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W środę, 13 stycznia miał miejsce kon-
kurs pitchingowy kończący Preparation 
Camp – spotkanie eliminacyjne progra-
mu akceleracyjnego Starter Rocket or-
ganizowanego przez Gdański Inkubator 
Przedsiębiorczości STARTER Jury wy-
brało 9 startupów, które będą mieć szan-
sę na udział w 5-miesięcznej akceleracji.  
W gronie wyróżnionych projektów zna-
lazła się m.in aplikacja Five APP, która 
umożliwia komunikację za pomocą ge-
stów i może być używana przez głucho-
niemych. 

- Zespół Five App miał okazję spraw-
dzić się na pierwszych dwóch etapach 
Rocketa. Bez większych problemów uda-
ło nam się zakwalifikować do finałowej 
20 firm z całej Polski. Kolejnym etapem 
była prezentacja przed inwestorami jak 
i gronem sędziów inkubatora. Na tym 
etapie wybierano tylko 9 projektów i tak 
się składa, że Five App był jednym z nich. 
Nasz pitch czyli 2 - 3 minutowa prezenta-
cja przedsiębiorstwa w języku angielskim 
przekonała grono jury do pozytywnej de-
cyzji. Czeka nas ostatni etap, po którym 
wyłoniona zostanie finałowa 6 - mówi 
Mateusz Mach. 

O tym, kto ostatecznie weźmie udział 
w kilkumiesięcznym programie Star-
ter Rocket, dowiemy się już pod koniec 
stycznia. Przedstawicieli Startupów cze-
ka poważna rywalizacja, jest bowiem 
o co walczyć. U uczestników projektu 
czeka bowiem 7 szkoleniowych zjazdów, 
a w sumie ponad 100 godzin spotkań biz-
nesowych, mentoringu i szkoleń. Najlep-
szy projekt ma szansę na dofinansowanie 
w wysokości 180 tys. zł. od STARTERA 
i możliwość uzyskania dodatkowo nawet 
800 tys. od polskich i zagranicznych in-
westorów. Pomysłodawca Five App jest 
jednak dobrej myśli 

- Uważam, że jesteśmy gotowi na roz-
poczęcie akceleracji. Innowacyjność Five 
App mówi sama za siebie. Aktualnie, nie 
ma komunikatora, który umożliwiałby 
osobom głuchym prostą komunikację. 
Zmienimy to. Raz jeszcze podkreślę: nie 
ja, ale cały zespól Five App, który aktu-
alnie liczy już ponad 7 osób - zaznacza 
lęborczanin.
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Kreatywna 
aplikacja 
w finale

SUKCES | Five APP - aplikacja 
do komunikacji za pomocą 
gestów znalazła się w gro-
nie 9 startupów, które mogą 
skorzystać z 5 miesięcznej 
akceleracji i otrzymać 180 
tys. złotych na rozwój. Po-
mysłodawcą programu jest 
Mateusz Mach, 17 letni lę-
borczanin. 
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Zaczeło się od hip-hopu. 
Mateusz Mach chciał 

stworzyć aplikację, która 
pozwoli na komunikację 

za pomocą gestów dłoni. 
Program Five App okazał 
się wyjątkowo pomocny 

dla osób głuchoniemych. 
Teraz stał się popularny nie 
tylko na terenie Polski i ma 

szanse na szybki rozwój.
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DotACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.

NA tERENiE PowiAtu 
LęboRsKiEGo bęDĄ 
DZiAŁAŁy tRZy PuNKty:

Lębork, ul. Krzywoustego 
1 (prowadzony przez rad-
ców prawnych z ramienia 
Fundacji instytut Aktywi-
zacji Regionów z Gdyni)
Pon: 9-13
Wto:15-19
Śro: 9-13
Czwa:15-19
Piąt: 9-13

Lębork, ul.Krzywoustego 1 
(prowadzony przez 
adwokata)
Pon:15-19
Wto:9-13
Śro:15-19
Czwa:9-13
Piąt:15-19

Łeba, ul. Kościuszki 90 
(prowadzony przez 
radców prawnych)
Pon:10-14
Wto:10-14
Śro: 10-14
Czwa:15-19
Piąt:15-19

Prawnicy pomogą 
mieszkańcom
PORADY PRAWNE | W powiecie lęborskim rozpoczęły działalność 
punkty, w których udzielane są bezpłatne porady prawne.

Darmową konsultację 
otrzymają: osoby, którym 
w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy przyznano świadcze-
nie z pomocy społecznej, 
młodzież do 26 roku życia, 
seniorzy po ukończeniu 

65 lat, kombatanci, wetera-
ni, osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny oraz 
ofiary klęsk żywiołowych. 
Zakres pomocy prawnej jest 
szeroki i dotyczy m.in. pra-
wa pracy, prawa cywilnego, 
spraw karnych, ubezpiecze-
nia społecznego czy spraw 
rodzinnych.

Zainteresowani zostaną 
poinformowani o obowią-
zującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnie-
niach lub spoczywających 
obowiązkach. Ponadto po-
znają sposoby rozwiązania 
problemu, który ich doty-
czy oraz otrzymają pomoc 
w sporządzeniu projektu 
pisma, pod warunkiem jed-
nak, że sprawa znajduje się 
na etapie przedsądowym 
i nie toczy się jeszcze po-

stępowanie przygotowawcze. 
Mieszkańcy mogą liczyć tak-
że na wsparcie przy wypeł-
nianiu wniosku o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Stworzenie punktów po-
rad prawnych to efekt jednej 
z ustaw rządowych, która we-
szła w życie 1 stycznia 2016 
roku. /Gb/

W ramach zbiórki udało 
się zebrać ponad 200 kilo-
gramów suchej karmy i 20 
puszek mokrej karmy oraz 
kołdry i ciepłe koce dla 
psów i kotów ze schroniska. 
Dary zostały przekazane 
do przytuliska na początku 
stycznia.

- Możliwe to było dzięki 
wsparciu i pomocy wielu 
osób wielkiego serca m.in. 
radnych, pracowników urzę-
du, przedsiębiorców oraz 
mieszkańców Łeby. Dzię-
kujemy! Dzięki Wam czwo-
ronogi będą miały pełne 
brzuszki oraz znacznie cie-
plej podczas tych mroźnych 
nocy - podkreślają organiza-
torzy akcji. /Gb/

Miasto pomogło zwierzakom
POMOC | Radni, pracownicy UM Łeba, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Łeby pomogli 
zwierzakom z przytuliska Animals w Dąbrówce (w pobliżu Wejherowa)

W trakcie wizyty w Lębor-
ku Ksiądz Biskup udzielił 
błogosławieństwa na cały 
2016 rok Burmistrzowi Mia-
sta oraz zgromadzonym sa-
morządowcom, urzędnikom, 
pracownikom Urzędu Miej-
skiego, przedstawicielom 
miejscowych stowarzyszeń 

i organizacji oraz wszyst-
kim mieszkańcom  Lęborka. 
Program artystyczny dusz-
pasterskiej wizyty wypełniły 
kolędy w wykonaniu chóru 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Lęborku pod kierunkiem 
Pani Mirosławy Grynkie-
wicz. /um/

Burmistrz odwiedził 
pierwsze urodzone w 2016 
roku w Lęborku dziecko, 
małą Amelię i jej rodziców, 
pp. Julię i Roberta Ole-
szek.

Amelka urodziła się 3 
stycznia w lęborskim szpi-
talu. Dziewczynka ma już 
starszego, 5-letniego bra-
ciszka.Burmistrz złożył 
gratulacje młodej rodzinie 

i tradycyjnie ufundował 
dla pierwszego urodzonego 
w 2016 r. mieszkańca Lę-
borka wyprawkę wartości 
500 zł.

/um/

Burmistrz odwiedził małą Amelię
WIZYTA | Mała Amelia to pierwsze urodzone w 2016 roku w Lęborku dziecko. Witold 
Namyślak, Burmistrz Lęborka odwiedził rodziców małej lęborczanki.

Kolędowanie w Ratuszu
WIZYTA DUSZPASTERSKA | Z tradycyjną kolędą 
gościł w lęborskim ratuszu Ks. Biskup Ordynariusz Diece-
zji pelplińskiej dr Ryszard Kasyna
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Siedemnastolatek zaraził 
się pasją do informatyki 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Lęborku.

- To dosyć komiczna sy-
tuacja, bo szczerze mówiąc 
właśnie w szkole podstawo-
wej nauczyłem się więcej 
niż w liceum czy gimna-
zjum. Mówię oczywiście 
o informatyce - podkreśla 
programista.

Realizację pomysłu na pro-
gram, który pozwalałby na 
komunikację za pomocą ge-
stów dłoni udało się jednak 
zrealizować dopiero w Gdy-
ni, gdzie Mateusz uczy się 
w III LO im. Marynarki Wo-
jennej. Prace nad stworze-

niem Five App  trwały pół 
roku. Mateuszowi pomaga-
li dwaj koledzy a aplikacja 
zadebiutowała na początku 
maja 2015 roku. Program 
jest dostępny na systemy 
Apple i Android, można go 
połączyć z portalem Face-
book. Powstać może rów-
nież wersja na smartwatche 
marki Apple. 

Kreatywną  aplikację lę-
borczanina zauważył ame-
rykański portal informa-
cyjny „Business Insider” 
i właśnie wtedy jej popular-
ność przekroczyła graniće 
Polski i Europy. Okazało 
się również, że program jest 
idealnym spełnieniem ocze-

kiwań osób niesłyszących 
korzystających z internetu 
i telefonów komórkowych. 
Właśnie taka grupa klientów 
była wcześniej ignorowana 
przez producentów oprogra-
mowania.

Aktualnie programem 
zajmuje się 7 osób a rywa-
lizacja w programie akce-
laracyjnym Starter Rocket 
może spowodować wyjąt-
kowo szybki rozwój firmy. 
Ostatecznie uczestników 
projektu czeka 7 szkolenio-
wych zjazdów, a w sumie 
ponad 100 godzin spotkań 
biznesowych, mentoringu 
i szkoleń. Najlepszy projekt 
ma szansę na dofinansowa-

nie w wysokości 180 tys. zł. 
od STARTERA i możliwość 
uzyskania dodatkowo nawet 
800 tys. od polskich i zagra-
nicznych inwestorów. Or-
ganizatorzy programu pod-
kreślają również ważną rolę 
konsultacji i szkoleń.

- Ostatecznie uczestników 
projektu czeka 7 szkolenio-
wych zjazdów, a w sumie 
ponad 100 godzin spotkań 
biznesowych, mentoringu 
i szkoleń. Najlepszy projekt 
ma szansę na dofinansowa-
nie w wysokości 180 tys. zł. 
od STARTERA i możliwość 
uzyskania dodatkowo nawet 
800 tys. od polskich i zagra-
nicznych inwestorów. /Gb/

Gesty w telefonie 
i na ekranie komputera
SUKCES |  Zaczeło się od hip-hopu. Mateusz Mach chciał stworzyć aplikację, która po-
zwoli na komunikację za pomocą gestów dłoni. Program Five App okazał się wyjąt-
kowo pomocny dla osób głuchoniemych. Teraz stał się popularny nie tylko na terenie 
Polski i ma szanse na szybki rozwój.

Janusz Rybicki, myśliwy 
z Koła Łowieckiego „Cie-
trzew” otrzymał sygnał 
o unieruchomionym zwie-
rzaku od rolników, którzy 
znaleźli jelenia podczas 
spaceru po lesie. Na miejsce 
pojechał z narzędziami do 
usunięcia wnyków.

