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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku
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Norwerska Grupa NFM jest 
uznanym na świecie pro-
ducentem indywidualnego 
wyposażenia żołnierzy i ope-
ratorów sił specjalnych oraz 
funkcjonariuszy służb po-
rządku publicznego. Firma 
produkuje zarówno kamizel-
ki kuloodporne z wkładami 
kompozytowymi jak i spe-
cjalistyczną odzież polową 

i akcesoria. W wojewódz-
twie pomorskim obecna jest 
od 14 lat i zatrudnia około 
200 osób.
Nowy zakład produkcyjny 
o powierzchni prawie 4 ty-
sięcy metrów kwadratowych 
stał się domem dla działu ba-
dań i rozwoju oraz dla linii 
produkujących elementy ba-
listyczne, podczas gdy w Po-

tęgowie została produkcja 
tekstylna oraz dział sprzeda-
ży. Tak znacząco zwiększona 
moc produkcyjna  plasuje 
NFM w pozycji lidera wśród 
producentów rozwiązań an-
tybalistycznych w Europie 
oraz pozwala na szybszą re-
alizację zamówień.
- Lębork zachęcił nas swo-
im klimatem, lokalizacją 

oraz przychylnością władz 
do osadzenia w nim naszej 
głównej siedziby. Uważam, 
że znajdziemy tu wykwalifi -
kowanych pracowników do 
rozwoju naszego przedsię-
biorstwa - powiedziała Mał-
gorzata Dombrowska, prezes 
zarządu NFM Production.
Produkty Grupy NFM sprze-
dawane są na cały świat. 

90% jest wysyłane na eks-
port, ok 10% zostaje w Pol-
sce jako wyposażenie żoł-
nierzy różnych formacji i sił 
specjalnych oraz innych 
służb mundurowych.
Lęborski zakład NFM Pro-
duction będzie się rozwijał. 
Inwestor zapowiedział,  że 
zatrudni kilkanaście dodat-
kowych osób.

Nowa fabryka w mieście
INWESTYCJA | W mieście rozpoczęła działalność fi rma NFM Producti on, produkująca  kamizelki kuloodporne i specja-
listyczną odzież polową. - Lębork zachęcił nas swoim klimatem, lokalizacją oraz przychylnością władz – tłumaczy inwestor. 
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Spłonął 
samochód

Modernizacja 
linii do Łeby

str. 3

W Y DA N I E 
S P E C J A L N E
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Zgłoszenie o płonącym sa-
mochodzie strażacy otrzy-
mali w poniedziałek 15 

czerwca około godziny 12. 
Z pożarem walczyły dwa 
zastępy strażaków - pojazd 
ugaszono pianą gaśniczą, 
schłodzono także jego zbior-
nik z gazem po to, żeby nie 
dopuścić do wybuchu.

Prawdopodobna przyczyna 
pożaru to wadliwa instacja 
gazowa, wartość zniszczo-
nego w wyniku pożaru sa-
mochodu to około 12 tys. 
złotych.

Spłonął samochód
POŻAR | Niesprawna instalacja gazowa to przypuszczalny powód 
pożaru samochodu Volkswagen Passat Kombi, który zapalił się na par-
kingu przy ulicy Łasaka w Lęborku.
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fb.com/gle24
BĄDŹ ZAWSZE 
NA BIEŻĄCO

Historia norwerskiej fi rmy 
NFM rozpoczeła się w 1996 
roku, kiedy kilku żołnierzy 
Norweskiej Gwardii Narodo-
wej zaprojektowało kamizelki 
taktyczne pod własne potrze-
by. Pomysły chwyciły i tak 
powstała fi rma. Już po kilku 
latach okazało się, że dział 
produkcyjny przedsiębior-
stwa powienien działać poza 
krajem, inwestorzy zaintere-
sowali się Polską, jako wyjąt-
kowo obiecującym rynkiem. 
5 lat później w Potęgowie po-
wstał polski odział NFM. 
- Było to po prostu studio 

odszywania wzorów. Zatrud-
nialiśmy 6 szwaczek. Dziś 
w naszym zakładzie pracuje 
ponad 170 osób – opowiada 
prezes NFM Production, pani 
Małgorzata Dombrowska.
Teraz głównym odbiorcą pro-
duktów NFM są jednostki 
taktyczne. Trafi ają do nich 
takie produkty jak odzież 
taktyczna, miękkie osłony ba-
listyczne czy też kompozyto-
we płyty ceramiczne wytrzy-
mujące uderzenia pocisków 
przeciwpancernych kalibru 
7,62 mm. W sumie produk-
ty z logo „NFM” trafi ają do  

regularnych i specjalnych 
formacji wielu armii i służb 
porządku publicznego w całej 
Europie. 
- Nasze produkty są zaawan-
sowane, profesjonalne, sku-
teczne i drogie. Żołnierz, 
który zostanie wyposażony 
w nasze produkty będzie 
w ten sposób nosił na sobie 
nowoczesny sprzęt o warto-
ści około 30 tysięcy złotych 
– podkreśla Walter Øverland, 
dyrektor zarządzający nor-
werskiej grupy NFM.
Zakład w Potęgowie oferuje 
kompleksowy zakres usług: 

od projektowania produktu, 
po jego wytworzenie, do-
stawę do klienta i obsługę 
posprzedażową. Wzrost za-
mówień sprawił, że fi rma za-
decydowała o budowie nowe-
go zakładu i zainwestowała 
w Lęborku. 
- W nowej  lęborskiej hali 
o powierzchni 4000 m2 pro-
dukowane będą wszystkie 
rodzaje osłon balistycznych 
– zapowiada  Małgorzata Do-
mbrowska, prezes zarządu 
NFM Production
Budowa nowego zakładu to 
nie jedyna inwestycja NFM. 

Powstają kamizelki kuloodporne
INWESTYCJA | Otwarcie fabryki w Lęborku to kolejny krok w rozwoju norweskiego producenta, który jest ceniony z powodu wyjątkowo no-
woczesnego sprzętu. Miasto w ten sposób pozyskało natomiast wyjątkowo cennego inwestora.

DBAMY O RELACJE
WITOLD NAMYŚLAK, 
burmistrz Lęborka

-Bardzo cieszymy się, że NFM zdecydo-
wało się na budowę nowego zakładu 
w Lęborku. Dobre położenie geogra-
fi czne i atrakcyjny z punktu widzenia 
przedsiębiorcy rynek pracy są naszymi 
największymi atutami. Staramy się 
także tworzyć jak najlepsze relacje na 
linii władze lokalne – inwestorzy, co 

skutkuje kolejnymi realizowanymi projektami.

ZWIĘKSZYMY 
ZATRUDNIENIE

MAŁGORZATA DOMBROWSKA, 
prezes zarządu NFM Producti on

-Nastawiamy się na ekspansję 
a w najbliższym czasie pracę znajdzie 
u nas kilkanaście osób. Po ustaleniu  
planów produkcyjnych na przyszły 
rok być  może zwiększymy jeszcze 
bardziej  zatrudnienie.
Nasza fi rma ma program stażów stu-
denckich letnich, planujemy także 

wprowadzić staże i praktyki dla lęborskiej młodzieży.

Firma wprowadziła również 
system zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa ERP, a 15% 
przychodów jest stale inwesto-
wane w badania i rozwój no-
wych technologii i produktów. 
Naturalnie, NFM inwestuje 
także w swoich pracowników, 
którzy stanowią największą 
wartość fi rmy. 

W najbliższym czasie fi rma 
zwiększy zatrdudnienie o kil-
kanaście osób. Poszukiwani 
są inżynierowie włókiennicy, 
chemicy, projektanci, techno-
lodzy i konstruktorzy odzieży. 
Nowy inwestor na lęborskim 
rynku będzie poszukiwał pra-
cowników także za pomocą 
Urzędu Pracy w Lęborku.

