
express
powiatu LęborskiegoCzwartek, 21 grudnia 2017 r.              

Nr 35 (131) NAKŁAD 10 000 EGZ.

Radosnych  Świąt!

życzy redakcja Expressów!



2 Czwartek, 21 grudnia 2017|

TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 11 grudnia

Mistrzostwa  
tenisa stołowego

Wtorek, 12 grudnia

łebianie ubierali 
choinkę 

CzWartek, 14 grudnia

Ćwiczyli  
ratowanie ludzi

Środa, 13 grudnia

łebska biblioteka 
lidereM 

Piątek, 15 grudnia

dwukadencyjnośc 
w saMorządach

 Imprezie towarzyszyły III Łeb-
skie Biegi Mikołajkowe. Odbył 
się też konkurs na najdłuższy 
łańcuch na choinkę. Wielką 
niespodzianką było przybycie 
Świętego Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów.

 W Miejskiej Hali Sportowej 
przeprowadzono Otwarte Mi-
strzostwa Lęborka w Tenisie 
Stołowym, w których wystarto-
wali zawodnicy i zawodniczki 
z Gdańska, Wejherowa, Ko-
ścierzyny.

 Strażacy brali udział w ćwi-
czeniach pod kryptonimem 
Zima 2017. W akcji brały 
udział: JRG Lębork, OSP Łe-
bunia, OSP w Łebie i OSP 
Lębork. Strażacy musieli wy-
konać trzy zadania. 

 W tym roku Biblioteka Miej-
ska w Łebie znalazła się w 
rankingu bibliotek wśród lide-
rów. Na 650 bibliotek z całej 
Polski zajęła 19 pozycję. 

Sejm uchwalił zmiany w or-
dynacji wyborczej. Nowe roz-
wiązania to m.in. dwukaden-
cyjność wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Nie 
będzie też głosowania kore-
spondencyjnego.

gle24.pl/aktualności

zgłoś teMat
wyślij zdjęcie

Wiesz o czymś ciekawym? A 
może jest sprawa, która Cię bul-
wersuje? Wyślij do nas maila – a 
zajmiemy się Twoją sprawą i 
opiszemy ją na łamach Expressu 
Powiatu Lęborskiego.

W naszej gazecie poruszamy 
sprawy, które bolą i bulwersu-
ją. Czekamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie je na 
adres:

redakcja@expressy.pl

Komunikacja miejska 
w Święta i Nowy Rok 
Autobusy w okresie Świąt bożego NArodzeNiA i Nowego roku kursowAć będą 
NAstępująco:
24.12.2017r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkła-
dem jazdy w niedzielę:
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 4 do godz. 15:30 (Sportowa zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 6 do godz. 13:15 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 09:56 (Cmentarz).
 
25.12.2017r. (Boże Narodzenie), 26.12.2017r. (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 kie-
runek Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski 
zjazd).
 
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz: 9:43.

- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz

według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kieru-
nek Lubowidz) do godz. 19:30 (Sportowa).
 
- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa: 09:15, 16:15.
Sportowa - Plac Piastowski: 15:30, 19:30.
 
31.12.2017r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie z rozkła-
dem jazdy w niedzielę:
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 4 do godz. 15:30 (Sportowa zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 6 do godz. 13:15 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 09:56 (Cmentarz).
 
01.01.2018r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje.

W dniach 22 grudnia 2017r. – 1 stycznia 2018 r. z uwagi na 
przerwę świąteczną w szkołach zawieszone zostają kursy 
szkolne.

ŁEBA | Lodowisko przy uL. tysiącLeciA w Łebie zostAŁo oficjALNie otwArte.
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Lodowisko już otwarte
Pozostaje tylko wziąć łyżwy w 
dłoń i wybrać się na ul. Tysiąc-
lecia w Łebie. Lodowisko jest 
kryte i ma idealne warunki dla 
początkujących. Można wy-
pożyczyć łyżwy, kask, a nawet 
pingwina wspomagającego 
jazdę. 
Z lodowiska korzystać można 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 - 20:00 oraz 
w soboty i niedziele w godzi-
nach 10:00 - 19:00.
Uprawnienie do wstępu bez-
płatnego mają dzieci zamiesz-
kałe na terenie Łeby do lat 7. W 
godzinach od 15:00 do 17:00 
od poniedziałku do piątku 
taką możliwość mają ucznio-
wie Szkoły Podstawowej. 
Z bezpłatnego wstępu na lo-
dowisko mogą także skorzy-
stać dzieci spoza terenu Gminy 
Miejskiej Łeba do lat 3. (AD)
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Szpital w TOP 100
LęBoRK | rANkiNg szpitALi 2017. sAModzieLNy pubLiczNy specjAListyczNy zoz w Lęborku zNALAzŁ się w top 100.

ŁEBA | bibLiotekA MiejskA w Łebie zAjęŁA wy-
sokie Miejsce w ogóLNopoLskiM rANkiNgu.

LęBoRK | zA poNAdprzeciętNe zAANgA-
żowANie NAgrodzoNo st. sierż. krystiA-
NA HebeL z kkp w Lęborku.

LęBoRK | otwArto sALę iNtegrAcji seNso-
ryczNej w porAdNi psycHoLogiczNo–pe-
dAgogiczNej w Lęborku. 

„Rzeczpospolita” opublikowa-
ła Ranking Szpitali - Bezpiecz-
ny Szpital Przyszłości 2017. 
Spośród wszystkich woje-
wództw, pomorskich szpitali 
w „złotej setce” jest najwięcej. 
W TOP 100 znalazło się aż 12 
podmiotów leczniczych z Po-
morza.
Autorzy rankingu brali pod 
uwagę m.in. sposób zarzą-
dzania szpitalami, jakość 
świadczonych usług, komfort 
i bezpieczeństwo pacjentów, 
wyposażenie szpitala oraz 
posiadane przez szpital cer-
tyfikaty. Oceniane były też 
skargi. 
Tegoroczny Ranking Szpitali 
po raz kolejny wygrało Cen-
trum Onkologii im. prof. F. 
Łukaszczyka z Bydgoszczy, 
zdobywając 908 punktów na 
1000 możliwych. Na drugim 
miejscu Top 100 znalazł się 