- W lesie znaleźliśmy du-
żego byka o wieku oko-
ło 7-8 lat. Zwierzak zjadł 
wszystkie zielone pędy, do 
których mógł dosięgnąć 
i był wycieńczony. Groziła 
mu śmierć głodowa. Podej-
rzewam, ze mógł być unie-
ruchomiony nawet przez 
tydzień - mówi Janusz Ry-
bicki

Myśliwy podszedł do jele-
nia od tyłu i próbował uwol-
nić jego tylną nogę z wny-
ków. Zwierzę początkowo 
było nieufne i próbowało 
bronić się porożem, później 

jeleń cierpliwie i spokoj-
nie czekał na uwolnienie. 
Okazało się, wokół tylnej 
nogi zwierzaka owiniętych 
było kilka stalowych linek. 
Na szczęście udało się je 
usunąć. Zszokowane i wy-
cieńczone zwierze dopiero 
po dłuższej chwili odeszło 
w stronę lasu. W uwolnieniu 
zwierzaka z wnyków poma-
gała rodzina Państwa Sala-
burów z okolic Cewic.

Myśliwi z koła „Cietrzew” 
podkreślają, że walczą 
z kłusownictwem już od 
wielu lat.

- Ciężko zrozumieć cze-
mu ktoś założył wnyki i za-
pomniał przez tyle dni je 
sprawdzić. To prawdziwe 
okrucieństwo narażać zwie-
rzęta na takie wielodniowe 
cierpienie - mówi Janusz 
Rybicki.

/Gb/

4 stycznia 2016 r. 
decyzja środowiskowa 
dla budowy drogi eks-
presowej S6 na odcinku 
Lębork – Obwodnica 
Trójmiasta w warian-
cie II-A2 stała się 
ostateczna. General-
ny Dyrektor Ochrony 
Środowiska utrzymał 
w mocy decyzję Re-
gionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
w Gdańsku w tej spra-

wie, po rozpatrzeniu 
27 odwołań wniesio-
nych przez  strony po-
stępowania. Oznacza 
to, że Inwestor - Ge-
neralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
może bez przeszkód 
budować drogę S6 
w wariancie II-A2.

Planowana droga S6 
na odcinku Lębork – 
Obwodnica Trójmia-
sta poddana ocenie 

Utrzymana decyzja w sprawie S6

Uwolniono 
jelenia z sideł
RELACJA | Myśliwy z Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Ce-
wicach (powiat lęborski) uwolnił w niedzielę 24 stycznia jele-
nia z wnyków. Duże, około 8 letnie zwierze mogło być unieru-
chomione przez stalowe linki nawet przez tydzień.

INWESTYCJA | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową na trasę S6 na 
odcinku od Trójmiasta do Lęborka. Oznacza to, że Inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez 
przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2.

środowiskowej ma parame-
try ma ok. 64 km długości, 
jest drogą dwujezdniową 
czteropasmową, z pozosta-
wieniem rezerwy terenu na 
dobudowę trzeciego pasa 
ruchu do każdej głównej 
jezdni drogowej. Przebiegać 
będzie przez następujące 
obszary chronione: Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
(OChK) Fragment Pradoli-
ny Łeby i Wzgórza Moreno-
we na Południe od Lęborka, 
OChK Pradoliny Redy Łeby 
oraz otulinę Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. 
Przetnie też korytarz eko-
logiczny o znaczeniu kra-
jowym KPn-20B Kaszubski 
Północny oraz korytarze 
ekologiczne znaczenia lo-

kalnego przebiegające przez 
ww. obszary chronionego 
krajobrazu.

W ramach inwestycji prze-
widziano montaż urządzeń 
ochrony środowiska, po-
wstanie więc 8 przejść dla 
dużych zwierząt, 9 przejść 
dla średnich zwierząt, 36 
przejść dla małych zwierząt, 
66 przejść dla płazów, prze-
widziano również obustron-
ne ogrodzenie drogi o wyso-
kości minimum 2,2 m.

W ramach ochrony prze-
ciwhałasowej zaplanowano 
wykonanie 134 ekranów 
akustycznych, na 82 odcin-
kach drogi planuje się nasa-
dzenia zieleni o łącznej dłu-
gości ok. 30 km.

/Gb/

w programie akcelaracyjnym 
starter Rocket (na zdjęciu) 
wybrano 9 startupów.
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Oferta dla organizacji poza-
rządowych i grup nieformal-
nych to: Inkubator (wsparcie 
techniczne - sprzęt biurowy, 
materiały biurowe, materia-
ły merytoryczne) i szkolenia 
(współpraca z samorządem, 
ksiegowość w organizacjach 
pozarządowych, budowanie 
zespołu, partnerstwa itd).

W COP można znaleźć 
także poradnictwo formalno 
- prawne: tworzenie organi-
zacji, pozyskiwania i rozli-
czania dotacji, obowiązki for-

malno - prawne organizacji 
pozarządowych, współpraca 
z samorządem, konsultowa-
nie wniosków. 

Biuro Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Lęborku
ul. Krzywoustego 
1 (pokój 135), 
84-300 Lębork
tel. 59 726 09 24, 
kom. 728 945 959
eduq.biuro@gmail.com 
lub magdalena.pipka@gmail.
com. /Gb/

Pomoc dla organizacji 
pozarządowych
SZKOLENIA | Organizacje pozarządowe oraz grupy 
nieformalne z terenu Lęborka będą mogły skorzystać 
z bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia. Pomoc, czyli na 
przykład poradnictwo formalno - prawne oferuje Cen-
trum Organizacji Pozarządowych w Lęborku.

13 stycznia br. młodzi rad-
ni obradowali po raz ostat-
ni. Podczas XIII, ostatniej, 
uroczystej sesji z udziałem 
zaproszonych gości, rada 
dokonała podsumowania 
swoich działań w mijającej 
kadencji tj. w latach 2014-

2016. Przewodniczący Rady 
Jakub Herczyk w imieniu 
Młodzieżowej Rady podzię-
kował osobom i instytucjom 
współpracującym i wspoma-
gającym działania Młodzie-
żowej Rady Miasta.

/um/

Trzydniowa impreza odby-
ła się na Hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Tysiącle-
cia 11 w Łebie.

Każdego dnia mogliśmy 
zobaczyć setki młodych ar-
tystów w różnych katego-
riach tanecznych m.in.: hip 
hop, house, salsa, disco czy 
freestyle. Uczestnicy zostali 
podzieleni na poszczególne 
kategorie wiekowe. Wyjątko-
wą niespodzianką był pokaz 
tańca wykonany przez tance-
rzy z Teatru Wielkiego.

W tych dniach w Łebie na 
parkiecie zobaczyliśmy po-
nad 1.500 tancerzy.

- Od wielu lat Łeba wspie-

ra młodych i utalentowanych 
artystów rozwijających swoje 
pasje. Cieszę się, że tylu tań-
cerzy z całej Polski po raz ko-
lejny przyjedzie do Łeby aby 
przed mieszkańcami Łeby 
i regionu zaprezentować 
swój kunszt taneczny - mówi 
Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz Miasta Łeby.

- Można śmiało powiedzieć, 
że Łeba stała się jużTaneczną 
Stolicą Polski ze względu na 
ilość imprez tanecznych, któ-
re mają tu miejsce - powie-
dział Sebastian Białobrzeski, 
przewodniczący komisji ju-
rorskiej. 

/Gb/

Łeba  „Taneczną Stolicą Polski”
             TANIEC | W styczniowy weekend (15-17 stycznia) Łebie trwał X Jubileuszowy
      Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego.
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Pod naszym

 Patronatem

SAMORZĄD | Zakończyła się 2-letnia I Kadencja Mło-
dzieżowej Rady Miasta Lęborka.

Młodzieżowi radni 
zakończyli prace
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W czasie uroczystości 
wprowadzenia nowego ko-
mendanta naczelnik wydzia-
łu prewencji i ruchu dro-
gowego, nadkom. Mariusz 
Hajduk złożył meldunek. 
Insp. Marian Szlinger, p.o. 
Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gdańsku 
wręczył rozkaz personalny 
o powołaniu podinsp. Jacka 
Kilanowskiego na stano-
wisko Komendanta Powia-
towego Policji w Lęborku. 
Jacek Kilanowski służbę 
w Policji rozpoczął w 1992 
roku najpierw w Oddziałach 
Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdań-
sku. Następnie służył w Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Wejherowie jako policjant 
służby patrolowej. W 2000 
roku ukończył Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie 
i objął stanowisko Naczelni-
ka Wydziału Kryminalnego 
Komisariatu Policji w Rumi. 
Kolejnym etapem jego ka-
riery było stanowisko Ko-
mendanta Komisariatu Poli-
cji w Luzinie. Później objął 
stanowisko Naczelnika Wy-
działu Kryminalnego KPP 

w Wejherowie. Od 2013 
roku swoją służbę związał 
z Wydziałem Kryminalnym 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku, najpierw 
pracując w zespole nadzoru, 
a następnie na stanowisku 
Zastępcy Naczelnika WKR 
KWP Gdańsk. Z tego też 
stanowiska, decyzją p.o. 
Komendanta Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku został 
mianowany na szefa lębor-
skiego garnizonu policji.

W trakcie uroczystości 
wprowadzenia nowego ko-
mendanta, Komendant Wo-
jewódzki wręczył odchodzą-
cemu na emeryturę mł.insp. 
Krzysztofowi Świątczakowi 
oficjalne pismo pożegnalne 
oraz okolicznościową gra-
fikę. Następnie Naczelnik 
Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego, nadkom. 
Mariusz Hajduk wspólnie 
z Z-cą Komendanta Powia-
towego Policji w Lęborku – 
podinsp. Andrzejem Podleś 
przekazali mł.insp. Krzysz-
tofowi Świątczakowi szablę 
oficerską na pamiątkę służ-
by w policji.

/DP/

Nowy  Szef  lęborskich policjantów
POLICJA | Podinsp. Jacek Kilanowski od 9 stycznia 2016 roku jest Komendantem Powiato-
wym Policji w Lęborku. Nowego szefa lęborskiej komendy wprowadził i przedstawił poli-
cjantom, insp. Marian Szlinger, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Instytut Badań Edukacyj-
nych opublikował wskaźniki 
Edukacyjnej Wartości Doda-
nej (EWD) dla polskich lice-
ów za lata 2013-2015. Wyni-
ki, jakie osiągnęli uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcące-
go w Lęborku, klasyfikują ją 
do miana „Szkoły Sukcesu”

Do rankingu zakwalifiko-
wało się 500 najlepszych 
liceów w Polsce. Z powiatu 
lęborskiego jedynie I LO im. 
S. Żeromskiego znajduje się 
w tym zestawieniu – na 280 
miejscu w kraju i na 19 miej-
scu w województwie. „Że-

romski” uzyskał także status 
szkoły ze „srebrną tarczą”. 
Oprócz kolejnych sukcesów 
olimpijskich wpływ miał stu-
procentowy wynik zdawal-
ności matury absolwentów.

- Chciałbym zwrócić uwa-
gę, że I LO jest w naszym 
województwie jedną z naj-
wyżej sklasyfikowanych 
szkół, które nie są prowadzo-
ne przez miasta na prawach 
powiatu - podkreśla Tomasz 
Tutak, Radny Powiatu Lę-
borskiego oraz nauczyciel 
w LO nr 1.

/Gb/

Lęborskie liceum 
„Szkołą Sukcesu”
OŚWIATA | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku 
uzyskało miano „Szkoły Sukcesu”.