Pierwszy „polski” gaz łupko-
wy zaczął być wydobywany 21 
lipca 2013 r. z odwiertu Łebień 
LE-2H (gmina Nowa Wieś Lę-
borska). Odwiert wykonała tam 
fi rma Energy Poland kontrolo-
wana przez amerykański kon-
cern ConocoPhillips. Z otworu 
w ramach testu produkcyjnego 
wydobywało się ok. 8 tysięcy 
metrów sześciennych gazu na 
dobę. 
Inwestorzy i eksperci oceniali 
ten wynik, jako „ pierwszy tak 
dobry rezultat w historii roz-
poznawania łupkowych złóż 

na kontynencie europejskim”. 
W komentarzach mówiło się 
także o „gazowym Eldorado” 

- poważnych zyskach zwią-
zanych z wydobyciem gazu, 
rozwojem powiatu lęborskiego 

i setkach nowych miejsc pracy 
dla „nafciarzy”. 
Najnowsze zapowiedzi koncer-
nu ConocoPhillips całkowicie 
przekreślają taką wizję. Mimo 
zainwestowania w Polsce 220 
mln dolarów i prowadzenia 
kilku odwiertów koncernowi 
nie udało się znaleźć złoża 
gazu, które umożliwiłyby jego 
komercyjne wydobycie.
Do września bieżącego roku 
koncern chce przywrócić do 
stanu pierwotnego tereny, na 
których prowadził wiercenia.
(GB)

Koniec poszukiwań gazu łupkowego
ENERGETYKA | Koncern ConocoPhillips wycofuje się z planów poszukiwania gazu łupkowe-
go w Polsce. Tereny, na których poszukiwano złóż (w powiecie lęborskim był to Łebień i Strze-
szewo) mają zostać przywrócone do stanu pierwotnego.
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POŻAR | W miejscowo-
ści Janowiczki (gmina 
Nowa Wieś Lęborska) 
spłonęły dwa samochody 
osobowe. Jak udało nam 
się ustalić - pojazdy nale-
żały do jednego z powia-
towych radnych.

Zgłoszenie do pożarze 
w miejscowości Jano-
wiczki strażacy otrzymali 
około godziny 1 w nocy 
w piątek 19 czerwca.Pożar 
gasiły trzy zastępy straży 
pożarnej, ale strażakom 
nie udało się uratować sa-
mochodów - na prywatnej 

posesji spłonęły samocho-
dy marki Audi i Volkswa-
gen.
Jak udało nam się usta-
lić - jeden z samochodów 
należał do powiatowego 
radnego, drugi pojazd jest 
własnością jego syna.
Według naszych informa-
cji radny otrzymał wia-
domość z pogróżkami. 
Prawdopodobnie przy-
czyną pożaru było więc 
podpalenie a sprawa może 
być  efektem rozgrywek 
politycznych.
(GB)

SPŁONĘŁY SAMOCHODY. 
ROZGRYWKI POLITYCZNE?
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Odjazdowy Bibliotekarz 
to akcja organizowana 
wspólnie przez Bibliote-
kę Publiczną Gminy Nowa 
Wieś Lęborska, Bibliotekę 
Miejską w Lęborku oraz Bi-
bliotekę Publiczną Gminy 
Cewice. 
Trasa rajdu liczyła ok. 35 
km. Start ul. Staromiejska, 
kierunek wiadukt w Kar-
czemkach, meta Jezioro 
Lubowidzkie. Tam panie 
bibliotekarki z sołtysem 
Lubowidza Kazimierzem 
Kordą częstowali kiełba-
skami z ogniska, ciepłą  
grochówką, chlebem ze 
smalcem i ogórkiem oraz 
pyszną drożdżówką.
Całą trasę prowadził klub 
rowerowy Lew Lębork. 
Rajdowcy otrzymywali in-
strukcję jazdy po piasku, 
możliwość wypożyczenia 
kurtek przeciwdeszczo-
wych, serwis naprawczy 
i dobry humor! Za rok ko-
lejna edycja.
(GB)

Bibliotekarze bawili się 
odjazdowo
RAJD | Już po raz trzeci bibliotekarze i miłośnicy książek uczestniczyli w raj-
dzie rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”. Trasa rajdu liczyła około 35 km.

Mieszkaniec Płaszczycy pod-
kreśla, że właściwie od zawsze 
czuł w sobie ogromną energię. 
Brakowało mu jednak pomysłu 
na to, w jaki sposób ją wyko-
rzystać. Przełom nastąpił 1994 
roku, gdy Pan Marek spotkał 
się z litewskim bioenergotera-
peutą w Ustce. Efektem wizy-
ty było stwierdzenie wyjątko-
wo silnego biopola i pierwsze 

przypadki jego wykorzystania 
w leczeniu ludzi. Przez ko-
lejne lata okazało się, seanse 
energetyczne Marka Galikow-
skiego mogą pomóc w wielu 
przypadkach schorzeń oczu, 
zatok, wrzodów żołądka 
i dwunastnicy, niegojących się 
długotrwale ran, kamicy ner-
kowej i woreczka żółciowego, 
tarczycy, epilepsji, bólach krę-

Ta Moc PoMaGa
Bioenergia może pomóc w trudno gojących się ranach, 
epilepsji, bólach kręgosłupa a nawet chorobach nowo-
tworowych. Marek Galikowski, skromny mieszkańiec 
Płaszczycy w powiecie człuchowskim ma na swoim kon-
cie setki seansów, gdzie jego własna bioenergia skutecz-
nie przywracała zdrowie.

gosłupa, bezpłodności czy na-
wet chorób nowotworowych. 
W praktyce uzdrowiciela do 
dziś dominują przypadki, 
gdzie medycyna nie potrafi  
pomóc lub leczenie nie przy-
nosi pożądanych efektów.
Chociaż medycyna alterna-
tywna nie cieszy się popar-
ciem środowisk medycznych 
i wzbudza kontrowersje to 
do skorzystania z pomocy 
u Pana Marka wiele osób 
przekonało się na podstawie 
pozytywnych komentarzy 
dawnych pacjentów. Uzdro-
wiciel gromadzi również listy 
z podziękowaniami za pomoc 
i przyniesienie ulgi. Taka ko-
respondencja podpisana jest 
imieniem i nazwiskiem oso-
by, której udało się pomóc, 
często znajdują się tam także 
dane kontaktowe. Zachętą 
do spróbowania z zabiegu 
z użyciem bioenergii jest tak-
że podejście uzdrowiciela.
- Nie zamierzam negować 
żadnych ustaleń medycz-
nych, natomiast proponuję 
działania wspomagające. 
Moja energia pochodzi od 
Boga i muszę jej używać, 
aby pomagać ludziom - pod-
kreśla Marek Galikowski.
Mimo ogólnopolskiej sławy 
pan Marek pozostał osobą 
skromną i chętną do pomocy. 
Mimo wielu propozycji wy-
jazdów - wciąż związany jest 
z rodzinną miejscowością.

Marek Galikowski
77-320 Przechlewo

Płaszczyca 18 m 1
marekgalikowski1@wp.pl

kom.:+48 608 022 356
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Po sukcesie ubiegłorocznej, 
pilotażowej trasy multime-
dialna ekspozycja McDo-
nald’s odwiedzi w tym roku 
aż 32 miasta Polski. Inte-
raktywną prezentację będzie 
można zwiedzić wkrótce 
w Łebie, przy boisku Orlika. 
Ekspozycja zainstalowana na 
platformie ciągniętej przez 
wielką amerykańską cięża-
rówkę obejmuje 3 części: 
Panele 3D, dzięki którym bę-
dzie można wirtualnie „do-
tknąć” surowców, z których 
przygotowywane są produk-
ty w McDonald’s; Kino 3D, 
w którym widzowie będą mo-
gli obejrzeć uprawy warzyw 
dla McDonald’s iGogle 3D, 
dzięki którym będzie można 
zajrzeć do kuchni restauracji 
McDonald’s.
Ekspozycję McDonald’s bę-

dzie można zwiedzać w go-
dzinach 11.00-18.00. Wstęp 
na pokaz jest bezpłatny. 
Uczestnicy będą mieli okazję 
odbyć kilkunastominutową 
wycieczkę po wirtualnym 

