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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku

Sąd zareagował w odpo-
wiedzi na protesty wybor-
cze. Wniosek, który złożył 
komitet Koalicja dla Lęborka 
dotyczył wyników wyborów 
w okręgu nr 12. Tam Marcin 
Pawluk (Lepszy Lębork 
– Lepszy Powiat) wygrał 
jednym głosem 150 do 149 
z Adamem Stenką (Koalicja 
dla Lęborka). Sąd Okręgowy 
uznał zasadność wniosku i 
zadecydował o ponownych 
wyborach w okręgu przy 
udziale nowych członków ko-
misji. Okazało się bowiem, że 
w okręgu nr 12 wydano 503 
karty do głosowania, a z urny 
wyjęto ich aż 507. Decyzją 

sądu wygasł także mandat 
Marcina Pawluka.

- Decyzję Sądu Okręgowe-
go o ponownych wyborach 
traktujemy jako potwier-
dzenie naszych sygnałów o 
nieprawidłowościach podczas 
wyborów. Liczymy na to, że 
uda się także znaleźć i ukarać 
osoby odpowiedzialne za 
kupowanie głosów - ko-
mentuje Mirosław Siergiej, 
pełnomocnik KWW Koalicja 
dla Lęborka.

Powtórne wybory muszą 
się odbyć w przeciągu 3 
miesięcy. Dokładną datę 
poda Komisarz Wyborczy w 
Słupsku. (GB)

Fundator pomnika ogłosił 
konkurs na koncepcję mo-
numentu. Zaprosił do niego 
trzech rzeźbiarzy: Marka 
Elsnera, Łukasza Nikiela i 
Tomasza Sobisza. I to wła-
śnie projekt tego ostatnie-
go, wykładowcy Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
został uznany za najlepszy. 
Jury konkursowe, w którym 
zasiadali: Jacek Piątek (pla-
styk miasta Gdyni), artysta-
rzeźbiarz Stanisław Szwe-
chowowicz, Alicja Boczek 
i Andrzej Boczek junior, 
podjęło decyzję jednogło-
śnie. 

-Przedstawione przez pana 
Tomasza Sobisza propozy-
cja najlepiej wpisuje się w 
niewielką przestrzeń skwe-
ru. Będzie dawała wrażenie 
naturalności, a to właśnie 
chcemy osiągnąć - pokazać 
człowieka, który żył, od-

Ponowne wybory w mieście
W okręgu nr 12 w Lęborku zostaną ponownie przeprowa-
dzone wybory samorządowe. Decyzję w tej sprawie podjął 
Sąd Okręgowy w Słupsku. 

LĘBORCZANIN STWORZYŁ 
POMNIK RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO
W Gdyni stanie pierwszy w Polsce pomnik Ryszarda Kuklińskiego. Zostanie s� nansowany przez 
prywatnego przedsiębiorcę, a odsłonięcie planowane jest na 13 czerwca 2015 roku. Autorem pomnika 
jest pochodzący z Lęborka Tomasz Sobisz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

czuwał, przeżywał dramaty - 
uzasadnia Jacek Piątek.

Pomnik zostanie odlany z 
najlepszego dostępnego ma-
teriału - brązu spiżowego. Po 
zmroku będzie oświetlony. 
Inwestor szacuje koszt całości 
przedsięwzięcia na 100-150 
tys. zł. Monument ma zostać 
odsłonięty w 85. rocznicę 
urodzin Ryszarda Kuklińskie-
go - 13 czerwca 2015 roku.

Stanie obok realizowanej 
właśnie kamienicy Art Deco 
przy ul. I Armii Wojska Pol-
skiego 8. Pomnik ma być ele-
mentem dekoracyjnym parku, 
który, choć zlokalizowany jest 
na prywatnym gruncie, bę-
dzie miał charakter publicz-
ny i zostanie udostępniony 
wszystkim mieszkańcom. 

Fo
t. 

M
at

eu
sz

 S
ko

w
ro

ne
k

Fo
t. 

D
or

ot
a 

Pa
tz

er

Przedstawione przez 
pana Tomasza Sobisza 
propozycja najlepiej 
wpisuje się w niewielką 
przestrzeń skweru – 
oceniło jury
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Gmina Wicko dołączyła 
samorządów, które aktyw-
nie wspierają profilaktykę 
nowotworową w Polsce. 
Rada Gminy zadecydowała 
o sfinansowaniu szczepień 
przeciw wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego (HPV), 
odpowiedzialnemu za 
powstawanie raka szyjki 
macicy, raka sromu, raka 
pochwy, raka odbytnicy 
oraz brodawek płciowych.

W ramach realizacji 
„Programu przeciwdziała-
nia rakowi szyjki macicy 
w Gminie Wicko na lata 
2014-2018” gmina roz-
poczyna poprzedzone 
działaniami edukacyjnymi 
szczepienia ochronne prze-
ciwko HPV u dziewcząt 
urodzonych w 2000 i 2001 
roku, które zamieszkują 
na terenie Gminy Wicko. 
Koszt szczepień w całości 
zostanie pokryty z budże-
tu Gminy Wicko.Udział 
dziecka w programie wy-
maga, tak jak i w przypad-
ku innych szczepień, zgody 
Rodziców lub opiekunów 
prawnych i poprzedzony 
będzie konsultacją medycz-
ną lekarza uprawnionego 
do prowadzenia szczepień 
profilaktycznych.

