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Najchętniej 
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w Lęborku

Turysta 
policzony
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Typowy turysta 
odwiedzający Łebę 
to zmotoryzowany 
mieszkaniec 
województwa 
mazowieckiego w 
przedziale wiekowym 61-
70 lat, który przyjechał na 
tygodniowy wypoczynek 
w miejscowości. 

Przedstawiciele stowarzysze-
nia rozmawiali z mieszkańca-
mi miasta w sobotę 30 sierp-
nia, podczas Zakończenia Lata 
w Lęborku.

- W ciągu kilku godzin zebra-
liśmy ponad 150 podpisów po-
parcia naszej inicjatywy. Odby-
liśmy wiele ciekawych rozmów, 
wysłuchaliśmy uwag miesz-
kańców Lęborka. Zbieranie 
podpisów to dopiero pierwszy 
etap konsultacji w tej sprawie.  
Do dialogu na temat rad osiedli 
i dzielnic chcielibyśmy zaprosić 
wszystkie zainteresowane śro-
dowiska, organizacje, stowa-
rzyszenia zarówno te formalne 
jak i nieformalne – informuje 
Arkadiusz Mielewczyk.

Stowarzyszenie o nazwie 
„Lęborski Budżet Obywatel-
ski” powstało na w połowie 
sierpnia. Jego pomysłodawcy, 
zachęceni bardzo pozytywnym 
odbiorem tegorocznego bu-
dżetu partycypacyjnego chcą 
z jeszcze większym zaangażo-
waniem promować inicjatywy 
obywatelskie wśród społecz-
ności Lęborka. A elementem 
angażującym mieszkańców w 
życie społeczności mają być 
właśnie Rady Dzielnic.

- To doskonałe narzędzie do 
rozwiązywania małych lokal-

Lęborczanie 
chcą Rad Dzielnic
Z wyjątkowo pozytywnym odzewem lęborczan spotkała się akcja Stowarzyszenia “Lęborski Budżet Obywatelski”, 
propagująca ideę utworzenia rad osiedli i dzielnic.  Udało się zebrać ponad 150 podpisów poparcia ze strony mieszkańców.

nych problemów, często niewi-
docznych w skali całego miasta 
– mówi Arkadiusz Mielewczyk, 
szef stowarzyszenia.

- To pomysł sprawdzony w 
wielu samorządach, który warto 
przedstawić lęborczanom wska-
zując jego zalety. Niewielkie kil-
kuosobowe rady dzielnic, dzia-
łające społecznie i bez diet, nie 
wygenerują żadnych kosztów. 
Dzięki lepszemu rozpoznaniu 
lokalnych potrzeb rady dzielnic 

mogą znacząco przyczynić się 
do trafniejszego wykorzystania 
budżetu miasta - dodaje Wło-
dzimierz Klata, członek stowa-
rzyszenia.

Stowarzyszenie zaplanowało, 
że w mieście może powstać kilka 
Rad Dzielnic.

- Według wstępnych założeń w 
mieście powinno powstać oko-
ło 5 Rad Dzielnic, natomiast w 
myśl zasady “nic o nas bez nas” 
chcielibyśmy przede wszystkim 

poznać opinię mieszkańców 
Lęborka na ten temat. Należy 
pamiętać, że przyszłe dzielnice 
muszą mieć pewien wspólny 
mianownik. Obszar dzielni-
cy musi być złączony pewną 
wspólnotą problemów - mówi 
Marek Piotrowski, rzecznik sto-
warzyszenia.

Idealnym terminem wyłonie-
nia rad dzielnic byłyby nadcho-
dzące wybory samorządowe.

-Nam jednak zależy przede 

wszystkim na tym aby organ ten 
skutecznie reprezentował interes 
mieszkańców danej części mia-
sta, aby oddolny głos mieszkań-
ców był bardziej słyszalny. To 
właśnie na tym poziomie należy 
konsultować założenia do bu-
dżetu miasta czy plany zagospo-
darowania przestrzennego -tłu-
maczy rzecznik stowarzyszenia.
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Członkowie 
Stowarzysze-
nia “Lęborski 

Budżet Obywa-
telski” (od lewej: 

Marek Piotrow-
ski, Arkadiusz 

Mielewczyk i 
Włodzimierz 

Klata) podczas 
zbierania opini 

na temat powo-
łania Rad Dziel-

nic w mieście

najciekawsze informacje biznesowe

nowy numerjuż w Empikach
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Festiwal 
w Lęborku
W ramach festiwalu 
będzie można obejrzeć 
m.in fi lm animowany 
“Mami Fatale”.
W programie darmowe 
projekcje, konkursy i 
zajęcia edukacyjne po i 
przed seansami. 

str. 10
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Jeszcze we wrześniu poja-
wia się szansa na pozbycie 
się niepotrzebnych, używa-
nych rzeczy, które zalegają 
w szafie od wielu lat. W 
Lęborku, na Placu Pokoju 
odbędzie się bowiem w 
sobotę 20 września Pchli 
Targ przeznaczony na dla 
dzieci i młodzieży nazwany 
“Giełda rzeczy używanych”.

Organizatorami akcji jest 
miasto gmina Lębork oraz 
LCK Fregata. Partnerem i 
pomysłodawcą akcji jestM-
łodzieżowa Rada Miasta 
Lęborka. 

-Tego dnia każda osoba 
posiadającaważną legity-
mację szkolną i pisemną 
zgodę od rodziców będzie 

mogła bezpłatnie i bez 
żadnych obaw rozłożyć się 
na Placu Pokoju i sprzedać, 
oddać bądź wymienić nie-
potrzebne, używane rzeczy, 
którezalegają w szafie od 
wielu lat -podkreślają orga-
nizatorzy akcji.

W ramach “Giełdy rzeczy 
używanych” będzie można 
sprzedać podręczniki 
szkolne, zabawki,oryginal-
ne płyty DVD z muzyką 
lub filmami, płyty winylo-
we,ubrania,sprzęt elektro-
niczny,

sprzęt sportowy.
Akcja rozpocznie się o 

godzinie 10.00 i będzie 
trwała do godziny 14.00.
(GB)

W sobotę 6 września około 
godziny 17 dyżurny lęborskiej 
policji otrzymał zgłoszenie o 
eksplozji w budynku. Na-
tychmiast na miejsce zostały 
wysłane patrole Policji, stra-
żacy oraz służby ratunkowe.

Jak ustalili na miejscu po-
licjanci w chwili eksplozji w 
domu znajdowały się trzy do-
rosłe osoby, z których jedną – 
mężczyznę w wieku 65 lat z 
poparzeniami wyprowadzili 
strażacy, pozostałe osoby bez 
obrażeń opuściły dom. W 
wyniku eksplozji ucierpia-
ła również 30-letnia kobieta 
idąca ulicą z dwójką dzieci.

- Siła podmuchu powsta-
ła w wyniku eksplozji była 
tak silna, że wyrzuciła bra-
mę garażową oraz elementy 
ogrodzenia na drugą stronę 
jezdni. To właśnie tymi ele-
mentami została uderzona 
kobieta i idący z nią 5-leni 
chłopiec. Dziecko zostało 
przetransportowane śmi-
głowcem do szpitala w Wej-
herowie, natomiast kobieta 

Wybuch. Zawiniła instalacja
Policjanci z Lęborka pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny  eksplozji w budynku 
mieszkalnym na ul. Różyckiego. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP 
Gdańsk ustalili, że przyczyną było rozszczelnienie instalacji gazowej.

trafiła do lęborskiego szpitala, 
natomiast poparzonego męż-
czyznę przewieziono w niedzie-
lę do szpitala specjalistycznego 
w Gryficach - tłumaczy asp. 
Daniel Pańczyszyn,oficer pra-
sowy KPP Lębork.

W sobotę (w związku z poważ-
nymi uszkodzeniami budynku i 
groźbę zawaleni) nie było moż-
liwe przeprowadzenie oględzin, 
teren ten zabezpieczali więc po-
licjanci. Dopiero w niedzielę po 
godzinie 12-stej, do środka we-
szli policyjni eksperci z Labo-
ratorium Kryminalistycznego 
KWP Gdańsk i przeprowadzili 
szczegółowe oględziny miejsca 
eksplozji. Po kilkugodzinnych 
czynnościach wewnątrz budyn-
ku, specjaliści z KWP Gdańsk 
wykluczyli wszystkie inne moż-
liwości powstania tak potężnej 
eksplozji uznając, że przyczyną 
było rozszczelnienie instalacji 
gazowej.

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratora prowadzą śledztwo, 
w którym ustalą jak doszło do 
rozszczelnienia instalacji gazo-
wej w wyniku, której nastąpiła 
eksplozja. Śledczy ustalą czy nie 
było to działanie celowe.W wyniku eksplozji ucierpiały trzy osoby
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Pchli targ w wydaniu 
młodzieżowym
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W sobotę 20 września ruszy w Lęborku młodzieżowa 
Giełda Rzeczy Używanych
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PRACA

Nowe miejsca pracy
Polska � rma PGS 

So� ware rozpo-
częła rekrutację do 
swojego oddziału w 
Gdańsku – w naj-
bliższym czasie za-
mierza zatrudnić ok. 
100 programistów 
oraz specjalistów IT.

PGS So� ware zaj-
muje się tworzeniem 
nowoczesnych aplikacji wykorzystywanych w różnych branżach 
m.in. � nansowej, e-commerce czy social media. Zatrudnia po-
nad 300 specjalistów w kilku miastach i posiada o� cjalne przed-
stawicielstwo w Londynie. W portfolio PGS So� ware znajduje 
się około 860 zakończonych projektów 

SOCIAL MEDIA

Blogerzy 
do Gdańska

Miasto Gdańsk, orga-
nizator największego 
spotkania b(v)logeróww 
Polsce otwiera rejestrację 
do udziału w 5 edycji Blog 
Forum Gdańsk. Tegoroczna 
konferencja odbędzie się w 
Gdańsku w dniach 25-26 
października 2014. Zgło-
szenie do udziału w #BFG-
dansk 2014 odbywa się 
za pomocą formularza na 
stronie www.blogforumg-
dansk.pl/pl/rejestracja.  

KULTURAZDROWIE

Nietuzinkowe 
zawody fi tness

To będą zawody na których 
znajdą się m.in. kategorie 
takie jak: FIT-KID – układy 
� tness taneczno-gimnastycz-
ne, Fitness Figure – w którym 
zawodniczki wchodzą na sce-
nę w stroju dwuczęściowym, 
gdzie oceniania jest symetria 
i jakość ciała. W sobotę 27 
września w Miejskiej Hali 
Sportowej na ul. Kołobrzeskiej 
61 w Gdańsku ruszy Grand 
Prix Fitness Aleksandry 
Kobielak.