Policjantka prowadząca za-
jęcia rozpoczęła spotkanie 
od krótkiej kartkówki spraw-
dzającej zdobytą dotychczas 
wiedzę. Podczas trzech go-
dzin lekcyjnych młodzież 
poznawała zasady i podstawy 
prawne służby dzielnicowych 
oraz policjantów pionu pa-
trolowo - interwencyjnego. 
W kolejnej części zajęć omó-
wiono z uczniami zasady od-
powiedzialności nieletnich za 
czyny karalne i zaprezentowa-
no film przygotowany przez 
KMP w Elblągu pt. „Życie 
jest jedno, to nie gra”. Ostat-
nia godzina lekcyjna poświę-
cona była tematyce cyberprze-
stępczości i cyberprzemocy, 
a w szczególności włamaniom 
na konta poczty elektronicznej 
oraz portale społecznościowe. 
Młodzież z uwagą wysłucha-
ła przekazywanych informa-
cji z zakresu prowadzonych 
zajęć, które w przyszłości 
z pewnością mogą się przydać 
w ich prywatnym życiu.

Zajęcia lęborskich policjan-
tów w klasie o profilu mun-
durowym prowadzone są od 
ponad dwóch lat w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Lę-
borku na mocy porozumie-
nia Starostwa Powiatowego, 
dyrekcji szkoły oraz Policji, 
Jednostki Wojskowej i Straży 
Pożarnej. Nauka w tej klasie 

podzielona jest na 3 roczne 
bloki tematyczne, z których 
każdy poświęcony jest odręb-
nej służbie. W zeszłym roku 
młodzież poznawała tajniki 
służby wojskowej, bieżący 
rok szkolny poświęcony jest 
Policji, a przyszły służbie 
w Straży Pożarnej.

/Gb/

Zajęcia z uczniami klasy 
mundurowej
NAUKA | Zorganizowa-
no kolejne już zajęcia po-
licjantów z uczniami klasy 
mundurowej. 
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RELACJA | Już po raz czwarty w podlęborskich Mostach, 
Lubowidzu i w Lęborku zorganizowano Orszak Trzech Kró-
li. 6 stycznia barwny, głośny i widowiskowy orszak przeszedł 
z podlęborskich miejscowości na Plac Pokoju w Lęborku.

Podczas spotkania, które 
miało miejsce 12 stycznia 
uczestnikom przypomniany 
został zakres Zintegrowane-
go Porozumienia Terytorial-
nego (ZPT) dla MOF Lębor-
ka podpisanego w dniu 

28.08.2015 r., a Liderzy 
poszczególnych przedsię-
wzięć omówili koordyno-
wane przez nich zadania. 
Mówiono więc m.in o akty-
wizacji społeczno - zawodo-
wej mieszkańców powiatu 

lęborskiego (Lider: Po-
wiat Lęborski), aktywizacji 
zawodowej mieszkańców 

powiatu lęborskiego (Lider: 
Powiat Lęborski), budowie 
węzła integrującego podsys-
temy transportu zbiorowego 
i indywidualnego wraz z bu-
dową i modernizacją dróg, 
ścieżek oraz tworzenie tras 
rowerowych o charakte-
rze transportowym (Lider: 
Gmina Miasto Lębork), ter-
momodernizacji budynków 
użyteczności publicznej na 
obszarze MOF Lębork (Li-
der  Powiat Lęborski), mo-
dernizacji miejskiej sieci 
ciepłowniczej w Lęborku 
(Lider: MPEC Sp. z o.o. 

w Lęborku) i rozbudowie 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina” – III etap – Lider – 
ZZO „Czysta Błękitna Kra-
ina” Sp. z o.o. w Czarnów-
ku.

Przypomniano również 
przedsięwzięcia strategiczne 
zapisane ww. Porozumieniu:

1. Incest in Pomerania
2. „Kajakiem przez Pomo-

rze” – zmiana nazwy przed-
sięwzięcia na „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe”

3. Kształtowanie sieci po-
nadgimnazjalnych szkół za-

wodowych, uwzględniającej 
potrzeby subregionalne i re-
gionalnego rynku pracy.

Reprezentacja MOF Lę-
borka chce podjąć próbę 
renegocjacji z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego 
zakresu przedsięwzięć uję-
tych w Porozumieniu ZPT, 
m.in. o przedsięwzięcia 

dotyczące ograniczenia 
zagrożeń naturalnych na 
obszarze MOF Lęborka. 
Szczegóły rozszerzenia ZPT 
omawiane będą na kolejnych 
spotkaniach reprezentacji 
MOF Lęborka. /Gb/

Spotkanie lęborskiego MOF-u
INWESTYCJA |  W Urzędzie Miejskim w Lęborku miało miejsce pierwsze w tym roku spo-
tkanie reprezentacji MOF Lęborka. 

W spotkaniach uczestniczy-
li przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Lęborku - 
Teresa Ossowska - Szara, sta-
rosta lęborski i Elżbieta God-
dersi, wicestarosta lęborski.

Goście przełamali się opłat-
kiem, złożyli sobie nowo-
roczne życzenia, wspólnie 

odśpiewali kolędy. Spotkanie 
Polskiego Związku Eme-
rytów i Rencistów oddział 
Lębork uświetnił występ Lę-
borskiego Chóru Nauczyciel-
skiego ,,Belferek’’ Wojciecha 
Siedlika, dyrektora szkoły 
muzycznej.

/Gb/

Spotkanie opłatkowe 
emerytów i kombatantów
KOLĘDOWANIE | Lęborski oddział Polskiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 
zorganizowały 13 stycznia spotkania opłatkowe. 

Kolorowy orszak 
dotarł do miasta

Barwna uroczystość roz-
poczęła się o godz. 10.00 
mszą w kościele św. Stani-
sława Kostki w Lubowidzu. 
Po mszy orszak wyruszył do 
Mostów, a na trasie przed-
stawiono scenki jasesłko-
we. W kościele św. Brata 
Alberta w Mostach o godz. 

11.30 odprawiono mszę św. 
Punktem docelowym orsza-
ku był Plac Pokoju w Lębor-
ku, gdzie około godziny 13 
zaprezentowano trzy przed-
stawienia jasełkowe i ko-
lędy w wykonaniu zespołu 
góralskiego Pilsko z Żywca. 
/Gb/
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Przegląd podzielony został 
na dwie części: w pierwszej 
wystąpiły przedszkola, w dru-
giej: szkoły podstawowe, gru-
pa z lęborskiego MDKu oraz 
ukraiński zespół „Switanok”. 
Dzieci z przedszkola oceniało 
trzyosobowe jury w składzie: 
Teresa Szczepańska - dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Lęborku, Jaromir Szro-
eder - założyciel i kierownik 
Teatru Zamkowa 2 w Byto-
wie,

Wojciech Bonemberg - in-
struktor w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Lwiąt-
ko” w Lęborku.

W drugiej części dzie-
ci i młodzież oceniało jury 
w składzie:Jaromir Szroeder 
- założyciel i kierownik Te-
atru Zamkowa 2 w Bytowie-
,Zofia Biskupska-Lisiecka 
- Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Lęborku, 
Katarzyna Dampc - członek 
Stowarzyszenia Kaszubsko-
Pomorskiego.

W przerwie między prze-

Nagrodzono jasełka
RELACJA | Dwanaście grup kolędniczych z lęborskich szkół i pla-
cówek oraz - po raz pierwszy grupa z Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Bukowinie rywalizowało w XII Miejskim Przeglądzie 
Jasełek Lębork 2016. Przegląd zorganizowano 23 stycznia 2016r. 
w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

słuchaniami odbyło się pod-
sumowanie kolejnej już edycji 
Konkursu na Lęborską Maskę 
Jasełkową, które poprowadziła 
pani Sylwia Skroś z ramienia 
Lęborskiego Stowarzyszenia 
św. Jakuba Apostoła. Nagrody 
w konkursie ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Lęborku.

Na koniec jury postanowiło 
przyznać dwie nagrody główne: 
dla Przedszkola nr 10 w Lę-
borku za przedstawienie jaseł-
kowe pt. „Muzyczne dary dla 
Pana Jezusa” oraz dla Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lęborku 
za przedstawienie pt. „ Mały 
Pastuszek, Wielki Rozbójnik”. 
Grupa ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 zaprezentowała nagrodzo-
ny spektakl w Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła w Lęborku 
w dniu 24 stycznia 2016r. – po 
mszy o godz. 11:30.

Wszystkie występujące grupy 
jasełkowe otrzymały dyplomy 
oraz nagrody w postaci statu-
etek - aniołków wykonanych 
przez podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
„Lwiątko” w Lęborku. Nagrody 
dla przedszkolaków wręczyli: 
Teresa Ossowska Szara, Staro-
sta Lęborski oraz Witold Namy-
ślak, Burmistrz Lęborka.

Zespołom ze szkół podsta-
wowych, domu kultury i ze-
społowi ukraińskiemu nagrody 
wręczyli: dyrektor Lęborskiego 
Centrum Kultury „Fregata”, 
proboszcz parafii św. Jakuba 
Apostoła w Lęborku - o. Roman 
Zioła, członkowie jury. /mD/
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Gazele Biznesu to ranking 
najdynamiczniej rozwijają-
cych się małych i średnich 
firm. I edycja rankingu Gaze-
le Biznesu odbyła się w 2000 
roku.

Gazela to firma małej lub 
średniej wielkości, która dzię-
ki niezwykle dynamicznemu 
rozwojowi doskonale daje so-
bie radę wśród nawet znacznie 
większych konkurentów. Co 
ważne - wskaźniki dynamiki 
szybkości, stabilności i roz-
woju firmy, badane są na prze-
strzeni 3 kolejnych lat.

Główną ideą konkursu jest 
promowanie prężnie działa-
jących przedsiębiorstw. Au-
torem rankingu jest wywia-
downia gospodarcza Coface 
Poland, która jest odpowie-
dzialna za weryfikację da-
nych finansowych zgłoszo-
nych przedsiębiorstw.

Szesnasta edycja tego 
prestiżowego rankingu 
ogłoszona została podczas 
uroczystej gali, którą zorga-
nizowano 19 stycznia w So-
pocie.

/Gb/

Prestiżowa nagroda
dla lęborskiej firmy
NAGRODA | Producent preparatów farmaceutycznych 
- lęborska firma Profarm otrzymała nagrodę Gazela Biz-
nesu 2015.

fo
t. 

Pr
of

ar
m





9|gwe24.pl/aktualności Czwartek, 28 stycznia 2016

Dzieciaki, które skorzystają 
z propozycji placówki będą 
mogły uczestniczyć w warsz-
tatach – garncarstwa, kaligra-
fii i tworzenia biżuterii z filcu. 
Zaplanowano także warsztaty 
z papieru czerpanego, gdzie 
najmłodsi będą mogli wyko-
nać własnoręcznie kartkę pa-
pieru i „kolorowe sny”, czyli 
zajęcia, gdzie będzie można 
wykonać obrazy wykonane 
kredkami do tkanin na po-
włoczkach do jaśków. 

Zapowiedziano również 
lekcje muzealne dla przed-
szkolaków, uczniów szkoły 
podstawowej klas 1-3 i dla 

gimnazjum. W ramach takich 
lekcji będzie można poznać 
tajniki pracy archeologa, zdo-
być informacje na temat giną-
cych zawodów i sprawdzić, 
jak wyglądało życie codzien-
ne w średniowiecznym mie-
ście. Ilość miejsc jest ogra-
niczona, dlatego obowiązują 
zapisy - osobiście w siedzibie 
Muzeum (Lębork, ul. Młynar-
ska 14/15) lub telefonicznie 
59 862 24 14 w godz. 10.00 - 
16.00 do dnia 12.02.2016 r.

Szczegóły na stronie interne-
towej: www.muzeum.lebork.
pl albo na profilu placówki na 
serwisie Facebook. /Gb/

Ferie Zimowe w Muzeum
ZAJĘCIA | Muzeum w Lęborku zaprasza dzieci i mło-
dzież w ferie zimowe na warsztaty zanikających rzemiosł, 
lekcje muzealne oraz film „A wczora z wieczora” .

