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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Dofinansowanie w wysoko-
ści 470 tys. zł na zakup am-
bulansu pochodzi ze środków 
Wojewody Pomorskiego prze-
kazanych Starostwu Powia-
towemu w Lęborku. Powiat 
przekazał natomiast środki do 
dyspozycji lęborskiego szpi-
tala. Zadecydowano o kupnie 
nowoczesnego ambulansu 
typu „S”, czyli takiego,z mi-
nimum trzyosobową obsadą, 

gdzie każda z podróżujących 
osób musi wykonywać zawód 
medyczny (ratownik medycz-
ny, pielęgniarka systemu, le-
karz).
-Jesteśmy na etapie podpisy-
wania umowy z wykonaw-
cą. Termin dostawy nowego 
ambulansu przewidziano na 
grudzień bieżacego roku – 
tłumaczy Lidia Kodłubańska, 
dyrektor lęborskiego szpitala.
Nowy, lęborski ambulans ma 
mieć bogate wyposażenie, 
znajdzie się tam m.in defi-

brylator transportowy, prze-
nośny rozszerzony zestaw do 
udrażniania dróg oddecho-
wych, przenośny podstawowy 
zestaw do udrażniania dróg 
oddechowych,  zestaw do in-
tubacji,torba medyczna 
podstawowa–czerwona, torba 
opatrunkowa, torba pedia-
tryczna i  zestaw porodowy 
jednorazowego użytku.
W grudniu  lęborski szpital 
będzie dysponował trzema 
pojazdami systemowymi ( S / 
P-1 / P-2), jednym pojazdem 

T (pojazd Transportowy) oraz 
czterema pojazdami zapaso-
wymi.
-Najstarszy z pojazdów zapa-
sowych, czyli Renault Master 
z 2000r. planujemy sprzedać 
– zapowiada dyrektorka szpi-
tala.
Po tej transkacji placówka bę-
dzie miała więc trzy pojazdy 
systemowe, pojazd transpor-
towy i trzy pojazdy zapasowe, 
które będą wykorzystywane 
na wypadek awarii lub w na-
głych przypadkach.

Ambulans dla miasta
INWESTYCJA | Lęborski szpital otrzymał od Wojewody Pomorskiego 470 tysięcy złotych do-
finansowania na zakup ambulansu. Pojazd typu „S”, czyli taki, w którym podróżuje również lekarz 
trafi do miasta jeszcze w grudniu 2015 roku.
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Spotkanie 
z Jackiem 
Dehnelem

Jacek Dehnel 
- pisarz, poeta 
i zdobywcą 
statuetki „Lau-
reat Laureatów” Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego 
im. M. Stryjewskiego w Lębor-
ku przyjedzie do miasta.
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kąpiel łebSkich 
morSów

Miłośnicy 
zimowych 
kąpieli 
morskich 
spotkali się 

w niedzielę 22 listopada 
w Łebie. Po kąpieli w morskich 
falach klubowicze z Morsów 
Łebskich podsumowali swoją 
działalność w bieżącym roku.
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mikołaJkowy 
marSz norDic 
walking

Już po 
raz trzeci 
w Enklawie 
Ekologiczno Historycznej 
w Obliwicach (gmina Nowa 
Wieś Lęborska) odbędzie się 
Mikołajkowe Nordic Walking. 
Imprezę zapowiedziano na 
sobotę. 5 grudnia.
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DOTACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Najnowsza transakcja PKP 
miała miejsce 9 listopada., gdy 
spółka sprzedała dawny ośro-
dek wczasowy w Prądocinie, 
w województwie kujawsko-
pomorskim. Nieruchomość, 
położona około 10 km od Byd-
goszczy, obejmuje w sumie 
trzy działki, których łączna 
powierzchnia wynosi 2,74 ha. 
Teren zlokalizowany jest tuż 
przy Jeziorze Jezuickim.

- Dawne ośrodki wczasowe 
położone są w bardzo atrak-

cyjnych lokalizacjach. Umiej-
scowienie w bezpośrednim 
sąsiedztwie gór, lasów czy 
jezior to główny walor takich 
nieruchomości – mówi Grze-
gorz Tomaszewski, dyrektor 
zarządzający ds. nieruchomo-
ści w PKP S.A. – Atrakcyjne 
otoczenie zwiększa również 
możliwości przyszłego zago-
spodarowania terenu przez 
potencjalnego inwestora – do-
daje.

Kwota sprzedaży ośrodka w 

Prądocinie wyniosła 1,19 mln 
zł. Dzięki transakcji, PKP S.A. 
ograniczyła również koszty 
związane z utrzymaniem nie-
ruchomości.

W sumie od początku roku 
PKP S.A. sfinalizowała trans-
akcje sprzedaży dla 6 ośrod-
ków na terenie Polski. W 
województwie pomorskim 
sprzedano dwa ośrodki wypo-
czynkowe – w Łebie i w pobli-
skim Nowęcinie.

Transakcja w Łebie miała 

miejsce pod koniec lutego bie-
żącego roku. Sprzedano wte-
dy ośrodek „Łukasz”. Kwota 
sprzedaży wyniosła 600 tys. 
zł.Ośrodek z Nowęcina „Solei 
Ośrodek Domków Kempin-
gowych” sprzedano natomiast 
pod koniec sierpnia, kwota 
sprzedaży w tym przypadku 
wyniosłą 274 tys. złotych. 
Łącznie, ze sprzedaży wszyst-
kich 6 nieruchomości PKP S.A 
uzyskała około 7 mln złotych.

/GB/

PKP sprzedaje ośrodki 
wczasowe
NIERUCHOMOŚCI | Spółka Akcyjna PKP sukcesywnie sprzedaje swoje ośrodki wypoczynko-
we. Od początku roku sfinalizowano transakcje dla 6 ośrodków wczasowych na terenie kraju, 
w województwie pomorskim sprzedano dawne nieruchomości PKP w Łebie i Nowęcinie.

W październikowym, pierw-
szym etapie olimpiady wzię-
ło udział 7127 uczniów z 294 
szkół ponadgimnazjalnych 
w całej Polsce. W zawodach 
drugiego stopnia weźmie 
udział 588 olimpijczyków, 
którzy najlepiej rozwiązali 25 
testowych pytań. Jest wśród 
nich Dawid Orlikowski – 
uczeń Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego w Lęborku.

Kolejny etap rywalizacji - 
grudniowego etap okręgowy 

zostanie przeprowadzony 
w kilkunastu szkołach na te-
renie całej Polski.

Stawką drugiego etapu 
jest miejsce w finale Ogól-
nopolskiej Olimpiady Lo-
gistycznej – a oznacza to 
m.in. zwolnienie z pisemnej 
części egzaminu zawodowe-
go. Dla finalistów wygrana 
może oznaczać także szansę 
na zdobycie ciekawe pracy - 
pracodawcy szukają właśnie 
wśród finalistów prawdziwie 

logistycznych talentów.
Finał odbędzie się tradycyj-

nie w Poznaniu, w siedzibie 
Wyższej Szkoły Logistyki4 
marca 2016 r. Uroczyste 
ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi 15 
kwietnia 2016 r.

-Ogólnopolska Olimpiada 
Logistyczna już od siedmiu 
lat skupia najzdolniejszych 
uczniów, przygotowujących 
się do zawodu logistyka. Jako 
organizator turnieju z ra-

Lęborczanin walczy w Olimpiadzie Logistycznej
NAUKA | W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy lo-
gistycznej-VIIIOgólnopolskiej Olimpiady Logistycznej znalazło się 588 
uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich jest również 
uczeń z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku.

dością obserwujemy rozwój 
i dalsze losy olimpijczyków, 
ich sukcesy zawodowe i osią-
gnięcia na studiach – podsu-
mowuje Alicja Gruszczyńska, 
rzecznik prasowy WSL. Przy 
tej skali wydarzenia, awans 
do drugiego etapu i pokonanie 
ponad siedmiotysięcznej kon-
kurencji to powód dumy.

Ogólnopolska Olimpiada 
Logistyczna jest organizowa-
na przez Wyższą Szkołę Logi-
styki od 2008 roku. Jej celem 
jest pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań uczniów pro-
blematyką logistyczną oraz 
promowanie utalentowanych 
uczniów wśród potencjalnych 
pracodawców.

(GB)
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W tegorocznej edycji bada-
niem objęto aż 800 placówek 
z całego kraju.

Ranking jest prowadzo-
ny od pięciu lat a „Rzecz-
pospolita” realizuje go ra-
zem z Instytutem Książki. 
W tegoroczenej edycji oce-
niano m.in  działania na rzecz 
jakości i komfortu obsługi 
czytelników, poziom czytel-
nictwa, liczbę kupowanych 
nowości i wydatki samorzą-
du na utrzymanie placówki. 
- Naszym celem jest roz-
propagowanie najlepszych 

praktyk w prowadzeniu tego 
typu instytucji kulturalnych. 
Chcemy, by biblioteki były 
nie tylko miejscem dostę-
pu do kultury, ale stały się 
ośrodkami organizujący-
mi życie społeczne gminy, 
zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach - tłu-
maczą autorzy rankingu. 
W 2001 r placówka z Łeby 
znalazła sie na pozycji nr 21, 
następnie w dwóch kolej-
nych latach na poz.43, przed 
rokiem zajęła pozycję 35.