Festiwal 
Filmowy 

Pokazem cyfrowo odno-
wionego i ponownie zmon-
towanego � lmu „Potop 
Redivivus” Jerzego Ho� ma-
na zainaugurowany zostanie 
39. Festiwal Filmowy w 
Gdyni. Do tego między 
innymi  nowe sekcje, nowy 
dyrektor artystyczny oraz 
nowa, oryginalna statuet-
ka - największe wydarzenie 
w polskiej kinematogra� i 
odbędzie się w dniach 15-20 
września 2014 r. 

CIT w Łebie (ul. Kościusz-
ki 121) regularnie prowadzi 
szczegółowe statystyki analizu-
jące ruch turystyczny w okre-
sie wakacyjnym. W tym roku 
zarejestrowano tam w ciągu 
dwóch wakacyjnych ponad 9 
tys. zarejestrowanych turystów. 
To imponujący wynik, bo w 
ubiegłym roku w informacji 
turystycznej zarejestrowano 
zaledwie 4 tysiące turystów.
Pracownicy CIT podkre-
ślają jednak, że liczba za-
rejestrowanych turystów 
jest mocno orientacyjna.
- Część osób odwiedzających 
CIT nie została zarejestrowa-
na z uwagi na dużą liczbę od-
wiedzających w jednym czasie 
- podkreśla Agnieszka Pałac, 
asystent burmistrza miasta 
Łeby ds. Promocji. Z anali-
zy informacji, które udzielali 
zarejestrowani turyści wy-
nika, że do Łeby przyjeżdża 
najwięcej Polaków (stanowią 
77,6% wszystkich turystów).
Patrząc na mapę Polski naj-
więcej i w równej mierze 
odwiedzają miasto turyści z 
Warszawy, Katowic i Łodzi, 
reprezentujący województwa 
mazowieckie, śląskie i łódz-
kie,które od”zawsze” są najbar-
dziej zauważalną reprezentacją 
Polaków urlopowiczów. W 
statystyce widać także Lublin 
oraz Wrocław i ku zaskoczeniu 
Poznań - w roku 2013 turyści 
z województwa wielkopolskie-
go stanowili znikomy procent.
- Powodem zainteresowania 
miejscowością turystów z 
tego rejonu Polski może być 

Turysta policzony i podsumowany
Typowy turysta odwiedzający Łebę to zmotoryzowany mieszkaniec województwa mazowieckiego w przedziale 
wiekowym 61-70 lat, który przyjechał na tygodniowy wypoczynek w miejscowości. Właśnie taki obraz turystów 
wyłania się ze statystyki stworzonej przez Centrum Informacji Turystycznej w tej miejscowości.

akcja “Lato z Książką”, którą 
organizowało i promowało u 
siebie poznańskie wydawnic-
two Zysk i S-ka. Jeśli chodzi o 
okolice Wrocławia to właśnie 
w tej części kraju była organi-
zowana akcja promocyjna Łeby 
- tłumaczy Agnieszka Pałac.
Do Łeby przyjeżdżają tak-
że turyści z Gdańska, Kra-
kowa oraz Rzeszowa. 
Zza granicy przeważa turysta z 
Niemiec stanowiąc blisko 17% 
wszystkich przyjezdnych i jed-
nocześnie ponad 80% turystów 
zagranicznych. Łebę odwiedza-
ją także turyści z dalszych czę-

ści Europy, przede wszystkim z 
Francji, Czech, Słowacji i Włoch. 
Blisko połowa odwiedzających 
CIT w Łebie dotarła samocho-
dem osobowym. Niemal 1/4 
przyjechała na rowerze, a aż 12% 
wszystkich obecnych przyjecha-
ła camperem, samochodem 
campingowych lub samocho-
dem z przyczepą campingową. 
W sumie prawie 83% stanowili 
turyści poruszający się różnego 
rodzaju pojazdami. Pozostali 
dotarli do punktu spacerkiem. 
Turyści deklarowali najczęściej 
pobyt 6-7 dniowy i była to grupa 
w sumie ponad 46%. Pobyty 5 i 

11 dniowe deklarowali turyści 
w ponad 16%. Pobyty jedno-
dniowe stanowiły prawie 20%. 
Badanie potwierdziło przeko-
nanie, że Łeba jest miejscowo-
ścią wypoczynkową dla osób 
w średnim wieku i starszych. 
CIT najczęściej odwiedzali bo-
wiem turyści w przedziałach 
wiekowych 61-70, 31-40 i 71-
80. Dzieci i młodzież stanowiły 
w sumie blisko 13% turystów.
- Zauważyliśmy, że bardzo czę-
sto odwiedzały nas rodziny trzy-
pokoleniowe:dzieci - rodzice - 
dziadkowie. Co więcej rodziny z 
dziećmi stanowiły aż 36 procent 

spośród wszystkich rodzin. Cie-
kawostką jest, że 6 na 10 osób 
pytających stanowiły kobiety. 
Najrzadziej z usług Centrum In-
formacji Turystycznej korzysta-
ły osoby w wieku 21-30 lat - tłu-
maczą pracownicy CIT w Łebie.
Turyści odwiedzający punkt 
informacji najczęściej pytali o 
mapę Łeby i okolic, miejsca, w 
które warto się udać i zapoznać 
z historią Łeby i informacje na 
temat Słowińskiego Parku Naro-
dowego. CIT odwiedzały także 
rodziny z dziećmi, by zaczerp-
nąć wiedzy na temat okolicznych 
atrakcji, organizowanych impre-

zach  oraz miejscach przyjaznych 
dzieciom. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się mapki ro-
werowe oraz miejsca, w których 
można aktywnie spędzić czas. W 
szczycie sezonu było dużo zapy-
tań o bazę noclegową w Łebie. 
Pojawiały się też pyta-
nia nietypowe i wymagają-
ce wszechstronnej wiedzy.
- Pewnego razu dzwonili do nas 
turyści, którzy zgubili się na wy-
dmach i prosili o telefoniczne 
wskazanie odpowiedniego kie-
runku marszu, podobna sytuacja 
miała miejsce, gdy o pomoc pro-
siła nas kobieta, która pływając 
po jeziorze utknęła w mule. Pro-
szono nas już także o pomoc w 
wyborze odpowiedniego obuwia 
podczas spaceru po wydmach 
- opowiada Agnieszka Pałac.
Ile turystów odwiedziło Łebę?
Według specjalistów ds. tury-
styki odpowiedź na to pytanie 
może być wyjątkowo trudna. Nie 
ma bowiem takiego wskaźnika, 
który zwery� kowałby rzeczywi-
stą liczbę turystów obecnych w 
Łebie. Dodatkowe utrudnienia 
to wybór przez turystów miej-
sca zamieszkania poza gminą 
miejską Łeba (np.w Nowęcinie 
lub Żarnowskiej), przyjazdy jed-
nodniowe (głównie przy okazji 
weekendów i świąt) z innych 
części powiatu lęborskiego lub 
Trójmiasta; także tzw “szara stre-
fa”utrudnia analizę. Pracownicy 
CIT opierają się więc na danych 
Słowińskiego Parku Narodowe-
go dot. liczby zakupionych bile-
tów wstępu do Parku w Rąbce. 
W roku 2013 Park odwiedziło 
249 064 turystów, co kolejny 
rok z rzędu potwierdziło wzrost.
W sumie od 2010 roku liczba 
sprzedanych biletów wzrosła o 
14 520. Tegoroczne dane będą 
jednak dostępne dopiero w paź-
dzierniku.

Blisko połowa 
odwiedza-

jących CIT w 
Łebie dotarła 
samochodem 

osobowym. 
Niemal 1/4 

przyjechała na 
rowerze, a aż 
12% wszyst-

kich obecnych 
przyjechała 
camperem, 

samochodem 
campingo-

wych lub 
samochodem 

z przyczepą 
campingową
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Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań poznają dzieci, 
które wraz z nauczycielami 
przystąpią do organizowa-
nego przez Grupę ENERGA 
ogólnopolskiego konkursu 
edukacyjnego „Planeta Ener-
gii”. W realizowanej już po raz 
piąty akcji dotychczas wzięło 
udział prawie 160 000 dzieci.

Grupa ENERGA jako ogól-
nopolski dostawca energii 
elektrycznej i firma społecz-
nie odpowiedzialna, od lat 
angażuje się w działania bu-
dujące świadomość dzieci z 
zakresu bezpiecznego i racjo-
nalnego korzystania z prądu 
oraz kształtujące proekolo-
giczne postawy. Od 2010 roku 
realizuje je poprzez autorski 
program edukacyjny „Planeta 
Energii”, organizowany w for-
mie konkursu dla nauczycieli 
i uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych. 1 września 2014 
roku wystartowała kolejna 
edycja programu.

– To już piąta edycja kon-

kursu „Planeta Energii”. W 
jego poprzednich odsłonach o 
energii elektrycznej uczyło się 
z nami niemal 160 000 dzieci 
z całej Polski, a mobilne cen-
trum nauki Grupy ENERGA 
odwiedziło aż 56 miejscowo-
ści, ciesząc się zawsze bardzo 
dużym zainteresowaniem nie 
tylko wśród najmłodszych 
mieszkańców. To dla nas do-
wód na to, że program jest 
potrzebny i jednocześnie 
ogromna motywacja do tego, 
by go rozwijać oraz uatrakcyj-
niać. Zwłaszcza, że temat nie 
jest łatwy – mówi Marta Dan-
kowska, koordynator progra-
mu z Biura Marketingu i Ko-
munikacji ENERGA SA.

– W październiku nasz ko-
smiczny Energobus, czyli la-
boratorium na kółkach, od-
wiedzi cztery wybrane miasta. 
Podczas tych wizyt, w trakcie 
wspólnej nauki przez zabawę 
chcemy kolejnym dzieciom i 
dorosłym przybliżyć ideę pro-
gramu oraz zachęcić ich do 

ENERGA organizuje konkurs edukacyjny
Skąd płynie prąd i dlaczego żarówka świeci? Jakie są źródła energii odnawialnej? Dlaczego warto racjonalnie korzystać z urządzeń 
elektrycznych? Jak wystrzegać się zagrożeń związanych z prądem i co zrobić w przypadku porażenia? 

aktywnego udziału w konkur-
sie „Planeta Energii” i do walki 
o nagrodę główną. Na zwycięz-
ców czeka bowiem 2-dniowa 
wizyta mobilnego centrum na-
uki Grupy ENERGA, a w nim 

oprócz Energobusu – mnóstwo 
atrakcji w 5 strefach edukacyj-
nych i pełna energii „sztafeta 
10 miast” – dodaje Marta Dan-
kowska.

