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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Inwestorem nabrzeża stocz-
niowego było Zrzeszenie 
Rybaków Morskich, teren 
udostępniło miasto. Głów-
nym celem inwestycji była 
potrzeba utrzymania zaple-
cza remontowego dla jedno-

stek rybackich. Podczas uro-
czystości otwarcia nabrzeża 
stoczniowego podkreślano 
dobrą współpracę między in-
westorem a miastem
-Wielkie podziękowania na-
leżą się włodarzom tego mia-
sta za stworzenie przyjazne-
go klimatu dla tego rodzaju 
inwestycji a nawet daleko 
idącą pomoc organizacjom 

takim jak nasza – mówił Mi-
chał Necel, prezes Stowarzy-
szenia Rybaków Morskich. 
-Nie wyobrażam sobie 
Łeby bez rybaków. Będę 
dokładał wszelkich starań, 
żeby rybacy, którzy wpi-
sują się w historię miasta 
byli tu zawsze – podkre-
ślał Andrzej Strzechmiń-
ski, Burmistrz miasta Łeby. 

W ramach nabrzeża stocz-
niowego działa już specjali-
styczny dźwig, który posłuży 
do podnoszenia stalowych 
elementów o dużej wadze 
i niewielkich jednostek ry-
backich.
-W ciągu najbliższych tygo-
dni zostanie zainstalowany 
profesjonalny wyciąg. To 
urządzenie pozwoli na wy-

ciągania dużych jednostek 
z wody o wadze nawet do 
135 ton. – mówi Ludwik 
Greczko, kierownik Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb 
w Łebie.– Rybacy łebscy są 
bardzo zadowoleni, że in-
westycja ta w końcu została 
ukończona. Zapotrzebowa-
nie na tego typu usługi jest 
naprawdę duże – dodaje.

Stocznia działa już w Łebie
INWESTYCJA | W Łebie oddano do użytku nabrzeże stoczniowe. Jego budowa została współfi nansowana przez 
Unię Europejską ze środków fi nansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.
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Zarząd Stowarzyszenia Kupców 
Powiatu Lęborskiego popiera 
Kandydaturę 
Edmunda Głombiewskiego.

Zadaniem plebiscytu było 
sprawdzenie aktualnej sy-
tuacji i wyróżnienie tych 
gmin, które nie tylko dbają 

o utrzymanie czystości na 
swoim terenie, ale w czynny 
sposób reagują na potrze-
by swoich mieszkańców.

Łeba uzyskała II miejsce 
w plebiscycie na czystą gmi-
nę w kategorii gmina miej-
ska. (GB)

Łeba doceniona 
za czystość
NAGRODA | Łeba uzyskała II miejsce w plebiscycie na czystą gminę 
w kategorii gmina miejska. Organizatorem konkursu była warszawska 
fundacja „Nasza Ziemia”.

Czwarta edycja Lęborskich 
Spotkań Biznesowych po-
święcona była inicjatywie 
JEREMIE pod hasłem Inicja-
tywa JEREMIE – szansą na 
rozwój własnego biznesu.Pod-
czas spotkania zaprezentowa-
ne zostały lokalne instytucje 
otoczenia biznesu w powiecie 
lęborskim oraz oferta samorzą-
dowo-informacyjna dla lokal-
nych przedsiębiorców: Bank 
Gospodarstwa Krajowego
Pomorski Fundusz Pożycz-

kowy, Pomorski Regionalny 
Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych, Powiatowe Centrum 
Informacyjne w Wejhe-
rowie, Powiatowy Urząd 
Pracy w Lęborku, Lokalny 

Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich w Słupsku
W ramach spotkania przy sto-
likach eksperckich prelegen-
tów udzielano indywidualnych 
konsultacji. (GB)

SPOTKANIA BIZNESOWE 
JuŻ Po raz iV
WARSZTATY | W Starostwie Powiatowym w Lęborku zorganizowano IV Lęborskie Spotka-
nia Biznesowe. To spotkanie z dnia 15 października miało na celu promocję lokalnej przed-
siębiorczości oraz popularyzowanie wśród przedsiębiorców instrumentów wspierających 
działalność gospodarczą w powiecie. 
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W ocenie naszego Czytelni-
ka listy konsultowanych osób 
powinny być jawne i dostępne 
dla wszystkich mieszkańców 
Gminy. Tym bardziej, że listy 
zawierają zapis o wyrażeniu 
zgody konsultowanego miesz-
kańca na przetwarzanie jego 
danych osobowych.

- Nie może być tak, że garst-
ka ludzi dla sobie znanych ce-
lów zamierza zrobić z naszej 
gminy kaszubską enklawę 
pomimo, że w rzeczywistości 
taką nie jest. Tylko 24% lud-
ności z czynnym prawem wy-
borczym opowiedziało się za 
nazwami kaszubskimi a reszta, 
czyli około 76% została pomi-
nięta w konsultacjach. W tej 
sytuacji można mieć uzasad-
nione wątpliwości co do faktu, 
kto kogo konsultował i według 
jakiego klucza – uważa Kazi-
mierz Treder.

Co na to Gmina?
- Nieprawdą jest, że konsul-

tacje zostały przeprowadzo-
ne nieprawidłowo - zaznacza 
Jerzy Pernal, wójt Gminy 
Cewice. - Cały proces konsul-
tacji jest regulowany ustawą 
mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku re-
gionalnym. Na podstawie tych 
przepisów Rada Gminy Cewi-
ce podjęła uchwałę w dniu 28 
sierpnia 2014 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji 
w przedmiocie dodatkowych 
nazw miejscowości w języku 
kaszubskim na terenie Gminy 

Cewice. Zasady i tryb przepro-
wadzenia konsultacji określał 
załącznik do uchwały. Treść 
obu dokumentów nie została 
zakwestionowana przez woje-
wodę.

Szef Gminy podkreślił nam 
również, każdy kto interesu-
je się sprawami naszej gminy 
i jest jej mieszkańcem mającym 
prawa wyborcze oraz chciałby 
wziąć udział w konsultacjach 
miał taką możliwość. 

Listy nie zostały
ujawnione

Nasz Czytelnik zwrócił 
się do wójta gminy Cewice 
z wnioskiem o ujawnienie 
list mieszkańców którzy brali 
udział w konsultacjach. Powo-
łał się na ustawę o dostępie do 
informacji publicznej.

- Chciałem wiedzieć, czy 
przypadkiem mnie tam nie ma 
oraz czy listy te są wiarygodne 
– tłumaczy. - Niestety takich 
danych nie otrzymałem do dzi-
siaj. I to pomimo dwukrotnej 
decyzji Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Słup-
sku, które w trybie nakazowym 
zobowiązało wójta do udostęp-
nienie tej informacji i uznało 
moją argumentację za zasadną.
Niewykonanie przez Wójta 
decyzji Kolegium skutkowało 
złożeniem skargi na bezczyn-
ność organu do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku. Działam zgodnie 
z zapisami k.p.a, które również 
powinny obowiązywać urzęd-
ników i oczekuję ostatecznego 
rozstrzygnięcia - podkreśla.

Odmowa udostępnienia 
informacji o osobach biorą-
cych udział w konsultacjach 
wynika z przepisów ustawy 
o ochronie danych osobo-
wych, która wyraźnie określa 
jakie dane osobowe sąchro-
nione - odpowiada wójt Gmi-
ny Cewice. - Nie zgodziliśmy 
się ze stanowiskiem SKO 
i nakazaniem udostępnienia 
danych osobowych chronio-
nych i wystąpiliśmy o spraw-
dzenie zgodnościz prawem 
tych decyzji do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyj-
nego (bezpośrednio) oraz za 
pośrednictwem Prokuratury 
Rejonowej w Lęborku.

Koszty będą większe?

Inny zarzut to podanie 
wątpliwej merytorycznie in-
formacji na temat kosztów 
wprowadzenia nazw dwu-
języcznych we wszystkich 
miejscowościach. Kazimierz 
wypowiedź wójta z marca 
bieżącego roku a zebraniu 
wiejskim, gdzie szef gminy 
zapewniał, że Cewice nie po-
niosą żadnych kosztów zwią-
zanych z wprowadzeniem 
kaszubskich nazw a wszyst-
kie koszty pokryje wojewoda 
z budżetu państwa.