W tym roku CSIR zaprasza 
młodzież na  Halowy Turniej 
Piłki Nożnej w następujących 
kategoriach wiekowych: a) 
szkoły podstawowe b) gim-
nazja.

Halowy turniej piłki nożnej 
rozegrany zostanie w Miej-
skiej Hali Sportowej w Lębor-
ku przy ul. P. Skargi 52. Za-
pisy do turnieju przyjmowane 
będą w dniu 15 lutego 2016r. /
poniedziałek/ od godziny 1200 
w miejscu rozgrywania za-
wodów (odpowiedzialni: Pan 
Adam Bartosiak i Pan Kry-
stian Kuczyński). Terminy tur-
nieju - 16 lutego 2016r. Godz. 
10, 17 lutego 2016r. Godz. 10, 
18 lutego 2016r. Godz. 10, 19 
lutego 2016r. Godz. 10.

Zaplanowano również: Tur-
niej Tenisa Stołowego Dziew-
cząt i Chłopców  (Miejska 
Hala Sportowa w Lęborku 
przy ul. Piotra Skargi 52 w na-
stępujących terminach: 22, 
24 i 25 lutego 2016r. o godz. 
10), Turniej Mini Siatków-
ki (Miejska Hala Sportowa 
w Lęborku przy ul. Piotra 
Skargi 52 w następujących 
terminach: 22, 24 i 25 lutego 
2016r. o godz. 10),  Turniej 
„Koszykarskie Trójki”(23 lu-
tego 2016r. o godz.10) i Tur-
niej Turniej Tenisa Ziemnego 
( sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lę-
borku przy ul. Mireckiego 
10  w dniach 16 i 18 lutego  
2016r. o godz.11.15). /Gb/

Sportowe ferie
ZAJĘCIA | W okresie ferii zimowych Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku będzie organizatorem cyklu zawodów 
sportowych w ramach zajęć „ Ferie 2016 na sportowo”.

Linie izolowane, znacznie 
bardziej odporne na upad-
ki drzew i gałęzi, zastąpiły 
dotychczasowe „gołe” prze-
wody w miejscowościach 
Kalisz, Wyrówno, Płocice, 
Śluza i Tuszkowy. Kończą 
się podobne wymiany w 
okolicach Lipusza. Wymiana 
dotyczy ponad 18 km linii. 
Dokonano także uzgodnień 
dotyczących wymiany kolej-
nych 6,5 km linii w okolicach 
Lipuskiej Huty i Płociczna, 
realizacja nastąpi w III kwar-
tale 2016.

Wycinka gałęzi i drzew, 
które zagrażały sieci, zosta-
ła już dokonana. Podpisano 
także wieloletnią umowę z 
firmą, której zadaniem bę-
dzie dbanie o odpowiednią 
odległość gałęzi od prze-
wodów. To bowiem drzewa, 
przewracane przez wiatr lub 
obciążone śniegiem gałęzie 
powodują uszkodzenia sieci i 
długie przerwy w dostawach 
energii.

Przybliża się realizacja 
przedsięwzięcia, które wal-
nie przyczyni się do popra-

wy zasilania w tej części 
Kaszub.  Zakończyło się po-
stepowanie przetargowe i zo-
stał wyłoniony wykonawca 
Głównego Punktu Zasilania 
„Karsin” wraz z liniami WN 
110 kV i SN 15 kV. Odbyło 
się spotkanie konsultacyjne z 
Wójtem Gminy przy udziale 
przedstawicieli inwestora, 
firmy realizującej zadanie 
oraz największego odbiorcy 
prądu w Karsinie. Spotkanie 
miało na celu przybliżenie 
zakresu inwestycji oraz omó-
wienie ewentualnych proble-

mów, które mogą wyniknąć 
podczas jego realizacji.

Inwestycja ta realizowa-
na jest na styku działalności 
Energa-Operator oraz Enea-
Operator, co wymaga więk-
szej ilości uzgodnień. Stacja 
ta nie tylko zapełni „dziurę 
energetyczną” w okolicy, 
ale też pozwoli na przyłą-
czenie nowych odbiorców,  
jak i zapewni poprawę bez-
pieczeństwa energetycznego 
Dziemian, Karsina, Lipusza 
oraz południowych obszarów 
Gminy Kościerzyna. /bG/

Energa buduje Główny 
Punkt Zasialania
ENERGETYKA | Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiające-
go bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.Energa-Operator wzmacnia także linie 
energetyczne na obszarze zagrożenia awariami podczas jesiennych wichur i zimo-
wych ciężkich opadów śniegu. Te prace są na ukończeniu.
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Pierwszy raz od wielu lat nie udało się przekroczyć poziomu 14 tys. 
sprzedanych nowych traktorów. Najlepszym miesiącem roku nie-
oczekiwanie okazał się czerwiec, kiedy zarejestrowano 2002 nowe 
ciągniki, najgorszym zaś listopad – 610 szt. Rosła za to sprzedaż 
traktorów używanych – rynek używek urósł w porównaniu z 2014 
r. o ponad 6 proc. (z 15 421 do 16 390 szt.). 
– Rok 2015 nie należał do najlepszych, był też kolejnym spadko-
wym, biorąc pod uwagę rekordowy 2012. Sprzedaż przebiegała pod 
dyktando finansowania zewnętrznego, co najlepiej widać na przy-
kładzie czerwca, kiedy na rynku pojawiły się pieniądze z PROW. 
W kwestii 2016 r. nie jestem optymistą. W perspektywie nie widać 
dofinansowania na zakup ciągników rolniczych. Należy się zatem 
spodziewać dalszego wzrostu na rynku używek, przy utrzymaniu 
trendu na rynku nowych traktorów – mówi Mariusz Chrobot z fir-
my Martin & Jacob. 
Z danych zebranych przez firmę monitorującą rynek rolniczy wy-
nika, że grudzień z 1256 rejestracjami był jednym z lepszych mie-
sięcy minionego roku. 
– Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży, jaki nastąpił między listopa-
dem a grudniem – blisko 106 proc. – można by uznać, że grudzień 
był wyjątkowo pomyślnym miesiącem. Tak jednak nie jest, w re-
jestrze pojawiło się aż 438 rejestracji na firmę (35 proc.), co tylko 
dowodzi, że grudniowy wynik został wykreowany przez samych 
dilerów, którzy zwyczajowo w ostatnim miesiącu roku poprawiają 
własne statystyki – komentuje Mariusz Chrobot. 

NiepokoNaNy New HollaNd

Kolejny rok z rzędu New Holland był producentem, który zareje-
strował najwięcej ciągników. W sumie w statystykach pojawiło się 
2055 traktorów tej marki, czyli o 20 proc. mniej niż w 2014 r. W sa-
mym grudniu zarejestrowano 201 niebiesko-białych traktorów, co 
zapewniło drugie miejsce w klasyfikacji miesięcznej. Podobnie jak 
przed rokiem drugie miejsce na podium rocznym przypadło mar-
ce John Deere. W całym 2015 r. 1874 nabywców zdecydowało się 
na zakup ciągnika spod znaku jelenia (o 26 więcej niż w 2014 r.). 
W ostatnim miesiącu roku John Deere był jednak dopiero 8. Trze-
cie miejsce w rocznej klasyfikacji producentów zajął Zetor, który 
wypuścił na rynek 1658 nowych ciągników. Czeski producent był 
jednocześnie liderem grudnia dzięki 231 rejestracjom.

Złoto dla Majora

Pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli w 2015 r. 
zajął Zetor Major 80. W sumie zarejestrowano 366 takich ciągni-
ków, a więc o 7 proc. mniej niż w 2014 r. W ostatnim miesiącu 
roku Major 80 potwierdził swoją pozycję – zarejestrowano 40 szt., 
co zapewniło mu pierwsze miejsce. Drugi stopień podium w rocz-
nym zestawieniu przypadł innemu z modeli Zetora. Od stycznia 
do grudnia sprzedano 269 ciągników sygnowanych jako Proxima 
90 (w grudniu 35). Wynik tego modelu jest jednak o 15 szt. niższy 
niż w analogicznym okresie 2014 r. Podium zamyka Kubota z mo-
delem L5040. W całym 2015 r. zarejestrowano 254 takie maszyny, 
a więc o 37 proc. mniej niż rok wcześniej.

wielkopolska lidereM

Wśród regionów nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Pierwsze miej-
sce zajęło woj. wielkopolskie, na terenie którego zarejestrowano 
2051 nowych ciągników (169 w grudniu). W porównaniu z ana-
logicznym okresem roku 2014 sprzedaż w Wielkopolsce wzrosła 
o 13 proc. Spore spadki odnotował za to ubiegłoroczny lider tego 
zestawienia – Mazowsze. Od stycznia do grudnia zarejestrowano 
tam 2015 szt., co oznacza, że liczba rejestracji spadła o 36 proc., 
biorąc pod uwagę dane z 2014 r. W grudniu na Mazowszu sprze-
dano 189 traktorów i był to najlepszy wynik wśród regionów. Po-
dium z wynikiem rocznym 1333 rejestracji zamyka Lubelszczyzna. 
W porównaniu z rokiem 2014 sprzedaż w woj. lubelskim wzrosła 
o 11 proc. 

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników, 
należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Ciągniki rolnicze 
– słaby rok
rok 2015 zamknął się z wynikiem znacznie gorszym od poprzedniego. Zarejestrowano 12 303 nowe 
ciągniki rolnicze, a więc o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. sam grudzień nie wypadł jednak na 
tym tle najgorzej, w sumie w statystykach Centralnej ewidencji pojazdów i kierowców pojawiło się w 
ostatnim miesiącu 1256 rejestracji – informuje agencja Martin & jacob,monitorująca rynek rolniczy.

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy

dla producentów przy-
czep rolniczych rok 2015 
oznaczał zarówno wzloty, 
jak i upadki. do czerwca 
sprzedaż równomiernie 
rosła, po czym gwałtow-
nie spadła i pogarszała 
się z miesiąca na miesiąc. 
w porównaniu z poprzed-
nimi dwunastoma miesią-
cami odnotowano jednak 
minimalny wzrost.

Sprzedaż w 2015 r. wynosi-
ła bowiem 6160 szt., a więc 
o 364 więcej niż w 2014. 
W samym grudniu do rąk 
nowych właścicieli trafiło 
257 nowych przyczep – in-
formuje agencja Martin & 
Jacob.
Między 2014 a 2015 r. rynek 
urósł o ponad 6 proc. Naj-
lepszym miesiącem okazał 
się fenomenalny pod wzglę-
dem sprzedaży czerwiec 
z wynikiem 1421 szt., naj-
gorszym zaś październik, 
w którym zarejestrowano 
170 przyczep. 
Rok 2015 można w zasa-
dzie podzielić na dwa rów-
ne okresy: okres wzrostu 
sprzedaży, który trwał od 
stycznia do czerwca, i spad-
ku sprzedaży w drugiej po-
łowie roku. Rynek nasycił 
się do czerwca, później już 
nieliczni nabywcy decydo-
wali się na zakup przyczep. 
Myślę, że w bieżącym roku 
sprzedaż utrzyma się na po-
ziomie ok. 5500–6000 szt. 
– mówi Mariusz Chrobot 
z firmy Martin & Jacob.

proNar Nie 
do pokoNaNia!