Program prowadzony jest w 

formie konkursu dla nauczy-
cieli i uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Może do niego 
przystąpić każdy nauczyciel, 
który przeprowadzi w swojej 
klasie minimum trzy lekcje do-

tyczące energii elektrycznej, w 
oparciu o otrzymane od Grupy 
ENERGA materiały dydaktycz-
ne, oraz podejmie dodatkowe 
działanie autorskie. Wszelkie 
wskazówki dotyczące konkursu 
oraz gotowe scenariusze lekcji 
i pomoce naukowe w formie 
elektronicznej, dostępne są na 
stronie PlanetaEnergii.pl. Spo-
śród uczestników, którzy do 13 
lutego 2015 r. złożą sprawozda-
nia z przeprowadzonych zajęć, 
jury konkursu wybierze dziesię-
ciu laureatów. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 13 marca 2015 roku. 
Dziesięć zwycięskich klas zosta-
nie nagrodzonych dwudniową 
wizytą mobilnego centrum na-
uki w swojej miejscowości. Do-
datkowo przyznanych zostanie 
pięćdziesiąt wyróżnień, a zaan-
gażowanie nauczycieli i dzieci 
premiowane będzie specjalnymi 
certyfikatami i dyplomami. Na 
każde dziecko z nagrodzonej i 
wyróżnionej klasy czekają także 
niesamowite edukacyjne pre-
zenty.

Na zdjęciu 
ubiegłoroczna 
edycja konkursu 
Planeta Energii
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Wymiana kulturowa oraz 
współpraca szkół to główne 
elementy współpracy między 
Łebą a miastem Ansan w Ko-
rei Południowej. Pod koniec 
sierpnia, podczas  Festiwalu 
Zaczarowanych Latawców w 
Łebie władze obu miejscowo-
ści podpisały porozumienie o 
współpracy.

Porozumienie podpisano 
28 sierpnia podczas Festiwa-
lu Zaczarowanych Latawców 
w Łebie. Łebę reprezentował 
Burmistrz Miasta Łeby An-
drzej Strzechmiński i Wie-
sław Gwizdała, organizator 
Festiwalu Zaczarowanych 
Latawców w Łebie, stronę ko-
reańską reprezentowały dwie 
osoby - przewodniczący Ko-
reańskiego Stowarzyszenia 
Sportów Latawcowych Kun-
soo Shin oraz dyrektor Świa-
towego Muzeum Latawców 
znajdującego się na wyspie 
Jeju, Byongook Cho.

Porozumienie sporządzono 
w trzech językach – polskim, 
angielskim i koreańskim, po 
jednym zestawie dla każdego 
z podpisujących. Przedstawi-
ciel Korei Południowej Byon-
gook Cho zamierza utworzyć 
w Światowym Muzeum La-
tawców osobną salę poświę-
coną Festiwalowi Zaczaro-
wanych Latawców w Łebie, 
a podpisane dokumenty zo-
staną umieszczone jako eks-
ponaty, jako swego rodzaju 
kamień węgielny przyszłej 
współpracy obu miast.

Burmistrz Miasta Łeby 
otrzymał � agę Południowej 
Korei, która od długiego 
czasu towarzyszyła  repre-
zentantom na festiwalach la-
tawcowych na całym świecie, 
a także tradycyjny koreański 
papierowy latawiec z wypisa-
nymi życzeniami, aby wspól-
ne cele i marzenia obu miast 
się ziściły.

Głównym celem współ-
pracy między miastami ma 
być wymiana kulturowa oraz 
współpraca szkół. (GB)

Budynek w Żarnowskiej 
powstał w ramach unijnego 
projektu do� nansowanego 
w ramach programu ope-
racyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
inadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013”.

W ramach projektu wybu-
dowano budynek zaplecza 
sportowego wraz z zaple-
czem socjalnym o zabudo-
wie nawiązującej do archi-
tektury regionalnej. W części 
ogólnej powstała sala ogólna 
przeznaczona do spotkań 
oraz doumiejscowienia w 
niej wystawy prezentującej 
i upamiętniającej znaczenie 
i dorobek braci rybackiej 
żyjącej niegdyś w tej miej-
scowości. Na poddaszu bu-
dynku usytuowano pokoje 
gościnne dla przyjezdnych 
drużyn sportowych oraz dla 
personelu obsługującego 
znajdującą się na parterze„i-
zbę pamięci”. Parter budyn-
ku został przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych a 
plac wokół budynku i dojazd 
zostały utwardzone.Ponad-
to zagospodarowano teren 
wokół budynku, poprzez 
umiejscowienie ławek, pieca 
chlebowego, wędzarni i re-
pliki łodzi.

Podczas o� cjalnego otwar-
cia gości przywitał  wójt 
Gminy Wicko – Dariusz 
Waleśkiewicz i Jacek Sta-
nuch, przewodniczący Rady 
Gminy Wicko

- Cieszę się, że udało się tą 
inwestycję zrealizować. To 
jeszcze nie koniec  wszyst-
kich zaplanowanych inwe-
stycji w tej miejscowości. Od 
tego jesteśmy, żeby działać 
dla was i realizować inwesty-
cje aby wszyscy byli zadowo-

Współpraca 
po festiwalu Otwarto Izbę Pamięci

Pół miliona złotych kosztowała budowa Zaplecza sportowego z Izbą Pamięci w miejscowości Żarnowska 
(gmina Wicko). Uroczyste otwarcie obiektu zorganizowano 29 sierpnia.

leni – podkreślił  wójt gminy 
Wicko.

Po przemówieniach obiekt 
został poświęcony przez księ-
dza z miejscowej para� i. Na-
stępnie zaproszeni goście 
rozpoczęli zwiedzanie dotych-
czas zgromadzonych zbiorów. 
Można było również spróbo-
wać wędzonej ryby i pieczone-
go chleba z pieca kamiennego. 
Najmłodsi mogli korzystać ze 
ścianki wspinaczkowej oraz 
dmuchańców sponsorowanych 
przez � rmę Lane

Energy Poland, która na tere-
nie gminy poszukuje gazu łup-
kowego.

-Inwestycja ta była przez dłuż-
szy czas wyczekiwana przez 
mieszkańców naszej miejsco-
wości -podkreślała Bogumiła 
Kullas, sołtys Żarnowskiej.
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Porozumienie podpisali Teresa Ka-
mińska, prezes Zarządu PSSE sp. z o.o. 

oraz Guillaume Faury prezes Airbus 
Helicopters.

- Współpraca z tak 
znamienitym partne-

rem, dysponującym 
sup ernowo cze-
snymi technolo-
giami to szansa 

na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw z 
naszego regionu – mówi pre-
zes Kamińska.

Porozumienie zakłada 
„tworzenie efektywnych 
powiazań pomiędzy roz-
wojem innowacyjnej na-
uki i przedsiębiorczości 
na terenach zarządzanych 

przez Pomorską Specjalną 

Strefą Ekonomiczną”.
Strefa to cztery województwa – pomor-

skie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-
pomorskie i wielkopolskie – gdzie działa 
ponad 100 � rm korzystających z zezwole-
nia dającego możliwość zwrotu nakładów 
inwestycyjnych – połowa z nich to � rmy 
małe i średnie. Ponad 100 podmiotów go-
ści też w należących do PSSE Gdańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego i Bał-
tyckiego Portu Nowych Technologii.

Współpraca PSSE i Airbusa ma polegać 
m.in. na: realizacji projektów o charakte-
rze rozwojowym dla polskiej gospodar-
ki, tworzeniu programów edukacyjnych 
podnoszących kwali� kacje przyszłych 
pracowników w sektorze lotniczym, 
wspólne aplikowanie o środki pomoco-
we, prezentowanie potencjału inwesto-
rów PSSE, GPN-T, BPNT, działania in-
formacyjno-promocyjne.

Airbus Helicopters to spółka całko-
wicie zależna do Airbus Group świato-
wego giganta w przemyśle lotniczym, 
która podczas 22. MSPO w Kielcach za-
prezentowała m.in. śmigłowiec bojowy 
Tiger HAD. Maszyna jest wymieniana 
jako jeden z następców poradzieckiego 
Mi-24 w polskiej armii i będzie kluczo-
wa dla zwiększenia zdolności obronnych 
Polski. W ciągu najbliższych lat ma być 
rozstrzygnięty przetarg na wybór takiego 
śmigłowca.

Airbus Helicopters nie ukrywa, że za-
mierza rozwinąć długoletnią działalność 
w Polsce, by oferować swoje produkty 
w oparciu o polski przemysł lotniczy. 
W czerwcu umowę o współpracy � rma 
podpisała z Politechniką Gdańską, która 
ma się zająć modernizacją systemów po-
trzebnych do lotów nad akwenami mor-
skimi. (GB)

Strefa współpracuje z Airbusem
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała porozu-
mienie z Airbus Helicopters, producentem śmigłowca bojo-
wego Tiger. Do zawarcia umowy doszło podczas Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Porozumienie podpisali Teresa Ka-
mińska, prezes Zarządu PSSE sp. z o.o. 

oraz Guillaume Faury prezes Airbus 
Helicopters.

- Współpraca z tak 
znamienitym partne-

rem, dysponującym 
sup ernowo cze-
snymi technolo-
giami to szansa 

na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw z 
naszego regionu – mówi pre-
zes Kamińska.

Porozumienie zakłada 
„tworzenie efektywnych 
powiazań pomiędzy roz-
wojem innowacyjnej na-
uki i przedsiębiorczości 
na terenach zarządzanych 

przez Pomorską Specjalną 

Fot. Materiały prasowe

Airbus Helicopters produ-
kuje m.in śmigłowce bojowe 
Tiger. Ta maszyna  jest 
wymieniana jako jeden z 
następców poradzieckiego 
Mi-24 w polskiej armii.
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Rząd zapoznał się z 
zarzutami, jakie sformu-
łowała Gdynia i - uznając 
ich słuszność - podjął 
decyzję dotyczącą udziału 
w procesie i wsparcia 
miasta, w celu obrony 
interesu państwa polskie-
go. Rząd RP, wystąpił do 
Sądu Unii Europejskiej 
z wnioskiem o przyjęcie 
interwencji ubocznej.