Przedstawiciele gminy od-
pierają jednak taki zarzut i tłu-

Kontrowersyjne konsultacje w Cewicach?
SAMORZĄD | Mieszkaniec Cewic zakwesti onował sposób przeprowadzenia konsultacji w sprawie nazw kaszubskich w gminie. - Miałem po-
dejrzenia, że listy mogą być niewiarygodne i zażądałem informacji od Gminy. Wójt odmówił – skarży się Kazimierz Treder z Cewic. Gmina prze-
stawia sytuację w inny sposób.

maczą, że jedynymi kosztami-
,jakie poniesie Gmina Cewice 
to koszty pracy pracowników 
UG w Cewicach zajmujących 
się tą sprawa w ramach swo-
ich obowiązków służbowych.

Doszło do zniesławienia?

O kontrowersjach w spra-
wie konsultacj kaszubskich 
nazw wypowiadały się już 
takie instytucje jak GIODO, 
Wojewódzki Sądu Admini-
stracyjny, sprawą zająć się ma 
również Prokuratura Rejono-
wa w Lęborku. Według na-
szych informacji mieszkaniec 
Cewic, który zakwestionował 

sposób przeprowadzenia kon-
sultacji może zostać oskarżo-
ny o zniesławienie.

-Pan Treder sugeruje ( nie 
bezpośrednio, ale na zasadzie 
przypuszczenia ), że konsulta-
cje zostały sfałszowane, czym 
oczernia i poddaje w wątpli-
wość uczciwość osób zaan-
gażowanych w konsultacje. 
Większość z nich pełni funk-
cje publiczne, radnych,sołty-
sów, prezesów stowarzyszeń 
i takie oskarżenia wyrażone 
wprost przez Pana Tredera 
mogą spowodować wystąpie-
nie ich na drogę sądową - tłu-
maczy Jerzy Pernal.

(GB)
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Doradca Burmistrza Miasta 
Alicja Zajączkowska wraz 
z zespołem projektowym 
podsumowała półtoraroczną 
współpracę z benefi cjentami 
projektu a Naczelnik Wy-
działu Współpracy i Roz-
woju Elżbieta Rekowska 
- Klassa omówiła zasady 
dalszego udziału w projek-
cie aż do 2020 roku.  

W projekcie podjęto dzia-
łania wspierające osoby-
:zagrożone wykluczeniem 
cyfrowym, osoby niepełno-
sprawne 50+,dzieci i mło-
dzież z dobrymi wynikami 
w nauce

Benefi cjentom projektu 

zapewniono dostęp do Inter-
netu oraz zainstalowano 85 
zestawów komputerowych.

 Projekt realizowany jest 

od maja 2014 do 31 grudnia 
2015 roku plus 5 lat trwało-
ści projektu tj. do 31.12.2020 
r. (GB)

SPOTKANIE | W sali konferencyjnej Stacji Kultura miała miejsce konferencja zamykająca pro-
jekt pn. „e - Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”

PoDsuMoWaniE WsPÓŁPracy 
na KonfErEncJi
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Odmowa udostępnienia 
informacji o osobach biorą-

Koszty będą większe? maczą, że jedynymi kosztami-
,jakie poniesie Gmina Cewice 
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Dwujęzyczne nazwy miejscowości stosowane są już  m.in w gminie 
Stężyca i Chmielno. Wkrótce pojawią się także w gminie Cewice.



4 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

- Przede wszystkim gratulu-
ję zwycięstwa w plebiscycie. 
Pewnie życzyłby pan sobie 
powtórzenia wyniku 25 paź-
dziernika?

- Bardzo dziękuję za gratulacje. 
Muszę powiedzieć, że podobne 
miłe słowa otrzymuję od wielu 
osób, które znam oraz od ludzi 
spotkanych na ulicy, których nie 
miałem okazji wcześniej po-
znać. Takie gesty naprawdę po-
trafią dać jeszcze większą wiarę 
w sukces. Wracając jednak do 
pytania, uzyskałem świetny wy-
nik i na pewno chciałbym po-
wtórzyć go  w dniu wyborów, to 
oczywiste. Jak będzie w rzeczy-
wistości przekonamy się nieba-
wem, z natury jestem optymistą, 
więc wierzę, że będzie dobrze.

- Tegoroczne wybory parla-
mentarne to pana pierwszy 
start w wyścigu o mandat po-
sła...

- Rzeczywiście jestem debiu-
tantem w wyborach parlamen-
tarnych, startuję po raz pierw-
szy. Niemniej doświadczenia 
absolutnie mi nie brakuje, je-
stem dobrze przygotowany do 
pracy w Sejmie RP. Doświad-
czenie zdobywałem najpierw 
jako radny Rady Gminy Nowa 
Karczma, na następnie jako 
radny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. W sejmiku na 
rzecz naszego regionu pracuję 
już dziewięć lat, pełniąc w tej 
kadencji funkcję przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu. Proszę mi wierzyć, 
tyle lat pracy w samorządzie 
powoduje, że wiem czego po-
trzeba w naszym regionie i co 
najważniejsze mam pomysł jak 
to zrobić. 

- No właśnie, co ma pan 
w planach, czym chciałby za-
jąc się poseł Dariusz Męczy-
kowski?

- Do wyborów idę z hasłem 
„Edukacja, zdrowie, praca”. 
Tak więc to są zagadnienia, sło-
wa klucze, na których chcę się 
skupić i konsekwentnie dążyć 
do realizacji zamierzeń. Myślę, 
że nikogo nie trzeba specjalnie 
przekonywać, jak ważne jest 
właściwe wykształcenie dosto-
sowane do własnych preferen-
cji i umiejętności oraz zapo-
trzebowania rynku pracy. Jak 
istotne przy tym jest bezpie-
czeństwo zdrowotne. Ile zna-
czy perspektywa znalezienia 
dobrej pracy za godną płacę. 
Jeżeli połączymy w jeden ciąg 
te trzy priorytety, to rysują się 
nam podwaliny pod szczęśliwą 
rodzinę i w konsekwencji zado-
wolone społeczeństwo. Wiem, 
że aby zrealizować te cele ko-
nieczne są zmiany systemowe, 
nie tylko jakieś doraźne działa-
nia. Potrzeba też innego „świe-
żego” myślenia o przyszłości 
młodych pokoleń. Na szczęście 
jest wiele osób myślących po-
dobnie. Jestem przekonany, że 
wspólnie, nawet ponad podzia-
łami, uda się stworzyć warunki 
do nowych rozwiązań. Jeżeli 
miałbym co do tego wątpli-
wości, to proszę mi wierzyć, 
nie zawracałbym sobie głowy 
wyborami.

- W kontekście Pomorza 
dużo się mówi o użeglowaniu 
Wisły, jakie jest pana zda-
nie?

- Województwo pomorskie 
ma takie położenie, że infra-
struktura wodna, oczywiście 

obok kolejowej i drogowej, ma 
istotne znaczenie dla rozwoju 
naszego regionu. W przypadku 
dwóch ostatnich dużo się dzieje 
i równie dużo dziać się będzie 
m.in. w ramach nowej perspek-
tywy unijnej. GDDKiA planuje 
w najbliższych latach znaczące 
inwestycje w zakresie moder-
nizacji i budowy nowych od-
cinków dróg ekspresowych. 
Dzięki temu za ok.4-5 lat po-
winniśmy mieć dobrą sieć dróg 
krajowych. W drogach kole-
jowych też w ostatnich latach 
się wiele zmieniło i nadal się 
zmienia. Wybudowana nowa 
infrastruktura Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej już pracuje. 
Szybka Kolej Miejska planuje 
wybudowanie nowego odcinka 

z Rumi do Wejherowa. Polskie 
Linie Kolejowe mają przygoto-
wany cały pakiet modernizacji 
dróg kolejowych z czego warto 
wspomnieć o nowym układzie 
torowym od Słupska do Lębor-
ka. Niestety infrastruktura wod-
na jest zaniedbana i w związku 
z tym wymaga interwencji. Dla-
tego z pewnością warto pochy-
lić się nad pomysłem realizacji 
kaskady Dolnej Wisły. To pro-
jekt, który dla Pomorza może 
być kluczowy w rozumieniu 
gospodarczym i wytwórczym. 
Podjęcie tego przedsięwzięcia 
z pewnością może przynieść 
wymierne efekty w postaci po-
zyskania energii z elektrowni 
wodnych, uregulowanie po-
ziomu wody oraz żeglowności. 