/GB/

Łebska biblioteka 
wysoko w rankingu
RANKING | Wysokie, bo aż 14 miejsce zajęła Bibliote-
ka Miejska w Łebie w Rankingu Bibliotek Rzeczpospo-
litej 2015. 

58 736 16 92

Nasz reporter czeka 
na Państwa zgłoszenia 
od poniedziałku do czwartku
w godz. 1000 - 1400

DYŻUR REPORTERA
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Przekazanie środków umoż-
liwiły oszczędności w kasie 
województwa. Wojewoda po-
morski, po otrzymaniu zgody 
od ministra finansów postano-
wił przekazać pieniądze na za-
kup ambulansów. Tłumaczono, 
że większość użytkowanych 
aktualnie pojazdów nadaje się 
do wymiany – mają zbyt duży 
przebieg, są wyeksploatowane, 
z korozją. 

Pomorscy samorządowcy 
podpisali umowy z Wojewo-
dą Pomorskim na udzielenie 
dotacji celowej umożliwiają-
cej zakup ambulansów wraz 
z wyposażeniem 12 listopada. 
Dotacje trafiły do 17 samorzą-
dów - praktycznie każdy pod-
miot, który posiada kontrakt z 
NFZ dotyczący ratownictwa 
medycznego, otrzyma nowy 
ambulans.

Powiat lęborski otrzymał az 
470 tysięcy złotych na kupno 
ambulansu. Takie pieniądze po-
zwolą na kupno specjalistycz-
nych karetki tyu „S”, w której 
będzie podróżował również 
lekarz. Ta karetka będzie miała 
conajmniej trzyosobową obsa-
dę (ratownik medyczny, pielę-

gniarka systemu, lekarz) i bo-
gate wyposażenie ( defibrylator 
transportowy, przenośny roz-
szerzony zestaw do udrażniania 
dróg oddechowych,  zestaw do 
intubacji,zestaw porodowy jed-
norazowego użytku).

-Jesteśmy na etapie podpisy-
wania umowy z wykonawcą. 

Termin dostawy nowego ambu-
lansu przewidziano na grudzień 
bieżacego roku – tłumaczy Li-
dia Kodłubańska, dyrektor lę-
borskiego szpitala.

Lęborski szpitala wystąpił tak-
że do Wojewody z wnioskiem, 
żeby w planie zabezpieczenia 

ludności powiatu lęborskiego 

pozostawić w Wicku zespół 
podstawowy przez cały rok. Ak-
tualnie w okresie wakacyjnym 
karetka ta stacjonuje w Łebie 
z powodu zwiększenia potrzeb 
medycznych wynikających z 
wzrostem liczby turystów.

Karetki kupione w ramach 
dofinansowania od Wojewody 

Pomorskiego trafią m.in. do po-
gotowia i szpitala w Bytowie, 
Pucku, Człuchowie.Kartuzach. 
Przedstawiciele szpitali będą 
mogli w ramach przetargu usta-
lić rodzaj ambulansu i dostoso-
wać jego wyposażenie do swo-
ich potrzeb. Większość karetek 
trafi do szpitali jeszcze w bieżą-

cym roku. W powicie puckim 
do szpitala trafią dwa ambulan-
sy, jeden zostanie zakupiony ze 
środków wojewódzkich, drugi 
udało się sfinansować z pienię-
dzy od sponsorów – przedsię-
biorców z terenu powiatu. 

/GB/

Ambulanse dla Pomorza
INWESTYCJA | Aż siedemnaście szpitali i stacji pogotowia ratunkowego z Pomorza otrzyma nowe ambulansy. Środki na zakup pojazdów, które 
warte są prawie 8 mln złotych przeznaczył Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski.
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Na zdjęciu podpisanie umowy  na 
udzielenie dotacji celowej umożli-
wiającej zakup ambulansów wraz 
z wyposażeniem. Dokumenty pod-
pisuje m.in Teresa Ossowska-Szara, 
Starosta Lęborski.

W trzypiętrowym, pod-
piwniczonym, dwuklatko-
wym domu znajdą się 22 
mieszkania o średniej po-
wierzchni ok. 50 m kwadr. 
Wraz z blokiem powstanie 
parking, droga dojazdowa, 
oświetlenie, chodnik, plac 
zabaw i zieleńce. Przetarg 
na wykonanie inwestycji 

wygrał Zakład Budowlany 
Dzida-Zaręba. Wartość za-
dania wyniesie 2,7 mln zł.

Miasto pozyskało dofinan-
sowanie z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w wysokości 30% 
kosztów zadania. Termin re-
alizacji inwestycji – listopad 
2016. /GB/

Powstanie nowy budynek komunalny
INWESTYCJA | Kolejny budynek komunalny powstanie w 2016 roku przy ul. Cze-
cha na osiedlu Sportowym.

Spotkanie odbędzie się 
25 listopada o godz. 17 
w Klubie Biblioteki i sta-
nowić będzie imprezę po-
przedzającą finałową galę 
30. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego im. M. 
Stryjewskiego w Lęborku.

Jacek Dehnel  jest poetą, 
prozaikiem, felietonistą. 
Jego wiersze i prozę prze-
łożono na kilkanaście ję-
zyków. On sam również 
zajmuje się tłumaczeniem  
z angielskiego i rosyjskie-
go. Prowadzi  blog www.
tajnydetektyw.blogspot.
com. Umieszcza też swoje 
teksty na  www.literackie.
pl

Zajmuje się  malarstwem, 
rysunkiem  i „sztuką życia” 
polegającą na kopiowaniu 
ubioru i zachowań dandy-
sa.

Jest laureatem  m.in. 
Nagrody Kościelskich 
i Paszportu Polityki, był 
nominowany do nagród An-
gelus (2007) i Nike (2009). 
W roku 2003 w kategorii 

Spotkanie z Jackiem Dehnelem
LITERATURA | Jacek Dehnel - pisarz, poeta i zdobywcą statuetki 
„Laureat Laureatów” Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. 
Stryjewskiego w Lęborku przyjedzie do miasta.

poezji zdobył III nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim im. Mieczysława 
Stryjewskiego w Lęborku.

Urodził się w 1980 roku. 
Pochodzi z Gdańska, mieszka 
w Warszawie.

(GB)
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Projekt jest realizowany przez 
firmę Polenergia Bałtyk III sp. 
z o.o. z Warszawy. Zakłada 
on budowę do 120 elektrowni 
wiatrowych, mogących zasilić 
łącznie nawet 1,3 mln gospo-
darstw domowych. Morska 
farma wiatrowa ma być zloka-
lizowana w odległości ok. 23 
km od brzegu, na wysokości 
gminy Łeba oraz Smołdzino. 
Jest to najbardziej zaawanso-
wana projekt tego typu w Pol-
sce.Prąd z elektrowni może 

popłynąć już w 2022 roku. 
Spotkanie konsultacyjne od-
będzie po sesji rady miasta 
(około godziny 10:00) w Urzę-
dzie Miasta Łeba i zostaną na 
nim zaprezentowane szczegó-
ły projektu oraz potencjalne 
korzyści dla miasta i całego 
regionu. Udział w spotkaniu 
jest otwarty dla mieszkańców. 
Z kolei w ramach dnia otwar-
tego przedstawiciel inwestora 
będzie dostępny w tym samym 
dniu w Centrum Informacji Tu-

rystycznej w Łebie w godzinach 
12:00 – 15:30 i będzie udzielać 
odpowiedzi na pytania miesz-
kańców. Zainteresowani otrzy-
mają PenDrive z informacjami 
na temat planowanej inwestycji. 
Będą to ostatnie z serii spotkań 
oraz dni otwartych organizowa-
nych w gminach nadmorskich 
w ramach kampanii edukacji 
i komunikacji społecznej dla 
MFW BSIII, realizowanej przez 
Fundację na rzecz Energetyki 
Zrównoważonej. /GB/

Morska farma wiatrowa
INWESTYCJA | W poniedziałek 30 listopada w Łebie odbędzie się spo-
tkanie konsultacyjne z radnymi miasta oraz dzień otwarty dla mieszkań-
ców, dotyczące morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII). 
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Z zaproszenia do niedziel-
nej kąpieli morskiej skorzy-
stało kilkudziesięciu Mor-
sów, wśród nich był także 
najmłodszy klubowicz - 8 

letnia Julka.
Po kąpieli Łebskie Mor-

sy podsumowały działania 
w 2015 roku.W klubie działa 
aktualnie 75 osób. /GB/

W ramach uroczystości, któ-
re miały miejsce 20 listopada-
odbyła się prelekcja dr Bogda-
na Libicha „Historia budynku 
Starostwa”  oraz koncert mu-
zyki poważnej w wykonaniu 
kwintetu smyczkowego Agen-
cji Artystycznej „Gemini” 
Błażej Maliszewski.W holu 

głównym pokazano nato-
miast wystawę fotograficz-
na zdjęć budynku starostwa. 
Złe warunki pogodowe spo-
wodowały natomiast, że nie 
odbył się plenerowy spektakl 
tearalny z animowanymi ku-
kłami i elementami fire show.

(GB)

W ramach lekcji w Ratuszu 
uczniowie klasy III b z na-
uczycielem Wiesławą Rut-
kiewicz zapoznali się z pracą 
urzędnika, poznali zadania 
własne gminy, schemat orga-
nizacyjny Urzędu oraz spe-
cyfikę pracy. Dowiedzieli się 
także jakie wykształcenie, 
umiejętności należy mieć sta-

rając się do pracy w Urzędzie, 
oraz w jakim trybie są przyj-
mowani nowi pracownicy.