Interwencja uboczna to 
instytucja prawa, która z 
ważnych powodów umoż-
liwia zainteresowanemu 
podmiotowi przystąpie-
nie do procesu po jednej 
ze stron, mimo ze sam 
ten podmiot stroną nie 
jest. Ponieważ Sąd Unii 
Europejskiej wydał w 
ostatnich dniach orze-
czenie wyrażające zgodę, 
Rzeczpospolita Polska 
będzie brała udział w 
luksemburskim procesie, 

wspierając gminę Gdynia.
W ostatnim czasie sąd 

wydał także postanowie-
nie oddalające wniosek 
Gdyni o tymczasowe 
wstrzymanie wykonania 
decyzji Komisji Europej-
skiej. U podstaw decy-
zji Sądu legła głęboka 
niespójność polskiego 
prawa upadłościowe-
go z prawem unijnym. 
Postanowienie to niczego 
nie przesądza i zawsze 
może zostać zmienione. 
Gdynia rozważa złoże-
nie kolejnego wniosku o 
wstrzymanie, w którym 
podniesie nowe pojawia-
jące się argumenty, co 
może wpłynąć na wyda-
nie oczekiwanego przez 
miasto orzeczenia.
Oprac. DK

Poziom zapasów w Banku 
Krwi w Gdańsku wciąż jest 
niski. Brakuje wszystkich grup 
minusowych oraz grup 0 Rh+ 
i A Rh+. Dobry poziom krwi 
utrzymuje się jedynie w gru-
pach B Rh+ i AB Rh+. 

- Ci, którzy mogą poczekać, 
mają operacje i zabiegi przesu-
wane na późniejszy termin, a 
to na pewno nie wpływa pozy-
tywnie na ich zdrowie – pod-
kreśla Lechosław Dzierżak 
ze Stowarzyszenia KrewAk-
tywni.

Honorowym krwiodawcą 
może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat, wa-
żąca powyżej 50 kg i legity-
mująca się dokumentem ze 
zdjęciem i numerem PESEL. 
Na oddanie krwi nie przycho-
dzimy na czczo – należy zjeść 

Polski rząd popiera Gdynię

Rząd polski poparł skargę gminy Gdynia do 
Sądu Unii Europejskiej w sprawie decyzji 
Komisji Europejskiej dotyczącej lotniska 
Gdynia - Kosakowo. 

Przydatne adresy

Poza sezonem letnim 
można oddać krew 
w oddziałach 
terenowych. 
 
KARTUZY

83-300 Kartuzy
ul. Floriana Ceynowy 7                        
tel. 58 681 11 44
Rejestracja dawców od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 
11.30
 
WEJHEROWO

84-200 Wejherowo
ul. Alojzego Jagalskiego 
10
tel. 58 677 06 08
Rejestracja dawców od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 
11.30
 
LĘBORK

84-300 Lębork
ul. Węgrzynowicza 13
tel. 59 863-52-79
czynne od poniedziałku 
do piątku w dni robocze
rejestracja dawców od 
godziny 7.30 do godziny 
10.30

Nadal brakuje krwi!
Choć okres wakacyjny już za nami, nadal nie maleje 
zapotrzebowanie na krew. Z powodu braku zapasów krwi wiele 
operacji jest przekładanych na późniejszy okres.

śniadanie i można wypić kawę. 
Przed oddaniem krwi każdy jest 
dokładnie przebadany. Oddaje 
się 450 ml krwi pełnej. Cała pro-
cedura trwa około 30-45 minut 
(samo oddanie około 7 minut). 
Honorowemu krwiodawcy w 

dniu oddania krwi przysługuje 
dzień wolny od pracy, dostaje 
również posiłek regeneracyjny 
w postaci 8 czekolad.

-  Nie bądźcie obojętni – oddaj-
cie krew, uratujcie komuś życie! 
- apeluje Lechosław Dzierżak. 
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Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat

Lębork znalazł się na 
trasie Narodowego Testu 
Słuchu. Słuchobus, w któ-
rym wszyscy zainteresowa-
ni mieszkańcy będą mogli 
wykonać badania słuchu 
pojawi się w mieście (na 
Placu Pokoju) 14 i 15 wrze-
śnia. Badania będzie można 
wykonać w godzinach 9-15.

Pojawienie się w Lęborku 
Słuchobusu to efekt ogól-
nopolskiej akcji Narodowy 
Test Słuchu. Akcja, która 
ma potrwać do końca wrze-
śnia ma zwrócić uwagę na 
potrzebę unikania hałasu 
i skutki przebywania w nim.
- Nasze testy są bezbole-
sne, krótkie i oczywiście 
bezpłatne, zaś ekipa Słucho-
busu wyjaśni każdemu 
pacjentowi, w jakim stanie 
jest jego słuch i co należy 
robić, aby ten stan się nie 
pogarszał. 

-podkreślają organizatorzy 
akcji.
W tym roku słuchobus od-
wiedzi 70 polskich miast.
(GB)

Zbadasz 
słuch
w mieście
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Czy sektor turystyczny jest 
strategiczny dla rozwoju na-
szych samorządów? Czy po-
trafimy wykorzystać ostatnie 
lata dużego wsparcia z UE i 
czy wydamy je na inwestycje, 
które będą motorami wzro-
stu? Takie pytania postawili 
sobie uczestnicy konferencji 
zorganizowanej przez Gdański 
Obszar Metropolitalny. W spo-
tkaniu wzięło udział ponad 70 
osób, które dzieliły się swoimi 
doświadczeniami związanymi 
z wdrażaniem projektów tu-
rystycznych w pasie nadmor-
skim. Konferencje poświęcone 
temu tematowi mają na stałe 
wejść do kalendarza wydarzeń 
GOM.

Dyrektor biura GOM, Michał 
Glaser podkreślał, że istotą do-
brej współpracy – przy każdego 
rodzaju projekcie – jest dobro-
wolność: – Jako metropolia 
cenimy zasadę subsydiarności, 
która mówi, by działać razem 
tam, gdzie współpraca rze-
czywiście przynosi korzyści. 
Jednym z założeń tej konferen-
cji jest znalezienie tego typu 
przedsięwzięć.

Według Andrzeja Bojanow-
skiego, wiceprezydenta Gdań-
ska i prezesa Związku Miast i 
Gmin Morskich, wskazówką, 
jak szukać takich inicjatyw 
mogą być – paradoksalnie - 

ograniczenia unijne w zakresie 
finansowania inwestycji w la-
tach 2014-2020. – W tej per-
spektywie nie ma wsparcia na 
inwestycje kulturalne, a kultura 
jest przecież związana z tury-
styką. Często bezpośrednio – 
uważa wiceprezydent. – I może 
być języczkiem u wagi, który 
skusi zagranicznego gościa, by 
nas odwiedził.

Jak to dokładnie wykorzy-
stać? Wiceprezydent Bojanow-
ski przekonywał, że jako region 
mamy w pełni przygotowaną 
infrastrukturę turystyczną. 
Jedyna wątpliwość brzmi: czy 
mamy również produkty opra-
cowane z myślą o tej infrastruk-
turze?

- Przewagą konkurencyjną 
współczesnej turystyki będzie 
pakietowanie usług – mówił 
Andrzej Bojanowski. - Dlate-
go konieczna jest współpraca 
gmin przy tworzeniu oferty 
turystycznej, zawierającej bar-
dzo zróżnicowane rodzaje ak-
tywności i sposoby  spędzania 
czasu. Mamy piękny, historycz-
ny Gdańsk, atrakcyjny kurort 
Sopot, nowoczesną, moderni-
styczną Gdynię i urocze miej-
scowości nadmorskie, ale nie 
chwalimy się tym jako całością. 
A powinniśmy. Bo nie konku-
rujemy z Wrocławiem, Krako-
wem, musimy budować argu-

Sezon powinien być dłuższy
Eksperci i samorządowcy GOM dyskutowali o wyzwaniach dla pasa nadmorskiego i realizacji inwestycji za fundusze 
unijne w perspektywie finansowej 2014-2020. Najważniejsze wnioski to konieczność przygotowania oferty turystycz-
nej, która spowoduje wydłużenie sezonu i częstsze korzystanie z partnerstwa publiczno-prywatnego.

rza: - Polska już dzisiaj jest 17. 
najchętniej odwiedzanym krajem 
na świecie. Uznajemy turystykę 
za bardzo ważny element gospo-
darki Pomorza, bo dzięki niej 
mamy napływ nowych inwesty-
cji i wzrost dochodów, a przede 
wszystkim generowanie nowych 
miejsc pracy. Życzylibyśmy so-
bie, by przyjmowane strategie 
rozwoju stwarzały przedsiębior-
com dogodne warunki do dal-
szego inwestowania w turystykę 
– przede wszystkim takie formy, 
które faktycznie mogą pomóc w 
wydłużeniu sezonu. A potencjał 
mamy niekwestionowany: nowe 
muzea – ECS i wkrótce Muzeum 
II Wojny Światowej - stadion, 
centra handlowe, coraz więcej 
centrów konferencyjnych. 

W podobnym tonie wypowia-
dał się Marcin Tumanow z Ko-
misji Funduszy Strukturalnych 
Business Centre Club: - Z punktu 
widzenia biznesu liczy się to, by 
przedsiębiorcy mieli poczucie 
stabilizacji. Można to osiągnąć 
np. w taki sposób, że włączy się 
ich w przygotowanie strategicz-
nych dokumentów rozwojowych 
regionu – w zakresie transportu, 
bezpieczeństwa energetycznego, 
uwarunkowań przestrzennych. 
Dzięki temu będą wiedzieli, jakie 
są priorytety samorządów, w ja-
kim środowisku będzie funkcjo-
nować ich firma za 10 czy 20 lat.

Ten aspekt uznano za szczegól-
nie istotny w kontekście praw-
dopodobnego wzrostu liczby 
przedsięwzięć o charakterze 
partnerstwa publiczno-prywat-
nego. – Bo PPP to sposób reali-
zacji inwestycji, także w turysty-
ce, które mogą być nieosiągalne 
w tradycyjnej formie ze względu 
na brak możliwości zadłużania 
się samorządów – uważa Tomasz 
Jagusztyn-Krynicki z Fundacji 
Centrum PPP.

menty, pozwalające rywalizować 
z innymi regionami europejski-
mi, innymi metropoliami.

Zdaniem wiceprezydenta Bo-
janowskiego, te działania należy 
uzupełnić o stworzenie wiary-
godnych narzędzi, które pozwa-
lając zmierzyć udział turystyki w 
PKB.

Ten punkt widzenia w wielu 
aspektach podzielił prof. Marek 
Kozak z Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i Lokal-
nych Uniwersytetu Warszawskie-
go: - Głównym problemem roz-
woju gmin nadmorskich nie jest 
brak środków i infrastruktury, 
ale podejście. Nie można bazo-

wać tylko na zasobach przyrod-
niczych, bo to oznacza sezono-
wość. A sezonowość skutkuje 
tym, że przez dwa miesiące pracy 
trzeba zarobić na cały rok egzy-
stencji. W związku z tym rosną 
ceny i spada konkurencyjność. 
Według eksperta, konieczne 
jest wdrożenie wyższych stan-
dardów obsługi i komplekso-
wość oferty: - Turysta oczekuje, 
że podczas trwającego 3-4 dni 
wyjazdu przez cały czas będzie 
miał co robić. Nie może być tak, 
że gdy spadnie deszcz, pozostaje 
mu tylko siedzieć w domu i grać 
w karty.