Tym ostatnim aspektem bardzo 
zainteresowane są niektóre fir-
my, którym zależy na dobrej 
komunikacji z portami.

 - Sporo miejsca poświęca 
się także energii jądrowej, 
czy w Pomorskiem powinna 
powstać elektrownia?

- Energetyka jądrowa to 
najczystsze źródło wytwarza-
nia energii, wymagające co 
prawda stosowania wysokich 
procedur bezpieczeństwa ale 
aktualnie na świecie buduje się 
kilkadziesiąt elektrowni jądro-
wych (najwięcej w Chinach). 
Oczywiście te kraje rozwinięte, 
które mają u siebie już takie 
źródła nie rozwijają tego dalej 

bo ich rynek zapotrzebowania 
na energię jest zaspokojony. 
W przeciwieństwie do naszego 
rynku. Dodatkowo wojewódz-
two pomorskie posiada bardzo 
duży deficyt w wytwarzaniu 
energii konwencjonalnej, któ-
rą trzeba dostarczyć z połu-
dnia kraju, a to kosztuje. Tak 
więc odpowiedź czy budować 
można odnieść do mieszkań-
ców tych gmin, gdzie planuje 
się budowę elektrowni. Otóż 
w tych gminach około 70 proc. 
mieszkańców jest za lokaliza-
cją na ich terenie tej inwestycji. 
To przedsięwzięcie, które może 
przynieść około sześć tysięcy 
miejsc pracy podczas budowy 
i ponad  tysiąc osób do pracy  
podczas jej funkcjonowania.

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, zwycięzcą Plebiscytu Prawybory „Dziennika Bałtyckiego”. 

Edukacja, zdrowie, praca

Przedmiotem fotografii kon-
kursowych mogą być zdjęcia 
obiektów lęborskich, pocho-
dzących sprzed 1945 roku wy-
konane w dwóch kategoriach: 
- I kategoria – zabytkowe 
budowle. W tej kategorii or-
ganizatorzy czekają na cieka-
we, unikatowe zdjęcia zabyt-
kowych budowli miejskich. 
Pod „oko” obiektywu można 
poddać nie tylko budynki 
sakralne czy użyteczności 
publicznej ( np. ratusz, ko-
ścioły, szkoły), ale również 
lęborskie kamienice, opusz-

czone fabryki czy stare domy; 
- II kategoria – zabytkowe wnę-
trza. W tej kategorii organizato-
rzy czekają na niepowtarzalne 
ujęcia zabytkowych wnętrz ka-
mienic, kościołów, fabryk lub 
tez innych obiektów godnych 
uwiecznienia na fotografii. 
Prace należy nadsyłać jedynie 
pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: biuro@muzeum.le-
bork.pl po uprzednim wypeł-
nieniu i zgłoszeniu na formu-
larzu do dnia 01.02.2016 roku. 
(GB)

KonKurs fotograficzny
AKCJA | To propozycja dla miłośników fotografii i historii 
Lęborka. Muzeum w Lęborku oraz Miasto Lębork zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych do udziału w pierwszym 
konkursie fotograficznym. Celem rywalizacji jest wykonanie 
zdjęć obiektów lęborskich, pochodzących sprzed 1945 roku. 
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Panie Marcinie, dlaczego Pan kandyduje?

Z powodu czysto anty-systemowych.  Na 
co dzień mam styczność w zasadzie z całym 
przekrojem naszego społeczeństwa. Widzę 
ich bezradność i zrezygnowanie, widzę ich 
zubożenie, widzę ich codzienne problemy. 
Czasem mam wrażenie, że robię trochę za 
psychologa. Ludzie muszą po prostu się wy-
gadać. Matki narzekają, że muszą po cichu 
dokupować podręczniki, gdyż te darmowe 
(chociaż zapłacone w podatkach) nie są wy-
starczające do prawidłowego wykształcenia 
dziecka. Robi to się w dużej tajemnicy, bo 
Kuratorium robi kontrole, a taki nauczyciel 
może mieć spore nieprzyjemności. Słyszę 
opowieści pielęgniarek, które są zmuszane 
do założenia własnej działalności gospodar-
czej, aby pracować w przychodni zdrowia. 
W przeciwnym wypadku stracą pracę. I co 
najgorsze, coraz częściej słychać postano-
wienie wyjazdu za chlebem na zachód. Moż-
na by książkę napisać.  

Czyli problemy ludzi? 

Tak, ale te problemy są pochodną. W mojej 
ocenie leżą w bylejakości polskiego syste-
mu politycznego. Co tu dużo mówić, od lat 
rządzą te same osoby, które są oderwane od 
rzeczywistości, a interesuje ich tylko, aby 
dostać się na kolejne 4 lata do tzw. koryta. 
Problemy się nawarstwiają, dług publiczny, 
nas wszystkich rośnie o ponad 200 mln zł na 
dobę, czeka nas krach systemu emerytalne-
go, a oni co wybory sypią obietnicami i gdy 
się ich wybierze zapominają o wszystkim 

i na nasz koszt świetnie się bawią, np. przy 
ośmiorniczkach i Carpaccio z żubra. 

Jaka zatem recepta na ten stan? 

Przede wszystkim trzeba skończyć z upo-
litycznieniem instytucji państwowych i sa-
morządowych. Na start kadencyjność (max 
2  kadencje) na wszystkie stanowiska wybie-
ralne od radnego miasta / gminy wzwyż oraz 
zlikwidowanie finansowania partii politycz-
nych z budżetu. Bardzo ważne jest również 
ustawowe zobligowanie samorządów i insty-
tucji państwowych do publikowania Publicz-
nego Rejestru Umów, czyli krótko mówiąc 
urząd publikuje informację: za co, komu i ile 
zapłacono z publicznych pieniędzy. Znaczą-
co ukróci to np. zlecanie zamówień czy usług 
dla urzędu z tzw. wolnej ręki u „szwagra” 
wójta czy nawet zatrudnianie takich „szwa-
grów” na umowę o dzieło. Przecież wszyscy 
słyszymy o takich sytuacjach w naszym oto-
czeniu. Nie oszukujmy się. Kolejnym waż-
nym punktem jest deregulacja, czyli ucięcie 
połączeń na linii polityka-biznes, gdyż tam 
jest bardzo dużo miejsca na korupcję i uzna-
niowość. KWW Stonogi postuluje w tym 
miejscu pełne zniesienie koncesji i zezwoleń 
z wyjątkiem obrotu bronią, lekami i usługa-
mi medycznymi. Co najważniejsze, musimy 
wreszcie skończyć z pozorną wojną polsko-
polską, którą nam umiejętnie sprzedaje klasa 
polityczna ze swoimi satelitami. Stąd apel do 
Polaków, aby licznie udali się do urn wybor-
czych i głosowali na partie, których obecnie 
nie ma w Sejmie z wyłączeniem .Nowocze-
snej Ryszarda Petru. 

Co z podatkami?

Tutaj mamy ciekawą propozycję. 15% 
podatek VAT na wszystko z jednoczesnym 
zniesieniem go na artykuły związane z wy-
chowaniem i wykształceniem dziecka do 
ukończenia 16go roku życia oraz na leki 
i sprzęt rehabilitacyjny. Trzeba też dążyć do 
zmniejszania podatku dochodowego, który 
nie może być karą za pracowitość Pola-
ków. Bardzo ciekawą propozycją, zupełnie 
przemilczaną przez media głównego nurtu, 
jest podwyżka o 25% netto dla każdego 
pracującego, którą zaproponował Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców  w No-
wym Ładzie Podatkowym. O tym się pu-
blicznie nie mówi, a to ciekawsze rozwią-
zanie niż postulowanie znaczącej podwyżki 
płacy minimalnej przez partie sejmowe, co 
zawsze uderza w tych najbiedniejszych 
i słabiej wykształconych powodując de fac-
to zwiększenie bezrobocia i szarej strefy. 

Dacie radę wejść do Sejmu? 

Oczywiście! Tylko Polacy muszą zrozu-
mieć, że ten duopol PO-PiS z przystawka-
mi jest największą przeszkodą w rozwoju 
naszego kraju. Tysiące obietnic – zero efek-
tów dla zwykłych ludzi. Muszą też przestać 
wierzyć w sondaże, które są robione na za-
mówienie. Kto płaci – ten wymaga. Jeżeli 
ktoś przeczyta moje słowa lub odwiedzi 
moją stronę www tudzież profil na Facebo-
oku i uzna przy urnie, że można mi zaufać 
to będzie to dla mnie najwyższy zaszczyt.