Liderem rynku niezmiennie 
pozostaje Pronar, który od 
stycznia do grudnia 2015 
r. zarejestrował 2463, czy-
li o 446 więcej niż w roku 
ubiegłym. Pronar najlepszą 
pozycję zajął także w sa-
mym grudniu, wprowa-
dzając na rynek 127 przy-
czep. Podobnie jak przed 
rokiem, drugie miejsce 
zajął Metal-Fach. W tym 
roku producent z Sokółki 
sprzedał 896 nowych przy-
czep, a więc o 50 więcej niż 
w 2014. W grudniu tego 
roku Metal-Fach także był 
drugi. Ostatnie miejsce na 
podium rocznym przypa-
dło natomiast marce Me-

taltech, która jako jedyna 
z czołówki odnotowała spa-
dek sprzedaży w skali roku 
(o 13 proc.). Od stycznia 
do grudnia Metaltech zare-
jestrował bowiem 645 szt., 
czyli o 104 mniej niż rok 
wcześniej. Wynik z samego 
grudnia nie jest również 
powalający – producent 
z Mirosławca zarejestrował 
zaledwie 6 przyczep. Trze-
cie miejsce na podium gru-
dniowym należało w związ-
ku z tym do Wieltonu, który 
sprzedał 13 szt.
W grudniu 6–7 T, w 2015: 
10–12 T.
W całym 2015 r. najwięk-
szą popularnością cieszyły 
się przyczepy o ładowności 
10 000–12 999 kg, których 
sprzedano aż 2048 szt. Przy-
czepy tej ładowności stano-
wiły ponad 33 proc. rynku. 
Kolejny pod względem po-
pularności okazał się tonaż 
8–9 T. W tym przypadku 
sprzedaż od stycznia do 
grudnia wynosiła 1132 szt. 
Zaledwie 27 nabywców 
mniej zdecydowało się za-
kupić przyczepy z segmen-
tu 6–7 T, który w całym 
roku zajął trzecie miejsce, 
w klasyfikacji grudniowej 
pozostając jednak liderem 
z wynikiem 61 szt.

wielkopolaNie 
prZodują

Wielkopolska utrzymała 
pozycję lidera wśród regio-
nów zarówno w zestawieniu 
rocznym, jak i miesięcznym. 
W ciągu dwunastu miesięcy 
2015 r. w woj. wielkopol-
skim zarejestrowano 1293 
nowe przyczepy. W samym 
grudniu Wielkopolanie na-
byli natomiast 32 szt., czyli 
o 62 proc. mniej niż w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku i o 14 proc. więcej 
niż w listopadzie. Wiceli-
derem roku 2015 została 
Lubelszczyzna ze sprzedażą 
734 przyczep. Trzecie było 
natomiast woj. mazowiec-
kie, w którym do rąk no-
wych właścicieli trafiły 664 
przyczepy.
*Każdorazowo gdy w mate-
riale jest mowa o sprzedaży 
przyczep rolniczych, należy 
ją rozumieć jako sprzedaż 
mierzoną liczbą rejestracji.
(MCH)

Sprzedaż przyczep – 
wzloty i upadki

Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Czesław Elza-
nowski, radny województwa pomorskiego, oraz  Barbara Dykier 
– Wójt Gminy Słupsk. Czesław Elzanowski przedstawił uczestni-
kom spotkania zagadnienia związane z możliwością finansowania 
przedsięwzięć inicjowanych przez KGW.
Gościem spotkania był także Piotr Hałuszczak – Prezes Woje-
wódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, 
które przedstawił formę rozliczenia finansowego za rok 2016, które 
przedstawicielki KGW muszą złożyć do 31 marca br. w Urządzie 
Skarbowym. Podkreślił jak ważna jest współpraca z kołami gospo-
dyń wiejskich gdzie na przestrzeni dwóch lat nastąpił dynamiczny 
wzrost i reaktywacja kół (w samej Gminie Słupsk zarejestrowanych 
jest ich 19).

Poprzez inicjowane działania PODR, Gminy Słupsk, Starostwa 
powiatowego – koła gospodyń wiejskich zapraszane są do wspól-
nej rywalizacji podczas Powiatowego Turnieju KGW, który od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania przedsta-
wiono regulamin tegorocznego Wojewódzkiego Turnieju, którego 
w tym roku jesteśmy gospodarzami. Wcześniej jednak eliminacje 
powiatowe odbędą się 20 lutego br. w sali widowiskowo-sportowej 
w Jezierzycach. W ramach spotkania przedstawione zostało nowe 
narzędzie komunikacji KGW w wersji  papierowej i elektronicznej 
(www.mojekgw.pl). Uczestniczki spotkania dowiedziały się gdzie 
mogą uzyskać informacje o konkursach, projektach adresowanych 
do organizacji wiejskich.
(MCH)

O finansowaniu KGW 
na seminarium
o możliwościach wspierania finansowego kGw rozmawiano w Bruskowie wielkim. 18 stycz-
nia w świetlicy wiejskiej w tej miejscowości zorganizowano seminarium regionalne „Źródła 
finansowania kGw”.
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Zakończyło się przyjmowa-
nie wniosków o pomoc od 
przetwórców z sektora rol-
no-spożywczego 

30 grudnia był ostatnim 
dniem na złożenie w ARiMR 
wniosków o przyznanie po-
mocy finansowej w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót 
nimi i ich rozwój” na-
leżącego do Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 
- 2020. Nabór wnio-
sków o taką pomoc trwał od 
1 grudnia. Na razie w ARiMR 
zarejestrowanych zostało 835 
wniosków, w których prze-
twórcy ubiegają się o przyzna-
nie im wsparcia w wysokości 
1,58 mld zł. Nie jest to liczba 
ostateczna, ponieważ część 
przetwórców zdecydowała się 
zapewne na wysłanie swoich 
wniosków za pośrednictwem 
poczty i minie trochę czasu 
zanim trafią one do ARiMR. 
- Nie pomyliliśmy się prze-
widując tak duże zaintereso-
wanie otrzymaniem pomocy 

na realizację inwestycji przez 
branżę przetwórstwa pro-
duktów rolnych- skomento-
wał liczbę i kwotę złożonych 
wniosków Dominik Kocon 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Oceny Projektów In-
westycyjnych. 

O dofinansowanie w tym na-
borze mogły starać się tylko 
zakłady zajmujące się prze-
twórstwem rolno - spożyw-
czym oraz przedsiębiorstwa 
wprowadzające do obrotu 
artykuły spożywcze. 
Złożone wnioski zostaną 
teraz poddane ocenie punk-
towej. Punkty będą przyzna-
wane za przynależność do 
grupy czy organizacji produ-
centów rolnych ich związków 
czy zrzeszeń, a także za to, że 
działalność prowadzona jest 
w formie spółdzielni. (ar)

Pomoc dla przetwórców

Na rynku pojawił się pro-
gram komputerowy optipasz 
przeznaczony do optymali-
zacji mieszanek paszowych. 
odbiorcą oprogramowania 
mają być hodowcy, żywie-
niowcy, technolodzy i jed-
nostki akademickie.

- OptiPasz łączy w sobie pro-
stotę użytkowania ze złożony-

mi algorytmami optymaliza-
cyjnymi, których wynikiem 
jest zbilansowana receptura 
o najniższym koszcie mie-
szanki paszowej (ang. least 
cost optimization). W efekcie 
OptiPasz umożliwia poprawę 
opłacalności produkcji zwie-
rzęcej poprzez obniżenie kosz-
tów wytwarzanych pasz -pod-
kreślają twórcy programu.

Program  zawiera rozbu-
dowaną przykładową bazę 
danych polskich surowców 
paszowych, składników po-
karmowych oraz zaleceń ży-
wieniowych. Umożliwia on 
tworzenie optymalnych pasz, 
premiksów, koncentratów, 
przedmieszek i dodatków 
paszowych dla dowolnych 
gatunków zwierząt i grup 

produkcyjnych.
P o d s t a w o w a 
wersja progra-
mu kosztuje 
1189 PLN netto 
(dożywotnio), 
dostępne są 
również wersje 
demo.
- Program bę-
dzie wspiera-

ny i uaktualniany o nowe 
wersje i nowe aktualizacje 
(bezpłatne). Planujemy po-
szerzenie baz danych, dodat-
kowe ułatwienia i normy dla 
większości gatunków. Wersje 
PRO będą dedykowane dla 
mieszalni pasz – zapowiada 
Dawid Kołacz, współautor 
programu.
(GB)

Komputerowa optymalizacja 
mieszanek
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Pierwszy raz od wielu lat nie udało się przekroczyć poziomu 14 tys. 
sprzedanych nowych traktorów. Najlepszym miesiącem roku nie-
oczekiwanie okazał się czerwiec, kiedy zarejestrowano 2002 nowe 
ciągniki, najgorszym zaś listopad – 610 szt. Rosła za to sprzedaż 
traktorów używanych – rynek używek urósł w porównaniu z 2014 
r. o ponad 6 proc. (z 15 421 do 16 390 szt.). 
– Rok 2015 nie należał do najlepszych, był też kolejnym spadko-
wym, biorąc pod uwagę rekordowy 2012. Sprzedaż przebiegała pod 
dyktando finansowania zewnętrznego, co najlepiej widać na przy-
kładzie czerwca, kiedy na rynku pojawiły się pieniądze z PROW. 
W kwestii 2016 r. nie jestem optymistą. W perspektywie nie widać 
dofinansowania na zakup ciągników rolniczych. Należy się zatem 
spodziewać dalszego wzrostu na rynku używek, przy utrzymaniu 
trendu na rynku nowych traktorów – mówi Mariusz Chrobot z fir-
my Martin & Jacob. 
Z danych zebranych przez firmę monitorującą rynek rolniczy wy-
nika, że grudzień z 1256 rejestracjami był jednym z lepszych mie-
sięcy minionego roku. 
– Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży, jaki nastąpił między listopa-
dem a grudniem – blisko 106 proc. – można by uznać, że grudzień 
był wyjątkowo pomyślnym miesiącem. Tak jednak nie jest, w re-
jestrze pojawiło się aż 438 rejestracji na firmę (35 proc.), co tylko 
dowodzi, że grudniowy wynik został wykreowany przez samych 
dilerów, którzy zwyczajowo w ostatnim miesiącu roku poprawiają 
własne statystyki – komentuje Mariusz Chrobot. 

NiepokoNaNy New HollaNd

Kolejny rok z rzędu New Holland był producentem, który zareje-
strował najwięcej ciągników. W sumie w statystykach pojawiło się 
2055 traktorów tej marki, czyli o 20 proc. mniej niż w 2014 r. W sa-
mym grudniu zarejestrowano 201 niebiesko-białych traktorów, co 
zapewniło drugie miejsce w klasyfikacji miesięcznej. Podobnie jak 
przed rokiem drugie miejsce na podium rocznym przypadło mar-
ce John Deere. W całym 2015 r. 1874 nabywców zdecydowało się 
na zakup ciągnika spod znaku jelenia (o 26 więcej niż w 2014 r.). 
W ostatnim miesiącu roku John Deere był jednak dopiero 8. Trze-
cie miejsce w rocznej klasyfikacji producentów zajął Zetor, który 
wypuścił na rynek 1658 nowych ciągników. Czeski producent był 
jednocześnie liderem grudnia dzięki 231 rejestracjom.