Szpital Specjalistyczny Pro-
Familia z Rzeszowa (903 pkt). 
Trzecie miejsce zajął Woje-
wódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. J. Korczaka w Słupsku 
(893 pkt). Słupski szpital zo-
stał też liderem „Sieci Szpitali 
Poziomu III”.
Wysokie miejsce w Rankingu 
zajął też Samodzielny Pu-
bliczny Specjalistyczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Lę-
borku. W TOP 100 uplasował 
się na 22 miejscu. Jego sąsiad, 
Szpitale Pomorskie sp z o.o. 
Szpital Specjalistyczny im. F. 
Ceynowy w Wejherowie sta-
nął na wyższym, 21 miejscu 
w Rankingu.
Podczas gali, 14 grudnia 
w Warszawie spotkali się 
przedstawiciele 120 najlep-
szych szpitali publicznych 
i prywatnych.
- Cieszy tak wysokie miejsce 

szpitala w Słupsku oraz udział 
innych, w tym marszałkow-
skich, szpitali pomorskich 
w setce najlepszych w Polsce. 
To zasługa wszystkich zaan-
gażowanych w pracę szpitali: 
lekarzy, pielęgniarek, położ-
nych, pracowników admini-
stracyjnych i profesjonalnych 
zarządów – mówił Paweł Or-
łowski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego.
To już 14. Ranking Szpitali, 
który jest częścią realizowane-
go od 3 lat ogólnopolskiego 
programu Bezpieczny Szpital 
Przyszłości. Ranking 2017 zo-
stał przygotowany przez Cen-
trum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia (CMJ) 
i firmę doradczą IDEA Trade. 
Wykaz prezentuje najlepsze 
placówki z całego kraju, także 
w podziale na województwa.
(AD)

Biblioteka liderem osobowość roku Sensoryczna integracja

Od 2011 roku Instytut Książ-
ki i dziennik „Rzeczpospolita” 
nagradzają samorządy za ich 
zaangażowanie w rozwój 
i dobre zarządzanie bibliote-
kami publicznymi. Organiza-
torom przyświeca idea, aby 
poprzez dobrze działającą 
bibliotekę, wszyscy miesz-
kańcy otrzymali łatwy i cał-
kowicie bezpłatny dostęp 
do literatury, a więc wiedzy, 
nowych mediów i szeroko 
rozumianej kultury.
W tym roku Biblioteka Miej-
ska w Łebie znalazła się 
w rankingu wśród liderów. 
Na 650 bibliotek z całej Polski 
zajęła 19 pozycję. W rankin-

gu brano m.in. pod uwagę: 
zatrudnienie, liczbę godzin 
otwarcia biblioteki, wielkość 
księgozbioru, ilość zakupio-
nych nowości wydawniczych 
oraz tytułów prasowych 
i czasopism, dostęp do no-
wych mediów, a także ilość 
wolontariuszy w bibliotece. 
Niedawno łebska książni-
ca wzięła również udział 
w I edycji konkursu „Przerwa 
na wspólne czytanie”. Na 999 
zgłoszonych bibliotek zajęła 
57 pozycję. W nagrodę bi-
blioteka otrzymała 50 ksią-
żek dla najmłodszych czy-
telników rekomendowanych 
przez ekspertów. (AD)
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Uroczyste wręczenie nagród 
funkcjonariuszom i pracow-
nikom Policji województwa 
pomorskiego odbyło się 13 
grudnia w Komisariacie II Po-
licji w Gdańsku. 
Spotkaniu przewodniczył 
Komendant Wojewódzki Po-
licji w Gdańsku insp. Jarosław 
Rzymkowski, który wszyst-
kim zgromadzonym złożył 
życzenia świąteczne. Poli-
cjantom z kolei podziękował 
za całoroczną służbę na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Honorowym 
gościem uroczystości był Ar-
cybiskup Metropolita Gdań-
ski – Sławoj Leszek Głódź.
Wśród osób wyróżnionych 
za szczególne zaangażowa-
nie, profesjonalizm w reali-
zowaniu zadań służbowych 
oraz inicjatywę wykazywaną 
w trakcie codziennej służby 
jak również po jej zakoń-

czeniu, znalazł się lęborski 
policjant, st. sierż. Krystiana 
Hebel.
Policjant na co dzień jest 
dzielnicowym w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lębor-
ku. Służy w Policji ponad 5 
lat. W tym czasie wykazał się 
ponadprzeciętnym zaanga-
żowaniem w realizację zadań 
służbowych. 1 października 
w czasie wolnym od służby 
pomógł poszkodowanym 
w zdarzeniu drogowym, któ-
re miało miejsce na drodze 
krajowej nr 6 w miejscowości 
Pogorzelice.
Nagrodę Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
wręczył lęborskiemu poli-
cjantowi Komendant Woje-
wódzki Policji w Gdańsku, 
insp. Jarosław Rzymkowski. 
Życzył mu spełnienia wszel-
kich zamierzeń oraz dalszych 
sukcesów w służbie. (AD)

Lęborski starosta Teresa 
Ossowska–Szara, wspólnie 
z Dolores Wasilewską, dyrek-
torem Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Lębor-
ku, dokonały otwarcia sali 
terapii sensorycznej.
Uruchomienie sali to działa-
nie proinwestycyjne i proro-
zwojowe tej placówki, stwa-
rzające nowe możliwości 
terapeutyczne, jakie może 
zaoferować dzieciom z róż-
nego rodzaju dysfunkcjami 
rozwojowymi, zaburzeniami 
zachowania, czy niepełno-
sprawnością ruchową.
18 tys. zł. to wielkość środ-
ków pozyskanych z fundu-
szy krajowych. Pieniądze 
przekazała Telewizja Polska 
w ramach akcji „Reklama 
Dzieciom 2016”. Natomiast 
Powiat Lęborski przekazał 
blisko 13 tys. zł ze środków 
w ramach działania dotyczą-
cego rozwiązań poprawiają-
cych jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania, 
na sfinansowanie szkolenia 
kadry.
Teoria integracji sensorycz-
nej opiera się na pięciu za-
łożeniach, odwołujących się 
do neurologii i teorii zacho-
wania: plastyczności neuro-
nalnej, integralności systemu 
nerwowego, sekwencyjnym 
rozwoju procesów integracji 

sensorycznej, reakcjach ada-
ptacyjnych oraz tzw. inner 
driver, czyli charakterystycz-
nym i indywidualnym dla 
każdego dziecka, wewnętrz-
nym pędzie do rozwoju.
Sama terapia integracji sen-
sorycznej nie jest procesem 
łatwym. Wymaga odpo-
wiednio wykwalifikowanego 
fachowego personelu, a do-
kładnie – certyfikowanego 
terapeuty. Podstawa terapii 
opiera się na wcześniejszej 
diagnozie. Sama terapia 
określana bywa często jako 
„naukowa zabawa” i pole-
ga m.in. na tym, że dziecko 
podczas sesji huśta się na 
hamaku, jeździ na desko-
rolce, balansuje na kołysce 
itp. Przez interesującą dla 
dziecka i przyjemną zaba-
wę dokonuje się integracja 
bodźców zmysłowych oraz 
doświadczeń płynących do 
ośrodkowego układu nerwo-
wego, co pozwala na lepszą 
organizację działań. Terapia 
sensoryczna nie jest nauką 
konkretnych umiejętności, 
w rozumieniu np. pisania, 
czy liczenia. Jest natomiast 
usprawnieniem pracy syste-
mów sensorycznych i proce-
sów układu nerwowego, któ-
re są bazą do rozwoju tych 
umiejętności. (AD)
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Droższe podróże
WiADomośCi | pociągi pkp skM Nie kursują już NA odciNku Lębork-
sŁupsk. obsŁugą tej trAsy zAjMują się przewozy regioNALNe.

