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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku WIĘCEJ STR. 3

Farma wiatrowa Lotnisko składa 
się z 30 turbin Alstom ECO 110, 
każda o mocy nominalnej 3 MW. 
Stalowe wieże o wysokości 90 
m, na których zamontowane zo-
stały turbiny, powstały na terenie 
Stoczni Gdańskiej w zakładach 
GSG Towers, specjalizujących się 
w produkcji wysoko przetworzo-
nych produktów dla energetyki 
wiatrowej.
Prognozowana produkcja energii 
elektrycznej FW Lotnisko to ponad 
200 tys. MWh rocznie, co pozwo-
li uniknąć emisji ok. 235 tys. ton 
CO2 rocznie. Inwestorem projek-
tu jest PGE Energia Odnawialna, 
spółka Grupy Kapitałowej PGE, 
która odpowiada m.in. za wytwa-
rzanie energii elektrycznej w opar-
ciu o odnawialne źródła energii.
Poza siłowniami wiatrowymi, in-
tegralną częścią FW Lotnisko jest 
stacja elektroenergetyczna 30/110 
kV wyposażona w transforma-
tor 120 MVA produkcji zakładów 
ABB w Łodzi. Farma przyłączona 
jest do sieci PSE poprzez unikal-
ną w skali kraju, dwutorową, linię 
kablową 110kV o długości niemal 
40 km.
Cały obszar farmy wiatrowej Lot-
nisko obejmuje powierzchnię ok. 
550 ha, na których znajduje się 
ponad 9 km dróg dojazdowych łą-
czących nowo oddaną elektrownię 
z działającą po sąsiedzku i również 
należącą do PGE farmą wiatrową 
Wojciechowo o mocy 28 MW.

Największa farma 
wiatrowa w Polsce
INWESTYCJA | W miejscowości Kopaniewo (gmina Wicko), na terenie dawnego lotniska wojskowego powstała farma 
wiatrowa Lotnisko o mocy 90 MW. To największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocze-
śnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce.
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DOTACJA | Miasto Lębork otrzyma prawie 9 tysięcy złotych 
dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Autobusy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
kursować będą następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

KOmuNiKACJA mieJSKA W ŚWięTA BOżegO NARODzeNiA i NOWy ROK
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Aplikacja Szlak Zamków 
Gotyckich to  propozycja 
tematycznego przewodnika 
mobilnego po unikatowych 
miejscach średniowiecznej ar-
chitektury regionu Morza Bał-
tyckiego.  Według twórców  
program stanowi prawdziwe 
kompendium wiedzy dla ak-
tywnych turystów chcących 
mieć w swoim smartfonie 
zarówno dostęp do bogatych 
opisów historycznych, cieka-
wostek i galerii zdjęć odwie-
dzanych zamków, jak i pełnej 
informacji turystycznej w za-

sięgu ręki, z zestawem przy-
datnych informacji nt. nocle-
gów, restauracji, wydarzeń, 
spisem atrakcji turystycznych 
do odwiedzenia w okolicy.

Na Szlaku znajdują się pięk-
ne, odrestaurowane zamki 
położone w północnej Polsce: 
Lębork, Bytów, Człuchów, 
Nowe, Gniew, Malbork, 
Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, 
Ostróda, Działdowo,

Nidzica, Olsztyn, Lidzbark 
Warmiński, Kętrzyn, Ryn oraz 
pozostałości i ruiny zamków 
na obszarze Rosji, rozlokowa-

ne w Obwodzie Kaliningradz-
kim: Balga – Wiesiołoje, Neu-
hausen – Gurjewsk, Waldau 
– Nizowie, Labiau – Polessk, 
Ragnit – Nieman, Insterburg 
– Czerniachowsk, Saalau 
– Kamienskoje, Taplacken 
– Tałpaki, Gerdauen – Żelie-
znodorożnyj.

Aplikacja jest produktem 
stworzonym przez Stowa-
rzyszenie Polskie Zamki Go-
tyckie. Lębork jest członkem 
tego stowarzyszenia od kilku 
lat. /gB/

Lęborski zamek 
w aplikacji
TURYSTYKA | Powstała aplikacja „Szlak Zamków Gotyckich”. Program 
stanowi tematyczny przewodnik mobilny po unikatowych miejscach 
średniowiecznej architektury regionu Morza Bałtyckiego, na szlaku znaj-
duje się również zamek lęborski.

Na wystawę składają się 
krajobrazy, architektura miej-
ska, marynistyka,  portrety 
oraz kopie dzieł znanych ma-
larzy.

Ryszard Zając z wykształ-
cenia jest konserwatorem 
dzieł sztuki po studiach na 
Wydziale Sztuk Pięknych 
w Toruniu. Swoje prace wy-
stawiał w galeriach Suwałk, 
Giżycka i  Gołdapi. Był na-
gradzany za malarstwo, pla-
katy oraz scenografię do wi-
dowisk teatralnych.

Wystawę będzie można 
oglądać od 10 grudnia 2015 
roku do 7 stycznia 2016 roku. 
Wstęp wolny. /gB/

Wernisaż we Fregacie
KuLTuRA | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na wernisaż wystawy ma-
larstwa Ryszarda zająca. Początek w czwartek 10 grudnia, o godzinie 18:00, w sali wy-
stawowej Centrum informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6 w Lęborku.

W ramach rządowego pro-
gramu „Książki naszych ma-
rzeń”, Wojewoda Pomorski 
udzielił Gminie Cewice dota-
cję celową z budżetu państwa 
w łącznej kwocie 6,2 tys. zł 
z przeznaczeniem na zakup 
książek do bibliotek szkol-
nych niebędących podręczni-
kami. Łączny koszt realizacji 
zadania wynosi 7.850,00 zł, 
wkład własny Gminy Cewice 
wynosi 1.650,00 zł.

Za pieniądze z programu 
biblioteki szkolne będą kupo-
wać książki, które nie są pod-
ręcznikami. Książki te będą 
wybierane przez uczniów, 
czyli mają to być lektury, 
którymi autentycznie są za-
interesowani, bliskie ich do-
świadczeniom w poznawaniu 
i rozumieniu współczesnego 
świata. Książki te swoją fa-

6 tys. na kupno książek
DOTACJA | Gmina Cewice otrzymała środki finansowe na kupno ksią-
żek. Wojewoda Pomorski udzielił gminie dotację celową z budżetu pań-
stwa w łącznej kwocie 6,2 tys złotych z przeznaczeniem na zakup książek 
do bibliotek szkolnych. Zakupione książki nie mogą być podręcznikami.

bułą powinny rozbudzać cie-
kawość młodego czytelnika 
otaczającą go rzeczywistością 

i inspirować do twórczego 
działania.

/gB/
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Farma wiatrowa Lotnisko, 
która powstała w miejsco-
wości Kopaniewo, na terenie 
dawnego lotniska wojsko-
wego  składa się z 30 turbin 
Alstom ECO 110, każda o 
mocy nominalnej 3 MW. Pro-
gnozowana produkcja energii 
elektrycznej FW Lotnisko to 
ponad 200 tys. MWh rocznie, 
co pozwoli uniknąć emisji ok. 
235 tys. ton CO2 rocznie. In-
westorem projektu jest PGE 
Energia Odnawialna, spół-
ka Grupy Kapitałowej PGE, 
która zainwestowała aż  520 
mln złotych w budowę far-
my. Jak się okazuje – część 
z tych pieniędzy posłużyło 
do ułatwienia życia okolicz-
nym mieszkańcom. Gminie 
udało się bowiem namówić 
przedstawicieli firmy PGE  
do włączenia się w mniejsze 
inwestycje na rzecz lokalnych 
mieszkańców.

-Z PGE współpracujemy już 
od kilku lat i bardzo dobrze 

Wicko wiatrakami stoi
INWESTYCJA | Farma wiatrowa w Kopaniewie to największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odna-
wialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce. Dla gminy Wicko budowa farmy 
oznacza natomiast wyraźne ułatwienia dla mieszkańców. 

oceniam wspólne działania – 
podkreśla Dariusz Waleśkiewicz, 
wójt gminy Wicko. - W czerwcu 
ubiegłego roku ten sam inwestor 
otworzył u nas farmę wiatrową 
w Wojciechowie i w ramach 
prac dofinansował budowę sali 
gimnastycznej w Maszewku, w 
Wojciechowie wybudował wo-
dociąg, wykonał również nową 
drogę asfaltową o długości 3,5 
km oraz zakupił wyposażenie 
nowy plac zabaw. W przypadku 
farmy Lotnisko spółka PGE sfi-
nansowała i wykonała budowę 
kilku dróg lokalnych w naszej 
gminie. I nie były to tylko drogi 
zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie wiatraków.

Inwestor farmy w Kopaniewie 
podkreśla, że jest to największa 
inwestycja Grupy PGE w seg-
mencie energetyki odnawialnej, 
a jednocześnie największa farma 
wiatrowa uruchomiona w tym 
roku w Polsce. Farma Lotnisko 
jest także czwartą z kolei taką 
inwestycją w gminie Wicko. 
Mimo tego, że na terenie Wicka 
znajduje się wolne miejsce pod 
inne farmy to...w najbliższych 
latach raczej ich nie będzie.