Aby przystąpić do pro-
gramu szczepień urzędnicy 
gminni proszą o kontakt z 
realizatorem wyłonionym 
w drodze konkursu, któ-
rym jest: Ośrodek Zdrowia 
w Wicku NZOZ Zdrowie 
Wicko 43 (tel. 59 861 11 
85). (GB)

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

24.12.2014r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni: 
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 
linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz).

25.12.2014r. (Boże Narodzenie), 26.12.2014r. (drugi dzień 
świąt) - kursować będą autobusy linii nr 2, nr 4, nr 5, nr 20 : 
 – linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz    
 
Według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek 

Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd).

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

- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz
według rozkładu w święta, od godz. 09:42 (Sportowa kierunek 
Lubowidz) do godz. 19:39 (Sportowa).

- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa
według rozkładu w święta, godz. 09:25 (Plac Piastowski kieru-
nek Sportowa) do godz. 09:42.
19:38 Sportowa do 19:57 Plac Piastowski. 

31.12.2014r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni:
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 

linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz).

1.01.2015r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje.
W dniach 22 grudnia 2014r. – 6 stycznia 2015 r. z uwagi na prze-
rwę świąteczną w szkołach zawieszone zostają kursy szkolne.

Radosnych i pogodnych  Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu sukcesów i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2015 roku 

życzą Pracownicy 
i Zarząd Zakładu Komunikacji Miejskiej 

w Lęborku Spółka z o.o.

Komunikacja miejska w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Profilaktyczny 
program
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20 grudnia w Aeroklubie 
Słupskim odbędzie się spo-
tkanie Informacyjno – Orga-
nizacyjne na temat Szkoleń 
Samolotowych i Szybowco-
wych w 2015 r. Aeroklub po 
raz pierwszy wychodzi do 
pasjonatów lotnictwa z ofer-
tą szkolenia na samoloty ul-
tralekkie, oferując przy tym 
najniższą w Polsce cenę za to 
szkolenie. Spotkanie odbę-
dzie się na lotnisku Krępa o 
godz. 11:00.

Aeroklub Słupski istnie-
je od 1947 roku. Przez pół 
wieku wyszkolił całą rzeszę 
szybowników, pilotów sa-
molotowych, skoczków spa-
dochronowych i modelarzy 
lotniczych. Doświadczona 
kadra instruktorska zapew-
nia wysoki poziom i bezpie-

Pierwsza sesja powiatowych 
radnych rozpoczęła się w po-
niedziałek 1 grudnia o godzinie 
12. Spotkanie radnych, które w 
założeniu miało być krótkie i 
zaowocować wyborem władz 
rady i powiatu zamieniło się 
w jednak w sześciogodzinne i 
burzliwe posiedzenie. Po uro-
czystym ślubowaniu radnych 

rozpoczęto wybór przewodni-
czącego. Został nim Zdzisław 
Chojnacki (radny KW Ziemia 
Lęborska z Nowej Wsi Lębor-
skiej) a wiceprzewodniczącym 
rady został Mirosław Tandek 
(Prawo i Sprawiedliwość okręg 
Łeba-Wicko). Głosowanie nad 
wyborem starosty i jego za-
stępcy poprzedziły długie dys-
kusje i negocjacje. Ostatecz-
nie starostą lęborskim został 
Edmund Głombiewski a  jego 
zastępcą został Maciej Barań-

ski, dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Lęborku. Nie udało się na-
tomiast wybrać całego zarządu 
powiatu. W jego skład weszła 
radna Teresa Ossowska-Szara, 
ale wybór dwóch kolejnych 
osób do zarządu przełożono na 
kolejne spotkanie. Brak pełne-
go składu zarządu powiatu wy-
wołał poważne zamieszanie w 
sposobie funkcjonowania Sta-
rostwa Powiatowego w Lębor-
ku. Bo mimo wyboru nowych 
“szefów” powiatu poprzedni 

starostowie dalej urzędowali 
w swoich gabinetach. Sytu-
ację tłumaczono przepisami, 
które obligowały starostów do  
opuszczenia stanowisk dopie-
ro po wyborze pełnego skła-
du zarządu powiatu. Kolejne 
spotkanie radnych, podczas 
którego wybrano pełny skład 
zarządu miało miejsce w piątek 
5 grudnia. Do zarządu powiatu 
weszli: Edmund Głombiewski, 
PiS (starosta), Maciej Barań-
ski (wicestarosta, KW SOS 

Macieja Barańskiego), a także 
Teresa Ossowska -Szara (Lep-
szy Lębork- Lepszy Powiat), 
Jacek Perłak (PiS), Jarosław 
Pruski (Lepszy Lębork-Lepszy 
Powiat). W trakcie spotkania 
radnych ustalono również wy-
nagrodzenie starosty, który za-
robi 11 350 zł brutto.

Miejscy radni debatowali zde-
cydowanie krócej i spokojniej 
od swoich kolegów z powiatu. 
Podczas pierwszej sesji rady 
miasta, która miała miejsce 1 

grudnia na stanowisko  prze-
wodniczącego radni zgłosili 
dwie kandydatury – Macieja 
Szredera i Bogdana Oszmiana. 
Wygrał Maciej Szreder, który 
otrzymał 11 głosów (na sali 
było 21 radnych). W trakcie 
spotkania radni przegłosowali 
także wprowadzenie do obrad 
kolejnego punktu, czyli wy-
boru wiceprzewodniczącego. 
Został nim Bogdan Oszmian, a 
opozycja nie wystawiła swojego 
kandydata na to stanowisko.