świecie jakości. Na jej za-
kończenie sprawdzą swoją 
wiedzę na temat McDonal-
d’s w krótkim teście oraz 
otrzymają zaproszenie na 
poczęstunek do ustawionego 

obok food trucka - mobilnej 
restauracji McDonald’s. .
Wystawa będzie prezen-
towana co weekend przez 
najbliższych 5 miesięcy, do 
września. W sumie dotrze do 
32 miast w całej Polsce. Waż-
nym elementem kampanii jest 
dedykowana strona interne-
towa www.twojepytaniado.
mcdonalds.pl. Prezentowane 
na niej treści dostarczają in-
formacji na temat dostawców 
produktów oraz ich jakości. 
Kluczowym elementem stro-
ny jest możliwość zadawania 
przez użytkowników pytań 

na wszelkie tematy dotyczą-
ce oferty produktowej firmy. 
Na specjalnie stworzonej pod 
stronie będzie można także 
na bieżąco śledzić trasę, jaką 
pokonują trucki McDonald’s.
Pierwsza edycja kampanii 
„Nasze produkty, Twoje py-
tania” trwała od 20 wrze-
śnia do 30 listopada 2014 r. 
W tym czasie McDonald’s 
ze swoim pokazem zawitał 
do 12 polskich miast, a w in-
teraktywnych prezentacjach 
wzięło udział łącznie ponad 
12 tysięcy osób. 
(GB)

Ekspozycja McDonald’s w Łebie
AKCJA | Trwa druga edycja roadshow McDonald’s, organizowana w ramach kampanii „Nasze Produkty, Twoje Pytania”. Firma zaprasza 
na wyjątkową, multimedialną ekspozycję poświęconą swoim produktom. W dniach 11-12 lipca wystawa zawita do Łeby.
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Aby umożliwić sprawne 
przeprowadzenie inwestycji 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i Zarząd Województwa 
Pomorskiego podpisały we 
wtorek 9 czerwca list inten-
cyjny.
- Widać już efekty inwesty-
cji. Na głównych ciągach 
komunikacyjnych obser-
wowany jest wzrost liczby 
przewożonych pasażerów. 
W kolejnym okresie progra-
mowania unijnego, w latach 
2014-2020, chcemy konty-

nuować współpracę z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przy rewitalizacji czy moder-
nizacji kolejnych odcinków 
linii kolejowych ważnych 
dla naszego regionu. List in-
tencyjny ma być motywacją 
dla PKP PLK do rozpoczęcia 
realizacji kolejnych przed-
sięwzięć infrastrukturalnych 
- komentuje Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego.
Obie strony – PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i zarząd 

województwa pomorskiego 
– deklarują podjęcie wspól-
nych działań, dzięki którym 
pasażerowie będą mogli ko-
rzystać ze sprawnych i szyb-
kich połączeń kolejowych. 
Regionalny Program Ope-
racyjny dla województwa 
pomorskiego na lata 2014 – 
20 pozwoli na rewitalizację 
czterech linii. Dwie z nich 
biegnące ze Słupska do Ust-
ki i z Lęborka do Łeby będą 
szczególnie intensywnie 
wykorzystywane w sezo-

nie wakacyjnym. Samorząd 
wraz z PLK chce również 
przyśpieszyć połączenia ko-
lejowe na trasie z Lipusza 
do Kościerzyny. Natomiast 
rewitalizacja trasy z Gru-
dziądza do Malborka będzie 
kontynuacją inwestycji PLK 
przeprowadzonej na odcin-
ku z Torunia do Grudziądza, 
dzięki temu pociągi regio-
nalne na całej trasie Toruń 
– Malbork będą korzystały 
z nowych torów.
(GB)

Modernizacja linii do Łeby
INWESTYCJA | 420 milionów złotych z regionalnych funduszy UE pozwoli na rewitalizację 4 
linii kolejowych na Pomorzu. Wśrod nich jest także linia kolejowa Lębork-Łeba.

Efektem porozumienia będzie modernizacja 
linii kolejowej Lębork-Łeba
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KONTROWERSJE | 
Strona internetowa rad-
nego Jarosława Litwina 
została zaatakowana przez 
muzułmańskich hakerów. - 
Nie pisałem nic kontrower-
syjnego i nawet nie byłem 
na Bliskim Wschodzie. Nie 
wiem, czemu mi zabloko-
wano witrynę internetową 
- tłumaczy radny.

Efektem ataku na stronę 
internetową jest charakte-
rystyczna grafi ka i napis 
„Hacked by El Moujahi-
din”. Jeśli wierzyć informa-
cji na stronie internetowej 
to atak miał miejsce w Al-
gierii. Hakerzy wykorzy-
stali atak do zamieszczenia 
hasła „Wolna Palestyna”, 

autorzy ataku apelują także 
przeciwko zabijaniu muzuł-
manów.
Czemu celem ataków stał 
się blog radnego?
- Nie mam pojęcia - tłuma-
czy Jarosław Litwin. - Nie 
pisałem nic kontrowersyj-
nego, nie byłem na Bliskim 
Wschodzie i nic nie mam 
wspólnego z Palestyną. To 
chyba po prostu jakiś żart, 
bo wiem, że wiele innych 
i często przypadkowych 
stron padło ofi arą takiego 
ataku.
Radny pracuje teraz na od-
blokowaniem strony. Nowa 
wersja ma być o wiele bar-
dziej odporna na wszelkie 
próby włamania. (GB)

raDnY na cELoWniKu 
haKErÓW

WIZYTA | Urząd Miejski 
odwiedziła grupa uczniów 
z niemieckiego miasta 
Stralsund, która przeby-
wała w Lęborku w ramach 
współpracy ze Społecznym 
Gimnazjum Językowym.

Uczniowie ze Stralsun-
du, z zaprzyjaźnionej szko-
ły Adolph-Diesterweg-
Realschule  w towarzystwie 
uczniów lęborskiego SGJ 

zostali powitani w ratuszu 
przez p. Alicję Zajączkow-
ską, Zastępcę Burmistrza 
Miasta.
Zarówno goście z Niemiec, 
jak i z Lęborka otrzymali 
materiały informacyjne na 
temat miasta.
Przyjazd uczniów był współ-
fi nansowany ze środków 
Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży. (GB)

niEMiEccY ucznioWiE 
w LęBoRku
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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III Pomorskie Forum Dro-
biarskie odbyło się w dniach 
15-16 czerwca w kompleksie 
wypoczynkowym „Wichrowe 
Wzgórze” w Chmielnie k. Kar-
tuz i zostało zorganizowane 
pod patronatem Mieczysława 
Struka, marszałka województwa 
pomorskiego. 
W Forum uczestniczyli przed-
stawiciele szeroko pojętej branży 
drobiarskiej, bardzo rozwiniętej 
na Kaszubach – producenci 
piskląt, pasz, przedsiębiorcy 
hodujący stada kurcząt, wete-
rynarze, dietetycy, właściciele 
ubojni, naukowcy zajmujący się 
tematyką drobiu.
W ramach Forum odbyły się 
wykłady poświęcone tematyce 
drobiarskiej. Przemawiali m.in. 
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, lek. wet. Wojciech Hodorowicz, 
Kazimierz Sekuła – powiatowy lekarz weterynarii, Witold Wierz-
biński – dyrektor Biura promocji Żywności ARR. 
Chętni mogli zapoznać się z ofertą licznych � rm, które zaprezen-
towały swoje produkty na stoiskach. Nie obeszło się bez rozdania 
nagród, zafundowanych przez licznych sponsorów, a także kolacji 
i występu zespołu COCTAIL.
Pomorskie Forum Drobiarskie to inicjatywa jednocząca środo-
wisko drobiarskie na Pomorzu. Pomorscy przedsiębiorcy, prowa-
dzący fermy kurcząt, nie tylko zaopatrują w drób i jaja odbiorców 
z terenu całej Polski, ale i eksportują jaja i mięso za granicę, do 
wielu krajów Unii Europejskiej i nie tylko. 
– W 2014 roku Polska została ogłoszona największym producen-
tem drobiu w Unii Europejskiej – powiedział Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku. – Województwo Pomorskie jest zdecydowanym liderem. 
Najwięcej ferm drobiu, bo około 200, jest w samym powiecie kar-
tuskim. To rekordowa, niewiarygodna wręcz liczba – dodał.
Polska jest europejskim potentatem w produkcji drobiu, lecz jesz-
cze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży drobiarskiej rozumieją, 
dlaczego należy się zrzeszać. 
Zygmunt Stromski, wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia Hodow-

