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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Ten dokument, który poka-
że szczegółowy przebieg drogi 
powstanie w ciągu najbliższego 
roku i poprzedzi projektowanie 
i budowę drogi.

Według szacunków inwestora 
drogi wybór oferty na wyko-
nanie koncepcji programowej 
to kwestia kilku najbliższych 
miesięcy.Co więc znajduje się 
w koncepcji programowo-prze-
strzennej? – Ten dokument 
uszczegóławia ustalenia z decyzji 
środowiskowej. Pokazuje więc 
jak kształt będą miały węzły, jak 
będą wyglądały obiekty mosto-
we, jaki ma być przekrój i jakie 
mają być urządzenia ochrony 
środowiska. Decyzja środo-
wiskowa daje nam korytarz, a 
koncepcja programowo-prze-
strzenna pokazuje umiejscowie-
nie rozwiązań w tym korytarzu 
- tłumaczy Robert Marszałek, 
dyrektor gdańskiego oddziału 
GDDKiA.Firma, która zostanie 
wybrana przez GDDKiA będzie 
miała rok czasu na stworzenie 
koncepcji programowo-prze-
strzennej. Dokument zostanie 
upubliczniony, a w trakcie jego 
przygotowania zaplanowano 
konsultacje społeczne. Ta in-
formacja jest szczególnie ważna 
dla lęborczan, którzy mieszkają 
w rejonie, gdzie ma przebiegać 
Trasa Kaszubska, bo w koncep-
cji programowo-przestrzennej 
znajdą odowiedź na pytanie, 
jaki fragment ich działek zajmie 
droga lub towarzysząca jej infra-
struktura. Po stworzeniu kon-
cepcji programowej dla Trasy 
Kaszubskiej inwestor zamierza 
ogłosić przetarg na budowę dro-
gi w ramach systemu “zaprojek-
tuj i wybuduj”. Trasa Kaszubska 
ma być dwujezdniową drogą 
ekspresową, która będzie ofero-
wać dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu, a docelowo dwie jezdnie 
po trzy pasy ruchu. Dostęp do 
tej trasy będzie możliwy tylko 
przez dwupoziomowe węzły 
drogowe. Grzegorz Bryszewski

W niedzielę 30 listopada okaże się, kto zostanie burmistrzem 
Lęborka. Podczas dogrywki wyborczej o fotel powalczy Witold 
Namyślak, aktualby włodarz miasta i Michał Szreder, kandydat 
KW  “Lepszy Lębork i Lepszy Powiat”.

Dogrywka wyborcza to efekt zaskakującego wyniku wyborów 
samorządowych z 16  listopada. Podczas pierwszej tury głoso-
wania  Witold Namyślak uzyskał 45% głosów a Maciej Szreder 
otrzymał 35%. Pozostali dwa kandydaci ubiegający się o fotel 
burmistrza otrzymali odpowiednio: 16 % - Edmund Głom-
biewski i 4% – Roman Wołoszyn. (GB)

Gorąca niedziela
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Maciej Szreder (z lewej) i Witold Namyślak
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CORAZ BLIŻEJ TRASY 
KASZUBSKIEJ
Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
rozpoczął wybór ofert na wykonanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla Trasy Kaszubskiej, czyli drogi ekspresowej S6 
na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta. 

Trasa Kaszubska ma być dwujezdniową drogą ekspresową, 
która będzie oferować dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
a docelowo dwie jezdnie po trzy pasy ruchu
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W przedostatnim  tygodniu 
listopada po raz ostatni w 
tym roku odbierane były od-
pady zielone zbierane do brą-
zowych worków. Urzędnicy 
miejscy zdecydowali się jed-
nak (ze względu na wyjątko-
wo długą złotą polską jesień i 
dłużej niż zwykle pozostające 
na drzewach liście) przygoto-

wać kolejny termin przekaza-
nia odpadów zielonych firmie 
wywozowej.

Brązowe worki należy wysta-
wić przed posesję w terminie 
pierwszej grudniowej zbiór-
ki odpadów zmieszanych tj. 
8-12.12.2014 r. Firma wywo-
zowa odbierze odpady zmie-
szane, a dla odpadów zielo-

nych zorganizuje dodatkowy 
transport.

Więcej informacji można 
uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego w 
Lęborku: tel. 59 86 37 755,  59 
86 37 702 lub osobiście pok. 
C201.
(GB)

Nowy autobus 
w ZKM
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Solaris Urbino 12 ma 12 m 
długości, w pełni niskopodło-
gowy, może jednorazowo za-
brać 90 pasażerów, jest przy-
stosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Napęd 
autobusu stanowią nowocze-
sne i niezawodne silniki Die-
sla, spełniające najbardziej 
restrykcyjną normę emisji 
spalin Euro 6. Przestron-
ne, ciche i wygodne wnętrze 
pojazdu, a także całkowicie 
pozbawione stopni przejścia 
zapewniają poczucie bezpie-
czeństwa oraz komfortu. 

Bezpieczeństwo pasażerom 
i kierowcy zapewnia pięć ka-
mer, które monitorują całą 
przestrzeń pasażerską oraz 
obszar przed pojazdem i z 
tyłu pojazdu. 

Autobus wyposażony jest w 
system zliczania pasażerów 
wchodzących w wychodzą-
cych.

- Wyślemy autobus na róż-
ne trasy i sprawdzimy, które  
są najbardziej zatłoczone a 
na jakich brakuje pasażerów.
Wcześniej takie badania mu-
sieliśmy zlecać zewnętrznym 

Lęborski Zakład Komunikacji Miejskiej ku-
pił nowoczesny autobus SOLARIS Urbino 12. 

firmom i za nie płacić - zapo-
wiada Mirosław Siergiej, dyrek-
tor ZKM Lębork.

Autobus jest fabrycznie nowy, 
został wyprodukowany przez 
firmę Solaris Bus & Coach S.A. 
z siedzibą w Bolechowie. Za-
kład Komunikacji Miejskiej w 
Lęborku Spółka z o.o. zapłaci 
za autobus w formie ratalnej, 
rozłożonej na 59 miesięcy  ok. 
1 mln zł. Autobus będzie ob-
jęty 24 miesięczną gwarancją 
producenta. Wprowadzenie do 
eksploatacji nowego autobusu 
oznacza jednocześnie wycofa-
nie dwóch najstarszych pojaz-
dów z bazy przewoźnika po-
chodzących z 1991 i 1992 roku.
(GB)

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku zapłaci za autobus ok 1 mln złotych

Dodatkowy termin wywozu

Brązowe 
worki należy 

wystawić 
przed posesję 

w terminie 
pierwszej gru-
dniowej zbiór-

ki odpadów 
zmieszanych tj. 
8-12.12.2014 r.
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Uczniowie z Gimnazjum 
nr 1 biorący udział w pro-
jekcie Eduscience odwiedzili 
lęborski ratusz. W ramach 
projektu gimnazjaliści prze-
prowadzali profesjonalny 
monitoring przyrodniczy 
a ich prace zauważyli na-
ukowcy z PAN przyznając 
im tablicę interaktywną oraz 
pierwsze miejsce wśród gim-
nazjów w Polsce.