Spotkanie w Aeroklubie Słupskim

ku. Bo mimo wyboru nowych 
“szefów” powiatu poprzedni 

zarządu miało miejsce w piątek 
5 grudnia. Do zarządu powiatu 
weszli: Edmund Głombiewski, 
PiS (starosta), Maciej Barań-
ski (wicestarosta, KW SOS 

Spotkanie w Aeroklubie Słupskim
czeństwo szkolenia, latania tre-
ningowego oraz wyczynowego.
Urocze położenie lotniska, 
wśród lasów zapewnia ogrom-
ne atrakcje podczas uprawiania 
wszelkich sportów lotniczych.

Szczegółowe informacje na 
temat spotkań znaleźć na stro-
nie aeroklubu www.aeroklub.
slupsk.pl oraz pod numerem 
telefonu + 48 608 516 018, albo 
e-mailowo - r.grabowski@aero-
klub.slupsk.pl
(GB)

Aeroklub Słupski istnieje od 
1947 roku. Przez pół wieku 
wyszkolił całą rzeszę szy-
bowników, pilotów samo-
lotowych, skoczków spa-
dochronowych i modelarzy 
lotniczych

Zmiany w radach miasta i powiatu
Dwóch kandydatów na burmistrza Lęborka, którym nie udało się wywalczyć tego fotela zdobyło na początku grudnia wysokie stanowiska 
w miejskim i powiatowym samorządzie. Edmund Głombiewski (PiS) został starostą lęborskim a Maciej Szreder (KW Lepszy Lębork Lepszy 
Powiat) został Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lęborku.

W głosowaniu (na zdjęciu) nad wyborem przewodniczącego rady miasta Lęborka 
wygrał Maciej Szreder (KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat)
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Pełny skład zarządu powiatu udało się wybrać dopiero na drugim spotkaniu radnych
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W budynku dworca PKP 
w Lęborku powstała nowa 
siedziba Koła Przewodni-
ków PTTK. Otwarcia sie-
dziby dokonał w czwartek 
11 grudnia Witold Namy-
ślak, burmistrz Lęborka.

Gości powitał Przemy-
sław Mikusiński prezes 
Koła i przypomniał historię 
powstania i działalności 
PTTK w Lęborku

W trakcie uroczystości 
nagrodzono także dwóch 
lokalnych przewodników 
- Jana Kiśluka i Tadeusza 
Krawczyka. Otrzymali z rąk 
Andrzeja Gorskiego, preze-

sa zarządu regionu PTTK 
w Słupsku medale za 25 lat 
w PTTk. Uczestnicy uro-
czystości otrzymali także 
od urzędników miejskich 
kalendarze lęborskie.

-Oficjalne zebranie i 
spotkanie z członkami Koła 
będzie miało miejsce  po 
świętach - zapowiada Prze-
mysław Mikusiński, prezes 
lęborskiego koła PTTK.

Lęborskie koło PTTK 
liczy 35 osób. Przewodnicy 
oprowadzają rocznie ponad 
500-550 wycieczek, głównie 
w sezonie letnim.
(GB)

Na początku spotkania Mi-
chał Sałata, opiekun ds Mło-
dzieżowej Rady Miasta Lębor-
ka krótko scharakteryzował 
zbiórkę czekoladowych figurek 
w szkołach na terenie powiatu.
Następnie głos zabrała Alicja 
Zajączkowska, wiceburmistrz 
Lęborka oraz przewodniczący 
Rady Miasta Lęborka, Maciej 
Szreder, którzy zgłosili goto-
wość organizowania spotkań z 
młodymi aby wspólnie organi-
zować nowe, ciekawe inicjatywy 
dla młodzieży. Podczas posie-
dzenia uzupełniono skład rady 
o nowo wybranych przedstawi-
cieli. Najważniejszym punktem 
obrad byłwybór zastępcy prze-
wodniczącego, którym została 
Nikola Jóźwikowska z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 w Lę-
borku, im. Stefana Żeromskie-
go. (GB)

Spotkanie rozpoczęło się 
modlitwą wygłoszoną przez 
ks. Jerzego Kąkola, probosz-
cza Parafii p.w. Wniebowzię-
cia N.M.P. w Cewicach. Ze-
branych gości przywitał Jerzy 
Pernal,wójt gminy Cewice, 
Leszek Wrzesień, prezes Sto-
warzyszenia Sołtysów Powia-

tu Lęborskiego i Dominika 
Bardowska, prezes Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Lę-
borskiego.Głównym punktem 
spotkania było tradycyjne 
dzielenie się opłatkiem. Wszy-
scy obecni na wigilii złożyli 
sobie życzenia świąteczne i 
noworoczne oraz wysłuchali 

utworów wyśpiewanych przez 
zespół wokalny działający przy 
Zespole Szkół w Cewicach. 
Potrawy na tę szczególną oko-
liczność przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
ARKANA z Cewic.

Podczas uroczystości nagro-
dzono sołtysów z Łebuni, Wic-

ka oraz Nowej Wsi Lęborskiej 
za wieloletnią pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Pre-
zes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Pomorskiego 
Jan Zaborowski wręczył także 
dyplomy i listy gratulacyjne 
wójtom z gmin Powiatu Lę-
borskiego. (GB)

Spotkanie opłatkowe sołtysów
Gmina Cewice była gospodarzem corocznego Spotkania Opłatkowego Sołtysów. 
To wydarzenie miało miejsce w piątek 12 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach.

fo
t. 

