. 
Wśród zaproszonych gości 
byli m. in. poseł na Sejm RP 
Kazimierz Plocke, przedsta-
wiciele kleru, władze miasta 
i powiatu oraz pszczelarze.
Były okolicznościowe prze-
mówienia, gratulacje oraz 
prezentacja multimedialna 
obrazująca działania koła na 
przestrzenie 70 lat. Następ-
nie w podniosłej atmosferze 
zostały wręczone statuetki 
i odznaczenia osobom zasłu-
żonym dla pszczelarstwa.
Statuetkę posła na Sejm RP 
Kazimierza Plocke otrzyma-
li: Olgierd Woronowicz – lę-
borski pszczelarz, Ryszard 
Łącki – prezes koła w Byto-

Pszczelarze świętowali 
w Ratuszu
UROCZYSTOŚĆ | 70-lecie powstania Związku Pszczelarzy świętowano podczas uroczystej sesji.

wie, Ryszard Voss – prezes koła 
w Gdyni, Grzegorz Stańczyk 
– skarbnik WZP w Gdańsku. 
Statuetkę ks. dr Jana Dzierżo-
na otrzymał Marian Michno – 
były prezes WZP w Gdańsku
Burmistrz Miasta Lęborka – 
Witold Namyślak wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej  
w Lęborku Maciejem Szrede-

rem wręczyli okolicznościo-
we medale, które otrzymali 
Cezary Stefan Krzemień, Jan 
Zielonka, Leon Pernal, Bogdan 
Wilk, Jan Anisimowicz oraz 
Jan Przychoda.
Wręczane były również od-
znaki Państwowego Związku 
Pszczelarzy. Złotą Odzna-
kę PZP otrzymał Władysław 

Chutko, Srebrną Odznakę PZP 
otrzymali: Zdzisław Małec-
ki dyrektor Zakładu Rolnego 
w Obliwicach, Tadeusz Zielon-
ka, Hans Grubba, Jan Skrok, 
natomiast brązową odznakę 
PZP wręczono Andrzejowi 
Zielonce.

Dyplomem Bene Merenti – 
Dobrze Zasłużony zostali uho-
norowani: Ryszard Franciszek 
Kokosiński, Jan Studziński, 
Kazimierz Walenty Nowak, 
Stanisław Olech, Kazimierz 
Witkowski, Edmund Baliński, 
Krzysztof Roman Szymoniak, 
Waldemar Lenard, Wiesław 
Mielewczyk, Henryk Józef Ho-
lender, Jan Dziadyk, Jan Skrok, 
Stanisław Wójcik, Władysław 
Leyk, Kazimierz Lemek, Ma-
rian Mirosław Kowalczyk, Ja-
rosław Brokom, Jacek Mateusz 
Krysztof, Jan Kozłowski. 

/GB/

Wyjątkowość konkursu polega 
na tym, że to poszczególne or-
ganizacje zakładowe „S” zgła-
szają swoich pracodawców.
– Dyrektor naszego przedsię-
biorstwa pracuje w nim od 
20 lat, zna problemy firmy 
i poszczególnych pracowni-
ków. Nie jest wynajętym me-
nedżerem z zewnątrz i może 
to decyduje o jego otwartej 
postawie.Często siadamy do 
prawdziwych negocjacji, a nie 
do wymuszonych rozmów – 
argumentuje Dariusz Kosior, 
przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w MPWiK w Lęborku.
W sumie wyłoniono dwu-
dziestu laureatów VIII edycji 
konkursu, z województwa po-
morskeigo doceniono również 
Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o. w Chojnicach.
Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie 

przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnie-
nia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandy-
datów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „So-
lidarności”. Wyróżnione firmy 
szanują prawa pracowników 
oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. Certyfikatem moż-
na się posługiwać przez okres 
trzech lat.
Człowiek powinien być i jest 
przed kapitałem. Ideą konkur-
su jest promowanie stałego 
zatrudnienia – podkreśla Piotr 
Duda, szef Związku i przy-
pomina, że takie zatrudnienie 
wpływa na bezpieczeństwo 
pracy, a także na działalność 
związków zawodowych. – Na-
grodzeni pracodawcy pokazu-
ją, że to jest możliwe – dodaje 
Duda. /GB/

MPWIK przyjazny 
pracownikom
NAGRODA | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku zostało laureatem konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Ten konkurs or-
ganizowany przez NSZZ Solidarność pod patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy promuje pracodawców prze-
strzegających m.in. prawa pracy i prawa pracowników 
do zrzeszania się w związki zawodowe oraz dbających 
o dialog społeczny na poziomie zakładowym.
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Atomowy Autobus jest 
projektem edukacyjnym 
Fundacji FORUM ATO-
MOWE. Celem projek-
tu jest przekazywanie, 
między innymi, uczniom 
wiedzy z dziedziny ener-
getyki jądrowej i promie-
niotwórczości i uświada-
mianie, że energia ta jest 
bezpieczna dla wszyst-
kich. Pracownicy Fun-

dacji pokazali dzieciom 
z klas II – VI ciekawe 
prezentacje i doświad-
czenia z zakresu fizyki 
jądrowej oraz ochrony 
radiologicznej, zademon-
strowali jak działa typo-
wa elektrownia jądrowa 
za pomocą specjalnie 
przygotowanych modeli 
i makiet.
/GB/

Atomowy autobus w Łebie
RELACJA | Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Łebie odwiedził Atomowy Autobus. Uczniowie szkoły 
uczestniczyli w ciekawych prezentacjch i doświadczeniach z zakresu fizyki jądrowej oraz ochrony radiologicznej.
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Wesołych Świąt

Otwarcie zakładu w Łebie 
zgromadziło lokalnych sa-
morządoców i przedstawi-
cieli inwestora - wszystkich 
przybyłych gości powitał 
Grzegorz Czerski - prezes 
zarządu  Meblarskiej Spół-
dzielni Pracy „Dąb”. W spo-
tkaniu uczestniczyli: Teresa  
Ossowska-Szara - starosta 
powiatu lęborskiego, An-
drzej Strzechmiński -  Bur-
mistrz Miasta Łeby, Elżbieta 
Godderis - zastępca starosty 
powiatu  lęborskiego, Zdzi-
sław Stasiak - Przewodni-
czący Rady Miasta Łeba oraz  
Wanda Konieczna - dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Lęborku.
Podczas zwiedzania zakładu 
inwestor chwalił współpracę 
z miastem, powiatem i Po-
wiatowym Urzędem Pracy, 
informował także o planach 
rozwoju firmy.
- Z zakładem w Łebie wiąże-
my duże nadzieje, jeśli chodzi 
o rozwój firmy i zwiększe-

Nowy zakład, nowe miejsca pracy
INWESTYCJA | Otwarcie fili Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb” w Łebie to świetna wiadomość dla miasta i dla mieszkańców. Łeba, która 
wcześniej była kojarzona tylko z turystyką i przetwórstwem rybnym otrzymała w ten sposób całoroczny zakład z nowej branży, mieszkańcy 
mogą natomiast liczyć na zatrudnienie. 

nie zdolności produkcyjnych. 
Chcielibyśmy stworzyć w tym 
miejscu sprawną jednostkę pro-
dukcyjną, zdolną do szybkiej 
i wyspecjalizowanej produkcji 
dużych partii mebli tapicero-
wanych. Docelowo - zakład 
produkować ma około 4000 
jednostek miesięcznie. Chce-
my systematycznie podnosić 
zatrudnienie jednocześnie sty-
mulując naszych pracowników 
do poprawy własnych kompe-
tencji oraz wzrostu wydajności 
– zapowiedział Kamil Kurasz, 
rzecznik prasowy MSP „Dąb”.
Aktualnie zakład w Łebie za-
trudnia 40 pracowników. Do-
celowo planowane jest zatrud-
nienie do 90 osób pracujących 
na dwóch zmianach. Firma 
poszukuje do pracy głównie 
doświadczenych tapicerów, 
szwaczek i stolarzy (monta-
żystów). Co ciekawe – szanse 
na zatrudnienie mają również 
osoby bez doświadczenia, in-
westor zapewnia, że wszystkie 
osoby zainteresowane pracą, 
nie posiadające odpowiedniego 
doświadczenia zostaną prze-
szkolone i gruntownie  przygo-
towane do zawodu.

O fIRmIE 

Firma istnieje od 1950 
roku z siedzibą w Gdyni. 
Dynamiczny rozwój na-
stąpił w latach 90 tych XX 
wieku. Inwestycje w no-
woczesne technologie 
spotkało się z wieloma 
wyróżnieniami. Firma 
posiada szeroką bazę 
kontrahentów i dystry-
butorów w Polsce i na 
świecie. Aktualna oferta  
obejmuje zarówno meble 

tapicerowane (narożniki, 
sofy, zestawy i tapczany) 
jak i skrzyniowe (systemy 
modułowe, sypialnie, łóż-
ka oraz szafy). Produkcja 
w zakładzie będzie cało-
roczna.