ŁEBA | „ŁebA Mors poLANd - Morsy Łebskie” rywALizowAŁy NA 
V MiędzyNArodowycH MistrzostwAcH poLski w pŁywANiu 
ekstreMALNyM.

ŁEBA |MiAsto zAkupiŁo 12 dodAtkowycH doMków dLA woL-
No żyjącycH kotów. 

REKLAMA                                                                                                     182/2017/RL

W nowym rozkładzie jazdy 
pociągów obowiązującym od 
dnia 10 grudnia, pociągi SKM 
nie kursują na trasie Lębork-
Słupsk. Przewozem na tej 
trasie zajmują się wyłącznie 
Przewozy Regionalne.
- W tegorocznej umowie 
przewozowej Urząd Marszał-
kowski podzielił przetarg na 
dwa zadania - część aglome-
racyjną i część regionalną. 
Szybka Kolej Miejska zgłosiła 

się na część aglomeracyjną, 
a Przewozy Regionalne na 
część regionalną. W tym roku 
jednak Urząd Marszałkowski 
przeniósł połączenia Lębork-
Słupsk do części regionalnej. 
W tej sytuacji w przetargu na 
przewozy na tej trasie już nie 
mogliśmy startować. Zwy-
czajnie zostały one wyłączone 
z zadania aglomeracyjnego - 
mówi Tomasz Złotoś, rzecznik 
prasowy SKM.

Co to oznacza w praktyce? Jest 
drożej. Ceny biletów wzrosły 
o ok. 29% w porównaniu do 
ceny biletów SKM. Z Lęborka 
do Słupska nie pojedziemy 
już za 10,50 zł, ale za 13,50 
zł. Dodatkowo bilet na rower 
w Przewozach Regionalnych 
kosztuje 7 złotych, niezależ-
nie od długości trasy. W połą-
czeniach realizowanych przez 
Szybką Kolej Miejską przewóz 
roweru był darmowy. (AD)

Między pomostami na Mo-
tławie w Gdańsku powstał 
“basen” z torami pływackimi. 
Do rywalizacji stanęło ponad 
200 zawodników z 17 państw. 
Łebę, a zarazem powiat lębor-
ski, reprezentował klub „Łeba 
Mors Poland - Morsy Łebskie” 
w składzie: Małgorzata Barań-
ska, Anna Stawarz-Szymczyk, 
Piotr Głuszko, Piotr Klawikow-
ski, Dawid Tryba, Paweł Dą-
browski, Jakub Guzik, Niko-
dem Panek i Mikołaj Panek. 
Zawodnicy startowali w 
dystansach od 25 do 450 
metrów w różnych stylach. 
Łebskie Morsy wystartowały 
również w dwóch sztafetach - 
4x25m MIX dowolny i 4x25m 
stylem dowolnym mężczyźni. 
Ekstremalna załoga z Łeby 
wywalczyła w sumie 9 medali 
(4 złote i 5 srebrnych).
- Przepłynięcie nawet najkrót-
szego dystansu w lodowatej 

wodzie jest niebywałą atrak-
cją. Zawody trwały cały dzień, 
to była świetna zabawa. Ry-
walizacja z klubami z innych 
państw to wyzwanie, ale 

wszyscy liczyli się z naszą łeb-
ską drużyną morsów - mówi 
Piotr Głuszko, prezes klubu 
„Łeba Mors Poland - Morsy 
Łebskie”. (AD)
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mistrzostwa morsów

Zimowe budki dla kotów

Ich lokalizacja została ustalona z opieku-
nami społecznymi kotów oraz właścicie-
lami poszczególnych terenów. W sumie 
miasto dysponuje 57 domkami o róż-
nych gabarytach - od największych na 4 
koty, po „dwupokojowe” dla 2 kotów. 
Budki wykonane są z drewna, ocieplone 
są styropianem. Niektóre z nich zaopa-
trzone są w daszki przedsionkowe za-
bezpieczające miski z pokarmem przed 
opadami atmosferycznymi. Wszystkie 
domki są chętnie zasiedlane przez wol-
no żyjące koty. (AD)
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LęBoRK | NA uL. wybickiego wybudowA-
No Nowy cHodNik i zAtokę postojową 
NA 14 pojAzdów.

LęBoRK | grupę „poMAgAMy Lębork” czekAją wieLkie zMiANy. 
MieszkAńcy cHcą się ANgAżowAć.

oBWiESZCZENiE
STARoSTY LęBoRSKiEGo

Z DNiA 05.12.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. 
zm.), art. 49 i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjne-

go (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

ZAWiADAmiAm

 o wszczęciu w dniu 28.11.2017r. na wniosek Gminy miejskiej Lębork, reprezentowanej 
przez Burmistrza miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

„budowa ulicy Pięknej w Parku Chrobrego w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wyka-
zem:

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 146/11 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 146/5 obr. 8 w Lęborku),
działka nr 148/6 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/1 obr. 8 w Lęborku),
działka nr 148/7 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/1 obr. 8 w Lęborku),
działka nr 148/9 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/2 obr. 8 w Lęborku),
działka nr 149/4 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 149/2 obr. 8 w Lęborku),

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:
działka nr 140 obr. 8 w Lęborku.

 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom 

lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej decyzji na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia  

na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.
 Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego 

zakazu jest nieważna.
W związku z powyższym informuje się, że z ww. wnioskiem o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w 
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać ewentualne 
uwagi i wnioski w terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia (celem zapewnie-

nia udziału społeczeństwa).
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone  

po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

oBWiESZCZENiE
STARoSTY LęBoRSKiEGo

Z DNiA 12.12.2017r.

 Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2017r. poz. 1496), art. 49 i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjne-
go (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

ZAWiADAmiAm

 o wszczęciu w dniu 29.11.2017r. na wniosek Gminy miejskiej Lębork, reprezentowanej przez 
Burmistrza miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej, polegającej na:

„budowa połączenia ulic majkowskiego i Kaszubskiej w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:
Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:

działka nr 46/12 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 46/7 obr. 10 w Lęborku),
działka nr 102 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 13/3-L obr. 10 w Lęborku),
działka nr 143 obr. 12 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 13/9-L obr. 12 w Lęborku),

działka nr 866 obr. Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska (powstała  
po podziale działki nr 13/7-L obr. Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska),
działka nr 47/2 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 47  

obr. 10 w Lęborku),
działka nr 96/7 obr. 10 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 96/1 obr. 10 w Lęborku).

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:
działka nr 85 obr. 10 w Lęborku,

działka nr 119 obr. 12 w Lęborku,
działka nr 45/1 obr. 10 w Lęborku,
działka nr 96/5 obr. 10 w Lęborku,
działka nr 46/1 obr. 10 w Lęborku,
działka nr 46/2 obr. 10 w Lęborku.