Złoto dla Majora

Pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli w 2015 r. 
zajął Zetor Major 80. W sumie zarejestrowano 366 takich ciągni-
ków, a więc o 7 proc. mniej niż w 2014 r. W ostatnim miesiącu 
roku Major 80 potwierdził swoją pozycję – zarejestrowano 40 szt., 
co zapewniło mu pierwsze miejsce. Drugi stopień podium w rocz-
nym zestawieniu przypadł innemu z modeli Zetora. Od stycznia 
do grudnia sprzedano 269 ciągników sygnowanych jako Proxima 
90 (w grudniu 35). Wynik tego modelu jest jednak o 15 szt. niższy 
niż w analogicznym okresie 2014 r. Podium zamyka Kubota z mo-
delem L5040. W całym 2015 r. zarejestrowano 254 takie maszyny, 
a więc o 37 proc. mniej niż rok wcześniej.

wielkopolska lidereM

Wśród regionów nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Pierwsze miej-
sce zajęło woj. wielkopolskie, na terenie którego zarejestrowano 
2051 nowych ciągników (169 w grudniu). W porównaniu z ana-
logicznym okresem roku 2014 sprzedaż w Wielkopolsce wzrosła 
o 13 proc. Spore spadki odnotował za to ubiegłoroczny lider tego 
zestawienia – Mazowsze. Od stycznia do grudnia zarejestrowano 
tam 2015 szt., co oznacza, że liczba rejestracji spadła o 36 proc., 
biorąc pod uwagę dane z 2014 r. W grudniu na Mazowszu sprze-
dano 189 traktorów i był to najlepszy wynik wśród regionów. Po-
dium z wynikiem rocznym 1333 rejestracji zamyka Lubelszczyzna. 
W porównaniu z rokiem 2014 sprzedaż w woj. lubelskim wzrosła 
o 11 proc. 

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników, 
należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Ciągniki rolnicze 
– słaby rok
rok 2015 zamknął się z wynikiem znacznie gorszym od poprzedniego. Zarejestrowano 12 303 nowe 
ciągniki rolnicze, a więc o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. sam grudzień nie wypadł jednak na 
tym tle najgorzej, w sumie w statystykach Centralnej ewidencji pojazdów i kierowców pojawiło się w 
ostatnim miesiącu 1256 rejestracji – informuje agencja Martin & jacob,monitorująca rynek rolniczy.

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy

dla producentów przy-
czep rolniczych rok 2015 
oznaczał zarówno wzloty, 
jak i upadki. do czerwca 
sprzedaż równomiernie 
rosła, po czym gwałtow-
nie spadła i pogarszała 
się z miesiąca na miesiąc. 
w porównaniu z poprzed-
nimi dwunastoma miesią-
cami odnotowano jednak 
minimalny wzrost.

Sprzedaż w 2015 r. wynosi-
ła bowiem 6160 szt., a więc 
o 364 więcej niż w 2014. 
W samym grudniu do rąk 
nowych właścicieli trafiło 
257 nowych przyczep – in-
formuje agencja Martin & 
Jacob.
Między 2014 a 2015 r. rynek 
urósł o ponad 6 proc. Naj-
lepszym miesiącem okazał 
się fenomenalny pod wzglę-
dem sprzedaży czerwiec 
z wynikiem 1421 szt., naj-
gorszym zaś październik, 
w którym zarejestrowano 
170 przyczep. 
Rok 2015 można w zasa-
dzie podzielić na dwa rów-
ne okresy: okres wzrostu 
sprzedaży, który trwał od 
stycznia do czerwca, i spad-
ku sprzedaży w drugiej po-
łowie roku. Rynek nasycił 
się do czerwca, później już 
nieliczni nabywcy decydo-
wali się na zakup przyczep. 
Myślę, że w bieżącym roku 
sprzedaż utrzyma się na po-
ziomie ok. 5500–6000 szt. 
– mówi Mariusz Chrobot 
z firmy Martin & Jacob.

proNar Nie 
do pokoNaNia!

Liderem rynku niezmiennie 
pozostaje Pronar, który od 
stycznia do grudnia 2015 
r. zarejestrował 2463, czy-
li o 446 więcej niż w roku 
ubiegłym. Pronar najlepszą 
pozycję zajął także w sa-
mym grudniu, wprowa-
dzając na rynek 127 przy-
czep. Podobnie jak przed 
rokiem, drugie miejsce 
zajął Metal-Fach. W tym 
roku producent z Sokółki 
sprzedał 896 nowych przy-
czep, a więc o 50 więcej niż 
w 2014. W grudniu tego 
roku Metal-Fach także był 
drugi. Ostatnie miejsce na 
podium rocznym przypa-
dło natomiast marce Me-

taltech, która jako jedyna 
z czołówki odnotowała spa-
dek sprzedaży w skali roku 
(o 13 proc.). Od stycznia 
do grudnia Metaltech zare-
jestrował bowiem 645 szt., 
czyli o 104 mniej niż rok 
wcześniej. Wynik z samego 
grudnia nie jest również 
powalający – producent 
z Mirosławca zarejestrował 
zaledwie 6 przyczep. Trze-
cie miejsce na podium gru-
dniowym należało w związ-
ku z tym do Wieltonu, który 
sprzedał 13 szt.
W grudniu 6–7 T, w 2015: 
10–12 T.
W całym 2015 r. najwięk-
szą popularnością cieszyły 
się przyczepy o ładowności 
10 000–12 999 kg, których 
sprzedano aż 2048 szt. Przy-
czepy tej ładowności stano-
wiły ponad 33 proc. rynku. 
Kolejny pod względem po-
pularności okazał się tonaż 
8–9 T. W tym przypadku 
sprzedaż od stycznia do 
grudnia wynosiła 1132 szt. 
Zaledwie 27 nabywców 
mniej zdecydowało się za-
kupić przyczepy z segmen-
tu 6–7 T, który w całym 
roku zajął trzecie miejsce, 
w klasyfikacji grudniowej 
pozostając jednak liderem 
z wynikiem 61 szt.

wielkopolaNie 
prZodują

Wielkopolska utrzymała 
pozycję lidera wśród regio-
nów zarówno w zestawieniu 
rocznym, jak i miesięcznym. 
W ciągu dwunastu miesięcy 
2015 r. w woj. wielkopol-
skim zarejestrowano 1293 
nowe przyczepy. W samym 
grudniu Wielkopolanie na-
byli natomiast 32 szt., czyli 
o 62 proc. mniej niż w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku i o 14 proc. więcej 
niż w listopadzie. Wiceli-
derem roku 2015 została 
Lubelszczyzna ze sprzedażą 
734 przyczep. Trzecie było 
natomiast woj. mazowiec-
kie, w którym do rąk no-
wych właścicieli trafiły 664 
przyczepy.
*Każdorazowo gdy w mate-
riale jest mowa o sprzedaży 
przyczep rolniczych, należy 
ją rozumieć jako sprzedaż 
mierzoną liczbą rejestracji.
(MCH)

Sprzedaż przyczep – 
wzloty i upadki

Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Czesław Elza-
nowski, radny województwa pomorskiego, oraz  Barbara Dykier 
– Wójt Gminy Słupsk. Czesław Elzanowski przedstawił uczestni-
kom spotkania zagadnienia związane z możliwością finansowania 
przedsięwzięć inicjowanych przez KGW.
Gościem spotkania był także Piotr Hałuszczak – Prezes Woje-
wódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, 
które przedstawił formę rozliczenia finansowego za rok 2016, które 
przedstawicielki KGW muszą złożyć do 31 marca br. w Urządzie 
Skarbowym. Podkreślił jak ważna jest współpraca z kołami gospo-
dyń wiejskich gdzie na przestrzeni dwóch lat nastąpił dynamiczny 
wzrost i reaktywacja kół (w samej Gminie Słupsk zarejestrowanych 
jest ich 19).

Poprzez inicjowane działania PODR, Gminy Słupsk, Starostwa 
powiatowego – koła gospodyń wiejskich zapraszane są do wspól-
nej rywalizacji podczas Powiatowego Turnieju KGW, który od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania przedsta-
wiono regulamin tegorocznego Wojewódzkiego Turnieju, którego 
w tym roku jesteśmy gospodarzami. Wcześniej jednak eliminacje 
powiatowe odbędą się 20 lutego br. w sali widowiskowo-sportowej 
w Jezierzycach. W ramach spotkania przedstawione zostało nowe 
narzędzie komunikacji KGW w wersji  papierowej i elektronicznej 
(www.mojekgw.pl). Uczestniczki spotkania dowiedziały się gdzie 
mogą uzyskać informacje o konkursach, projektach adresowanych 
do organizacji wiejskich.
(MCH)

O finansowaniu KGW 
na seminarium
o możliwościach wspierania finansowego kGw rozmawiano w Bruskowie wielkim. 18 stycz-
nia w świetlicy wiejskiej w tej miejscowości zorganizowano seminarium regionalne „Źródła 
finansowania kGw”.
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Zakończyło się przyjmowa-
nie wniosków o pomoc od 
przetwórców z sektora rol-
no-spożywczego 

30 grudnia był ostatnim 
dniem na złożenie w ARiMR 
wniosków o przyznanie po-
mocy finansowej w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót 
nimi i ich rozwój” na-
leżącego do Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 
- 2020. Nabór wnio-
sków o taką pomoc trwał od 
1 grudnia. Na razie w ARiMR 
zarejestrowanych zostało 835 
wniosków, w których prze-
twórcy ubiegają się o przyzna-
nie im wsparcia w wysokości 
1,58 mld zł. Nie jest to liczba 
ostateczna, ponieważ część 
przetwórców zdecydowała się 
zapewne na wysłanie swoich 
wniosków za pośrednictwem 
poczty i minie trochę czasu 
zanim trafią one do ARiMR. 
- Nie pomyliliśmy się prze-
widując tak duże zaintereso-
wanie otrzymaniem pomocy 

na realizację inwestycji przez 
branżę przetwórstwa pro-
duktów rolnych- skomento-
wał liczbę i kwotę złożonych 
wniosków Dominik Kocon 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Oceny Projektów In-
westycyjnych. 

O dofinansowanie w tym na-
borze mogły starać się tylko 
zakłady zajmujące się prze-
twórstwem rolno - spożyw-
czym oraz przedsiębiorstwa 
wprowadzające do obrotu 
artykuły spożywcze. 
Złożone wnioski zostaną 
teraz poddane ocenie punk-
towej. Punkty będą przyzna-
wane za przynależność do 
grupy czy organizacji produ-
centów rolnych ich związków 
czy zrzeszeń, a także za to, że 
działalność prowadzona jest 
w formie spółdzielni. (ar)

Pomoc dla przetwórców

Na rynku pojawił się pro-
gram komputerowy optipasz 
przeznaczony do optymali-
zacji mieszanek paszowych. 
odbiorcą oprogramowania 
mają być hodowcy, żywie-
niowcy, technolodzy i jed-
nostki akademickie.

- OptiPasz łączy w sobie pro-
stotę użytkowania ze złożony-

mi algorytmami optymaliza-
cyjnymi, których wynikiem 
jest zbilansowana receptura 
o najniższym koszcie mie-
szanki paszowej (ang. least 
cost optimization). W efekcie 
OptiPasz umożliwia poprawę 
opłacalności produkcji zwie-
rzęcej poprzez obniżenie kosz-
tów wytwarzanych pasz -pod-
kreślają twórcy programu.

Program  zawiera rozbu-
dowaną przykładową bazę 
danych polskich surowców 
paszowych, składników po-
karmowych oraz zaleceń ży-
wieniowych. Umożliwia on 
tworzenie optymalnych pasz, 
premiksów, koncentratów, 
przedmieszek i dodatków 
paszowych dla dowolnych 
gatunków zwierząt i grup 

produkcyjnych.
P o d s t a w o w a 
wersja progra-
mu kosztuje 
1189 PLN netto 
(dożywotnio), 
dostępne są 
również wersje 
demo.
- Program bę-
dzie wspiera-

ny i uaktualniany o nowe 
wersje i nowe aktualizacje 
(bezpłatne). Planujemy po-
szerzenie baz danych, dodat-
kowe ułatwienia i normy dla 
większości gatunków. Wersje 
PRO będą dedykowane dla 
mieszalni pasz – zapowiada 
Dawid Kołacz, współautor 
programu.
(GB)

Komputerowa optymalizacja 
mieszanek
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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

Planeta Singli
Polska /Komedia/ 136 minut

Ania jest uroczą, romantycz-
ną, ale niezbyt pewną siebie 
nauczycielką, poszukującą ide-
alnego mężczyzny na interne-
towych portalach randkowych. 
Przypadkiem, w walentynkowy 
wieczór, spotyka showma-
na Tomka, który prowadzi 
najpopularniejszy i najbardziej 
kontrowersyjny program tele-
wizyjny w kraju. Zachwycony 
niepoprawnym romantyzmem 
Ani, proponuje jej, żeby zosta-
ła bohaterką jego show – ona 
będzie umawiać się na randki 
przez internet, a on w swoim 
programie pokaże prawdziwą 
twarz facetów flirtujących 
w sieci i wyśmieje naiwność 
kobiet szukających tam ideału. 