 
W sprawie pracy w zakła-
dzie w Łebie można się 
kontaktować pod adresem  
mailowym: mrekwart@
dab.gdynia.pl
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Autobusy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
kursować będą następująco:

24.12.2015r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie 
z rozkładem jazdy w dzień powszedni: 
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 
linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:48 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 16:03 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz).

25.12.2015r. (Boże Narodzenie), 26.12.2015r. (drugi dzień świąt) 
- kursować będą autobusy linii nr 2, nr 4, nr 5, nr 20 : 
 – linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz     

według rozkładu w święta, od godz. 9:58 
(Cmentarz kierunek Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 
(Pl. Piastowski zjazd).

- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz
według rozkładu w święta, godz. 9:43 
(Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do godz. 9:58.

- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 
(Sportowa kierunek Lubowidz) do godz. 19:30 (Sportowa).

- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa
według rozkładu w święta, godz. 09:15 
(Plac Piastowski kierunek Sportowa) do godz. 09:30.
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski. 

31.12.2015r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie 
z rozkładem jazdy w dzień powszedni:
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 
linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz).

01.01.2016r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje.
W dniach 23 grudnia 2015r. – 3 stycznia 2016 r. z uwagi 
na przerwę świąteczną w szkołach zawieszone zostają kursy szkolne.

KOMUNiKACJA MiEJSKA W ŚWięTA BOżEGO NARODZENiA i NOWy ROK
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Wizyta miała charakter świą-
teczny, a przedszkolaków 
przyjęła doradca burmistrza 

Alicja Zajączkowska.Były 
kolędy, życzenia, słodkości 
i piękne prezenty – ręcznie 

wykonane przez rodziców 
przedszkolaków bombki.

/GB/

Świąteczna wizyta w Ratuszu
WiZyTA | W środę 16 grudnia ratusz odwiedzili mali goście z Przedszkola nr 5.

Wieczór sylwestrowy roz-
pocznie się  o godzinie 
23.00 na Placu Pokoju. 
Pierwszym punkt programu 
tu przywitanie mieszkańców 
i muzyka. Główna gwiazda 
muzyczna – zespół The Ki-
tels zaprezentuje najwięk-
sze przeboje sylwestrowe 
o godzinie 23.15. Kwadrans 
przed północą rozpoczną się 
konkursy z nagrodami dla 
publiczności,a  tuż przed 
zakończeniem starego roku 
lęborczanie usłyszą życze-
nia noworoczne od władz 
miasta. 
Tradycyjnym i widowisko-
wym elementem przywitania 
Nowego Roku będzie pokaz 

sztucznych ogni, który roz-
pocznie się tuż po Północy. 
Zespół The Kitels zagra na 
Placu Pokoju do godziny 
0.40, wtedy też zakończy się 

miejska impreza. 
Organizator nocy sylwestro-
wej to Centrum Sportu i Re-
kreacji.

/GB/

Sylwester na Placu Pokoju
ZAPOWiEDŹ |  Będzie głośno, kolorowo, atrakcyjnie i hucznie. Tak właśnie zapowiada się 
miejska impreza sylwestrowa, która rozpoocznie się na Placu Pokoju w czwartek 31 grudnia 
o godzinie 23.
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Zwierzęta pojawią się 
w szopce w Wigilię w go-
dzinach popołudniowych 
(ok. 14.00).  Po pasterce 
przy szopce zaplanowane 
jest wspólne kolędowanie.
W pierwszy i drugi dzień 
Świąt kolędowanie od-
będzie się w godzinach 
12.30-13.30, a w niedzie-
lę 27 grudnia w godzinach 
14.15-15.15. Tego dnia przy 
szopce wystąpi także Schola 
„Boże Ludki” z Parafii NMP 
Królowej Polski, zaplano-
wane są także konkursy dla 
najmłodszych.
Organizatorzy - Miasto Lę-

bork, Franciszkanie, LCK 
Fregata, Nadleśnictqwo Lę-
bork i Cewice, Parafia Br. A. 
Chmielowskiego z Mostów, 

PCE – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych - serdecznie  
wszystkich zapraszają.

/GB/

Żywa szopka na święta
ŚWIĘTA | Podobnie jak w ubiegłym roku, w dniach 24-27 grudnia 
br. będzie można podziwiać żywą szopkę na Placu Pokoju. Będzie też 
wspólne kolędowanie.

fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k



5www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Podobnie, jak w ubiegłych 
latach bazą WOŚP w Łebie 
będzie Rybackie Centrum 
Kultury i Formacji „Bole-
niec” (Al.Św Jakuba Apo-
stoła 25). Początek orkie-
strowania zapowiedziano 
na godzinę 11, gdy na ulice 
miasta wyjdą wolontariu-
sze..
- Na razie zarejestrowa-
ło się 26 wolontariuszy. 
W styczniu na pewno bę-
dzie ich więcej - mówi 
Michał Sałata, asystent ds. 
Kultury i Sportu w UM 
Łeba.
Poczas wydarzenia w Cen-
trum Kultury odbędą się 
konkursy, występy lokal-
nych zespołów i loterie 
fantowe. Organizatorzy 
chcą wystawić na licy-
tacje takze  wyjątkowo 
atrakcyjne i nietuzinkowe 
przedmioty a nietypowym 
punktem imprezy będzie 
tradycyjna, styczniowa ką-
piel Morsów.
Wiadomo już, że podczas 
finału WOŚP w Łebie wy-

WOŚP w regionie
ZAPOWIEDŹ | 10 stycznia w całej Polsce będzie można usłyszeć charakterystyczne dźwięki 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poznaliśmy szczegóły wydarzeń związanych z dwudzie-
stą czwartą edycją WOŚP w Lęborku i Łebie.

stąpi zespół Wave, gwiazdą 
muzyczną będzie koncert 
gdyńskiej grupy „Farba”, 
znanej z takich utworów, jak 
„Chcę tu zostać”, „Nie mów 
mi, że” i „Jeśli zechcesz”.
Orkiestrowanie zakończy 
tradycyjne „światełko do 
nieba”.W ubiegłym roku na 
finale WOŚP w Łebie ze-
brano około 5,7 tys. złotych. 
W tym roku organizatorzy 
chcą pobić ten wynik.
W Lęborku bazą oriekstro-
wania będzie natomiast aula 
Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Informatycznych przy ul. 
Marcinkowskiego 1, gdzie 
o godzinei 12 rozpocznie się 
impreza integracyjna, pod-
czas której wystąpią dzie-
ci i młodzież z lęborskich 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz 
placówek kulturalnych, wy-
stąpią także loklane zespoły 
rockowe.
- Ponad 180 wolontariuszy 
w godz.  900-1600 kwesto-
wać będzie na głównych 
ulicach miasta oraz przy 
kościołach – zapowiadają 
organizatorzy.
Ok. godz. 1800 odbędzie się 
losowanie fantów głównych. 
Wszyscy, którzy wcześniej 
nabyli los za 2 zł, będą mo-
gli przy odrobinie szczęścia 
wylosować m.in. okno, ro-
wer, sprzęt agd oraz wiele 
innych atrakcyjnych fantów. 
Ok. godz. 19:00 wystąpi 

gwiazda wieczoru – trój-
miejski  zespół MJUT. Ta 
grupa zadebiutowała w 2007 
r. piosenką „Do końca 
wszystkiego”. Pierwsza pły-
ta, „Akcja ratowania ślima-
ków”  ukazała się w 2011 r., 
drugi album pt. „9” ukazał 
się niemal 5 lat po debiucie. 
Podczas występów na scenie 
lęborskiego „Mechanika” 
będą prowadzone licytacje, 
w których oprócz gadżetów 
WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, będzie można 
wylicytować specjalnie wy-
konaną srebrno-bursztyno-
wą statuetkę, która nawią-
zuje do tegorocznej myśli 
przewodniej XXIV Finału 
WOŚP. Projekt przygoto-
wała pani Halina Krewniak, 
prezes Stowarzyszenia TAK, 
a wykona ją Firma Odlew-
nicza „Olimpia” z Mostów. 
Trzy takie statuetki zostaną 
zlicytowane podczas lębor-
skiej imprezy w auli „Me-
chanika” ok. godz. 17 30, 
a jedna w trakcie licytacji 
internetowej Allegro –  od 
stycznia 2016r.  Cena wy-
woławcza statuetki - 100 zł.
Ponadto tego dnia na placu 
Pokoju w godz. 1100 – 1400 
odbędzie się pokaz pojaz-
dów militarnych, strażac-
kich i motocykli. Również 
w specjalnie przygotowa-
nym basenie strażackim 
odbędzie się kąpiel Morsów 
Łebskich. 
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Samochód, którym jechał 
poszukiwany, zatrzymali 
do kontroli drogowej w po-
wiecie lęborskim funkcjo-
nariusze z Placówki Straży 
Granicznej z Władysławo-
wa. Mężczyzna okazał im 
nie swój dowód osobisty. 
Posługiwał się dokumentem 
uzyskanym przestępczym 
sposobem. Podając się za 
brata bliźniaka, „wyrobił” 
sobie dowód w miejsce rze-
komo utraconego. Miał też 
przy sobie kartę kredytową 
wystawioną na brata.
Podczas sprawdzenia da-
nych wyszło na jaw, że męż-
czyzna o tym samym nazwi-
sku, ale innym imieniu, jest 
poszukiwany przez wymiar 
sprawiedliwości za uchyla-
nie się od obowiązku opieki 
oraz za jazdę samochodem 
w stanie nietrzeźwości. Miał 
to być brat bliźniak legity-
mowanego.
- Ale strażnicy graniczni 