Nie zabrakło pytań o specy-
fikę urzędniczej pracy, m.in. 
dotyczących wymaganego 
ubioru pracownika czy kwe-
stii płacowych. Ostatnim ele-
mentem wizyty było zwiedze-
nie budynku ratusza. (GB)

Kąpiel łebskich morsów

REKREACJA | Miłośnicy zimowych kąpieli 
morskich spotkali się w niedzielę 22 listopada 
w Łebie. Po kąpieli w morskich falach klubo-
wicze z Morsów Łebskich podsumowali swo-
ją działalność w bieżącym roku.
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gimnazjaliści w ratuszu
SPOTKANIE | Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lęborku 
zwiedzili Urząd Miejski. Wizyta była częścią progra-
mu szkoły „Otwarta firma”, którego celem jest pomoc 
uczniom w wyborze optymalnej ścieżki zawodowej.

Huczne święto 
budynku Starostwa
UROCZYSTOŚĆ |  Tłumy samorządowców 
i lęborczan uczestniczyły w świętowaniu 100-lecia 
budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.
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Międzynarodowy Zwią-
zek Hanzy „Hanza”, zrze-
szający 183 miasta z 16 
krajów, nie posiadał do-
tychczas osobowości praw-
nej. Dlatego też w mieście 
Lubeka w Niemczech, 
gdzie znajduje się Biuro 
Hanzy, zarejestrowane zo-
stało stowarzyszenie „Han-
seVerein e.V.”, które służy 
wzajemnemu wspieraniu 
się dla współpracy miast 
hanzeatyckich i wspiera 
pracę Międzynarodowego 
Związku Hanzy „Hanza”. 
Hanzeatyckie miasto Lę-

bork, po uzyskaniu oficjal-
nej zgody Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, zo-
stało oficjalnie zaakcepto-
wane jako dwudziesty czło-
nek w/w stowarzyszenia.

W poczet członków Mię-
dzynarodowego Związku 
Hanzy Lębork został przy-
jęty przez Zgromadzenie 
Delegatów podczas obcho-
dów Międzynarodowych 
Dni Hanzy w Turku w 
Finlandii w czerwcu 2004 
roku.

(GB)

miasto w organizacji 
hanzeatyckiej
ORGANIZACJE | Gmina Miasto Lębork została człon-
kiem stowarzyszenia „HanseVerein – Stowarzyszenia 
dla wspierania międzynarodowego związku miast 
DIE HANSE e.V.”.
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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 16.11.2015r. na wniosek Gminy Miasto Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lębork, została wydana 
decyzja ZRID 689/2015 (znak sprawy B.6740.589.2015), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„rozbudowie z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku związanej z budową Lęborskiego Węzła Przesiadko-
wego wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:

Działki, dla których nie przewiduje się podziału geodezyjnego:
	 •	działki	nr	123,	310,	322/1,	323/1,	347,	407/1	obr.	7	w	Lęborku
	 •	działka	nr	2/3	obr.	11	w	Lęborku,

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
	 •	działka	nr	156/8	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	156/7	obr.	7	w	Lęborku)	
	 •	działka	nr	309/3	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	309/2	obr.	7	w	Lęborku)	
	 •	działka	nr	320/1	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	320	obr.	7	w	Lęborku)	
	 •	działka	nr	331/2	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	331/1	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	403/11	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	403/4	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	403/9	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	403/8	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	408/1	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	408	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	409/39	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	409/38	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	414/2	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	414/1	obr.	7	w	Lęborku)	
	 •	działka	nr	414/3	obr.	7	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	414/1	obr.	7	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	2/39	obr.	11	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	2/27	obr.	11	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	2/35	obr.	11	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	2/29	obr.	11	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	2/36	obr.	11	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	2/29	obr.	11	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	2/33	obr.	11	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	2/30	obr.	11	w	Lęborku)
	 •	działka	nr	198/1	obr.	11	w	Lęborku	(powstała	po	podziale	działki	nr	198	obr.	11	w	Lęborku)

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury:
	 •	działki	nr	124/11,	125,	126,	132,	184/43,	251,	318/1,	318/2,	332/3,	405,	409/8,	409/12,	597/3	obr.	7	w	Lęborku	
	 •	działka	nr	1	obr.	11	w	Lęborku

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą 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 terminie 14 dni od daty opublikowania 
niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskie-
go, 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 

Początek imprezy zapowie-
dziano na godzinę 9. Start mar-
szu to godzina 11. Uczestnicy 
będą rywalizować na Zielonej 

Trasie Nordic Walking (Ob-
liwice, Wybudowanie Jasia i 
Małgosi-Sahara, Garczegorze, 
Stanica Obliwice - meta) o 

długości 7,7 km.Organizatorzy 
zapewniają uczestnikom czap-
ki Św. Mikołaja, na mecie każ-
dy uczestnik marszu otrzyma 

również tytuł „Mikołaj Nordic 
Walking”.Rywalizację sporto-
wą zakończy o godzinie 14 bie-
siada oraz kiermasz. /GB/

Mikołajkowy marsz 
Nordic Walking
SPORT | Już po raz trzeci w Enklawie Ekologiczno Historycznej w Obliwicach (gmina Nowa Wieś 
Lęborska) odbędzie się Mikołajkowe Nordic Walking. Imprezę zapowiedziano na sobotę. 5 grudnia.
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Montaż wodomierzy ma 
ułatwić życie mieszkańcom 
gminy - urządzenia będą 
wysyłały automatycznie in-
formacje o zużytej wodzie 
do WUK Wicko, nie będzie 
więc potrzeby odczytywania 
zużyć wody osobiście przez 
pracowników WUK.

Urzędnicy gminni podkre-
ślają,że wymiana/montaż 
wodomierzy jest zupełnie 
bezpłatna.

Przedstawiciele gminy 

proszą także  mieszkańców 
o wyrozumiałość i cierpli-
wość podczas montażu urzą-
dzeń. /GB/

radiowe wodomierze  w wicku
INWESTYCJA | Na terenie gminy Wicko rozpoczął się 
montaż wodomierzy radiowych.
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- Pojęcie „lęborscy poeci” 
rozumiane jest tu szeroko - 
wśród wybranych osób są 
także mieszkańcy nasze-
go powiatu oraz osoby np. 
uczące się w naszym mie-
ście. Wspólny mianownik to 
nagroda w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. 
M.Stryjewskiego - tłumaczy 
Zofia Biskupska, dyrektor lę-
borskiej biblioteki.

Gala finałowa tegorocznej 
edycji konkursu literackie-
go odbędzie się 27 listopada 
w LCK Fregata. Atrakcję 
muzyczną imprezy będzie 
występ piosenkarki Doroty 
Lanton, która zaprezentuje 
najpiękniejsze francuskie 
piosenki o miłości z repertu-
aru Edith Piaf, Juliette Greco, 
Carli Bruni, Jacquesa Brela 
i Yves Montanda. /GB/

Wiersze na przystankach
LITERATURA | Na trzynastu lęborskich przy-
stankach autobusowych umieszczono teksty na-
grodzone w konkursie im. M.Stryjewskiego.
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We wtorek 17 listopada 
od godziny 9 wolontariusze 
Fundacji DKMS rejestrowa-
li i pobierali próbki DNA od 
policjantów i pracowników 
cywilnych lęborskiej ko-
mendy. Wszystkie zdrowe 
osoby w wieku do 55 lat mo-
gły bezpłatnie zarejestrować 
się w bazie potencjalnych 
dawców komórek macie-
rzystych Fundacji DKMS. 
Procedura rejestracji nie 
była skomplikowana i trwa-
ła nie więcej niż 10 minut. 
Kilkanaście osób z lębor-
skiej komendy poprzez re-
jestrację przyczyniło się do 
zwiększenia bazy poten-
cjalnych dawców dając tym 
samym chorym nadzieję na 
powrót do zdrowia. Liczba 
osób jakie poddały się reje-
stracji przeszła oczekiwania 
organizatorów. Rejestrujący 
się policjanci i pracownicy 
cywilni, w rozmowach z wo-
lontariuszami wspominali, że 
ich decyzja jest przemyślana 
i wpisuje się szczególnie w 
zawód policjanta, który ma 
przecież „służyć i chronić”. 
Fundacja DKMS działa w 
Polsce od 25 lutego 2009 
roku, a jej statutowym ce-
lem jest działalność na 
rzecz chorych na białacz-

Policjanci dawcami 
szpiku
ZDROWIE | Policjanci i pracownicy cywilni lęborskiej komendy zarejestrowali się w bazie po-
tencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. W akcji wzięli udział policjanci z różnych pionów 
lęborskiej komendy, a wśród potencjalnych dawców szpiku przeważały kobiety. 

kę a także inne schorzenia 
wymagające przeszczepu 
szpiku kostnego. Dni Daw-
cy Szpiku organizowane są 
w różnych polskich miastach 
w celu propagowania wiedzy 
na temat dawstwa oraz posze-

rzanie bazy dawców szpiku 
poprzez ich rejestrację w ra-
mach działalności Fundacji. 
We wtorkowej akcji wzięli 
udział policjanci z różnych 
pionów lęborskiej komendy, a 
wśród potencjalnych dawców 

szpiku przeważały kobiety. 
Jak okazało się podczas przy-
gotowań do akcji, wielu poli-
cjantów i pracowników lębor-
skiej komendy już od kilku lat 
jest zarejestrowanych w bazie 
Fundacji DKMS. /BG/
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Bilety można kupować 
w kasie kina przy ulicy 
Gdańskiej 12. W okresie od 
25 listopada do 6 grudnia bi-
lety dostępne będą wyłącznie 
w przedsprzedaży i nie będą 
przyjmowane rezerwacje. Te-
lefoniczna rezerwacja miejsc 
pod numerem 59 8622-530 
zostanie uruchomiona od 7 
grudnia.

