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Pierwsze doniesienia o możli-
wych opóźnieniach w realizacji 
budowy drogi S6 pojawiły się 
już pod koniec sierpnia bie-
żącego roku. Właśnie wtedy 
okazało się, że nie zostaną do-
trzymane terminy przetargów. 
Ministerstwo nie komentowa-

ło oficjalnie sprawy, pojawiły 
się natomiast sygnały, że bu-
dowa trasy może być mocno 
opóźniona.Samorządy z miast, 
przez które miała prowadzić 
droga S6 zareagowały pisma-
mi i interwencjami u lokalnych 
posłów, oficjalne stanowisko 
rządu zostało natomiast ujaw-
nione na początku listopada 
w Koszalinie, gdzie odbyła się 
konferencja prasowa z udzia-

łem wiceministra infrastruktury 
i budownictwa - Jerzego Szmi-
ta.

-Droga ekspresowa S6 mię-
dzy Gdańskiem a Koszalinem 
powstanie, ale trudno po-
wiedzieć kiedy - powiedział 
w Koszalinie wiceminister. 
Tłumaczył również, że zasoby 
finansowe wynoszą 107 mld 
złotych a budowa wszystkich 
zaplanowanych w Polsce dróg 

kosztowałaby ok. 200 mld zł.
Na temat trasy S6 wypowiadał 

się również Kazimierz Smoliń-
ski,  wiceminister infrastruk-
tury i budownictwa. W Radiu 
Gdańsk polityk podkreślił, że 
obciążenie tej drogi w porówna-
niu do innych w kraju, jest małe 
a „drogi trzeba budować tam, 
gdzie jest większe obciążenie 
i są one w gorszym stanie”

 – Dla mieszkańców Trój-

miasta ważniejsze jest, żeby 
budowana była S6, natomiast 
jak weźmiemy pod uwagę ob-
ciążenia tej drogi w porówna-
niu z innymi w Polsce, to jest 
ono małe – mówił Smoliński.– 
Wybudujemy ją, tylko trochę 
później, myślę, że będzie to po 
2020 roku.

Dla mieszkańców powiatu 
lęborskiego opóźnienie budo-
wy drogi S6 może oznaczać 

brak możliwości szybkiego 
i łatwego dojazdu do Trójmia-
sta. Opóźnienie tej inwestycji 
może też przynieść negatywne 
efekty biznesowe i zmniejszyć 
zainteresowanie inwestorów 
podstrefą SSSE, która działa 
w Lęborku. Jeszcze inne nega-
tywne skutki na pewno odczują 
przedsiębiorcy, którzy działają 
na terenach, gdzie miała prze-
biegać droga S6.

S6 mocno
opóźniona

INWESTYCJA | Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia na temat poważnych opóźnień w realizacji drogi ekspressowej S6, 
która miała połączyć Trójmiasto z Koszalinem. Jak się okazało - budowa wspomnianej drogi nie jest priorytetowa dla 
rządu i na pewno nie powstanie w planowanym terminie, czyli do 2020 roku.
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Łączna długość odcinka 
wyniesie 13,7 kilometra. 
Inwestorem jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku. Wykonawcą 
robót budowlanych będzie 
firma STRABAG  Sp. z.o-
.o.Wartość robót budow-
lanych ponad 53 miliony 
złotych. Pracę rozpoczną 
się jeszcze w tym miesią-
cu a zakończenia możemy 
spodziewać się z końcem 
maja 2018 roku. Podpi-
sanie umowy było moż-
liwe dzięki wieloletnim 
staraniom Burmistrza 
Miasta Łeby - Andrzeja 
Strzechmińskiego.Waż-
nym efektem przebudo-
wy drogi będzie stwo-
rzenie obwodnicy Wicka, 
Charbrowa i Białogardy. 
Dla mieszkańców tych 
miejscowości oznaczać to 
będzie poważne zmniej-
szenie ruchu samocho-
dów, kierowcy będą mo-
gli natomiast szybciej 
i bezpieczniej dotrzeć 
do Łeby. Budowie dro-
gi będzie towarzyszyła 
również budowa ścieżki 
rowerowej. (MS)

Umowa na rozbudowę drogi
INWESTYCJA | W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku nastąpiło podpisanie umowy na rozbudowę i budowę drogi wo-
jewódzkiej 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko. 
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Odzież i obuwie męskie 
można przynosić codzien-
nie od poniedziałku do 
piątku do siedziby MOPS 
w Łebie. Żywność nato-
miast prosimy przynosić 
we wtorki lub w czwartki 
w godzinach od 13.30 do 
14.30 do budynku OSP 
Łeba (ul. 10 marca).

Z pewnością potrzebne 
też będą w późniejszym 
terminie materiały bu-
dowlane oraz 

sprzęt AGD -  w tym 
celu prosimy o kontakt 
z MOPS Łeba - tel. 59 861 
781. (mS) fo
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W ostatnich miesiącach 
wybudowany został 450 
metrowy odcinek ulicy do 
granicy z gminą Nowa Wieś 
Lęborska, a wraz z nią ka-
nalizacja deszczowa, ciąg 

pieszo-rowerowy oraz zatoki 
autobusowe.

Częściowo wybudowane, 
a częściowo przebudowane 
zostało energooszczędne LE-
D-owe oświetlenie.Na głów-

nym skrzyżowaniu wybudo-
wano rondo.

Koszt drogowej inwesty-
cji realizowanej przez firmę 
Strabag wyniósł ok. 824 tys. 
zł. (um)

Zbiórka dla pogorzelców z Łeby Koniec inwestycji na ulicy Buczka
AKCJA | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie prowadzi zbiórkę odzieży, obu-
wia, kołder i koców oraz żywności dla rodzin, które straciły swój dobytek w czasie pożaru 
budynku przy ul. Kościuszki w Łebie.

INWESTYCJA | Zakończono roboty drogowe na ulicy Buczka.
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Projekty, które otrzymały do-
finansowanie to: Zawodowcy 
na topie – podniesienie jako-
ści szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lęborskim poprzez 
przebudowę, rozbudowę, mo-
dernizację infrastruktury szkół 
zawodowych w Lęborku, ich 
wyposażenie i doposażenie 
oraz kształcenie ustawiczne 
i Kompetencje zawodowe in-
westycją w przyszłość powiatu 
lęborskiego.

Samorządowcy podkreślają-
,że wsparcie w ramach przed-
sięwzięcia, którego źródłem 
finansowania jest Regionalny 
Program Operacyjny dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020, przewidziane jest 
tylko dla tych szkół, które pro-
wadzą lub planują prowadzić 
kształcenie w zawodach odpo-
wiadających branżom kluczo-
wym, tj. takim specjalizacjom, 
w dziedzinie usług, handlu lub 
produkcji, które odznaczają się 
największym potencjałem roz-
woju lokalnego i regionalnego.

W przypadku Powiatu Lębor-
skieg rozwój będzie dotyczył 
następujących branż kluczo-
wych:

- ICT i elektronika (Zespół 
Szkół Mechaniczno-Informa-
tycznych w Lęborku);

- transport, logistyka i moto-
ryzacja (Powiatowe Centrum 
Edukacyjne – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Lęborku 
oraz Zespół 

Szkół Mechaniczno- Infor-
matycznych w Lęborku);

- budownictwo (Powiatowe 
Centrum Edukacyjne – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Lęborku)

- chemia lekka (Zespół Szkół 
Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku)

- BPO/SSC, usługi finanso-
we i biznesowe (Zespół Szkół 
Gospodarki Żywnościowej i  
Agrobiznesu w Lęborku)

Wartość projektów to około 
14,9 mln zł. Dzięki tym środ-
kom możliwe będzie m.in. 
wsparcie uczniów szkół za-
wodowych (np. płatne staże/
praktyki zawodowe realizo-
wane u pracodawców, kursy 
kwalifikacyjne, dodatkowe 
zajęcia z języków obcych za-
wodowych, wizyty studyjne 
w zakładach pracy), wspar-
cie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (sta-
że u pracodawców, studia po-
dyplomowe).

Działania potrwają aż do 
2021 roku. (GB)

15 mln na szkolnictwo zawodowe
EDUKACJA | Przedstawiciele Powiatu Lęborskiego podpisali umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację 
dwóch projektów z zakresu kształcenia zawodowego.  Wartość projektów to prawie 15 mln złotych.
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Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika generała brygady 
Stanisława Franciszka Sosa-
bowskiego w Lęborku powstał 
21 czerwca 2016 r. 11 listopada  
po zakończeniu uroczystości 
przed Obeliskiem Niepodle-
głości oraz w LCK „Fregata”, 
po wspólnym śpiewaniu pieśni 
patriotycznych, harcerze ze 
Społecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika generała brygady 
Stanisława Franciszka Sosa-
bowskiego w Lęborku, będą 
rozprowadzali cegiełki na bu-
dowę pomnika.

Cegiełki na budowę pomnika 
będzie można nabyć również 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” prowadzone przez 
Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata” Al. Niepodległości 
6, w Lęborku od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9 do 
17.

Organizatorzy zbiórki poin-

formowali, że popiersie gene-
rała Sosabowskiego będzie wy-
konane z brązu i umieszczone 
na niewielkim cokole i razem 
z cokołem będzie miało ok. 2 
metrów wysokości. Autorem 
pomnika jest lęborczanin - ar-
tysta rzeźbiarz dr hab. Tomasz 
Sobisz

Uroczystości odsłonięcia po-
mnika w Lęborku planowane 
są w pierwszej połowie paź-
dziernika 2017 roku.

Twórca pierwszej w historii 
Polski jednostki spadochrono-
wej został już upamiętniony 
pomnikami i tablicami pamiąt-
kowymi - jego pomnik powstał 
w miejscowości Driel, w 2008 
roku  w Szczecinie odsłonięto 
tablicę poświęconą generało-
wi i nadano jednej z ulic jego 
imię a w 2013 roku nastąpiło 
odsłonięcie popiersia generała 
w parku im. dra Henryka Jor-
dana w Krakowie.

(GB)

Pomnik Sosabowskiego 
powstanie w mieście?
INICJATYWA | Twórca pierwszej w historii Polski jed-
nostki spadochronowej - generał brygady Wojska Polskiego 
Stanisław Franciszek Sosabowski może zostać upamiętniony 
w Lęborku za pomocą pomnika. Pomysł budowy pomnika 
to inicjatywa 7 Harcerskej Drużyny Czerwonych Beretów 
imienia generała Stanisława Sosabowskiego z Lęborka.