nabrali podejrzeń, 
że mogą mieć do 
czynienia właśnie 
z poszukiwanym, 
który posługuje 
się dowodem bra-
ta. I nie mylili się 
- podkreśla por. SG 
Andrzej Juźwiak, 
rzecznik prasowy 
Komendanta Mor-
skiego Oddziału 
Straży Granicznej 
w Gdańsku
Dalsze czynności 
z udziałem mężczy-
zny funkcjonariu-
sze przeprowadzili 
w lęborskiej Policji, 
która prowadziła 
poszukiwania. Toż-
samość potwierdzo-
no poprzez identyfikację 
odcisków linii papilarnych. 
Mężczyznę zatrzymano 
i osadzono w Komendzie 
Powiatowej Policji w Puc-
ku. W bazie CEPiK (Cen-

tralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców) znajdował się 
wpis o trzyletnim zakazie 
prowadzenia pojazdów do 
2016 roku.Straż Granicz-
na wszczęła postępowanie 
w sprawie wyłudzenia po-

świadczenia nieprawdy przy 
wystawieniu dokumentu 
tożsamości, posługiwania 
się nim oraz złamania sądo-
wego zakazu. 38-latek trafi 
do aresztu w Wejherowie.

/GB/

Podawał się za swojego 
brata bliźniaka
ZATRZYMANIE | 38-letniego mieszkańca województwa pomorskiego, który - by nie trafić za 
kratki - podawał się za swojego brata bliźniaka, zatrzymała w Lęborku Straż Graniczna. Mężczy-
zna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Wizyta miała charakter pre-
wencyjny, celem było zwró-
cenie uwagi na prawne kon-
sekwencje niewłaściwych, 
niezgodnych z prawem dzia-
łań młodzieży i zachowań 
godzących w inną osobę.
W czwartek 17 grudnia po-
licjanci zajmujący się pre-
wencją kryminalną zostali 
zaproszeni przez dyrekcję 
Zespołu Szkół Katolickich 
w Lęborku na spotkanie 
z gimnazjalistami w celu 
przeprowadzenia zajęć in-
formacyjno-prewencyjnych 
na temat przemocy oraz 
cyberprzemocy i odpowie-
dzialności karnej nieletnich. 
W pierwszej części spotka-
nia policjantka zajmująca 
się problematyką przemo-

cy i prewencją kryminalną 
omówiła aspekty prawne za-
chowań związanych z nęka-
niem i przemocą psychiczna 
w szkole. Poinformowała 
również o odpowiedzialno-
ści karnej nieletnich w przy-
padkach popełnienia przez 
nich czynów karalnych. 
Drugą część pogadanki 
przeprowadził policjant, 
który przedstawił proble-
matykę cyberprzemocy oraz 
zagrożeń płynących z nie-
właściwego użytkowania 
Internetu m.in. dotyczących 
ochrony wizerunku przy ko-
rzystaniu z portali społecz-
nościowych.
Wizyta miała charakter pre-
wencyjny.

/GB/

O agresji na spotkaniu 
z uczniami
SPOTKANiE | Policjanci z Lęborka przeprowadzili w pry-
watnym gimnazjum w Lęborku spotkania z młodzieżą na te-
mat zagrożenia jakie niesie przemoc i agresja w szkole oraz 
w Internecie.
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W spotkaniu, które miało 
miejsce 14 grudnia uczest-
niczyła Elżbieta Goddersi, 
wicestarosta lęborski. Przed-
stawicielka powiatu, wspól-
nie z Zdzisławem Kordą 
Kierownikiem PCPR w Lę-
borku złożyła wszystkim 
obecnym najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne.

Ogromne wrażenie na dzie-
ciach wywarła sztuka pt. 
„Teatralne ABC” w wyko-
naniu aktorów z Narodo-
wego Teatru Edukacyjnego 
im. Adama Mickiewicza 
z Wrocławia. Nie zabrakło 
również św. Mikołaja, który 
obdarował dzieci słodko-
ściami. /GB/

Świąteczne spotkanie 
rodzin zastępczych
RELACJA | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 
zorganizowało Świąteczne Spotkanie Rodzin Zastępczych 2015.
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W niedzielę 13 grud-
nia, po godz. 12-stej, 
dyżurny lęborskiej 
komendy przyjął zgło-
szenie o mężczyźnie, 
który chce odebrać so-
bie życie.
- Natychmiast urucho-
miliśmy przewidziane 
na takie okoliczności 
procedury, gdyż należa-
ło ustalić miejsca przebywania 
mężczyzny. Już po kilku mi-
nutach policjanci na strychu 
w jednej z kamienic w centrum 
miasta, znaleźli mężczyznę, 
który chciał skoczyć z okna - 
relacjonuje asp. sztab. Daniel 

Pańczyszyn, oficer prasowy 
KPP Lębork.
Po kilkuminutowej rozmowie 
policjanci namówili niedoszłe-
go samobójcę do wyjścia ze 
strychu, po czym przekazali go 
ekipie pogotowia ratunkowe-
go. /GB/

Uratowali niedoszłego samobójcę
DZiAŁANiA POLiCJi | Policjanci uratowali 34-latka z Lębor-
ka, który chciał odebrać sobie życie. Dzięki szybkiej reakcji funk-
cjonariusze zapobiegli tragedii.
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W spotkaniu udział wzięli: 
Teresa Ossowska-Szara-
,starosta Lęborski, Elżbieta 
Godderis, wicestarosta lę-
borski, Tadeusz Adamejtis, 
pełnomocnik Marszałka 
Województwa Pomorskie-
go ds. polityki senioralnej, 
Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka, Ryszard Wittke, 
wójt Gminy Nowa Wieś Lę-
borska, Marian Kurzydło, 
sekretarz Miasta Lębork, 
Dorota Kidrowska, peł-
nomocnik ds. Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Lęborskiego oraz przedsta-

wiciele organizacji pozarzą-
dowych.
Na zakończenie spotkania 
Teresa Ossowska-Szara 
przekazała na ręce seniorów 
folder pn. „Przewodnik Se-
niora”, który usprawni oso-
bom starszym możliwość 
kontaktowania się w miarę 
potrzeb z różnymi instytu-
cjami, jednostkami w 2016 
roku.
Folder można pobrać w Wy-
dziale Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Lęborku (pok. 
129). /GB/

O seniorach na spotkaniu
SPOTKANIE | W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku zorganizowano spotkanie na temat 
działań dla seniorów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Lęborskiego.
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Udział w szkoleniu wzięli po-
licjanci pionu prewencji. Tego 
typu szkolenia prowadzone są 
systematycznie co kilka mie-
sięcy w ramach doskonalenia 
zawodowego policjantów.
Przez kilka godzin, w ponie-
działek 14 grudnia, policjanci z 
lęborskiej komendy doskonali-
li swoje umiejętności posługi-
wania się bronią służbową. W 
szkoleniu udział wzięli zarów-
no policjanci służb prewencji 
i ruchu drogowego. Szkolenie 
prowadzone było przez specja-
listę wyszkolenia strzeleckiego 
lęborskiej policji.
Strzelnicę na szkolenie udo-
stępniło Dowództwo Jednostki 
Wojskowej z Lęborka.
Lęborscy policjanci, pełniący 

na co dzień służbę na ulicach, 
jak większość funkcjonariuszy 

w kraju, dysponuje nowocze-
snym wyposażeniem strze-

leckim - pistoletami -  Walter 
P-99, Glock 17 i 19. /GB/

Policjanci na strzelnicy
DZIAŁANIA POLICYJNE | Funkcjonariusze z Lęborka doskonalili na strzelnicy wojskowej 
swoje umiejętności posługiwania się bronią służbowa.
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W projekcie partnerami są: 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Wicku, Szkoła 
Podstawowa w Szczenurzy, 
Słowiński Park Narodowy, 
Pałac Poraj i Stowarzysze-
nie Rozwinąć Skrzydła
Grant ma zostać wykorzy-
stany na takie działania 
jak: konkurs przyrodniczy 
o znajomości Flory i Fauny 
SP N oraz Lasów Państwo-
wych Nadleśnictwa Lębork, 
konkurs na najciekawszą 

inicjatywę proekologiczną 
w Szkołach, proekologiczny 
Rajd Nordic Valking i kon-
kurs fotograficzny o przyro-
dzie gminy Wicko.
Stowarzyszenie planuje rów-
nież stworzenie konkursu 
o znajomości Polskich Par-
ków Narodowych (w Gmi-
nie Wicko i zaprzyjaźnionej 
Gminie Nawojowa) i reali-
zację zawodów -  „jazda na 
byle czym”.
/GB/