Czas skończyć z pozorną 
wojną polsko-polską!
Młody, ambitny, nietolerujący kolesiostwa.  Ma w życiu co robić i daje sobie 
radę w biznesie. Dziś rozmawiamy z Marcinem Kamień, kandydatem na posła 
RP w okręgu 26 gdyńsko-słupskim.

Szanowni Państwo!
Mój Kraj - najpiękniejszy. Moja Ojczyzna - najukochańsza. 
Moje Państwo - opiekuńcze. Chciałbym tak się wyrażać, jak 
wyraża się Duńczyk…  o Danii.
Polska, to piękny kraj. Dlaczego więc przezywamy Ojczyznę  
od najgorszych,  że chore Państwo, że chora służba zdrowia, 
że chore szkolnictwo, że chora Władza? 
Może mamy trochę racji? 
Może Polska rzeczywiście wymaga naprawiania, uzdrawia-
nia? Może potrzeba nam „sanacji”, może czekają nas lata „rzą-
dów sanacyjnych”? 
Mamy prawo  /i mamy obowiązek/ wybrać, wyrazić w tej 
sprawie swój pogląd.  
Bez naszego udziału, Polskę będą uzdrawiać różni „uzdrowi-
ciele”, różni „szarlatani”, polityczni „znachorzy”.  
Mamy wolne wybory ! Możemy wybrać i Władzę, 
i Opozycję.  
Mamy trochę czasu na przemyślenia, a potem – wybierajmy. 
Wybierajmy najlepszych, szlachetnych, mądrych, wrażliwych 
na krzywdę społeczną. Patrzą nam w oczy z plakatów Kan-
dydaci,  pokazują wrażliwe społecznie serduszka   i obiecu-
ją:   „Edukacja, Zdrowie, Praca”, „Praca, zdrowie, rodzina, 
pogoda dla Wszystkich”. Zdrowie dla Wszystkich !  Raj na 
ziemi! 
Aż dziw, że reprezentując partie prawicowe, liberalne  – 
Kandydaci głoszą poglądy żywcem przepisane z programów 
lewicowych … Czy kłamią? Może na tym polega  polityczne 
szalbierstwo i cyniczna gra, przed którą przestrzega nas Lech 
Wałęsa?
Sprawdzimy. 

Demokrację wymyślono jako zabezpieczenie przed dykta-
turą, totalitaryzmem, sobiepaństwem, samowolą.  Instytu-
cją chroniącą nas  jest opozycja parlamentarna.  Opozycja 
parlamentarna, opozycja silna, mądra i skuteczna  może w 
odpowiednim momencie być hamulcowym, katalizatorem, 
rodzajem kontroli wewnętrznej. 
Wybierając Władzę, zadbajmy o Opozycję.

Szanowni  Państwo!
Skoncentrujmy się przez chwilę na problemach zdrowia:
Jest oczywistą oczywistością, że dla każdego zdrowie jest 
najwyższą wartością.
Każdy z Kandydatów powinien więc przedstawić swoje oso-
biste poglądy na temat poprawienia, naprawienia, uzdro-
wienia systemu opieki zdrowotnej. Każdy powinien być od-
pytany z podstawowych wiadomości o zdrowiu jednostki, 
rodziny, grup społecznych , dzieci, kobiet, o zdrowiu senio-
rów. 
Problemem jest też zdrowie naszych rządzących… 
Jest o czym porozmawiać, jest nad czym zastanowić się.  Zbyt 
dużo jest w naszym pięknym, może nawet najpiękniejszym 
kraju  – niepełnosprawności, smutku, lęku, agresji, depresji. 
Upychamy „pod dywan” nadumieralność na choroby cywili-
zacyjne, epidemię samobójstw /!/ i inne problemy zdrowia 
publicznego. 
Rośnie dysproporcja między tymi, którym rosną wskaźniki 
„poczucia szczęścia” i tymi z „poczuciem wykluczenia”. Zbyt 
mało jest radości życia, uśmiechu, życzliwości. 
A przecież Polska to piękny kraj! 

Rudolf Greczko

LIST OTWARTY  -  DO WYBORCY Życzę Ci, Wyborco: 
Władzy Praworządnej i Sprawiedliwej,
Władzy Opiekuńczej, Służebnej i Spolegliwej... 

Od Redakcji: 
Autor jest lekarzem praktykującym od ponad 50 lat, od 25 
lat w Łebie.   Jest specjalistą medycyny społecznej, tutorem 
medycyny rodzinnej. Doktor Greczko jest jednym z intelek-
tualistów socjaldemokracji.
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- W związku z intensyfikacją 
prac nad planami rozwoju 
Grupy Energa podjęliśmy de-
cyzję o rozszerzeniu składu 
Zarządu Spółki do czterech 
osób. Pan Waldemar Kam-
rat będzie odpowiedzialny 
za koordynację prac nad ak-
tualizacją strategii rozwoju 
Grupy Energa i w tym obsza-
rze wzmocni obecny Zarząd 
Spółki -  mówi Bogusław Na-
dolnik, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Energa SA.
- Grupa Energa jest jedną 
z kluczowych polskich spół-
ek o strategicznym znacze-
niu. Dlatego powierzone mi 
zadanie związane z koordy-
nacją prac nad strategią trak-
tuję jako wyzwanie i jedno-
cześnie odpowiedzialną misję 
– mówi Waldemar Kamrat, 
Wiceprezes Zarządu ds. Stra-
tegii Rozwoju Energa SA.
Waldemar Kamrat jest ab-
solwentem Politechniki 
Gdańskiej - Wydziału Elek-
trycznego oraz Uniwersytetu 
Gdańskiego - Wydziału Eko-
nomiki Produkcji. Jest pro-
fesorem tytularnym w dzie-

dzinie nauk technicznych 
oraz specjalistą w zakresie 
energetyki kompleksowej. 
Ukończył studia specjali-
styczne w zakresie polityki 
i efektywności energetycznej 
w USA, uzyskując Certifica-
te of the Institute for Young 
Investigators in Energy Effi-
ciency – Berkeley/ Washing-
ton DC.
W latach 1977-1983 praco-
wał w przemyśle na różnych 
stanowiskach technicznych, 
uzyskując kompetencje kie-
rownicze w zakresie gospo-
darki energetycznej. W 1983 
roku został zatrudniony na 
ówczesnym Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Gdań-
skiej (obecnie Wydział  Elek-
trotechniki i Automatyki). 
W Politechnice Gdańskiej 
pełnił w latach 1990-1997 
funkcje kierownika Studiów 
Podyplomowych w zakresie 
energetyki. Od 2001 roku 
jest kierownikiem Zespo-
łu Elektrowni i Gospodarki 
Energetycznej w Katedrze 
Elektroenergetyki. W latach 
2008-2012 był Prorektorem 

ds. Kształcenia i Rozwo-
ju Politechniki Gdańskiej, 
a od 1.09.2012 roku do 
28.02.2015 roku był Dyrek-
torem  Centrum Technologii 
Energetycznych Politechniki 
Gdańskiej. 
W latach 1996–2005 pełnił 
szereg funkcji kierowniczych 
w zarządach firm energe-
tycznych, a od 2004 do 2006 
roku był przedstawicielem 
Konfederacji Pracodawców 
Energetyki Polskiej w Komi-
tecie ds. Energii Elektrycznej 
Europejskiej Organizacji Pra-
codawców Sektora Publicz-
nego CEEP w Brukseli. Jest 
członkiem: Komitetu Proble-
mów Energetyki przy Prezy-
dium PAN, Editorial Board 
międzynarodowego pisma 
„The International Journal 
of Power and Energy Sys-
tems”, indeksowanego przez 
Cambridge Scientific Abs-
tracts oraz polskiej afiliacji 
International Association for 
Energy Economics (USA). 
Był Członkiem Rady Nadzor-
czej Litpol Link (2008-2010), 
Wiceprzewodniczącym Rady 