Oto kluczowe wnioski i reko-

mendacje prof. Kozaka:
nowoczesny turysta jest nasta-

wiony na kulturę, a kultura jest 
najbardziej „odporna” na czyn-
niki pogodowe, więc może być 
podstawą całorocznej oferty

najbardziej atrakcyjne są duże 
miasta, a w nich i wokół nich 
parki rozrywki, aquaparki, hote-
le, gastronomia

samorządy powinny być nasta-
wione na współpracę i wykorzy-
stywanie cudzych zasobów do 
własnych celów.

Gospodarcze aspekty i korzy-
ści z rozwoju turystki podkreślał 
Zbigniew Canowiecki, prezes 
zarządu Pracodawców Pomo-
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Pokazy � lmów w ramach 
przeglądu „Gdynia Dzieciom” 
już po raz czwarty odbędą się 
również w lęborskim kinie 
„Fregata”. Przegląd jest częścią 
Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych, najważniejszej 
polskiej imprezy � lmowej. W 
programie darmowe projekcje, 
konkursy i zajęcia edukacyjne 
po i przed seansami. Wszystko 
to w lęborskiej „Fregacie” 15 i 
16 września 2014 roku.

- To niewątpliwe wyróżnie-
nie dla naszego kina, a za-
razem wspaniała okazja dla 

dzieci i młodzieży do kontaktu 
z wartościową kinematogra� ą 
– mówi Paweł Piwka, dyrek-
tor LCK „Fregata”. – Seanse 
najnowszych polskich � lmów 
animowanych będą odbywały 
się 15 i 16 września. Początek o 
9 i 10:30. Zapraszamy wszyst-
kich młodych lęborczan, a 
przede wszystkim nauczycieli 
szkół podstawowych i przed-
szkoli ze swoimi uczniami. 
Dodatkową atrakcją jest to, że 
wstęp na seanse jest bezpłatny. 
O wstępie grup na seanse de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Rezerwacje pod numerem te-
lefonu 59 8622-530.

Najwartościowsze i naj-
piękniejsze zabytki wyko-
pane w wielokulturowym 
cmentarzysku w Czarnówku 
będzie można obejrzeć na 
wystawie w mieście. Wer-
nisaż wystawy „Skarby z 
Czarnówka” prezentowanej 
w Muzeum w Lęborku za-
powiedziano na 12 września 
o godz 18 (Galeria “Strome 
Schody”). 

Muzeum w Lęborku może 
poszczycić się posiadaniem w 
swoich zbiorach jednej z naj-
większych kolekcji cennych 
i unikatowych przedmiotów 
pozyskanych w wyniku wie-
loletnich badań wykopali-
skowych prowadzonych na 
rozległym, wielokulturowym 
cmentarzysku w Czarnówku 
w powiecie lęborskim. Bi-
rytualne cmentarzysko lud-
ności kultury pomorskiej, 
oksywskiej i wielbarskiej oraz 
z okresu wczesnego średnio-
wiecza w Czarnówku, stan. 

PROGRAM PROJEKCJI

Poniedziałek 15.09.2014
9:00 – Zestaw I – 64 minuty
Se-ma-for Produkcja Filmowa Sp. z o.o. Łódź
Parauszek i przyjaciele reż. Krzysztof Brzozowski – 3 odcinki 
z najnowszej serii przygód zajączka Parauszka i jego przyja-
ciół zamieszkujących krainę zwaną „Naszym lasem” 
Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o. Bielsko – Biała
Kuba i Śruba reż. Marek Burda – przedstawiamy 2 odcinki 
serialu Porwana Królewna oraz Dwóch Jasiów i Małgosia, 
opowiadające o innej przygodzie tytułowych bohaterów. W 
każdą z przygód wpleciono elementy znanych bajek należą-
cych do europejskiej klasyki, ale żadna z tych przygód nie jest 
adaptacją konkretnej bajki. 
Kocidrapka reż. Bronisław Zeman i Andrzej Orzechowski - 
� lm opowiada o perypetiach tytułowego kota - Kocidrapki. 
Przez środek posesji zbudowano autostradę. Dom znalazł się 
po jednej stronie drogi, a studnia po drugiej. Mieszkający tam 
ludzie przenieśli się w inne miejsce. W opuszczonym domu, 
o który opiera się ekran dźwiękochłonny, pozostał tylko kot, 
tytułowy Kocidrapka.

10:30 – Zestaw II – 65 minut
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. Poznań
Baśnie i bajki polskie – to � lmowa interpretacja polskich 
baśni i legend, każdy � lm wykonany jest inną techniką. 
Zobaczymy 5 � lmów: Kozucha Kłamczucha reż. Andrzej Ku-
kuła,  Czarne Licho reż. Robert Turło, Szewc Kopytko i Kaczor 
Kwak reż. Andrzej Gosieniecki, Złota jabłoń reż. Joanna Jasiń-
ska Koronkiewicz oraz Dar skarbnika reż. Robert Turło.

Wtorek 16.09.2014
9:00 – Zestaw III – 59 minut
Studio Miniatur Filmowych Warszawa 
Mami Fatale reż. serii Łukasz Kacprowicz - 3 odcinki opo-
wieść o starszej pani, która wyjechała z miasta, żeby prowa-
dzić sielski żywot na wsi razem z dwójką zwierzaków: Psiną 
i Prosięciem, a także żeby móc oddawać się swojej wielkiej 
pasji, jaką jest gotowanie.
Hip Hip &amp; Hurra reż. serii Elżbieta Wąsik – 2 odcinki 
przygód pary detektywów - hipopotama Hip Hip oraz łasiczki 
Hurra, którzy rozwiązują zagadkowe wydarzenia, mające 
miejsce w ich miasteczku. Serial ma charakter edukacyjny i 
przybliża dzieciom świat przyrody, zachęca do jej obserwo-
wania i zadawania pytań.

10:30 – Zestaw IV – 56 minut
Leszek Marek Gałysz 
Przedszkolaki reż. Piotr Furmankiewicz, Magdalena Gałysz 
– będzie to 8 czterominutowych opowieści o przedszkolnym 
życiu, otaczającej przyrodzie, ciekawych zjawiskach i ekologii. 
W każdym odcinku opowiadamy jedno wydarzenie z życia 
przedszkolaków.
Rybak na dnie morza reż. Leszek Marek Gałysz - � lm stanowi 
nową wersję bajki o rybaku i złotej rybce. Tym razem to Złota 
Rybka ma trzy życzenia, a rybak je spełnia.
Szalony zegar reż. Leszek Marek Gałysz – historia czarodziej-
skiego zegara, który przyspieszał czas, gdy ten był niedobry, a 
zwalniał gdy czasy były szczęśliwe.

Gdyński 
festiwal 
w Lęborku

W ramach festiwalu będzie można obejrzeć 
m.in � lm animowany “Mami Fatale”.
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Eksponaty z Czarnówka zobaczysz w muzeum
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5 jest w tej chwili największą, 
całkowicie przebadaną nekro-
polią z późnej starożytności w 
Europie Środkowej, mającą klu-
czowe znaczenie dla archeologii 
Europy Środkowej i północnej.
Niemal wszystkie przedmioty 
zabytkowe z tego cmentarzyska 
znajdują się w tej w chwili w 
zbiorach Muzeum w Lęborku, 
które poniosło wszelkie kosz-
ty konserwacji, rekonstrukcji i 

dokumentacji pozyskanych od 
2008 roku zabytków. Rekonstru-
owanie i opracowywanie zbiorów 
trwa nieprzerwanie od chwili 
wznowienia prac badawczych w 
terenie w 2008 roku. Imponująca 
ilość a także unikatowość i atrak-
cyjność pod względem nauko-
wym zgromadzonego materiału 
archeologicznego zainteresowa-
ła najznamienitszych polskich 
naukowców z różnych ośrodków 

badawczych. Dzięki zawiązanej 
współpracy, m. in. z Uniwer-
sytetami w Łodzi, Warszawie, 
Gdańsku oraz Państwowym 
Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie, Muzeum w Lę-
borku pozyskało środki � nan-
sowe z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na 
opracowanie i publikację ma-
teriałów cmentarzyska w Czar-
nówku. (GB)

Zabytki wyko-
pane w wielo-

kulturowym 
cmentarzysku w 

Czarnówku (na 
zdjęciu) będzie 

można obejrzeć 
na wystawie w 

Lęborku



Po stronie biznesu

Sport to zdrowie. Ważne 
jednak, aby się do niego 
odpowiednio przygotować. Po 
pierwsze roztrenować ciało po 
to, aby móc biegać maratony 
lub przjeżdżać kilometry na 
rowerze i uniknąć przykrych 
kontuzji. Druga sprawa to 
odpowiednie żywienie i na-
wodnienie organizmu. 
Jak prawidłowo należy się 
odżywiać, kiedy i co należy 
jeść oraz jak powinno się 
nawadniać organizm przed i w 
czasie trteningów – radzi Anna 
Słomkowska, dietetyk medyc-
zny i sportowy, w najnowszym 
wydaniu Expressu Biznesu. 

Sport? 
Przygotuj się!

DIETETYK

GALERIA

W Galerii Sztuki Glaza Expo 
Design odbył się niecodzienny 
pokaz mody – ubrań  Grażyny 
Paturalskiej i bizuterii  Lucyny 
Draczyńskiej. 
- Podobnie, jak obrazy, również 
ubrania i biżuteria  są formą 
sztuki – argumentuje Barbara 
Glaza, właścicielka galerii. 
Co ciekawe, organizatorki 
pokazu nie postawiły na za-
wodowe modelki. Na wybiegu 
pokazała się sama autorka 
kreacji, czyli Grażyna Patural-
ska, a także Katarzyna Ditrich-
Paturalska, współautorka 
kolekcji Kate & Grace Collec-
tion (prywatnie... teściowa i 
synowa). 
Dorota Korbut

Moda może 
być sztuką

Polska jest obecnie jedną z najważniejszych lokalizacji zarów-
no na europejskiej jak i światowej mapie nowoczesnych usług 
dla biznesu. Zagraniczni inwestorzy doceniają ogromny poten-
cjał naszego kraju, leżący w ośrodkach regionalnych. Ogromną 
rolę na tym rynku odgrywają Kraków, Wrocław i Trójmiasto, 
a także Katowice, Łódź, Szczecin czy Lublin. Według danych 
ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) od 
początku 2013 roku w Polsce powstało 66 nowych centrów 
usług, z czego w samym Trójmieście przybyło ich blisko 10. 
Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta w ciągu ostatnich kilku 
lat znacząco wzrosła. Powodem tego są liczne inwestycje in-
frastrukturalne (głównie w obrębie komunikacji/transportu), 
komercyjne (nowoczesne biurowce), ogromny potencjał kadry 
(kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych rocznie), a także 
sama lokalizacja - bezpośrednio nad morzem, w pobliżu licz-
nych parków krajobrazowych. Te atuty pozwalają wygrywać z 
innymi regionami batalie o znaczące inwestycje. Z racji poło-
żenia Trójmiasto jest też głównym ośrodkiem zainteresowania 
skandynawskich � rm interesujących się polskim rynkiem. 