Uczniowie odwiedzili lę-
borski ratusz na zaprosze-
nie Burmistrza Miasta Wi-
tolda Namyślaka. Grupę 
projektową reprezentowały 
uczennice: A. Brodalka, A. 
Czarnecka, W. Kalińska, M. 
Kurzydło, M. Kolasińska, D. 
Stromska.

Uczniowie przez półtora 
roku przeprowadzali profe-
sjonalny monitoring przy-

rodniczy i codziennie ra-
portowały stan środowiska 
do Polskiej Akademii Nauk. 
Było to możliwe dzięki stacji 
meteorologicznej, jaką Gim-
nazjum nr 1 otrzymało w ra-
mach projektu. Pracę uczen-
nic zauważyli naukowcy z 
PAN przyznając im tablicę 
interaktywną oraz pierwsze 
miejsce wśród gimnazjów 
w Polsce. Uczniowie Gim-

Gimnazjaliści-naukowcy w ratuszu nazjum nr 1 w Lęborku brali 
udział w projekcie naukowym 
Eduscience jako jedna z 250 
szkół w Polsce.

Projekt rozpoczął się w 2012 
roku i potrwa do marca 2015 
roku. Realizowany jest na 
przedmiotach: geografia, che-
mia, biologia, matematyka, j. 
angielski. Unikatowość pro-
jektu przejawia się w innowa-
cyjnych narzędziach: platfor-
mie e-learningowej, portalu 
przyrodniczym czy bogatym 
zestawie wycieczek.
(GB)

Wśród sygnałów docierają-
cych do funkcjonariuszy było 
wiele spraw związanych z 
“reklamowaniem” kandyda-
tów w dniu wyborów. Takie 
sygnały dotyczyły na przy-
kład plakatów, które wisiały 
tuż przy wejściu do komisji 
wyborczych, albo o oplakato-
wanych samochodów, które 
parkowano tuż obok lokali 
wyborczych. Funkcjonariu-
sze są w trakcie wyjaśniania 
takich sytuacji.  Jeśli uda się 
je potwierdzić, to zostaną 
one potraktowane jako wy-
kroczenia.

Funkcjonariusze reagowa-
li także w przypadku, gdy 
do jednego z lokali wybor-
czych wszedł mężczyzna, 
pobrał karty do głosowania 

W mieście kupowano głosy?
Aż kilkadziesiąt sygnałów o incydentach wyborczych dotarło do lęborskich policjantów. 
Udało się nawet zarejestrować przypadek kupowania głosów.

i wyszedł z lokalu. Do poli-
cjantów dotarły także sygnały 
o kupowaniu głosów. Jeden z 
sygnałów opisywał przypadek, 
gdy na ulicy Stryjewskiego za 
głosy miano płacić...piwem. W 
innym przypadku kupowanie 
głosu udało się zarejestrować.

- Zabezpieczyliśmy nagranie 
jednego z mieszkańców mia-
sta, który nagrał swoim telefo-
nem komórkowym rozmowę z 
mężczyzną, który chciał kupić 
jego głos. Prowadzimy w tej 
sprawie postępowanie - infor-
muje asp. Daniel Pańczyszyn, 
oficer prasowy KPP Lębork.

Za kupowanie głosów gro-
zi kara od 3 miesięcy do 5 lat 
ograniczenia wolności.

Na przypadki naruszania ci-
szy wyborczej zareagował row-
nież Komitet Wyborczy Wy-
borców Koalicja dla Lęborka. 
Członkowie tego ugrupowania  
złożyli pismo do Prokuratu-

ry z informacją o możliwości 
popełnienia przestępstwa.
Autorzy pisma informują o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa i powołują się na trzy 
artykuły KK, które dotyczą ta-
kich przypadków jak m.in od-
stępowanie kart wyborczych, 
wymuszania głosowania i 
proceder kupowania głosów. 
KWW Koalicja dla Lęborka 
powołuje się także na artykuły 
prasowe, które opisywały po-
dobne przypadki, które noszą 
znamiona przestępstw. 

-Liczba zgłaszanych przypad-
ków od mieszkańców Lęborka 
świadczy o tym, ze mogła to 
być zorganizowana akcja na 
dużą skalę, której celem było 
osłabienie wyniku wyborczego 
kandydatów KWW Koalicja 
dla Lęborka i uzyskanie więk-
szości w Radzie Miasta Lębor-
ka metodami przestępczymi 
- czytamy w piśmie.(GB)Fo
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Wyborom 
samorządowym 

w Lęborku 
towarzyszyło 
kilkadziesiąt 

sygnałów o 
przypadkach 

naruszania ci-
szy wyborczej, 

w tym także 
kupowania 

głosów

Lębork odwiedził Poseł 
RP i sekretarz stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi - Kazimierz 
Plocke. Poseł spotkał się 
z burmistrzem Witoldem 
Namyślakiem oraz obejrzał 
realizowaną w mieście 
elektrociepłownię na 
biomasę.

Przedstawiciel resortu 
rolnictwa interesował się 
postępami na budowie i 
szczegółami technologicz-
nymi funkcjonowania po-
wstającej elektrociepłowni, 
wyraził także uznanie dla 

tak poważnego i nowa-
torskiego w skali kraju 
przedsięwzięcia.

Elektrociepłownia 
opalana biomasą ruszy w 
Lęborku w czerwcu 2015 
roku. Inwestycja, którą 
zrealizuje konsorcjum 
dwóch specjalistycznych 
firm warta jest około 39 
milionów złotych.UM 
Lębork stworzył także spe-
cjalną stronę internetową, 
na której można śledzić na 
bieżąco postępy budowy 
elektrociepłowni.
(GB)

Wizyta w sprawie 
elektrociepłowni
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W tym roku w Lęborku przy-
było 81 nowych lokali komu-
nalnych. W lipcu tego roku 
oddany został wielorodzinny 
budynek komunalny przy ul. 
Czecha na os. Sportowa, w któ-
rym zamieszkały 33 rodziny. 
Jesienią br. zakończono bu-
dowę kolejnych dwóch – przy 
ul. Kossaka, gdzie powstały 
32 mieszkania oraz budynku 
wzniesionego przy ul. Łasaka 
przez Lęborskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
przy udziale Miasta, w którym 
na 32 powstałe lokale połowa 
powiększyła zasoby komunal-
ne. 

Jest już standardem zagospo-
darowanie terenu wokół nowo 
powstających budynków. Przy 
wszystkich powstają jednocze-
śnie drogi dojazdowe, miejsca 
parkingowe, odwodnienie tere-
nu, oświetlenie, chodniki, zie-
leńce, coraz częściej także place 
zabaw.

Na realizację tych, a także ko-
lejnych budynków, których bu-
dowa niebawem się rozpocznie, 
Miasto pozyskało dofinanso-
wanie z Funduszu Dopłat Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 

Przybyło 81 mieszkań komunalnych, będzie więcej

na poziomie od 30 do 40 procent 
kosztów budowy. Warunkiem 
uzyskania dofinansowania z tego 
źródła jest utworzenie przez Sa-
morząd mieszkań socjalnych w 
tej samej ilości, co wybudowane 
lokale komunalne.

Te zobowiązania Samorządu 
Miasta przyczyniły się do zna-
czącego powiększenia zasobów 
lokali socjalnych, których licz-
ba w ostatnich 4 latach, m.in. 
wskutek modernizacji zasobów 
komunalnych i przekwaterowań, 
podwoiła się i wynosi obecnie ok. 