G
C

K
 C

ew
ic

e

Otwarcie siedziby PTTK
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Spotkanie młodzieżowych radnych
VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 12 grudnia 2014 roku w Sali Rajców UM Lębork. 
Posiedzenie miało uroczysty charakter z racji podsumowania zbiórki charytatywnej “Podaruj 
Mikołaja” i z powodu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Podczas posie-
dzenia uzupeł-

niono skład 
rady o nowo 

wybranych 
przedstawicieli.
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Stoiska z produktami zwią-
zanymi ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodze-
nia - tradycyjnymi produk-
tami, wyrobami rękodzieła 
artystycznego i świąteczny-
mi stroikami pojawiły się na 
Placu Pokoju. Do 21 grudnia 
potrwa  tam Jarmark Świą-
teczny.

Do udziału w Jarmarku 

świątecznym zaprasza LOT 
„Ziemia Lęborska-Łeba”. Or-
ganizatorzy czekają na zgło-
szenia handlowców, którzy 
planują stworzyć stoiska z 
produktami związanymi ze 
zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia, zwłasz-
cza tradycyjnymi produk-
tami, wyrobami rękodzieła 
artystycznego, świątecznymi 

stroikami itp. 
Uzupełnieniem Jarmarku 

Świątecznego ma być trady-
cyjna Szopka, która już drugi 
raz w historii miasta stanie na 
Placu Pokoju. Żywe zwierzęta 
będzie można podziwiać od 
nocy wigilijnej do 28 grud-
nia oraz dodatkowo, w dniu 
6 stycznia tj. w Święto Trzech 
Króli. (GB)

Jarmark i szopka stanie 
w centrum miasta
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Żywe zwierzęta można będzie można podziwiać od nocy wigilijnej do 28 grudnia





Życie jak puzzle,
wszystko musi się układać

Z Kazimierzem 
Wierzbickim, 
właścicielem 
Tre� a S.A., 
rozmawia 
Zdzisława 
Mochnacz. 

- Na początku były puzzle... 
Jak to się zaczęło?

- Pytano mnie o to wielo-
krotnie. To może dzisiaj po-
wiem, że mój matematyczny 
umysł był nastawiony zawsze 
na rozwiązywanie proble-
mów. Puzzle to zagadka, 
którą trzeba rozwiązać. Ale 
jeszcze bardziej ciekawym 
i pasjonującym problemem 
do rozwiązania jest zamiana 
20 metrów kwadratowych na 
liczącą się europejską � rmę. 
Inspiracji nie trzeba daleko 
szukać: Paweł Olechnowicz 
z Lotosu czy Piotr Sojka z 
Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej stoją na czele biznesów, 
na których może się wzoro-
wać cała Europa. 

- Tre�  to � rma produkująca 
gry, puzzle, karty. Obecna 
w Polsce i za granicą. Jakie 
są plany � rmy na najbliższe 
5-10 lat?

- W Tre� u zawsze staramy 
się mierzyć jak najwyżej, a 
naszym ambicjom towarzyszy 
silna motywacja, która od lat 
pozwala nam osiągać nasze 
cele. Nasze plany na kolejne 
lata to dalszy rozwój ekspor-
tu i budowanie silnej marki 
Tre�  w Polsce, ale także w 
rejonie Europy centralnej i 
środkowowschodniej. Chce-
my, aby Tre�  kojarzył się z 
dobrą � rmą produkującą bez-
pieczne, edukacyjne, ciekawe 
zabawki. Od lat pracujemy 
nad zbudowaniem silnej 
pozycji w Europie, wysyłamy 
nasze produkty bezpośred-

nio już do ponad 50 krajów 
świata, ale w dalszym ciągu są 
miejsca, gdzie puzzle Tre� a 
nie są jeszcze dostępne. 
Chcemy to zmienić i być 
� rmą globalną w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 

- Gdzie w Polsce można 
znaleźć produkty Tre� a?

- Właściwie wszędzie. Jeste-
śmy obecni w hipermarke-
tach, dyskontach i na rynku 
tradycyjnym, w księgarniach, 
sklepach specjalistycznych 
i sklepach z zabawkami, 
a także w internecie. Cały 
asortyment Tre� a znajduje 
się również w naszym sklepie 
internetowym. 

- Jakie nowości Tre�  przy-
gotował na te święta? 
Co szczególnie by Pan 
polecił?

- Sprawdzonym hitem 
prezentowym jest w 2014 
roku gra „5 sekund”, ciekawa 
i zabawna rozgrywka dla 
całej rodziny. W tym roku 
Tre�  wygrał też przetarg 
na wydanie „Kolejki” – gry 
opracowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Tę grę 
szczególnie mogę polecić, 
podobnie jak wszystkie nasze 
nowe linie puzzli. Nowością 
w naszej ofercie są puzzle 
4000 i 6000 elementowe – to 
dobry pomysł na prezent dla 
największych miłośników 
puzzli. 

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

W hotelu Nadmorski w 
Gdyni odbył się kolejny, 
wyjątkowy wieczór 
z cyklu „Marka jest 
kobietą”.