„Tango” to koncert najpięk-
niejszych tang argentyńskich, 
między innymi „La Cum-
parsita”, „Volver” czy „Li-
bertango”, wybawiony z try-
wialności dzięki osobowości 
artystów i polskim tekstom. 
Niepowtarzalny klimat tego 
koncertu buduje fascynujący 
głos wokalistki i wirtuozeria 
zespołu. Interpretacje Doroty 

Lulki i kwartetu Milonga Bal-
tica są porywające i posiadają 
walor autentyczności.

Teksty utworów, oprócz 
dwóch wykonywanych 
w oryginale, napisali Jerzy 
Jurandot i Józef Lipski, jak 
również współcześni poeci: 
Jacek Dehnel, Marcin So-
snowski i Tomasz Olszew-
ski, nadając ponadczasowym 

przebojom nowy, urzekający 
kształt. Zespołowi udaje się 
przekładać klasyczne brzmie-
nia tego gatunku na język 
kolejnych pokoleń, przycią-
gając do tanga nowe rzesze 
młodych słuchaczy. Prioryte-
tem pozostaje jednak zacho-
wanie stylowego charakteru 
tang, które osiągnęły status 
światowy.

Bilety w cenie 15 złotych 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 oraz 
w Centrum Informacji Tu-
rystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy al. 
Niepodległości 6.

Organizator zachęca do 
wcześniejszego nabywania 
wejściówek.ych hitów.

Dorota Lulka zaśpiewa tanga
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert „Tango” w wyko-
naniu Doroty Lulki z kwartetem Milonga Baltica. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne 
odbędzie się w niedzielę, 21 lutego 2016 roku w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12 
w Lęborku. Początek o godzinie 16:00.

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 skrom-
nością. Mniej wydatków, wię-
cej korzyści. A i kabaretowa 
tradycja w tej formie lepiej 
się uchowa. Kobieta koń? 
potrzebujemy do tego kobie-
ty i konia. Ale po co tak za-
raz szaleć? Niech to nic nie 
kosztuje! Do skeczu „Kobieta 
koń” wystarczy tylko kobieta. 
Tak, że o.”Tak, że o” to jed-
nocześnie spotkanie z klasy-
ką - czyli źródłem kabaretu. 
Rozśmieszanie tradycyjnymi 
środkami wyrazu, a także 
standardowymi tematami: 
egzamin, baba u lekarza, mąż 
i żona, upierdliwa sąsiadka, 
policjant, zboczeniec w krza-
kach, wieśniak w panterce, 
opowiadanie kawału, aneg-
doty... Konferansjer, jego 
postawa i wyprowadzony ze 
starannością gest - to wyraźne 

ozdobniki, ale również od-
danie hołdu tradycji estrado-
wej. Jednocześnie poddanie 
jej delikatnej kpinie. Klasyka 
nie omija też reakcji publicz-
ności, ani na nasze szczęście 
- bisów.

Bilety w cenie 45 złotych 
dostępne są w kasie kina oraz 
w Centrum Informacji Tu-
rystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6.

/Gb/

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

Piątek, 29.01.2016
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

Sobota, 30.01.2016
14:15 - Barbie: Tajne agentki
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

Niedziela, 31.01.2016
14:15 - Barbie: Tajne agentki
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

PoNiedziałek, 1.02.2016
Kino nieczynne

Wtorek, 2.02.2016
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

Środa, 3.02.2016
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

CzWartek, 4.02.2016
16:00 - Barbie: Tajne agentki
17:45 - Pitbull. Nowe porządki
20:15 - Nienawistna Ósemka

Piątek, 5.02.2016
16:00 - Misiek w Nowym Jorku 
 - PREMIERA
17:45 - Planeta singli 
- PREMIERA
20:15 - Planeta singli

Sobota, 6.02.2016
16:00 - Misiek w Nowym Jorku 
17:45 - Planeta singli
20:15 - Planeta singli

Niedziela, 7.02.2016
16:00 - Misiek w Nowym Jorku 
17:45 - Planeta singli
20:15 - Planeta singli

PoNiedziałek, 8.02.2016
16:00 - Misiek w Nowym Jorku 
17:45 - Planeta singli
20:15 - Planeta singli

Wtorek, 9.02.2016
16:00 - Misiek w Nowym Jorku 
17:45 - Planeta singli
20:15 - Planeta singli

barbie: tajne agentki 
USA /Animacja, Przygodowy/ 
85 minut/ (2D dubbing)

Film opowiada historię 
trzech koleżanek, świetnych 
gimnastyczek, które zostają 
zwerbowane przez ciocię 
jednej z nich do tajnej agencji 
czuwającej nad bezpieczeń-
stwem całego świata. Na 
radarach agencji właśnie poja-
wiła się przebiegła złodziejka 
wykradająca niesamowicie 
wartościowe klejnoty.



OGŁOSZENIA

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

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

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, 
NIP 588-131-07-65
biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

biuro rekLam

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

www.gle24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

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.

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.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom w Wejherowie, 
działka 1202 m2, sprze-
dam, zamienię na dwa 
pokoje z kuchnią z do-
płatą, tel. 501 549 579

sprZeDam gospodar-
stwo rolne 8.20ha z za-
budowaniami. Tel: 661-
895-941

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

sprZeDam lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

sprZeDam działkę 
budowlaną, 600 m kw, 
Wejherowo, tel. 513-
005-898 

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

KUPIĘ

skup aut, złomowanie, 
kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż czę-
ści, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sprZeDam Fiat Seicen-
to Basic 899, rok1999, 
cena 1800 zł. Tel: 724-
055-955

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

JęZYk hiszpański, 
Reda/Rumia, online. 7 
Lat doświadczenia. enig-
ma.enigmatica@gmail.
com Tel: 508-851-518

LekCJe dodatkowe z 
fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

sprZeDam komputer, 
dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

usŁugi dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazo-
we, tel. 501 175 330

usŁugi elektryczne, in-
stalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

profesJoNaLNa fo-
tografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

kotŁowNie, instala-
cje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE

paN 65 lat pozna Panią 
w celu związku. Tel: 504-
574-249

sZukam tej jedynej 
Pani mego serca z Kar-
tuz i okolic mile widziane 
puszyste Panie. Tel: 518-
995-461

super sexi blondi, po-
zna sponsorów, będzie 
gorąco, Sopot. Tel: 511-
470-498

mam 47 lat poznam Pa-
nią brunetkę lub szatyn-
kę, niepalącą. Tel: 692-
915-998

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

rogówka + fotel, 
prawdziwa skóra(nie roz-
kładana) szara 799zł lub 

zamiana na dwójki, Kar-
tuzy. Tel: 517-188-277

sprZeDam 2 sukien-
ki komunijne tanio. Tel: 
505-492-143

kupię tanio wózek inwa-
lidzki. Tel: 505-133-593

broDZik 90x90 plus 
kabina prysznicowa(no-
we), cena 450zł, Kartuzy. 
Tel: 517-188-277

pomoC mam 5oro dzie-
ci. Potrzebuje ubrań, 
środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

sprZeDam drewno do 
CO i gałęziówkę. Możli-
wy transport gratis. Tel: 
782-846-927

sprZeDam silnik 7,5 
kw 960 obrotów. Tel: 
601-638-877

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

sprZeDam fotelik sa-
mochodowy 0-13 kg, 
granatowy, 50 zł, Wejhe-
rowo, 505-567-034

sprZeDam sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 400 zł, tel. 
517-782-024

sprZeDam łyżwy figu-
rowe, 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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 
138

kupię militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z 
okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.
com

sprZeDam kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁota rączka, drob-
ne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

510 894 627
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W  XVI Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej o puchar Sta-
rosty Lęborskiego wystąpiło  
10 drużyn : ANIOŁY I  GAR-
CZEGORZE, LEMAT  ZA-
TORZE  LĘBORK, BARCA  
LĘBORK, JW  LĘBORK, 
SOKÓŁ  SZCZYPKOWICE, 
ANIOŁY  II  GARCZEGO-
RZE,  SIESTA  LĘBORK, 
GKS  BS  SIERAKOWICE, 
MAX-BRUK  LĘBORK i 
SPARTA  SYCEWICE, któ-
re podzielono na dwie grupy 
eliminacyjne. 

Po rozegraniu meczów eli-
minacyjnych, które trwały  
po 11 minut i grano syste-
mem „każdy z każdym”, z 
grupy A do półfinału weszli 
bez porażki (3 zwycięstwa 
i remis) z 10 pkt piłkarze 
JW Lębork i z drugiego z 7 
pkt miejsca MAX-BRUK 
Lębork,  dzięki wygranej z 
ANIOŁAMI I w bezpośred-
nim meczu (2-0).

W grupie B dominowały 
dwie drużyny SPARTA Sy-
cewice i GKS BS Sierakowi-
ce. O pierwszym miejscu na 
korzyść  SPARTY zadecydo-
wała jedna więcej strzelona 
bramka. Po grach elimina-
cyjnych obie drużyny mia-
ły 10 pkt,  w bezpośrednim 
pojedynku padł remis 1-1, 
różnica bramek +8. W pierw-
szym meczu półfinałowym 
piłkarze  JW Lębork ulegli 
aż 0-4 drużynie GKS BS Sie-
rakowice. Na listę strzelców 
wpisali się: Adam Kordyl, 
Krzysztof Baranowski, Bar-
tek Węsiora i Patryk Więc-
kiewicz. Była to pierwsza 
porażka wojskowych w tym 
turnieju, która spowodowała 
grę tylko o III miejsce. Drugi 
półfinał był bardziej zacięty. 
Padła tylko jedna bramka 
strzelona przez Jakuba Hof-
fmanna, która dała drużynie 
MAX-BRUK grę w finale.

W meczu o III miejsce 
SPARTA Sycewice wygrała 
2-1 z JW Lębork po golach 
Michała Mytycha i Michała 
Giersza. Gola dla wojsko-
wych z rzutu karnego strzelił 
Sylwester Ilianz.

W meczu finałowym XVI 
Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej o puchar Starosty 
Lęborskiego GKS BS Sie-
rakowice pokonał lęborski 
MAX-BRUK 3-1. Po go-
lach Adam Kordyla i Bartka 
Węsiny GKS prowadził 2-0. 
Kontaktową bramkę dla MA-
X-BRUKA dającą nadzieję 
na remis i strzelaniekarnych 
zdobył Wiesław Kwiatkow-
ski. Zwycięstwo drużyny z 
Sierakowic przypieczętował 
Adam Kordyl strzelając na 
3-1. Był to 6 gol tego zawod-
nika w turnieju, który dał mu 
tytuł najlepszego strzelca. 
W tym roku Puchar Starosty 
pojechał do Sierakowic. Sta-

tuetkę dla najlepszej drużyny 
grającej fair - play otrzymali 
piłkarze JW Lębork. Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
został  Piotr Kąkol z GKS-u 

BS Sierakowice. 
Organizatorami turnieju 

byli Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski, Gmina Nowa 
Wieś Lęborska i klub sporto-
wy Anioły Garczegorze

Zwycięska drużyna GKS 
BS Sierakowice,  grała w 
turnieju w następującym 
składzie:

Piotr KĄKOL (bramkarz), 
Bartosz WĘSINA (kapitan), 
Damian KONKEL, Marcin 
CHOSZCZ, Marcin RAT-
KE (opiekun), Krzysztof 
BARANOWSKI, Gracjan 
SZUTENBERG, Adam 
KORDYL, Patryk WIĘC-
KIEWICZ i Damian HIN-
CA.