ców Drobiu i Producentów Jaj, ma nadzieję, że drobiarze wreszcie 
zrozumieją, że działanie w porozumieniu, wymiana doświadczeń, 
postawienie na szeroko pojęty rozwój i inwestycje, to jedyna dro-
ga do sukcesu. – Zrzeszając się, jesteśmy silni. Sami nie zdziałamy 
nic, gdy nadejdą trudniejsze czasy – powiedział.
Ambicją PODR-u jest rozszerzenie Forum Drobiarskiego na inne 
województwa. Aleksander Mach marzy o tym, aby kiedyś odbyło 
się ogólnopolskie forum branżowe, jednak najpierw chciałby, aby 
do Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj przystąpili wszyscy pomorscy drobiarze. Jak dotąd w porozu-
mieniu działa co czwarty. 
Jak powiedział Mariusz Sobierajski, prezes zarządu Zrzeszenia, 
razem można zdziałać więcej. – W pojedynkę jesteśmy skazani na 
porażkę w walce z urzędnikami, którzy tylko nam przeszkadzają, 
mnożąc problemy. Musimy się zrzeszać i mówić jednym głosem, 
aby móc się bronić – stwierdził. (PS)

III Pomorskie Forum 
Drobiarskie
W Chmielnie k. Kartuz odbyło się III Pomorskie Forum Drobiarskie, zorga-
nizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz 
Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. 

Od lewej stoją: Marek Stasiak – producent drobiu, właściciel 
ferm kurczaków, Mariusz Sobierajski – prezes zarządu Pomor-
skiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Jerzy 
Grzegorzewski – wójt Gminy Chmielno, Hubert Lewna – radny 
sejmiku województwa pomorskiego, właściciel fermy kur-
czaków, Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
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Podobnie jak w ubiegłych 
latach organizatorzy tar-
gów, czyli PODR Gdańsk 
zadbali o szeroką ofertę 
wystawców z branży rolnej 
i towarzyszącej. Uczestni-
cy imprezy targowej mogli 
więc zapoznać się z ofertą 

� rm sprzedających ciągni-
ki i maszyny rolnicze, ma-
teriały budowlane, nawozy  
i środki ochrony roślin, 
sprzęt ogrodniczy oraz 
wyposażenie budynków 
inwentarskich. Słoneczna 
pogoda zachęcała także do 
odwiedzenia stoisk � rm 
zajmujących się energią 
odnawialną,  a szczegól-
nym zainteresowaniem 
cieszyły się prezentowane 
na targach kolektory sło-
neczne.
W ramach targów odbyła 
się również promocja mię-
sa drobiowego „Kurczak 
w domu i szkole nie tylko 
w rosole” organizowana 
przez Pomorskie Zrzesze-
nie Hodowców Drobiu 
i Producentów Jaj oraz 
Krajową  Federację Ho-
dowców Drobiu i Produ-
centów Jaj. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem osób odwiedzających 
targi a jej organizatorzy 
zadbali o nietuzinkowe 
atrakcje – goście targowi 
mogli więc spróbować lo-
dów o smaku kurczako-
wym, sprawdzić wielkość 

swojej tkanki tłuszczowej 
u dietetyka albo spróbować 
potraw z drobiu stworzo-
nych przez profesjonalne-
go Szefa Kuchni.
- Warto informować ludzi 
o walorach, jakie posiada 
mięso drobiowe. Bo jest 

ono lekkostrawne,  posiada 
łatwoprzyswajalne białko 
i sprzyja odtłuszczaniu 
organizmu – podkreśla 
Mariusz Sobierajski, pre-
zes zarządu Pomorskiego 
Zrzeszenia Hodowców 
Drobiu i Producentów Jaj.
Imprezie targowej w Luba-
niu towarzyszyła  Pomor-
ska Wojewódzka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. 
Podczas czternastej edycji 
wystawy swoim dorobkiem 
hodowlanym pochwaliło 
się łącznie aż 142 hodow-
ców. W ramach wystawy 
prezentowane i oceniane 
były:  konie zimnokrwiste, 
bydło mleczne i mięsne, 
owce i trzoda chlewna. 
Hodowcy zaprezentowa-
li licznie króliki, gołębie, 
drób hodowlany i ozdobny 
a także małe  ptactwo ro-
dzime i egzotyczne
Targom w Lubaniu towa-
rzyszyły takze atrakcje 
muzyczne – w sobotę 6 
czerwca zagrał tam zespół 
Cocktail, na zakończenie 
imprezy targowej wystąpił 
zespół Top One. 
(GB)

Gorące targi
w Lubaniu
To były dwa słoneczne, tłumne i in-
tensywne dni. W pierwszy weeekend 
czerwca w Lubaniu koło Kościerzyny 
zorganizowano kolejną edycję Pomor-
skich Targów Rolno-Przemysłowych.
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Dolistne dokarmianie jest bardzo skutecznym sposobem uzu-
pełnienia składników pokarmowych. Można w tej formie do-
starczać zarówno makro-, jak i mikroelementy, mając na uwadze 
fakt, że makroelementy (azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siar-
ka), pobierane przez rośliny w dużych ilościach, powinny być 
wnoszone głównie doglebowo. Z kolei zapotrzebowanie roślin 
na mikroelementy (bor, miedź, cynk, mangan, molibden, żela-
zo), pobierane w niewielkich dawkach – od kilku gramów do 
1,5-2,5 kg/ha, można w dużym stopniu, a nawet w 100% zaspo-
koić poprzez opryski dolistne. Mikroelementy wnoszone w tej 
formie są 10, a niektóre nawet 20-krotnie lepiej przyswajalne 
przez rośliny w porównaniu z ich doglebowym stosowaniem.
Niedobór konkretnych składników występuje najczęściej 
w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny, kiedy rośnie 
zapotrzebowanie na poszczególne składniki. Dlatego dolistne 
dokarmianie roślin w tych okresach, umożliwia szybkie dostar-
czenie de� cytowych składników, co skutkuje wyraźnym wzro-
stem plonów. w określonych sytuacjach można się spodziewać 
po ich wniesieniu istotnych zwyżek plonu (przeciętnie 7-14%) 
i poprawy jego jakości.
Podczas oprysku należy zwracać uwagę na następujące czyn-
niki jak m.in optymalna temperatura i pora dnia. Optymalną 
temperaturą dla dobrej przyswajalności wniesionych składni-
ków jest 12-20°C, po przekroczeniu 25°C oprysk nie może być 
dokonywany, gdyż grozi uszkodzeniem (poparzeniem) roślin, 
opryski wykonywać wieczorem lub całodobowo w pochmurny 
dzień najlepszy efekt uzyskuje się dokarmiając rośliny w fazie 
intensywnego wzrostu i rozwoju, w przypadku zbóż od począt-
ku strzelania w źdźbło do wykłoszenia, oprysk  drobnokroplisty, 
krople powinny osiąść na obu stronach liścia i łodygach,  nie 
powinny spływać. 
Wybierając termin oprysku należy uwzględnić prognozę po-
gody, dobrze gdyby w okresie 48 godzin po oprysku nie spadł 
większy deszcz, do sporządzanego roztworu nawozów można 

dodać jeden środek ochrony roślin (grzybo- lub owadobójczy), 
zgodnie z instrukcją jego stosowania. Wskazany jest też doda-
tek zwilżacza przeliczeniu na 1 ha należy przewidzieć od 200 do 
1000, roztworu cieczy roboczej, w zależności od rozrostu masy 
nadziemnej roślin i możliwości technicznych opryskiwacza.
Mocznik (bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest związ-
kiem organicznym i nie powoduje korozji części metalowych), 
azot w formie amidowej, łatwo wchłaniany przez tkanki ro-
ślinne, powoduje także mniejsze oparzenia roślin niż mineral-
ne związki azotu. Stosując dolistnie mocznik w fazie kłoszenia 
zwłaszcza w latach suchych, gdy doglebowo zastosowanego azo-
tu, ze względu na niedobór wody roślina nie może pobrać. Wte-
dy zastosowanie dolistnie do 5% roztworu mocznika poprawia 
wypełnienie ziarna i zawartość białka.
Zboża  - dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% 
stężenia roztworu)
*krzewienie  20 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy (5 
proc.- 5 kg na 100 l wody),
*strzelanie w źdźbło 12 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy 
(5 proc.), początek kłoszenia do 5 kg mocznika na 100 l wody. 
Nie stosować roztworu mocznika w fazie kwitnienia zbóż.
Rzepak-dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% stę-
żenia roztworu)
*ruszenie wegetacji 12 kg, 8-11 dni po pierwszym oprysku 12 
kg, zwarty zielony pąk rzepaku 12 kg
Do roztworu mocznika można dodać środki ochrony roślin wg 
zaleceń Instytutu Ochrony Roślin.