420.
W chwili obecnej Miasto ma już 

zawarte kolejne umowy z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
na dofinansowanie budowy no-
wych domów. Przekazany został 
plac budowy przy ul. Gierym-
skiego, gdzie powstanie budynek 
z 32 mieszkaniami, rozpoczęła 
się budowa domu przy ul. Kuso-
cińskiego, realizowana wspólnie z 
LTBS-em. Powstaną w nim 24 lo-
kale, w tym 12 komunalnych.W 
planach Miasta na przyszły rok 
jest budowa kolejnego budynku 

komunalnego przy ul. Czecha. 
Przygotowywany jest wniosek na 
dofinansowanie tej inwestycji z 
Funduszu Dopłat Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

 W Lęborku przybyło także 
nowych lokali mieszkalnych w 
ramach budownictwa społecz-
nego. Prężna działalność Lębor-
skiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego zaowocowała 
wybudowaniem dwóch domów 
przy ul. Łasaka w 2010 i w 2013 
– łącznie 64 mieszkania. W tym 
miesiącu oddany został kolejny 

budynek przy tej samej ulicy z 
32 mieszkaniami, po połowie: 16 
komunalnymi i 16 LTBS-u. 

Budowę kolejnego budynku 
rozpoczął LTBS wspólnie z Mia-
stem, w październiku br.  przy ul. 
Kusocińskiego. W 2015r. roz-
pocznie się budowa następnych 
dwóch budynków przy Kuso-
cińskiego.W ciągu ostatnich 4 
lat znaczna część istniejących 
zasobów komunalnych poddana 
została modernizacji i remon-
tom. Potrzeby w tym zakresie 
są duże, stopniowo jednak uda-

je się poprawiać ich stan. M.in. 
Miasto wyremontowało klatki 
schodowe w 24 budynkach ko-
munalnych, ocieplonych zostało 
9 budynków, wyremontowano 
2 elewacje, na 15 budynkach 
wyremontowano dachy, wymie-
niono także 460 okien, w 148 
mieszkaniach położono nową 
instalację elektryczną, wymie-
niona została instalacja gazowa 
w 8, zaś instalacja wodno-kana-
lizacyjna w 5 budynkach komu-
nalnych itp. Prace remontowe są 
kontynuowane.

W nowym budynku komunalnym przy ul. Czecha zamieszkaly 33 rodzinyNa początku listopada oddano do użytku budynek LTBS przy ul. Łasaka, 
w którym połowa lokali powiększyła zasoby komunalne miasta
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Aż 35 pomysłów na po-
prawę jakości życia i funk-
cjonalności przestrzeni pu-
blicznej zgłosli lęborczanie 
do otwartego konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” 
Banku Zachodniego WBK. 
W Galerii Delfino w Lęborku 
stworzono specjalne stoisko 
dla osób zainteresowanych 
udziałem w konkursie.

Konkurs „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” jest skierowany 
do lokalnych organizacji spo-
łecznych i samorządowych, 
które chcą modernizować 
swoje otoczenie. Projekty 
zmian można było zgłaszać 
do 23 listopada, a 17 grudnia 
specjalne jury wybierze aż 
305 z nich. Realizacja zwy-
cięskich pomysłów zostanie 
wsparta grantami w wyso-
kości od 2,5 tys. zł. Bank Za-
chodni WBK przygotował aż 
160 takich grantów. Dzięki 
nim, można np. zorganizować 
warsztaty artystyczne, zajęcia 

Lęborczanie chcą 
zmieniać miasto
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podczas ferii zimowych, od-
nowić plac zabaw, odmalować 
świetlicę środowiskową i wiele 
innych małych przedsięwzięć, 
które służyć będą społeczności 
lokalnej. Poza wspomnianymi 
grantami w wysokości 2,5 tys. 
zł do rozdysponowania jest 100 

nagród po 5 tys. zł, 30 nagród 
po 10 tys. zł oraz 15 nagród 
w wysokości 20 tysięcy zł. W 
sumie na wsparcie pomysłów 
przeznaczonych zostało aż 1,5 
mln zł.

- Nowoczesne i bezpieczne 
place zabaw dla dzieci, nowe 
ścieżki rowerowe oraz stojaki 
dla rowerów w mieście to tylko 
niektóre życzenia mieszkańców 
Lęborka - tłumaczą organizato-
rzy konkursu grantowego.

Formalnymi autorami wnio-
sków mogą być organizacje 
posiadające osobowość praw-
ną czyli działające w lokalnym 
środowisku, np.: fundacje, sto-
warzyszenia, biblioteki, domy 
kultury, muzea, kluby sportowe 
czy nawet Ochotnicza Straż Po-
żarna. Pomysły mogą zgłaszać 
również osoby prywatne, po-
trzebują tylko namówić jedną 
z organizacji czy instytucji do 
współpracy i złożenia takiego 
wniosku.
(GB)
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Lęborska Pizzeria Olivka 
znalazła się wśród naj-
lepszych polskich lokali 
umożliwiających zama-
wianie online. W rankingu 
Pizzaportal spośród ponad 
dwóch tysięcy restaura-
cji współpracujących ze 
serwisem wybrano 100 
najlepszych lokali, Olivka 
znalazła się na 11 miejscu. 

Twórcy plebiscytu “Top 
Takeaway” kierowali się 
trzema czynnikami - jako-
ścią (oceny wystawiane dla 
restauracji przez użytkow-
ników, którzy złożyli za-

mówienie), popularnością 
danej restauracji (często-
tliwość z jaką użytkownicy 
zamawiali ponownie w tej 
samej restauracji) i liczbą 
pozytywnie zrealizowanych 
zamówień danej restauracji 
(stosunek zaakceptowanych 
zamówień, do wszystkich 
zamówień przesłanych do 
restauracji). Na pierwszych 
trzech miejscach rankingu 
znalazły się lokale z War-
szawy, Torunia i Poznania, 
lęborska Olivka znalazła się 
na 11 miejscu rankingu.
(GB)

Szpitalowi udało się rów-
nież poprawić zeszłoroczną 
pozycję w ogólnopolskiej kla-
syfikacji, w kategorii szpitali 
zabiegowych, wielospecjali-
stycznych i onkologicznych, 
zajmując bardzo wysokie V 
miejsce w kraju z wynikiem 
889,3 punktów. Organizato-
rzy rankingu wysoko oce-
nili także jakość opieki me-
dycznej lęborskiego szpitala, 
przyznając mu IX miejsce 
w Polsce w kategorii najlep-
szych szpitali pod względem 
jakości opieki medycznej.

- Zdobycie przez szpital tak 
zaszczytnych wyróżnień było 
możliwe dzięki zaangażowa-
niu wszystkich pracowników 
SPS ZOZ w poprawę jakości 
świadczonych usług zdro-
wotnych -podkreśla Andrzej 
Sapiński, dyrektor lęborskie-
go szpitala.