-Uważamy, że na terenie gminy 
działa już wystarczająco wiele 
farm wiatrowych -uważa wójt 
gminy Wicko.

Miasto Lębork przygotowuje 
projekt, który będzie się ubie-
gał o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020, Działania 8.3 Material-
ne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe.

Właśnie w tym celu opraco-
wano ankietę, która ma poka-
zać, jak lęborczanie  i osoby 
odwiedzające postrzegają stan 

zabytkowego centrum oraz 
jego potencjał turystyczno-kul-
turalny.

Ankieta, którą zamieszczono 
na stronie  - http://www.lebork.
pl/files/download/5415/Ankie-
ta.pdf jest anonimowa.

Wypełnione ankiety można 
przekazać osobiście do Urzędu 
Miejskiego w Lęborku (Kan-
celaria Ogólna) lub przesłać je 
elektronicznie na inwestycje@
um.lebork.pl. /gB/

Od 13 grudnia br. w po-
ciągach kategorii TLK 
i IC będzie obowiązywać 
nowy, zoptymalizowany 
cennik kilometrażowy. 22 
strefy kilometrażowe zastą-
pi taryfa zbudowana z 75 
proporcjonalnych części. 
Tym samym, ceny biletów 
będą lepiej dopasowane do 
faktycznie pokonywanej 
odległości, a maksymalna 
różnica w cenie pomiędzy 
kolejnymi strefami kilo-
metrowymi wyniesie 2 zł 
zamiast aktualnych 11 zł. 
- Dla większości naszych 
klientów nowy podział bę-
dzie oznaczać obniżkę lub 
zachowanie dotychczasowej 
opłaty. Odczują to szczegól-
nie pasażerowie podróżują-
cy na krótszych trasach. Na 
tych odcinkach ceny spad-
ną średnio nawet o 19% 
- mówi Jacek Leonkie-
wicz, prezes PKP Intercity. 
Mniej za bilet zapłacą 
m.in. pasażerowie po-
dróżujący na trasie ze 
Słupska do Gdyni, gdzie 

Tańsze bilety dla lęborczan
TRANSPORT | To dobra wiadomość dla mieszkańców Lęborka, którzy podróżują pociągami 
PKP Intercity na krótkich trasach. Od 13 grudnia w pociągach kategorii TLK i IC będzie obowiązy-
wać nowy, zoptymalizowany cennik kilometrażowy. Na krótszych trasach przejazdy będą tańsze. 

cena spadnie z 37 do 31 zł. 
Optymalizacja pomoże też 
uniknąć dysproporcji w ce-
nie biletu, gdy pociągi choć 

kursują w tej samej relacji, to 
innymi trasami lub z innych 
stacji. Obecnie, zdarzają się 
sytuacje, gdy pasażer za prze-

jazd nawet na niewiele więk-
szą odległość, płaci niepro-
porcjonalnie więcej. 

/gB/

Co w Centrum?
KONSuLTACJe | urzędnicy miejscy chcą poznać zdanie 
mieszkańców na temat stan zabytkowego centrum mia-
sta oraz jego potencjał turystyczno-kulturalny. Na stro-
nie um Lębork pojawiła się specjalna ankieta.
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Za miejsca I-III osobno 
w klasyfikacji dziewcząt 
i chłopców szkoły otrzyma-
ły nagrody burmistrza mia-
sta w wysokości: I miejsce - 
250,00 zł, II miejsce - 200,00 
zł, III miejsce - 150,00 zł, 
z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu sportowego. Ponad-
to wszyscy uczestnicy bie-
gu otrzymali pamiątkowe 
czapeczki, słodycze i inne 
niespodzianki ufundowane 
przez organizatorów biegu: 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku oraz  Stanisła-
wa Wiśniewskiego /Zakład 

Fotograficzny „WIFOT” 
w Lęborku.
W sztafecie dziewcząt wy-
grała reprezentacja SP nr 5, 
na drugim miejscu upaso-
wali się zawodnicy ze SP 8, 
trzecie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa z Nowej 
Wsi Lęborskiej. W szta-
fecie chłopców na pierw-
szym miejscu znalazła się 
SP nr 8, drugie miejst to 
SP Wicko, trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej z Nowej Wsi 
Lęborskiej. 

/gB/

W piątek 27 listopada po 
godzinie 12-stej dyżurny lę-
borskiej policji odebrał zgło-
szenie o pożarze w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lęborku. Na-
tychmiast na miejsce skiero-
wane zostały wszystkie pa-
trole policji i powiadomiona 
straż pożarna oraz pogotowie. 
Część policjantów od razu po 
przybyciu na miejsce zaczęła 
ewakuować pracowników i 
petentów zadymionego bu-
dynku. Policjanci z drogówki 
zablokowali drogi dojazdowe 
aby ułatwić dojazd i czynno-
ści strażaków i pogotowia. W 
trakcie trwania akcji policjanci 
kierowali ruchem na utworzo-
nych objazdach aby zminima-
lizować utrudnienia w ruchu 

dla kierowców.
Piątkowa akcja policji, stra-
ży pożarnej i pogotowia była 
ćwiczeniami, których organi-
zatorem była lęborska policja. 
Działania miały sprawdzić 
wspólne działanie służb w po-
dobnych sytuacjach.
-Wszystkie założenia orga-
nizatorów sprawdziły się w 
stu procentach, a współpraca 
służb przebiegła prawidłowo. 
Na pochwałę zasługuje też 
zdyscyplinowanie i przygo-
towanie pracowników MOPS
-u, którzy podczas ewakuacji 
zachowywali się prawidłowo 
i wykonywali polecenia po-
licjantów i strażaków - pod-
kreśla asp. sztab. Daniel Pańć-
zyszyn, oficer prasowy KPP 
Lębork. /gB/

Na drugim miejscu znala-
zła się Grupa Atlas, a na 
pierwszym Vive Textile Re-
cycling.Farm Frites Poland 
znalazła się również w gro-
nie siedmiu firm, które po 
raz pierwszy wzięły udział 
w konkursie i zdobyła na-
grodę w kategorii Debiuty 
dla firmy, która przekazała 
na cele społeczne najwięk-
szy odsetek swoich docho-
dów przed opodatkowaniem. 
Nagrody przyznano również 
w kategorii „firma, która 
w minionym roku przeka-
zała najwięcej środków na 
cele społeczne”, w której na 
podium znalazła się KGHM 
Polska Miedź. Za „program 

filantropii indywidualnej pra-
cowników” nagrodę odebrał 
PKN ORLEN, a w kategorii 
„program zaangażowania 
społecznego klientów” nagro-
dzony został Avon Cosmetics. 
W konkursie wzięło 
udział 27 firm, z których 
większość zatrudnia po-
nad 1000 pracowników.  
- Dla Farm Frites te nagrody 
są bardzo prestiżowym wy-
różnieniem i stanowią wy-
raz uznania ponad 20-letniej 
działalności charytatywnej 
przede wszystkim na rzecz 
Lęborka i lęborczan - pod-
kreśla Katarzyna Majchrzak, 
rzecznik prasowy FFP.

/gB/

Bieg Mikołajkowy
ZAWODY | Już po raz XXIV 4 grudnia  na ulicach Lęborka został przeprowadzono bieg z okazji 
Mikołajek. W Biegu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych powiatu lęborskiego. Biegi prze-
prowadzone zostały w formie sztafet osobno dla dziewcząt, osobno dla chłopców. 

Ćwiczenia służb 
ratunkowych
BezPieCzeŃSTWO | Lęborscy policjanci, strażacy i pra-
cownicy Pogotowia Ratunkowego uczestniczyli w ćwi-
czeniach, które miały sprawdzić współdziałanie służb ra-
tunkowych. W piątkowe południe reagowano w sprawie 
fałszywego pożaru w pomieszczeniu miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Farm Frites 
wśród liderów filantropii
NAgRODA | W Sali Notowań giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie dziewiątej 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Filantropii”. 
Farm Frites Poland zajęła iii miejsce w kategorii „Firma, któ-
ra przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich 
dochodów przed opodatkowaniem”. 
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W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Doradca Burmistrza 
Miasta Alicja Zajączkowska, 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej, Prezes Stowarzy-
szenie LOT „Łeba – Błękit-
na Kraina”, Dyrektor LOT 
„Ziemia Lęborska-Łeba”,o. 
Zdzisław Duma Gwardian 
Zakonu Braci Mniejszych 
oo. Kapucynów - Rektor 
kościoła św. Jakuba Apo-
stoła w Gdańsku, ks. Paweł 
Ostrowski - Prezes Zarządu 
Fundacji Szczecińskiej, Pro-
boszcz Parafii Trójcy Świę-
tej w Smołdzinie, przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego 
w Elblągu, Starostwa Powia-
towego oraz Naczelnik Wy-
działu Współpracy i Rozwo-
ju Urzędu Miejskiego.
Głównym celem spotkania 
było zapewnienie efektywne-
go funkcjonowanie Pomor-

skiej Drogi św. Jakuba jako 
szlaku pielgrzyma. Dysku-
towano nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami lokalizacji in-
ternetowej każdego z etapów 

szlaku, poszerzenia bazy 
gospodarstw - noclegów, 
edukacji lokalnej społeczno-
ści za pośrednictwem parafii 
znajdujących się bezpośred-

nio szlaku, funkcjonowania 
Paszportów Pielgrzyma, 
Certyfikatu oraz Odznaki Po-
morskiej Drogi św. Jakuba.
/gB/