Dolistne dokarmianie – 
same korzyści
Dolistne dokarmianie roślin umożliwia szybkie wniesienie w okresie wegeta-
cji defi cytowych dla roślin składników pokarmowych zarówno w przypadku 
ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Ma to szczególne 
znaczenie w okresie niedoboru wilgoci w glebie tak jak to było w 2014 r. i za-
powiada się w 2015r. 

Literatura:
System Nawożenia „Police”
Nawozy azotowe ZAK SA
Farmer – A. Artyszak 2007
PZDR Elbląg  F Murzicz

Franciszek Murzicz,  
PZDR Elbląg
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Uruchomienie montowni 
wiąże się z realizacją podpi-
sanego w 2013 r kontraktu 
na dostawę 3000 ciągni-
ków, wyposażenie centrów 
serwisowych w Etiopii oraz 
dostawę części zamiennych. 
Otwarcie montowni mia-
ło miejsce we wtorek 12 
maja. Uroczystego przecię-
cia wstęgi w czasie otwarcia 
zakładu dokonali: Dlami-
ni Zuma, przewodnicząca 
Komisji Unii Afrykańskiej 

oraz Lech Wałęsa, były pre-
zydent RP.
Montownia Ursusa  zo-
stała utworzona w mieście 
Adama. Aktualnie obecnie 
zatrudnia pracowników, 
z których większość prze-
szła szkolenia u inżynierów 
i techników z Polski.
W planach Ursusa jest eks-
pansja na kolejne rynki 
afrykańskie, gdzie zarząd 
� rmy obserwuje popyt na 
produkty dla rolników.

Ursus otworzył 
montownię w Etiopii
Etiopska spółka METEC otworzyła 
montownię ciągników Ursus. 

E X P R E S S R O L N I C Z Y . P L

Przed dwunastoma mie-
siącami licznik rejestracji 
zatrzymał się na poziomie 
1421 sztuk. Obecnie zareje-
strowano o 4 traktory więcej. 
Od początku roku na drogi 
wyjechało jednak o 13 proc.  
nowych ciągników mniej niż 
w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. – Rok 2015 nie roz-
począł się dobrze dla produ-
centów ciągników rolniczych. 
Od początku roku rynek nie 
rozwijał się zgodnie z ich ocze-
kiwaniami. Nawet marzec, 
który zwyczajowo przynosił 
ożywienie, w tym roku nie 
napawał optymizmem. Długo 
oczekiwaną zmianę przyniósł 
dopiero maj, w którym po raz 
pierwszy w tym roku sprzedaż 
osiągnęła ubiegłoroczny po-
ziom. Stało się to możliwe za 
sprawą uruchomienia wypłat 
w ramach zaległego PROW. 
Wszystko wskazuje na to, że 
również czerwiec przyniesie 
nam dobre wieści z rynku – 
mówi Mariusz Chrobot z � r-
my Martin & Jacob.
John Deere pozostaje liderem 
rynku ciągników rolniczych. 
W maju zarejestrowano 256 
nowych traktorów tego pro-
ducenta, a więc o 38 proc. wię-

cej niż w analogicznym okre-
sie roku 2014 i 11 proc. więcej 
niż w kwietniu. Od początku 
roku zarejestrowano 915 zie-
lono-żółtych ciągników co 
daje blisko 17 proc. rynku 
i pierwsze miejsce w ogólnym 
zestawieniu  producentów. Na 
miejscu drugim ulokował się 
New Holland, który w maju 
sprzedał 247 sztuk, czyli o 7 
proc. mniej niż przed dwu-
nastoma miesiącami. Podium 
ze stratą 68 sztuk do lidera za-
myka Zetor. Taki wynik ozna-
cza dla czeskiego producenta, 
w porównaniu z majem 2014, 
wzrost sprzedaży o 31 proc. 
Utraconą w kwietniu pozycję 
lidera odzyskał w maju Zetor 
Major 80. W tym miesiącu 
40 nabywców (o 7 więcej niż 
przed rokiem) zdecydowało 
się na zakup tego konkret-
nego traktora. Na miejscu 
drugim znalazł się popularny 
sadownik marki Kubota – 
model L5040. Zarejestrowano 
31 takich ciągników, a więc 
o 30 proc. mniej niż w ana-
logicznym okresie roku 2014. 
Podium wśród modeli, z wy-
nikiem 29 rejestracji, zamyka 
Farmtrac 675DTN. 
(MCH)

Rynek rośnie w maju
W maju sprzedaż nowych ciągników 
nieznacznie wzrosła. Zarejestrowano 
1425 sztuk, czyli o 8 proc. więcej niż 
w kwietniu. Maj to także jedyny w tym 
roku miesiąc, w którym udało się po-
prawić ubiegłoroczny rezultat – infor-
muje agencja Martin & Jacob, monito-
rująca rynek rolniczy. 
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Dańczak wygrał konkurs na to stanowi-
sko, który ogłoszono, gdy jego poprzed-
nik przeszedł na emeryturę. Wcześniej 
pełnił przez dwie kadencję funkcję wój-
ta gminy Dębnica Kaszubska (powiat 
słupski), przez jedną kadencję był człon-
kiem Zarządu Powiatu Słupskiego, dzia-
łał także w Pomorskiej Izbie Rolniczej. 
- Mam więc rozeznanie związane ze spe-
cy� ką działalności rolniczej na terenie 
naszego województwa – podkreśla dy-
rektor gdyńskiego oddziału ARR.
Nowy dyrektor ARR w Gdyni jest wła-
ścicielem gospodarstwa rolnego w Dęb-
nicy Kaszubskiej - Gospodarstwo ma 
24 ha. To taka działalność dodatkowa 
oparta głównie na pszczelarstwie. Moż-
na powiedzieć, że pszczelarstwo to taka 

pasja rodzinna– tłumaczy 
dyrektor ARR w Gdyni.
Aktualne działania gdyń-
skiego oddziału ARR to 
głównie sprawy przekazy-
wania dopłat do materiału 
siewnego.
-Rolnicy zakończyli już 
prace polowe a do od-
działu wpływają faktury. 
Zajmujemy się również 
rozliczeniem kwot mlecz-
nych. Ważna część naszej 
działalności to progra-
my rządowe, takie jak na 
przykład „Owoce w szkole”. 
W tej chwili jesteśmy w trakcie ustalania 
dostaw owoców i warzyw, które tra� ą do 

uczniów w przyszłym roku szkolnym – 
tłumaczy Eugeniusz Dańczak.

Nowy szef ARR w Gdyni
Eugeniusz Dańczak został nowym dyrektorem 
gdyńskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
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Tam warto być!