Na końcową punktację 
SPS ZOZ w Lęborku złożyły 

Pizzeria wysoko w rankinguSzpital najlepszy w województwie
Już raz trzeci z rzędu SPS ZOZ w Lęborku osiągnął najwyższą pozycję wśród szpitali woje-
wództwa pomorskiego w corocznym rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez 
Centrum Monitorowania Jakości w ochronie Zdrowia i wydawnictwo Blue Media. 
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się bardzo wysokie noty w ob-
szarach: Zarządzanie (307,16 
punktów), Jakość opieki (240,58 
punktów) oraz Opieka medycz-
na (341,57 punktów). Aby zna-
leźć się w zestawieniu rankin-
gowym, szpital musiał osiągnąć 
co najmniej  741 punktów, czyli 
tyle ile osiągnęła ostatnia skla-
syfikowana jednostka, zamyka-
jąca „Złotą setkę” rankingu. W 
tegorocznej, jedenastej już edy-
cji Rankingu, udział wzięły 243 
szpitale z terenu całego kraju.

Uroczyste wręczenie nagród 
szpitalom nastąpiło podczas 
gali zorganizowanej w dniu 30 
października 2014r. w Sali Con-
gress Hall Hotelu Marriott w 
Warszawie. Imprezę zaszczycili 
swą obecnością m. in.  Dyrek-
tor Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia 
Jerzy Hennig oraz Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Aleksander Sopliński. 
(GB)

Zdobycie przez szpital tak zaszczytnych wyróżnień było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników SPS ZOZ 
w poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych -podkre-
śla Andrzej Sapiński, dyrektor lęborskiego szpitala (z prawej)
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Od początku grudnia w No-
wej Wsi Lęborskiej rozpocz-
nie działalność nowy gabinet 
ginekologiczny. Powstanie 
gabinetu było odpowiedzią na 
prośby mieszkanek powiatu 
lęborskiego i monity lekarzy 
rodzinnych.

Na sygnały zareagowala gmi-
na Nowa Wieś Lęborska i inne 
samorządy. Gmina Nowa Wieś 
Lęborska wyremontowała po-
mieszczenie przeznaczone na 
gabinet lekarski, a Wójt Gminy 
Wicko, Cewice oraz Burmistrz 
Miasta Łeby mają podpisać 
porozumienie i przeznaczyć 
środki na wyposażenie gabine-
tu w sprzęt medyczny. Gabinet 
ginekologiczny będzie otwarty 
od wtorku do soboty w godzi-
nach  8:00 - 14:00, również w 
godzinach popołudniowych, 
po ustaleniu z pacjentkami.  
W środy w gabinecie będzie 
wykonywane USG piersi.

-Już od grudnia zapraszamy 
wszystkie Panie z Gmin: Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko, Cewi-
ce oraz z Miasta Łeby do nowo 
otwartego gabinetu - zaprasza 
Katarzyna Misiorek, pielę-
gniarka środowiskowo – ro-
dzinna. (GB)

Ruszyły nowe kursy lini 677 
PKS Wejherowo. Nowy roz-
kład jazdy linii 677 zapewnia 
uczniom z Niepoczołowic do-
jazd do Lęborka na pierwszą 
godzinę lekcyjną, tj. przed go-
dziną ósmą. Dodatkowo przy 
dworcu kolejowym w Lęborku 
istnieje możliwość przesiadki 
na autobus jadący docelowo 
do pętli przy ulicy Pionierów 
(przejazd na podstawie tego 
samego biletu miesięcznego w 
relacji do przystanku Lębork, 

Pionierów).

-Mieszkańcy Niepoczołowic 
oraz Lini, Zakrzewa i Popowa 
zyskują także dodatkowy auto-
bus dojeżdżający do Lęborka 
przed godziną dziewiątą, co 
sprawia, że uczniowie 

otrzymują alternatywę i mogą 
dojechać do placówek oświato-
wych na drugą godzinę lekcyjną. 
To również dogodna godzina 
dojazdu do Lęborka dla peten-
tów i interesantów punktów 

handlowo-usługowych -tłu-
maczą przedstawiciele przewoź-
nika.

Kursy popołudniowe jadące 
z Lęborka w kierunku Wej-
herowa zostaną dodatkowo 
skierowane przez Niepoczoło-
wice.Przewoźnik zlokalizował 
także lęborski punkt sprze-
daży biletów miesięcznych i 
okresowych w nowym miej-
scu. Teraz znajduje się on na 
dworcu kolejowym w kasie bi-
letowej PKP SKM w Lęborku, 
który otwarty jest codziennie 
w godzinach 7:00-19:00 przez 
wszystkie dni w miesiącu.
(GB)

Piątkowe spotkanie radnych 
miało nietypowy przebieg - 
zaczęło się z opóźnieniem a 
radnych zaskoczył udział pielę-
gniarek ze szpitala, które prosi-
ły o poruszenie podczas sesji te-
matu ich protestu. Ostatecznie 
zadecydowano, że spotkanie 
radnych rozpoczną uroczysto-
ści związane z podsumowanie 
kadencji, a część robocza bę-
dzie miała miejsce po przerwie 
i poczęstunku. Temat protestu 
pielęgniarek został poruszony 
podczas uroczystej części sesji.

Powiatowi radni, którzy wy-
powiadał się na temat czterech 
lat działalności w radzie oce-
niali ten czas jako wyjątkowo 
udany.

- Cieszę się, że udało nam się 
dobrze współpracować z samo-
rządami w celu poprawy życia 
mieszkańców - mówił Ryszard 
Wenta, wicestarosta lębor-
ski. Opozycyjna radna Teresa 
Ossowska-Szara była aktywna 

Nowy gabinet 
w NWL Ostatnia powiatowa sesja

Podsumowanie najważniejszych działań, uroczyste przemowy, pamiątkowe zdjęcie i wręczanie nagród dla 
samorządowców. Właśnie tak wyglądała ostatnia sesja powiatowych radnych aktualnej kadencji, którą 
zorganizowano w piątek 7 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego.
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właściwie podczas każdej sesji 
i często w krytycznych słowach 
oceniała pomysły Zarządu Powia-
tu. Podczas uroczystej sesji...prze-
praszała więc za dodatkową pracę, 
której przysporzyła urzędnikom.

- Dziękuje tym wszystkim 
urzędnikom, którym przysporzy-
łam dodatkowej pracy. Intencją 
moją było bowiem służenie lu-
dziom, którzy nas wybrali - tłu-
maczyła radna.

Powiatowi radni nagrodzili 
także współpracujących z nimi 
samorządowców. Nagrody (pióra 
Parker) otrzymali m.in Ryszard 
Wittke, wójt Nowej Wsi Lębor-
skiej, Jerzy Pernal, wójt gminy 
Cewice i Andrzej Strzechmiński, 
burmistrz Łeby.

W trakcie sesji wykonano także 
dwa pamiątkowe zdjęcia radnych. 
(GB)

Ryszard Wittke, 
wójt Nowej Wsi 

Lęborskiej został 
nagrodzony 

przez powiato-
wych radnych

Więcej autobusów do miasta
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Największym miłośnikiem 
służbowej jazdy na rowerze 
jest Wiktor Tyburski, starosta 
lęborski.

- Lębork jest małym mia-
stem, gdzie łatwo wszędzie 
dojechać na rowerze. Taka 
forma transportu jest wy-
godna, szybka, tania i ekolo-
giczna. Dla mnie jest to także 
szansa, żeby poznać z bliska 
stan ścieżek rowerowych w 
mieście - tłumaczy starosta.