Nadzorczej PSE Północ 
w Bydgoszczy (2010-2013), 
Wiceprzewodniczącym Rady 
Nadzorczej Pomorskiej Spół-
ki Gazownictwa w Gdańsku 
(2009-2013) oraz Członkiem 
Rady Nadzorczej GAZ-SYS-
TEM SA (od 2013 roku do 
momentu złożenia rezygna-
cji z dniem 1.10.2015 roku). 
Jest autorem  ponad  220 
publikacji, w tym 4 samo-
dzielnych książek, na temat 
elektroenergetyki, gospodar-
ki energetycznej i energetyki 
kompleksowej. Jest doradcą 
Prezydenta Pracodawców 
Rzeczpospolitej Polskiej ds. 
Energetyki.
Grupa Energa jest trzecim 
największym zintegrowanym 
operatorem systemu dystry-
bucyjnego (OSD) w Polsce 
pod względem wolumenu 
dostarczanej energii. Sieć 
dystrybucyjna składa się z li-
nii energetycznych o łącznej 
długości ponad 184 tys. km 
i obejmuje swoim zasięgiem 
obszar blisko 75 tys. km2, 
co stanowi ok. 24 proc. po-
wierzchni kraju. (GB)

Kamrat Wiceprezesem Zarządu Energa
POMORZE | Rada Nadzorcza Spółki delegowała członka Rady Nadzorczej, Pana Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności 
wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju. Będzie wykonywał czynności na stanowisku członka Zarządu, wobec którego postępowanie kwalifi-
kacyjne nie zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Waldemar Kamrat będzie wykonywał swoje obowiązku przez okres do trzech miesięcy.
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Na ścieżce rowerowej w cią-
gu ulicy Krzywoustego, pod 
linią kolejową poręcz została 
umieszczona na wysokości 
kierownicy roweru. Takie 
rozwiązanie okazało się wy-
jątkowo niefortunne .Poręcz 
wyraźnie zmniejszała sze-
rokość ścieżki a wymijanie 
było wyjątkowo niebezpiecz-
ne - rowerzyści zahaczali 
o nią kierownicami a rowery 
zderzały się ze sobą. W kilku 
przypadkach rowerzysta prze-
leciał nawet przez kierownicę, 
prosto na beton.
Temat usunięcia poręczy po-
jawił się wiosną 2014 roku, 
a prośby o interwencję kiero-
wali m.in rowerzyści ze sto-
warzyszenia „Lew Lębork”. 
Sprawą zajął się Jarosław Li-

twin, lęborski radny miejski, 
który wcześniej angażował się 
również w usuwanie z miasta 
niewłaściwych znaków dro-
gowych.
- Pismo wysłałem do lębor-
kiego oddziału Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Odesłano 
mnie do gdańskiego oddziału, 
gdzie prośbę rozpatrzono po-
zytywnie, ale brak reakcji tłu-
maczono specyfiką inwestycji 
finansowanych z funduszów 
unijnych. Później sprawa uci-
chła - tłumaczy Jarosław Li-
twin.
Temat wrócił w połowie paź-
dziernika a reakcja zakończy-
ła się tym razem pozytywie 
dla rowerzystów. W ubiegłym 
tygodniu poręcz została zde-
montowana. (GB)

Kłopotliwa poręcz zdemontowana
INTERWENCJA | Po roku starań udało się zdemontować poręcz na drodze rowerowej w lęborskim tunelu pod linią kolejową. Wcześniej 
w tym miejscu dochodziło do wielu wypadków z udziałem rowerzystów.
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25 lat temu, 10 październi-
ka 1990 r. została reakty-
wowana Caritas Polska jako 
duszpasterska instytucja 
charytatywna Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce, nawią-
zująca w swojej działalności 
do tradycji Caritas sprzed 
1950 r.
Z okazji jubileuszu święto-
wano w całej Polsce, rów-
nież na Pomorzu. Uroczysta 
gala 25-lecia Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej odbyła 
się w Filharmonii w Gdań-
sku, podczas niej wspomi-
nano ćwierć wieku działań 
na rzecz pomocy osobom 
potrzebującym w Polsce i za 
granicą. Podczas gali wrę-

czone zostały medale, nagro-
dy i wyróżnienia, nie zabra-
kło też gratulacji i ciepłych 
słów podziękowań za cięż-
ką, bezinteresowną pracę na 
rzecz potrzebujących.
W gali uczestniczyło ponad 1 
tys. osób, wśród nich przed-
stawiciele rządu, samorzą-
dów, kościoła katolickiego, 
instytucji współpracujących 
z Caritasem, biznesu oraz 
oczywiście członkowie Cari-
tasu i wolontariusze.
Bożena Olechnowicz, pro-
wadząca galę, powitała go-
ści, wśród których znaleźli 
się m.in.: ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź, ks abp senior 
Tadeusz Gocłowski , ks bp 

Wiesław Szlachetka – prze-
wodniczący Komisji Chary-
tatywnej Episkopatu Polski, 
ks bp nominat Zbigniew 
Zieliński – członek rady 

nadzorczej Caritas, Maciej 
Grabowski, minister - Mi-
nisterstwo Środowiska, Elż-
bieta Seredyn wiceminister - 
Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Paweł Orłowski 
wiceminister - Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 
Bogdan Dombrowski wi-
ceminister - Ministerstwo 
Cyfryzacji i Administracji, 
Teresa Hernik prezes zarzą-
du Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Hanna Zych 
Cisoń – wice marszałek woj. 
pomorskiego, ks. Marek Dec 
– z-ca dyrektora Caritas Pol-
ska, ks. prof. dr hab. Maciej 
Bała Prorektor Uniwersytetu 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Jacek Kar-
nowski, prezydent Sopotu, 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska, Michał 

Guć, wiceprezydent Gdyni.
Po wystąpieniu ks. Janusza 
Stecia, dyrektora gdańskiej 
Caritas odbył się koncert 
Antonio Vivaldiego „Czte-
ry pory roku” w wykonaniu 
Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej Wojciecha Rajskiego 
z Sopotu pod dyrekcją Arie-
la Ludwiczaka, połączony 
z prezentacją multimedial-
ną pt. „Caritas w 4 porach 
roku”.
Później przyszedł czas na 
ceremonię wręczania na-
gród i wyróżnień. Nazwiska 
wszystkich wyróżnionych 
oraz galeria zdjęć – na por-
talu GWE24.pl. 
Rafał Korbut

Już ćwierć wieku pomagają potrzebującym
POMORZE | Jedna z najbardziej znanych i największych organizacji charytatywnych w naszym kraju świętowała swoje 25-lecie istnienia. Uro-
czysta gala jubileuszowa pomorskiego oddziału Caritasu odbyła się w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina.
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W jego skład wejdą gminy 
położone w granicach obszaru 
metropolitalnego i powiaty, na 
obszarze których leży co naj-
mniej jedna gmina mieszcząca 
się w granicach obszaru metro-
politalnego.

Jądrem obszaru metropoli-
talnego będzie  miasto, będące 
siedzibą wojewody lub sejmi-
ku województwa, zamieszkałe 
przez co najmniej 500 tysięcy 
mieszkańców, oddziałujące na 
cały obszar. W przypadku ta-
kiego związku jak Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, oczywiście sumuje się te 
trzy miasta. 

Związek metropolitalny 
realizuje zadania publiczne 
w zakresie: kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwoju ob-

szaru związku, publicznego 
transportu zbiorowego na ob-
szarze związku, współdziała-
nia w ustalania przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na 
swym obszarze, oraz promocji 
związku. 

Granice obszarów metropoli-
talnych określa Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia, wska-
zując  gminy wchodzące w ich 
skład. Tworząc w poszczegól-
nych obszarach metropolital-
nych związki metropolitalne 
ustala jednocześnie ich nazwy. 
Wydając rozporządzenia Rada 
Ministrów uwzględnia koncep-
cję przestrzennego zagospoda-
rowania kraju oraz plan zago-
spodarowania przestrzennego 
województwa.

Decyzję o tworzeniu związku 

metropolitalnego podejmuje 
premier na wniosek wojewo-
dy, zgłoszony za pośrednic-
twem ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej. 
O utworzenie związku metro-
politalnego może wystąpić rada 
gminy lub powiatu ( z zastrze-

żeniem , że musi uzyskać zgodę 
co najmniej 50% gmin, których 
sprawa dotyczy, 70% miast na 
prawach powiatu i 50% po-

wiatów). Dopuszczalne jest 
też tworzenie takich związków 
z inicjatywy Rady Ministrów. 
Premier wyznacza pełnomoc-
nika do sprawy utworzenia 
związku metropolitalnego spo-
śród pracowników podległych 
wojewodzie. Działalność peł-
nomocnika trwać ma do czasu 
wyboru organów związku.