Spotkanie przyjaciół 
Drogi św. Jakuba
DYSKUSJA | W Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się spotkanie Kapituły i Przy-
jaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 
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Próba bicia rekordu Guin-
nessa w ilości morsujących 
w jednym czasie będzie bita 
na kilkunastu polskich pla-
żach jednocześnie. Wyda-
rzenie zapowiedziano m.in 
w Gdańsku, Sopocie i na 
plaży w Helu. W każdym 
miejscu kąpiel rozpocznie 
się o godzinie 12 w niedzielę 
13 grudnia. Minimalna ilość 
morsujących to 25 osób, czas 
przebywania w wodzie to od 
3 do 5 minut. Nad próbą po-
bicia rekordu Guinessa będą 
czuwali specjalni obserwato-
rzy.
- Łebska edycja akcji odbę-
dzie się na plaży w pobliżu 
hotelu Neptun. Spodziewa-
my się kilkudziesięciu osób, 

już teraz wiadomo, że nie-
którzy nasi klubowicze będą 
zażywali rekordowej kąpieli 
także na innych plażach, na 
przykład w Sopocie - tłuma-
czy Piotr Głuszek, wicepre-
zes klubu Łeba Mors Poland 
- Morsy Łebskie.
W łebskim klubie zrzeszają-
cym miłośników zimnych ką-
pieli zapisanych jest 75 osób. 
Morsy kąpią się w każdą 
sobotę i niedzielę o godzinie 
13 na plaży wschodniej przy 
Hotelu Neptun.
-Zapraszamy wszystkich mi-
łośników morsowania. Pomo-
żemy także początkującym, 
w grupie raźniej się wchodzi 
do lodowatej wody - zachęca 
Piotr Głuszko. /gB/

Morsy pobiją 
rekord Guinessa?
ReKORD | miłośnicy zimnych kąpieli z Łeby przyłączą się 
do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu guinnessa w ilości 
morsujących w jednym czasie. Kąpiel zapowiedziano na 13 
grudnia, o godzinie 12 w pobliżu hotelu Neptun.
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Koncert odbędzie się w sali 
widowiskowej w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewi-
cach. Początek o godzinie 
18.Wstęp na wydarzenie jest 
wolny, organizatorzy oczekują 
jednak wcześniejszej rezerwa-
cji miejsc. Zapisy przyjmo-
wane są do 11 grudnia pod 
numerem telefonu 59 861 14 
90 lub w sekretariacie GCK. 
Ilość miejsc ograniczona. 
/gB/

Jazzowe Mikołajki w Cewicach
KONCeRT | W gmin-
nym Centrum Kultury 
w Cewicach wystąpi 
jazzowa grupa z Po-
znania - gentle Jazz 
Trio. W sobotę 19 grud-
nia zespół przedstawi 
koncert kolęd i piose-
nek świątecznych.
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MathRiders to zajęcia poza-
lekcyjne przeznaczone dla 
osób w wieku od 4 do 18 lat. 
Jest to program opracowany 
przez Grupę Edukacyjną He-
len Doron, która od ponad 25 
lat dostarcza nowoczesne roz-
wiązania edukacyjne dzieciom 
na całym świecie. Lęborska 
szkoła, która uczy za pomo-
cą tej metody działa przy Alei 
Wolności 30.
-Na lekcji pracujemy zespo-
łowo, by razem dochodzić do 
rozwiązywania problemów, ale 
dużą część poświęcamy rów-
nież na pracę indywidualną, 
w trakcie której każdy uczeń 
rozwija swoje własne umiejęt-
ności i kompetencje. Aby nauka 
była jeszcze ciekawsza i efek-
tywniejsza, uczestnicy zajęć 
MathRiders pracują w małych 
grupach (4 – 8 osobowych). 
Dzieląc się ze sobą odkryciami, 
analizują nawzajem swoje błę-
dy i sukcesy – podkreśla Beata 
Chłopecka z lęborskiej szkoły 
Math Raiders.

Lęborska szkoła ma uprawnie-
nia do nauki dzieci w wieku 
od 4 do 11 lat, ale cały czas się 
rozwijamy.
-Jeśli jako rodzic potrzebujesz 

trochę czasu dla siebie możesz 
przyprowadzić dziecko na za-
jęcia z angielskiego, a następ-
nie z matematyki. Masz pew-
ność, że maluch bawi się przez 

około 2 godziny i jednocześnie 
przyswaja wiedzę potrzebną 
w przyszłości – podkreśla Be-
ata Chłopecka.

/gB/

Tutaj zafascynujesz się matematyką
Jeśli tylko pokażemy dziecku fascynujący świat matematyki, samo zechce się jej uczyć. Na takich 
założeniach opiera się metoda MathRiders.

KiNO | Od środy 25 listo-
pada rusza przedsprzedaż 
biletów na najbardziej wy-
czekiwaną premierę ostat-
nich lat. „gwiezdne wojny: 
Przebudzenie mocy” trafią 
na ekran Kina „Fregata” 18 
grudnia 2015 – w dniu pre-
miery ogólnopolskiej. 

Bilety można kupować w kasie 
kina przy ulicy Gdańskiej 12. 
W okresie od 25 listopada do 
6 grudnia bilety dostępne będą 
wyłącznie w przedsprzedaży 
i nie będą przyjmowane rezer-
wacje. Telefoniczna rezerwacja 
miejsc pod numerem 59 8622-
530 zostanie uruchomiona od 7 
grudnia.
„Gwiezdne wojny: Przebudze-
nie Mocy” to VII odsłona kul-
towej sagi „Gwiezdne wojny”. 
Za reżyserię odpowiada J.J. 
Abrams. W obsadzie zobaczy-
my zarówno gwiazdy znane 
z poprzednich części ( Harrison 

Ford , Mark Hamill , Carrie Fi-
sher ), jak i nowe twarze, m.in. 
Johna Boyegę , Daisy Ridley 
i Oscara Isaaca. Gwiezdne woj-
ny w reżyserii George’a Lucasa 
trafiły na ekrany 25 maja 1977 
roku. Choć film początkowo 
wyświetlano tylko w 32 amery-
kańskich kinach, szybko pobił 

rekordy frekwen-
cji, przeszedł do 
klasyki i całkowi-
cie odmienił obli-
cze kinematografii. 
Kluczem do tego 
niezwykłego suk-
cesu była formu-
ła „space opery”, 
łączącej elementy 
baśni, westernu 

i fantasy z niezwy-
kłymi efektami specjalnymi, 
czerpiącej z mitologii i kultur 
całego świata. George Lucas - 
wizjoner, scenarzysta i reżyser 
Gwiezdnych wojen, stworzył 
wypełnione tajemniczą Mocą 
gwiezdne uniwersum, którego 
trzonem jest sześć pełnome-
trażowych filmów. Już w grud-
niu 2015 roku filmowy świat 
Gwiezdnych wojen powiększy 
się o kolejną opowieść. W lę-
borskim kinie pierwszy seans 
„Przebudzenia mocy” odbę-
dzie się 18 grudna, film będzie 
grany do 7 stycznia.

/gB/

Przedsprzedaż biletów 
na „Gwiezdne Wojny”
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Zajęcia będzie prowadzi-
ła  Anna Krawczykowska 
- wokalistka jazzowa Duetu 
Jazz Tonight, solistka Chóru 
Gospel Tadeusza Formeli, 
instruktor śpiewu w Fabryce 
Wokalu w Gdyni.
Warsztaty będą się odbywa-
ły w pomieszczeniach Stacji 
Kultura imienia Stefana Fi-

kusa w Lęborku przy ulicy 
Dworcowej 8.
Zgłoszenia od osób, które 
chcą skorzystać z indywi-
dualnych lekcji śpiewu pod 
okiem doświadczonego in-
struktora przyjmowane są 
pod nr telefonu 729 553 
527.

/gB/

Szkoła wokalu w Lęborku
WARSZTATY | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” ogłasza nabór na indywidualne zajęcia 
wokalne. Zajęcia będą odpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
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Udany Festiwal Pomuchla
GASTRONOMIA | W pierwszą niedzielę grudnia w Łebie odbyła się kolejna 
edycja Festiwalu Pomuchla. Celem tej barwnej imprezy było nagrodzenie naj-
lepszej potrawy z bałtyckiego dorsza, zwanego właśnie pomuchlem.

Gości festiwalu powitał andrzej strzechmiński, burmistrz łeby.

podczas wydarzenia nie moGło zabraknąć 
akcentów świątecznych.na scenie wystąpili lokalni artyści

uczestnicy wydarzenia za-
prezentowali wyrafinowa-
ne potrawy z dorsza.
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Spotkanie rozpoczęło się od 
dyskusji na temat konieczno-
ści i sposobów zaangażowania 
partnerów z różnych sektorów 
w działania, czy też konkretne 
projekty, skierowane na przy-
ciąganie izatrzymanie utalen-
towanych ludzi w metropolii.