Napiszemy również o Twojej imprezie!
W rybryce „Tam warto być” informujemy o najważniejszych wydarzeniach branżo-
wych dla naszych Czytelników. Jeśli chcesz, żeby pojawiła się tam także zapowiedź 
Twojej imprezy to wyślij materiały na adres rolniczy@expressy.pl albo skontaktuj się 
z nami telefonicznie - 58 736 16 92

E X P R E S S R O L N I C Z Y . P L

• 4-5.07.2015 Targi Agro-Tech 
- Minikowo (woj. Kujawsko-pomorskie)

organizatorzy targów zapowiedzieli obecność wystawców 
zajmujących się techniką rolniczą (około 130 wystawców) 
i profesjonalne pokazy polowe na specjalnie wydzielonym 
ringu zwanym „Górą Prawdy”, wystawom maszyn będzie to-
warzyszła  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na 
której ponad stu hodowców wystawia pod ocenę prawie 
500 zwierząt, w tym bydło mleczne i mięsne, trzodę chlew-
ną, owce i kozy oraz drób hodowlany

• 11.07.2015 Regionalne Święto Ryby
- Iława (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 12.07.2015 Regionalny Festiwal Potraw 
   z Mięsa Drobiowego 
- Nidzica (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 18.07.2015  Regionalny Festiwal 
   Klusek i Makaronu 
– Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie)

e x p re s s ro l n i c z y . p l
więcej o magazynie: 
tel. 796 944 155 | r.laskowski@expressy.pl

ONLINE
PRZEGLĄDAJ
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CZWARTEK, 25.06.2015
1815  - Ostatni klaps 
2000  - Agentka

PIĄTEK, 26.06.2015
1410  - Minionki 2D 
         - PREMIERA
1600  - Jurrasic World 2D
1830  - Minionki 3D
2030  - Jurrasic World 3D 

SOBOTA, 27.06.2015
1200  - Minionki 3D
1410  - Minionki 2D
1600  - Jurrasic World 2D
1830  - Minionki 3D 
2030  - Jurrasic World 3D 

NIEDZIELA, 28.06.2015
1200  - Minionki 3D
1410  - Minionki 2D
1600  - Jurrasic World 2D
1830  - Minionki 3D 
2030  - Jurrasic World 3D 

PONIEDZIAŁEK, 29.06.2015
1610  - Minionki 2D
1800  - Minionki 3D 
2000  - Jurrasic World 3D 

WTOREK, 30.06.2015
1610  - Minionki 2D
1800  - Minionki 3D 
2000  - Jurrasic World 3D 

ŚRODA, 1.07.2015
1610  - Minionki 2D
1800  - Minionki 3D 
2000  - Jurrasic World 3D

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

Agentka
120min./Komedia,Akcja/USA

Parodiująca fi lmy o przygo-
dach superagenta Jamesa Bonda 
komedia sensacyjna z nominowa-
ną do Oscara Melissą McCarthy 
(„Druhny”, „Gorący towar”). Susan 
Cooper jest skromnym i niedoce-
nianym analitykiem pracującym dla 
CIA. Gdy działający w ukryciu agenci 
zostają zdekonspirowani, Susan 
musi porzucić wygodne biurko 
i wkroczyć do akcji. Jej zadaniem 
jest rozpracować szajkę handlarzy 
bronią i zapobiec światowemu 
kryzysowi. 

Jurassic World
124min./Przygodowy,
Science Ficti on/USA

Rok 2015. Od wydarzeń ukaza-
nych w „Parku jurajskim” mija 22 
lata. Wyspa Isla Nublar wyposa-
żona jest w pełni działający park 
rozrywki, w którym żyją przywró-
cone za pomocą klonowania dino-
zaury. Pewnego dnia prowadzący 
eksperymenty naukowcy tworzą 
zupełnie nowego dinozaura, który 
posiada cechy dwóch gadów: 
welociraptora i tyranozaura. 
Wszystko idzie zgodnie z planem 
do czasu, gdy stwór wymyka się 
z parku.

Minionki
94min./ Animacja,Familijny,
Komedia/USA

Film zabierze nas w przeszłość, 
dzięki czemu poznamy historię Mi-
nionków - od zarania dziejów do 
czasu, gdy w ich życiu pojawił się 
Gru. Minionki zawsze potrzebowa-
ły złego przywódcy, służyły już T. 
Rexowi, Czyngis-chanowi, Napole-
onowi, a nawet hrabiemu Drakuli, 
tyle tylko, że… wszystkich ich przy-
padkowo zgładziły. Teraz, kiedy nie 
mają komu służyć, są pogrążone 
w rozpaczy. Minionki Kevin, Bob 
i Stuart desperacko poszukując zła, 
przemierzają cały świat. Po drodze 
detronizująkrólową Elżbietę II 
i wplątują się w najdziwniejsze 
przygody. Na Florydzie, podczas 
tajemnej konwencji złoczyńców 
poznają Scarlett  Overkill (w wersji 
oryginalnej głosu użyczyła jej 
Sandra Bullock), pierwszy w histo-
rii tak czarny kobiecy charakter. 
W niej cała nadzieja.

11 lipca br. na skwerze Ry-
baka znowu zagości Festi-
wal Kulinarny „Zapomniane 
Smaki”. Spod Urzędu Miasta 
o godz. 18.00 wyruszy barw-
ny orszak Księstwa Łeby 
w kierunku skweru Rybaka. 
Tam na scenie około go-
dziny 19.00 rozpoczną się 
Ogólnopolskie Wybory Miss 
Lata 2015. Wcześniej orga-
nizatorzy w formie zabawy 
wybiorą małą miss. Imprezę 
poprowadzi Conrado More-
no, hiszpański konferansjer, 
znany z takich programów 
telewizyjnych jak „Europa da 
się lubić”, czy też losowania 
LOTTO.

Na scenie oprócz pięknych 
kandydatek rywalizujących 
o tytuł tej najpiękniejszej 
w kilku tanecznych choreogra-

fi ach, zobaczymy również wy-
stęp słupskiej grupy tanecznej 
– ARABESKI. Ten niebywa-
ły Festiwal Urody umili nam 

występ wokalny – Michała 
Niemca, wokalisty wykonują-
cego repertuar składający się 
z włoskich przebojów.

Na godzinę 21 zapowiedzia-
no natomiast występ głównej 
gwiazdy - zespołu Symptu-
astic.

Koncertowe święto Łeby
IMPREZA | Na 11 lipca zapowiedziano uroczystości związane z 658 rocznicą nadania praw miejskich 
Łebie. Malowniczym punktem świętowania będzie przemarsz barwnego orszaku Księstwa Łeby.

Brawnym punktem świętowania będzie 
przemarsz orszaku Księstwa Łeby.
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Do tegorocznej edycji akcji 
oprócz inicjatora wydarzenia 
- Zysk i S-ka Wydawnictwo, 
zaproszono również Narodo-
we Centrum Kultury, Grupę 
Wydawniczą Publicat oraz 
Wydawnictwo Muza.

W tym roku do Łeby przy-

jedzie blisko dwudziestu 
autorów, m. in. Ałbena Gra-
bowska, Bogusław Chrabo-
ta czy Marcin Wilk, a także 
inne znane osoby takie jak: 
Natalia Gacka, Wojciech 
Cejrowski czy Dariusz Dzie-
kanowski. Najmłodszych 

Książkowe lato na plaży
KSIĄŻKI | Już po raz czwarty Łeba będzie gospodarzem akcji „Lato z Książ-
ką”. W ramach trzydniowego wydarzenia, które rozpocznie się w piątek 17 
lipca do miejscowości przyjedzie blisko dwudziestu pisarzy.

powinna ucieszyć informa-
cja o obecności samego Pana 
Pierdziołki.

- Pisarze zaproszeni do 
udziału w akcji porozmawia-
ją ze swoimi czytelnikami. 
Akcja będzie również świet-
ną okazją do zdobycia auto-
grafów ulubionych pisarzy 
– zapowiadają organizatorzy 
akcji.

„Lato z Książką” wystartu-
je 17 lipca o godzinie 10:00 
i potrwa do 19 lipca do godzi-
ny 19:00. Wydarzenia związa-
ne z akcją bedą organizowane 
m.in. na pasażu spacerowym 
na plażę wschodnią A (Kapi-
tanat Portu). (GB)

W Łebie spotkać będzie 
można także Wojciecha 
Cejrowskiego.
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Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
267 z późn. zm.)