Finansowanie związku po-
chodzić ma z dwóch źródeł 
– z udziałów w podatkach 
i składek członkowskich sa-
morządów. Wysokość udziału 
związku metropolitalnego we 
wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, 
od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze 
związku metropolitalnego, wy-
nosić ma 5 proc.  Anna Kłos

Jest ustawa o związkach 
metropolitalnych
POMORZE | Niemal w ostatniej chwili Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Zgodnie z ustawą tego typu związkiem może być 
zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 
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- 6 Sopockie Targi Seniora, 
okazały się wspaniałym wy-
darzeniem, które jak pokazu-
je frekwencja jest potrzebne 
pomorskim seniorom. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne tar-
gi sprostały oczekiwaniom 
uczestników oraz wystawców 
– mówi Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganizator 
targów. Było nam niezmier-
nie miło widzieć uśmiechnięte 
twarze i pełne sale warsztato-
we. Energia i zaangażowanie 
jakie pokazali podczas minio-
nego weekendu seniorzy były 
naprawdę imponujące. Pro-
gram tegorocznych targów był 
bardzo bogaty i nawiązywał 
do hasła targów „Innowacje 
i inspiracje”. Inspirowaliśmy 
do aktywności w różnych 
dziedzinach życia a także 
promowaliśmy nowoczesne 
rozwiązania podwyższające 
jakość życia osób starszych – 
dodaje Joanna Woźniczka.
Oficjalnie 6 Sopockie Tar-
gi Seniora zostały otwarte 
przez Pana Pawła Orłow-
skiego, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktu-
ry i Rozwoju, Pana Michała 
Owczarczaka, Wicewojewodę 
Pomorskiego, Pana Tadeusza 
Adamejtisa, pełnomocni-
ka Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. polityki se-
nioralnej oraz Panią Joannę 
Cichocką – Gula, Wiceprezy-
dent Miasta Sopotu. Oficjalni 
goście uczestniczyli również 

w rozstrzygnięciu konkursu na 
Super Seniora 2015. Tytuł ten 
otrzymały seniorki i seniorzy 
zgłoszeni przez mieszkańców 
Pomorza – osoby pełne pozy-
tywnej energii, aktywne, dla 
których nie ma rzeczy nie-
możliwych i swoją postawą 
potwierdzają, że nigdy nie jest 
za późno aby realizować swo-
je pasje i marzenia. W katego-

rii sport i rekreacja tytuł Super 
Senior 2015 otrzymała Pani 
Ludmiła Meksiak z Sopotu, 
w kategorii kultura, edukacja, 
sztuka Pani Władysława An-
drzejewska – Kessler z Gdyni 
a w kategorii działalność spo-
łeczna, sopocianin Pan Józef 
Abratański. Przyznano rów-
nież 3 wyróżnienia. Wszyscy 
laureaci otrzymali koszulki 

Super Seniora 2015 a oso-
by nagrodzone vouchery na 
wycieczki ufundowane przez 
sponsorów.
Osoby odwiedzające targi, na 
ok. 60 stoiskach mogły zapo-
znać się z różnorodną ofertą 
produktów oraz usług skie-
rowanych do osób starszych, 
zarówno tych aktywnych, 
jak i wymagających wspar-

cia. - W tym roku chcieliśmy 
zwrócić szczególną uwagę na 
nowinki technologiczne, które 
wspierają samodzielność i bez-
pieczeństwo osób starszych, 
dlatego do udziału w targach 
zaprosiliśmy naukowców 
z Politechniki Gdańskiej, któ-
rzy prezentowali stworzone 
przez siebie urządzenia – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, organizator 
Targów. Mamy nadzieję, że te 
urządzenia będą w powszech-
nym użyciu, podobnie jak tele-
opieka, system przywoławczy, 
który daje możliwość wezwa-
nia pomocy w przypadku za-
grożenia życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa. Urządzenia 
te testowane są obecnie m.in. 
przez sopockich seniorów – 
dodaje Anna Jarosz. 
Uczestnicy targów mieli oka-
zję spotkać się z inspirującymi 
osobami, które opowiadały 
o swoich pasjach i o tym co 
ich motywuje do aktywności 
a także skorzystać z bezpłat-
nych badań oraz porad specja-
listów. Seniorzy chętnie brali 
udział w zajęciach ruchowych, 
dostosowanych do ich wieku 
i sił. Uczyli się tańczyć, ćwi-
czyli na specjalnych piłkach 
a także tai-chi i qigong oraz 
uczestniczyli w treningu ra-
zem z siatkarkami z PGE Ato-
mu Trefla Sopot.
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia ogrod-
nicze i warsztaty kulinarne.
Nowym, ciekawym przedsię-
wzięciem były Szybkie rand-
ki, które przyciągnęły wielu 
seniorów i umożliwiły im na-
wiązanie nowych znajomości. 
Panie chętnie uczestniczyły 
w warsztatach z makijażu 
a pokaz mody w nowocze-
snych modnych stylizacjach 
spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem publiczności. 

Inspirujące Targi Seniora 
RELACJA | Seniorzy, którzy tłumnie przybyli na 6 Sopockie Targi Seniora, udowodnili, że jesień życia ma wiele barw, i że może być pełna opty-
mizmu i pozytywnej energii. Aktywnie uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. Były inspirujące spotkania, warsztaty, kon-
certy i pokazy, porady specjalistów i bezpłatne badania.
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CZWARTEK, 22.10.2015 
1815 – Obce niebo
2015 – Obce niebo

PIĄTEK, 23.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut - PREMIERA

SOBOTA, 24.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

NIEDZIELA, 25.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

PONIEDZIAŁEK, 26.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

WTOREK, 27.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

ŚRODA, 28.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

CZWARTEK, 29.10.2015
1615 – Hotel Transylwania 2 2D
1800 – Hotel Transylwania 2 3D
2000 – 11 Minut

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

 11 minut
81 min. Thriller, 
Psychologiczny/Irlandia, Polska

Obsesyjnie zazdrosny mąż, 
jego seksowna żona – aktorka, 
podstępny hollywoodzki reżyser, 
kurier rozwożący narkotyki, 
sprzedawca hot dogów z mrocz-
ną przeszłością, sfrustrowany 
uczeń w ryzykownej misji, alpini-
sta naprawiający hotelowe okna, 
uliczny malarz, ekipa pogotowia 
ratunkowego z zaskakującym 
problemem, dziewczyna z 
psem, grupa zakonnic. Przekrój 
mieszkańców wielkiego miasta, 
których życie i pasje przeplatają 
się ze sobą. Nieoczekiwany łań-
cuch zdarzeń przypieczętuje losy 
wielu z nich w ciągu zaledwie 
jedenastu minut.

Hotel Transylwania 2
91 min. Animacja, Familijny/USA

Paka Draca powraca! I ma się 
lepiej niż kiedykolwiek! Zarząd 
Hotelu Transylwania zmienił nieco 
regulamin i teraz pośród upiorów 
mogą w nim mieszkać także lu-
dzie. No, ci nieco bardziej odważni 
ludzie. Ale Drac nie wszystko widzi 
w różowych (czy może raczej 
czarnych) barwach, obawia się 
bowiem, że jego półczłowieczy-
półwampirzy wnuk nie przejawia 
symptomów wampira… Zamie-
rza więc, łącząc siły z Frankiem, 
Murrayem i Griffi  nem, poddać go 
wampirzemu treningowi.
To jednak nie wszystko. Hotel 
zapragnął odwiedzić Vlad, bardzo, 
bardzo, bardzo stary (i staroświec-
ki) ojciec Draca. Sytuacja kompli-
kuje się, gdy Vlad dowiaduje się, 
że jego wnuk nie jest wampirem 
czystej krwi, a Hotel Transylwania 
mogą odwiedzać ludzie…

Bilety w cenie 39 złotych 
dostępne są w kasie kina przy 
ulicy Gdańskiej 12 oraz w Cen-
trum  Informacji Turystycz-
nej przy alei Niepodległości 6 
w Lęborku. 