Maciej Grabski, Prezes 
Olivia Business Centre, po-
wołując się na swoje liczne 
doświadczenia stwierdził, że 
szeroko zakrojona koncepcja 
działań, ukierunkowanych na 
stworzenie atrakcyjnych wa-
runków  pracy i zamieszkania 
dla ludzi kreatywnych i otwar-
tych na wyzwania, powinna 
stać się fundamentem myśle-
nia o rozwoju metropolii.

Marcin Zagórski (do nie-
dawna Dyrektor Finansowy 
w korporacji Amazon) zazna-
czył, że od początku dyskusji 
nad Inteligentnymi Specjali-
zacjami Pomorza wskazywa-
no, iż głównym czynnikiem 
rozwoju jest kapitał ludzki: 

-Tam, gdzie powstaje masa 
krytyczna, można zaobser-
wować efekt kuli śnieżnej 

– coraz więcej kreatywnych 
osób generuje kolejne fale in-
westycji i start-upów. Moim 
zdaniem jesteśmy w miejscu, 
gdzie nasze lokalne zasoby 
się wyczerpują. Naukowcy 
często są >zasysani< przez 
firmy i okazuje się, że przez 
to wyczerpuje się możliwość 
kształcenia kolejnych genera-
cji inżynierów. Mamy dobrych 
specjalistów, ale już teraz jest 
ich za mało”. Jego zdaniem do 
przyciągnięcia młodych osób, 
a szczególnie naukowców, 
konieczne jest między innymi 
opracowanie strategii promo-
cji regionu i dotarcie do nich 
za pomocą odpowiednio prze-
myślanej i skoncentrowanej 
kampanii w mediach elektro-
nicznych – podkreślał Marcin 
Zagórski.

Mieczysław Struk, Prze-
wodniczący Rady Programo-
wej OMG-G-S, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
zgodził się ze swoimi przed-
mówcami co do znaczenia 
koordynacji działań przedsta-
wicieli różnych sektorów na 

rzecz przyciągania kreatyw-
nych i wyspecjalizowanych 
pracowników do metropolii. 
Podkreślił, że współpraca 
i porozumienie pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami 
rozwoju metropolitalnego ma 
kluczowe znaczenie w podej-
mowaniu strategicznych de-
cyzji.

Paweł Adamowicz, Prezes 
OMG-G-S, Prezydent Miasta 

Gdańska, nawiązując do celu 
Strategii Metropolii 2030, 
podkreślił, że budowa inno-
wacyjnej, zrównoważonej 
i konkurencyjnej europejskiej 
metropolii wymaga także 
od liderów samorządowych 
zmiany mentalności, otwarcia 
się na nieszablonowe rozwią-
zania instytucjonalne i po-
czucia odpowiedzialności za 
stworzenie naukowcom moż-

liwości i warunków do rozwo-
ju ich twórczego potencjału.

Wojciech Szczurek, Wice-
prezes OMG-G-S, Prezydent 
Miasta Gdyni, dodał, że coraz 
większy wpływ na decyzje 
o wyborze miejsca zamiesz-
kania, pracy oraz kształcenia 
ma jakość życia społeczne-
go: „Działania samorządów 
powinny zatem równocześnie 
zmierzać do podnoszenia po-

ziomu i dostępności edukacji 
czy atrakcyjności oferty kul-
turalnej” – powiedział prezy-
dent Adamowicz.

Po części dyskusyjnej 
uczestnicy spotkania przystą-
pili do pracy w grupach, której 
celem była identyfikacja dzia-
łań, jakie Członkowie Stowa-
rzyszenia mogliby wspólnie 
podjąć w takich obszarach jak 
budowa marki i zewnętrzna 
promocja OMG-G-S; przy-
ciąganie utalentowanych lu-
dzi z innych regionów Polski 
i Europy; wielowymiarowa 
współpraca obszarów wiej-
skich z rdzeniem OMG-G-S, 
harmonijna edukacja w zakre-
sie kluczowych kompetencji 
społecznych. 

Na koniec spotkania jedno-
głośnie zostali wybrani Wice-
przewodniczący Rady. Funk-
cje te będą pełnić: Maciej 
Grabski, Marek Olechnowicz 
(Przewodniczący Pomorskiej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych) oraz prof. Jacek Zaucha 
(Uniwersytet Gdański).

/gm/

Jak przyciągnąć talenty do metropolii?
Drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropoliatalnego Gdańsk Gdynia Sopot zorganizowano 1 grudnia w UM w Gdańsku. 
Głównym punktem spotkania była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii ludzi wyjątko-
wych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia dokonano także 
wyboru Prezydium Rady.
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Realizacja projektu rozpo-
częła się 5 lipca br. i jego ce-
lem była rehabilitacja osób ze 
spektrum autyzmu w wieku od 
3 do 21 lat. Szczególny nacisk 
skierowany został na okres 
wakacyjny w którym dzieci 
i młodzież mają ograniczoną 
lub czasami uniemożliwioną 
rehabilitację (przerwa wa-
kacyjna w szkołach i przed-
szkolach, okres urlopowy). 
W programie wzięło udział 
30 osób niepełnosprawnych: 

17 z powiatu lęborskiego, 4 
z powiatu wejherowskiego i 9 
z powiatu słupskiego. Uczest-
nicy uczęszczali na różnego 
typu zajęcia: logopedyczne, 
psychologiczne, integracji 
sensorycznej, biofeedback, 
czy hipoterapię. W okresie od 
5 lipca do 14 listopada było 
to łącznie 527 godzin lekcyj-
nych. Łączna wartość projek-
tu to 28.117,32 zł.

-To nasze pierwsze tak duże 
przedsięwzięcie w krótkiej bo 

2-letniej działalności „Niebie-
skiego Skarbu” – mówi prezes 
Stowarzyszenia Agnieszka 
Pujsza-Pomorska. – Konkret-
na pomoc w sfinansowaniu 
zajęć terapeutycznych, re-
habilitacji , które z reguły są 
dość kosztowne jest nie do 
przecenienia. W wielu przy-
padkach, gdyby nie nasz pro-
jekt dzieci i młodzież z auty-
zmem z powodu ograniczeń 
finansowych nie uczestniczy-
łoby w tych ważnych dla nich 

zajęciach rehabilitacyjnych. 
Dla niektórych była to okazją 
spróbowania czegoś nowego 
np. hipoterapii. W kilku przy-
padkach dało to pozytywne 
efekty i terapia ta jest kon-
tynuowana. Systematyczna 
i fachowa pomoc specjalistów 
to gwarancja, że przynajmniej 
część osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu będą 
mógłby w dorosłym życiu 
samodzielnie funkcjonować 
w społeczeństwie. /gB/

Projekt „Autyzm - nie 
jesteś sam” zakończony
PROJEKT | Lęborskie Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację projektu pn. „Au-
tyzm – nie jesteś sam!” dofinansowanego w70% przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
i PFRON.  Celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat

Ankieta zamieszczona zo-
stała na stronie www.leba.eu 
i składa się tylko z jednego 
pytania - „Czy Jesteś prze-
ciwny budowie na obszarze 
miasta Łeby wielkogabaryto-
wych obiektów hotelarskich 
o wysokim standardzie ofero-
wanych usług – z zapleczem 
basenowym, SPA, zapleczem 
konferencyjnym a także ofe-
rującym usługi medyczne?”.

Do przesłania odpowiedzi 
na to pytanie będzie potrzeb-
ne podanie adresu e-mail.

Według naszych informa-
cji ankieta związana jest 
z planami budowy w Łebie 
hotelu sieci Gołębiewski. Ta 
firma prowadzi już na tere-
nie Polski kilka wielkogaba-
rytowych hoteli z bogatym 

zapleczem konferencyjnym 
i SPA - w Mikołajkach, Wiśle 
i Karpaczu. Właściciel sieci 
zrobił już wstępny biznesplan 

inwestycji w Łebie i ustalił, 
że nowy obiekt w tej miejsco-
wości mógłby idealnie trafić 
w oczekiwania gości. /gB/

Ankieta dla mieszkańców Łeby
KONSuLTACJe | urzędnicy z Łeby pytają mieszkańców o zdanie w sprawie budowy w mie-
ście wielkogabarytowych obiektów hotelarskich.

W niedzielę 6 grudnia, 
przed godziną 15-stą, dy-
żurny lęborskiej policji ode-
brał niepokojące zgłoszenie 
na numer 997. Zgłaszający 
mężczyzna oświadczył, że 
zadzwoniła do niego z nie-
znanego mu numeru, praw-
dopodobnie kobieta dysząc 
i charcząc do słuchawki nie 
była w stanie powiedzieć co 
się stało. Policjant, który ode-
brał zgłoszenie, zadzwonił na 
wskazany numer i próbował 
rozmawiać z kobietą.

- Po sposobie rozmowy wy-
wnioskował, że rozmówczyni 
może mieć objawy udaru mó-
zgu lub innego ataku i wyma-
gać może natychmiastowej 
pomocy medycznej. Natych-

miast uruchomił procedury 
policyjne mające na celu na-
mierzenie numeru, z którego 
dzwoniła kobieta i wysłałam 
tam policjantów oraz ekipę 
pogotowia ratunkowego - re-
lacjonuje st. asp. Daniel Pań-
czyszyn, oficer prasowy KPP 
Lębork.