OBWIESZCZA SIĘ

że w dniu 12.06.2015r. na wniosek Gminy Miasto Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lębork, 
została wydana decyzja ZRID 348/2015 (znak sprawy B.6740.208.2015), o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na:

„budowie ulicy dojazdowej do ulicy Buczka w Lęborku wraz z infrastrukturą techniczną”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
• Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego: 63/4, 64, 65/21, 65/22, 72, 89  
  obr. 13 w Lęborku,
• Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
- działka nr 63/6 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/5 obr. 13 w Lęborku) 
- działka nr 62/21 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 62/18 obr. 13 w Lęborku) 
- działka nr 63/8 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 63/1 obr. 13  w Lęborku) 
- działka nr 90/6 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/2 obr. 13  w Lęborku)
- działka nr 90/8 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/5 obr. 13  w Lęborku)
- działka nr 90/10 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/4 obr. 13 w Lęborku)
- działka nr 90/12 obr. 13 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 90/3 obr. 13   w Lęborku)

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją za-
twierdzającą projekt budowlany. 

Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami 
można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w termi-
nie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego 
obwieszczenia.

Zgodnie  z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 
daty publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY LĘBORSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

 ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiatowych 
urzędach pracy województwa 
pomorskiego w maju br. wy-
niosła 87,9 tys. osób ( w sto-
sunku do kwietnia to spadek 
o 5,8%). Dla porównania 
w maju ubiegłego roku było 
ich więcej o 17,5 tys.

- Już od kilku miesięcy za-
uważamy spadek liczby osób 
bezrobotnych na Pomorzu, 
a w maju osiągnęliśmy re-
kordowy – na tle całej Polski 
– wynik. To w naszym woje-
wództwie odnotowano naj-
większy spadek bezrobocia 
aż o 5,8 proc. Pomorskie jest 
też województwem, w którym 
dynamicznie przybywa osób 
pracujących. To efekt aktyw-
ności lokalnych przedsiębior-
ców, którzy kreują nowe miej-
sca pracy, pozytywny skutek 
rozwijających się inwestycji 
w regionie oraz działań pro-
mujących zatrudnienie przy 
wsparciu środków unijnych 
czy Funduszu Pracy, o które 
samorząd województwa po-
morskiego nieustannie i sku-
tecznie zabiega – skomentował 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

– W miesiącach letnich spo-
dziewamy się dalszego spad-

ku liczby bezrobotnych.
Na poprawę sytuacji na po-

morskim rynku pracy mają 
wpływ również prace sezo-

nowe w rolnictwie, gastrono-
mii, hotelarstwie i turystyce, 

a pozytywne trendy powinny 
utrzymać się jeszcze przez kil-
ka miesięcy, przynajmniej do 
końca sezonu turystycznego. 

Według wstępnych danych 
w maju br. spadek liczby bez-
robotnych odnotowano we 
wszystkich powiatach woje-
wództwa, największy w po-
wiatach: sztumskim o 16,2% 
(o 431 osób) i puckim o 10,0% 
(o 339 osób). W ubiegłym 
miesiącu pomorscy pracodaw-
cy zgłosili więcej - o ponad 20 
procent - wolnych miejsc pra-
cy, a liczba wolnych miejsc 
pracy w porównaniu z sytu-
acją w kwietniu zwiększyła się 
o 1,6 tys. i wyniosła 8,7 tys. 
W tym samym czasie w roku 
2014  liczba wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej wynosiła 6,8 tys.

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim na ko-
niec maja 2015 r. zmniejszyła 
się o 0,6 pkt proc. w stosunku 
do kwietnia 2015 r. i wyno-
siła 10,3%, podczas gdy rok 
temu w maju wynosiła 12,2%. 
W kraju stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. 
do poziomu 10,8% (rok temu 
wynosiła 12,5%). (MP)

W Pomorskiem spada bezrobocie
ANALIZA | Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. To najlepszy wynik w kraju. 
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Właśnie na Pomorzu zanotowano rekordowy 
na tle całek Polski spadek bezrobocia
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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 
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  

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 

tys. zł, tel. 502 686 196

KĘBŁOWO, dom 139m, 
działka 716m. 4 pokoje, 2 
łazienki, kuchnia, jadalnia, 
garderoba, 390 tysięcy. Tel: 
519-399-162

DZIAŁKĘ komercyjną 
sprzedam, 1000m, cena 
60000zł. Tel: 572-943-543

SPRZEDAM gospodar-
stwo rolne 8.20 Ha i zabu-
dowania, Jeleńska Huta. 
Tel: 661-895-941

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ pokoje na Ka-
szubach „‘Zielone Wzgórze” 
Sikorzyno, Zapraszamy. Tel: 
725-310-047

WEJHEROWO - centrum, 
wynajmę pokój z używal-
nością kuchni i łazienki, 
pani pracującej i nie 
palącej, cena 460 zł. Tel: 
609-793-942, 58 672-78-96

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

TELEFON stacjonarny 
„Dartel” z prezentacją nu-
meru w kartoniku wraz z 
papierami, mało używany, 
cena 45zł, Wejherowo. Tel: 
510-688-509

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

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

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 55-latka, 
pozna 60-latka z klasą, 
mężczyznę swoich marzeń. 
Tel: 532-274-177

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

LODÓWKA używana, 
kolor biały, tanio oddam, 
Wejherowo, tel. 
789-431-218

SPRZEDAM 
łyżwy fi gurowe, 
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, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter 
czarne. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motoro-
wą „Makita” w mało używa-
ną. Tel: 601638 877

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

SPRZEDAM wędkę Shi-
mano nasci 215/22, stan 
idealny, 100zł, Karwia. Tel: 
516-603-723

SPRZEDAM stół rozkłada-
ny 80x140x76x180 ciemny 
orzech w bardzo dobrym 
stanie 250zł. Tel:507-486-
424

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927
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9 edycja najbardziej presti-
żowego biegu w Polsce na 
dystansie 5 kilometrów, czy-
li właśnie Biegu Ursynowa 
miała miejsce w niedzielę 14 
czerwca. Bieg zorganizowano 
w upalną pogodę i rywalizo-
wało w nim ponad 2 tysiące 
biegaczy.

Od początku w rywalizacji 
kobiet prowadziła Dominika 
Nowakowska, zdecydowana 
liderka. Na półmetku miała 
30 sekund przewagi nad bie-
gaczkami walczącymi o po-
zostałe miejsca na podium. 
Dominika dobiegła do mety 
w czasie 16:05. O drugie 

miejsce walczyło zażarcie 
kilka kobiet, najszybsza na 
finiszu okazała się Ewa Chre-
ścionko z Otwocka – 16:51. 
Na trzecim miejscu znalazła 
się Izabela Trzaskalska, brą-
zowa medalistka mistrzostw 
Polski w maratonie.

W tym roku bieg miał ran-
gę mistrzostw Polski, jednak 
tylko w kategorii mężczyzn. 
Wcześniej, czyli  3 i 2 lata 
temu Bieg Ursynowa był tak-
że o randze mistrzostw kraju 
kobiet i wtedy właśnie rów-
nież zwyciężała Dominika 
Nowakowska.

(GB)

Nowakowska 
na podium
BIEGI | Zawodniczka Lęborskiego Klubu Bie-
gacza im. Braci Petk - Dominika Nowakowska 
wygrała Bieg Ursynowa w klasyfikacji kobiet.

JAZDA KONNA | Blisko 
100 koni z całego regionu 
pomorskiego rywalizowało 
14 czerwca w Nowęcinie. 
Tego dnia zorganizowano 
tam Otwarte Zawody To-
warzyskie w skokach przez 
przeszkody Puchar Bałtyku 
Nowęcin 2015.

W zawodach uczestniczy-
ło blisko 100 koni z całego 
regionu pomorskiego rywa-
lizując w czterech konkur-
sach: Konkurs klasy Mini 
LL: dokładności (50cm). 
Konkurs klasy LL: dokład-

Puchar 
Bałtyku 
NowęciN 2015

ności z trafieniem w normę 
czasu (80 cm), Konkurs 
klasy L: zwykły z rozgryw-
ką (95cm), Konkurs klasy 
L1: zwykły z rozgrywką 
(105) cm. Generalną punk-
tację zawodów w katego-
rii Senior wygrał Tadeusz 
Szuraj na koniu Cyranka 
z Klubu Lida Lulewiczki 
- Białogard. A w kategorii 
Junior Martyna Grabińska 
na koniu Figaro z klubu Pe-
gaz Reda.