Dofinansowanie
dla stowarzyszenia 
„Inicjatywa”
DOTACJA | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Wicko „Inicjatywa” otrzymało grant 
w wysokości 25 tys. złotych jako lider projektu 
partnerskiego pn. „Zielone światło dla ekoro-
zwoju Gminy Wicko”.

Uroczystość zorganizował 
Zarząd Oddziału Powiatu 
Lęborskiego. Podczas spo-
tkania nie zabrakło historii 
ZNP, wspomnień, okoliczno-

ściowego tortu, czy uhono-
rowania najstarszej stażem 
lęborskiej członkini ZNP, 
Pani Zofii Lechończak.
/GB/

Rocznica działalności 
ZNP w Lęborku
ŚWięTO | We wtorek 15 grudnia zorganizowano regionalne 
uroczystości z okazji 110-rocznicy Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W wydarzeniu tym brała udział Teresa Ossowska-
Szara, starosta lęborski.
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Jest jeszcze nieco cza-
su - wiersze składać 
należy do 3 lutego - 
a powinno ich być od 
2 do 4.  Z okazji „doj-
rzałości” konkursu – 
w końcu osiemnastka 
– wszyscy uczestnicy 
będą mogli dodat-
kowo wziąć udział 
w slamowym turnieju 
jednego wiersza i za-
prezentować swoje 
teksty. I tutaj publiczność bę-
dzie wybierała ten najlepszy, 
najciekawszy czy też najle-
piej zaprezentowany.
Konkurs skierowany jest do 
młodzieży szkolnej - uczniów 
gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu lę-
borskiego. Prace mają obej-
mować od 2 do 4 wierszy 
o tematyce miłosnej.
Organizatorzy podkreślają, 
że prace należy opatrzyć go-
dłem. To samo godło winno 
występować na dołączonej 
kopercie zawierającej we-
wnątrz nazwisko autora, nu-

mer telefonu, e-mail, nazwę 
szkoły, nazwisko opiekuna.
Dla najbardziej obiecującego 
młodego poety zostanie zor-
ganizowany autorski wieczór 
poezji z możliwością wydania 
pierwszego tomiku wierszy.
Rozstrzygnięcie konkursu od-
będzie się w piątek 12 lutego 
2016 r. o godz. 17.00 w klu-
bie biblioteki. Podczas finału 
biblioteka zorganiuje  Slam 
Poetycki: uczestnicy wygło-
szą publicznie swoje wiersze, 
a publiczność wybierze naj-
ciekawszy z nich. Dla zwy-
cięzcy slamu przewidziano 
dodatkową nagrodę. /GB/

Konkurs poezji 
miłosnej Szeptem
KONKURS | Już po raz osiemnasty Biblioteka Miejska w Lę-
borku zaprasza młodzież z powiatu lęborskiego do udziału 
w Konkursie Poezji Miłosnej „Szeptem”. Zachęcamy do pisania 
o uczuciach, wrażeniach i impresjach, do przelewania swoich 
przemyśleń na papier. Można pisać o gorącej, zmysłowej miłości 
i o cudownych uczuciach do najbliższych w domu rodzinnym.

Wyjazd do Gdyni zorganizo-
wano w niedzielę 20 grudnia, 
uczniami opiekowali się na-
uczyciele -  I. Dawidziuk, G. 
Pośpieszna, K. Borowska i M. 
Borzeszkowska.
Mnóstwo atrakcji przygoto-
wała Fundacja Sport na Zdro-
wie. Mecz piłki nożnej zagrała 
m.in. drużyna żeglarzy, w któ-

rej wystąpili znani sportow-
cy. Była to czwarta odsłona 
akcji, której hasło brzmi „Po-
magajmy uwalniać oddech”. 
Przygotowano gry i zabawy 
plastyczne i edukacyjne dla 
dzieci, przy udziale pracow-
ników Studia Experyment. 
Niewątpliwą atrakcją była 
możliwość fechtowania, gry w 

tenisa, zajęć judo czy „żeglo-
wania” na symulatorze żeglar-
skim. Szczególnym zaintere-
sowaniem chłopców cieszyły 
się ćwiczenia z zawodnikami 
uprawiającymi football ame-
rykański - stroje zawodników 
przypadły chłopcom do gustu. 
Śnieżynki rozdawały słody-
cze i drobne podarunki. Po 

raz pierwszy dzieci z Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej 
mogły poczuć się jak gwiazdy 
telewizji czy radia - udzielały 
wywiadów reporterom Radia 
Gdańsk i TVN. Sfotografowa-
ły się także z byłym ministrem 
sportu, mistrzem olimpijskim 
w wioślarstwie, Adamem Ko-
rolem. /UG/

Uczniowie w Gdynia Arena
WYJAZD | Grupa dzieci z  Zespołu Szkół im Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej  wzięła 
udział w spotkaniu z Mikołajem, które odbyło się w hali Gdynia Arena.
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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

Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
2D/3D
USA/akcja/przygodowy/
136 minut

„Gwiezdne wojny: Przebudze-
nie Mocy„ to VII odsłona kul-
towej sagi „Gwiezdne wojny”. 
Za reżyserię odpowiada J.J. 
Abrams („ Super 8 „, „ W ciem-
ność. Star Trek „). W obsadzie 
zobaczymy zarówno gwiazdy 
znane z poprzednich części ( 
Harrison Ford , Mark Hamill , 
Carrie Fisher ), jak i nowe twa-
rze, m.in. Johna Boyegę , Daisy 
Ridley i Oscara Isaaca. Gwiezd-
ne wojny w reżyserii George’a 
Lucasa trafiły na ekrany 25 
maja 1977 roku. Choć film 
początkowo wyświetlano tylko 
w 32 amerykańskich kinach, 
szybko pobił rekordy fre-
kwencji, przeszedł do klasyki 
i całkowicie odmienił oblicze 
kinematografii. Kluczem do 
tego niezwykłego sukcesu była 
formuła „space opery”, łączą-
cej elementy baśni, westernu i 
fantasy z niezwykłymi efektami 
specjalnymi, czerpiącej z mi-
tologii i kultur całego świata. 
George Lucas, wizjoner, sce-
narzysta i reżyser Gwiezdnych 
wojen, stworzył wypełnione 
tajemniczą Mocą gwiezdne 
uniwersum, którego trzonem 
jest sześć pełnometrażowych 
filmów. Już w grudniu 2015 
roku filmowy świat Gwiezd-
nych wojen powiększy się o 
kolejną opowieść: „Gwiezdne 
wojny: Przebudzenie Mocy” – 
jeden z najbardziej wyczekiwa-
nych filmów ostatnich lat.

Koncert Olgi Szomań-
skiej „Kolędowa” to przede 
wszystkim najpiękniejsze 
polskie oraz światowe kolędy 
i pastorałki: Lulajże jezuniu, 
Cicha noc, W żłobie leży, Bóg 
się rodzi, Dzisiaj w Betlejem, 
Jezus Malusieńki, Wśród noc-
nej ciszy. W tym niezwykłym 
świątecznym koncercie usły-

szymy również nastroje utwo-
ry Zbigniewa Preisnera (Całą 
noc padał śnieg, Kolęda dla 
nieobecnych), nowe akustycz-
ne wersje przebojów Piotra 
Rubika (Miłość to wierność 
wyborowi, Strumień, Niech 
mówią że to nie jest miłość) 
oraz Anny German (A kiedy 
wszystko zgaśnie), a także 

wybrane utwory z autorskiej 
płyty „Nówka”.