- Rezerwacje biletów dla osób 
spoza Lęborka pod numerem 
telefonu 59842 01 34. Liczba 
biletów ograniczona. Zachęca-
my do wcześniejszego nabywa-
nia wejściówek  - mówi Paweł 

Piwka, dyrektor LCK Fregata.
Jako support przed koncertem 

LUXTORPEDY wystąpi grupa 
Cuba de Zoo.  Koncert rozpocz-
nie się o godzinie 20:00. Wej-
ście na salę od godziny 18:00.

Organizatorzy koncertu: 
LCK „Fregata”, Miasto Lębork 
i Diecezjalne Sanktuarium Św. 
Jakuba Apostoła – Lęborscy 
Franciszkanie. 

(GB)

LUXTORPEDA 
wraca do Lęborka
KONCERT | W sobotę 7 listopada 2015 roku w auli Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycz-
nych w Lęborku odbędzie się koncert zespołu LUXTORPEDA. Ta najpopularniejsza w tym mo-
mencie grupa rockowa w Polsce zawita do Lęborka w ramach jesiennej trasy koncertowej. 

Warsztaty odbędą się  w sobo-
tę , 14 listopada 2015, w Sali 
A Stacji Kultura (Dworzec 
PKP w Lęborku) przy ulicy 
Dworcowej 8. Początek o go-
dzinie 9:00, zakończenie pla-
nowane jest na godzinę 15:00, 
Koszt uczestnictwa to 20 zło-
tych. Zapisy pod numerem te-
lefonu 59 8622-530 lub przed 
samymi warsztatami. Liczba 
miejsc ograniczona. 
Warsztaty poprowadzi To-
masz Łosowski - perkusista, 
kompozytor, muzyk sesyjny, 
edukator oraz autor pierw-
szej profesjonalnej szkoły 
na perkusję w Polsce. Za-
debiutował w 1991 roku na 

jubileuszowym koncercie 
15-lecia Kombi. Na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu 
lat współpracował z wieloma 
artystami polskiej sceny roc-
kowej, popowej i jazzowej. 
Został uhonorowany tytułem 
Najlepszego Perkusisty roku 
2004 w plebiscycie magazy-
nu Gitara i Bas + Bębny.
Obecnie gra w Kombi oraz 
współtworzy jazzowe pro-
jekty: Quartado, Piotr Le-
mańczyk, Szymon Łukowski, 
Tomasz Łosowski Jazz Trio, 
Cezary Paciorek, Maciej Si-
kała, Piotr Lemańczyk, To-
masz Łosowski - „Gdański 
Jazz Quartet” i Orange Trane 

Acoustic Trio. 
Jest wykładowcą biorącym 
udział w warsztatach i poka-
zach perkusyjnych na terenie 
całego kraju. Współpracuje 
z magazynem „Perkusista” 
gdzie cyklicznie ukazują się 

jego artykuły i warsztaty. Na-
grał przeszło 50 płyt (w tym 
swoje projekty autorskie). 
W 2014 został uhonorowany 
nagrodą „Eugeniusza” w ka-
tegorii Najlepszy Edukator.
(GB)

Warsztaty perkusyjne
NAUKA | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na drugą edycję Lęborskich Warsztatów Perku-
syjnych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i perkusistów z doświadczeniem. 

Obce niebo
107 min. Dramat, Thriller/
Polska, Szwecja

Basia (Agnieszka Grochowska) 
i Marek (Bartłomiej Topa) miesz-
kają w Szwecji. Jedno niewinne 
kłamstwo uruchamia lawinę 
podejrzeń i doprowadza do tego, 
że szwedzka opieka społeczna 
potajemnie odbiera im ukochaną 
córkę i oddaje rodzicom zastęp-
czym. Miłość córki do matki zosta-
je wystawiona na próbę. Rodzice 
muszą zmierzyć się z bezlitosną 
biurokracją, dla której nie liczą się 
ludzkie uczucia. W obliczu koszma-
ru Basia i Marek decydują się na 
dramatyczną walkę o odzyskanie 
córki, niebezpiecznie balansując 
na granicy prawa.
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- Leszek Cichoński w trakcie 
koncertu zaprezentuje utwory 
muzyków, których nie ma już 
wśród nas – mówi Paweł Piw-
ka, dyrektor LCK „Fregata”. – 
Nie zabraknie również miejsca 
na jego autorskie kompozycje. 
Wszystko to po to, by upamięt-
nić nieżyjących wybitnych mu-
zyków bluesowych i nie tylko. 
W programie koncertu mię-

dzy innymi znajdą się utwo-
ry Tadeusza Nalepy czy 
Jimmiego Hendrixa. Wstęp 
na koncert jest bezpłatny.  
Wejściówki dostępne są w ka-
sie kina przy ulicy Gdańskiej 
12 oraz w Centrum Informacji 
turystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6. Liczba bile-
tów jest ograniczona.

Zaduszki bluesowe – koncert Cichońskiego
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fre-
gata” zaprasza na zaduszkowy koncert Lesz-
ka Cichońskiego. Jeden z najwybitniejszych 
i najbardziej znanych gitarzystów bluesowych 
w Polsce wystąpi w Lęborku w czwartek 29 
października 2015 roku w Sali „B” Stacji Kultu-
ra przy ulicy Dworcowej 8. Początek koncertu 
o godzinie 20:00. 

O ARTYśCIE: 

Leszek Cichoński – gitarzysta , kompozytor, wy-
kładowca i autor podręczników dla gitarzystów. 
Debiutował ze swoim zespołem CDN i Pawłem 
Kukizem w 1982 roku na festiwalu w Jarocinie. 
W 1991 r. Cichoński jako pierwszy w Polsce 
opracował kurs z kasetą instruktażową  dla 
gitarzystów „Blues Rock Guitar Workshop” 
Ponieważ nikt nie chciał wydać tego ma-
teriału , założył własne wydawnictwo „Mi-
di-Max” i sam opublikował ten podręcznik. 
W trzydziestą rocznice śmierci Jimi Hendrixa 
zorganizował memoriałowa trasę koncertowa 
„Tribute to Jimi Hendrix”. Do udziału we wspól-
nych koncertach zaprosił Stana Skibby z Chica-
go - zwycięzce Hendrix Festival w Memphis’99.. 
Zarejestrowany został materiał na płytę „Thanks 
Jimi” , która w 2001 roku została wybrana roc-
kową i gitarową płytą roku przez czytelników 
magazynów „Gitara i Bas” oraz „Twój Blues” .  

Od 2003 roku w maju na Rynku we Wrocławiu, 
Wielka Gitarowa Orkiestra pod dyrekcją Leszka 
Cichońskiego wykonuje utwory Hendrixa w ra-
mach „Thanks Jimi Festival”.  Jednym z haseł im-
prezy jest ustanowienie rekordu Guinnessa w 
zbiorowym graniu przeboju Hendrixa „Hey Joe”.. 
Grał na największych festiwalach bluesowych 
na Świecie m.in. w Narooma w Australii i  Mon-
terey Bay Blues Festival w Californi gdzie Le-
szek Cichoński wraz z John „Broadway” Tucker 
Band otworzył wieczorny koncert na głównej 
scenie tego festiwalu, na której grali m.in. Jimi 
Hendrix i Janis Joplin. Był to pierwszy i jedyny 
występ Polaka na słynnej scenie w Monterey.  
W 2009 ukazał się album CD + DVD „Cichoński 
-The Best of  Studio and Live”. Na DVD znalazł się 
koncert urodzinowy artysty z udziałem m.in. J. 
Styczyńskiego, Marka Raduli ,  K.Ścierańskiego, 
W. Karolaka oraz filmy dokumentalne z Gitaro-
wego Rekordu Guinnessa. Album ten był no-
minowany do nagrody Fryderyki 2009.

Alicja Zającz-
kowska, doradca 
Burmistrza Miasta, 
podkreśliła rolę i za-
sługi Stefana Fikusa 
dla kultury kaszub-
skiej oraz lokalnej 
społeczności. Pierw-
szym pomysłodaw-
cą uczczenia tej za-
służonej dla miasta i regionu 
Postaci, poprzez nadanie Jego 
imieniem lęborskiej instytucji 
kulturalnej, był Wiesław Bud-
kowski z Lęborskiego Bractwa 
Historycznego.

Z podobną inicjatywą wy-
szło Koło Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Lęborku. 
Podczas trwania uroczystości 
goście mieli okazję zobaczyć 
w formie prezentacji życie 
i twórczość Stefana Fikusa. 