Spotkanie prowadzone było 
przez Jarosława Waśkiewi-
cza, redaktora naczelnego 
biznesnafali.pl. Tym razem 
gościem była Grażyna Pa-
turalska, właścicielka � rmy 
„Styl w Wielkim Mieście”, 
wybrana do grona 50-ciu naj-
bardziej wpływowych Polek 
rankingu Home & Market 
oraz „Sto Polek” miesięcznika 
PANI. „Dama Polskiego Biz-
nesu” magazynu Zwierciadło, 
autorka „Najbardziej Orygi-
nalnego Biznesu Kobiecego” 
według World Association of 
Women Enterpreneurs oraz 
nagrody głównej „The Excel-
lent Women Enterpreneurs” 
przyznaną przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ONZ.
Podczas spotkania Grażyna 
Paturalska zaprezentowała 
swoją najnowszą książkę 
„Ubierz duszę”. To publikacja 
dla każdej kobiety, która 
wprowadza do przyjaznego 
świata mody i stylu, uczy 
poczucia własnej wartości i 
wyrażania piękna ukrytego 
we wnętrzu. Napisana w 
bezpośredni i humorystyczny 
sposób. Natomiast inspirują-
ce i praktyczne porady „Bądź 
piękna tu i teraz” przedstawi-
ła Agnieszka Kośnik-Zając z 
Instytutu Medycyny Estetycz-
nej Babiana. ZM/DK

Marka 
jest kobietą
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SPOTKANIE

GKB jest organizacją przedsiębiorców, 
właścicieli i szefów czołowych � rm re-
gionu pomorskiego. Działa od 1994 roku. 
Misją tego stowarzyszenia jest lobbing i 
aktywizowanie gospodarki we wszystkich 
aspektach, które dotykać mogą kondycji 

W Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni 
odbyła się Gala Partnerów Me-
ritum Banku 2014. Prowadzona 
była przez dwóch członków 
Kabaretu Limo: Wojciecha 
Tremiszewskiego oraz Szymo-
na Jachimka. 

Podczas gali podsumowa-
no dotychczasowe osiągnię-
cia, przedstawiono plany na 
najbliższą przyszłość oraz 
nagrodzono 16 partnerów 
w różnych kategoriach – 
zarówno ilościowych, jak i 
jakościowych - za wkład w 
rozwój Sieci Partnerskiej 
Meritum Banku.

Dorota Korbut

Jubileusz 
20-lecia GKB
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Dwudziestą rocznicę powstania obcho-
dził niedawno Gdański Klub Biznesu.

ekonomicznej � rm będących członkami 
klubu, jak również wzajemne wsparcie w 
działaniach biznesowych oraz osobistych, 
a także lobbing na rzecz rozwoju nie tylko 
przedsiębiorczości, czy infrastruktury, ale 
także kultury, edukacji, ochrony zdrowia 
mieszkańców regionu. Jubileusz był okazją 
do gratulacji i podsumowań. 
Dorota Korbut

Gala Partnerów 
Meritum Banku 2014
Sieć Partnerska Meritum Banku, która stanowi trzecią siłę na rynku 
franczyz bankowych i  posiada 188 placówek partnerskich, podsumo-
wała 5 lat swojego istnienia. 



Forum, którego organizato-
rem była Warmińsko-Mazur-
ska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie we 
współpracy z Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli, to jed-
no z najważniejszych między-
narodowych wydarzeń gospo-
darczych w Polsce Wschodniej.
Tegoroczna impreza zgroma-
dziła przedstawicieli ponad 50 
przedsiębiorców z Warmii i 
Mazur oraz blisko 40 przedsta-
wicieli Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, którzy w trak-
cie trwania forum uczestniczyli 
w panelach konferencyjnych i 
warsztatach. Tegorocznym te-
matem przewodnim forum 
było „Eastern Poland Go West!”.
Celem forum było stworzenie 
warunków do wspólnej debaty i 
intensy� kacji współpracy trans-
granicznej przedsiębiorców z 
krajów członkowskich UE i kra-
jów spoza UE, z uwzględnieniem 
roli, jaką może odgrywać w tym 
procesie administracja publiczna.
Forum otworzył Jacek Protas, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Sławo-
mir Majman, prezes zarządu 
Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych S. 
A. oraz Włodzimierz Szelążek, 
prezes zarządu Warmińsko - 
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
W trakcie forum odbył się panel 
dyskusyjny „Rozwój przedsię-
biorstw z Polski Wschodniej po-
przez współpracę międzynaro-
dową”. Udział w nim wzięli m. in. 
Zdzisław Burmer, dyrektor zarzą-

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur
Blisko 140 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji przyciągnęło 
VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim. 
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dzający Indyk Mazury, Krzysztof 
Jedziniak, dyrektor ds. inwestycji 
UKTI Central and Eastern Eu-
rope, prof. dr hab. Mariusz K. 
Piskuła, dyrektor Instytutu Roz-
rodu Zwierząt i Badań Żywności 

Polskiej Akademii Nauk w Olsz-
tynie oraz Jan Szynaka, prezes 
zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.
Podczas trwania forum odbyła 
się wystawa „Made in Warmia 
and Mazury”, prezentująca ofer-

ty wiodących � rm wojewódz-
twa warmińsko–mazurskiego 
oraz wystawa „Invest in Warmia 
and Mazury!”, gdzie swoje ofer-
ty inwestycyjne przedstawiły 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

w tym Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A., Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. podstrefy 
Ełk i Gołdap, Warmińsko-Ma-
zurskie Centrum Obsługi Inwe-

stora – Certy� kowany Partner 
PAIiIZ 2014-2016 (WMARR 
S.A. w Olsztynie), Dom Polski 
Wschodniej, COIiE oraz miasta 
i gminy z województwa war-
mińsko–mazurskiego.