Olga Szomańska - aktorka, 
wokalistka, laureatka Super-
Jedynki Festiwalu w Opolu, 
Grand Prix Festiwalu Jedyn-
ki Sopot oraz Festiwalu Top 
Trendy za piosenkę „Niech 
mówią, że to nie jest miłość” 
(z oratorium „Tu es Petrus” 

Piotra Rubika). Obecnie wy-
stępuje w widowisku muzycz-
nym „Krzyżacy rock-opera” 
w roli Danuśki Jurandówny 
oraz jako fryzjerka Paulette 
w musicalu „Legalna blon-
dynka”. W kwietniu 2014 
roku dołączyła do obsady se-
rialu „M jak Miłość” w roli 
Marzenki. /GB/

Olga Szomańska zaśpiewa kolędy
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” i Parafia Ojców Franciszkanów w Lęborku zapra-
szają na koncert kolęd w wykonaniu Olgi Szomańskiej. Koncert odbędzie się we wtorek, 5 stycznia 
2016 roku , w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Początek o godzinie 19:00. Wstęp wolny. 

Kabaret istnieje od 2002 
roku. Grupę tworzy dwoje ak-
torów byłego kabaretu Potem 
(Dariusz Kamys i Joanna Ko-
łaczkowska), pianista Łukasz 
Pietsch oraz Tomasz Majer, 
który współpracuje z ekipą 
od 2003 r. Jednak największą 
gwiazdą zespołu jest Joanna  
Kołaczkowska, zwana „Chu-
dą”. Powala nie tylko swoim 
urokiem, ale i zmysłem ko-
micznym. Jest genialną autor-
ką tekstów kabaretowych.

Kabareciarze przedstawią 
w Lęborku program „Tak, że 
o.”. Oto jego opis:

Można naćkać instrumentów 
muzycznych, scenografii, dy-
mów i świateł, fajerwerkiem 
brzdęknąć, wąsy dokleić, ko-
stiumy oszałamiające przy-
taszczyć, a mimo to widzów 
nie ogłuszyć. „Tak, że o” mami 
więc prostotą i skromnością. 
Mniej wydatków, więcej ko-
rzyści. A i kabaretowa tradycja 
w tej formie lepiej się uchowa. 
Kobieta koń? potrzebujemy 

do tego kobiety i konia. Ale 
po co tak zaraz szaleć? Niech 
to nic nie kosztuje! Do ske-
czu „Kobieta koń” wystarczy 
tylko kobieta. Tak, że o.”Tak, 
że o” to jednocześnie spotka-
nie z klasyką - czyli źródłem 
kabaretu. Rozśmieszanie tra-
dycyjnymi środkami wyrazu, 
a także standardowymi tema-

tami: egzamin, baba u leka-
rza, mąż i żona, upierdliwa 
sąsiadka, policjant, zboczeniec 
w krzakach, wieśniak w pan-
terce, opowiadanie kawału, 
anegdoty... Konferansjer, jego 
postawa i wyprowadzony ze 
starannością gest - to wyraźne 
ozdobniki, ale również odda-
nie hołdu tradycji estradowej. 

Jednocześnie poddanie jej de-
likatnej kpinie. Klasyka nie 
omija też reakcji publiczności, 
ani na nasze szczęście - bisów.

Bilety w cenie 45 złotych 
dostępne są w kasie kina oraz 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej „Brama Kaszubskie-
go Pierścienia” przy alei Nie-
podległości 6. /GB/

Kultowy kabaret 
wystąpi w Lęborku
KABARET | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ kabaretu Hrabi. Spektakl jed-
nej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup kabaretowych w Polsce odbędzie się w po-
niedziałek, 7 marca 2016 roku, w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12. Początek o godzinie 18:00.

ŚroDa, 23.12.2015
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (2D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: 
        Przebudzenie Mocy 
        (3D napisy)

Czwartek, 24.12.2015
Kino nieczynne

Piątek, 25.12.2015
Kino nieczynne

Sobota, 26.12.2015
14:00 – Gwiezdne wojny: 
          Przebudzenie Mocy 
          (2D dubbing)
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny:
         Przebudzenie Mocy 
         (3D napisy)

NieDziela, 27.12.2015
14:00 – Gwiezdne wojny: 
          Przebudzenie Mocy 
          (2D dubbing)
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny:
         Przebudzenie Mocy 
         (2D napisy)

PoNieDziałek, 28.12.2015
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (2D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny:
         Przebudzenie Mocy 
         (3D napisy)

wtorek, 29.12.2015
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny:
         Przebudzenie Mocy 
         (3D napisy)

ŚroDa, 30.12.2015
17:00 - Gwiezdne wojny: 
         Przebudzenie Mocy 
         (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny:
         Przebudzenie Mocy 
         (2D napisy)

Czwartek, 31.12.2015
Kino nieczynne
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Od października do grudnia 
2015 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Lęborku odbywały się za-
jęcia kaligrafii. Uczestniczyły 
w nich dzieci, młodzież i do-
rośli, a ze względu na dużą 
liczbę chętnych utworzyliśmy 
dwie grupy. W tajniki sztu-
ki pisania wprowadzała Ewa 
Lendzion. Uczestnicy pozna-
wali różne style, uczyli się 
cierpilwości i precyzji.

-W nowym roku planujemy 

kontynuowanie warsztatów 
do czerwca 2016 r. Zaprasza-
my wszystkich chętnych już 9 
stycznia (sobota) o godz. 9.30 
do laboratorium(2 piętro). 
Zapisy w sekretariacie biblio-
teki. Koszt calego cyklu 48 zł. 
Harmonogram spotkań do-
stępny będzie po nowym roku 
– zapowiada Zofia Biskupska-
Lisiecka, dyrektor lęborskiej 
biblioteki.

/GB/

Warsztaty kaligrafii
ZAJęCiA | Od stycznia w Bibliotece Miejskiej w Lęborku ruszą 
ponownie warsztaty z kaligrafii. Zajęcia potrwają do czerwca 
2016 roku, koszt całego cyklu wyniesie 48 złotych.
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przeglądaj online na  

expressrolniczy.pl

 tel. 796 944 155

JUŻ DOSTĘPNY

NOWy 
NUMER

-Minął rok, warto więc pod-
sumować dotychczasowe 
działania i wskazać co waż-
nego udało sie osiągnąć, a co 
jest jeszcze przed nami – pisze 
w swoim Informatorze radny 
Artur Obolewski - W pracy 
radnego ważny jest kontakt 
z mieszkańcami i pomoc 
w rozwiązywaniu zgłaszanych 
problemów. Dlatego każdy 
z radnych przypomniał swój 
numer telefonu, adres mailo-
wy. Staram się na bieżąco re-
agować na wszelkie zgłaszane 
tematy i w miarę możliwości 
pomagać w ich realizacji - za-
znacza miejski radny.

Radna Janina Pujsza z kolei 
przypomina, że coroczne spra-
wozdania ze swojej działalno-

ści było jednym z punktów jej 
programu wyborczego.

– Mój rejon to ulica War-
szawska, 10 Marca, Grun-
waldzka, Dworcowa i Jedno-
ści Robotniczej. W tym roku 
udało się wyremontować 
chodnik przy Grunwaldzkiej, 
ważną inwestycją wykonaną 
wcześniej był remont dwor-
ca PKP. W pomieszczeniach 
dworcowych funkcjonuje fi-
nansowana przez Miasto Sta-
cja Kultura, przeniesiono tam 
też siedzibę Straży Miejskiej – 
mówi radna Pujsza. - Wielkie 
zmiany dopiero przed nami. 
Budowa Lęborskiego Węzła 
Przesiadkowego odmieni tę 
dzielnica i poprawi komfort 
życia pasażerom komunikacji 

publicznej jak i mieszkań-
com.

W swoich publikacjach rad-
ni napisali również o drodze 
ekspresowej S6, która będzie 
przebiegała przez Lębork. 
Znalazły się tam również 
szczegóły projektu rewitali-
zujących kilkanaście  terenów 
zielonych w mieście.

Bogdan Oszmian skupił się 
na opisaniu inwestycji dro-
gowych w swoim rejonie, 
w tym budowie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Mireckiego. Przypomniał też 
o swojej inicjatywie sprzed 
roku, czyli budowy wybiegu 
dla psów. - Do niektórych rze-
czy przekonujemy się powoli. 
Wierzę, że wybieg dla psów 

wcześniej czy później pojawi 
sie w naszym mieście. Będę 
o to mocno zabiegał - podkre-
śla radny.

Jarosław Litwin w swoim 
Informatorze zaznacza szereg 
inwestycji infrastrukturalno-
drogowych.

- Mieszkańców cieszą te 
duże, milionowe inwestycje, 
ale cieszą też drobiazgi, które 
choć błahe, często są najbar-
dziej dokuczliwe. Tych w na-
szym rejonie udało się trochę 
naprawić, ale w kolejce czeka-
ją następne - mówi radny.