Starostwo Powiatowe spe-
cjalny rower (dwukołowiec 
jest wyposażony min. w torbę 
do przewożenia dokumen-
tów) otrzymało od stowarzy-
szenia Puma - Polskiej Unii 
Mobilności Aktywnej.Ta 
organizacja promuje alterna-
tywne środki poruszania się 
po miastach m.in. rowery, a 
także rozbudowę ścieżek ro-
werowych. Stowarzyszenie 
realizuje projekt upowszech-
niający promocję rowerów 
w urzędach, instytucjach sa-
morządowych i rządowych i 

kupiło zakupiono 20 rowerów 
dla urzędników, jeden z nich 
otrzymał powiat lęborski, 
który jest członkiem stowa-
rzyszenia.W ocenie starosty 
rower używany przez urzęd-
ników jest świetnym przykła-
dem idei zrównoważonego 
transportu.

-Wiele osób narzeka w na-
szym mieście na zakorkowane 
ulice. A ten problem można w 
pewien sposób rozwiązać ma-
łymi krokami, czyli na przy-
kład rezygnując z jazdy samo-
chodem jeśli do przejechania 
jest tylko kilkaset metrów, 
albo wybranie jazdy rowerem 
- podkreśla Wiktor Tyburski.
(GB)

Urzędnicy jeżdżą 
rowerami
Szybciej, taniej i przy okazji bliżej miesz-
kańców. Właśnie takie są zalety miejskich 
podróży służbowych rowerem. Coraz częściej 
właśnie taki sposób transportu wybierają 
powiatowi urzędnicy z Lęborka.
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urzędników jest 
świetnym przykła-

dem idei zrównowa-
żonego transportu

Przy ulicy Żeromskiego w 
Lęborku rozpoczął działal-
nośc sklep sieci odzieżowej 
KIK. Sklep otwarty będzie 
w godzinach 9-20 (od 
poniedziałku do soboty) 
oraz 10-18 (w niedziele). 
Zajmuje powierzchnię 460 
m2. 

Otwarcie lęborskiego 
sklepu to część działań sieci 
ukierunkowanych na inten-
sywny rozwój.Na przełomie 
listopada i grudnia pod 
szyldem marki KiK zostaną 
uruchomione nowe lokale 
na terenie województw: 
opolskiego, lubuskiego, ma-
zowieckiego, podlaskiego, 
wielkopolskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, pomor-
skiego i warmińsko-mazur-
skiego. W ofercie sklepów 
znajdą się kolekcje odzieży 
damskiej, męskiej, dzie-
cięcej i niemowlęcej oraz 
propozycje pomysłowych 
dekoracji i sprawdzonych 
akcesoriów wyposażenia 
wnętrz.

-Intensywna praca na 
rzecz rozwoju naszej 
sieci cały czas przynosi 
satysfakcjonujące efekty. 
Sukcesywna ekspansja KiK 
jest widoczna w całym 
kraju. Zdobywamy kolejne 
rynki regionalne, otwierając 
sklepy zarówno w małych, 
jak i dużych miejscowo-
ściach – mówi Mariusz 
Kulik, dyrektor generalny 
KiK Polska. – Oczywiście 
mamy świadomość, że cze-
ka nas jeszcze wiele pracy w 
umacnianiu pozycji marki, 
dlatego z niezmiennym 
zapałem realizujemy przy-

jęte założenia. Dowodem 
słusznie obranego kie-
runku są zaplanowane na 
koniec listopada i pierwszy 
tydzień grudnia otwarcia 
10 kolejnych sklepów KiK. 
Nasza strategia opiera się na 
sprawdzonych warunkach 
współpracy z naszymi part-
nerami i optymalnych kry-
teriach doboru właściwych 
lokalizacji przeznaczonych 
na nowo otwierane obiekty.

Sieć KiK promuje ideę, że 
modne i niedrogie zakupy 
mogą iść ze sobą w parze. 

-Oferowane w KiK 
produkty cechuje wysoka 
jakość, ciekawe wzornic-
two oraz stylistyka zgodna 
z aktualnymi trendami. 
Projektanci z zespołu 
KiK starannie dobierają 
propozycje, które trafiają 
do lookbooka sieci oraz 
na sklepowe półki. Obok 
sezonowych hitów w ofercie 
nie brakuje sprawdzonych 
klasyków – podkreślają 
przedstawiciele sieci.
(GB)

Zakupy w nowym miejscu
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Sobotnie i niedzielne wyda-
rzenia w Łebie będą częścią 
Odpustu Św. Mikołaja, które-
mu towarzyszy jarmark odpu-
stowy. W sobotę 6 grudnia o 
godzinie 16 w kościołach p.w 
WNMP i św. Mikołaja będzie 
miała miejsce msza święta od-
pustowa a po niej zapowiedzia-
no nową, łebską tradycję, czyli 

wspólne ubieranie choinki. 
Bożonorodzeniowe drzewko 
stanie na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i 10 marca i zostanie 
wspólnie udekorowane przez 
mieszkańców miasta, w trakcie 
tego wydarzenia zaplanowano 
także śpiewanie kolęd.

Najnowszą, szesnastą z ko-
lei edycję Festiwalu Pomuchla 
zapowiedziano na niedzielę 7 
grudnia. Ten festiwal bałtyc-
kiego dorsza (po kaszubsku 

nazywanego pomuchlem) roz-
pocznie się o godzinie 15 w hali 
sportowej przy łebskiej podsta-
wówce na ulicy Tysiąclecia.

Podobnie jak w ubiegłych la-
tach - główna część festiwalu 
będzie rywalizacją obiektów 
gastronomicznych na stworze-
nie możliwie najsmaczniejszej 
potrawy z dorsza. W progra-
mie wydarzenia można zna-
leźć także kiermasz świąteczny, 
koncerty i loterię caritas.

Festiwal Pomuchla to kuli-
narna wizytówka Łeby, która 
wielokrotnie gromadziła po-
pularnych szefów kuchni. W 
ostatnich latach wśród juro-
rami festiwalu byli m.in Karol 
Okrasa, Robert Makłowicz, 
Robert Sowa i Pascal Brodnic-
ki. (GB)

Podczas piątkowego finału 
nagrody otrzyma 12 osób ze 
wszystkich zakątków Polski 
a najlepsze utwory literackie 
wybrali jurorzy - Kazimierz 
Nowosielski (przewodniczą-
cy), Wojciech Boros, Daniel 
Odija i Bożena Ugowska. Or-
ganizatorzy zapowiadają tak-
ze inne atrakcje.

- Oprócz ogłoszenia wy-
ników konkursu odbędzie 
się Turniej Jednego Wiersza, 
w którym zaprezentowane 

zostaną w formie spektaklu 
wybrane utwory nadesłane 
na konkurs. Dla autora naj-
ciekawszego/najpiękniejszego 
wybranego przez publiczność 
przewidziana jest specjalna 
nagroda. A wśród publicz-
ności biorącej udział w ple-
biscycie rozlosowane zosta-
ną nagrody książkowe.Dużą 
atrakcją będzie również wy-
stęp Barbary Brody-Malon z 
zespołem w recitalu “Ocalmy 
je od zapomnienia” - mówi 

Atrakcją ubiegłorocznej 
edycji finału konkursu 
był  recital w wykonaniu 
krakowskiej aktorki 
i piosenkarki Marty Bizoń 
pt. “Neapol 19.03”

Finał konkursu literackiego
To będzie wieczór z poezją, muzyką i literaturą. W piątek  
28 listopada w LCK Fregata będzie miał miejsce finał 29 edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego M. Stryjewskiego.