Pierwsze uchwały dotyczyły powołania 
nowych Radnych, którzy uzupełnili skład 
Rady za osoby, które utraciły mandaty 
w związku z ukończeniem szkoły i zrzek-
nięciem się mandatu.

Nowo wybrani Radni złożyli uroczy-
ste ślubowanie.Ważnym punktem obrad 
był wybór wiceprzewodniczącego Rady, 
w związku z rezygnacją z tego stanowiska 
Radnej Darii Trepczyk.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, 
większością głosów (10 za, 0 sprzeciw, 0 
wstrzymujących) nowym wiceprzewodni-
czącym wybrany został Radny Oleksandr 
Spolnyk - uczeń II klasy w LO 2. (um)

Sesja młodzieżowych radnych
RELACJA | W Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyła się III sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

1. Jakub Herczyk (ZSGŻiA) - przewodniczący
2. Oleksandr Spolnyk (LO2) - wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Klassa (ILO) - sekretarz
4. Daria Kuczwalska (Gimnazjum nr 1)
5. Martyna Szałajdewicz (Gimnazjum nr 1)
6. Julia Kubisiak (Gimnazjum nr 2)
7. Hubert Klassa (Gimnazjum nr 2)
8. Maja Bieluń (Gimnazjum nr 3)
9. Wiktoria Bieszk (Gimnazjum nr 3)

10. Paulina Mach (SGJ)
11. Karolina Klassa (ILO)
12. Natalia Tomkowicz (LO2)
13. Karolina Burzyńska (ZSGŻiA)
14. Paulina Wolska (ZSGŻiA)
15. Tomasz Ziemian (ZSM-I)
16.Krzysztof Kafarski (ZSM-I)
17.Daria Trepczyk (PCE)
18. Kacper Wiloch (PCE)

Obecny skład MłOdzieżOwej Rady 
Miasta LębORka ii kadencji:
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Festiwal, jak co roku, obudo-
wany jest szeregiem wydarzeń 
mu towarzyszących. O godzi-
nie 13.00 w parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Łebie, odbędzie się 
uroczysta msza święta w ra-
mach Odpustu św. Mikołaja.
Następnie o godzinie 15.00 
w Hali Widowiskowej Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Łebie odbędzie się 
Festiwal Kulinarny połączony 
z jarmarkiem rękodzieła. Tra-
dycja odpustu św. Mikołaja, 
patrona ludzi morza, nawiązu-
je do lokalnego kultu tej ryby 
sięgającego okresu średnio-
wiecza. Wydarzenie to jest 
doskonałym miejscem do pre-
zentacji lokalnej i regionalnej 
kuchni, a także możliwością 
bezpłatnej prezentacji lokal-
nych obiektów gastronomicz-
nych i hotelarskich.

Festiwal Pomuchla to przede 
wszystkim duży konkurs ku-
linarny, podczas którego pre-
zentowane są potrawy z dor-
sza przygotowane w dwóch 
kategoriach: kuchnia domowa 
i kuchnia restauracyjna. Komi-
sja jurorska nagrodzi autorów 

najsmaczniejszych potraw na-
grodą pieniężną, która wynie-
sie po 1000 zł w obu katego-
riach konkursowych.  W Jury 
zasiądzie Daria Kuczwalska 
– finalistka popularnego pro-
gramu kulinarnego Masterchef 
Junior.

Będzie można uczestniczyć 
w bezpłatnej degustacji potraw 
z dorsza oraz zupy rybnej.  Fe-
stiwal Pomuchla to impreza 
rodzinna, kierowana przede 
wszystkim do smakoszy po-
traw z ryby. 

Organizatorzy zapowiadają 
także wiele niespodzianek. 
Na scenie zaprezentuje się 
Orkiestra Oddziału Morskie-
go Straży Granicznej z Wła-
dysławowa oraz zespół The 
Trip Band. Główną atrakcją 
tego dnia będzie z pewnością 
koncert piosenkarki i kompo-
zytorki Haliny Frąckowiak, 
autorki takich przebojów, jak 
„Papierowy księżyc”, „Napisz 
proszę”, czy „Pogoda dla bo-
gaczy”. Gościnnie wystąpi też 
Katarzyna Kobiela. 

Ponadto w programi: pokazy 
rybackie, filetowanie i patro-
szenie dorsza oraz plecenie 

sieci rybackiej,loteria fantowa 
przygotowana przez CARI-
TAS,strefa dziecięca (anima-
cje i zabawy dla dzieci dzieci 
w rytmie utworów o charak-
terze świątecznym oraz ma-

lowanie twarzy),wyróżnienie 
zasłużonych dla rybołówstwa, 
tort okolicznościowy.

-W trakcie festiwalu będzie 
można kupić świeżą i wędzo-
ną rybę, pojawią się promocyj-

ne stoiska przetwórni rybnych. 
4 grudnia mimo zimowej aury 
zapowiada się naprawdę go-
rąco - zapowiadają organiza-
torzy.

Organizatorami festiwalu są: 

Parafia pw. WNMP w Łebie 
oraz Gmina Miejska Łeba we 
współpracy z LOT Łeba-Błę-
kitna Kraina i Szkołą Podsta-
wową w Łebie.

(GB)

Zapowiedziano Festiwal Pomuchla
WYDARZENIE | Na 4 grudnia 2016 roku zapowiedziano organizację XVIII Edycji Festiwalu Pomuchla, czyli bałtyckiego dorsza. 
Festiwal odbędzie się w ramach Odpustu św. Mikołaja w Łebie.

Stanowisko w sprawie reali-
zacji drogi ekspresowej S-6 
pojawiło się w uchwale Nr 
XXI-325/2016 z dnia 4 listopa-
da 2016r.

Radni podkreślają w doku-
mencie swoje zaniepokojenie 
związane z  pojawiającymi się 
ostatnio doniesieniami medial-
nymi o rzekomym odsuwa-
niu w czasie realizacji drogi 
ekspresowej S-6 na odcinku 

Trójmiasto – Lębork – Słupsk 
– Koszalin.

-Droga S-6 jest kluczową 
inwestycją dla rozwoju gospo-
darczego i społecznego Pomo-
rza, a zwłaszcza jego zachod-
niej części. Sprawne i szybkie 
połączenie z Trójmiastem, 
a także z Pomorzem Zachod-
nim i Europą zdecyduje o przy-
szłości Ziemi Lęborskiej i jej 
mieszkańców. Brak tej drogi 

oznacza postępującą margina-
lizację regionu. Rada Miejska 
w Lęborku oczekuje pilnej re-
alizacji drogi S-6.Oczekujemy 
racjonalnego i szybkiego spo-
żytkowania dotychczasowych 
kosztownych i czasochłonnych 
przygotowań do realizacji tej 
inwestycji i wypełnienia podję-
tych w tym zakresie zobowią-
zań - czytamy w stanowisku 
miejskich radnych. (GB)

Stanowisko w sprawie S-6
SAMORZĄD | Radni miejscy z Lęborka przyjęli stanowisko w sprawie realizacji drogi 
ekspresowej S-6. Dokument to odpowiedź na doniesienia medialne, które mówią o opóźnie-
niu w realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji.
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O odżywianiu osób z cukrzy-
cą mówiła dietetyk, edukator 
diabetologiczny Ewa Dygasie-
wicz z Gdańska. Pielęgniarka 
środowiskowa Elżbieta Dzie-
ciuch przedstawiła z kolei 
zagrożenia występujące przy 
cukrzycy.W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie Stowarzy-
szenia Diabetyków i zapro-
szeni goście, m.in. doradca 
Burmistrza Lęborka Alicja 
Zajączkowska czy kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lęborku Elżbieta 
Michalska.

Cukrzyca na całym świecie 
zabija rocznie więcej osób niż 
np. rak piersi i prostaty razem 
wzięte (w wyniku powikłań 
cukrzycowych). Nazywana jest 
„cichym zabójcą”.Na świecie 
liczba chorych osiągnęła 422 

mln, czyniąc cukrzycę jedną 
z największych epidemii na-
szych czasów.

A dlaczego 14 listopada 
jest Dniem Walki z Cukrzy-
cą? W tym dniu, w 1891 roku 
urodził się Frederick Banting 
– kanadyjski lekarz, odkryw-

ca insuliny i jeden z najmłod-
szych laureatów Nagrody No-
bla w dziedzinie medycyny. To 
odkrycie (w 1921 roku) zmie-
niło życie wielu ludzi na całym 
świecie. Nie wielu pamięta, że 
jeszcze 100 lat temu cukrzyca 
np. typu 1 była bez wyjątków 

śmiertelną chorobą. Chorym 
przedłużano życie za pomocą 
bardzo restrykcyjnej diety – 
dla dorosłego około 300 kcal 
dziennie. Dzieci z tym typem 
cukrzycy nie przeżywały dłu-
żej niż rok. Śmierć następowa-
ła w wyniku śmierci głodowej 
lub w wyniku ostrego powi-
kłania tzw. kwasicy ketonowej. 
Dziś tę chorobę leczy się przez 
insulinoterapię.

To tyle z historii… Współ-
cześnie Światowy Dzień Wal-
ki z Cukrzycą (ustanowiony 
w 1991 roku przez Światową 
Organizację Zdrowia przy 
ONZ)ma na celu zwiększenie 
ogólnej świadomości społe-
czeństwa na temat cukrzycy, 
jej objawów oraz sposobów le-
czenia i zapobiegania (np. przy 
cukrzycy typu 2). (BG)

Spotkali się w Światowy 
Dzień Walki z Cukrzycą
RELACJA | 14 listopada na całym świecie obchodzony był Dzień Walki z Cukrzy-
cą. W tym  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Lębork zorganizowało w CH 
„Jantar” akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi i pomiar ciśnienia. Po 
południu diabetycy spotkali się w sali Inkubatora Przedsiębiorczości na edukacyj-
no-szkoleniowych wykładach o cukrzycy i umiejętności życia z tą chorobą.

Paweł Kołacz, ekspert do 
spraw rewitalizacji, rodowity 
lęborczanin, zaprezentował 
główne przedsięwzięcia za-
proponowane w Gminnym 
Programie Rewitalizacji. 
Z dokumentem można zapo-
znać się na stronie http://www.
lebork.pl/aktualnosci/oglosze-
nie-o-rozpoczeciu-konsultacji-
spolecznych/. 

-Zachęcamy do przeczytania 
GPRu, zgłaszania uwag za 
pomocą formularza – mówią 
urzędnicy miejscy z Lęborka.