Koszt gazety radni pokryli 
z własnych kieszeni. Radni 
planują osobiście dostarczać 
gazetę do domów lęborczan.

/GB/

Radni wydali gazetkę
SAMORZĄD | Jeszcze przed świętami do mieszkańców z okręgów miejskich radnych - Jarosła-
wa Litwina, Janiny Pujszy, Bogdana Oszmiana i Artura Obolewskiego trafią kolorowe, 8 stronnico-
we informatory przygotowane przez miejskich radnych.
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Koncert grupy Gentle Jazz 
Trio miał  w Gminnym Cen-
trum Kultury w Cewicach 
w sobotę 19 grudnia.

- Tego wieczoru można było 
usłyszeć znane wszystkim pio-
senki w zupełnie innej, JAZ-
ZOWEJ odsłonie. Mimo iż 
na zewnątrz brakowało śniegu 
i świątecznej aury, to u nas 

było jej pod dostatkiem.Trójka 
muzyków wprowadziła wi-
downie w stan przedświątecz-
nej refleksji i zadumy. Liczne 
grono słuchaczy, wspólnie 
z zespołem śpiewało zarówno 
polskie jak i zagraniczne Kolę-
dy - poinformowali organiza-
torzy koncertu.

/GB/

Jazzowe kolędy w Cewicach
KONCERT | Grupa Gentle Jazz Trio zagrała w Gminnym Cen-
trum Kultury w Cewicach kolędy w jazzowej aranżacji.
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Respect Index to projekt reali-
zowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi. Ma on na celu 
wyłonienie spółek działają-
cych zgodnie z najlepszymi 
standardami zarządzania w za-
kresie ładu korporacyjnego 
(corporate governance), ładu 
informacyjnego i relacji z in-
westorami, a także pod wzglę-
dem  działań ekologicznych, 
społecznych i pracowniczych. 
Ponadto obecność  w indek-
sie mocno akcentuje atrak-
cyjność inwestycyjną spółek. 
Dzięki uwzględnieniu wśród 
kryteriów kwalifikacyjnych 
parametru płynności, podob-
nie jak inne indeksy giełdowe, 
Respect Index stanowi realną 
referencję dla profesjonalnych 
inwestorów.

- W tym roku Energa zdecy-
dowanie poprawiła swój wynik 
w zakresie działań  środowi-
skowych, głównie za sprawą 
wprowadzonego systemu za-
rządzania w tym obszarze , ale 
także w kwestiach związanych 
z etyczną stroną działalności, 

czy zarządzaniem ryzykiem 
nadużyć – mówi Roman Pion-
kowski, prezes Energa SA.

Spółka, weryfikowana przez 
giełdę oraz niezależnego audy-
tora, potwierdziła m.in., że od-
powiednio zarządza ryzykiem 
poprzez audyty wewnętrzne, 
ogranicza negatywne odzia-
ływanie na środowisko na 
wszystkich poziomach swojej 
działalności oraz dba o dobre 
relacje z pracownikami, inte-
resariuszami i klientami. Nato-
miast dzięki wysokim standar-
dom w zakresie raportowania 
i relacji inwestorskich może 
być postrzegana przez inwe-
storów jako firma o zdrowych 
podstawach biznesowych.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością 
biznesową, etyką, ekologią 
oraz potrzebami klientów 
i pracowników, a jej zaangażo-
wanie społecznie jest potwier-
dzane przez najbardziej presti-
żowe wyróżnienia, jak Złoty 
Listek CSR Polityki czy ubie-
głoroczna Nagroda Dziennika-
rzy za Najlepszy Raport Spo-

łeczny. Grupa na wyjątkowo 
szeroką skalę wdrożyła także 
system zarządzania środowi-
skowego zgodnego z wytycz-
nymi Rozporządzenia EMAS 
oraz uzyskała certyfikat ISO 
14001:2004, który objął dzie-
sięć kluczowych spółek Grupy 
i łącznie 159 lokalizacji.   

O wszystkich prowadzonych 
aktywnościach związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, Grupa Energa każ-
dego roku informuje swoich 
interesariuszy w raportach pre-
zentujących dane pozafinan-
sowe, które są weryfikowane 
przez niezależnego audytora. 
Najnowszy raport CSR Gru-
py Energa „Nasza odpowie-
dzialność 2014” dostępny jest 
w wersji multimedialnej.

Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko na-
turalne, dlatego od lat Energa 
podejmuje działania służące 
jego ochronie. Grupa inwestu-
je m.in. w przyjazne środowi-
sku odnawialne źródła energii 
i w ostatnim czasie oddała do 
użytku farmę fotowoltaiczną 

w okolicy Torunia, która jest 
drugim fotowoltaicznym źró-
dłem Grupy i największym 
tego typu obiektem w Polsce, 
blok na biomasę w Elblągu 
oraz farmę wiatrową w My-
ślinie. Obecnie 36 procent 
wyprodukowanej przez Grupę 
energii elektrycznej pochodzi 
z odnawialnych źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-

zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 
redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 

co również wpływa korzystnie 
na środowisko naturalne.

Energa jako największy 
w kraju producent energii wy-
twarzanej w elektrowniach 
wodnych dba również o ob-
szary chronione i cenne przy-
rodniczo, m.in. poprzez  budo-
wanie przepławek, zarybianie 
rzek lub rozmieszczanie budek 
lęgowych dla ptaków.

/BG/

Energa ponownie w Respect Index
BIZNES | Akcje Energi kolejny raz weszły w skład indeksu RESPECT grupującego giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według 
najlepszych standardów. Energa, która notowana jest na warszawskim parkiecie od dwóch lat, potwierdziła, że jej biznes prowadzony jest w spo-
sób odpowiedzialny i zrównoważony. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 21 grudnia. 

Świadczenie wychowawcze 
500 zł już w drugim kwartale 
2016 r. trafi do polskich rodzin.
Według szacunków otrzyma je 
ponad 2,7 mln rodzin na ok. 3,8 
mln dzieci.

– Wychodzimy z założenia, 
że rodzina to nie koszt a in-
westycja. Mamy nadzieję, że 
program „Rodzina 500 plus” 
pomoże nie tylko tym, którzy 
mają dzieci, ale także zachęci 
kolejnych do posiadania po-
ciech – podkreśla Elżbieta Ra-
falska, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej. 

Pomysłodawcy programu 
tłumaczą, że osoby, które będą 
ubiegały się o świadczenie na 
pierwsze dziecko obowiązywać 
będzie kryterium dochodowe 
800 zł. Jeśli dziecko jest nie-
pełnosprawne kryterium rośnie 
do 1200 zł. Na drugie i kolejne 
dzieci próg dochodowy już nie 
będzie obowiązywać. Świad-
czenie wychowawcze otrzy-
mywać mogą rodzice, opieku-
nowie prawni lub opiekunowie 
faktyczni dziecka. Jeśli dziec-
kiem lub dziećmi opiekują się 
oboje rodzice lub opiekunowie, 

świadczenie otrzyma tylko jed-
no z nich.

Według planów rządu - świad-
czenie wychowawcze 500 zł 
będzie wypłacał urząd miasta, 
gminy, ośrodek pomocy spo-
łecznej lub centra do realizacji 
świadczeń socjalnych. Wniosek 
o to świadczenie będzie trzeba 
składać co roku w miejscu za-
mieszkania. O terminie skła-
dania wniosku obowiązkowo 
informować będzie nas organ 
wydający świadczenie.

Prace nad projektem planu-
jemy zakończyć w I kwartale 
2016 roku. 

Zakończył się etap ustaleń 
międzyresortowych dotyczą-
cych rozwiązań zawartych 
w programie „Rodzina 500+”. 
Premier Beata Szydło zachęca 
do aktywnego włączania się 
w tworzenie ostatecznej wersji 
programu. Uwagi można wy-
syłać na adres e-mailowy - ro-
dzina500plus@kprm.gov.pl

Więcej informacji o pro-
gramie znaduje się na stronie 
-www.mpips.gov.pl/rodzi-
na500plus

Rząd planuje zakończyć pra-
ce nad projektem w I kwartale 
2016 roku. /GB/

Program Rodzina 500+. 
Trwa zgłaszanie uwag
KONSULTACJE | Zakończył się etap ustaleń międzyresortowych dotyczących rozwiązań za-
wartych w programie „Rodzina 500+”, który zakłada wypłacanie świadczeń 500 zł rodzicom 
lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Twórcy programu cze-
kają na opinie.
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mała toaleta, ponadto w części 
gospodarczej przewidziano ko-
tłownię dostępną z wiatrołapu. 
Natomiast na poddaszu znajdują 
się dwa przytulne pokoje oraz 
łazienka z wanną.