- Jest Pan wyjątkowo uparty, 
niesamowicie pracowity - 
spał pan na łóżku polowym 
w gdyńskiej restauracji po 
zakończeniu pracy, a nowe 
potrawy wymyśla Pan... rysu-
jąc. Wszystko się zgadza?

- Tak. Z najdrobniejszymi 
szczegółami. Ale tak serio, to 
wydaje mi się, że jestem trochę 
pracoholikiem - sporo czasu 
spędzam w pracy, a gdy mam 
wolne, to często wypełniam 
sobie czas gastronomicznie, 
na szkoleniach, wyjazdach ku-
linarnych lub pomagając kole-
gom z branży. No i jakby tego 
było mało, to od września je-
stem też nauczycielem w ZSP w 
Kłaninie i uczę tam przyszłych 
kucharzy gotowania. Naucza-
nie sprawia mi dużą przyjem-
ność, praca w kuchni hotelu 
wymaga kreatywności, ale wie-
le jej aspektów się powtarza. W 
szkole możemy natomiast pra-
wie za każdym razem gotować 
coś nowego...

- A skąd się wzięło to zamiło-
wanie do rysowania?

- Odkąd pamiętam, zawsze 
lubiłem rysować, a jeśli chodzi 
o rysowanie potraw, to jest to 
historia z czasów, gdy programy 
kulinarne nie były tak modne 
i nowinki podglądało się na 
zagranicznych kanałach. Aby 
zapamiętać potrawy, które wi-
działem na ekranie telewizora, 
musiałem je sobie po prostu 
narysować. Później rysowałem, 
żeby informować kucharzy, jak 
mają wyglądać dania itd. Takie 
rysowanie zostało mi do dzisiaj, 
gdy przygotowuję jakieś propo-
zycje do karty lub na bankiety. 
Rysunki dań przygotowuję rów-
nież przed konkursami. Dania 
rysuję w dwóch perspektywach 
– z góry i z boku. W tym dru-
gim wypadku to taki mój rysu-
nek 3D.

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

Już od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną ob-
jęte obowiązkiem zainstalowania kasy � skalnej. 

Są wśród nich m. in. lekarze, dentyści, prawnicy (z wyjątkiem 
notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyj-
ne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne 
(zarówno stacjonarne, jak i świadczące usługi cateringowe, z 
wyłączeniem usług na pokładach samolotów oraz w stołówkach 
szkolnych).

Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu 
o te same reguły gry. Business Centre Club popiera jawność i 
rozszerzenie skali rejestrowania dochodów. Nałożenie obowiąz-
ku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem 
kas to jednak dla � rm dodatkowe koszty. Rachunek ten powi-
nien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po 
stronie organów podatkowych.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące ewidencjonowa-
nia obrotu i kwot podatku na lata 2015 - 2016. Wydanie nowego 
rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister � nansów 
tego nie zrobił, to z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązek stoso-
wania kas � skalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatni-
ków. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać dotych-
czasowe rozporządzenie ministra � nansów w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących. Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia 
na kasy � skalne dotyczące m. in. działalności w zakresie opieki 
medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa 
do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kas � skal-
nych. Kasy � skalne będą musieli wprowadzić w swej działalno-
ści najpóźniej do 1 marca 2015 r. Oprac. Dorota Korbut

Gotowanie 
to przyjemność

Z Arturem Szymańskim, Szefem Kuchni restauracji 
„Rzeka Smaków” w hotelu Ibis Styles Gdynia Reda 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Kasy � skalne dla lekarzy 
i innych grup zawodowych
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Podobnie jak w ubiegłych la-
tach główna część festiwalu po-
legała na rywalizacji obiektów 
gastronomicznych w stworze-
niu możliwie najsmaczniejszej i 
najciekawszej potrawy z dorsza.

Taka rywalizacja oprócz za-
pewnienia atrakcji kulinarnych 
umożliwiła również na pre-
zentację lokalnej i regionalnej 
kuchni, a także lokalnych obiek-
tów gastronomicznych i hotelar-
skich.

W tegorocznym konkursie ku-
linarnym zostały wprowadzo-
ne zmiany dotyczące sposobu 
oceny potraw konkursowych. 
Jury w składzie: Sebastian Olma 
(zwycięzca II edycji progra-
mu TOP CHEF), Książę Łeby 
Zbyszko I oraz Wolfgang Helbig 
oceniało potrawy w dwóch kate-
goriach: kuchnia profesjonalna/

kuchnia restauracyjna i kuchnia 
amatorska/kuchnia domowa.

W pierwszej kategorii, po 
burzliwych obradach jury zade-
cydowało się nagrodzić potrawy 
stworzone przez Galerię Sma-
ków (1 miejsce) i Przystań Łeba 
Resort & Restaurant (II miejsce), 
trzeciego miejsca nie przyznano. 
W kategori “kuchnia amatorska 
/ kuchnia domowa” wygrał Klub 
Seniora Niezapominajka, dru-
gie miejsce przyznao Fundacji 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Łebie „Żyj z pasją”, a na trzecim 
miejscu znalazł się Stół Parafial-
ny parafii WNMP.