 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkow-
nikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia  
na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.

 Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu 
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem 
niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-

chomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
W związku z powyższym informuje się, że z ww. wnioskiem o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami można zapoznać się w Wydziale 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w 
terminie 5 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia (celem zapewnienia udziału społeczeństwa).

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

100 metrów chodnika po-
między ulicą Dygasińskiego 
a Zwycięstwa, a po drugiej 
stronie ulicy (przy ogrodze-
niu Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 1) zatoka parkingowa 
na 14 pojazdów. Tak wygląda 

efekt prac drogowców na 
przełomie listopada i grud-
nia na ulicy Wybickiego. 
Koszt remontu chodnika i 
budowa nowych miejsc par-
kingowych wyniósł 68,5 tys. 
zł. (AD)

Jest ich tylko dwóch, a swoją 
pomocą starają się dotrzeć 
niemal wszędzie. Grupa „Po-
magamy Lębork” działa już 
od 2 lat. Wolontariusze, któ-
rzy nie chcą ujawniać swo-
ich nazwisk, oferują pomoc 
w postaci żywności, ubrań, 
środków chemicznych itp. 
Zdarzały się sytuacje, gdzie 
musieli zorganizować opał na 
zimę, korepetycje z języków 
obcych, czy też pomóc w zna-
lezieniu pracy. Mieszkańców 
Lęborka szczególnie poruszy-
ła historia rodziny z Bożego-
pola. Wolontariusze za darmo 

postanowili wyremontować, 
do niedawna jeszcze, w fatal-
nym stanie mieszkanie. 
Grupa „Pomagamy Lębork” 
niedawno zakończyła też 
zbiórkę dla Pani Ewy z okolic 
Lęborka. 
- Tutaj zainteresowanie po-
mocą było ogromne. Nie 
spodziewaliśmy się, że zbie-
rzemy aż tyle rzeczy dla Pani 
Ewy i jej dzieci. Były ubrania, 
buty, kurtki, a nawet zabawki. 
Radość dzieci to było coś, co 
zapamiętamy do końca życia 
- mówi wolontariusz grupy 
„Pomagamy Lębork”. (AD)

Niedawno zakończyła się też 
zbiórka karmy i koców dla 
Schroniska dla pasów BAJER 
w Małoszycach. Do akcji włą-
czyli się mieszkańcy Lęborka i 
uczniowie ZSO Nr 2.
- Mieszkańcy obdarzyli nas 
dużym zaufaniem, co bardzo 
nas cieszy. Ludzie piszą do 
nas z pytaniami, komu obec-
nie można pomóc. Zaanga-
żowanie jest coraz większe, 
to niesamowite. Czuć magię 
zbliżających się świąt - dodaje 
wolontariusz.
Ale nie tylko przed świętami 
można pomagać. Grupa „Po-
magamy Lębork” wyznaje, że 
dopiero się rozkręca. W 2018 
roku grupa stanie się stowa-
rzyszeniem. Wolontariusze 
chcą działać na dużą skalę i 
zapowiadają, że ich grono się 
powiększy.
Obecnie poszukiwana jest 
osoba, która byłaby w stanie 
pomóc wolontariuszom w 
sprawach formalnych. Chęć 
takiej pomocy można zgła-
szać bezpośrednio do nich 
poprzez portal społeczno-
ściowy Facebook - „Pomaga-
my Lębork”. (AD)

Anioły z Lęborka Kolędowe  
nuty
CEWiCE | NA sceNie 
gMiNNego ceN-
truM kuLtury w 
cewicAcH stANęŁA 
dorotA osińskA z 
zespoŁeM.

W Cewicach zabrzmiały 
najpiękniejsze kolędowe 
nuty. Tego wieczoru sala 
widowiskowa GCK była 
wypełniona po brzegi. Z 
wokalistką Dorotą Osiń-
ską gościnnie wystąpił 
Mariusz Czajka.
- Właśnie o to chodzi, 
by w ten grudniowy, 
zimny czas poddać się 
refleksji. By pochylić się 
nad innym człowiekiem, 
nad sobą, zatrzymać się 
na chwilę i w ferworze 
codziennych obowiąz-
ków stać się dzieckiem 
jak kiedyś. Głosy woka-
listów długo po koncer-
cie wciąż rozbrzmiewały 
w uszach gości - mówi 
Klaudia Kurkiewicz, pra-
cownik GCK w Cewicach. 
(AD)
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Weekend cudów w Lęborku
LęBoRK | 9 i 10 grudNiA w MieŚcie odbywAŁ się fiNAŁ szLAcHetNej pAczki. poMoc dotArŁA do NAjbArdziej potrzebującycH.

PoWiAT | spAdek bezrobociA w pow. LęborskiM zwiększyŁ zA-
potrzebowANie NA prAcowNików z zAgrANicy.

Szlachetna Paczka to specjali-
styczny projekt ogólnopolski. 
Pomoc jest dostarczana po-
trzebującym z chirurgiczną 
precyzją. W przeciwieństwie 
do innych akcji pomoco-
wych, Darczyńcy doskonale 
wiedzą, co się dzieje z ich 
darami. Podstawą jest wybór 
rodziny, której chcemy po-
móc. Jej potrzeby zawsze są 

ściśle określone, co pomaga 
w przygotowaniu prezentu.
Na mapie tegorocznej edy-
cji Szlachetnej Paczki poja-
wił się także Lębork. Funkcji 
lidera tego regionu podjął 
się Radosław Zimnowoda. 
W miniony weekend (9 i 10 
grudnia) odbył się długo wy-
czekiwany finał akcji.
- To przerosło nasze najśmiel-

sze oczekiwania. To wielki 
sukces lęborczan i miesz-
kańców naszego powiatu. 
Serca okazali też darczyńcy 
spoza powiatu, którzy licz-
nie włączyli się do naszej 
akcji pomocowej. Początki 
były trudne, bo dość późno 
zaczęliśmy się organizować. 
Tak naprawdę pod koniec 
października byliśmy go-

towi do tego, żeby zacząć 
odwiedzać rodziny i osoby 
samotne, o których wiedzie-
liśmy, że potrzebują pomocy 
- mówi lider rejonu.
W „weekend cudów” wolon-
tariusze zawieźli paczki do 
18 rodzin z Lęborka i okolic, 
które spełniały kryteria pro-
gramowe. Łącznie przekaza-
no 200 paczek na kwotę po-

nad 40 tys. zł. Jedną paczkę 
przygotowywało średnio 35 
osób.
- Cały weekend obfitował 
w wiele radości, nie obyło się 
także bez łez szczęścia. Zale-
żało nam, żeby w ten cudow-
ny weekend Darczyńcy, któ-
rzy przywozili przygotowane 
przez siebie paczki, poczuli 
się wyjątkowo. Z wolonta-

riuszami staraliśmy się stwo-
rzyć świąteczną atmosferę 
w magazynie paczkowym, 
który mieścił się w Stacji Kul-
tura w Lęborku. Dla każdego 
Darczyńcy przygotowaliśmy 
drobne upominki, które mają 
przypominać, że to co robią 
jest czymś wyjątkowym - do-
daje Zimnowoda. (AD)
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Pracujący cudzoziemcy