Zofia Biskupska-Lisiecka, dy-
rektor lęborskiej biblioteki.

Podczas imprezy będzie 
można kupić almanach po-
konkursowy z nagrodzonymi 
utworami, publikacje Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lębor-
ku oraz prace podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Lęborku. (GB)
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Świąteczny weekend w Łebie
Pierwszy grudniowy weekend w Łebie będzie miał charakter świąteczny i kulinarny. 
W sobotę 6 grudnia łebianie ustroją wspólnie choinkę, dzień później będzie miała miejsce 
kulinarna wizytówka miejscowości,czyli festiwal Pomuchla.

Jurorem 
ubiegłorocznej 

edycji 
festiwalu był 
Jakub Kuroń
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Początkowo www.mampytan-
ko.com był miejscem, gdzie jedni 
zadają pytania, a drudzy na nie 
odpowiadają. Twórcy zakładali, 
że wszyscy będą pomagali sobie 
bezinteresownie a portal zyska 
popularność. Ten pomysł okazał 
się jednak niewypałem, twórcy 
doszli więc do wniosku,że pyta-
jących trzeba zamienić na po-
tencjalnych klientów, a odpowia-
dających na firmy i ekspertów 
z wielu branż. Teraz na portalu  
wypowiadają się specjaliści, któ-
rym zależy na tym, by doradzać 
i udzielać wartościowych odpo-
wiedzi. Oprócz bezpłatnych po-
rad, można umówić się na płatne 
konsultacje i usługi świadczone 
przez internet. Dla ekspertów 
uczestnictwo na portalu ma być 
alternatywą dla syzyfowej pracy, 
czyli nieustannym odpowiada-
niem na te same pytania klientów. 
Pozwala im także na zamianę ról 
- ze sprzedawcy do doradcy.

-Klient pyta przez portal in-
ternetowy, ekspert odpowiada 

rzetelnie, by zaspokoić potrzebę 
tej osoby, doradza jej, buduje 
zaufanie oraz markę. Każdą 
odpowiedź dodajemy tylko 
jeden jedyny raz. Następnie 
pracuje ona na nasz sukces w 
nieskończoność. Nie odpowia-
damy 1000 razy tysiącom osób. 
Odpowiadamy raz, a nasza 
odpowiedź czytana jest wielo-
krotnie przekonując potencjal-
nych klientów do tego, że warto 
skorzystać właśnie z oferty tej 
osoby/firmy, która rzetelnie od-
powiada i doradza - tłumaczy 
Sebastian Lewe. Twórcy portalu 
planują iść w stronę regionalno-
ści, czyli umożliwić użytkow-
nikom otrzymywanie treści 
udostępnianych przez firmy i 
ekspertów z ich regionu. Portal 
ma takze zostać dostosowany 
do używania na urządzeniach 
mobilnych.Mampytanko.com 
ma zarabiać na kontach eksper-
tów, reklamach, odpowiedziach 
sponsorowanych i programie 
partnerskim.

Eksperci odpowiadają na portalu
Lęborczanie - Sebastian Lewe i Michał Damaszke stworzyli portal internetowy www.mampytanko.com, na którym każdy użytkownik może 
zadawać bezpłatnie pytania ekspertom. Strona stała się popularna i notuje 40 tysięcy odsłon miesięcznie.

Na porta-
lu dwóch 
lęborczan  
użytkownicy 
mogą  bez-
płatnie zada-
wać pytania 
ekspertom

Certyfikat trafił do gminy 
już po raz trzeci, w tym roku 
dodatkowo gmina otrzymała 
również certyfikat “Primus” 
za największą liczbę punk-
tów rankingowych w danej 
edycji.Uroczyste spotkanie 
podsumowujące IV edycję 
Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin i Powia-
tów Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Samorządowy Lider 
Edukacji” zorganizowano 
pod koniec października w 
Auli Leopoldyńskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
W jego trakcie reprezentanci 
56 gmin i powiatów z całej 
Polski odebrali certyfikaty 
potwierdzające skutecz-
ność i efektywność działań 
samorządów w dziedzinie 
lokalnej polityki oświatowej.
Certyfikaty „Samorządowy 
Lider Edukacji” trafiły do 
jednostek samorządu tery-
torialnego, które - w opinii 
ekspertów reprezentujących 
środowiska naukowe - wy-
różniają się osiągnięciami w 
dziedzinie rozwoju oświaty, 
propagowaniu wysokich 
standardów edukacyjnych 

Gmina z prestiżowym tytułem
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” zdobyła gmina 
Wicko. To wyróżnienie trafia do gmin, które wyróżniają się 
osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu 
wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw 
gospodarki opartej na wiedzy.
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Na zdjęciu – Dariusz Waleś-
kiewicz, wójt gminy Wicko 
prezentuje certyfikat

i budowaniu podstaw gospo-
darki opartej na wiedzy. Każdy 
samorząd uczestniczący w 
Programie ocenia niezależnie 
od siebie dwóch recenzentów 
– naukowców zajmujących 
się problematyką zarządzania, 
rozwoju edukacji, polityki 
samorządowej. Certyfikat ma 
na celu promocję samorzą-
dów posiadających szczególne 
osiągnięcia w sferze rozwoju 
szkolnictwa, ale służy także 
podnoszeniu jakości lokalnej 
polityki edukacyjnej. (GB)
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Lotnisko notuje ciągły 
wzrost liczby pasażerów, 
przykładowo w październiku 
obsłużonych zostało 287,6 
tys. osób – o 15 proc. więcej 
niż w tym samym miesiącu w 
zeszłym roku. Z całą pewno-

ścią te dobre wyniki lotnisko 
osiąga dzięki stale rosnącej 
liczbie połączeń, a ostatnio 
również dzięki powiększeniu 
bazy przez przewoźnika Wiz-
zAir.

Wiadomo, że 3-milionowy 
pasażer został obsłużony 
21 listopada. Z tej okazji na 
wszystkich podróżnych czeka 
wiele atrakcji, a jedną z nich 

jest konkurs, w którym w tym 
dniu można było wygrać pra-
cę na stanowisku check-in, 
czyli odprawy bagażowo-bi-
letowej. Przez dwie godziny 
zwycięzcy konkursu mogli 
obsługiwać pasażerów odla-
tujących z Gdańska.

Port Lotniczy w Gdańsku 
organizuje jeszcze jeden kon-
kurs, w którym można wy-

grać wyjazd do Madrytu. Jest 
on skierowany do osób, które 
przyczyniły się do osiągnięcia 
liczby 3 milionów obsłużo-
nych pasażerów i korzystały z 
usług lotniska od 21 lipca do 
końca br.

Skonsolidowana EBITDA 
wyniosła 1 832 mln zł przy 
24 proc. wzroście, a zysk net-
to 825 mln zł wobec 581 mln 
zł wypracowanych w tym 
samym okresie 2013 roku. 
Zarząd Spółki zaktualizował 
Program Inwestycyjny. Dzię-
ki wzrostowi efektywności w 
obszarze inwestycji, Grupa 
zrealizuje cele inwestycyjne 
przy niższych wydatkach.