„Gwiezdne wojny: Przebu-
dzenie Mocy” to VII odsło-
na kultowej sagi „Gwiezdne 
wojny”. Za reżyserię odpo-
wiada J.J. Abrams. W ob-
sadzie zobaczymy zarówno 
gwiazdy znane z poprzed-
nich części ( Harrison Ford , 
Mark Hamill , Carrie Fisher 
), jak i nowe twarze, m.in. 
Johna Boyegę , Daisy Ridley 
i Oscara Isaaca. Gwiezdne 
wojny w reżyserii George-
’a Lucasa trafiły na ekrany 25 
maja 1977 roku. Choć film 
początkowo wyświetlano 

tylko w 32 amerykańskich 
kinach, szybko pobił rekor-
dy frekwencji, przeszedł do 
klasyki i całkowicie odmienił 
oblicze kinematografii. Klu-
czem do tego niezwykłego 
sukcesu była formuła „space 
opery”, łączącej elementy ba-
śni, westernu i fantasy z nie-
zwykłymi efektami specjal-
nymi, czerpiącej z mitologii 
i kultur całego świata. Geo-
rge Lucas - wizjoner, scena-
rzysta i reżyser Gwiezdnych 
wojen, stworzył wypełnione 
tajemniczą Mocą gwiezdne 
uniwersum, którego trzonem 
jest sześć pełnometrażowych 
filmów. Już w grudniu 2015 
roku filmowy świat Gwiezd-
nych wojen powiększy się 
o kolejną opowieść. W lę-
borskim kinie pierwszy seans 
„Przebudzenia mocy” odbę-
dzie się 18 grudnia, film bę-
dzie grany do 7 stycznia.

(GB)

PrzedsPrzedaż biletów na 
„gwiezdne wojny”.
KINO | Od środy 25 listopada rusza przedsprzedaż 
biletów na najbardziej wyczekiwaną premierę ostat-
nich lat. „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” tra-
fią na ekran Kina „Fregata” 18 grudnia 2015 – w dniu 
premiery ogólnopolskiej. 
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Bardzo ciekawe spotkanie 
przygotował dla gości tech-
nik kryminalistyki, podczas 
którego goście mogli zo-
baczyć m.in. jak zabezpie-
cza się odciski palców, jak 
wykonuje się zdjęcia osób 
zatrzymanych oraz obejrzeć 
zawartość specjalistycznej 
torby, z której narzędzia 
technik wykorzystuje w cza-
sie zabezpieczania śladów.

Policjant przedstawił rów-
nież informacje na temat wa-
runków jakie trzeba spełnić 
aby wstąpić w szeregi policji 
oraz jakie procedury należy 
przejść w trakcie rekrutacji. 
Goście z ciekawością obej-
rzeli stanowisko dyżurnego 
lęborskiej policji, a na koniec 
mogli zasiąść za kierownicą 
policyjnego specjalistyczne-
go radiowozu ruchu drogo-
wego.

(GB)

Harcerze odwiedzili 
policjantów
BEZPIECZEŃSTWO |  Ponad czterdziestu harcerzy z hufca ZHP odwiedziło lęborską ko-
mendę policji. Harcerzy i harcerki z kilku drużyn lęborskiego hufca zapoznano z pracą różnych 
pionów służb wchodzących w skład lęborskiej komendy.
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W jednym z elbląskich 
mieszkań strażnicy granicz-
ni znaleźli przeszło 17 tys. 
papierosów bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej. 
Ukryte były w specjalnie wy-
konanej do tego celu skryt-
ce. Do własności przyznała 
się 80-letnia kobieta, która 

dobrowolnie wydała towar 
funkcjonariuszom. Dalsze 
postępowanie w tej sprawie 
prowadzić będzie Straż Gra-
niczna w Elblągu.

W Lęborku natomiast funk-
cjonariusze z Placówki SG we 
Władysławowie przeszukali 
budynek, w którym ujawnili 

ponad 50 kilogramów nie-
legalnej krajanki tytoniowej 
oraz niewielkie ilości papie-
rosów i spirytusu bez akcy-
zy. Towarem handlowała 70-
letnia właścicielka posesji. 
Dochodzenie w tej sprawie 
wszczęła Placówka SG we 
Władysławowie. (GB)

Seniorka handlowała 
krajanką
STRAŻ GRANICZNA | Nielegalne towary akcyzowe o wartości blisko 
45 tysięcy złotych zarekwirowała w Elblągu i Lęborku Straż Graniczna.
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Do zdarzenia doszło we 
wtorek 17 listopada około 
godziny 18. Policja otrzy-
mała sygnał od miesz-
kańca Łeby, który zauwa-
żył mężczyznę topiącego 
się w kanale portowym 
w Łebie w okolicach uli-
cy Abrahama. Okazało 
się, że w kanale tonął teść 
mężyczny, który zadzwo-
nił po służby ratunkowe. 
Próby reanimacji wycią-
gniętego z wody męż-
czyzny nie udały się. 
Lekarz stwierdził zgon. 
- Ciało zostało przekazane 

do sekcji, będziemy wy-
jaśniać okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia - in-
formuje asp.sztab. Daniel 
Pańczyszyn, oficer praso-
wy Komendanta Powiato-
wego Policji w Lęborku. 
W pobliżu ulicy Abrahama 
znaleziono również sieć 
z rybami. Według naszych 
nieoficjalnych informa-
cji takie znalezisko mogło 
mieć związek z tragicznym 
utonięciem, jedna z hipotez 
mówi o tym, że mężczyzna 
mógł wpaść do wody po-
czas łowienia ryb. (GB)

w Łebie utonąŁ mężczyzna
WYPADEK | W kanale portowym w Łebie utonął 59-
letni mężczyzna. Policjanci wyjaśniają okoliczności 
tego tragicznego zdarzenia.

fo
t. 

Se
ba

st
ia

n 
K

lu
sk

a/
O

SP
 Ł

eb
a



Widoczne oznaki starze-
nia na pewno nie napawają 
optymizmem. Całe szczęście 
kosmetologia estetyczna ma 
dla tej kategorii wiekowej 
przygotowany całkiem spo-
ry arsenał zabiegowy.

Wybrane przez nas za-
biegi odświeżą Twój wy-
gląd i pozwolą na redukcję 
zmarszczek, przy okazji 
ujędrnią skórę i przywrócą 
odpowiedni owal twarzy – 
tłumaczy właścicielka Gabi-
netu Kosmetyki Laserowej 

&&&Zdrowie  Uroda
uroda | fitness | styl życia | medycyna estetyczna | dieta

Zdrowie  Uroda&
DepilAge rADzi Lęborczankom: Lęborczankom:

&
 Lęborczankom:
&

5 Zabiegów, które warto 
wykonać po 40-tym roku życia
Po 40-tym roku życia skóra regeneruje się coraz wolniej, a na twarzy coraz bardziej widoczne są 
zmarszczki i bruzdy. Z jakich zabiegów skorzystać, aby cieszyć się młodym i świeżym wyglądem? 
Poznaj zabiegi dostępne w DepilAge, które pozwolą Ci na dłużej zachować młodość!

i Estetycznej w Lęborku, Mal-
wina Treder.

1. Hydradermabrazja :  jest 
to zabieg XXI wieku, dostęp-
ny w Lęborku tylko w jednym 
gabinecie – DepilAge. Pole-
ga na złuszczeniu zbędnego, 
zrogowaciałego naskórka jed-
nocześnie obmywając nową 
skórę indywidualnie dobraną 
mieszanką składników aktyw-
nych. Cena DepilAge: 129zł 

2. Fotoodmładzanie: zabieg 
laserowy usuwający przebar-
wienia, zmniejszający widocz-
ność naczynek krwionośnych, 
zmniejszający widoczność sia-
teczkę drobnych zmarszczek, 
cena DepilAge : 129zł

3. Mezoterapia igłowa /frak-
cyjna : jedyny zabieg, który po-
zwala na dotarcie składników 
aktywnych prosto do skóry 
właściwej, czyli tam gdzie są 
najbardziej potrzebne, omijając 
barierę naskórkową, skutecznie 

wpływa na zahamowanie pro-
cesu starzenia, Cena depilage : 
od 199zł

4. Wypełniacze: wypełnienia 
głębokich zmarszczek/bruzd 
kwasem hialuronowym jest 
zabiegiem dającym natychmia-
stowy efekt, utrzymujący się do 
kilku miesięcy, cena depilage: 
od 550zł

5. Fale radiowe: podgrze-
wanie włókien kolagenowych 
w skórze daje gwarancję mło-
dzieńczej witalności oraz jędr-
nej skóry, Cena depilage : od 
99zł.