Z relacji pracodawców 
z powiatu lęborskiego oraz 
danych statystycznych Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Lęborku wynika, że za-
trudnianie cudzoziemców 
na podstawie oświadcze-
nia o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi cieszy 
się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród lokalnych 
pracodawców. 
W 2015 roku w Urzędzie za-
rejestrowano 133 oświad-
czenia o zamiarze powierze-
nia pracy cudzoziemcowi. 
W 2016 - 354 oświadczenia, 
a w roku 2017 liczba wzrosła 
już do 674 oświadczeń.
- Głównym powodem wzro-
stu zapotrzebowania na za-
trudnienie cudzoziemców 
jest spadek bezrobocia na 
naszym terenie. Mniejsze 
zasoby siły roboczej to brak 
kandydatów do pracy o po-
szukiwanych kwalifikacjach - 
mówi Małgorzata Dominiec-
ka, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lęborku.
Pracodawcy najczęściej za-
trudniają cudzoziemców 
w budownictwie, handlu, 
pracach rolnych, pomocy 

domowej, jako kierowcy, ku-
charze, spawacze, pracowni-
cy produkcji.
Głównie na terenie powiatu 
lęborskiego zatrudniani są 
obywatele Ukrainy, którzy 
stanowią 97% wszystkich cu-
dzoziemców zatrudnianych 
na podstawie zarejestrowa-
nych oświadczeń.
- Zatrudnianie cudzoziem-
ców ma pozytywny wpływ na 
lokalny rynek pracy. Umożli-

wia polskim pracodawcom 
na elastyczne reagowanie na 
braki kadrowe w sektorach, 
w których trudno było zna-
leźć pracowników przy mi-
nimalnych formalnościach. 
Dzięki cudzoziemcom moż-
liwe jest też szybkie uzupeł-
nienie sił roboczych przy 
pracach sezonowych, gdzie 
w krótkim czasie potrzeba 
wielu rąk do pracy - dodaje 
Małgorzata Dominiecka.
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Co cechuje dobrego pracodawcę? Gdzie osoby poszuku-
jące zatrudnienia chciałyby je znaleźć? Najczęściej udzie-
lanymi na to pytanie odpowiedziami są: powinna być to 
firma z ugruntowaną pozycją na rynku, oferująca możli-
wość rozwijania umiejętności pracownika, w której panu-
je przyjazna atmosfera. Taką firmą jest WIKĘD - renomo-
wany producent okien i drzwi. 
Młoda osoba, która zaczyna pracę w firmie WIKĘD zosta-
je fachowo przeszkolona i wdrożona do pracy. Rozpoczyna 
się to od zapoznania nowego pracownika z przepisami BHP 
oraz zasadami  obowiązującymi w danym obszarze, szkole-
nia stanowiskowego czyli zapoznania z zakresem obowiąz-
ków oraz przede wszystkim przeszkolenia z zakresu wyko-
nywanych czynności, co po pewnym okresie przygotowaw-
czym daje już podstawę do rozpoczęcia samodzielnej pracy. 
- Nieodzownym elementem wdrożenia jest też oczywiście 
zapoznanie zatrudnianej osoby z głównymi zasadami funk-
cjonowania firmy i procesami wewnętrznymi, które tam za-
chodzą oraz sukcesywnie wdrażanymi systemami zarządza-
nia – podkreśla Prezes Zarządu Marcin Wiśniewski. 

Stabilizacja 
i szansa 
na rozwój

Jakie zazwyczaj są oczekiwania mło-
dych pracowników w stosunku do firmy, 
w której chcą się zatrudnić? Najczęściej 
to stabilność, możliwość rozwoju i przy-
jazna atmosfera. To wszystko i wiele 
więcej oferuje swoim pracownikom fir-
ma WIKĘD z Luzina. 

- Dodam, że jesteśmy otwarci na nowe kierunki czy rozwiąza-
nia proponowane przez pracowników i mocno ich dopinguje-
my do dzielenia się swoimi, często bardzo trafnymi pomysła-
mi. Nasi pracownicy doceniają możliwość pracy na jednym 
z najnowocześniejszych w tej branży parków maszynowych, 
co jest ogromną korzyścią dla obu stron. Z uwagi na liczne in-
westycje w nowoczesne technologie oraz infrastrukturę oko-
łoprodukcyjną oferujemy też spore możliwości szkoleniowe 
oraz zdobywanie nowych umiejętności.
Osoba zatrudniona w firmie Wikęd może liczyć na wspar-
cie przełożonych, przyjazną atmosferę, stabilne zatrudnienie 
i atrakcyjne wynagrodzenie. Ponadto firma systematycznie 
stara się poprawiać warunki bytowe pracowników, wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom i sugestiom.
- W związku z wdrażaniem aktualnie kilku nowych projektów 
nasi pracownicy mają możliwość obserwacji oraz bezpośred-
niego uczestnictwa we wdrażaniu nowych technologii, automa-
tyzacji produkcji oraz wprowadzaniu nowych produktów i in-
teligentnych rozwiązań – wylicza Prezes Wiśniewski. - Wiedza 
taka pozwala zobaczyć firmę z zupełnie innej perspektywy.
Ważnym aspektem dla pracowników jest też codzienna atmos-
fera w pracy. Firma WIKĘD ma tego pełną świadomość, dla-
tego zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. Osoby za-
trudniane w przedsiębiorstwie stanowią zgrany zespół, który 
rozumie korzyści jakie płyną z pracy w przyjaznej atmosferze.
- Nauczeni doświadczeniem wiemy, że jasne określenie ocze-
kiwań znacznie ułatwia współpracę między działami i ko-
rzystnie wpływa na efekty tej współpracy – zauważa Marcin 

Wiśniewski. - Ze względu na rozmiary firmy i liczbę zatrud-
nianych pracowników, jesteśmy otwarci na ludzi o niesza-
blonowym podejściu, spotkać tutaj można mężczyzn, kobie-
ty, osoby o różnorakim wykształceniu i pasjach, fachowców 
w swoich dziedzinach, którzy na co dzień służą swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Jesteśmy firmą przyjazną także osobom 
niepełnosprawnym i przystosowaną do ich zatrudniania.
Co warto podkreślić, zapewniane przez firmę zatrudnienie za-
wsze oparte jest na umowie o pracę a ugruntowana od lat pozy-
cja na rynku gwarantuje terminowość wynagrodzeń oraz stabil-
ność zatrudnienia, którą potwierdza niska rotacja pracowników. 
- Ilość wskazanych walorów zatrudnienia w firmie WIKĘD 
nieustannie rośnie a dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa to 
efekt pracy całego zespołu, do którego z ogromnym powodze-
niem włączamy kolejne osoby. Za każdym razem w nowym 
pracowniku staramy się dostrzec potencjał i ukierunkować go 
we właściwy i wydajny dla obu stron sposób. Wielotorowość 
działań firmy oraz jej ambitne plany rozwojowe na przyszłość 
powodują możliwość zatrudnienia w wielu działach począw-
szy od pracowników produkcyjnych, monterów okien, pra-
cowników budowlanych przez działy logistyczne, biurowe, po 
technologów oraz kardę kierowniczą.. 
Jeśli zatem szukasz pracy – aplikuj do firmy WIKĘD. Pra-
ca w tym przedsiębiorstwie to stabilność, atrakcyjne wy-
nagrodzenie, przyjazna atmosfera, a dla młodych ludzi 
ogromna szansa na zdobycie szeroko pojętego doświadcze-
nia i rozwój zawodowy.
 /raf/
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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

Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi 3D 

Film fantasy/153min/od 15lat

Światło? Ciemność? Rey i Kylo, 
dwójka ludzi zdających się prze-
mykać pomiędzy tymi skrajno-
ściami; nowe, szokujące odkry-
cie ma na nas czekać w filmie 
Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi! 
Rey, która nawet jeśli w poprzed-
niej części Gwiezdnych Wojen 
przebudziła Moc, nosi znamiona 
bycia zagubioną i niepewną swej 
przyszłości; pytanie czy ciemność 
ją pochłonie... Kylo, zabójca Hana 
Solo, własnego ojca; czy ten drob-
ny element światła, który gdzieś 
tkwi w jego sercu, będzie w sta-
nie wyprzeć ciemność? Cokolwiek 
się wydarzy, jednego możemy 
być pewni: Rey i Kylo Ren przy-
najmniej na pewien czas w swo-
ich relacjach przechodzą z etapu 
wzajemnej nienawiści do zrozu-
mienia się na pewnej płaszczyź-
nie. Co zatem z tego wyniknie? 
Uważacie, że Rey przejdzie na 
Ciemną Stronę Mocy? A może to 
ostatecznie Kylo zrozumie swoje 
błędy i powróci do tych, których 
zdradził?

Czwartek, 21.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D napisy) 

Piątek, 22.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D dubbing)  20:00 - 
Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi 
(3D napisy)  

Sobota, 23.12.2017
14:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D dubbing)
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D dubbing)  
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D napisy)         
 
Niedziela, 24.12.2017
Kino nieczynne
 
Poniedziałek, 25.12.2017
Kino nieczynne
 
Wtorek, 26.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D napisy)   

Środa, 27.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D napisy)
 
Czwartek, 28.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D napisy)
 
Piątek, 29.12.2017
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D napisy) 
 
Sobota, 30.12.2017
14:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (2D napisy)
 
Niedziela, 31.12.2017
Kino nieczynne
 
Poniedziałek, 01.01.2018
Kino nieczynne
 
Wtorek, 02.01.2018
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing)
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D napisy)
 
Środa, 03.01.2018
17:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne wojny: Ostatni 
Jedi (3D napisy) 
 

Lębork, ul. gdańska 12 www.lck-fregata.pl e-mail: lckfregata@wp.pl
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Oni wygrali!
WiADomośCi | przedstAwiAMy zdjęciA 
zwycięzców NAszycH koNkursów.

Właśnie te osoby wygrały w 
organizowanych przez nas 
konkursach. Zachęcamy na-
szych Czytelników do śledze-

nia portalu GLE24 i brania 
udziału w naszych zabawach. 
Ty też możesz wygrać!
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Firma została założona 
w 1984 roku i początkowo 
zajmowała się świadczeniem 
(jednoosobowych) usług 
w zakresie blacharstwa sa-
mochodowego. Kolejnym 
krokiem było rozszerzenie 
działalności o lakiernictwo 
samochodowe oraz pomoc 
drogową, wzrosło także za-
trudnienie zakładu.

Przełomem w działalności 
zakładu był rok 2000 i przenie-
sienie części usługowej z Go-
ścicina do Wejherowa. Właśnie 
w ten sposób  mały warsztat 
rzemieślniczy przekształcił się 
w znaczący podmiot gospo-
darczy w regionie, a zakres 
usług rozszerzono także o me-
chanikę samochodową.

Aktualnie firma świadczy 
kompleksowe usługi mo-
toryzacyjne (blacharstwo, 
lakiernictwo, mechanika 
i wulkanizacja) oraz usługi 
holownicze – assistance dla 
firm ubezpieczeniowych 

- Od uzyskania w 2004 

roku certyfikatów ISO 9001 
i 14001 cały czas pracujemy 
według tych standardów. 
Z powodzeniem startujemy 
w wielu przetargach, stając 
się jednocześnie kluczowym 
partnerem wielu instytucji – 
podkreśla Mariusz Brudnie-
wicz, właściciel firmy.

Kolejnym krokiem właści-
ciela firmy, ściśle związanym 
z przeniesieniem się do Wej-
herowa było bardzo mocne 
zaangażowanie w działal-
ność firmy syna – Grzegorza 
Brudniewicza, który to zaczął 
w tym czasie prowadzić stację 
kontroli pojazdów, a obecnie 
nadzoruje pracę lakierni oraz 
odpowiedzialny jest za jej 
rozwój i modernizację.

Następnym etapem rozwo-
ju było kupno zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowe-
go w Lisewie. Ten zniszczony 
zębem czasu obiekt ogrom-
nym wysiłkiem został wyre-
montowany i pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwa-

Rodzinny pomysł na biznes
BiZNES | sAMocHodowy zAkŁAd usŁugowo - HANdLowy Auto oŚrodek szkoLeNio-
wy M. brudNiewicz z wejHerowA zNALAzŁ się wŚród firM NoMiNowANycH w tego-
roczNej edycji koNkursu „poMorskA NAgrodA rzeMiosŁA”. zAkŁAd NoMiNowANo 
w kAtegorii „firMA wieLopokoLeNiowA”.

mARiuSZ BRuDNiEWiCZ
właściciel SZUH AUTO 
Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz

- Firma rodzinna to przede wszystkim 
bezpośrednie przekazywanie doświadcze-
nia i emocjonalny związek członków ro-
dziny z prowadzoną działalnością. Młod-

sze pokolenie obserwuje starszych, widzi ich zmagania, 
porażki i sukcesy, a to jest doskonałym polem do zbie-
rania doświadczenia i pogłębiania wiedzy. W ten sposób 
rodzą się naturalne więzi z firmą. Ma to wpływ na dal-
szy rozwój młodego człowieka, wybór kierunku kształce-
nia, a jak to jest w naszym przypadku, późniejsze zaanga-
żowanie w działalność firmy. Korzyści są obopólne. My 
starsi także czerpiemy z doświadczenia i pomysłów na-
szych dzieci. Ich świeże pomysły, znajomość nowych tech-
nologii pozwala nam na ciągłe udoskonalanie formy na-
szej działalności i podnoszenie jakości usług.