Po dziewięciu miesiącach 
Grupa ENERGA wypraco-
wała 825 mln zł zysku netto, 
podczas gdy w zeszłym 
roku wyniósł on 581 mln zł. 
Skonsolidowana EBITDA 
wyniosła 1 832 mln zł i była 
o 24 proc. wyższa w ujęciu 
r/r. Bardzo dobre rezultaty 
zostały wypracowane przy 
niższych o 9 proc. przy-
chodach, które po trzech 
kwartałach wyniosły 7 792 
mln zł.W samym trzecim 
kwartale Grupa wypraco-
wała zysk netto na poziomie 
218 mln zł wobec 59 mln zł 
w tym samym okresie ubie-
głego roku. Skonsolidowana 
EBITDA wyniosła 551 mln 
zł i była wyższa o 51 proc. w 
ujęciu rok do roku. Grupa 
poprawiła swoje rezultaty we 
wszystkich segmentach, a 
największy wzrost dotyczył 
wytwarzania i poprawy w 
linii biznesowej Elektrow-
nia Ostrołęka. Przychody 
Grupy w trzecim  kwartale 
to 2 506 mln zł.W porów-
naniu do trzech kwartałów 
ubiegłego roku, istotny 
wpływ na skalę wzrostu 
wyników miał zeszłoroczny 
odpis z tytułu trwałej utraty 
wartości bloku B w ENER-
GA Elektrownie Ostrołęka 
SA, który istotnie obniżył 
wówczas wynik finansowy 
Segmentu Wytwarzanie w 
pierwszym kwartale oraz 
koszty związane z restruk-
turyzacją zatrudnienia po-
niesione w trzecim kwartale 

2013 roku. Dodatkowo na 
wyniki tegorocznych trzech 
kwartałów pozytywny 
wpływ miało rozwiązanie 
rezerwy na uprawnienia do 
emisji CO2. EBITDA po 
dziewięciu miesiącach roku 
i po wyłączeniu wpływu 
jednorazowych zdarzeń 
wzrosła o 9 proc. r/r.

- Wzrosty wyników Grupy 
- wyższe marże i wskaźniki 
rentowności - to głównie 
skutek  poprawy efektyw-
ności funkcjonowania, nad 
którą konsekwentnie  pra-
cujemy.  Na lepsze  wyniki 
częściowo wpływ miały 
zdarzenia jednorazowe, ale 
nawet bez nich widoczny 
jest stabilny wzrost w po-
równaniu do zeszłego roku 
- mówi Mirosław Bieliński, 
Prezes Zarządu ENERGA 
SA.   Łączne nakłady inwe-
stycyjne, planowane przez 
Grupę w latach 2014-2022 
roku wyniosą 18,2 mld zł i 
obejmują także dodatkowe 
inwestycje rozwojowe, które 
realizowane będą m.in.w 
obszarze OZE, akwizycji 
oraz projektów badawczo- 
rozwojowych. Aktualizacja 
Programu Inwestycyjnego 
jest m.in. efektem dotych-
czasowych dużych oszczęd-
ności: dzięki wzrostowi 
efektywności realizacji inwe-
stycji założone cele Grupa 
jest w stanie zrealizować 
przy niższych wydatkach.

- Operujemy w długoter-
minowym horyzoncie, a ak-
tualizacja Programu Inwe-
stycyjnego wynika z bieżącej 
weryfikacji naszych potrzeb. 
Podtrzymujemy strategiczne 
kierunki rozwoju Grupy 
ENERGA. Dzięki już zreali-
zowanym przedsięwzięciom 
i wzrostowi efektywności 
będziemy mogli osiągać za-
łożone cele strategiczne przy 
niższych nakładach - dodaje 
Mirosław Bieliński.

Energa informuje o fałszy-
wych mailach z wirusem, 
które wykorzystują domenę 
@energa.pl. Fałszywe wiado-
mości przychodzą z adresu  
sekrertariat@energa.pl (uwa-
ga! pisownia oryginalna – za-
wiera błąd literowy). Maile nie 

posiadają treści, tylko załącz-
nik („Cennik .xml.zip”) zawie-
rający wirusa.

- Prosimy o ignorowanie 
takiej korespondencji i nie-
otwieranie dołączonych do 
niej załączników. Informacje 
nie zostały wygenerowane 

przez Grupę Energa. Jest to 
próba podszycia się pod spół-
ki Grupy w celu zainfekowania 
komputera odbiorcy – tłuma-
czy Beata Ostrowska, rzecznik 
prasowy grupy Energa

Energa zaleca ignorowa-
nie wszelkiej korespondencji 

przychodzącej z domeny @
energa.pl, która zawiera błę-
dy literowe w adresie. Spółka 
przestrzega przed otwiera-
niem załączników, które są 
częścią takiej korespondencji. 
Może to spowodować zawiru-
sowanie komputera. (GB)

Wyższe zyski 
grupy Energa

Grupa ENERGA w trzech kwartałach 2014 roku 
odnotowała poprawę wyników. 

Grupa 
ENERGA 

wypracowała 
825 mln zł 

zysku netto, 
podczas gdy 

w zeszłym 
roku wyniósł 

on 581 mln zł.

Energa ostrzega przed fałszywymi e-mailami

Mieczysław Struk 
pracownikiem lotniska

Marszałek województwa pomorskiego odbierał bagaż, drukował karty pokładowe i odprawiał 
pasażerów do Paryża na lotnisku w Rębiechowie. Mieczysław Struk wcielił się dzisiaj w rolę 
pracownika odprawy bagażowo-biletowej. A wszystko to odbyło się z okazji uroczystości związanej 
z przekroczeniem przez lotnisko liczby 3 milionów obsłużonych pasażerów w ciągu roku. 
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SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

SPRZEDAM odzież damską, 
rozmiar S i M, markowe i 
niemarkowe, tanio. Stan ide-
alny. Tel: 501-534-260.

POMOC, mam 6-cioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 512-757-719

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 50zł/szt. Tel: 511-841-
826

SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

KUPIE spawarkę wirową 
300-500A.lub bester. Tel: 
666-074-990

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

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

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z fu-
tryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, 
tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 185 tys. Wejhe-
rowo. Tel: 58 672-60-75.

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

KUPIĘ

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

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 

umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części nowych do motoru 
wska, oraz książek, tanio. 
Tel: 885-699-284      

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70.13” rocz. 09. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki od ręki? 
Zadzwoń. Tel: 887-840-294 
lub 533-340-404 Firma 
Marka S.A.

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziew-
czynę. Ja chłopak 25 lat z 
Sopotu. Tel: 696-454-028

MIŁY kulturalny chłopak 
lat 41 pozna Panią w celu 
stałego związku, Rumia. Tel: 
515-314-284.