Konsultacje GPR potrwają 
do 23 listopada. Dokument, 
uwzględniający wyniki kon-

sultacji, trafi do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Będzie podsta-
wą do aplikowania o środki 
finansowe, które pomogą pod-
nieść jakość życia w wyzna-
czonym terenie, przywrócić go 
do życia.

Mapa terenu zdegradowane-
go, który zostanie objęty pro-
cesem rewitalizacji znajduje 
się pod adresem: http://www.
lebork.pl/rewitalizacja/

Podręcznik do rewitalizacji, 
autorstwa ekspertów PZR: 
http://www.lebork.pl/rewitali-
zacja/

(BG)

„Lębork Północ” na debacie
SPOTKANIE | W ratuszu odbyła się debata podsumowu-
jąca diagnozę terenu zdegradowanego „Lębork Północ”.
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REKLAMA                                          15/2016/GM „Partnerskie” rondo
INWESTYCJA | Skrzyżowanie u zbiegu ulic Wrzosowej i Lwowskiej nosi teraz nazwę „Rondo Miasta Wołkowysk”. 
Nazwa nawiązuje do wieloletniej współpracy Lęborka z Wołkowyskiem na Białorusi.

Uchwałę przygotowano 
z inicjatywy Regionalnego 
Oddziału PPTK w Słupsku 
i Koła Przewodników PTTK 
w Lęborku. Celem było za-
akcentowanie współpracy 

z miastem Wołkowysk na 
Białorusi. Większość tamtej-
szych mieszkańców stanowią 
Polacy. Delegacja z Lębor-
ka od kilku lat uczestniczy 
w święcie  miasta Wołko-

wysk, a delegacja z tego 
miasta i przede wszystkim 
młodzież, także z zespołu 
regionalnego, przyjeżdża do 
Lęborka na Lęborskie Dni 
Jakubowe.

Urzędnicy podkreślają, że 
nazwa ronda nawiązuje do 
nazw ulic znajdujących już 
na tym terenie tj. ul. Wileń-
skiej, Grodzieńskiej i Lwow-
skiej. (GB)
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Cel konkursu to prezentacja 
dorobku artystycznego soli-
stów; popularyzacja śpiewa-
nia i kierunkowanie właści-
wego rozwoju muzycznego, 
promowanie własnej – autor-
skiej twórczości i ciekawych 
aranżacji znanych kolęd, pa-
storałek i piosenek o tematy-
ce zimowej. Organizatorom 
zależy również na wymie-
nie pomysłów, doświadczeń 

w zakresie upowszechniania 
śpiewu wśród dzieci i mło-
dzieży oraz promowaniu 
dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości artystycznej;

Biuro organizacyjne:Mło-
dzieżowy Dom Kultury ul. 
Różyckiego 2 84-300 Lębork 
www.mdklebork.tivi.net.
pltel./fax. (059) 8 621-645 
e-mail: mdklebork@wp.pl

(GB)

Zapowiedziano 
Festiwal Piosenki 
Zimowej
ZAPOWIEDŹ | Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w IX Po-
morskim Festiwalu Piosenki Zimowej Lębork 2017, który 
odbędzie się 14 stycznia 2017r. w Lęborskim Centrum Kul-
tury „Fregata”.

Konkurs Literacka Kuchnia 
odbywa się od 2009 roku, naj-
pierw był organizowany na 
poziomie szkolnym, potem 
miejskim, międzyszkolnym 
- wojewódzkim, od trzech lat 
uzyskał rangę ogólnopolską. 
W gdańskim Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelar-
skim we Wrzeszczu 27 paź-
dziernika 2016 pojawili się 
więc uczestnicy z 22 miast 
w Polsce, plus oczywiście re-
prezentanci Gdańska. Zgod-
nie z regulaminem, w czasie 
120 minut, dwuosobowa re-
prezentacja musiała przygo-
tować zakąskę i deser. Każdą 
potrawę w 3 egzemplarzach: 
jeden na stół konkursowy 
i dwa dla jury degustacyj-
nego. Było też jury literac-
kie, któremu młodzi adepci 
gastronomii wyjaśniali dla-
czego dokonali takiego a nie 
innego wyboru. Nagrody 
można było zdobyć w kilku 
kategoriach: zakąska, deser 
i design (wygląd) potrawy 
oraz za literackość, czyli za 
najlepszą opowieść o daniu.

 Grand Prix konkursu kuli-
narnego “Literacka kuchnia” 
zdobyli uczniowie z Zespołu 
Szkół Gastronomicznych im. 
Febronii Gajewskiej-Kara-
mać z Gorzowa Wielkopol-
skiego: Dariusz Serkis i Bar-
tosz Wiherek, przygotowani 
przez p. Piotra Kissona. Za-
wodnicy zachwycili zakąską: 
polędwicą z musem z dyni, 
prochem z pora, fondant 
z ziemniaka i marynowanej 
dyni, glassem z tymiankiem, 
sporządzonymi na podsta-

wie książki Francisa Scotta 
Fitzgeralda Wielki Gats-
by, oraz ciastkiem: zieloną 
magdalenką z krem herba-
cianym musem jagodowo-
malinowym z pianką, karme-
lizowaną gruszką z pudrem 
owocowym, kawiorem z her-
baty stworzonymi w oparciu 
o książkę Marcela Prousta 
W poszukiwaniu straconego 

czasu.  
Uczniowie z Zespołu Szkół 

Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu z Lęborka – 
Tomasz Cykman i Gabriela 
Płotka, z opiekunką – p. Bo-
żeną Zanewycz otrzymali dy-
plomy za uczestnictwo i ze-
stawy upominków. Lęborska 
delegacja przygotowała: po-
lędwiczkę wieprzową z kar-

melizowanymi marchewka-
mi i pure z groszku. Danie 
powstało tw oparciu o książ-
kę Ronalda Dahl : „Charlie 
i fabryka czekolady”. Jako 
deser podano czekoladowe 
brownie z nutą pomarańczy, 
malin i mięty, inspirowane 
utworem J.R.R. Tołkiena 
„Hobbit, czyli tam i z powro-
tem”. Anna Kłos

Literaci i poeci od kuchni
RELACJA | Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lę-
borka rywalizowali w ramach konkursu Literacka Kuchnia. Jego celem było przy-
rządzenie potrawy inspirowanej literaturą.

fo
t. 

A
nn

a 
K

ło
s



7|gle24.pl/aktualności Czwartek, 17 listopada 2016

REKLAMA                                                                 49/2016/PR

W trakcie wydarzenia pro-
mowano śledzika po łebsku, 
który oficjalnie został wpi-
sany do katalogu potraw 
regionalnych województwa 
Pomorskiego. Degustacja 
miała miejsce na targowi-

sku miejskim w Gdyni. Sto-
isko Łeby z przysmakiem 
rybnym Przedsiębiorstwa 
Rybnego ASAR cieszyło się 
dużą popularnością wśród 
zaproszonych gości i miesz-
kańców Gdyni. (GB)

Konferencja 
Smaki Kaszub
RELACJA| 9 listopada Centrum Informacji Turystycz-
nej w Łebie uczestniczyło w konferencji prasowej połą-
czonej z degustacją potraw regionalnych z regionu Gdyni 
i Kaszub Północnych w ramach projektu metropolitarne-
go NORDA. 
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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

Pitbull: Niebezpieczne
kobiety
Polska/Sensacyjny/ 135 min

W 2015 roku 40% funkcjo-
nariuszy przyjętych do policji 
stanowiły kobiety. Wśród nich 
są Zuza (Joanna Kulig) i Jadźka 
(Anna Dereszowska). Na drodze 
świeżo upieczonych policjantek 
los szybko stawia starszych kole-
gów po fachu: Gebelsa (Andrzej 
Grabowski) i Majamiego (Piotr 
Stramowski). Ich doświadczenie 
okaże się bezcenne w starciu 
funkcjonariuszek ze skorumpo-
wanymi przełożonymi, takimi jak 
Izabela Zych ps. Somalia (Mag-
dalena Cielecka) oraz brutalnym, 
przestępczym światem mafii 
„paliwowej”, której macki sięgają 
dalej niż można sobie wyobra-
zić… Życie prywatne bohaterek 
jest równie skomplikowane. 
Jadźka na co dzień zmaga się z 
nieobliczalnym mężem (Artur 
Żmijewski) – pracownikiem 
wywiadu skarbowego, powią-
zanym z mafią, natomiast Zuza 
niefortunnie wikła się w romans 
z Remkiem ps. Cukier (Sebastian 
Fabijański), socjopatycznym 
gangsterem, którego dziewczyna 
– Drabina (Alicja Bachleda-Curuś) 
właśnie wychodzi z więzienia…

Trolle
USA/Animacja,Familijny,
Fantasy/ 92 min

Tytułowe trolle to przepełnione 
radością życia, rozśpiewane 
stworki, które obdarzono bajecz-
nie kolorowymi włosami, układa-
jącymi się w niezwykłe fryzury. 
Magiczna kraina trolli zmieni się 
na zawsze, gdy jedna z jej miesz-
kanek, Poppy, wyruszy z misją 
ratunkową, która zaprowadzi ją 
w szeroki, nieznany dotąd świat.

Koncert Mikołajkowy odbę-
dzie się Hali Sportowej Szko-
ły w Łebie. Początek o godzi-
nie 10. Bilet wstępu kosztuje 
14 zł. Rezerwacja biletów od-
bywa się pod numerem telefo-
nu – 604755510.

Majka Jeżowska w 1978 
roku zdobyła nagrodę ZAKR
-u na Festiwalu Piosenki Ra-
dzieckiej w Zielonej Górze. 
W 1979 na Festiwalu w Opo-
lu uczestniczyła w konkursie 
premier, na którym otrzymała 
wyróżnienie za interesującą 
interpretację wykonywanych 
piosenek za „Nutka w nut-
kę”. Po tym sukcesie wydała 
swoją pierwszą płytę autor-
ską „Jadę w świat”, na której 
znalazły się jej przeboje „Od 
rana mam dobry humor”, ty-
tułowa „Jadę w świat” oraz 
„Najpiękniejsza w klasie”. 
Artystka ma od 1981 roku do 
1993 roku mieszkała w Sta-
nachj Zjednocznych. W 1982 
r. poślubiła gitarzystę Toma 
Logana i osiadła w Chicago. 

Dwa lata później zaśpiewa-
ła dobrze przyjętą piosenkę 
skomponowaną przez męża – 
„Rats on a Budget”, do której 
wideoklip wygrał międzyna-
rodowy festiwal teledysków 
niskobudżetowych w Saint-
Tropez, a następnie był emi-
towany w amerykańskiej tele-
wizji muzycznej MTV.