Dyplom za uczestnictwo w Pomorskim Konkursie 1. 
„Firma z Jakością” – 2002,
Wyróżnienie za ochronę środowiska w Pomorskim 2. 
Konkursie „Firma z Jakością” – 2003,
Nagroda „Dziennika Bałtyckiego” za zwiększenie 3. 
zatrudnienia – 2003,
Wyróżnienie za ochronę środowiska w Pomorskim 4. 
Konkursie „Firma z Jakością” – 2004.

Nagrody:

Tworzenie naTuralnych więzi

tora zabytków przywrócony 
do dawnej świetności. Obec-
nie Lisewski Dwór znany jest 
z wysokiego poziomu usług 
gastronomiczno-hotelowych. 
Tu z kolei bardzo mocno zaan-
gażowała się córka właściciela 
- Aleksandra, która została ma-
nagerem obiektu.

- Na przestrzeni ponad 30 
lat działalności z jednooso-

bowej firmy przekształciliśmy 
się w zakład zatrudniający 
56 pracowników. Do tej pory 
wyszkoliliśmy już ponad 300 
uczniów. Oprócz działalności 
gospodarczej i oświatowej 
wspieramy także lokalne ini-
cjatywy społeczne (np: festy-
ny parafialne, procesje, rajdy, 
zawody sportowe, pokazy) – 
podkreśla właściciel firmy.
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pe-
kin, Qingdao, Liaocheng i Yanggu. Podczas misji 
mieli możliwość poznania zasad funkcjonowa-
nia chińskiego rynku, porozmawiania z poten-
cjalnymi partnerami biznesowymi, wystąpienia 
i przedstawienia swojej firmy w trakcie trzech 
seminariów prezentujących pomorski region.

W programie misji znalazło się również zwie-
dzanie chińskich fabryk takich jak: Haier – wio-
dący producent AGD oraz ViewMax – producent 
okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.

Firmom towarzyszyli również przedstawicie-
le administracji samorządowej, bez wsparcia 
których, trudno jest myśleć o nawiązaniu relacji 
biznesowym na chińskim rynku.

Cennych, praktycznych rad udzielili przedsię-
biorcom pracownicy Ambasady RP w Pekinie 
i biura PAIH.

Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczy-
stym otwarciu Biura Pomorskiego w Chinach 
(www.biuropomorskie.pl), którego zadaniem 
jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywa-
niu eksportowych kontaktów gospodarczych 
z Chinami.

Przedstawiciele dwóch pomorskich uczelni: 

Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk 
Pięknych, nawiązali kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami.

- Złożyłem wizyty na 4 uczelniach, Ocean 
University of China, Beijing University of Tech-
nology, Qingdao University of Science and 
Technology oraz Liaocheng University– rela-
cjonuje prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor 
ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki 
Gdańskiej. Pierwsza z nich została zakwalifiko-
wana do grupy uczelni, mających osiągnąć po-
ziom światowy („World-Class-University”). Jej 
profil jest zgodny na wielu polach z profilem 
Politechniki Gdańskiej. Jedną z form współpra-
cy będzie prowadzenie studiów w ramach pro-
gramów „double-degree”, czyli 2+2 (dwa lata 
w Chinach, dwa lata w Polsce). Dostosowanie 
programów pewnie trochę potrwa, ale poli-
technika  ma już na tym polu spore doświad-
czenie. Wymiana studentów może pojawić się 
już w 2018 roku, a z pewnością w 2019.

Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
uczestniczył w 5 spotkaniach, w tym z przed-
stawicielką Rządowej Agencji Rekrutacyjnej.

- Wizyta w Chinach była pierwszą w historii 
uczelni. Chciałbym ją potraktować jako podsta-

wę dla rozwoju międzynarodowych kontaktów 
pomiędzy naszymi instytucjami – podkreśla dr 
hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. Kształcenia 
i Studenckich ASP w Gdańsku.

Udział uczelni był związany z projektem Stu-
dy in Pomorskie, w ramach którego ośrodki 
akademickie prowadzą działania zachęcające 
zagranicznych studentów do studiowania na 
naszych uczelniach, a także zwiększające inter-
nacjonalizację uczelni oraz wzmacniające kon-
kurencyjność pomorskich uczelni w stosunku 
do wyższych szkół z innych województw oraz 
z zagranicy.

Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szcze-
blu samorządowym: podpisanie Listu Intencyj-
nego pomiędzy miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a Yanggu. W obu przy-
padkach współpraca dotyczyć będzie wzmoc-
nienia relacji gospodarczych i handlowych oraz 
wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsię-
biorcy.

- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy 
w tym kierunku, ale myślę, że nie ostatni. Cięż-
ko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawiązaliśmy 

nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się 
odbyć kilka poważnych spotkań z potencjalny-
mi kontrahentami, którzy  bardzo ciepło przyję-
li nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. 
„NASZA CHATA”, która oferuje m.in. grzyby mro-
żone, marynowane oraz suszone.

Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych 
Spark-Lab pojechało do Chin, aby nawiązać 
współpracę z partnerami zainteresowanymi 
opracowaniem i transferem technologii po-
zyskiwania ekstraktów roślinnych. Podczas tej 
premierowej wizyty miało miejsce kilkanaście 
rozmów B2B.

- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo 
owocna. Otrzymaliśmy zaproszenie do  chiń-
skiej prowincji i planujemy tam wrócić jeszcze 
w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.

Wyjazd na misję realizowany był przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego oraz Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym wsparciu 
Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”. Grzegorz Bryszewski

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją gospodarczą w Chinach
BiZNES | w dNiAcH 18-24 ListopAdA dwANAŚcie poMorskicH firM z brANży stoczNio-
wej, spożywczej i cHeMiczNej wzięŁo udziAŁ w Misji gospodArczej do cHiN.

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym pro-
gramem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz przedstawicie-
li samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele okazji do  rozmów  
i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi partnerami po stro-
nie chińskiej. Mogły również zorientować się, jakie jest zapo-
trzebowanie w Chinach na ich produkty czy usługi. Liczymy, 
że z czasem te pierwsze kontakty i rozmowy zaowocują pod-
pisanymi kontraktami. Jako samorząd staramy się najbardziej 
ułatwić wejście na rynek pomorskim przedsiębiorcom i wspie-
rać ich w działaniach. Poza organizacją misji takich jak ta, pro-
wadzimy na przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego 
połączenia lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qing-
dao (dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas mi-
sji temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego. 