[...] Lokalizacja w przypadku Trójmiasta ma równie duże zna-
czenie jeśli chodzi o jakość życia, w której nasz region przoduje 
od wielu lat. Eksperci wnioskują, że wraz z dynamicznym roz-
wojem lokalnego rynku pracy, Trójmiasto może stać się miej-
scem coraz liczniejszych migracji ludzi z innych aglomeracji, 
także tych, którzy kiedyś wyjeżdżali stąd do większych ośrod-
ków, aby rozwijać się zawodowo. [...]

cały raport przeczytasz w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

Rośnie sektor usług 
w Trójmieście
W Trójmieście działa obecnie blisko 
50 centrów usług zagranicznych inwestorów, 
z czego aż 10 rozpoczęło działalność 
w latach 2013-2014. Sektor ten zatrudnia 
obecnie ponad 11,5 tys. osób, a następne 
zapowiadane inwestycje dostarczą 
kolejnych kilka tysięcy miejsc pracy do 
końca 2015 roku. 

Lokalizacja 
w przypadku 

Trójmiasta ma 
równie duże 

znaczenie jeśli 
chodzi o jakość 

życia, w której 
nasz region przo-
duje od wielu lat

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. od wielu 
lat jest wiodącym producentem urzą-
dzeń elektronicznych dedykowanych 
dla sieci TV kablowej i indywidualnych 
instalacji radiowo-telewizyjnych i 
satelitarnych. Jak udało się osiągnąć 
taką pozycję i odnieść tak spektakularny 
sukces?

- Aby to wyjaśnić trzeba wrócić do po-
czątków działalności naszej � rmy. Co 
prawda świętujemy 60-lecie, ale moż-
na powiedzieć, że powstanie � rmy 
można datować na rok 1945. Nasi 
poprzednicy, w ramach zadań 
przywrócenia łączności na pół-
nocy Polski – od Szczecina po 
Białystok – budowali sieć i produ-
kowali sprzęt, który umożliwiał 
porozumiewanie się. 

Dlaczego zatem dopie-
ro rok 1954 uznawany 
jest za ten początkowy?

- Od tego roku � rma 
rozpoczęła działalność 
produkcyjną. Urucho-
miono wtedy produkcję 
ręcznych łącznic telefo-
nicznych. Wówczas było to 
przedsiębiorstwo pań-
stwowe. Przez te 60 lat � rma 
rozwijała się, przez cały czas 
bazując na własnych rozwią-
zaniach technicznych. Kadra 
inżynieryjna rozwijała się, 

tworzyła nowe konstrukcje, nowe wyroby. 
Nigdy nasza � rma nie kupowała od innych 
licencji, sami wypracowaliśmy to, czym 
dziś możemy się pochwalić. Wszystko w 
oparciu o własne zaplecze rozwojowe i ka-
drę inżynieryjno-techniczną. 

I tak zostało do dziś?
- Tak. Firma właśnie dlatego jest obecna 

na rynku przez tyle lat, że sprawa innowacji 
była u nas na porządku dziennym. Stwo-

rzyliśmy nowe opracowania: łącznice 
ręczne, następnie łącznice automatyczne, 
centrale dla branży okrętowej, kolejowej, 
energetycznej, itd. Potem zaprojektowa-
liśmy i zbudowaliśmy pierwszą elektro-

niczną centralę teleinformatyczną 
dla potrzeb transmisji danych, 
wówczas dalekopisu. Pierw-
sza cyfrowa centrala została 
opracowana wspólnie z 
Instytutem Łączności i 
ten najnowocześniejszy 
system został wdrożony 
w naszej � rmie. Dostali-
śmy wtedy, w 1992 roku, 
złoty medal na Targach 
Poznańskich właśnie 

za to opracowanie. [...]
cały raport przeczytasz 

w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

60 lat innowacji 
i doświadczenia
Z Ryszardem Bielawskim, Prezesem Zarządu � rmy GZT 
TELKOM-TELMOR Sp. z o.o., rozmawia Rafał Korbut. 

W tym roku w trójmiejskich salonach Toyoty, 
jak i w samej � rmie, sporo się zmieniło. Jest więc 
nowa nazwa, nowy logotyp, a także nowe pomy-
sły rozwoju przedsiębiorstwa. Jak tłumaczy Ma-
riusz Kubiak, dyrektor zarządzający, rebranding 
w przedsiębiorstwie jest bardzo poważną, a także 
ryzykowną decyzją. I właśnie w tym roku podjęto 
wyzwanie, aby zmienić logotyp oraz opracować 
nowe elementy identy� kacji wizualnej � rmy. 
W tym roku zostały tez wprowadzone na rynek 
nowe modele samochodów marki Toyota. 

O wszystkich nowościach i zmianach przeczy-
tasz w wywiadzie, opublikowanym w najnow-
szym numerze Expressu Biznesu. (r) 

Przełomowe zmiany w Toyocie



Jak wygląda - na podstawie o� cjalnych danych z Monitora 
Sądowego i Gospodarczego - sytuacja polskich � rm w 
kontekście bankructw? W sierpniu opublikowano informację 
o upadłości 62 przedsiębiorstw. 
Opublikowane w sierpniu orzeczenia o upadłości dotyczyły 
� rm mających zsumowany ostatni znany obrót na poziomie 
ok. 600 milionów złotych, a zatrudniały one razem według 
ostatnich dostępnych danych ok. 1,6 tys. osób. Od początku 
roku do końca sierpnia opublikowano orzeczenia o upadłości 
559 polskich przedsiębiorstw.
Liczba upadłości � rm usługowych jest zdecydowanie wyższa 
niż przed rokiem, odmiennie niż w innych sektorach gospo-
darki. Spodziewać się jednak należy rosnących problemów 
w branży spożywczej – pojawiają się pierwsze upadłości w 
branży mięsnej.
Problemy � rm produkcyjnych i budowlanych w dużej części 
przypadków miały swoje źródło w stopniowo spadających na 
przestrzeni trzech ostatnich lat obrotach.
Sprzedaż � rm transportowych oraz producentów żywności, 
którzy upadli w okresie trzech ostatnich lat nie spadała, ale 
rosła. Przyczyną ich problemów z reguły nie była także niska 
rentowność sprzedaży, ale po prostu jej nagłe załamanie.
Analizując wyniki � nansowe � rm, które znalazły się na 
liście upadłości zauważyć można tendencję stopniowego 
spadku obrotów w ciągu ostatnich trzech lat większości � rm 
produkcyjnych i budowlanych. Natomiast � rmy transpor-
towe i z branży spożywczej, których upadłość ogłoszono w 
sierpniu, były w zgoła odmiennej sytuacji – raczej systematy-
cznie zwiększały w ostatnich trzech latach swoją sprzedaż. 
Załamanie w przypadku tych przedsiębiorstw przyszło 
nagle. 

(Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane 
przeanalizowane przez Euler Hermes z Grupy Allianz). 

Upadają firmy 
usługowe

Marszałkowie Mieczysław 
Struk oraz Ryszard Świlski 
podpisali z przedstawicie-
lami PESA Bydgoszcz SA 
(wiceprezesem Robertem 
Świechowiczem i prokuren-
tem Maciejem Maciejew-
skim) umowę na dostawę 10 
sztuk spalinowych zespołów 
trakcyjnych dla obsługi Po-
morskiej Kolei Metropoli-
talnej. Uroczystość odbyła 
się w miniony wtorek na te-
renie budowanej stacji PKM 
Gdańsk-Niedźwiednik.

Projekt „Zakup 10 sztuk 
spalinowych zespołów 
trakcyjnych do obsługi Po-
morskiej Kolei Metropoli-
talnej w Trójmieście”, do� -

nansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013. Umowa 
o do� nansowanie zosta-
ła podpisana w Warszawie 
przez członków Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go:  Ryszarda Świlskiego i 
Czesława Elzanowskiego 
oraz Pawła Szaciłło, p.o. dy-
rektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 
w Warszawie. Projekt obej-
muje zakup 10 pojazdów, w 
tym 3 szt. dwuczłonowych i 
7 szt. trójczłonowych. War-
tość całkowita projektu to 
niemal 150 mln zł, kwota 
do� nansowania to ponad 70 

mln zł. 
Przetarg na dostawę pojaz-

dów dla PKM wygrała � r-
ma Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz SA. Pojazd dwu-
członowy kosztuje ponad 
10 mln zł, zaś trójczłonowy 
prawie 12 mln zł. Termin za-
kończenia dostawy poszcze-
gólnych pojazdów nastąpi w 
maju 2015 roku. 

Przypomnijmy, że wa-
gony będą przystosowane 
do obsługi osób niepełno-
sprawnych, wyposażone 
w monitoring zewnętrzny 
i wewnętrzny, klimatyza-
cję, a także przystosowa-
ne do przewozu rowerów. 
Szyby w oknach bocznych 

W spotkaniu, które zor-
ganizowano  w gdańskiej 
siedzibie GDDKiA uczest-
niczyli przedstawiciele  
GDDKiA , samorządowcy z 
województwa pomorskiego 
oraz dostawcy materiałów 
do wykonywania nawierzch-
ni bitumicznych. Pojawili 
się tam przedstawiciel � rmy 

Lotos Asfalt oraz � rmy Ret-
tenmaier Polska.

Pierwszą część konferencji 
poświęcono na szczegółowy 
opis technologii SMA 16 
stosowanej od kilku lat przez 
� rmę TUGA. Ta technologia, 
według jej pomysłodawców, 
stanowi alternatywę dla tra-
dycyjnych metod. Pozwala 

na wykonanie, za porówny-
walne pieniądze, nawierzch-
ni dróg, które spełniają 
wszystkie normy, przy jed-
noczesnym  podwyższeniu 
trwałości starzeniowej na-
wierzchni. Dodatkową za-
letą jest znaczące  skrócenie 
czasu wykonywania robót 
bitumicznych. Technologię 

O drogach na spotkaniu w GDDKiA
Nowoczesne technologie wykonywania nawierzchni dróg były tematem 
spotkania w gdańskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Nowatorski typ mieszanek mineralno – asfaltowych SMA 16 przedstawiła � rma 
TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

SMA 16 przedstawił  Ireneusz 
Strugała, inżynier technolog 
w � rmie TUGA.