Gabinet DepilAge Lębork za-
prasza wszystkich na darmowe 
konsultacje, podczas których 
profesjonalny personel pomoże 
dobrać odpowiedni, spersonali-
zowany program kosmetyczny 
dla Twojej skóry! Więcej infor-
macji  na stronie internetowej 
: www.depilage.pl lub pod nr 
telefonu 721 380 289.

Warto sięgnąć po produk-
ty niskokaloryczne i o ni-
skim indeksie glikemicz-
nym. O niektórych, mówi 
się, że zawierają „ujemne 
kalorie”. 

Istnieją produkty, na których 
strawienie spożytkujemy wię-
cej energii, niż są nam one 

w stanie dostarczyć. I tak dla 
przykładu 100 g selera nacio-

wego (to absolutny król w tej 
kategorii) dostarczy nam ok. 
10 kcal, ale żeby go strawić, 
potrzeba prawie 100 kcal. 
Tym sposobem przez zjedze-
nie warzywa, mamy deficyt 
90 kcal. Organizm pobierze 
sobie różnicę z zapasów. 

Aby zachować ujemny bi-
lans kaloryczny produktów, 

Jak obniżyć kaloryczność posiłku? powinno się je spożywać 
w jak najmniej przetworzo-
nej postaci i z jak najmniej-
szą ilością dodatków. Łyżka 
majonezu do sałatki to 166 
kcal, zaś 100 g samej mar-
chwi niespełna 30. Zamiast 
oliwy do sałaty, użyjmy soku 
z cytryny lub pomarańczy, 
warzywa najlepsze będą na 
surowo (bez topionego ma-
sła i bułki tartej)! 

(BG)
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Mit 1. Kolacja do 18:00

Najczęściej powtarzany mit ! 
Ostatni posiłek należy spożyć 
ok. 2-3h przed planowanym 
snem. Czyli dla niektórych 
nawet ok. 21:00. Ten czas jest 
odpowiedni, aby zapewnić 
nam energię na czas snu i nie 
obciążyć układu pokarmowe-
go zbyt  późnym posiłkiem 
oraz zabezpieczyć przed nie-
przyjemnym uczuciem głodu.

Mit 2. Organizm dorosłego 
człowieka nie trawi mleka. 
Człowiek to jedyny ssak, 
który spożywa mleko innych 
ssaków. Większość osób doro-
słych nie toleruje mleka z uwa-
gi na cukier w nim zawarty, 
tzw. laktozę. W jelitach do-
chodzi wówczas do obniżonej 
aktywności enzymu – laktazy 
– który rozkłada ten cukier. 
Stąd wiele nieprzyjemnych 
dolegliwości jak gazy i bulgo-
tania w brzuchu. Warto obser-
wować organizm i dostosować 
się do jego potrzeb. Można 
Zamienic mleko krowie na 
jego roślinny odpowiednik np. 

mleko sojowe lub orzechowe. 

Mit 3. Jedzenie jajek
podwyzsza cholesterol.
 

 Jeśli dieta jest w miarę prawi-
dłowa i nie ma się cukrzycy to 
jedzenie jajek nie wpływa na 
podwyższenie cholesterolu! 
Jajka są niskokaloryczne oraz 
stanowią doskonałe źródło 
białka. Jajka zawierają wita-
miny i minerały, cenne tłusz-
cze nienasycone, tzw. dobry 
cholesterol HDL oraz cholinę 
i luteinę cenną dla wzroku.

Mit. 4 Jedzenie chleba
 powoduje tycie.
 

tak, ale tylko wówczas kiedy 
jest to biały pszennych chleb 
jedzony w duzych ilościach 
i z tłustymi dodatkami. Chleb 
zytni na zakwasie lub razowy 
zawierają cenny błonnik, wita-
miny z grupy b oraz kwas mle-
kowy! To wszystko wpływa 
na poprawę perystaltyki jelit 
i zapobiega zaparciom.

Mit.5. Jedzenie 
produktów „light” i „0%” 
sprzyja odchudzaniu.
 

Bzdura! Te produkty najczę-
ściej mają obniżoną zawartość 
tłuszczu, ale za to zawierają 
sporo cukru lub jego zamien-
ników jak np. syrop gluko-
zowo-fruktozowy, które nie 
tylko powodują tycie,ale także 
uszkadzają wątrobę. Ponadto, 
tłuszcz zawarty np. w normal-
nych jogurtach (poziom ok. 
3%) polepsza smak, zwiększa 
przyswajanie wapnia i wita-
min. Warto wiec sięgać po pro-
dukty w wersji „normalnej”.

Mit.6. Jedzenie 5 posiłków
odchudza.
 

Uwaga! To bardzo indywidu-
alna kwestia. Wszystko zależy 
od stanu zdrowia np. proble-
mów z insuliną, stylu dnia 
i aktywności fizycznej. Dla 
niektórych 5 posiłków dzien-
nie to będzie strzał w 10, dla 
innych powód do tycia. Warto 
w tej kwestii skontaktować 
się z dietetykiem. Zbyt częste 

W temacie odżywiania co rusz pojawiają się nowe trendy. Trudno się 
odnaleźć w gąszczu informacji – w zasadzie stają się one jedną wielką 
dezinformacją. Większość teorii ma w sobie ziarno prawdy, jednak to 
ziarno to zbyt mało, aby wpłynąć na efekt, inne zaś są wyssane z palca. 
Oto kilka najbardziej popularnych mitów dietetycznych.

Obalamy mity dietetyczne

jedzenei, będzie powodowało 
zachwiania równowagi glukozy 
i insuliny co spowoduje groma-
dzenie „cukru” w postaci tkanki 
tłuszczowej, zwykle w okoli-
cach pasa, a zbyt rzadkie je-
dzenie może spowodować spo-
wolnienie metabolizmu, który 
nastawi się na magazynowanie 
tkanki tłuszczowej.

Anna Słomkowska
dietetyk  medyczny i sportowy
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Grupa Energa w trakcie trzech 
kwartałów 2015 roku wypraco-
wała 8,0 mld zł przychodów, 
co oznacza wzrost o 2 proc. 
w porównaniu do roku ubiegłe-
go. EBITDA wyniosła 1,7 mld 
zł wobec 1,8 mld zł w trzech 
kwartałach 2014 roku, zysk 
netto wyniósł 703 mln zł i był 
o 15 proc. niższy niż w analo-
gicznym okresie roku 2014.

Na wyniki trzech kwartałów 
największy wpływ miały: po-
prawa wyników w Segmencie 
Dystrybucji, spadek EBIT-
DA w Segmencie Wytwarza-
nie - spowodowany głównie 
skrajnie trudnymi warunkami 
hydrologicznymi, czynnikami 
rynkowymi i mniejszą pro-

dukcją związaną z remontem 
jednego z bloków w Elektrow-
ni Ostrołęka (3. kwartał) oraz 
mniejszym zapotrzebowaniem 
na pracę w wymuszeniu.

- Minione trzy kwartały to dla 
nas okres poprawy jakości biz-
nesu i rozwoju projektów OZE. 
Mimo trudnych warunków ryn-
kowych poprawiliśmy wyniki 
w obszarze dystrybucji, który 
odpowiada za największą część 
naszych zysków. W ostatnich 
miesiącach sfinalizowaliśmy 
projekt budowy drugiej farmy 
fotowoltaicznej – to najwięk-
sza elektrownia fotowoltaiczna 
w Polsce. Trwają prace związa-
ne z budową farmy wiatrowej 
Parsówek, a w przygotowaniu 

Grupa Energa: wzrost w dystrybucji 
i dalszy rozwój OZE
ENERGETYKA | W pierwszych trzech kwar-
tałach Grupa Energa osiągnęła przychody na 
poziomie 8,0 mld zł i wypracowała 1,7 mld zł 
EBITDA. W kluczowym dla Grupy Segmencie 
Dystrybucji EBITDA wzrosła o 15 proc. Spółka 
rozpoczyna Program Poprawy Efektywności, 
który do 2018 roku ma przynieść 250 mln zł do-
datkowego zysku EBITDA.

są kolejne 2 projekty wiatrowe. 
Do 2020 roku chcemy znacząco 
zwiększyć udział OZE w posia-
danych mocach wytwórczych 
- mówi Andrzej Tersa, Prezes Za-
rządu Energa SA.

Spółka w celu poprawy wyni-
ków w kolejnych okresach wdraża 
Program Poprawy Efektywności, 
który w 2018 roku ma przynieść 
ok. 250 mln zł dodatkowego zy-
sku EBITDA. Program zostanie 
zrealizowany dzięki inicjatywom 
jakościowym, przychodowym 
oraz kosztowym. Energa będzie 
pracowała m.in. nad wzrostem 
efektywności handlowej, opty-
malizacją zarządzania majątkiem, 
a podjęte działania pozwolą na 
określenie dodatkowego poten-
cjału wzrostu przychodów.

-Zakładamy, że Program Popra-
wy Efektywności już w pierw-
szym roku będzie miał pozy-
tywny wpływ na nasze wyniki 
finansowe, natomiast największe 
efekty zostaną osiągnięte w 2018 
roku. Odchodzimy od prostego 
szukania oszczędności – będzie-
my koncentrować się na wielo-
aspektowej poprawie efektywno-
ści funkcjonowania wszystkich 
segmentów biznesowych Grupy 
– mówi Jolanta Szydłowska, Wi-
ceprezes Energa SA ds. Korpora-
cyjnych. (GB)
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Spotkanie jest kierowane 
do członków grup producen-
tów rolnych,uznanych orga-
nizacji producentów owoców 
i warzyw, a także osób za-
interesowanych założeniem 
grup producenckich oraz in-
nych mieszkańcy obszarów 
wiejskich.