Intensywna misja
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZuKASZ 
PRACoWNiKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl
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PiLA tarczowa metalowa na kółkach 
5 KW 730 zł oraz drewniana bez silni-
ka 280 zł 600667860

RuRY szare 10, dl2,5m ,grub 6 mm 
tel. 511841826

BECZKi plast 200l tel 511841826

SKuP aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trójmiasto 789345593

SiANoKiSZoNKA dobrej jakości 
120x120.70.zł siano kostka.5 zl Czet-
kowo 510751837

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

SPRZEDAm mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SKuPujEmY stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach (mundury, 

dokumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAm materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPRZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jESTEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ
KuPię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAm motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
SKuP aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trojmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA

LEKCjE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

SZuKAmY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 

120 145 USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

PRofESjoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

RÓŻNE

SPRZEDAm gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

SiANo, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

DREWNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477



Panie Prezesie. Seniorzy 
Pogoni w iV lidze półmetek 
sezonu zakończyli na 3. po-
zycji. Satysfakcjonuje Pana 
taki wynik?  

- Rundę należy ocenić do-
brze.  Biorąc pod uwagę 
perturbacje jakie przecho-
dziliśmy przed jej rozpoczę-
ciem, zmiany kadrowe to 
zajęliśmy najwyższe z moż-
liwych miejsc. Radunia 
i Grom ze swoimi budże-
tami są na dzień dzisiejszy 
poza zasięgiem pozosta-
łych  IV–ligowców. 

Najlepszy i najgorszy 
mecz?

- Uważam, że najlepiej za-
graliśmy w inauguracyjnym 
spotkaniu z rezerwami Arki 
w Gdyni oraz w wygranych 
derbach z Gryfem Słupsk. 
Najgorszy mecz to ostatni 
pojedynek i męczarnia z So-
kołem Wyczechy. W meczu 
otwarcia szczególnie rado-

sne były bramki naszych 
młodzieżowców.  To z pew-
nością utwierdziło nas 
w przekonaniu, że warto na 
tych młodych chłopaków 
stawiać. Tą drogą chcemy 
podążać. 

Kibice dopytują się możli-
we transfery przed wiosną 
2018. Zdradzi Pan nazwi-
ska potencjalnych nowych 
zawodników? 

- Na pewno nie będzie 
jakiejś transferowej ofen-
sywy.  Małymi krokami bę-
dziemy chcieli odmładzać 
kadrę pierwszego zespołu. 
Za wcześnie na nazwiska, 
rozmowy trwają. 

Wspominał pan kiedyś 
o finansowej zadyszce po 
spadku z iii ligi. jak dziś 
wygląda budżet sekcji piłki 
nożnej i jakie mamy per-
spektywy na rok 2018? 

- Po ostatnim sezonie mó-

wiąc dyplomatycznie nasz 
budżet jest mocno nad-
szarpnięty. Podejmujemy 
zdecydowane kroki aby 
tę sytuację jak najszybciej 
wyprostować.  Idzie nam 
dość dobrze. Jeśli chodzi 
o przyszły rok to kluczową 
sprawą jak zawsze będzie 
poziom miejskiej dotacji, 
bo to wciąż nasz podstawo-
wy przychód. 

W tym roku pojawili nowi 
sponsorzy, Klub 100 TPL 
nadal zasila finansami kon-
to klubu. jest szansa na 
nowe środki z tych kierun-
ków? 

- Od września nowym spon-
sorem Klubu został duży 
zakład produkcyjny z Lę-
borka – firma AMG. Wciąż 
zabiegamy o nowych, ale 
zdajemy sobie sprawę, 
że po sportowej porażce 
jaką był spadek z III ligi nie 
będzie to łatwe. Liczymy, 
że od nowego roku gro-
no naszych sponsorów 
się powiększy. Mamy już 
wstępne zapewnienia. 
Jeśli chodzi o Klub 100 
TPL to tej formuły będę 
zawsze bronił. Są to ludzie 
na których zawsze można 
liczyć. Nie liczy się wiel-
kość wsparcia, ale fakt że 
jest ono stałe i systema-
tyczne. To bardzo cieszy. 
Na tę  chwilę w Klubie 100 
skupiamy ponad 20 osób 
i firm. 

W tym sezonie szansę na 
grę w dorosłej piłce otrzy-
mało kilku młodych za-
wodników rocznika 2000. 
jak ocenia prezes wejście 
wychowanków w drużynę 
seniorów?

- To największa radość mi-
nionej rundy. Uważam, że 
IV liga to świetny moment 
aby zdolni juniorzy debiu-
towali w seniorskiej piłce. 
Oczywiście jeszcze wiele 
im brakuje, dużo muszą 
się nauczyć, ale wszyst-
ko przed nimi.  Z bardzo 
dobrej strony pokazał 
się Filip Krefft. W stawce 
młodzieżowców był i jest 

pewniakiem do pierwszej 
„11”. Oby omijały go kon-
tuzje.  Trzymam kciuki za 
pozostałych. To nasza przy-
szłość. 

Klub od wielu miesięcy 
przygotowuje się do wdro-
żenie nowatorskiego syste-
mu szkoleniowego. Zdradzi 
Pan co to za system? 

- Już od dłuższego cza-
su widzieliśmy potrzebę 
skoordynowania i sprofe-
sjonalizowania szkolenia 
młodzieży w naszym Klu-
bie. Jestem przekonany, że 
robimy wielki krok naprzód 
i idziemy w dobrym kie-
runku.  O szczegółach bę-

dziemy z pewności jeszcze 
informować bo to złożony 
projekt. Nadmienię jedynie, 
że Lęborski Klub Sportowy 
Pogoń nawiązał współpra-
cę z firmą Polish Soccer 
Skills.  W procesie szkolenia 
najmłodszych adeptów pił-
ki nożnej będziemy korzy-
stać z ich wiedzy i doświad-
czenia. 

od września tego roku ko-
rzystając z nabytych upraw-
nień uEfA C prowadzi Pan 
drużynę „Szkółki Pogoni”. 
Czy wśród tych chłopców 
jest drugi Lewandowski?

- To bardzo ciekawe do-
świadczenie. Sama praca 

z dzieciakami to dla mnie 
świetna odskocznia od  
obowiązków zawodowych. 
Nasze maluchy zarażają 
pozytywną energią, ich za-
angażowanie i radość z gry 
dodaje chęci do wytrwałej 
i cierpliwej pracy. Nie wiem 
czy będzie tam następca 
Lewandowskiego ale liczę, 
że wychowamy jeszcze kil-
ku Mateuszów Żukowskich, 
Jakubów Michorów lub 
Jakubów Bachów. Sukces 
tych chłopaków pokazuje, 
że Lębork i Pogoń jest miej-
sce w którym można rozpo-
cząć piłkarską karierę.

Dziękujemy za rozmowę

#GramyDlaLeborka

koNiec roku sprzyjA podsuMowANioM. o koMeNtArz do wyNików drużyNy seNiorów pogoNi, szkoLeNiA piŁkArzy w Lębor-
ku czy o pLANy NA przyszŁoŚć zApytALiŚMy wiceprezesA zArządu pogoNi Lębork ds. piŁki NożNej MArkA piotrowskiego.  

„Chcemy wychować jeszcze kilku  
Żukowskich, Michorów czy Bachów”
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