Rywalizacja została po-
przedzona Dniem Otwartej 
Stajni zrealizowanym przez 
organizatora i gospodarza 
zawodów Stajnię „Senny” 
wraz z Klubem Jeździeckim 
SENNY.

(GB)

Turniej zorganizowano 20 
czerwca 2015 roku  na obiekcie 
sportowym  ORLIK przy Ze-
spole Szkół im. Strażaków Pol-
skich w Nowej Wsi Lęborskiej. 
W rywalizacji wzięło udział 17 
zespołów (w sumie ponad 140 
zawodników) z Nowej Wsi Lę-
borskiej, Garczegorza, Łebie-
nia, Mostów, Redkowic, Lębor-

ka, Łebuni i Kębłowa. 
W kategorii podstawowej wy-

stąpiło 6 drużyn, które grały sys-
temem „każdy z każdym”. Me-
cze trwały po 8 minut.  Pierwsze 
miejsce zajęli BOSKIE CHŁO-
PAKI z Nowej Wsi Lęborskiej 
odnosząc cztery zwycięstwa 
i jeden remis. Na drugim miej-
scu uplasował się REAL Nowa 

Wieś Lęborska a na trzecim FC 
ZENIT Nowa Wieś Lęborska. 
Najlepszym strzelcem został 
piłkarz BOSKICH CHŁOPA-
KÓW Miłosz Cieślak strzelając 
6 bramek. Najlepszym bramka-
rzem również zawodnik tej dru-
żyny Jakub Kuryło z czystym 
kontem bramkowym. 

Zwycięska drużyna BOSKIE 

CHŁOPAKI z Nowej Wsi Lę-
borskiej wystąpiła w składzie: 
Miłosz CIEŚLAK, Piotr NO-
WOSIELSKI, Cyprian PACZ-
KOWSKI, Wiktor WARDYN, 
Jakub KURYŁO i Oliwier 
ZŁOTEK.

W kategorii gimnazjalnej wy-
stąpiło 11 drużyn, które podzie-
lono w wyniku losowania na 
trzy grupy - grupa A trzyzespo-
łowa, grupy B i C czterozespoło-
we. Do półfinałów awansowali 
zwycięzcy grup oraz drużyna 
z drugiego miejsca grup B i C 
, która miała więcej punktów. 
Mecze trwały 8 minut. Grupę  
A wygrały ANIOŁY Garczego-
rze, grupę B ARCHANIOŁY 
Łebunia a grupę C TEAM Gar-
czegorze.

Międzyparafialny Turniej Piłki Nożnej
PIŁKA NOŻNA | 17 zespołów z terenu Nowej Wsi Lęborskiej wzięło udział w Międzyparafial-
nym Turnieju Piłki Nożnej drużyn sześcioosobowych.



- Pogoń to uznana mar-
ka na Pomorzu, będziemy 
więc świadkami meczu wy-
sokiej rangi mówi Mariusz 
Tkaczyk, Prezes Zarządu 
Pogoni Lębork. - Wierzę, że 
piłkarskie widowisko przy-
ciągnie na stadion wielu wi-
dzów. Cieszę się, że w roku 
jubileuszowym udało nam 
się skutecznie zaprosić klub 
z ekstraklasy. Nasza rocznica 
70-lecia działalności zyskała 
świetną oprawę. To nobilita-
cja dla naszych zawodników 
z drużyny seniorów, trenera 
Walkusza i całego sztabu. 
To także nagroda dla nich 
za świetną rundę wiosenną, 

bo właśnie meczem z Po-
gonią Szczecin kończymy 
sezon w IV lidze i wspólnie 
radujemy się z progresu jaki 
w ostatnich miesiącach od-
notowuje pierwszy zespół.  
Dla drużyny z Lęborka bę-
dzie to zakończenie sezonu, 
dla szczecinian początkiem 
kolejnego. Mecz w Lęborku 
będzie pierwszym z cyklu 
sparingów „Portowców”. 
Kolejnymi rywalami szczeci-
nian będzie Zagłębie Lubin, 
Lechia Gdańsk czy zespół 
z Cypru.  

- Liczba miejsc na stadionie 
jest ograniczona więc warto 
skorzystać  z przedsprzedaży. 

Zainteresowanie jest spore, 
komplet widzów jest prawie 
pewien – przewiduje Janusz 
Pomorski z sekcji piłki noż-
nej Pogoni. – Po głównym 
meczu, o godz. 18 na boisko 
wybiegną oldboje Pogoni. 
Na boisku zobaczymy wielu 
znajomych z najlepszego dla 
Pogoni czasu. Okrągłe jubile-
usze sprzyjają takim spotka-
niom po latach, stąd inicjaty-
wa by jeszcze raz wybiegnąć 
na główne boisko i zagrać 
dla przyjemności w piłkę, 
a przede wszystkim znowu 
się spotkać i powspominać 
sukcesy do których teraz 
chcemy nawiązywać.

Piłkarze Pogoni Lębork 
po znakomitej rundzie wio-
sennej ostatecznie zakoń-
czyli sezon w IV lidze na 7. 
Miejscu.  W 17 wiosennych 
kolejkach podopieczni tre-
nera Walkusza odnieśli 12 
zwycięstw, 2 remisy i 3 
porażki. Bilans bramkowy 
36:14. 

Wiosną drużyna zdobyła 
38 punktów, jesienią było 
to tylko 17. Nowego ducha 
walki w zespół tchnął za-
trudniony w styczniu Wal-
demar Walkusz. Na efekty 
jego pracy i ciężkich trenin-
gów nie musieliśmy czekać 
długo. Od 15 marca zespół 
Pogoni był niepokonany 
przez 11 kolejek! W tym 
czasie Pogoń zdołała od-
czarować boisko w Dzierz-
goniu gdzie nie potrafiła 
wygrać w ostatnich 14 
latach, czy wygrać z Janta-
rem Ustka po raz pierwszy 
od lat 12.

Sukcesu trenera nie było-
by bez ciężko pracujących 
zawodników, a tych na 
wiosnę w szerokiej kadrze 
było 22. Najwięcej minut 
na boisku spędził kreatyw-
ny w przedzie i motor na-
pędowy naszego zespołu 
Arkadiusz Byczkowski – 
1237, dorzucając do tego 4 
trafienia. Ponad tysiąc mi-
nut na boisku zaliczył Ma-
teusz Sychowski (5 goli), 
a odkrycie sezonu z mło-
dego pokolenia Gracjan 
Miszkiewicz spędził na 
boisku 1136 minut. Królem 
strzelców rundy wiosennej 
został sprowadzony zimą 
Sylwester Ilanz, strzelec 
7 bramek. Kluczową rolę 
w dobrych wynikach ode-
grała nasza obrona, która 
wiosną straciła tylko 16 
bramek, co daje średnią 
0,94 straconej bramki na 
mecz.W tym tygodniu ze-
spół trenuje nieco lżej i 
przygotowuje się do meczu 
z Pogonią Szczecin. Potem 
zawodnicy dostaną 2 tygo-
dnie urlopu i około 10 lipca 
rozpoczną przygotowania 
do kolejnego sezonu. Bę-
dzie on trudny, bo w związ-
ku z reformą III ligi w IV li-
dze by się utrzymać trzeba 
zająć miejsca w pierwszej 
„ósemce”. Ambicje Pogoni 
są jednak o wiele wyższe.

Super mecz z Pogonią Szczecin!
MECZ | Takiego meczu sportowy Lębork jeszcze nie widział. W ramach Jubileuszu 70-lecia Pogoni Lębork 27 czerwca 
2015 o godz. 15 zespół z Lęborka podejmie ekstraklasową Pogoń Szczecin! „Portowcy” do Lęborka przyjadą pierwszym 
składem. Przedsprzedaż wejściówek w cenie 10 zł na to wielkie piłkarskie święto potrwa do piątku. 
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