/EN/

GKS BS Sierakowice 
na podium
PIŁKA NOŻNA | 10 drużyn rywalizowało w XVI Halowym Turnieju Piłki Nożnej o puchar 
Starosty Lęborskiego. Turniej zorganizowano w sobotę 23 stycznia w hali widowisko-
wo-sportowej w Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
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Zgodnie z zapisami Uchwa-
ły Rady Miejskiej w Lębor-
ku w sprawie określenia wa-
runków i trybu finansowania 
rozwoju sportu w mieście 
Lęborku, w pracach komisji 
nie może brać udziału repre-
zentant klubu, którego oferta 
jest rozpatrywana.

Przedstawiciele klubów 
sportowych na zebraniu wy-
bierają spośród siebie 4 różne 
osoby – dwóch przedstawi-
cieli do komisji opiniującej 
oferty z zakresu dyscyplin 
obejmujących sporty druży-
nowe i dwóch przedstawi-
cieli do komisji opiniującej 
oferty z zakresu dyscyplin 
obejmujących sporty indy-
widualne, w głosowaniu taj-
nym w systemie jeden głos 
dla klubu sportowego.

Burmistrz powołuje zarzą-
dzeniem dwie komisje: jedną 

do zaopiniowana ofert z za-
kresu dyscyplin obejmują-
cych sporty drużynowe i jed-
ną do zaopiniowana ofert 
z zakresu dyscyplin obejmu-
jących sporty indywidualne

W komisjach opiniujących 
oferty na zadania publicz-
ne miasta Lęborka z zakre-
su sportu na 2016 rok jako 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych pracować 
będą:

sporty indywidualne - Ma-
rek Piotrowski (LKS Pogoń 
Lębork) i Marcin Grudziński 
(Stowarzyszenie Przyjaciół 
Siatkówki), sporty drużyno-
we - Piotr Pobłocki (Klub 
Karate Shotokan) i Marek 
Bibliw (Stowarzyszenie 
Lew Lębork). Uczestnictwo 
w pracach komisji jest nie-
odpłatne.

/Gb/

Rezerwy mistrza Polski 
przyjechały do Lęborka 
w składzie z młodymi i uta-
lentowanymi zawodnikami 
reprezentacji Polski młodzi-
ków i kadetów. Nie mogli 
oni sprostać doświadczo-
nym i lepszym technicznie 
zawodnikom z Lęborka. 
Honorowy punkt goście 
zdobyli w ostatnim poje-
dynku meczu a autorem jego 
był  senior w zespole gości, 
niewygodnie grający obroń-
ca Wojciech Maćkowiak. 
Punkty dla Pogoni Lębork 

zdobyli: Jakub Perek - 2 , 
Sławomir Dosz -1, Adam 
Dosz - 2, Marek Prądzin-
ski - 2 oraz pary deblowe J. 
Perek / M.Prądzinski - 1, A. 
Dosz/S.Dosz - 1.

Po tym zwycięstwie Polta-
rex Pogoń Lębork jest nadal 
liderem I ligi rozgrywek 
z bilansem 10 zwycięstw i 1 
remisie.

W sobotę 6 lutego Polta-
rex Pogoń Lębork zmierzy 
się w meczu wyjazdowym 
z Morlinami II Ostróda. 

/bG/

Wybory reprezentacji 
klubów sportowych
SPOTKANIE | W Sali Rajców Urzędu Miejskiego odby-
ły się wybory reprezentacji klubów sportowych do komisji 
konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu 
sportu na 2016 rok.

Wysokie zwycięstwo
TENIS STOŁOWY | W 11 kolejce rozgrywek I ligi teni-
siści Poltarex Pogoń Lębork pokonali na własnych stołach 
ASTS Olimpią-Unią II Grudziądz 9:1



2. miejsce drużyny z Lę-
borka to nie jedyny osiągnię-
cie zespołu trenera Rafała 
Bartoszka. Kapitan drużyny 
Mateusz Bladowski przy-
wiózł do Lęborka statuetkę 
dla najlepszego zawodnika 
zawodów, a Mateusz Koniu-
szy z imponującą statystyką 
18 strzelonych bramek (!) 
został najlepszym strzelcem 
turnieju. W Gdańsku zespół 
Pogoni zagrał w składzie: 
Jakub Kuryło, Maciej Wi-
taszek, Dorian Wilmont, 
Oskar Wrześniewski, Jakub 
Czaja, Dominik Miśnik, 
Mateusz Koniuszy, Mate-

usz Bladowski, Szymon 
Tochman, Kacper Brzóz-
ka i Dawid Szafałowicz. 
Warto przypomnieć, że kil-
ka tygodni temu ta sama 
drużyna drugi raz z rzędu 
wygrała jeden z najwięk-
szych turniejów na Pomorzu 
Kaszub Cup w Luzinie, a na 
koniec piłkarskiego sezonu 
2014/2015 w rozgrywkach 
junior D1 zajęła 4. miejsce 
w województwie pomor-
skim. Dobra gra zaowocowa-
ła osłabieniem… W wakacje 
drużynę opuścił jej najlepszy 
zawodnik Jakub Michor by 
rozpocząć przygodę życia 

w Legii Warszawa. To wielki 
sukces i szansa dla rozwoju 
tego wszechstronnego wy-
chowanka Pogoni. W tym 
samym czasie do Arki Gdy-
nia przeszedł wyróżniający 
się na tle drużyny Nikodem 
Parulski. Mimo tych strat ka-
drowych Pogoń 2002 nadal 
wygrywa i jest licząca się 
drużyną na Pomorzu w tym 
roczniku.

Z kolei najstarszą druży-
nę juniorską Pogoni czekają 
niezwykle ciekawe przygo-
towania do rundy wiosennej. 
W styczniu i lutym zespół 
trenera Włodzimierza Pa-

sieki rozegra serię mocnych 
sparingów z rówieśnika-
mi z Lechii Gdańsk, Gryfa 
Słupsk, Polonii Warszawa, 
Legii Warszaw czy Polonii 
Gdańsk. Finałem zimowych 
przygotowań ma być udział 
drużyny Pogoni na początku 
marca w II Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Nożnej „Fot-
ball Cup Pobierowo 2016” 
rocznika 2000. Swój przy-
jazd awizowały już druży-
ny Śląska Wrocław, Pogoni 
Szczecin, GKS-u Bełchatów, 
Błękitnych Stargard Sz., 
Warty Poznań, Miedzi Le-
gnica czy KS Polkowice.

To idzie młodość!
SUKCESY | Ponad 200 młodych zawodników trenuje w piłkarskich drużynach Pogo-
ni Lębork. W oczekiwaniu na ligową rywalizację młodzieżowe drużyny rywalizują 
z powodzeniem w turniejach halowych. W minioną niedzielę z srebrnymi medalami 
z mocno obsadzonego turnieju Gedania Cup w Gdańsku wróciła do Lęborka drużyna 
Pogoni rocznika 2002.

Dziś minął trzeci tydzień 
treningów. Jak zawodnicy 
znoszą intensywne przygo-
towania? Bramkarz Michał 
Katzor zapewnia, że on i jego 
koledzy „dają radę”, choć bra-
kuje im zajęć z piłkami. Te 
mają pojawić się na zajęciach 
w czwartek (28.01), kiedy to 
po raz pierwszy w tym roku 

zespół wejdzie na sztuczne 
boisko. Skład zespołu pozo-
staje na razie bez zmian, choć 
w orbicie zainteresowań jest 
kilku zawodników mogących 
wzmocnić zespół zajmujący 
na półmetku sezonu wysoką, 
drugą lokatę w IV lidze. Od 
soboty drużynę czeka cykl 
gier kontrolnych.

• 30 stycznia 2015 (sobota) g. 10 
Pogoń - GKS Przodkowo (lider III ligi)  
 
• 6 lutego 2015 (sobota) g. 12 
Pogoń - Kaszubia Kościerzyna (III liga)  
 
• 10 lutego 2015 (środa) g. 18 
Pogoń - Lechia Gdańsk (CLJ „A”)  
 
• 13 lutego 2015 (sobota) g. 12 
Cartusia Kartuzy (III liga) - Pogoń Lębork 
 
• 17 lutego 2015 (środa) g. 18 
Pogoń -Sparta Sycewice (V liga)  
 
• 20 lutego 2015 g. 12 
Pogoń - KS Chwaszczyno (III liga)  
 
• 27 lutego 2015 g. 12 
Pogoń - Gryf Wejherowo (II liga)

Ciężko pracują by wygrywać wiosną
TRENINGI | Pięć treningów w tygodniu, w tym hala, si-
łownia i mordercze biegowe pętle z wieloma podbiegami 
w Parku Chrobrego. Drużyna seniorów Pogoni intensywnie 
przygotowuje się do rundy wiosennej.

Dzięki współpracy z Fun-
dacją „Partnerstwo” w tym 
roku po raz trzeci można 
przekazać swój 1% podatku 
na sekcję piłki nożnej Pogo-
ni Lębork. Aby przekazać 1% 
podatku należy wypełnić od-
powiednią rubrykę w rocz-

nym zeznaniu podatkowym 
(PIT-36,PIT -36L, PIT-37, 
PIT 38, lub PIT-28) podając: 
numer KRS: 0000197334  
W rubryce cel szczegółowy 
należy wpisać „Pogoń Lę-
bork, ul. Czołgistów 5 – piłka 
nożna”.

1% można przekazać 
na Pogoń

Wykaz wiosennych sparingów 

Niedawno pozytywnie eg-
zamin kursu uzupełniającego 
UEFA „B” zdał nasz trener 
i zarazem kapitan seniorskiej 
drużyny Pogoni Wojciech 
Musuła 

- Kurs odbywał się w Gdyni 
i Gdańsku, a egzamin obej-
mował praktykę (dwukrot-
ne poprowadzenie treningu 
piłkarskiego dla młodzieży) 
oraz część teoretyczną - wy-
jaśnia Wojciech Musuła, le-
gitymujący się do tej pory 
tytułem instruktora piłki 
nożnej. - W ramach kursu 
zaliczyłem też w zeszłym 

roku tygodniową praktykę 
w Bałtyku Gdynia, w druży-
nie 2002 u trenera Sobiesła-
wa Przybylskiego.

Trener Musuła od pół-
tora roku prowadzi grupę 
2003/2004, wcześniej pra-
cował z grupą tego rocznika 
w Szkółce Pogoni. Podwyż-
szenie uprawnień trenerskich 
z licencji PZPN „A” i „B” na 
UEFA „A” i „B” to wymóg 
Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Kursy uzupełniające 
w kolejnych latach czekają 
także innych naszych trene-
rów.

Wojciech Musuła z uprawnieniami 
trenera UEFA B
UPRAWIENIENIA | 4 miesiące kursu, 70 godzin zajęć, 
wśród wykładowców m.in. prof. Andrzej Szwarc, Wojciech 
Łazarek, Stanisław Mikołajczyk czy Mieczysław Gierszewski. 

Drużynę Pogoni Farm Frites Lębork rocznik 2002 prowadzi Rafał bartoszek