Konstrukcja domów jest tak 
przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome 
zapotrzebowanie energetyczne. 
Orientacyjny koszt ogrzewania 
prezentowanego domu to około 
2 tys. zł rocznie. 

Jesteśmy jedną z nielicz-
nych firm w Polsce, która 
udziela 20-letniej gwaran-
cji na konstrukcję domu.  
W ciągu 15 lat istnienia 
firmy zaufały mam setki 

klientów, którzy z satysfak-
cją oceniają efekty naszej pracy. 
A to wszystko dzięki: 

• profesjonalnym ekipom 
  budowlanym w wieloletnim
  doświadczeniem;
• wysokiej jakości 
  stosowanych materiałów;

• bogatemu wyposażeniu
   w standardzie;
• innowacyjnym systemom;
• szybkiej i terminowej 
   realizacji prac;
• niskim kosztom eksploatacji
   domów;
• szerokiej ofercie projektów
  domów, z których każdy 
  dostosowujemy do potrzeb
  naszych klientów;
• indywidualnemu podejściu
  do klienta.

Naszym priorytetem jest budo-
wa domu o najwyższej jakości, 
idealnie trafiającego w potrzeby 
klienta. Każdy projekt dostosu-
jemy do Twoich wymagań. Z 
pasją angażujemy się w każdą 
inwestycję.Ciesz się życiem, 
a my w tym czasie zbudujemy 
Twój Dom. Podejmij pierwszy 
krok ku wolności oraz niezależ-
ności i umów się z naszym do-
radcą: 698-284-115.

Mariusz Filiński

Budowa własnego domu 
dla wielu osób może oka-
zać się lepszą alternatywą 
niż zakup mieszkania, gdyż 
w cenie mieszkania można zbu-
dować własny dom. Jaki dom? 
Dom ekologiczny, energoosz-
czędny i z wysokiej jakości 
materiałów. 

Energooszczędny dom, któ-
rego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany 
przez firmę Zielone Domy. Fir-
ma Zielone Domy jest znanym 
w Polsce producentem domów 
energooszczędnych i pasyw-
nych w technologii szkieletu 
drewnianego. Do budowy do-
mów wykorzystuje wyłącznie 
drewno iglaste, suszone komo-
rowo, najwyższej jakości z cer-
tyfikatem CE.

Firma zapewnia komplek-
sową realizację inwestycji od 
fundamentów po wyposażenie 
domu w systemy techniczne. 
Ponadto zapewnia profesjonal-
ne doradztwo w zakresie dobo-
ru rozwiązań materiałowych, 
jak i technicznych. Jednym 
słowem – nie musisz sam orga-

nizować budowy i znać się na 
wszystkim – my zrobimy to za 
Ciebie. Poprzez kompleksową 
realizację inwestycji zapewnia-
my Klientowi komfort i bezpie-
czeństwo.  

Już po 3 miesiącach możesz 
stać się właścicielem własnego, 

ekologicznego i energooszczęd-
nego domu. Koszt wybudowa-
nia prezentowanego na zdjęciu, 
przykładowego domu do stanu 
deweloperskiego, a więc do 
takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek 
rzędu 180 tys. zł.

Jest to energooszczędny dom 
jednorodzinny, parterowy z pod-
daszem użytkowym. Zawiera 
funkcjonalną strefę dzienną, 
na którą składa się pokój dzien-
ny z kominkiem i wyjściem na 
taras , otwarta na salon kuchnia 
z aneksem jadalnianym oraz 

Dom zamiast mieszkania
Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas od zawsze. To nie tylko marze-
nie o własnej przestrzeni życiowej, ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno 
jest zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz. 

180 tys. zł
tel. 698-284-115
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13 !!!!!

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

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopi-
na, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Felgi 15” z oponami zimowy-
mi do Peugeota, Citroena. 
Stan dobry. Cena 200 zł, 
komplet, Rumia. Tel: 603-
608-061

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc dro-
gowa, auto części. Tel: 789-
345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

Usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Poznam kobietę do 43 lat w 
celu stałego związku. Dziec-
ko nie jest problemem. Ja 
30 lat bez nałogów. Tel: 786-
978-072

RÓŻNE

Kupię meble kuchenne i ku-
chenkę gazową, nie drogo, 
najlepiej z okolic Kartuz. Tel: 
669-328-455

Pomoc mam sześcioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, arty-
kułów szkolnych i chemicz-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
513757719

Sprzedam piłę motorową 
marki Makita w bardzo do-
brym stanie oraz silnik 7,5 
kw 960 obrotów. Tel: 601-
638-877

Sprzedam drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927

Bursztyn kupię. Tel: 532-110-
190

Mata dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 

nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 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, 
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, róż-
ne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

Kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
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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.

JAK NADAĆ OGŁOSZENiE PRZEZ SMS LUB MMS? CZyTAJ PONiżEJ:

JAK NADAĆ OGŁOSZENiE  GRAFiCZNE W RAMCE?

Zadzwoń: 660 731 138 
lub napisz: 
d.bieszke@expressy.pl

Nasz specjalista ds. reklamy i marketingu 
przedstawi Ci korzystą ofertę dopasowaną 
indywidualnie do Twoich potrzeb.

czarne wstawki, stan ide-
alny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 

prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381



Świętowaniu 70-tej roczni-
cy powstania Pogoni dali sy-
gnał piłkarze. 27 czerwca br. 
odbył się Super Mecz pomię-
dzy  Pogonią Lębork, a eks-
traklasową Pogonią Szcze-
cin, która do miasta nad Łebą 
przyjechała w najsilniejszym 
składzie. To pierwsze spo-
tkanie o tak wysokiej randze 
w historii miasta. Mecz przy-
ciągnął na stadion ponad 600 
widzów i był świetną promo-
cją piłki nożnej. 

Kilka dni temu, 19 grudnia 
br. wszystkie sekcje Klubu 
spotkały się razem na jubile-
uszowym spotkaniu. Rozpo-

częła je prezentacja książki 
o historii Pogoni pisana od 
wielu miesięcy przez byłego 
zawodnika, trenera, preze-
sa Pogoni Ryszarda Górne-
go. Ponad 200 stronnicowa 
publikacja „70 lat z Lębor-
skim Klubem Sportowym 
„Pogoń” jest na ukończeniu. 
Autor opowiedział o idei 
jaka przyświeca wydaniu 
książki oraz przedstawił 
osoby, które przekazały mu 
materiały. Z kolei Janusz 
Pomorski, koordynator jej 
wydania z ramienia Klubu 
na kilkudziesięciu slajdach 
zaprezentował wybór zdjęć, 

artykułów, dokumentów ja-
kie znajdą się w książce.  
Ważnym punktem jubile-
uszowego spotkania były 
wyróżnienia i odznaczenia.  
Ryszard Weisbrodt, Prezes 
Pomorskiego Wojewódzkie-
go Związku Tenisa Stołowe-
go przypomniał, że męska 
sekcja tenisa stołowego Po-
goni to obok AZS-u Gdańsk 
najbardziej utytułowany 
zespół w województwie Po-
morskim. Wręczył też wy-
różnienia i odznaki dla osób 
związanych z lęborskim te-
nisem stołowym. Złotą od-
znakę Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego otrzymał 
Wojciech Potrykus i Marek 
Kubiak, a srebrną Janusz 
Lisiecki, Andrzej Dosz, 
Wiesław Wójcik, Marek 
Rybaczek, Maciej Malek 
i Jacek Marcisz. Wyróżnie-
nie specjalne PZTS odebrał 
założyciel tenisa stołowego 
w Pogoni Zygmunt Lisiecki.  
Najwyższe odznaczenie 
w sekcji piłki nożnej ode-
brał trener Andrzej Małecki 
– srebrną odznakę honoro-
wą Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Złotą odznakę za-
służonego dla Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej przy-
znano Andrzejowi Kauf-
manowi. Srebrną odznakę 
zasłużonego dla Pomorskie-

go Związku Piłki Nożnej 
odebrali z rąk Mieczysława 
Reichela, Kierownika Biu-
ra Podokręgu Słupskiego 
PomZPN działacze, trene-
rzy i sponsorzy: Rafał Bar-
toszek, Marcin Gosz, Piotr 
Kalkowski, Marcin Krauza, 
Janusz Pomorski, Czesław 
Szydłowski, Wiesław Wój-
cik i Dariusz Zygmuntowski.  
Brązowe honorowe odznaki 
Polskiego Związku Koszy-
kówki przyznano Andrzejowi 
Długiemu, Ryszardowi Roz-
wadowskiemu, Krzysztofowi 
Czerwińskiemu i Piotrowi 
Długiemu. Odznaki wręczył 
Członek Zarządu Pomorskie-
go Okręgowego Związku Ko-
szykówki Adam Greczyło.