Kulinarnym atrakcjom festi-
walu towarzyszyła rozbudowa-
na część artystyczna i kiermasz 
rękodzieła i ozdób świątecz-
nych.
(GB)

W piątek 28 listopada w 
sali kina „Fregata” odbył 
się finał XXIX Ogólnopol-
skiego Konkursu Literac-
kiego im. Mieczysława 
Stryjewskiego. 

Podczas uroczystej gali 
ogłoszono wyniki tego-
rocznej edycji, o których 
zadecydowało jury w 
składzie: Kazimierz Nowo-
sielski – przewodniczący, 
Wojciech Boros, Daniel 
Odija, Bożena Ugow-
ska. Jury oceniło prawie 
500 wierszy i 78 tekstów 
prozatorskich.Tradycyjnie 
przeprowadzony został 
także Turniej Jednego 
Wiersza, w którym zapre-
zentowanych zostało w 
formie spektaklu siedem 
wybranych utworów 
konkursowych. Autor wy-
branego przez publiczność 
wiersza otrzymał nagro-
dę specjalną. Nagroda 
publiczności w Turnieju 
za wiersz Skarga święte-
go Franciszka otrzymała 
Maria Kruszewska (Mińsk 
Mazowiecki)Wśród pu-

bliczności biorącej udział 
w plebiscycie rozlosowane 
zostały nagrody książ-
kowe ufundowane przez 
Księgarnię Akapit.Podczas 
imprezy można było kupić 
almanach pokonkursowy 
z nagrodzonymi utwora-
mi, publikacje Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Lęborku oraz prace pod-
opiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Lęborku.Atrakcją wie-
czoru był recital Barbary 
Brody-Malon „Ocalmy je 
od zapomnienia…”, Który 
stanowił podróż do krainy 
piosenki tej bardzo dobrze 
znanej oraz nieco już zapo-
mnianej. Podczas koncer-
tu można było usłyszeć 
piosenki z repertuaru Ewy 
Demarczyk, Anny Ger-
man, Alicji Majewskiej czy 
Grażyny Łobaszewskiej.
Cały spektakl przygoto-
wały wspólnie Miejska 
Biblioteka Publiczna i 
Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Lęborku.
(GB)

Rozstrzygnięto 
konkurs literackiUdany Pomuchel w Łebie

Już po raz szesnasty w Łebie miał miejsce 
festiwal bałtyckiego dorsza (po kaszubsku 
nazywanego pomuchlem). Festiwal zorgani-
zowano w niedzielę 7 grudnia 
i towarzyszył on odpustowi Św. Mikołaja.

Sebastian 
Olma, zwy-

cięzca II edy-
cji programu 

TOP CHEF 
był jednym 

z jurorów 
festiwalu 
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W miejscach publicznych, 
m.in. na słupach, w urzędach, 
przychodniach, szkołach, 
przedszkolach oraz bibliote-
kach pojawią się plakaty oraz 
ulotki promujące rodziciel-
stwo zastępcze. Również w 
sopockich kościołach podczas 
niedzielnych nabożeństw, 
księża będą informowali pa-
rafian o kampanii i zachęcali 
do zapoznania się z ideą ro-
dzicielstwa zastępczego. 

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i wychowy-
wanie się w ciepłej rodzin-
nej atmosferze. Do rodziny 
zastępczej dzieci trafiają na 
określony czas, potrzebny 
rodzicom naturalnym na roz-
wiązanie swoich problemów 
(np. podjęcia terapii uzależ-
nień, znalezienia pracy, po-
lepszenia warunków miesz-
kaniowych itd.). Rodzina 
zastępcza jest również szansą 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej (a takich jest 
wiele), dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych. 

Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, opieka nad dziećmi 
opuszczonymi i zaniedbanymi 

wymaga otwartego serca, za-
angażowania i wielkiej cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość. - Cieszymy 
się kiedy widzimy pozytywne 
zmiany w zachowaniu dziec-
ka, jesteśmy wzruszeni kiedy 
dostajemy własnoręcznie wy-
konaną przez dzieci kartę z 
podziękowaniami i słowami: 
kocham ciocię i wujka-mówi 
Pani Anna, która w raz z mę-
żem jest rodziną zastępczą od 
7 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie już od 
10 lat organizuje kampanię 
Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą! Poszu-
kujemy osób, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą 
i zachęcamy do podjęcia tej 
ważnej  misji - mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS-u. Rodziny zastępcze 
mogą liczyć na wiele form 
pomocy ze strony Ośrodka. 
Wsparcia udzielają m.in. pra-
cownicy socjalni, pedagodzy, 
psycholodzy i prawnicy. Ro-
dzice zastępczy ponadto mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach oraz grupach 
wsparcia oraz otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszka-
nia. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa 
comiesięczna pomoc pie-
niężna na pokrycie kosztów 

Podaruj dziecku serce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodzi-
ną zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z 
różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

utrzymania każdego dziecka, 
a rodziny zastępcze zawodowe 
otrzymują ponadto comiesięcz-
ne wynagrodzenie na podsta-
wie umowy z MOPS-em.