Podczas spotkania zapre-
zentowano także książkę 
“Jednowarstwowa nawierzch-
nia asfaltowa SMA 16 JENA. 
Poradnik dla zarządców i wy-
konawców dróg samorządo-
wych”, którą wyda � rma Ret-
tenmaier Polska. (GB)
Cały artykuł przeczytasz 
w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

Ogromne dofinansowanie 
na zakup pojazdów

Ponad 70 milionów złotych unijnego do� nansowania na zakup 
10 pojazdów szynowych otrzyma Pomorska Kolej Metropolitalna. 

i w drzwiach wejściowych 
będą zabezpieczone specjal-
ną folią powleczoną klejem 
akrylowym z � ltrem UV, o 
właściwościach antygra�  ti 
(zapobiegająca zarysowaniom 
i zadrapaniom powierzchni 
szkła oraz odporna na dzia-
łanie substancji żrących: roz-
cieńczonych kwasów i zasad). 
Pojazdy będą posiadały Sys-
tem Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej z monitorami 
LCD i wyświetlaczami LED 
oraz zostaną wyposażone w 
system automatycznego zli-
czania pasażerów. Zakupione 
pojazdy będą wyposażone 
również w kompletną sieć do 
bezprzewodowego dostępu 
do Internetu dla podróżnych. 
Składy będą mogły rozwinąć 
prędkość do 120 km/h.
Rafał Korbut



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ul. Stefczyka 28b. Tel: 
501-278-888

ŁADNE M-3, z widokiem na Gdy-
nię 48m2 z balkonem w nowym 
bloku Tel: 604-169-071

SPRZEDAM miejsce w hali gara-
żowej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, 
ul. Stefczyka 28b, tel.501278888

SPRZEDAM mieszkanie 55m2 
Wejherowo os. Sucharskiego, 
3 pokoje z aneksem, wysoki 
standard wykonania, 1 piętro sło-
neczne, parking. Tel: 509-524-714

ŁADNE M-3, z widokiem na las 
i Gdynię, 48m2, p.2/3, balkon, 
piwnica, nowy blok z cegły. 
Okazja. Tel: 604-169-071

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-

niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

SIERAKOWICE, pokój, salon z 
kuchnią, łazienka, korytarz, duży 
ogród, 850 zł, cena z opałem. Tel: 
609-934-930 

MIESZKANIE trzypokojowe, 
kuchnia umeblowana i wyposa-
żona. Tel: 509-979-630 

KOLECZKOWO. Mieszkanie jed-
nopokojowe wynajmę. Czynsz 
800 zł. Tel: 726-171-950

BOLSZEWO, wynajmę pokój 
umeblowany. Tel: 781-426-010

BUDYNEK rekreacyjny, muro-
wany, podpiwniczony z działką 
do wynajęcia, Kartuzy. Tel: 
695-813-159

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy, 
Mściwoja. Tel: 695-813-159

KOLECZKOWO. Mieszkanie 
jednopokojowe duże wynajmę. 
Całość 50 m, osobne wejście, 
ogródek. Czynsz 800 zł. Tel: 726-
171-950

DO WYNAJĘCIA na biuro lub 
usługi, 20m2, Wejherowo, ul. 
Chopina 5, tel. 58 672 10 22

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

NIEDROGIEGO, przytulnego 
mieszkania, szuka samotny, bez 
nałogów, pracujący z Wejherowa. 
Tel: 729-611-407

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów nowych i używanych 
do motorów wsk oraz książek. 
Tanio. Tel: 885-699-284      

KUPIĘ

SKUP aut kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

SKUP aut w pełni legalnie, 
najlepsze ceny w Trójmieście. Tel: 
668-665-366

KUPIĘ mieszkanie bezpośrednio 
od właściciela, nowe budownic-
two jak najbliżej morza, najchęt-
niej Sopot Tel: 607-717-187

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części 
nowych i używanych do książek. 
Tanio. Tel: 885-699-284      

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM nowy czytnik 
Packet Book Mini z Wi – Fi za 
pół ceny 160zł. Wejherowo. Tel: 
502-351-988

SPRZEDAM nowy czytnik 
Packet Book Mini z Wi – Fi za 
pół ceny 160 zł, Wejherowo. Tel: 
502-351-988

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SEX to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725, Sopot

MIŁY, kulturalny z Wejherowa, 
pragnie spędzać wieczory u miłej 
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G R U P A  M E D I A L N A

powabnej Pani z temperamentem 
po 50 – tce. Tel: 729-611-407

ZWIETRZĘTA

CHIŃSKI Grzywacz (nagi piesek) 
Tel: 609-244-609

RÓŻNE

SPRZEDAM tanio mało używany 
dywan 2x3 w brązie cena 190 zł, 
Tel: 510-501-955

PŁYTY analogowe oraz Video 
Cassette Recorder Jvc plus taśmy 
Vhs. Tanio sprzedam. Gdynia. Tel: 
58 624-35-66

SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
zbiór oraz roczniki statystyczne 
z lat 1945-1970, Gdynia, Tel: 58 
624-35-66

SPRZEDAM tanio sofę z fotelem, 
kolor czarny z srebrnymi nitkami 
cena 1000 zł. Tel: 518-398-115

POMOC, mam 6 – cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań,środków 
czystości,artykuły szkolne. Z góry 
dziękuje. Tel: 515-757-719.

SPRZEDAM 90 sztuk ubranek dla 
dziewczynki od 3 do 12 miesięcy, 
cena 65 zł. Tel: 500-074-265.

SPRZEDAM Slavia 630 doku-
menty. Stan dobry 250 zł. Tel: 
501-743-727

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, kolor 
szary, 1000 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty skó-
rzane, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

gle24.pl
Bądź na bieżąco!
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Zawody Runmageddon Clas-
sic odbyły się w sobotę 6 wrze-
śnia na sopockim Hipodro-
mie, w okolicach Ergo Areny 
oraz plaży na granicy Gdańska 
i Sopotu. Była to najtrudniej-
sza z dotychczasowych edycji 
tego biegu. Podczas sopockich 
zawodów organizatorzy Run-
mageddonu wydłużyli dystans 
do 12 km, na którym zdołali 
zmieścić 70 różnych prze-
szkód. Z prostego wyliczenia 
wynika, że zawodnicy  poko-
nywali przeszkodę średnio co 
172 metry. 

Uczestnicy Runmageddonu 
Classic zmierzyli się m.in. z 
wysokimi ścianami, okopami, 
pionowymi i skośnymi siatka-
mi. Przenosili ciężary i brnęli 

po pas w morskiej wodzie oraz 
czołgali się w piachu. Trasa bie-
gu prowadziła również przez 
stajnie na sopockim Hipodro-
mie. Nie zabrakło przeszkód 
znanych z poprzednich edycji 
Runmageddonu m.in. prze-
szkody ogniowej i lodowej, na 
którą organizatorzy przez 3 
godziny zużyli 4 tony lodu. 

W klasyfikacji drużynowej 
najlepsza była drużyna TEAM 
CROW Gdynia, przed Aktyw-
ną Fabryką, oraz zespołem 
Street Workout Gdynia. Zwy-
cięzcy tej klasyfikacji nie tylko 
najszybciej pokonali trasę, ale 
również wystawili najliczniej-
szą ekipę liczącą ponad 70 
osób. 

Runmageddon powróci na 
Pomorze już na wiosnę, 11 
kwietnia na sopockim Hipo-
dromie zostaną rozegranie za-

Dwie sześcioosobowe druży-
ny młodzieżowe w wieku 10 – 
16 lat z dorosłymi opiekunami 
z Ochotnicznej Straży Pożarnej 
Łebunia (gmina Cewice) wzię-
ły udział w VII edycji Marszu 
na Orientację w Czarnej Wo-
dzie. Marsz zorganizowano w 
pierwszy weekend września w 
Harcerskiej Bazie Obozowej w 
Leśnej Hucie, w powiecie staro-
gardzkim 

Trasa Marszu wiodła przez 
lasy Nadleśnictwa Kaliska – ob-
szar Borów Tucholskich oraz 
tereny nazywane przez miej-
scowych „Dzikim Kociewiem”, 
na pograniczu borowiacko – 
kociewskim. 

- Mieliśmy do pokonania 22,5 
km i 15 punktów kontrolnych 
oraz do wykonania 4 zadania 
specjalne – znajdź mieszkanie 
mrówek i zrób zdjęcie, wymień 
ptaki mieszkające w lesie (do 
pomocy tablica poglądowa), 
spisz sentencję z obelisku (oczy-
wiście najpierw trzeba było go 
znaleźć), jak dokarmiamy zwie-
rzęta oraz zadanie premium - 
opisz w 5 zdaniach wrażenia z 
marszu.  Pogoda nam dopisała, 
humory również co sprzyjało 

współpracy na trasie Marszu, 
który dla prawie wszystkich 
drużyn, a było ich 29, okazał się 
dość trudny, bo tylko 3 druży-
ny zaliczyły wszystkie punkty 
kontrolne - relacjonuje Gabriel 

Piechowiak z OSP Łebunia.
Organizatorzy zadbali o cie-

kawe i różnorodne konkuren-
cje, były to m.in : zjazd na linie 
ponad rzeką, przeprawa pon-
tonem, przejście z „rannym” 
na noszach przez zadymiony i 
„zagracony” tunel, przejażdż-
ka kajakami i łodzią na czas, 
określenie punktów w terenie 
za pomocą kompasów, czytanie 
mapy i jej odwzorowanie, stra-

żacka bojówka – czyli podłą-
czenie węży, rozdzielaczy i strą-
cenie wodą pachołków na czas, 
wspinanie na linę na wysokość 
kilku metrów, posługiwanie 
się urządzeniami nagłaśniają-
cymi, kodowanie wiadomości, 
udzielanie pierwszej pomocy 
rannemu.

Drużynom z Łebuni nie udało 
się  powtórzyć zeszłorocznego 
sukcesu (I miejsce) ale znazły 
się one w środku stawki startu-
jących. 

-Udział w Marszu dał nam 
możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, ratownic-
twa medycznego, umiejętności 
szybkiego myślenia, korzy-
stania z mapy, określania kie-
runków marszu, wyćwiczenia 
spostrzegawczości, umiejętno-
ści współdziałania w grupie, 
koncentracji oraz samodzielne-
go podejmowania decyzji, a co 
najważniejsze – przeżycia wielu 
niespodziewanych i nowych 
wrażeń, rozwijania aktywno-
ści ruchowej i bezpośredniego 
kontaktu z „dziką naturą” - 
podkreśla Gabriel Piechowiak. 
(GB)

Młodzież z Łebuni rywalizowała 
w marszu na orientację

Udany sopocki Runmageddon
Ponad 800 zawodników wzięło udział w Runmageddonie Classic Sopot, ekstremalnym biegu przez przeszkody. Najszybciej z 12 km trasą 
i 70 przeszkodami poradził sobie Andrzej Tokarz z BeskidTV, który dotarł do mety w czasie 01:09:02. Wśród kobiet zwyciężyła Iwona 
Januszyk (Street Workout Gdynia) z czasem 01:23:01.  Najlepszych zawodników dekorował Dariusz „Tiger” Michalczewski.