SEX-sex-sex To Lubię. 
Gorąca blondi pozna Panów 

sponsorów. Tel: 514-120-
213. Sopot

KAWALER 45lat z własnym 
mieszkaniem, pozna Panią 
do 40lat. Tel: 692-915-998

POZNAM Pana od 60 do 65 
lat kulturalnego, zadba-
nego na stały związek. Tel: 
505-510-174

ZAPOZNAM samotną 
Panią z kartuz w wieku 40-
50 lat. Mile widziane Panie 
puszyste. Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – na-
wet 10 000 zł! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. 
Provident: Polska S.A. - 600-
400-295 (opłata wg taryfy 
operatora)

SPRZEDAM szafkę na buty 
białą 50zł. Zlew 2 komoro-
wy baterie i szafkę 50zł stan 
bardzo dobry, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

DREWNO opałowe do 
kominków i co. Także ciętą 
gałęziówkę sprzedam. Moż-
liwość dowozu gratis. Tel: 
503-353-421  



14 www.gle24.pl/SPORT

Zadanie pn. Aktywni 50+ to 
cykl bezpłatnych treningów 
nordic walking (zajęcia prak-
tyczne) z zakresu prawidłowej 
techniki nordic walking w ma-
łych i średnich miastach w Pol-
sce (lub w dzielnicach dużych 
miast), konferencji informacyj-
nych w tych miastach (zajęcia 
teoretyczne) z zakresu zdrowe-
go odżywiania (dietetyki) oraz 
aspektów zdrowotnych płyną-
cych z aktywności fizycznej i 
prowadzenia odpowiednich 
programów treningowych.W 
Łebie treningi odbywają się w 
Zdrowotelu Łeba w godzinach 
10.00 – 11.30 w terminach 2, 
4, 9 i 11 grudnia. Instruktorem 
będzie Dorota Sosnowska. Wy-
kłady zapowiedziano na 26.11 o 
godzinie 16 (Zdrowe żywienie) 
i 10 grudnia o godzinie 16 (Ak-
tywność ruchowa). (GB)

Pomysłodawcy i organiza-
torzy duathlonu -  Zdrowotel 
Łeba, Tomasz Juchniewicz i 
Mateusz Hanke byli pozytyw-
nie zaskoczeni liczbą uczest-
ników.

- Taka liczba zawodników 
przysporzyła tej imprezie 
miano jednych z największych 
zawodów łączących kolarstwo 
MTB i biegi w Polsce. Uczest-
ników przyciągnęła wymaga-
jąca trasa, gdzie wydmy zastę-
powały górskie wzniesienia, a 
Mierzeja Sarbska zapewniała 
przyjemne otoczenie lasu 
i gwarantowała doskonałe 
podłoże do jazdy – podkreśla-
ją organizatorzy wydarzenia.

Zawodnicy wyruszyli o je-
denastej i zaczęli jazdę od 
stosunkowo szerokiej leśnej 
ścieżki. Na całej długości na-
potkać można było dukt leśny 
i tylko na małym odcinku 
drogę szutrową. Poziom trud-

ności zwiększał fakt, że tereny 
nadmorskie są piaszczyste, w 
związku z czym niektóre od-
cinki były wymagające, przez 
co pierwszy zawodnik prze-
jechał te 25 kilometrów w 52 
minuty. Organizatorzy posta-
rali się także, aby nie puścić 
zawodników najprostszą trasą 
z możliwych i już na począt-
ku poprowadzili drogę przez 
wąską wydmę, gdzie zarówno 
podjazd, jak i zjazd wymagały 
sporych umiejętności.Po ro-
werze przyszła pora na biegi 
przełajowe, w strefie zmian 
poszczególne boksy wyzna-
czone były taśmami, tam też 
należało zostawić rower i 
zmienić obuwie na biegowe. 
Tym razem zawodnicy mieli 
do pokonania dystans ośmiu 
kilometrów lasem i plażą. 

- Na podium, oprócz pucha-
rów, na zawodników czekały 
nagrody pieniężne i rzeczo-

Darmowe zajęcia Nordic Walking
W Zdrowotelu Łeba 
ruszy cykl bezpłatnych 
treningów nordic 
walking oraz zajęć 
teoretycznych w ramach 
zadania “Aktywni 50+”. 
Treningi potrwają 
do 11 grudnia.
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Podczas marszu na orientację młodzież z Łebuni pokonała  
22,5 km i 15 punktów kontrolnych 

Udany duathlon w Łebie
Duathlon, czyli rywalizację sportową podczas której uczestnicy pokonali 25 kilometrową trasę rowerową i 8 kilometrową trasę biegową 
zorganizowano 15 listopada w Łebie. W I edycji wydarzenia brało udział prawie 200 zawodników.

Wyniki najlepszych kobiet 
i mężczyzn w OPEN:

1. Sabina Rafalska (1:44:02)
2. Patrycja Petroczko 
(1:50:26)
3. Gizela Rakowska (1:55:33)

1. Bartosz Banach (1:19:50)
2. Krzysztof Krzywy (1:21:28)
3. Andrzej Guż (1:21:57)

we. Po wszystkim odbyło się 
losowanie upominków, a łącz-
na pula nagród wyniosła koło 
5000 zł.

Następnie, gdy uroczystość 
wręczania dobiegła końca, część 
osób udała się nad morze, aby w 
towarzystwie Morsów Łebskich 
zażyć listopadowej kąpieli. Ci 
mniej odważni dopingowali 
pływaków z brzegu  i dziwili się 
jak można wejść do tak zimnej 
wody - informują organizatorzy 
duathlonu. (BG)
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Mistrzostwa Polski Karate 
WKF Juniorów Młodszych, 
Juniorów i Młodzieżowców 
U-21 zorganizowano w Legni-
cy 25 października. W zawo-
dach wzięła udział rekordowa 
ilość klubów - 49 klubów z 
całej Polski i 370 zawodników. 
Zawodnicy z klubu “Shoto-

kan” w Legnicy wrócili z im-
ponującymi wynikami. Bar-
tosz Janczak zdobył I miejsce 
w kumite ind. juniorów -55kg, 
Agnieszka Kreft wywalczyła 
drugie miejsce w kumite ind. 
juniorek młodszych -54 kg a 
Bartłomiej Olkowski zdobył 
drugie miejsce w kumite ind. 
juniorów +76kg. Klub zdobył 
także i miejsce w kumite dru-
żynowym juniorek młodszych 

(skład drużyny: Natasza Ol-
kowska, Agnieszka Kreft, Ali-
cja Olkowska) i trzecie miej-
sce w kumite drużynowym 
juniorów (skład drużyny: Bar-
tłomiej Olkowski, Seweryn 
Sołyszko, Rafał Milewczyk, 
Bartosz Janczak).

Sportowcy z klubu “Shoto-
kan”skorzystali z zaproszenia 
Witolda Namyślaka, burmi-
strza Lęborka i odwiedzili ra-

tusz. Burmistrz Miasta oraz 
zastępca Burmistrza Alicja 
Zajączkowska serdecznie 
pogratulowali młodym spor-
towcom sukcesów i życzyli 
kolejnych zarówno na kra-
jowych jak i zagranicznych 
zawodach. Piotr Pobłocki, 
trener zawodników przyznał, 
że te medale to efekt ciężkich 
treningów i wielu wyrzeczeń 
sportowców.

Karatecy w ratuszu
W ratuszu gościli karatecy lęborskiego klubu “Shotokan”. Sportowcy prezentowali swoje 
medale i puchary zdobyte na Mistrzostwach Polski Karate WKF.

Sportowcy z klubu “Shotokan”skorzystali z zaproszenia 
Witolda Namyślaka, burmistrza Lęborka
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