Równolegle ze swoją głów-
ną twórczością pop, Maria 
Jeżowska zajmuje się kompo-
nowaniem i wykonywaniem 
piosenek skierowanych do 
dzieci. W 1984 wykorzysta-
ła tekst Agnieszki Osieckiej, 
„A ja wolę moją mamę”, do 
którego skomponowała mu-
zykę i nagrała piosenkę pod 
tym samym tytułem dla III 
Programu Polskiego Radia. 
Piosenka ta uzyskała dużą po-
pularność, która skłoniła ją do 
wydania całej płyty pod tym 
samym tytułem. Wydawnic-
two okazało się dużym sukce-
sem i zostało sprzedane w 50 
000 egzemplarzy. (BG)

Majka Jeżowska w Łebie
ZAPOWIEDŹ | 1 grudnia w Łebie wystąpi piosenkarka Majka Jeżowska, autorka hi-
tów takich jak np. „A ja wolę moją mamę” i „Wszystkie dzieci naszę są”.

Premierowy projekt Leszek 
Kułakowski International Quin-
tet proponuje szeroki stylistycz-
nie program od „groove’owych” 
utworów, po wysublimowaną 
poetykę i zabawę brzmieniem. 
Naczelną ideą kompozycji jest 
kontrast, szukanie nowych barw 
pomiędzy instrumentami melo-
dycznymi: fortepianem, sakso-
fonem i trąbką. Kompozycje są 
nasycone osobnością L.Kuła-
kowskiego i posiadają jazzowy 
drive.

International Quintet Leszka 
Kułakowskiego wykona re-
pertuar  premierowy repertuar 
czerpiący z jazzowej tradycji, 
osadzony w  głównym  nurcie 
jazzu, opartym na intensywnym 
jazzowym drive.Leszek Ku-
łakowski  Quintet  feat. Andy 
Middleton w składzie:Leszek 
Kułakowski - fortepian, Andy 
Middleton - saksofony, Tomasz 
Sowiński -perkusja, Piotr Kuła-
kowski - kontrabas,Jerzy Małek 
- trąbka, flugelhorn

Leszek Kułakowski - kompo-
zytor, pianista jazzowy, nazywa-
ny przez krytykę „wizjonerem 
jazzu”, teoretyk muzyki, peda-
gog, profesor zwyczajny klasy 
kompozycji i twórca akademic-
kiego jazzu w  gdańskiej Akade-
mii Muzycznej.  Kułakowski to 
artysta o ogromnej wyobraźni 

muzycznej, kreatywnie ekspe-
rymentował  ze swoją muzyką, 
także  inspirując się Chopinem, 
folklorem kaszubskim, Trzecim 
Nurtem, projektam komedowski-
mi z yassowcami i aranżacjami 
Komedy na orkiestrę symfonicz-
ną dla Tomasza Stańki. Laureat 
płyty roku „Eurofonia” w ankie-
cie Jazz Forum  w 2000r. W do-
robku kilkanaście aurorskich płyt 
CD.Andy Middleton – wybitny, 
nowojorski saksofonista, aran-
żer, kompozytor  reprezentujący 
nową generację  amerykańskie-
go jazzu- wykształcony, błysko-
tliwy, nawiązujący do jazzowej 
tradycji, wirtuoz saksofonu, ob-
darzony petężnym, jazzowym 
soundem. Wspłópracował z: 
Billy Hart, Maria Schneider, Ri-
chie Beirach, Bob Mintzer, Bill 
Evans, John Abercrombie, Lio-

nel Hampton.
Andy Middleton – wybitny, 

nowojorski saksofonista, aran-
żer, kompozytor reprezentujący 
nową generację amerykańskiego 
jazzu- wykształcony, błyskotli-
wy, nawiązujący do jazzowej 
tradycji, wirtuoz saksofonu, ob-
darzony petężnym, jazzowym 
soundem. Wspłópracował z: 
Billy Hart, Maria Schneider, Ri-
chie Beirach, Bob Mintzer, Bill 
Evans, John Abercrombie, Lio-
nel Hampton.

Tomasz Sowiński - wybitny 
muzyk jazzowy średniego po-
kolenia, perkusista, Perkusista, 
lider i założyciel Collective 
Improvisation Group, zespołu 
o świeżym, awangardowym 
brzmieniu.Od 2006 wykłada 
w Studium Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej w Akademii Muzycz-

nej w Gdańsku.
Jerzy Małek - znakomity trę-

bacz. Występował i nagrywał 
ze Zbigniewem Wegehauptem, 
Michałem Urbaniakiem, Zbi-
gniewem Namysłowskim, Ja-
nuszem Muniakiem, Tomaszem 
Szukalskim, Henrykiem Miśkie-
wiczem, Cezarym Konradem. 
Laureat Grand Prix konkursu 
Jazz Juniors 1999 w Krakowie 
i nagrody indywidualnej Jazzu 
nad Odrą w 2000 r.

Piotr Kułakowski - czołowy 
polski kontrabasista, absolwent 
Akademii Muzycznej w Kato-
wicach (2004) wydz. Jazz i Muz. 
Rozrywkowa w klasie J. Nie-
dzieli. Założyciel i lider zespołu 
DePrezes Quartet z którym zajął 
I Miejsce w: VII Ogólnopolskim 
Konkursie Standardów Jazzo-
wych w Siedlcach 2003, oraz 
nagrodę dla najlepszego zespołu 
w VI Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Młodych Zespołów Jazzo-
wych i Bluesowych w Gdyni 
2003.

Bilety na koncert w cenie 15 
złotych dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 oraz 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” przy al. Niepodle-
głości 6. Organizatorzy zachęca-
ją do wcześniejszego nabywania 
wejściówek. (BG)

Komeda Jazz Festiwal w Lęborku
JAZZ | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert w ramach XXII Komeda Jazz Festiwal. W sobotę, 19 
listopada 2016 roku, na scenie w Kinie Fregata zaprezentuje się Leszek Kułakowski Quintet z wybitnym amerykańskim 
saksofonistą – Andy Middletonem. Początek koncertu o godzinie 18:00.

CzwarTek, 17.11.2016
15:30 - Zakwakani
17:15 - Pitbull. Niebezpieczne                
kobiety
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne
              kobiety

PiąTek, 18.11.2016
15:45 - Trolle
17:30 - Przełęcz ocalonych
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne                 
kobiety

SoboTa, 19.11.2016
18:00 - Koncert Komeda 
              Jazz Festiwal
20:30 - Pitbull. Niebezpieczne
              kobiety

Niedziela, 20.11.2016
13:45 - Trolle
15:30 - Trolle
17:15 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

PoNiedziałek, 21.11.2016
20:00 - Przełęcz ocalonych

wTorek, 22.11.2016
18:00 - Trolle
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

Środa, 23.11.2016
18:00 - Trolle
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

CzwarTek, 24.11.2016
18:00 - Trolle
20:00 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

PiąTek, 25.11.2016
Kino nieczynne

SoboTa, 26.11.2016
15:45 - Vaiana. Skarb oceanu 2D
             - PREMIERA
18:00 - Vaiana. Skarb oceanu 3D
20:15 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

Niedziela, 27.11.2016
15:45 - Vaiana. Skarb oceanu 2D 
18:00 - Vaiana. Skarb oceanu 3D
20:15 - Pitbull. Niebezpieczne 
              kobiety

PoNiedziałek, 28.11.2016
Kino nieczynne
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Zysk z działalności ope-
racyjnej Grupy Energa 
w III kwartale 2016 r. 
wzrósł w stosunku do III 
kwartału ub. r. o 41 mln 
zł - do 313 mln zł, a wynik 
netto zwiększył się do 190 
mln zł, ze 168 mln zł rok 
wcześniej. Na zwiększe-
nie wyniku operacyjnego 
i netto wpłynęło rozwiąza-
nie odpisu aktualizującego 
wartość środków trwałych 
w budowie w wysokości 
110 mln zł w spółce zależ-
nej Elektrownia Ostrołęka 
SA. Miało to związek z od-
mrożeniem projektu budo-
wy nowego bloku energe-
tycznego w Ostrołęce.

Przychody Grupy Ener-
ga ze sprzedaży wyniosły 
2 436 mln zł i były niższe 
w stosunku do III kwarta-
łu 2015 roku o 96 mln zł 
(spadek rok do roku o 4 
proc.).

Spadek przychodów wy-
stąpił w Segmencie Wy-

twarzania (o 17 proc.) 
i Dystrybucji (o 4 proc.). 
W pierwszym z nich 
to przede wszystkim 
skutek najniższych 
w historii cen praw ma-
jątkowych oraz utrata 
wsparcia w postaci zie-
lonych certyfikatów dla 
energii wyprodukowanej 
w elektrowni wodnej we 
Włocławku. Natomiast 
na Segment Dystrybucji 
wpłynął głównie  mniej-
szy wolumen dystrybu-
owanej energii elektrycz-
nej (o blisko 2 proc.) 
oraz spadek przychodów 
z przyłączy o prawie 11 
mln zł, wobec analogicz-
nego kwartału 2015 roku 
(tj. o 46 proc.).

Wzrost przychodów 
(o 2 proc.) odnotował 
Segment Sprzedaży, co 
było głównie efektem 
wyższego o 3proc. łącz-
nego wolumenu sprzeda-
ży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy w III 
kwartale wyniosła 439 mln 
zł i spadła o 12 proc. w po-
równaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

-Sektor energetyczny 
przechodzi transformację, 
a wraz z nim i nasza Grupa. 
Odpowiedzią na te zmia-
ny i wymagające warunki 
rynkowe będzie nasza stra-
tegia rozwoju na najbliższe 
lata, która wprowadzi nas 
na nową ścieżkę rozwoju, 
a tym samym wzrostu war-
tości Grupy, w tym dla ak-
cjonariuszy – mówi Dariusz 
Kaśków, prezes Zarządu 
Energa SA. – Równolegle 
rozpoczęliśmy optymaliza-
cję naszej struktury orga-
nizacyjnej, aby skutecznej 
zarządzać liniami bizneso-
wymi, uprościć procedury 
i zapewnić większą ela-
styczność w działaniu, co 
ułatwi realizację strategii.
(BG)

Stabilne wyniki finansowe Grupy Energa
W trzecim kwartale 2016 roku Grupa Energa zanotowała wyższy zysk netto, stabilne wyniki w kluczowym Segmencie Dystry-
bucji oraz wzrost sprzedaży energii elektrycznej. Na niższe przychody i poziom EBITDA wpływ miały głównie historycznie 
niskie ceny zielonych certyfikatów oraz utrata wsparcia dla elektrowni wodnej we Włocławku. Energa skupia się na optyma-
lizacji działania: rozpoczęła wdrażanie nowego modelu biznesowego Grupy, a pojutrze przedstawi nową strategię rozwoju.  
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Niebieskopióry oszust 
i amerykański najeźdźca
Puchacz, cały przemoczony 
spogląda na każdego, kto 
wchodzi do budynku. Pod 
jego czujnym okiem człowiek 
strząsa z kurtki wodę. 