Uczestnicy biegu musieli  
wspinać się, czołgać, brnąć w 
błocie, skakać, a także zmie-
rzyć się z wodą oraz ogniem

wody Runmageddon Rekrut.
Runmageddon to najwięk-

szy cykl ekstremalnych biegów 
przez przeszkody w Polsce. Or-
ganizatorami imprezy jest m.in. 
działające od 2005 roku Stowa-
rzyszenie OTK Rzeźnik znane z 
organizacji m.in. Biegu Rzeźni-
ka - górskiego ultramaratonu na 
dystansie 80km oraz Maratonu 
Bieszczadzkiego.   

Runmageddon zwiastuje ko-
niec ery nudnych biegów ulicz-
nych oferując jego uczestnikom 
ekstremalne wrażenia. To wyda-
rzenie nastawione na dobrą za-
bawę, do której pretekstem jest 
wysiłek fizyczny i rywalizacja 
o miano najtwardszego zawod-
nika. Uczestnik prąc naprzód 
niejednokrotnie będzie musiał 
wspinać się, czołgać, brnąć w 
błocie, skakać, a także zmierzyć 
się z wodą oraz ogniem.  fo
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Trasa Marszu 
wiodła przez lasy 
Nadleśnictwa 
Kaliska – obszar 
Borów Tuchol-
skich oraz tereny 
nazywane przez 
miejscowych.



Wtedy to najstarsza z dru-
żyn młodzieżowych w Pogo-
ni zajęła 2. miejsce w Pomor-
skiej Lidze Juniorów co było 
najwyższą lokatą w historii 
juniorskich występów Pogo-
ni. 

- Dzięki solidności, sys-
tematyczności, a przede 
wszystkim zaangażowaniu i 
determinacji zasłużyliśmy na 
ten sukces – mówił w czerw-
cu trener Michał Pietrzyk. - 
Jestem dumny z chłopaków, 
zespół pokazał charakter, a 
osiągnięty wynik ciężko wy-
pracowaliśmy. 

W przerwie wakacyjnej 

Dynamicznie rozwija się 
inicjatywa Klubu 100 TPL. 
W elitarnej grupie sym-
patyków Pogoni Lębork 
jest obecnie 26 osób. Idea 
Klubu 100 TPL w skrócie 
polega na comiesięcznym 
wpłacaniu drobnej kwoty 
(najczęściej 50 lub 100 zł) 
na rzecz klubu Pogoń po 
wypełnieniu deklaracji 
członkowskiej. W zamian 
członkowie mogą uczestni-
czyć bezpłatnie w meczach 
Pogoni, mają zniżki na 
gadżety klubowe, a w wielu 
punktach usługowych i 
handlowych w Lęborku 
i poza nim na podstawie 
numerowanych kart człon-
kowskich (siłownia, salon 
masażu, usługi budowlane, 
kamieniarskie czy szew-
skie, sklep z elektronarzę-
dziami); posiadacze karty 
mają także 10-15% zniżki 
na zakupione towary i 
usługi. 
W połowie sierpnia Rada 
Klubu 100 TPL podsumo-
wała pierwsze miesiące 
działalności która rozpo-
częła się 10 marca 2014r. 
Od tego czasu do końca 
czerwca na konto klubu 
Pogoń wpłynęło od człon-
ków Klubu 100 TPL 6425 zł. 
Działalność sympatyków 
Pogoni ma więc wymierny 
efekt, a każda złotówka wy-
dawana jest na statutowe 
zadania klubu Pogoń. 

Komplet koszulek treningo-
wych, oraz wyjściowe koszul-
ki polo sprezentowali druży-
nie seniorów Pogoni Karol 
Krajdocha (Zielona Restau-
racja) oraz Tomasz Podhajski 
(Firma Budowlana KAJE-
TAN). W nowych koszulkach 
treningowo-rozgrzewkowych 
zawodnicy Pogoni pokaza-
li się na meczu z Powiślem 
Dzierzgoń. - Jeżeli mogę po-
móc to robię to – mówi jeden 

z fundatorów strojów Karol 
Krajdocha. – Teraz zespół pre-
zentuje się okazale, oby nowe 
koszulki przyniosły szczęście 
i dały motywację do ciężkiej 
pracy i godnego reprezento-
wania klubu. 

Na rozgrzewkę i na wyjazd 
w nowych strojach

Nowe koszulki 
dla zawodników 

Pogoni ufundował 
Tomasz Podhajski i 

Karol Krajdocha fo
t. 
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Klub 100 TPL 
podsumował 
I półrocze

Mocny początek 
juniorów starszych

Pogoń Lębork i Chojniczanka Chojnice to zespoły które po 4. 
kolejkach Pomorskiej Ligi Juniorów „A” w duecie przewodzą 
w tabeli. Juniorzy „A” Pogoni stają przed szansą wyrównania 
lub nawet poprawienia wyniku z zeszłego sezonu. 

4:1 (bramki: Madziąg x3, For-
mela). Drugi mecz to drama-
tyczne spotkanie w Bytowie z 
Bytovią wygrane przez Pogo-
nistów 3:2 (bramki: Jastrzębski, 
Paweł Labuda, Śliwiński). Doj-
rzały futbol zawodnicy trenera 
Pietrzyka pokazali w starciu z 
Chojniczanką. Mimo optycznej 
przewagi wygrali goście, choć 
drużyna z Lęborka nie musi się 
swojej gry wstydzić. W ostatnią 
sobotę na wyjeździe młoda Po-
goń wysoko pokonała Borowia-
ka Czersk po golach Madziąga, 
Świątka, Labudy i Czyżewskie-
go.

Dobra postawa drużyny cie-
szy, tym bardziej, że to właśnie 
zawodnicy tej drużyny niedłu-
go mogą decydować o poten-
cjale seniorskiej Pogoni.

zespół opuścili zawodnicy 
rocznika 1995 kończący wiek 
juniora: Maciej Ptaszek, Do-
minik Itrych, Gracjan Miszkie-
wicz, Marcin Sadurski i Paweł 
Ropela. W ich miejsce przyszli 
piłkarze rocznika 1997 i 1998: 
Szymon Tomaszewski, Mate-
usz Zanewycz, Patryk Szarkiel 
(z juniora B), Marcin Formela 

(Pomorze Potęgowo), Mikołaj 
Kamionka (Start Łeba), Łukasz 
Świątek (powrót z GKS Linia), 
Marek Ramczykowski, Tomasz 
Detla� , Michał Krakowiak 
(Leśnik Cewice). 

- Szczerze mówiąc nie spo-
dziewałem się, że drużyna po 
tak dużych zmianach perso-
nalnych szybko się zgra, a nowi 

zawodnicy zaadoptują się w 
zespole – mówi trener Michał 
Pietrzyk. – Początek sezonu 
wypadł dla nas bardzo dobrze. 
Strzelamy dużo bramek, gramy 
dobrze taktycznie i technicz-
nie.

W pierwszym meczu sezonu 
juniorzy starsi Pogoni poko-
nali wysoko Karola Pęplino 

Pogoń Lębork junior A PLJ 
(1996-98) 
sezon 2014/15

Bramkarze: 
Rafał Łapigrowski (97) 
Patryk Labuda (96) 
Obrońcy: 
Łukasz Janowicz (96) 
Patryk Grzebiela (97) 
Maciej Wierzbowski (96) 
Szymon Tomaszewski (98) 
Mateusz Sadowski (96) 
Marek Ramczykowski (98) 
Rafał Detla�  (98) 
Pomocnicy: 
Paweł Labuda (96) 
Marcin Kołodziejski (96) 
Jakub Oszmaniec (96) 
Szymon Śliwiński (97) 
Szymon Czyżewski (97) 
Mateusz Zanewycz (98) 
Mikołaj Kamionka (97) 
Łukasz Świątek (96) 
Napastnicy: 
Aleksander Jastrzębski (96)
Mateusz Madziąg (96) 
Patryk Szarkiel (97) 
Marcin Formela (97) 
Michał Krakowiak (97) 
Trener: 
Michał Pietrzyk 
Kierownik: 
Michał Wierzbowski 
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W Lęborku zakończono 
letnie turnieje „X GRAND 
PRIX Wakacji Dzieci i Mło-
dzieży w tenisie”. W tego-
rocznym cyklu startowały 23 
osoby w trzech kategoriach: 
chłopcy do 13 lat, chłopcy 
14-19 lat oraz dziewczęta. 
Ostatni z serii turniej odbył 
się 27 sierpnia.Impreza zo-
stała zorganizowana i prze-
prowadzona przez Centrum 
Sportu i Rekreacji i Szkołę 
Tenisa „SMECZ”. Druży-
nowe Mistrzostwa Szkół w 
Tenisa (wszystkich szczebli, 
zespoły dwuosobowe) zapo-
wiedziano na-20 września, 
godz.9.00; informacje pod 
tel. 502661836. (GB)

Kat. Dziewcząt:
1. Weronika Wydrzyńska -26 pkt
2.Patrycja Janicka - 17 pkt
3. Marta Pietrzykowska - 7 p.
4. Julia Kubisiak - 5 p.
5. Wiktoria Stelmach-3 p.
6. Natalia Plichta- 2 p.
7. Amelia Mielewczyk- 1 p

Kat .chłopców młodszych /do 13 lat/:
1. Cezary Kaliciński- 31 pkt
2. Maciejczyk Przemysław- 22 pkt
3. Bradtke Piotr - 13 p.
4. Maksymilian Klawikowski - 12p.
5. Mateusz Krówka - 7 p
6. Błażej Kupc - 4p.
7.Wiktor Hebel - 2 p.

Kat . chłopców starszych /do 19 lat/:
1. Paweł Krzyżanowski - 32 pkt.
2. Mateusz Kaliciński- 18 pkt
3. Piotr Konczalski - 13 p.
4. Jarosław Błachnio - 12 p.
8-9. Mateusz Król i Grzegorz Celej- 11 p.
5. Jarosław Szybiak - 10 p.
6. Piotr Witek - 4 p.
7. Przemysław Krauz - 3 p.

PODSUMOWANIE SEZONU

Młodzież rywalizowała w tenisa

W tegorocznym cyklu startowały 23 osoby w trzech kategoriach

fo
t. 
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