Na szczęście gdy policjanci 
dostali się wraz z ratowni-
kami do mieszkania, nic nie 
zagrażało życiu i zdrowiu 
kobiety. Jak się okazało 89-
letnia, mocno schorowana 
kobieta, omyłkowo wybrała 
numer na telefonie komórko-
wym i nie była w stanie roz-
mawiać. Kobietę przekazano 
pod opiekę rodzinie.

/gB/

Dyżurny zareagował 
wzorowo
BezPieCzeŃSTWO | Szybka reakcja dyżurnego lęborskiej 
policji pomogła schorowanej kobiecie. Policjanci ustalili ad-
res dzwoniącej i dostali się do jej mieszkania wraz z ekipą 
pogotowia ratunkowego. Schorowaną kobietę przekazali 
pod opiekę rodziny.

fo
t. 

K
PP

 L
ęb

or
k

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



10 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

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

Dobry Dinozaur 2D/3D 
USA/animacja 101 minut

Co by było, gdyby astero-
ida, której potężne uderzenie 
miliony lat temu doprowadziło 
do zagłady dinozaurów, jednak 
nie uderzyła w Ziemię? W 
alternatywnej historii, w której 
dinozaury nie wymarły, młody 
Apatozaur Arlo wpada do rzeki 
i zostaje porwany przez jej nurt. 
Starając się znaleźć drogę 
powrotną do domu, zaprzyjaźnia 
się z małym jaskiniowcem o 
imieniu Bąbel.

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

Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
Mocy „ to VII odsłona kultowej 
sagi „Gwiezdne wojny”. Za reżyse-
rię odpowiada J.J. Abrams („ Super 
8 „, „ W ciemność. Star Trek „). 
W obsadzie zobaczymy zarówno 
gwiazdy znane z poprzednich czę-
ści ( 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 rekordy frekwencji, 
przeszedł do klasyki i całkowicie 
odmienił oblicze kinematografii.

Akcja odbywa się co roku 
w okolicach Międzynarodo-
wego Dnia Praw Człowieka, 
w tym roku Maraton Pisania 
Listów odbędzie się już po raz 
szesnasty,  tym razem w dniach 
4-13 grudnia. W czasie Marato-
nu powstają ręcznie pisane listy 
w obronie kilkunastu konkret-
nych osób lub grup osób, któ-
rych prawa człowieka zostały 
złamane. Maraton Pisania Li-
stów odbędzie się jednocześnie 
w ponad 500 miejscach w całej 
Polsce i w ponad 100 krajach 
na całym świecie.

W Lęborku akcja odbędzie się 
w Restauracji Różana. Rozpo-
częcie Maratonu o godzinach 
od 14.00 do 19.00.

Dzięki Maratonowi Pisania 
Listów udaje się realnie wpły-
nąć na poprawę sytuacji kilku 
bądź kilkunastu osób, których 
prawa człowieka zostały zła-
mane. W ubiegłym roku w po-
nad 500 miejscach w całej Pol-
sce napisano ponad 268 000 
listów.

Szczegółowy opis sylwetek 

osób, w sprawie których będzie 
można w tym roku pisać, znaj-
duje się na stronie www.amne-

sty.org.pl/maraton.
Opisy te będą również dostęp-

ne dla wszystkich uczestników 

i uczestniczek Maraton Pisania 
Listów w miejscach, w których 
się on odbędzie. /gB/

Maraton Pisania Listów
AKCJA | Podobnie jak w innych miastach, także w Lęborku 10 grudnia 2015r. będzie można 
pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym 
świecie. Wystarczy przyjść na Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty International. 
W organizację lęborskiej akcji zaangażowała się grupa Pat działająca w Gimnazjum nr 1.

- Konkurs trwa od 11 do 28 
grudnia 2015 roku - infor-
muje Paweł Piwka, dyrektor 
LCK „Fregata”. - Zachęcam 
lęborczan do zgłaszania do 28 
grudnia wyróżniających się 
pomysłowością i urodą deko-
racji świątecznych. Spośród 
zgłoszeń komisja konkursowa 
pod koniec grudnia wyłoni 
zwycięskie obiekty w po-
szczególnych kategoriach.

Kategorie konkursowe to: 
balkony lub okna w domach 
jedno i wielorodzinnych,o-
grody przydomowe oraz 
dekoracje wykonane przez 
przedsiębiorców i innein-
stytucje (witryny sklepo-
we, sklepy, zakłady pracy). 
Organizatorami konkursu są: 
Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata”, Burmistrz Miasta 
Lęborka oraz Stowarzyszenie 
„Piękna Ziemia Lęborska” .

 
Zgłoszenia pisemne lub tele-
foniczne do dnia 28 grudnia 
2015 roku przyjmuje LCK 
„Fregata”. Numer telefonu – 
59 842 01 34 lub drogą elek-
troniczną na adres: lckfrega-
ta@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawie-
rać imię i nazwisko właści-
ciela obiektu, dokładny adres 
i numer telefonu.

/gB/

Wybiorą najlepsze 
dekoracje świąteczne
KONKURS | Już po raz dwunasty w okresie świątecznym w Lęborku 
organizowany jest Konkurs Świąteczny na Najbardziej Atrakcyjną De-
korację Świąteczną pod hasłem „Rozświetlmy Lębork”.Konkurs z roku 
na rok przyciąga coraz więcej uczestników, a miasto wygląda w tym 
szczególnym czasie bardzo efektownie.

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

PoNieDziałek, 14.12.2015
Kino nieczynne

wtorek, 15.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 – Czerwony pająk

ŚroDa, 16.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 – Czerwony pająk

Czwartek, 17.12.2015
16:00 - Dobry dinozaur 2D
18:00 - Dobry dinozaur 3D
20:00 – Czerwony pająk

Piątek, 18.12.2015
14:00 – Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(2D dubbing) – PREMIERA
17:00 - Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(3D napisy)

Sobota, 19.12.2015
14:00 – Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(2D dubbing)
17:00 - Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy 
(3D napisy)
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Rada Nadzorcza Energa SA, 
która zebrała się 7 grudnia 2015 
roku, dokonała zmian w składzie 
Zarządu Spółki. Do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu na okres 3 miesięcy dele-
gowany został Członek Rady, Ro-
man Pionkowski. Obecnie w skład 
Zarządu wchodzi również Sewe-
ryn Kędra, Wiceprezes Zarządu 
ds. Finansowych. Jednocześnie 
ze składu Zarządu odwołano An-
drzeja Tersę, Prezesa Zarządu oraz 
Jolantę Szydłowską, Wiceprezes 
Zarządu ds.Korporacyjnych.

Roman Pionkowski w ostatnim 
czasie był Prezesem Energa Ope-
rator, największej spółki z Grupy 
Energa, lidera segmentu dystrybu-
cji energii elektrycznej. Od wielu 
lat związany jest z Grupą Energa 
– był członkiem Zarządu Energa 
SA oraz  Prezesem Zarządu Elek-
trownia Ostrołęka SA. Od 2013 
r. do kwietnia 2015 jako Prezes 
Zarządu PSE Inwestycje SA kie-
rował projektowaniem i nadzorem 
inwestycyjnym dla inwestycji sie-

ciowych PSE SA. Na mocy decyzji 
Ministra Skarbu, 3 grudnia został 
powołany do składu Rady Nadzor-
czej Energa SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech 
największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na pol-
skim rynku pod względem udziału 
energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w produkcji 
własnej. Podstawowa działalność 
Grupy obejmuje dystrybucję, wy-
twarzanie oraz obrót energią elek-
tryczną.Dostarcza i sprzedaje prąd 
2,9 mln klientów, zarówno gospo-
darstwom domowym, jak i przed-
siębiorcom.

Grupa Energa jesttrzecim naj-
większym zintegrowanym opera-
torem systemu dystrybucyjnego 
(OSD)w Polsce pod względem 
wolumenu dostarczanej energii. 
Sieć dystrybucyjna składa się z li-
nii energetycznych o łącznej dłu-
gości ponad 184 tys.kmi obejmuje 
swoim zasięgiem obszar blisko 75 
tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. 
powierzchni kraju. /gB/

Roman Pionkowski 
Prezesem Zarządu Energi
ENERGETYKA | Rada Nadzorcza Energa SA delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Energa SA Romana Pionkowskiego, członka Rady, od lat związanego z Grupą Energa. Ze składu 
Zarządu odwołano Andrzeja Tersę oraz Jolantę Szydłowską.

Organizacje pozarządowe 
mogą składać wnioski na do-
finansowanie projektów ukie-
runkowanych na zwiększenie 
zatrudnienia osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, w tym osób 
z niepełnosprawnościami.