Dziś w Charzykowach, tak samo, jak na ca-
łych Kaszubach, bezlitośnie pada. Nie jest to 
idealny czas na wędrowanie po Zaborskim 
Parku Krajobrazowym. Trudno, słowo się 
rzekło, nie ma się co teraz wycofywać. 

Wchodzę po schodach poszukując Graży-
ny Jaszewskiej, która ma być dziś moją prze-
wodniczką po Parku. Żywię się nadzieją, że 
zaprowadzi mnie do miejsca, w którym uj-
rzę największą sowę w Polsce, i jak niektórzy 
twierdzą – na świecie. 

Puchacz jest symbolem Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego. Zdaje się pilnować wejścia 
do budynku w Charzykowach. Jego wizeru-
nek na zawieszonej tabliczce tylko wyostrza 
apetyt – chciałoby się go – żywego, w na-
turze, ujrzeć na własne oczy. Bo przecież... 
Rozpiętość skrzydeł – nawet do 180 cm. To 
musi robić wrażenie. Na terenie Parku znaj-
duje się kilka osobników tej niezwykle rzad-
kiej sowy.

Tymczasem Grażyna zaprasza do firmowej 
terenówki. Będę dziś jej towarzyszył w co-
dziennej pracy w terenie. Wycieraczki pra-
cują na szybkich obrotach, Grażyna pewnie 
prowadzi duże auto. Wjeżdżamy do lasu.

BRDA, oKoLiCE REZERwAtu 
„mAŁE ŁowNE”.  ZimoRoDEK

Grażyna Jaszewska jest ornitologiem 
pracującym w Zaborskim Parku Krajobra-
zowym. Jej największą pasją są zimorodki. 
Badania nad populacją lęgową tego nie-
wielkiego i bajecznie kolorowego ptaka 
prowadzi od końca kwietnia do początku 
września. 

Zimorodek jest jednym z najbarwniej-
szych ptaków w Polsce. Jednak mimo swe-
go jaskrawego ubarwienia niełatwo go 
zauważyć, gdy w bezruchu czatuje na zdo-
bycz. Urzekający niebieski i turkusowy kolor 
na grzbiecie to – jak mówi Grażyna: „jedno 
wielkie oszustwo, za które nie wiadomo 
kogo winić”. Odbierana przez nas barwa to 
tylko zjawisko załamania światła, tak zwa-
ny efekt Tyndala. W rzeczywistości pióra na 
grzbiecie zawierają barwnik czarny.

Tymczasem deszcz zdaje się okazywać 
nam odrobinę życzliwości. Gdy zatrzymuje-
my się nad Brdą na chwilę ustaje.  Grażyna 
prowadzi do wysokiej skarpy na brzegu rze-
ki. Pokazuje otwory w ziemi, norki.

- Do gniazdowania zimorodek potrzebuje 
piaszczystych i urwistych brzegów, w któ-
rych wygrzebuje norę.

Norki wygrzebywane są poziomo w skar-
pie. Podziemny korytarz kopie zarówno 
samiec jak i samica, posługując się głównie 
dziobem. Wejście do gniazda ma średnicę 

od 8 do 12 cm, natomiast korytarz liczy je-
den metr długości i zakończony jest komorą 
lęgową. Z czasem w gnieździe gromadzą się 
ości i łuski ryb. Norka może być wykorzysty-
wana kilkakrotnie. 

Od strony lądu, „od góry” widzimy wygrze-
bane dziury w ziemi. To leśne drapieżniki 
– lisy, wydry lub wizony (czyli norki ame-
rykańskie) próbowały dobrać się do lęgów. 
Czy im się to udało? Nie wiadomo. Pozostał 
po ich działalności „zbrodniczy” ślad.

Jednak nie tylko drapieżniki stanowią nie-
bezpieczeństwo dla tego ptasiego elegan-
ta. Jak to zwykle bywa, największym zagro-
żeniem jest człowiek.

Nietrudno się domyślić, że zabójcze dla zi-
morodka mogą być regulacje brzegów. Ale 
nie tylko. Również usuwanie z koryta rzeki 
przewróconych drzew. Z punktu widzenia 
kajakarza, powalone wykroty to niepo-
trzebna przeszkoda, którą – nie wiedzieć 
dlaczego, musi pokonać. 

- Po co zimorodkowi ten cały bałagan, 
gałęzie pośrodku rzeki? - zapyta ktoś, kto 
wścieka się, że nie może sobie spokojnie po-
pływać kajakiem, wciąż musi kombinować, 
omijać przeszkody.

Zimorodek jest łowcą, żywi się rybami. 
W zasadzie należałoby rzec – maleńkimi 
rybkami. Gałęzie, pnie lub konary wystające 
nad powierzchnię wody służą mu jako sta-
nowiska łowieckie tzw. ,,czatownie”. Z brze-
gu nie dałby rady dopaść ofiary. Poza tym 
dają cień, który likwiduje refleksy na wodzie 
ułatwiając obserwację zdobyczy pływającej 
pod jej powierzchnią. 

Co więcej, ta maleńka rybka w dziobie 
niebieskiego dżentelmena może oznaczać 
więcej niż by się na pozór wydawało. Tak jak 
u ludzi zwykłe świecidełko bywa zaręczy-
nowym pierścionkiem lub małżeńską ob-
rączką, tak rybka cementuje związek dwóch 
niebieskich mieszkańców nadrzecznych 
brzegów. Gdy jej zabraknie, tak zwany suk-
ces lęgowy może się nie wydarzyć.

To nie wszystko. Człowiek na różne sposo-
by wchodzi w drogę zimorodkowi.

- Podczas prac terenowych obserwuję, że 

piaszczyste skarpy są miejscem, gdzie kaja-
karze najchętniej wysiadają w celu urządze-
nia sobie pikniku. Długotrwałe przebywa-
nie w miejscach lęgowych zimorodka, może 
być przyczyną zaburzenia cyklu karmienia, 
który prowadzi do głodzenia piskląt – tłu-
maczy Grażyna Jaszewska. 

W Polsce liczebność par lęgowych zimo-
rodka szacowana jest na 2,5 – 6 tysięcy par. 
W Borach Tucholskich zimorodka spotkać 
można nad niemal wszystkimi większymi 
rzekami i jeziorami o urwistych brzegach. To 
jednak nie znaczy, że jest pospolity – wręcz 
przeciwnie. To my, na Pomorzu, mamy wy-
jątkowe szczęście. Na większości obszarów 
naszego kraju ptak ten jest bardzo rzadki.

JEZioRA, RZEKi. RAKi. 
BAŁAGAN w woDZiE

Zawsze myślałem, że uszczypnięcie przez 
raka jest bolesne tylko w książkach dla ma-
łych dzieci. Bo co może człowiekowi zrobić 

takie niewielkie żyjątko?
- Może boleśnie uszczypnąć, możesz mi 

wierzyć – śmieje się Grażyna pokonując te-
renówką kolejne błota i kałuże. 

Opowiada, jak niegdyś wybrała się z zespo-
łem naukowców, by sprawdzić, czy w jed-
nym z jezior „przyjęły się” wpuszczone tam 
raki szlachetne. Był późny wieczór, zapadł 
już zmrok. Podzielili się, Grażyna podeszła 
do jednego ze specjalnych koszy służących 
do chwytania raków i wsadziła tam rękę. 
W tej chwili leśną głuszę rozdarł przeraźliwy 
wrzask. Wrzask człowieka, uszczypniętego 
przez zagrożonego wymarciem raka szla-
chetnego.

Na Pomorzu współcześnie występują przy-
najmniej cztery gatunki raków: rak szlachet-
ny, rak błotny, rak sygnałowy i rak pręgowa-
ty. Pierwsze dwa są rodzime, pozostałe to 
gatunki obce. W drugiej połowie XIX wieku 
rak szlachetny był masowo odławiany na 
Kaszubach. Dla przykładu: w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego z samego 
tylko powiatu chojnickiego eksportowano 
ponad 5 ton raków rocznie. Dziś trudno to 
sobie wyobrazić. Dlaczego? 

Nastąpiła epidemia dżumy i inwazja ame-
rykańskich „pręgusów”. 

Jak tłumaczy Mariusz Grzempa, kierownik 
Zaborskiego Parku Krajobrazowego, roz-
wój transportu morskiego i handlu między 
Ameryką Północną a Europą, doprowadził 
do zawleczenia w wodach balastowych 
statków śmiertelnej dla europejskich raków 
dżumy raczej. Choroby, która w całej Eu-
ropie, w zaledwie sto lat, doprowadziła do 
zagłady populację rodzimych raków. Wywo-
łuje ją niewielki grzybopodobny organizm, 
zaliczany do grupy lęgniowców. W przypad-
ku zarażenia raków rodzimych powoduje 
ich śmierć. 

Śmiercionośne lęgniowce z portów nad-
morskich przedostały się szybko do wód 
słodkich niemal w całej Europie, siejąc spu-
stoszenie wśród rodzimych populacji raków. 
Wobec spadających dochodów z odłowów 
tych skorupiaków, pod koniec XIX wieku 

ZimoRoDEK
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podjęto decyzję o sprowadzeniu ich ame-
rykańskich kuzynów – raków pręgowatych, 
które są odporne na szalejącą w raczym 
świecie epidemię dżumy.

To był gwóźdź do trumny dla naszych, 
rodzimych raków. „Pręgusy” szybciej przy-
stępują do rozrodu, wydają więcej potom-
stwa i przenoszą dżumę raczą, same na nią 
nie chorując. Skutecznie konkurują z rakiem 
szlachetnym, wypierając go z dotychczaso-
wych siedlisk. Są odporne na zanieczyszcze-
nia, przystępując do rozrodu nawet w wo-
dach dość silnie zabrudzonych. 