Pogoń święci Jubileusz
PIŁKA NOŻNA | Liderujący w I lidze gr. północnej tenisiści stołowi, piłkarze walczący o powrót do III ligi (2. miejsce w IV 
lidze na półmetku sezonu) i 200 trenujących młodych piłkarzy, sekcja koszykówki z planem uruchomienia drużyny żeń-
skiej. Tak w skrócie wygląda stan posiadania Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń 70 lat po jego powstaniu. W ostatnią 
sobotę odbyło się w Pogoni uroczyste, jubileuszowe spotkanie.

spotkały się razem na jubile-
uszowym spotkaniu. Rozpo-

na kilkudziesięciu slajdach 
zaprezentował wybór zdjęć, 

nisem stołowym. Złotą od-
znakę Polskiego Związku 

manowi. Srebrną odznakę 
zasłużonego dla Pomorskie-

go Okręgowego Związku Ko-
szykówki Adam Greczyło.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzy
Zarząd LKS Pogoń Lębork
Redakcja www.pogon.lebork.pl

Piłkarze Pogoni w 70-tą rocznicę Powstania swojego klubu zagrali z Pogonią szczecin

18 grudnia 2015 odbyło 
się Walne Zebranie Spra-
w o z d a w c z o - Wy b o r c z e 
Pogoni. Delegaci jedno-
głośnie przyjęli sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej 
i udzielili absolutorium na 
koniec kadencji Zarządu 
Klubu. Wybrano też władze 
Klubu na nową, 4-letnią 
kadencję. Doszło do jed-
nej zmiany personalnej. 
Dotychczasowy Wicepre-
zes ds. piłki nożnej Marcin 
Gosz nie ubiegał się o wy-
bór na nową kadencję. Śro-
dowisko piłkarskie zapro-
ponowało tę funkcję osobie 
od lat związanej z piłką 
nożną. Nowym Wicepre-
zesem Zarządu Pogoni ds. 
piłki nożnej został Marek 
Piotrowski. 

 

Po Walnym 
Pogoni

Prezes Zarządu: 
Mariusz Tkaczyk 
 
Wiceprezes ds. piłki nożnej: 
Marek Piotrowski 
 
Wiceprezes 
ds. tenisa stołowego: 
Wojciech Potrykus 
 
Wiceprezes ds. koszykówki: 
Andrzej Długi 

Członkami Komisji 
Rewizyjnej zostali: 
Tadeusz Piechowski, 
Maciej Malek 
Radosław Pietrusewicz

skład wybranego 
zarządu: 
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W trzecim turnieju wzię-
ło udział 28 uczestników. 
Wśród kobiet zwyciężyła 
Paulina MIELEWCZYK z Łe-
buni przed Mają WROŃ-
SKĄ z Nowej Wsi Lęborskiej 
i Konstancją KELLER z Ce-
wic. Wśród mężczyzn w ka-
tegorii 18 - 50 lat zwyciężył 
Maciej KRZEKOTOWSKI 
z Lęborka przed Mariuszem 
WENTĄ z Janowic. Trzecie 
miejsce wywalczył Michał 
KLASSA z Łeby. W katego-
rii powyżej 50 lat zwyciężył  
Sławomir MACIEJEWSKI 
ze Słupska przed Włodzi-
mierzem  WASIELEWSKIM 
również  ze Słupska.  Trzeci 
był Zbigniew MAŁOSZYCKI  
z Lęborka.

Kolejny cykl turniejów dla 
amatorów i miłośników teni-
sa stołowego GRAND PRIX 
ZIEMI LĘBORSKIEJ 2015, 
który odbywał się przez trzy 
niedziele (22.11, 29.11 i 6.12) 
w  Zespole Szkół im. Straża-
ków Polskich w Nowej Wsi 
Lęborskiej, zgromadził na 
starcie w sumie 82 uczestni-
ków z gminy, powiatu i woje-
wództwa. Widownia oglądała 
emocjonujące pojedynki na 
wysokim poziomie.Rywaliza-
cja w turniejach przebiegała 
w trzech kategoriach - kobie-
ty open i mężczyźni: 18 - 50 
lat i powyżej 50 lat.Najlepsi 
w swoich kategoriach (miej-
sca I - III) na zakończenie 
Grand Prix z rąk Starosty Lę-

borskiego Teresy Ossowskiej 
- Szarej, Członka Zarządu 
Powiatu Lęborskiego i Dy-
rektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowej Wsi Lę-
borskiej Krzysztofa Prusza-
ka, Dyrektora Zespołu Szkól 
w Nowej Wsi Lęborskiej 
Grażyny Wójcik i Wicepre-
zesa Klubu GKS „TĘCZA” Ja-
nusza Szymankiewicza uho-
norowani zostali pucharami, 
dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi 
przez Starostwo Powiatowe 
w Lęborku i Gminę Nowa 
Wieś Lęborska.

Sędzią głównym turniejów 
był Andrzej Czubaty a nad 
ich przebiegiem czuwał 
Edward Nagórski. /GB/

Grand Prix tenisa 
stołowego
TENIS STOŁOWY | W niedzielę 6 grudnia 2015 r. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej zorganizowano trzeci 
i zarazem ostatni turniej Grand Prix Ziemi Lęborskiej w tenisie stoło-
wym amatorów pn. „Tęczowe turnieje tenisa stołowego”. 

Od 10 - 13 grudnia br. 
w Drzonkowie odbyło się II 
Grand Prix Polski Junio-
rów z udziałem 250 zawod-
niczek i zawodników z całej 
Polski. Lęborski regionon 
reprezentował zawodnik Po-
ltarex Pogoń Lębork Sławo-
mir Dosz. W rozgrywkach 
grupowych wygrał trzy gry 
i z pierwszego miejsca w gru-
pie awansował do turnieju 
głównego (32 zawodników). 
W pierwszej rundzie pokonał 
Artura Grelę (Olimpia-Unia 
Grudziądz) 4:1 (-4,3,7,5,9), 
w drugiej rundzie pokonał 
Pawła Grelę (KS Naprzód Bo-
rucin)  4:0 (7,2,8,5) i awanso-
wał do ćwierćfinału. W walce 

o półfinał przegrał 1:4 (-7,4,-
5,-8,-4) z póżniejszym zwy-
cięzcą turnieju Kamilem Nale-
pą (ZKS Drzonków), następnie 
w grach o miejsce 5 pokonał 

Kamila Dziadka (Olimpia-
Unia Grudziądz) 3:1 i Macieja 
Kotarskiego(KS Bronowianka 
Kraków) 3:0.

/GB/

Dobry wynik w Drzonkowie
TENIS STOŁOWY | Sławomir Dosz – zawodnik  Poltarex Pogoń Lę-
bork zdobył V miejsce w II Grand Prix Juniorów w Drzonkowie.
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Rozegrano 3 mecze które 
zakończyły się wynikiem 
2:1, mecz pomiędzy I LO 
w Lęborku a KS Strzebielino 
zakończył się walkowerem 
na korzyść KS Strzebielino. 
Zwycięstwo odniosły ze-
społy: Klaja Cafee, Drywa 
Kowalstwo i Romek Lę-
bork.  Dużą niespodziankę 
zrobił zespół Drywa Kowal-
stwo pokonując KS Baza 44 
ubiegłorocznego zwycięzcę 
amatorskiej ligi. W me-
czu pomiędzy Klaja Cafee 
a ZK Joker, pierwszy set 
zwyciężyli zawodnicy Jokera. 
W drugim i trzecim wysoko 
przegrali i ostatecznie zostali 

pokonani przez zespół Klaja 
Cafee. W spotkaniu zespołów 
Romek Lębork i AZS Lębork 
było sporo zwrotów akcji. Je-

den i drugi zespół miał 
spore okazje do zakoń-
czenia obu setów na swoja 
korzyść. W trzecim secie 
zawodnicy Romka odsko-
czyli na kilka punktów i to 
wystarczyło aby zwyciężyć 
w całym pojedynku. Lider 
tabeli amatorskiej ligi w tej 
kolejce pauzował. Zespoły 
rozegrały 6 kolejkę i do 
zakończenia rundy zasad-
niczej pozostało jeszcze 3 
kolejki. 

Organizatorzy rozgrywek 
to: Lęborskie Towarzystwo 

Sportowe UNIA i Centrum 
Sportu i Rekreacji w Lęborku.

/BG/

6 kolejka Amatorskiej Ligi 
Siatkówki w Lębork
SIATKÓWKA | 20 grudnia odbyła się 6 kolejka Amatorskiej Ligi 
Siatkówki w Lęborku, była to ostania kolejka w tym roku. 

fo
t. 

U
N

IA
 L

ęb
or

k