Podczas spotkania zapla-
nowano wykłady na temat 
stanu zorganizowania grup 
producenckich w woje-
wództwie pomorskim,fi-
nansowaniu takich grupm, 
omówione zostaną  zasady 
i regulacje prawne grup produ-
cenckich w PROW 2014-2020.  
Organizatorzy zaplanowali 
również panel dyskusyjny, 
gdzie Roman Paluszczak, 
Naczelnik Wydziału Grup 
i Organizacji Producentów 
w Departamencie Działań 

Społecznych i Środowisko-
wych AriMR  w Warszawie 
opowie o „Podstawowych 
problemach w realizacji pla-
nów i funkcjonowaniu wstęp-
nie uznanych grup producen-
tów owoców i warzyw oraz 
uznanych organizacji produ-
centów owoców i warzyw”, 
Magdalena Adamkiewicz – 
specjalista z dziedziny podat-
ków i rachunkowości omówi 
podstawowe zasady gospo-
darki podatkowej dla grup 
producenckich. W ramach 
forum odbędzie się również 
prezentacja firm z branży rol-
niczej.

Udział w forum jest płatny, 
40 złotych od osoby. Organi-
zator zapewnia uczestnikom 
wyżywienie i materiały re-
klamowe.

(GB)

II Pomorskie Forum 
Grup Producenckich
ROLNICTWO | Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku zorganizuje dru-
gą edycję spotkania dla grup producenckich 
i osób zainteresowanych założeniem takich 
grup. II Pomorskie Forum Grup Producenc-
kich zaplanowano na 8 grudnia,  spotkanie 
odbędzie się w Słupskim Inkubatorze Tech-
nologicznym.
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Z inicjatywą zgłoszenia Jego 
kandydatury wystąpił  Zdzi-
sław Leszkowski – prezes 
Przedsiębiorstwa Budowla-
no-Remontowego RENOVA  
z Gdańska, członek Gdań-
skiego Klubu Biznesu.

Nagroda „Ludzie, którzy 
zmieniają biznes” to pierwsze 
w Polsce tak znaczące wyróż-
nienie mające na celu doce-
nienie osób zaangażowanych 
w kształtowanie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 
Dotyczy zarówno przedstawi-
cieli firm, jak i otoczenia biz-
nesu. Nagroda została usta-
nowiona w 2015 roku, czyli 
roku jubileuszu 15 lat partner-

stwa na rzecz CSR w Polsce. 
Inicjatorem jej powołania 
jest Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu. Pierwszą edycję 
Nagrody swoim honorowym 
patronatem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Zbigniew Canowiec-
ki, działający od 25 lat w or-
ganizacjach przedsiębiorców 
i pracodawców oraz w samo-
rządzie gospodarczym, od 
początku był propagatorem 
zasad etyki i społecznej od-
powiedzialności biznesu. Od 
zawsze walczył też ze znie-
kształconym  postrzeganiem 
tej grupy społecznej. Jak 
mówi: 

-Na początku lat 90-
tych XX wieku ukształ-
tował się negatywny 
wizerunek przedsię-
biorców  budujących 
swą przyszłość na nie 
zawsze przejrzystych 
zasadach finansowych  
i wyzysku pracow-
ników. Niewątpliwie 
zapracowali na taką 
opinię tylko nieliczni. 
Będąc przedsiębior-
cą obserwowałem jak 
gros moich kolegów ciężko 
pracowało budując w nowej 
rzeczywistości własne fir-
my często kosztem własnego 
zdrowia i rodziny.  Widziałem 

ile  nawet niewielki sukces 
kosztował wyrzeczeń, kło-
potów, nieprzespanych nocy, 
walki z przeszkodami stwa-
rzanymi przez biurokrację 
oraz wieloznaczne i zmienia-

jące się przepisy. Były 
to lata szybkich zmian 
koniunkturalnych, zato-
rów płatniczych i braku 
stabilności gospodar-
czej.  Zrozumiałem, że 
trzeba budować rzetel-
ny, zgodny z realiami 
wizerunek przedsiębior-
cy. Być może jeszcze 20 
lat temu, często walcząc 
o przetrwanie naszych 
firm, nie przywiązywa-
liśmy takiej wagi do 

właściwego kształtowania 
relacji wewnątrz firm i z oto-
czeniem zewnętrznym. Ale 
organizacje samorządu go-
spodarczego oraz związki 

pracodawców podjęły  wy-
siłek propagowania wśród 
przedsiębiorców zasad etyki 
i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Dzisiaj jest to 
oczywiste, że tylko tego typu 
firmy mają szanse na sukces, 
szacunek pracowników i oto-
czenia w którym funkcjonują. 
Obecnie przedsiębiorca cie-
szy się zaufaniem społecz-
nym ponieważ to on dzięki 
swojej inicjatywie, przedsię-
biorczości i kreatywności 
tworzy nowe miejsca pracy 
aktywnie uczestnicząc w roz-
woju gospodarczym swojego 
regionu i kraju.

 /Anna Kłos/

Ludzie, którzy zmieniają biznes
BIZNES | Ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” .  Zdobywcą głównej nagrody w  kategorii działalno-
ści poza biznesowej został ZBIGNIEW CANOWIECKI– prezes zarządu Pracodawców  Pomorza.
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

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

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

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

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

W głównej części festiwa-
lu, czyli rywalizacji obiek-
tów gastronomicznych na 
stworzenie możliwie naj-
smaczniejszej potrawy 
z dorsza może się pojawić 
kilkudziesięciu wystawców. 
Potrawy będą oceniane w ka-
tegoriach – kuchnia domo-
wa, kuchnia restauracyjna. 
Na autorów najsmaczniej-
szych potraw czekają nagro-
dy pieniężne -1000 zł w obu 
kategoriach konkursowych. 
Zapowiedziano również 
atrakcyjne i widowiskowe 
konkursy rybackie - filetowa-
nie i patroszenie dorsza, ple-
cenie sieci rybackiej; trady-
cyjnie już festiwalowi będzie 
towarzyszył kiermasz świą-

teczny rękodzieła 
i świątecznych 
ozdób. W trakcie 
wydarzenia zostaną 
również wręczone 
wyróżnienia dla osób 
zasłużonych dla ry-
bołówstwa.Muzycz-
ne atrakcje festiwa-
lu to występ kilku 
lokalnych zespołów 
oraz główna atrakcja 
- koncert piosenkar-
ki i kompozytorki 
Grażyny Łobaszew-
skiej, autorki takich 
przebojów, jak „Czas 
nas uczy pogody”, „Pio-
senka o ludziach z duszą”, 
„Brzydcy” czy „Gdybyś”. 
W trakcie festiwalu będzie 

można kupić świeżą rybę 
z burty kutra, przygotowanie 
zostanie także  darmowy po-
częstunek dla uczestników.

Organizatorami festiwalu 

są: Parafia pw. WNMP w Łe-
bie oraz Gmina Miejska Łeba 
we współpracy z LOT Łe-
ba-Błękitna Kraina i Szkołą 
Podstawową w Łebie.

Kulinarne święto
KULINARIA | W niedzielę 6 grudnia odbędzie się najnowsza edycja kulinarnej wizytówki Łeby, 
czyli Festiwalu Pomuchla. Rywalizacja polegająca na przygotowaniu najciekawszych dań z bał-
tyckiego dorsza (po kaszubsku nazywanego pomuchlem) zostanie zorganizowana już po raz 
siedemnasty. 

Atrakcja muzyczną festiwalu będzie wy-
stęp Grażyny Łobaszewskiej.

Zajęcia będzie prowadzi-
ła  Anna Krawczykowska 
- wokalistka jazzowa Duetu 
Jazz Tonight, solistka Chóru 
Gospel Tadeusza Formeli, 
instruktor śpiewu w Fabry-
ce Wokalu w Gdyni.

Warsztaty będą się odby-
wały w pomieszczeniach 
Stacji Kultura imienia Ste-
fana Fikusa w Lęborku przy 
ulicy Dworcowej 8.