Mariusz Grzempa przywołuje dane staty-
styczne ukazujące tempo niekorzystnych 

zmian: na Pomorzu rak szlachetny występo-
wał w 1900 r. na 474 stanowiskach, w 1960 
na 135, a w 2010 już tylko w 36 jeziorach i 1 
rzece. Jeśli zaś chodzi o raka pręgowatego 
-  w 1901 r. na początku inwazji znane były 
zaledwie 4 stanowiska, w 1939 r. - 23, w la-
tach 1950-1975 już 101, a w 2010 r. 856. 

Mariusz Grzempa wskazuje, że „końca in-
wazji raków amerykańskich nie widać, a ra-
ków rodzimych ubywa”. Problem jest dość 
złożony i nie należy go sprowadzać tylko do 
inwazji gatunku obcego.

- Problemem jest też niszczenie siedlisk. 
To co melioranci nazywają konserwacją 
i udrażnianiem rzek, często jest po prostu 
niszczeniem miejsc bytowania raków. Ich 
drobne kryjówki znaleźć można gdzieś pod 
kamieniem, kłodą próchniejącego w korycie 

rzeki drewna lub korzeniami drzew rosną-
cych na brzegu. A rolnik nie lubi jak wody 
w rzece jest za dużo, dlatego robi wszystko, 
aby jej nadmiar szybko spłynął w dół. Rzeki 
się pogłębia, prostuje, usuwa nadwodne za-
drzewiania. Nad jeziorami dzieje się podob-
nie. Najlepiej aby wszędzie był „porządek”, 
czysty piasek i wygodne plaże, bez trzcin, 
gałęzi i korzeni drzew.

W 2010 i 2011 r. na terenie Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego realizowano projekt 
hodowli raków szlachetnych. W czerwcu 
każdego roku ze środowiska naturalnego 
odławiano samice z podwieszonymi pod od-
włokiem jajami i umieszczano je w specjal-
nym sadzu hodowlanym. Po wyhodowaniu 
„młodego pokolenia” raków wypuszczano je 
do wytypowanych wcześniej wód. 

Wybierano takie, w których nie brakuje 
przyrodniczego „bałaganu”. 

ŚCiEżKA PRZyRoDNiCZo-
oRNitoLoGiCZNA KoKoSZKA. 
oPowiEŚCi o BAŁAGANiE 
CiĄG DALSZy

Grażyna zatrzymuje auto na skraju pola 
przy granicy lasu. Po chwili stoimy na cza-
towni – specjalnej wieży, z której rozciąga 
się widok na podmokłą łąkę. Budka jest za-
daszona, co nie pozostaje bez znaczenia wo-
bec faktu, że wciąż leje jak z cebra.

Grażyna opowiada o błotniaku stawowym, 
któremu zagrażały chemikalia używane 
przez rolników – wpływały na to, że skorup-
ka jaj błotniaka była tak słaba, że drapieżniki 
te nie mogły „utrzymać lęgu” do momentu 
wyklucia się młodych. Teraz jest już znacznie 
lepiej... Ornitolog opowiada również o tań-

cach godowych perkozów dwuczubych. Sa-
miec z wyłowionym zielskiem w dziobie 
stara się przypodobać samicy... Rozmawia-
my również o wildze, którą trudno dostrzec, 
o monumentalnych bielikach, których widok 
zapiera dech w piersiach, a kiedy rozmowa 
schodzi na gągoła – kaczkę, która składa jaja 
w dziupli (kaczka dziwaczka, co nie chce za-
kładać gniazda w szuwarach), staje się jasne, 
że wracamy do tematu „bałaganu”. 

Bo dziuple mają to do siebie, że dla wie-
lu stanowią w lesie właśnie niepotrzebny 
„bałagan”. Stare drzewa są dziuplaste „same 
z siebie”. Ale stare drzewa to z punktu wi-
dzenia gospodarki leśnej, marnotrawstwo 
materiału na deski. Siedlisko chorób, które 
zagrażają drzewom , które mają być zdrowe, 
proste i nadające się na deski. Stare, chore, 

dziuplaste, powykręcane na wszystkie stro-
ny drzewa to nic innego, jak bałagan w le-
śnych uprawach.

Jednak dziuple nie zawsze powstają same 
z siebie. Czasem pojawiają się w pniach na 
skutek ciężkiej pracy...

- Dzięcioł czarny to taki leśny czyścioszek, 
praktycznie co roku wykuwa sobie nową 
dziuplę, a starą pozostawia dla innych miesz-
kańców lasu – opowiada Grażyna. - Stanowi 
ona wówczas schronienie dla wielu gatun-
ków ptaków, między innymi dla gągołów, 
nurogęsi, dla sów. Gdyby nie to, że dzięcioł 
wykuwa te dziuple, gatunki te nie miałyby 
miejsc lęgowych.

No tak, ale dzięcioł – leśny deweloper bu-
dujący mieszkania, nie robi tego z dobroci 
serca. Ma w tym interes. Żywi 
się kornikami, których po-
szukuje pracowicie rąbiąc 
dziobem w drewno. A korniki 
– jak wiadomo, to utrapienie 
leśników. Stare drzewa, za-
atakowane przez te owady, 
to – z jednej strony stół bie-
siadny dla dzięciołów, z dru-
giej zaś – to zagrożenie dla 
pozostałych, młodych i zdro-
wych drzew, których los ma 
dopełnić się w tartaku. 

- W Borach Tucholskich, na bardzo ubogich 
glebach rosną sosny zwykle w wieku do 80 
lat. Charakteryzują się tym, że nie uświad-
czymy tam dziupli, zwykle są to zdrowe 
drzewa więc też dzięcioł nie ma tam czego 
szukać – tłumaczy Grażyna, i podsumowuje: 

- Walka z kornikami może się skończyć tym, 
że zabraknie dzięciołów, nie będzie dziupli, 
nie usłyszymy w lesie pohukiwania sowy, 
nie zobaczymy wielu gatunków.

Czas kończyć wycieczkę. Umawiamy się 
na jutro, Grażyna obiecuje, że – w związku 
z wykładem o nietoperzach, pokaże mi bała-
gan w środku lasu, w którym każdy kamień 
pełni swoją rolę.

Żeby tylko nie padało.
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GRAżyNA JASZEwSKA PRZy 
SKARPiE, w KtóREJ ZNAJDuJĄ 
Się NoRy ZimoRoDKów
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Bezdomny ślepiec 
i domek z kart

Nic z tego. Nadzieje na po-
godę okazują się całkowicie 
płonne. od rana złośliwa 
aura zdaje się głośno śmiać z 
ambitnych planów poznawa-
nia Zaborskiego Parku Kra-
jobrazowego. Czyli: leje nie 
mniej niż wczoraj. 

Niezrażeni tym faktem wsiadamy z Gra-
żyną do auta i ruszamy. 

Dziuple, jak mówi Grażyna – nawiązując 
do naszej wczorajszej rozmowy, służą nie 
tylko ptakom, ale i ssakom.

- Są też letnim domem dla nietoperzy, 
w których następuje rozród tych zwierząt. 
Ale – jeśli chodzi o nietoperze, to najwięk-
szy problem leży gdzie indziej...

oSADA KuLKi, hiBERNAKuLum.

Tym razem zatrzymujemy się w środku 
lasu, w miejscu niczym się nie wyróżniają-
cym. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. 

Po chwili dostrzegam coś w rodzaju nie-
wielkiego pagórka, z którego wystaje... 
komin? 

W międzyczasie Grażyna kontynuuje 
przerwany wczoraj wykład o nietoperzach:

- Powodem znikania nietoperzy z krajo-
brazu jest to, że budynki są szczelnie za-
mykane, a nietoperze nie mają dostępu 
do wnętrza. Kiedyś budownictwo na Ka-
szubach było inne, nietoperze znajdowały 
różne dziury i zakamarki, mogły przezi-
mować w piwnicy czy na strychu. Obec-
nie szczelnie zamykamy strychy, żeby nie 
wszedł nam żaden drapieżnik, broń Boże 
żeby nie pojawiły się nietoperze, bo jesz-
cze nabrudzą... Nietoperze produkują duże 
ilości odchodów – guana, które, nota bene, 
jest świetnym nawozem dla roślin donicz-
kowych czy w ogrodzie. Ale dziś traktuje-

my je jako zanieczyszczenie, i nie chcemy 
mieć pod swoim dachem tych zwierząt.

Znajdujemy się w starej osadzie leśnej.
- Stał niegdyś tutaj dom, prawdopodob-

nie robotnika leśnego. Został zburzony. 
Piwnica była wymurowana z kamienia. 
W 2008 roku podjęto decyzję, żeby założyć 
tu hibernakulum...

Zbudowano kopułę, która jest widoczna 
i przypomina pagórek, w środku w tej piw-
nicy zamontowano ścianki z cegły dziu-
rawki. W te dziury wchodzą zimą nietope-
rze. Wlatują do środka przez wąską szparę 
w tym, co przypomina komin. Trudno w to 
uwierzyć, ale faktem jest, że – jako stwo-
rzenia „słabowidzące”, namierzają tę nie-
wielką szparę za pomocą echolokacji.

W pierwszym roku po zbudowaniu hiber-
nakulum, nietoperzy było osiem. Z roku na 

rok jest ich coraz więcej – w lutym przy-
rodnicy wchodzą do środka, żeby je po-
liczyć. W zeszłym roku naliczyli osiemna-
ście zwierząt.

- To ma być taka rekompensata za brak 
dostępnych piwnic, w których mogłyby 
zimować – podsumowuje Grażyna.

Pozostaje temat letnich rezydencji 
skrzydlatych ssaków. Czy również w tym 
przypadku mogą liczyć na rekompensaty 
z tytułu niedoboru dziuplastych pni?

Grażyna prowadzi do drzew, które rosną 
obok przykrytej kopułą piwnicy. Wiszą na 
nich cenentowo-styropianowe, walcowa-
te budki.

- Są tak wykonane, żeby został zachowa-
ny mikroklimat, chłodne miejsce, jakby 
w piwnicy czy jaskini. Kiedy pierwszy raz 
wieszaliśmy te budki, po miesiącu były już 
zasiedlone w około osiemdziesięciu pro-
centach. Ich producent mówił, że w po-
równaniu do drewnianych schronów są 
bardzo wytrzymałe – to ważne, bo dzię-
cioł często rozkuwa drewniane budki dla 

nietoperzy, i to powoduje, że zamieszkują 
je ptaki. Zastrzegał, że są niedostępne dla 
dzięcioła, a tu jak widzimy, dzięcioł daje 
radę... - śmieje się pani ornitolog.