W projektach mogą być do-
finansowane działania o cha-
rakterze:

a) społecznym, których ce-
lem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, sa-
modzielności i aktywności, 
obejmujące m.in.: porad-
nictwo psychologiczne lub 
psychospołeczne, warsztaty 
terapeutyczne kształtujące 
umiejętności osobiste, porad-
nictwo prawne i obywatel-
skie;

b) zawodowym, których ce-
lem jest pomoc w podjęciu de-
cyzji dotyczącej wyboru lub 
zmiany zawodu, wyposażenie 
w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętno-
ści pożądane na rynku pracy, 
obejmujące m.in.: kursy, szko-
lenia, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy,  staże;

c) edukacyjnym, których 
celem jest wzrost poziomu 

wykształcenia lub jego do-
stosowanie do potrzeb rynku 
pracy, wyłącznie w powią-
zaniu z usługami o charak-
terze zawodowym, obejmu-
jące m.in.: zajęcia szkolne, 
związane z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjal-
nym, ponadgimnazjalnym lub 
policealnym, zajęcia ukierun-
kowane na rozwój zaintereso-
wań i aspiracji edukacyjnych, 
usługi wspierające aktywiza-
cję edukacyjną.

Konkurs organizowany 
jest w ramach Poddziałania 
6.1.2 Aktywizacja Społecz-
no-Zawodowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
(RPO WP).

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. 
Augustyńskiego 2 , 80-819 
Gdańsk (sekretariat – pokój 
nr 33).

Szczegóły – 
na stronie pomorskie.eu.  
/raf/

21 milionów zł do wzięcia!
POMORZE | Aż 21 milionów złotych, pochodzących z fun-

duszy unijnych, jest do rozdysponowania dla organizacji 
pozarządowych. Wnioski można składać tylko do 14 grud-
nia bieżącego roku. 
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku przygotował dla rolników 
nową formę kontaktu z doradcą - Elek-
troniczną Platformę Świadczenia Usług 
(EPSU).
Platforma oferuje możliwość zadawania 
pytań drogą elektroniczną, dostęp do od-
powiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz możliwość otrzymywania zaproszeń 
na szkolenia i inne imprezy organizowane 
przez PODR.
Usługa dostępna jest tylko dla zalogowa-
nych użytkowników portalu Elektronicz-
nej Platformy Świadczenia Usług.
Przedstawiciele PODR proszą osoby, któ-
re otrzymują z PODR Oddział Stare Pole 
newsletter oraz sygnalizację Integrowanej 
Ochrony Roślin (IOR) o zalogowanie się 
do nowej bazy ePODR. Da to możliwość 
korzystania z szerszej oferty usług elektro-
nicznych PODR w Gdańsku, łącznie z do-
tychczas otrzymywanymi informacjami 
mailowymi. Osoby, które nie skorzystają 
z nowej funkcji będą otrzymywać dotych-
czasowy newsletter drogą mailową, na 
obecnych zasadach, do końca I kwartału 
2016 r. (GB)

Elektroniczny 
kontakt z doradcą

Od 1 grudnia przetwórcy 
z sektora rolno-spożywcze-
go mogą składać wnioski 
o pomoc.

Od 1 grudnia do 30 grudnia 
2015 r. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski 
o przyznanie pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi i ich rozwój”. Jest 
to pewnego rodzaju konty-
nuacja pomocy rozdzielanej 

przez ARiMR w ramach dzia-
łania „Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leśnej”, które 
finansowane było z budżetu 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
- 2013, choć są w niej nowe 
elementy. 
Pomoc w ramach kierowana 
jest do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw działają-

cych w sektorze przetwórstwa 
lub handlu hurtowego pro-
duktami rolnymi. W nabo-
rze, który odbędzie się od 1 
do 30 grudnia, mogą się o nią 
starać tylko zakłady zajmują-
ce się przetwórstwem rolno-
spożywczym oraz przedsię-
biorstwa wprowadzające do 
obrotu artykuły spożywcze 
- czyli podmioty, które mo-
gły ubiegać o takie wsparcie 
w poprzedniej perspektywie 
finansowej. W kolejnych na-
borach wniosków w ramach 
tego poddziałania pomoc 

skierowana zostanie także do 
zupełnie nowej grupy benefi-
cjentów. Należą do niej rolni-
cy, domownicy, małżonkowie 
rolników, którzy w pełnym 
zakresie podlegają ubezpie-
czeniu społecznemu rolników 
i którzy rozpoczną prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwórstwa pro-
duktów rolnych. 
(GB)

Pomóc dla przetwórców

W październiku zarejestro-
wano 170 nowych przyczep 
rolniczych. Taki wynik jest 
alarmująco niski w porów-
naniu do sprzedaży zarówno 
z września, jak i z analogicz-
nego okresu 2014 roku. Licz-
ba zarejestrowanych przy-
czep spadła w październiku 
o 45 proc. w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca 
i o 55 proc. biorąc pod uwa-
gę dane z października 2014 
roku – informuje agencja 
Martin & Jacob, monitoru-
jąca rynek rolniczy.

Rekordowe wyniki sprzedaży 
nowych przyczep rolniczych 
w pierwszej połowie 2015 
roku napawały optymizmem. 
Jednak od kilku miesięcy 
liczba rejestrowanych maszyn 

Przyczepy – alarmują-
co niska sprzedaż

systematycznie spada i w paź-
dzierniku osiągnęła bardzo 
niski poziom 170 sztuk. – -Paź-
dziernikowy wynik jest najgor-
szym od kiedy monitorujemy 
rynek przyczep, a więc od co 
najmniej 6 lat. Spodziewaliśmy 
się co prawda, że sprzedaż nie 
przekroczy poziomu 300 sztuk, 
ale październikowy popyt na 
przyczepy jest rekordowo ni-
ski. Rynek z całą pewnością 
nasycił się w pierwszym pół-
roczu i obecnie potrzebna jest 
zdecydowanie większa presja 
ze strony producentów i deale-
rów. Mam tutaj na myśli pod-
jęcie bardziej odważnych dzia-
łań promocyjnych, które będą 
w stanie wykreować potrzebę 
zakupu po stronie rolnika – 
mówi Mariusz Chrobot, z firmy 
Martin & Jacob. (MCH)
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku zorganizuje drugą edycję spotka-
nia dla grup producenckich i osób zaintereso-
wanych założeniem takich grup. II Pomorskie 
Forum Grup Producenckich zaplanowano na 
8 grudnia,  spotkanie odbędzie się w Słup-
skim Inkubatorze Technologicznym.
Spotkanie jest kierowane do członków grup 
producentów rolnych,uznanych organizacji 
producentów owoców i warzyw, a także osób 
zainteresowanych założeniem grup produ-
cenckich oraz innych mieszkańcy obszarów 
wiejskich.

Podczas spotkania zaplanowano wykła-
dy na temat stanu zorganizowania grup 
producenckich w województwie pomor-
skim,finansowaniu takich grupm, omó-
wione zostaną  zasady i regulacje prawne 
grup producenckich w PROW 2014-2020.  
Organizatorzy zaplanowali również pa-
nel dyskusyjny, gdzie Roman Paluszczak, 
Naczelnik Wydziału Grup i Organizacji 
Producentów w Departamencie Działań 
Społecznych i Środowiskowych AriMR  
w Warszawie opowie o „Podstawowych 
problemach w realizacji planów i funkcjo-

nowaniu wstępnie uznanych grup produ-
centów owoców i warzyw oraz uznanych 
organizacji producentów owoców i wa-
rzyw”, Magdalena Adamkiewicz – specjali-
sta z dziedziny podatków i rachunkowości 
omówi podstawowe zasady gospodarki 
podatkowej dla grup producenckich. W ra-
mach forum odbędzie się również prezenta-
cja firm z branży rolniczej. Udział w forum 
jest płatny, 40 złotych od osoby. Organi-
zator zapewnia uczestnikom wyżywienie 
i materiały reklamowe. 
(GB)

II Pomorskie Forum Grup Producenckich

30 listopada ARiMR zakończy-
ła wypłacanie zaliczek na po-
czet płatności bezpośrednich 
za 2015 r.
Operacja ta rozpoczęła się 16 
października i w tym czasie na 
konta bankowe 1,073 mln rol-
ników trafiło blisko 2,7 mld zł.