Zgłoszenia od osób, które 
chcą skorzystać z indywi-
dualnych lekcji śpiewu pod 
okiem doświadczonego 
instruktora przyjmowane 
są pod nr telefonu 729 553 
527. (GB)

Szkoła wokalu w Lęborku
WARSZTATY | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” ogłasza nabór na indywi-
dualne zajęcia wokalne. Zajęcia będą odpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
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WtoreK, 01.12.2015
15:30 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D
18:10 – Listy do M. 2
20:00 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D

Środa, 02.12.2015

15:30 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D
18:10 – Listy do M. 2
20:00 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 3D

CzWarteK, 03.12.2015
15:30 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D
18:10 – Listy do M. 2
20:00 – Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D

PIąteK, 04.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2  3D

Sobota, 05.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 3D

NIedzIeLa, 06.12.2015
14:00 - Dobry dinozaur 2D
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 2D

PoNIedzIałeK, 07.12.2015
Kino nieczynne

WtoreK, 08.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2  2D

Środa, 09.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 3D

CzWarteK, 10.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Igrzyska Śmierci: 
Kosogłos. Część 2 3D

PIąteK, 11.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Czerwony pająk

Sobota, 12.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Czerwony pająk

NIedzIeLa, 13.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 - Czerwony pająk
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Prezes tej organizacji Zbi-
gniew Canowiecki wyraził 
radość i satysfakcję z faktu, 
że doceniono tych, którzy bu-
dowali swe przedsiębiorstwa 
systematycznym wysiłkiem 
przez lat co najmniej kilkana-
ście. W gronie laureatów zna-
leźli się:

• Andrzej Biernacki – prezes 
trójmiejskiej firmy deweloper-
skiej EKOLAN z Sopotu, która 

od roku 1997 zrealizowała 30 
inwestycji, wybudowała 5 ty-
sięcy mieszkań i 15 tys. m kw. 
powierzchni komercyjnych,

• Leszek Gierszewski – pre-
zes DRUTEXU z Bytowa, 
szeroko znanej nie tylko 
w Polsce ale i na świecie firmy 
- wytwórcy stolarki okiennej, 
w jego imieniu wyróżnienie 
odebrał Zbigniew Bartosie-
wicz z Przedsiębiorstwa Han-

dlowego DRUTEX S.A.,

• Henryk Jankowski – rze-
czoznawca, twórca firmy 
RADIUS z Gdańska, która od 
1995 roku zajmuje się wyce-
nami nieruchomości i obro-
tem nimi,

• Józef Popławski – prezes 
MOSTOSTALU POMORZE 
S.A. od sierpnia 2003 roku, 
poprzednio (od 1991 roku), 

związany z MOSTOSTA-
LEM Chojnice, któremu uda-
ło się ocalić część będącego 
w upadłości MOSTOSTALU 
Gdańsk, obecnie firma którą 
zarządza ma się świetnie, pro-
dukując wielkogabarytowe 
konstrukcje stalowe prawie 
w 90% na eksport, głównie do 
Skandynawii.

Wyróżnienia wręczył pod-
sekretarz stanu Bogdan Do-
mbrowski. Anna Kłos

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

Dzięki uzyskanemu po-
rozumieniu oszczędności 
dla całej grupy zakupowej 
wyniosą 13 931 844,66 zł 
względem cen cennikowych 
i 1 490 364,41 zł względem 
cen uzyskanych w 2015 r. 
Dla samej Gdyni oznacza to 
oszczędność odpowiednio: 
7 034 029,67 zł i 747 076,31 
zł. Warto podkreślić, że po-
wyższe sumy są najniższe od 
momentu przeprowadzania 
grupowych zakupów przez 
Porozumienie NORDA. 
W ogłoszonym we wrześniu 
przetargu na dostawę energii 
wpłynęło 7 ofert. Wśród nich 
wybrano najkorzystniejsze:  
- na oświetlenie budyn-
ków: 1 MWh 206,76 zł 
netto, 254,32 zł brutto - fir-
my Energa Obrót S.A. 
- na oświetlenie i sygnalizację: 
1 MWh 185,30 zł netto, 227,95 
zł brutto - firmy ENEA S.A.  
Oprócz Gdyni dopodpisa-
nia umowy przystąpiło 25 
podmiotów: Gmina Cewice, 
Gmina Miasta Hel, Gmina 
Miasto Jastarnia, Gmina Ka-
liska, Gmina Karsin, Gmina 
Kosakowo, Gmina Krokowa, 

Gmina Miasto Lębork, Powiat 
Lęborski, Gmina Liniewo, 
Gmina Luzino, Gmina Miej-
ska Łeba, Gmina Łęczyce, 
Gmina Nowa Wieś Lęborska, 
Gmina Puck, Gmina Miasta 
Puck, Gmina Miasto Reda, 
Gmina Miejska Rumia, Gmi-
na Wejherowo, Gmina Mia-
sta Wejherowa, Gmina Wic-
ko, Gmina Władysławowo, 
Akademia Morska w Gdyni, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gdyni 
oraz Dom Pomocy Społecznej 
w Szpęgawsku. /AK/

Gdynia wspólnie z 25 innymi podmiotami działającymi w ramach Po-
rozumienia NORDA podpisała umowę na dostawę energii elektrycz-
nej dla gmin i ich jednostek administracyjnych na potrzeby budynków 
oraz oświetlenia i sygnalizacji. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SpRZEDAM działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 
łąki, Łówcz Górny. Tel: 
782-167-653

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13 !!!!!

SpRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym 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

KUpIę kuchnię używaną, 
nie drogo najlepiej okolice 
Kartuz. Tel: 669-328-455

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze 
prosperujący. Udokumen-
towane obroty wg kasy 
fiskalnej. Zysk gwaranto-
wany, 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

EDUKACJA

KOREpETYCJE z mate-
matyki - egzaminy, spraw-
dziany. Tel: 788-844-449

SPRZĘT ELEKTRO

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRUDNIę księgową z 

orzeczeniem o niepełno-
sprawności, Orle k/Wej-
herowa. Tel: 667-063-492 

SZUKAM PRACY

USŁUGI

MALOWANIE, cekolo-
wanie, podłogi, remonty 
kompleksowe, doświad-
czenie, wolne terminy, so-
lidnie. Tel: 516-655-705

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, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Go-
rąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213
 

RÓŻNE

WYRóB własny, polecam 
jaja i masło, 100 procent 
śmietankowe, Ostrzyce. 
Tel: 880-593-927

UBRANKA na 3-12 
miesięcy, firmowa cena 
100zł, pościel gratis oraz 
zabawki, odkurzacz, mik-
ser, czajnik i naczynia 
cena 80zł, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

pOMIESZCZENIE biu-
rowe w Wejherowie na 
parterze, tanio. Tel: 502-
351-988.

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

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

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:  EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:  EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:   EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:   EXP.ZWI.
RÓŻNE:    EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

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

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                     EXP.MTI.

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

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

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

PRZYKŁAD:

•	Treść	SMSa	lub	MMSa	
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
•	MMS	nie	może	
   przekraczać 100 kB.
•	Nie	należy	używać	polskich	
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

JAK NADAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ SMS LUB MMS? CZYTAJ PONIŻEJ:

JAK NADAĆ OGŁOSZENIE  GRAFICZNE W RAMCE?

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

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

DREWNO opałowe, 
iglaste, pocięte i połu-
pane. Cena 100zł/m, 
transport gratis. Tel: 
667-023-678

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

SpRZEDAM fotelik 50 
zł, krzesełko 150 zł,  
łóżeczko 30 zł, tel. 505-
567-034

SpRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, 
p o j e m n i k 
na pościel, 
1 9 0 x 1 1 2 , 
welur, stan 
idealny, 450 
zł, tel. 517-
782-024

SpRZEDAM 
łyżwy figu-
rowe, białe, 
rozm. 30, 

nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SpRZEDAM ubran-
ka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-
567-034

SpRZEDAM mydła 
włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

KUpIę militaria, anty-
ki, pamiątki z II Wojny 
Światowej, dojazd do 

klienta, płatność gotów-
ką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

ZŁOtA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhe-
rowa, tel. 693 737 381



TABELA WYNIKÓW

Mecz we Władysławowie 
toczył się w bardzo trudnych 
warunkach. Opady deszczu, 
ciężka, nasiąknięta wodą 
murawa dała w kość obydwu 
drużynom. Pogoń zaczęła 
bardzo dobrze. Po I połowie 
prowadziła już 2:0 po golach 
Kłosa i Sychowskiego. Wy-
dawało się, że mecz jest pod 
kontrolą. Jednak zaciętość 
gospodarzy i błędy naszej 
defensywy spowodowały, że 
emocje i niepewność domino-
wała do końca. W 48 minucie 
za faul Kochanka w polu kar-
nym Pogoni sędzina Ewa Au-
gustyn dyktuje rzut karny dla 
MKS-u. Pewnym egzekuto-
rem Gojke. 57 minuta to gol 
Formeli z asystą Haraszczu-
ka. Prowadzenie 3:1 uśpiło 
nieco Pogonistów, gwałtow-
nie wybudzonych w 68 i 70 
minucie po golach Kozienca 
i Kwaśnika. Doprowadzenie 

do remisu dodało gospo-
darzom skrzydeł, a mecz 
się zaostrzył. Wynik ustalił 
na 11 minut przed końcem 
spotkania Adrian Kochanek 
rehabilitując się za sproku-
rowanie rzutu karnego kil-
kadziesiąt minut wcześniej. 

- Cieszą 3 punkty i za to 
można podziękować zespo-
łowi. Graliśmy w trudnych 
warunkach na ciężkim bo-
isku. Wygraliśmy i tyle do-
brego co mogę dziś powie-
dzieć – skomentował mecz 
W. Walkusz,szkoleniowiec 
Pogoni.

Mecz we Władysławowie 
zakończył rundę jesienną. 
Końcówka ekipy trenera 
Walkusza była imponująca. 
Wygrana 4:2 na wyjeździe 
z Jantarem i 5:0 na własnym 
boisku z Zawiszą Borzytu-
chom pokazał, że mimo drob-
nych wpadek forma drużyny 

była bardzo stabilna. 
W 17. kolejkach Pogoń zdo-

była 35 bramek, tracąc 15. 
Najskuteczniejszym zawod-
nikiem okazał się dość nie-
spodziewanie Mateusz Sy-

chowski – 7 goli. Po 5 trafień 
na swoim koncie ma Mateusz 
Madziąg i Rafał Morawski.