Rzeczywiście, wyraźnie widać pozosta-
łości po pracy dzięcioła. Nie chce się wie-
rzyć, że ten ptak jest w stanie wykuć dziurę 
w cementowej ściance.

Rozglądam się bacznie wiedząc, że to 
niepozorne dla spacerowicza lub grzybia-
rza miejsce, skrywa jeszcze więcej tajem-
nic. Mijamy mały zbiorniczek wodny.

- To miejsce rozrodu płazów.
Wokół sporo korzeni.
- To są karpy, wykopane z ziemi i ułożone 

w tym miejscu korzenie ściętych drzew. To 
schronienie dla płazów i gadów. A tamta 
hałda kamieni też nie jest przypadkowa, 
zimują w niej płazy...

Teraz zupełnie inaczej wygląda śródleśna 
polana. Wszechobecny jest na niej „bała-

gan”. To „bałagan” przemyślany, mający 
służyć mieszkańcom lasu, uczyniony ręką 
człowieka. Fachowo mówi się na to: ochro-
na czynna. 

Dlaczego właśnie tutaj, obok nietoperzy, 
urządzono schronienia dla płazów i ga-
dów?

- Podczas prac przy hibernakulum natra-
fiono na traszkę grzebieniastą, grzebiusz-
kę ziemną... To taka mała żabka, która się 
zagrzebuje w ziemi... I tak powstał pomysł, 
żeby dla nich to wszystko tutaj urządzić, 
cały ten, jak mówisz, „bałagan” – tłumaczy 
Grażyna uruchamiając silnik samochodu. 

Przed nami kolejny przystanek w przy-
rodniczej podróży po Zaborskim Parku 
Krajobrazowym.

REZERwAt NAwioNEK i oKoLiCE. 
LoBELiA wRAStA 
w PiASEK NitECZKAmi

Tym razem zatrzymujemy terenówkę 
w pobliżu jeziora.

- Na terenie Zaborskiego Parku Krajobra-
zowego jest siedem jezior lobeliowych. 
W Polsce jest zaledwie 180 takich jezior. 
Jeziora lobeliowe stanowią zaledwie 2 pro-
cent wszystkich jezior w Polsce. Znajdują 
się głównie na Pomorzu, w okolicach ta-
kich miejscowości, jak Kościerzyna, Brusy, 
Chojnice, i w województwie zachodniopo-
morskim w okolicach Złocieńca i Bobolic.

Wychodzimy z lasu na brzeg jeziora Czar-
nego. Roztacza się widok, który pewnie 
byłby ładny, gdyby nie fakt, że na głowy 
spadają nam hektolitry wody. Leje nie-
ustannie.

Jeziora lobeliowe. Czym różnią się od in-
nych?

 - Ich nazwa pochodzi od roślinki porasta-
jącej brzegi. To lobelia jeziorna. Jest bar-
dzo wrażliwa na zanieczyszczenia.  Nawet 
niewielki ich dopływ, który mógłby użyź-
nić dno jeziora spowodowałby, że lobelia 
z danego siedliska by znikła. 

Grażyna wskazuje dłonią na porastają-
ce dno małe zielone roślinki. Są dosko-
nale widoczne w przejrzystej wodzie. Tu 
bałaganu nie uświadczysz - biały piasek 
na dnie sprawia wrażenie, jakby ktoś tu 
wysprzątał i powsadzał sadzonki... Czysta 
woda, biały piasek... Gdyby było lato, pew-
nie trudno byłoby się oprzeć chęci zażycia 
kąpieli w tym miejscu.

Teraz, pod koniec chłodnego paździer-
nika, oglądamy tę rzadką roślinę w jej zi-
mowej postaci, wiosną tworzy ona kwiato-
stany, które wystają ponad powierzchnię 
wody. Lobelia ma białe kwiaty, które mogą 
też „wpadać” w kolor niebieski. Jest bardzo 
wrażliwa na zawirowania wody, dlatego 
kąpiel w tych jeziorach jest zabroniona. 

- Lobelia ma takie korzenie, jak korzon-
ki przybyszowe cebuli, to są takie białe 
niteczki. Jeśli więc falowanie wody może 
wyrywać z dna te rośliny, to co dopiero ką-
piele, stopa ludzka.

Jak tłumaczy Grażyna, występowanie lo-
belii jeziornej oznacza, że takie jezioro jest 
bardzo czyste, o wysokiej przezroczystości 

oSADA KuLKi. 
BAŁAGAN w LESiE - 
miEJSCE ZyCiA 
GADów i PŁAZów.
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i jest bardzo ubogie w substancje odżyw-
cze. To tak zwane jezioro oligotroficzne. 

- Spójrz na brzeg tego jeziora, widzisz że, 
że pas szuwarów jest bardzo wąski albo nie 
ma go wcale.

Jeziorom lobeliowym zagraża dopływ 
substancji biogennych: azotanów, fosfora-
nów. I wcale nie musi się to odbywać po-
przez wprowadzanie do wody zanieczysz-
czeń. Wystarczy wyciąć las na brzegu.

- A jaki związek ma las na brzegu z zawar-
tością substancji biogennych w wodzie? - 
zapyta ktoś, komu zamarzą się pieniądze 
ze sprzedaży desek pochodzących z drzew 
rosnących przy brzegu lobeliowego jezio-
ra.

Grażyna tłumaczy: 
- Jeśli brzegi jeziora są strome, wówczas 

wycięcie drzew spowodowałoby spływ 
ściółki do wody. Próchno użyźniłoby je-
zioro – doszłoby do eutrofizacji. Lobelia 
jeziorna by znikła. Woda nie byłaby już tak 
przejrzysta.

JEZioRo ZmARŁE. 
PoDwoDNE ŁĄKi. DomEK Z KARt

Brniemy w deszczu przez las, po kilkuset 
metrach docieramy do kolejnego śródle-
śnego jeziorka. 

- Oprócz jezior lobeliowych w Zaborskim 
Parku Krajobrazowym występują również 
jeziora ramienicowe – informuje Grażyna.

Jezioro, jak jezioro. Może i byłoby ładne, 
gdyby nie... Wiadomo, co. Naciągam na 
głowę kaptur. Grażyna dalej tłumaczy:

- Jeziora ramienicowe charakteryzują się 
tym, że na ich dnie tworzą się podwodne 
łąki, w skład których wchodzą glony. Ale ra-
mienice to nie są zwykłe glony, to szlachta 
wśród glonów – śmieje.

W łąkach podwodnych znajduje schro-
nienie wiele gatunków ryb i skorupiaków.

Przyglądamy się dnu jeziora. 
- Charakteryzuje się takim ładnym, białym 

dnem, gdyż osady tych jezior bogate są 
w węglan wapnia, pochodzący z rozkładu 
ramienic.

Jeziora ramienicowe zwykle są głębokie. 
Na przykład Zmarłe – to, nad którym sto-
imy, ma głębokość 17 metrów. Dzięki tym 
łąkom jezioro jest bardzo dobrze natlenio-
ne – łąki produkują duże ilości tlenu i żyją 
tu tlenolubne ryby, takie jak sieja i sielawa.

- A jeśli chodzi o historyczne dane, wystę-
powały tu bardzo obficie raki szlachetne – 
kończy wykład Grażyna.

Raków szlachetnych już nie ma, ramieni-
ce – póki co, mają się dobrze. Ale gdyby 
– na przykład poprzez wprowadzenie do 
wody zanieczyszczeń, zmienić jej właści-
wości fizykochemiczne?

- Gdyby zanieczyszczono wodę, znikły-
by podwodne łąki, skorupiaki nie miałyby 
miejsca do bytowania, woda nie byłaby 
natleniona, mogłyby zniknąć sieja i siela-
wa.

To tak jak z domkiem z kart. Nie da się 
wyciągnąć jednej jego ściany tak, żeby 
reszta się nie zawaliła. 

Brzegi jeziora porastają drzewa, które 
mają 120 lat – i w tym akurat miejscu nie 
brakuje dziupli. Regularnie pojawiają się 
tu bieliki, polują na gniazdujące w dziu-
plach gągoły i ryby.

I tak dalej...

JEZioRA RyNNowE w oKoLiCACh LASKi 
(NA PiERwSZym PLANiE J. ZmARŁE)
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uŚmiECh i miLCZENiE

Po kilkugodzinnej kąpieli w deszczu wra-
camy z wycieczki. Przyjemnie jest w cie-
płym samochodzie, czas na coś w rodzaju 
podsumowania. Trudno jednak ogarnąć 
jednym zdaniem całą różnorodność ga-
tunków, siedlisk, różnorodność przyrody. 
Tak zwaną bioróżnorodność.

Rozmawiamy, a Grażyna od czasu do cza-
su uśmiecha się tajemniczo 
i unika odpowiedzi na nie-
które pytania.

- Mówiłaś, że w jednym 
z jezior wprowadzono raki 
szlachetne, nasze rodzime. 
W którym konkretnie?

Tajemniczy uśmiech i upo-
rczywe milczenie.

- Mówiłaś, że zlokalizowa-
no aktywną norę wilków. 
Gdzie konkretnie, w którym 
miejscu?

Uśmiech.
- Wiadomo, że w Zaborskim Parku Kra-

jobrazowym gniazdują puchacze. Gdzie 
można je spotkać?

W końcu Grażyna postanawia się ode-
zwać.

- Nie wszystko nadaje się do prasy – od-
powiada ze śmiechem na pożegnanie.

LoBELiA JEZioRNA
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

Stan radiowozów lębor-
skiej Policji został powięk-
szony o nowoczesną skodę 
yeti. Starosta Lęborski, 
Pani Teresa Ossowska – 
Szara, oficjalnie przekaza-
ła I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Lę-
borku, mł. insp. Andrzejo-
wi Podlesiowi, kluczyki do 
tego auta.Zakup nowego 
radiowozu możliwy był 
właśnie dzięki wsparciu 
finansowemu lęborskiego 
Starostwa.

Skoda yeti jest radiowo-
zem dostosowanym do po-
trzeb Policji. Napędzana 
jest silnikiem benzynowym 
o mocy 160 km, ma napęd 
na 4 koła. Idealnie spraw-
dzi się w każdych warun-
kach terenowych, dlatego 
też będzie wykorzystywa-
na głównie przez policjan-
tów dzielnicowych do za-
pewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Nowa 

Samochód dla funkcjonariuszy
INWESTYCJA | W Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się uroczyste prze-
kazanie Policji nowego radiowozu. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Lęborku odebrał kluczyki do skody yeti z rąk Starosty Lęborskiego. Nowoczesny 
radiowóz z silnikiem benzynowym o mocy 160 km, z napędem na 4 koła, posłuży 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gmin  powiatu.