Uruchomienie wypłaty zali-
czek miało na celu złagodzenia 
niekorzystnych skutków suszy 
i było możliwe dzięki działa-
niom Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Zaliczki otrzymali rolnicy, któ-
rzy nie zostali objęci kontrola-
mi na miejscu i do których nie 
miały zastosowania zmniejsze-
nia, wykluczenia i inne kary ad-
ministracyjne oraz odliczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 
2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 
r. o płatnościach w ramach sys-

temów wsparcia bezpośrednie-
go. Zaliczki przyznawane były 
z urzędu (nie jest potrzebny 
dodatkowy wniosek), na tery-
torium całego kraju.
Zaliczki, w wysokości 50%, były 
wypłacane na poczet jednolitej 
płatności obszarowej, płatno-
ści dodatkowej, płatności do 
roślin wysokobiałkowych oraz 
płatności do owoców miękkich. 
Biorąc pod uwagę stawki wyżej 
wymienionych form wsparcia, 
płatności zaliczkowe w kam-
panii 2015 r. wyniosły:226,85 
zł/ha w przypadku jednolitej 
płatności obszarowej, 85,86 zł/
ha w przypadku płatności do-
datkowej, 211 zł/ha w przypad-
ku płatności do roślin wysoko-
białkowych oraz 459,52 zł/ha 
w przypadku owoców miękkich 
(truskawek i malin).
(GB)

ARiMR zakończyła 
wypłatę zaliczek

Nowe ciągniki rolnicze – 
sprzedaż ponownie w dół
Po niewielkim wzroście sprzedaży we wrześniu w październiku liczba rejestracji ponownie spadła i wy-
niosła 650 sztuk. To o 25 proc. mniej niż we wrześniu i o 29 proc. mniej niż przed dwunastoma miesią-
cami. Od początku roku zarejestrowano w sumie 10437 nowych ciągników – informuje agencja Martin 
& Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Sprzedaż nowych ciągników wciąż 
nie wygląda najlepiej. Od stycznia 
do października nabywców znala-
zło 10437 traktorów, a więc o 1771 
mniej niż w analogicznym okresie 
roku 2014. Październik nie przyniósł 
poprawy sytuacji na rynku – zareje-
strowano 650 nowych ciągników rol-
niczych, co oznacza kolejne spadki 
sprzedaży. 
– Ten rok pokazuje jak bardzo pol-
ski rynek traktorów zależny jest 
od dopłat unijnych. W momencie, 
w którym wypłacane są środki z PROW, jak miało to miej-
sce w czerwcu br. sprzedaż rośnie o kilkadziesiąt procent, by 
w już w kolejnym miesiącu wrócić do poziomu zero. Takich 
pików nie było w tym roku za wiele, stąd ogólny wynik sprze-
daży jest znacznie niższy niż przed rokiem. Sam październik 
nigdy nie należał do najlepszych, jeśli chodzi o sprzedaż trak-
torów, więc przy obecnej sytuacji na rynku niska sprzedaż 
nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. - mówi Mariusz 
Chrobot z firmy Martin & Jacob.  

Październik szCzęśLiWy 
dLa Marki JOHn deere

Październikowe podium dla marki John Deere. Ciągniki tego 
producenta cieszyły się w minionym miesiącu największym 

zainteresowaniem, trafiając do 152 
nabywców. Dokładnie tyle samo trak-
torów tej marki zostało zarejestrowa-
nych we wrześniu br., ale wówczas 
pozwoliło to uplasować się na drugim 
miejscu. Z kolei w październiku 2014 
roku marka John Deere także zajęła 
pierwsze miejsce, ale sprzedała wów-
czas  o 21 proc. więcej ciągników niż 
obecnie. W omawianym miesiącu na 
drugim miejscu ulokowała się mar-
ka Zetor. Czeski producent sprzedał 
85 sztuk, a więc o 20 proc. mniej niż 

we wrześniu i o 17 proc. mniej w stosunku do października 
2014 roku. Ostatnie miejsce w zwycięskiej trójce przypadło 
ciągnikom marki New Holland. W październiku zarejestro-
wano 75 traktorów tej marki, czyli o 53 proc. mniej niż we 
wrześniu i o 43 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Tuż za podium, z wynikiem 65 rejestracji znalazła 
się marka Kubota. 

naJLePszy MOdeL 
Od neW HOLLand

Kolejny miesiąc z rzędu New Holland TD 5.85 pozostaje na 
prowadzeniu wśród najbardziej popularnych modeli ciągni-
ków. W październiku traktor ten wybrało 19 nabywców. To 
wciąż zwycięski wynik, choć aż o 46 proc. gorszy niż we wrze-

śniu br., kiedy to model TD 5.85 sprzedał się w liczbie 35 sztuk. 
Na kolejnym szczeblu podium uplasowały się ex aequo modele 
5085M marki John Deere i L5040 marki Kubota. W omawia-
nym miesiącu zarejestrowanych zostało po 17 sztuk każdego 
z tych ciągników. Dla modelu 5085M oznacza to utrzymanie 
ubiegłorocznego poziomu sprzedaży, z kolei liczba rejestracji 
traktora L5040 marki Kubota jest o 48 proc. niższa niż w ana-
logicznym okresie roku 2014. 

MazOWsze znOWu Górą

Najwięcej ciągników ponownie zostało zarejestrowanych na 
Mazowszu. Było to 119 traktorów, czyli o 20 proc. mniej niż 
w ubiegłym miesiącu i aż o 41 proc. mniej niż w październiku 
ubiegłego roku. Drugie miejsce i 98 rejestracji to wynik Wiel-
kopolski. Dla Wielkopolan oznacza to o jeden zarejestrowany 
traktor więcej niż we wrześniu i o 23 mniej niż w analogicz-
nym okresie roku poprzedniego. Na ostatnim szczeblu podium 
uplasowało się tym razem województwo kujawsko-pomorskie, 
w którym w omawianym miesiącu zarejestrowano 55 ciągni-
ków. To o 38 proc. mniej niż we wrześniu i o 10 proc. mniej niż 
w październiku 2014 roku.

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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 !!!!!

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

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 felgi 15’ 
z oponami zimowymi do 
Fiata Grande Punto, opo-
na 175x165, cena 550 zł, 
Gościcino. Tel: 695-230-
080

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

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

TELEFONY

INNE

ElEKtRO-śmIEcI - 
punkt przyjęć i skupu 
w Żukowie, Kościerska 9, 
Tel: 696-452-992

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

ZAOpIEKUję się dziec-
kiem lub chorym. Emeryt-
ka bez nałogów. Tel: 502-
351-988.

USŁUGI

pOżycZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

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

TApICERSTWO samo-
chodowe i meblowe, usłu-
gi krawieckie, tel. 506 896 
036

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

KOtŁOwNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-

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

TOWARZYSKIE

GORącA blondi pozna 
właśnie Ciebie uwielbiam, 
to dla sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

SAMOTNY facet zapozna 
kobietę z Kartuz w wie-
ku 40-50 lat, dajmy sobie 
szanse. Tel: 518-995-461

RÓŻNE

pOMOC. Mam pięcioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

SpRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrowe, cena 30 
zł/szt. Tel: 511-841-826

SpRZEDAM piłę – Krajze-
ge, cena 1000 zł, Luzino. 
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
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Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

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

PRzyKŁAD:

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

JAK NADAĆ OgŁOSzeNie PRzez SmS LuB mmS? CzyTAJ PONiżeJ:

JAK NADAĆ OgŁOSzeNie  gRAFiCzNe W RAmCe?

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

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

Tel: 663-613-048

SpRZEDAM sprawną 
skrzynię biegów do Sta-
ra  oraz wał korbowy po 
1-szym szlifie, cena do 
uzgodnienia. Tel: 605-
061-393

SKUp złomu, makula-
tury, folii, akumulato-
rów, nakrętek Żukowo, 
Kościerska 9. Tel: 696-
452-992

SpRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę, moż-
liwy transport. Tel: 782-
846-927 

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

SpRZEDAM nowe koń-
cówki wtryskiwaczy 6 
sztuk, typ. Man.18-232, 
cena 240zł oraz sprę-
żarkę. 

MAM sześcioro dzie-
ci, potrzebuję ubrań, 
przyborów szkolnych. 
Z góry bardzo dziękuję. 
Tel: 512-757-719

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,  łó-
żeczko 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 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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 
731 138

KUpIę militaria (umun-
durowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

ZŁOtA rączka, drob-
ne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhe-
rowa, tel. 693 737 381
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Dobry występ 
w Białymstoku
STRZELECTWO | Zawodnicy LOK Lider Amicus Lębork rywalizo-
wali podczas Międzynarodowych zawodów strzeleckich Polish Open 
Kaliber 2015. w Białymstoku.  Najlepiej wypadła Julia Okuniewska, która 
poprawiła swój rekord życiow w karabinie pneumatycznym.

W niedzielę 29 listopada za-
kończyły się międzynarodowe 
zawody strzeleckie Polish Open 
Kaliber 2015. Do Białegostoku 
przyjechało 429 zawodników 
z: Białorusi, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Rosji, Ukrainy i Polski. 
Wśród startujących nie zabrakło 
również zawodników lęborskie-
go klubu - .

Kamila Bulman, Maja Chrza-
nowska, Julia Okuniewska, 
Stanisław Boniaszczuk (karabin 
pneumatyczny) oraz Anna Lejk, 
Malwina Wrońska (pistolet 
pneumatyczny).

Najlepiej wypadła Julia Oku-
niewska, która poprawiła swój 
rekord życiowy w karabinie 
pneumatycznym juniorek (410,0 
pkt) i zajęła miejsce 9. W tej sa-
mej konkurencji swój rekord 
poprawiła również Kamila Bul-
man (402,0 pkt) zajmując miej-
sce 29.