Wyjątkowa była frekwencja 
na meczach Pogoni. Stadion 
w Lęborku odwiedza zdecy-

dowanie najwięcej widzów 
spośród wszystkich klubów 
IV ligi. Dobra i widowiskowa 
gra drużyny, świetna oprawa 
medialna spotkań oraz moż-
liwość wypicia na stadionie 

Jesień należała do Pogoni
PIŁKA NOŻNA | Zwycięstwem we Włady-
sławowie rundę jesienną zakończyli czwar-
toligowi piłkarze Pogoni. To była 12 wygrana 
w tym sezonie. Na półmetku sezonu Pogoń 
zajmuje wysoką 2. lokatę tracąc 6 punktów do 
finansowego krezusa ligi Rodła Kwidzyn i ma-
jąc przewagę także 6 punktów nad 3. drużyną 
w tabeli Gedanią Gdańsk. ”Cieszą 3 punkty i za 

to można podzię-
kować zespołowi. 
Graliśmy w trud-
nych warunkach 

na ciężkim boisku. 
Wygraliśmy i tyle 

dobrego co mogę 
dziś powiedzieć – 

skomentował mecz 
W. Walkusz,szkole-

niowiec Pogoni.

ciepłej herbaty lub kawy, czy 
kiełbaski z grilla przyciąga 
mecz całe rodziny.  

Ostatnim sportowym akcen-
tem jesieni będzie niedzielny 
(29.11) mecz w ramach IV 
rundy Pucharu Polski Pod-
okręgu Słupskiego w Jezie-
rzycach, gdzie Pogoń zmierzy 
się ze Stalą (V liga). Grudzień 
to okres roztrenowania. Wio-
senne przygotowania drużyna 
rozpocznie 7 stycznia.

W piątek 18 grudnia 2015r. 
w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Lę-
borku przy ul. Czołgistów 5 
odbędzie się Walne Zebrania 
Sprawozdawcze-Wyborcze 
Delegatów Klubu Pogoń 
Lębork. Zebranie zgodnie z 
planem powinno rozpocząć 
się o godz. 16.30 w pierw-
szym terminie lub o go-

dzinie 17.00 w drugim ter-
minie. Zgodnie z Statutem 
Klubu Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze zwołuje 
się co 4 lata. Jego najważ-
niejszym punktem jest wy-
bór władz klubu Pogoń.  
Spotkanie władz wszystkich 
sekcji funkcjonujących w 
Klubie ma charakter otwar-
ty.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 
18 grudnia 2015

1      Rodło      17      45
2      Pogoń      17      39
3      Gedania      17      33
4      Kolbudy      17      32
5      Starogard       17      31
6      Powiśle      16           31
7      Bytovia II      17      28
8      Luzino      17      24
9      Brda       17      24
10    Jaguar      17      23
11    Stolem      17      21
12    Jantar      17      20
13    Centrum      17      17
14    Gryf 2009      17      17
15    Władysławowo    17      14
16    Start       17      13
17    Anioły      16      12
18    Zawisza      17      4 

M PKT

Zaczynali w drugiej poło-
wie września na „Orliku”. 
Gdy zrobiło się zimniej 
przenieśli się na salę spor-
tową. Będą na niej treno-
wać 2 razy w tygodniu do 
końca marca. 

19 chłopców i 1 dziew-
czyna z roczników 2008 
i 2009 to najmłodszy ze-

spół trenujący obecnie 
w Pogoni. Nierozgryw-
kowa grupa trenuje pod 
nazwą „Szkółki Pogoni”, 
zajęcia prowadzi Adrian 
Kochanek. 

Niedawno do drużyny 
trafiły nowe stroje – mówi 
Janusz Pomorski z Zarządu 
Klubu. - Każda koszulka 

ma indywidualny napis co 
jest wielką frajdą dla mło-
dych piłkarzy, a i pomaga 
trenerowi w ogarnięciu 
tego żywiołu. To dopiero 
pierwsze kroki w piłce. 
Życzę uczestnikom zaan-
gażowania i wytrwałości 
w to co robią, to podstawa 
by coś w sporcie osiągnąć.

Na początku piłkarskiej przygody.
Z wizytą w „Szkółce Pogoni”
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Wszyscy zawodnicy go-
spodarzy zagrali na wyso-
kich obrotach pewnie poko-
nując galaktyczną drużynę 
z Białegostoku . Punkty dla 
Pogoni Lębork zdobyli :Ja-
kub Perek - 2 ,Sławomir 
Dosz -2, Adam Dosz - 2, 
Marek Prądzinski - 2 oraz 
pary deblowe Perek/Pra-
dzinski - 1, Dosz/Dosz - 1.

W niedzielę w meczu na 
szczycie tabeli Poltarex 
Pogoń Lębork po drama-
tycznym meczu pokonał na 
własnych stołach dotych-
czasowego lidera Dojlidy 
Białystok 6:4. Po pierw-
szej serii gier wynik me-
czu był remisowy 2:2  ale 
niezawodne(bez porażki) 
gry deblowe wyprowadzi-

Białystok 
razy 2
TENIS STOŁOWY | W sobotnie popołu-
dnie 21 listopada wysokie zwycięstwo odnieśli 
tenisiści Poltarex Pogoń Lębork pokonując na 
własnych stołach Galaxy Białystok 10:0 .

Po krótkim powitaniu 
uczestników przez Zbigniewa 
Kuszlewicza, przewodniczą-
cego komitetu organizacyj-
nego mistrzostw i Jana Do-
minieckiego, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Lębork swoje 
rozgrywki w grach singlo-
wych rozpoczęli mężczyźni. 
Przy dwunastu stołach roz-
stawionych w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Łe-
bie zacięte pojedynki trwały 
do późnego czwartkowego 
wieczora. W piątek miały 
miejsce gry pojedyncze po-
między ośmioma paniami, 
które znalazły się w składach 
ekip a także gry podwójne 
mężczyzn. Sobota upłynęła 
natomiast pod znakiem roz-

strzygających o ostatecznej 
klasyfikacji półfinałów i fi-
nałów.

Wśród gości dopingujących 
w czwartek zawodników zna-
leźli się m.in. burmistrzowie 
Lęborka i Łeby Witold Na-
myślak i Andrzej Strzechmiń-
ski, Teresa Ossowska-Szara, 
starosta lęborski oraz  nad-
leśniczowie Elżbieta Popiel 
i Janusz Mikoś. Organizato-
rami XVI Mistrzostw są Kra-
jowa Sekcja Pracowników 
Leśnictwa NSZZ Solidarność 
i Nadleśnictwo Lębork przy 
wsparciu gdańskiego oddzia-
łu SITLiD. Wydarzeniu pa-
tronuje Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych, Adam 
Wasiak.

Leśnicy rywalizowali 
w Łebie
TENIS STOŁOWY | Nadleśnictwo Lębork było gospodarzem tego-
rocznych Mistrzostw Polski Pracowników LP w Tenisie Stołowym, które 
zorganizowano w Łebie. Do rywalizacji przystąpiło 84. zawodników re-
prezentujących 15 regionalnych dyrekcji i brzeski oddział BULiGL.

WYNIKI:

Pojedynek finałowy.
Kobiety:
1.Monika Idczak
2.Anna Makowska
3.Małgorzata Bojanowska

Mężczyźni indywidualnie
1. Roman Skrzekut  
    RDLP Białystok
2  Andrzej Świerczek 
    RDLP Szczecinek
3. Ryszard Kulak 
    RDLP Wrocław

Drużynowo:
1.RDLP Szczecinek
2.RDLP Radom
3.RDLP Zielona Góra

Gry podwójne.
1. Świerczek/Kuszlewicz 
   - RDLP Szczecinek
2. Kulak/Tereszczyn 
   - RDLP Wrocław
3. Krzysztof/Ruda 
   - RDLP Zielona Góra

Kadra kierownicza.
1. Grzegorz Bielecki 
 - nadleśniczy Nadleśnictwa
   Turawa / RDLP Katowice
2. Piotr Niemiec 
  - nadleśniczy Nadleśnictwa 
 Bytnica / RDLP Zielona Góra
3. Tomasz Czarnecki 
   - naczelnik Wydziału 
   Administracji / RDLP Toruń

ły lęborczan na prowadzenie 
4:2. Zawodnicy Dojlid nie 
złożyli broni i następne par-
tie wygrali doprowadzając 
do remisu 4:4, o końcowym 
sukcesie decydowały dwie 
ostatnie partie, w których 
to lęborczanie wznieśli się 
na wyżyny umiejętności do-
prowadzając do końcowego 
sukcesu. Punkty dla Pogoni 
zdobyli : Jakub Perek - 2, 
Marek Prądzinski - 1 ,Adam 
Dosz -1 oraz pary deblowe J. 
Perek/M.Prądzinski - 1 i A.
Dosz/S.Dosz-1. Już w naj-
bliższą środę 25 listopada 
o godz.18.00 w Lęborku, 
czeka drużynę Pogoni ostatni 
mecz I rundy rozgrywek I ligi 
tenisa stołowego. Przeciwni-
kiem lęborczan będzie zespół 
Energa Manekin II Toruń, 
w przypadku zwycięstwa lub 
remisu drużyna Pogoni obej-
mie przodownictwo w tabeli 
rozgrywek. 

(GB)
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