Wieś Lęborska.
Nowy radiowóz z pewno-

ścią ułatwi pracę lęborskich 

policjantów i pozwoli na 
szybkie i skuteczne dotar-
cie nawet w trudno dostępne 

miejsca na terenie naszego 
powiatu.

(GB)
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Starostwo Powiatowe 
w Lęborku w ramach Świa-
towego Tygodnia Przedsię-
biorczości 2016, najwięk-
szego na świecie wydarzenia 
promującego przedsiębior-
czość wśród młodych ludzi, 
zaangażowało się w przed-
siębiorczą edukację mło-
dzieży. Starosta Lęborski, 
Teresa Ossowska - Szara 
wraz z Wicestarostą, Elż-
bietą Godderis, gościły 
młodzież z lęborskiego 

gimnazjum. Podczas spo-
tkania Sekretarz Powiatu, 
Krzysztof Król przedstawił 
uczniom specyfikę działal-
ności Starostwa Powiato-
wego w Lęborku, ścieżkę 
kariery, a także możliwo-
ści zatrudnienia. Zdobyte 
informacje będą pomocne 
młodzieży przy planowaniu 
dalszej drogi edukacyjnej 
i kariery zawodowej, w tym 
wyboru szkoły ponadgimna-
zjalnej. (GB)

„Otwarta firma” w Lęborku
SPOTKANIE | Starostwo Powiatowe w Lęborku zostało 
zaangażowane w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi 
w ramach Programu ,,Otwarta Firma’’
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KęBLowo  dom 139/716m 4 
pok. 2 lazien. jadal.umebl.kuch. 
garder. male osied. 330 tys., tel. 
519 399 162

SPRZEDAm mieszkanie 39,20 
m2, os.Kaszubskie, 3p, po re-
moncie, łazienki i kuchni, tel. 
507 486 424

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483
 
SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, od 15 
listopada, tel. 0049 669 869 837

DO WYNAJĘCIA

wyNAJmę mieszkanie, pokój, 
kuchnia, łazienka, w Wejhero-
wie, 26 mtr, ogrzewanie piec, 
tel. 696 795 878

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut wraków, kasacja po-
moc drogowa auto części, Wej-
herowo, tel. 789 345 593

INNE

oRyGiNALNE koła z opona-
mi zimowymi do fiata Grande 
i innych  15” + śruby + stojak na 
koła, 420 zł, tel. 695 230 080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

reDakCJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁaD: Jagoda Lezner

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

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

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

biuro rekLam
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
Druk Express Media, Bydgoszcz
NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 736 16 92

reDakCJa weJHerowo: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDNimy palacza-konser-
watora. Odpowiedzialny męż-
czyzna 40+, 1/2 etatu, praca 
całoroczna, zima również week-
end (dosypanie węgla do kotła). 
Tel. 503 472 755 lub infolastar.
pl

USŁUGI

PożyCZKi prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspreso-
wo, gotówka od ręki, tel. 570 
901 401

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

PRofESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

SEX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna panów sponso-
rów, tel. 514 120 213 Sopot

SymPAtyCZNy Pan, bez na-
łogów, szuka drugiej połówki, 
z temperamentem po 50-tce, 
tel. 737 376 861

ZWIERZĘTA

SPRZEDAm kury, kaczki, gęsi 
żywe lub zabite, tel. 509 874 
681

RÓŻNE

SPRZEDAm dwie kanapy, stan 
b.dobry, cena za szt. 300 zł, tel. 
517 159 871

DREwNo do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis, tel. 782 846 927

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 

nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SPRZEDAm mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

KuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@gmai l .
com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

wyKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

SZuKASZ 
PRACowNiKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

510 894 627
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PR
O

W
A

D
ZI

SZ
 B

IZ
N

ES
?

Za
re

kl
am

uj
 si

ę 
po

d 
ka

te
go

ri
ą 

U
SŁ

U
G

I

E
X

P.
U

SL
. t

re
ść

 T
w

oj
eg

o 
og

ło
sz

en
ia

na
 n

um
er

: 7
95

67

W
yś

lij
 o

gł
os

ze
ni

e 
SM

S-
em

:

oGŁoSZENiA 
w RAmCE

już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl
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Drużyna kobieca piłki 
nożnej KTS-K Lew Lę-
bork to jeden z młodszych 
zespołów na mapie lębor-
skiego sportu. Zawodniczki 

rozpoczęły swoją przygodę 
z piłką nożna na poziomie 
III ligii właśnie w sezonie 
2016/2017.

- W naszej kadrze mamy 

30 zawodniczek w wieku 
od 12-28 lat , trenują i graja 
u nas panie nie tylko z Lę-
borka ale z całego nasze-
go powiatu, co jest miłym 

zaskoczeniem. Trenerem 
jest pan Andrzej Kurzydło 
- informuje Piotr Grudzień, 
prezes KTS-K Lew Lębork.

Klub wciąż prowadzi na-

bór do kobiecej drużyny 
piłki nożnej i czeka na zgło-
szenia dziewczyn z roczni-
ka 2004 i starszych.

W sprawie naboru można 

się kontaktować z prezesem 
klubu -  Piotr Grudzień, 663 
630 021,  pglk@wp.pl lub 
lew.lebork@wp.pl 
(GB)

Ostatni mecz w sezonie
PIŁKA NOŻNA | W sobotę 19 listopada zawodniczki z kobiecej piłki nożnej KTS-K Lew Lębork zagrają na wyjeździe z gdyńską 
drużyną Checz. Mecz rozpocznie się o godzinie 11 i będzie to ostatnie spotkanie ligowe w tym sezonie.

P r z y p o m n i j m y : 
w połowie października 
podczas V Mistrzostw 
Polski Młodzików 
w Boksie w Tarnowie 
Podgórnym Maksymi-
lian Waligórski wywal-
czył tytuł wicemistrza 
Polski w kategorii do 
72 kg, a trzecie miejsce 
w kategorii do 40 kg 
zajął Szymon Krók.

Kolejnym wyróżnionym 
sportowcem był Marek Jędrze-
jewski, który 5 listopada na 
gali w Plettenbergu (Niemcy) 
po widowiskowym nokaucie 
pokonał Austriaka Manuela 
Buchheita i zdobył pas mistrza 
Europy GBU w wadze lekkiej. 
Obecnie Jędrzejewski trenuje 
w grupie promotorskiej First 
Punch, którą kieruje Krzysztof 
Jaszczuk.

Szkoleniowcem Marka Ję-
drzejewskiego od początku był 
Antoni Pałucki, który trenował 
go w klubach: KS Damnica, 
Orkan Lębork a następnie 

Boxing Klub Garda Wicko. 
Mimo, że teraz Marek odnosi 
sukcesy, jako zawodnik zawo-
dowy, to i tak znajduje czas na 
pracę z młodymi zawodnikami 
Gardy Wicko, za co należą mu 
się wielka brawa i podzięko-
wania.

Treningi sekcji boksu odby-
wają się w sali gimnastycznej 
SP Maszewko w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 17-18.30. 
Zajęcia są bezpłatne. Organiza-
torzy zapraszają do zapisów na 
zajęcia dzieci - zarówno chłop-
ców jak i dziewczynki - już od 
10 roku życia.
(AR)
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W słupskich zawodach wy-
soką formę zaprezentowali 
podopieczni szkoleniowców 
Mirosława Abrahama, Miro-
sława Dyndo i Dariusza Gro-
mulskiego, zdobywając łącz-
nie 39 medali (10 złotych, 17 
srebrnych i 12 brązowych).

Złote medale i I miejsca 
w swoich kategoriach wieko-
wych zdobyli:

8 lat - Kwella Jan 50m • 
stylem klasycznym 
0:59.61
9 lat - Pakiełła Adrian-• 
na 50m stylem dowol-
nym 0:38.25
10 lat - Walkusz Hanna • 
50m stylem grzbieto-
wym 0:40.31
11 lat - Kleina Wero-• 
nika 100m stylem kla-
sycznym 1:30.71
11 lat - Rybarczyk • 
Konrad 100m stylem 
motylkowym 1:30.11
12 lat - Gromulska • 

Olimpia 100m stylem 
motylkowym i zmien-
nym 1:16.59 i 1:18.89
13 lat - Kurek Agniesz-• 
ka 100m stylem do-
wolnym i klasycznym 
1:06.38 i 1:20.56
13 lat - Gliński Kacper • 
100m stylem klasycz-
nym 1:14.66

Najlepszymi zawodnikami 
zawodów zostali w roczni-

ku 2007 Adrianna Pakiełła, 
w roczniku 2003 Agniesz-
ka Kurek i Kacper Gliński. 
Otrzymali oni okoliczno-
ściowe puchary od organi-
zatorów zawodów. Srebrne 
i brązowe medale w kon-
kurencjach indywidualnych 
i wyścigach sztafetowych 
zdobyli również: Gromul-
ski Michał, Hazzmann Szy-
mon, Mazly Hanna, Kleba 
Weronika, Kulik Michalina, 

Okrój Kordian, Lewandow-
ska Natalia, Kubisiak Igor, 
Dombrowski Jan, Laskow-
ska Pola, Chomiczewski 
Cezary, Tusk Zofia, Młyński 
Maksymilian, Puzyr Maksy-
milian, Willmont Zuzanna, 
Złoch Natalia, Gliszczyńska 
Aleksandra, Hallmann Mar-
tyna, Smolis Nikolas, Try-
bułowska Simona, Zawadz-
ki Piotr.
(um)

39 medali dla pływaków
PŁYWANIE | Aż 39 medali (10 złotych, 17 srebrnych i 12 brązowych) zdobyli w Słupsku pływacy MEYN SOLEX 

Lębork. W niedzielę 6 listopada, na 25 metrowej pływalni SOSiR w Słupsku, zorganizowano Ogólnopolskie zawody 
pływackie dzieci i młodzieży z okazji Święte Niepodległości. zwycięstwo rywalizowało 586 zawodników z 11 klubów 
pływackich z Gdańska, Gdyni, Kartuz, Malborka, Sopotu, Słupska i Lęborka.

Nagrody dla zawodników 
z klubu Garda Wicko

BOKS | Wójt Gminy Wicko - Dariusz Waleśkiewicz 
nagrodził trenera i zawodników klubu Garda Wicko.