Maja Chrzanowska z wyni-
kiem 387,3 pkt zajęła miejsce 73. 
W karabinie pneumatycznym 
juniorów Stanisław Boniasz-
czuk zajął miejsce 35 z wyni-
kiem 590,1 pkt. W konkurencji 
pistolet pneumatyczny juniorek 
Anna Lejk z wynikiem 355 pkt 
była 29 a Malwina Wrońska 41 
z wynikiem 335 pkt. Podczas 
drugiego strzelania nasi zawod-
nicy uzyskali następujące wyni-
ki: Julia Okuniewska - 404,6 pkt 
miejsce 22, Maja Chrzanowska 
- 399,1 pkt miejsce 40,  Kamila 
Bulman - 397,5 pkt miejsce 46, 
Stanisław Boniaszczuk - 594,5 
pkt miejsce 24, Anna Lejk 340 - 
pkt miejsce 37, Malwina Wroń-
ska - 306 pkt miejsce 43. /PB/

Wszyscy zawodnicy go-
spodarzy zagrali na wy-
sokim poziomie i wysoko 
pokonali torunian. Mecz 
od początku układał się po 
myśli lęborczan, którzy do 
niego przystąpili skoncen-
trowani i szybko objęli pro-
wadzenie 4:0 a  gry deblowe 
przypieczętowały zwycię-
stwo. Punkty dla Pogoni Lę-
bork zdobyli :Jakub Perek - 
2 ,Sławomir Dosz -2, Adam 
Dosz - 1, Marek Prądzinski 
- 2 oraz pary deblowe J. Pe-
rek/M.Pradzinski - 1,A. Do-
sz/S.Dosz - 1.Po tym zwycię-
stwie Poltarex Pogoń Lębork 
jest samodzielnym liderem I 
ligi po I rundzie rozgrywek 
z bilansem 8 zwycięstw i 1 
remisie.Rozgrywki  zostaną 
wznowione z początkiem 
nowego roku, do tego cza-
su  w grudniu czekają  te-
nisistów wyjazdy na turnie-
je Grand Prix Polski : 5/6 
.grudzień kadeci - Krosno 
,12/13 grudzień  juniorzy 
-Drzonków, 19/20 grudzień 
seniorzy - Zawiercie.

Poltarex Pogoń Lębork liderem
TENIS STOŁOWY | Mocnym akcentem zakończyli I rundę rozgrywek I ligi tenisiści Poltarex Po-
goń Lębork pokonując w zaległym meczu 6 kolejki na własnych stołach Energę Manekin II Toruń 9:1.

meCze  9 KOLeJKi :

Poltarex Pogoń Lębork 
- Dojlidy Białystok - 6:4

KST Energa-Manekin Toruń II 
- AZS AWFiS Gdańsk - 9:1

KS Galaxy Białystok 
- Morliny II Ostróda - 7:3

UKS Warta Kostrzyn 
- Olimpia Unia II Grudziądz - 9:1

KS Spójnia Warszawa 
- Stowarzyszenie 
Marabella Gdańsk - 7:3

Tego dnia rozegrano 4 me-
cze, dwa pierwsze zakończyły 
się wynikami po 2:0. Dwa ko-
lejne były bardziej wyrównane 
i kończył się wynikiem 2:1. 

Niepokonanym zespołem 
w lidze pozostaje nadal Bojan 
Żubry który pokonał 2:0 ze-
spół ZK Joker Wicko.Zawod-
nicy Jokera chcieli powalczyć, 
niestety w końcówkach lepsi 
byli przeciwnicy i to właśnie 
Bojan Żubry jest liderem tabe-
li po 4 kolejkach. Drugi mecz, 
który zakończył się wynikiem 
2:0 to pojedynek pomiędzy 
zespołami KS Baza 44 i Ro-
mek Lębork. Rywalizacja tych 
dwóch zespołów zawsze do-
starcza sporo emocji. Baza 44 
w pierwszym secie zwyciężyła 
po bardzo udanej końcówce, 
w drugim secie przewaga była 
już większa i Baza zwyciężyła 
zdobywając 3 punkty w tabe-
li i zajmuje drugie miejsce. 
Kolejne mecze to już walka 

punkt za punkt i aby wyłonić 
zwycięzcę trzeba było roze-
grać trzeciego seta. W meczu 
I LO w Lęborku  z Drywa Ko-
walstwo, mocno zaczęli lice-
aliści i zwyciężyli pierwszego 
seta. W drugim i trzecim nie 
starczyło sił młodym zawod-
nikom, natomiast zawodnicy 
Drywa Kowalstwo zagrali 
bardziej skoncentrowani i po-
pełniali mniej błędów wła-
snych. To zwycięstwo dało 
zespołowi Drywa Kowalstwo 
trzecie miejsce w tabeli. Ostat-
ni mecz pomiędzy Klaja Cafee 
i KS Strzebielino do samego 
końca dawał takie same szan-
se na zwycięstwo. Po przegra-
nym pierwszym secie zawod-
nicy Klaja Cafee nie odpuścili 
i dwa kolejne sety zwyciężyli. 
W tej kolejce pauzował zespół 
AZS Lębork.

W grudniu odbędą się dwie 
następne kolejki: 6 i 20 grud-
nia. /gB/

Bojan Żubry - kolejny 
mecz bez porażki

SiATKÓWKA | W ostatnią niedzielę listopada odbyła się 
czwarta kolejka rundy zasadniczej Amatorskiej Ligi Siat-
kówki w Lęborku.

W rywalizacji sportowej 
wzięło udział 12 drużyn 4-o-
sobowych. 

I miejsce zajęli przedstawi-
ciele komisariatu Polici w Łe-

bie, II miejsce przedstawiciele 
klubu Błękitne Morsy a III 
miejsce drużyna o sympatycz-
nej nazwie „Szaleni Emeryci”.

/gB/

12 drużyn rywalizowało w Łebie
KRęgLe | W Łebie zorganizowano i Łebski Turniej w krę-

gle o puchar Burmistrza miasta Łeby. Wydarzenie miało 
miejsce 27 listopada 2015 roku w pubie Ventus.
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W imprezie, która miała 
miejsce w dniach 21-22 listo-
pada 2015r. na pływalni ,,Ter-
my Maltańskie” w Poznaniu 
uczestniczyło przeszło 600 
pływaków ze 125 ośrodków 
pływackich Polski. W silnej 
stawce czołowych seniorek 
i juniorek podopieczna tre-
nera Dariusza Gromulskiego 

trzykrotnie zajęła czwarte 
miejsca w kategorii OPEN 
na dystansach 50m, 100m 
i 200m stylem klasycznym , 
osiągając doskonałe rezultaty 
, które są nowymi rekorda-
mi życiowymi zawodniczki . 
-Wyniki osiągnięte przez We-
ronikę są nowymi rekordami 
Lęborka w kategorii dziew-

cząt 15 i 16-letnich. W trzech 
startach zawodniczka osią-
gnęła pierwszą klasę sporto-
wą PZP i została uznana za 
najlepszą zawodniczkę zawo-
dów  w kategorii juniorek 15-
letnich, zdobywając łącznie 
2078 pkt. -podsumował Da-
riusz Gromulski, szkolenio-
wiec Weroniki. /gB/

Sukces lęborskiej 
pływaczki
PŁYWANIE | Doskonałą formę zaprezentowała Weronika Hallmann 
15-letnia juniorka UKS 1 MEYN SOLEX Lębork w Grand Prix Polski Se-
niorów w Poznaniu. 
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W zawodach uczestniczy-
ło 7 zawodników łebskiego 
klubu z dużą grupą wspiera-
jących kibiców.

Wyścigi miały miejsce 
w porcie jachtowym w Gdy-
ni, a starty odbywały się na 
dystansach 50 m stylem do-
wolnym i klasycznym, 25 
m stylem dowolnym i kla-
sycznym , 200 i 450 stylem 
dowolnym oraz sztafeta 4x 
25m stylem dowolnym.

Reprezentanci łesbskie-
go klubu zdobyli 5 medali 
w następujących konkuren-
cjach:

• dawid Tołłoczko 
   – I miejsce 25 i 50 m 
   stylem dowolnym
• Małgorzata Barańska 
   – I miejsce 25 m 
   stylem klasycznym
• Grażyna Witka 
   – II miejsce 25m 
   stylem klasycznym
• Piotr klawikowski 
   – III miejsce 25 m 
   stylem dowolnym

Nagrody dla łebskich morsów
PŁYWANIE EKSTREMALNE | 5 grudnia w Gdyni odbyły się III Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Ekstremalnym. Reprezentanci klubu „Łeba 
Mors Poland - Morsy Łebskie” zdobyli podczas tego wydarzenia aż 5 medali.

Sztafeta w składzie Piotr 
Klawikowski, Grażyna Witka, 
Małgorzata Barańska oraz Da-

wid Tołłoczko zdobyła srebr-
ny medal na zakończenie za-
wodów. /gB/

Mistrzostwa Świata Kara-
te WKF Kadetów, Juniorów 
i Młodzieżowców zorganizo-
wano w Dżakarcie w Indone-
zji w dniach 12-15 listopada 
2015 r.Lęborski zawodnik - 

Bartosz Janczak wystartował 
w konkurencji kumite indy-
widualne juniorów – 61 kg.

W tej kategorii wystarto-
wało 62 zawodników, a Bar-
tosz Janczak uplasował się 

w pierwszej 30-tce zawodni-
ków.

W zawodach wzięły udział 
92 reprezentacje narodowe, 
czyli 1442 zawodników.

/gB/

Karate w Indonezji
KARATe | zawodnik lęborskiego klubu Karate Shotokan - Bartosz Janczak rywalizował 

w mistrzostwach Świata Karate WKF Kadetów, Juniorów i młodzieżowców w indonezji.
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