Odsłonięcia tablicy dokonał 
najstarszy syn Stefana Fikusa, 
Eugeniusz. Tablicę poświęcił o. 
Roman Zioła, proboszcz Sank-
tuarium św. Jakuba Apostoła 
w Lęborku. Na zakończenie 
uroczystości licznie zgroma-
dzona rodzina zasłużonego 
twórcy wykonała wspólne zdję-
cie przy pamiątkowej tablicy.

O oprawę muzyczną zadbał 
zespół Levino oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lębor-
ska”. (GB)

Stacja Kultura imienia 
Stefana Fikusa
KULTURA | Uroczystość nadania imieniem Stefa-
na Fikusa Stacji Kultura, mieszczącej się w budynku 
Dworca PKP zorganizowano w Lęborku.
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Podczas turnieju swoje ta-
lenty taneczne zaprezentuje 
ponad 300 uczestników z całej 
Polski m.in. z takich miejsco-
wości jak: Płock, Malbork, 
Gdańsk, Świnoujście czy ze 
Szczecina.

Turniej odbędzie się na Hali 
widowiskowo-Sportowej 
w Łebie, mieszczącej się przy 
ulicy Tysiąclecia 11. 

Tancerze będą rywalizowali 
w 15 kategoriach tanecznych 
takich jak np. Disco, Hip-
Hop, House, Dancehall. Pa-
tronat honorowy nad imprezą 
sprawuje Burmistrz miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiń-
ski. Głównym organizatorem 
wydarzenia jest Agencja Arty-
styczna „BRAVO”.

(GB)

I Ogólnopolski Turniej 
Solistów i Duetów w Łebie
TURNIEJ | Łeba będzie gospodarzem impre-
zy tanecznej adresowanej wyłącznie dla soli-
stów i duetów. W sobotę 24 października w tej 
miejscowości rozpocznie się premierowa edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Mistrz Tańca”.
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący 
w Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za do-
płatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

WYNAJMĘ mieszkanie. 
Tel: 888-845-156

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę 
sklep spożywczo – mo-
nopolowy w Rumi, bar-
dzo dobrze prosperujący. 
Udokumentowane obroty 
wg kasy fi skalnej. Zysk 
gwarantowany, tel. 536 
999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowa-
na wynajęciem garażu 

w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja awa-
ryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto czę-
ści, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM komplet kół 
zimowych 15” oryginalne 
do Fiata Grande Plus, 
oryginalne kołpaki. Felgi 
i kołpaki stan idealny, Go-
ścicino, cena 720zł. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe 
z fi zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
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TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

SEX – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

POMOC mam 5 - cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

SPRZEDAM dwa czar-
ne kaski jak nowe, silnik 
7,5kw oraz piłę motorową 

marki Makita. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM tapczan 
mało używany, tanio. Tel: 
608-325-376

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżecz-
ko 30 zł, tel. 505-567-034

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

SPRZEDAM łyżwy fi gu-
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, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Na upragnioną bramkę licz-
nie zebrana publiczność cze-
kała zaledwie 4 minuty. Mate-
usz Sychowski bez problemu 
uderzył wysoko nad murem 
wykorzystując złe ustawienie 
Oleszkiewicza. Umocniona 
szybkim prowadzeniem Po-
goń do przerwy realizowała 
swój plan taktyczny, kontro-
lując boiskowe wydarzenia 
i zagrażając jeszcze kilka razy 
bramce defensywnie ustawio-
nych gości z Garczegorza. 

- Mecz przebiegał tak, jak 
sobie wyobrażałem – mówił 
po spotkaniu trener Waldemar 
Walkusz. - Anioły ustawione 
były bardzo nisko, na obronę 
swojej bramki. Mecz mógł 
przebiegać tak, jak spotkanie 
z Stolemem Gniewino (0:0 - 
przyp. red.), ale tu mieliśmy 
bardzo dobre otwarcie, bar-
dzo dobre uderzenie z rzutu 
wolnego Mateusza Sychow-
skiego.  To był ten moment, 
w którym powinniśmy zaata-
kować. Przechwyciliśmy parę 
razy piłkę, ale robiliśmy błędy, 
bo zamiast zdobywać teren do 
przodu, piłka wracała do linii 
obrony. Gdyby padła druga 
bramka pewnie byłoby spo-
kojniej. Na druga połowę wie-
działem, że zespół Aniołów 
nie będzie miał nic do strace-
nia. My mieliśmy poczekać na 
tę sytuację, na tę kontrę i takie 
sytuacje też były. Anioły pod 
koniec ruszyły do przodu, ale 
trzeba sobie powiedzieć, że 
oprócz jednej nie mieli sytu-
acji czystych. Oczywiście ko-

tłowało się pod naszą bramką 
po stałych fragmentach gry, 
ale klarownych sytuacji nie 
było. Mecze z sąsiadami zza 
miedzy zawsze były zacięte. 
Cieszę się, że ja jako trener 
drugi raz prowadzę zespół 
i mamy drugie zwycięstwo 

1:0. Trzeba pogratulować 
chłopakom, mamy 25 punk-
tów i trzymamy się cały czas 
w czołówce.

8 zwycięstw, 1 remis i 2 
porażki zanotował w 11 ko-
lejkach IV ligi zespół Pogo-
ni. Dobra gra plasuje nasz 

zespół na 2. miejscu w tabeli. 
W ostatnich tygodniach klu-
czową postacią w drużynie 
stał się Mateusz Sychowski. 
25-letni pomocnik, przesunię-
ty z defensywnego pomocni-
ka do przodu odwdzięcza się 
trenerowi Walkuszowi wielo-

ma bramkami i asystami. Tak 
było w 10. kolejce w Prze-
chlewie gdzie „Szyszka”, bo 
taki boiskowy przydomek ma 
Sychowski strzelił w wygra-
nym przez Pogoń 3:1 meczu 
z Brdą dwa gole i zaliczył asy-
stę. W meczu z Aniołami ko-

lejny gol na miarę 3 punktów.
Przed zespołem Pogoni ko-

lejne piłkarskie wyzwania. 
W najbliższą sobotę w Lę-
borku mecz z Gryfem 2009 
Tczew, a po nim wyjazd do 
niedalekiego Luzina na mecz 
z GOSRiTem.

Bezapelacyjnie lepsi. 
Pogoń – Anioły 1:0
PIŁKA NOŻNA | Podobnie jak w marcu, także w sobotę w Lęborku jeden gol przesądził o derbowym zwycięstwie Pogoni z Aniołami. Mimo 
siąpiącego deszczu mecz trzymał w napięciu do końca i zakończył się wynikiem, który umocnił Pogoń w czołówce tabeli.

24 października (sobota) 2015 godz. 14
Pogoń Lębork – Gryf 2009 Tczew

31 października (sobota) 2015 godz. 11
GOSRiT Luzino – Pogoń Lębork 

tErMiny KoLEJnycH MEczy 
Pogoni W LĘBorKu

7 listopada (sobota) 2015 godz. 13 
Pogoń Lębork – Jaguar Gdańsk 

14 listopada (sobota) 2015 godz. 13
Pogoń Lębork – Zawisza Borzytuchom

„Szkółka Pogoni” zaprasza 
chłopców rocznika 2008 i 2009

21 i 23 września o godz. 16.15 na 
boisku „Orlik” przy Pl. Piastowskim 

ruszają zajęcia piłkarskie „Szkółki 
Pogoni”. Na treningi pokazowe za-
praszamy chłopców rocznika 2008 
i 2009. Zajęcia sportowe po okiem 
wykwalifi kowanych trenerów od-
bywać się będą w poniedziałki 
i środy w godz. 16.15-17.30, naj-
pierw na „Orliku”, a kolejnych mie-
siącach na sali. Zapisy do „Szkółki 
Pogoni” za pomocą specjalnego 
formularza do pobrania na stronie 

www.szkolkapogoni.pl 

Nabór uzupełniający 
2005 i 2006

Pogoń Lębork ogłasza nabór 
uzupełniający do drużyny ju-
nior E. Szukamy utalentowanych 
chłopców z rocznika 2005 i 2006. 
Kontakt z trenerem pod nr tel. 
793408015

Mateusz Sychowski ustawia się do strzału. Kilka sekund później padł gol.
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