- Dla naszych rodzin orga-
nizujemy również spotkania 
integracyjne, np. z okazji świąt 
czy Dnia Rodzicielstwa Za-
stępczego – dodaje Urszula 
Szymańska. Jak podkreślają 
rodzice zastępczy, te spotkania 
oraz liczne szkolenia są dla nich 
bardzo ważne, dają możliwość 
wymiany doświadczeń, nawią-
zania bliższych znajomości i 
porozmawiania na ważne dla 
rodziców tematy. 

Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka wa-
runków, m.in. posiadać stałe 
miejsce zamieszkania w Polsce 
oraz odpowiednie warunki 
mieszkaniowe i stałe źródło 
utrzymania a także przedsta-
wić zaświadczenie lekarskie o 
dobrym stanie zdrowia, umoż-
liwiającym odpowiednią opie-
kę nad dzieckiem. I oczywiście 
najważniejsza się motywacja – 
podkreśla Urszula Szymańska. 
Dlatego kandydaci na rodziców 
zastępczych przechodzą testy 
psychologiczne, przeprowadza-
ny jest wywiad środowiskowy 
oraz specjalistyczne szkolenie. 
Każda rodzina zastępcza znaj-
duje się pod nadzorem i opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, 
który służy rodzinie wsparciem 
i jeśli jest taka potrzeba organi-
zuje specjalistyczną pomoc, np. 
psychologa.

Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, na 
dom... Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą. Oso-
by, które chciałyby stworzyć 
rodzinę zastępczą mogą zgłosić 
się do Działu Pieczy Zastępczej 
sopockiego MOPS-u, al. Nie-
podległości 759 a, tel. 58 555-
10-22, dpz@mopssopot.pl

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Sopocie już od 
10 lat organi-
zuje kampa-
nię Podaruj 
dziecku serce – 
zostań rodziną 
zastępczą!
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Nina Ranachowska, 
mieszkanka gminy Wicko 
została doceniona za swoją 
pracę włożoną w pomoc 
niepełnosprawnym oraz 
osobom starszym. W 
piątkowe popołudnie (5 
grudnia) otrzymałą tytuł 
Wolontariusza Roku Gmi-
ny Wicko.

Piątkowe popołudnie (5 
grudnia 2014) upłynęło 
pod znakiem wzruszeń. 
Bowiem tego dnia, w sali 
widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Wicku odbyła 
się uroczysta Gala z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza.

Specjalne podziękowania 
i list gratulacyjny wręczo-
ny został Pani Bożenie 
Kruszyńskiej - Kierownik 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wicku, która 
w obszernej prezentacji  
przedstawiła dokonania 

Wolontariuszy w Gminie 
Wicko, oraz opowiedziała 
gościom o tym jak wolon-
tariat wygląda od środka.

Najważniejszym momen-
tem wieczoru było ogło-
szenie nazwisk Wolonta-
riusza Wieloletniego oraz 
Wolontariusza Roku Gmi-
ny Wicko 2014. W wyniku 
ustaleń Kapituły Konkur-
sowej tytuł Wolontariusz 
Roku otrzymała Pani Nina 
Ranachowska, doceniono 
w ten sposób jej pracę 
włożoną w pomoc niepeł-
nosprawnym oraz osobom 
starszym. Pani Nina po-
maga dzieciom, udzielając 
korepetycji oraz organizuje 
liczne akcje charytatywne. 
Do nagrody nominowa-
ni, poza Panią Niną byli 
również dwaj inni wspa-
niali wolontariusze - Pan 
Zygmunt Wilczyński oraz 
Pan Marek Węgrzyn.
(GB)

Nowy wóz strażacki Man 
18.340 i samochód wspar-
cia medycznego Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Łebie został poświęcony. 
Ceremonię poprowadził 
ks. kan. Zenon Myszk - 
Proboszcz Parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Łebie, 
Kapelan OSP Łeba oraz o. 
Mariusz Legieżyński - Pro-
boszcz Parafii pw. WNMP 
i św. Mikołaja.

Uroczystości poświęce-
nia samochodów zorga-
nizowano w niedzielę 7 
grudnia o godzinie 14. 
Poświęcenie pojazdów 
poprzedził przemarsz 
przez miasto Orkiestry 
Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. W 

trakcie wydarzenia odbyło 
się także wprowadzenie do 
systemu KSRG (Krajowe-
go Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego).

W niedzielnej uroczysto-
ści uczestniczyli - nadbryg. 
Marek Kowalski, Zastępca 
Komendanta Główne-
go Państwowej Straży 
Pożarnej,st. bryg. Andrzej 
Rószkowski, Pomorski 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożar-
nej, st. bryg. Jan Drozd Jan 
Drozd Komendant Powia-
towy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lęborku, prof. 
Edmund Wittbrodt Sena-
tor RP i Edmund Głom-
biewski, starosta lęborski. 
(GB) 

Poświęcenie wozów strażackich

Wybrano wolontariusza roku

fo
t. 

U
G

 W
ic

ko



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZIAŁKĘ w Kartuzach 
zabudowaną, zagospoda-
rowaną, media, sprzedam 
pilnie, tel. 695 813 159

SPRZEDAM ziemie 25000 
m2 w Łówczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji, kontakt 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 47 
m, osiedle Kaszubskie, cena 
160 tys., Wejherowo, tel. 514 
689 930

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

TANIE noclegi dla pracow-
ników, � rm Bolszewo, tel. 
781 426 010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO komunalne, 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze, za dopłatą może 
być inna okolica, tel. 510 
118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja, dojazd 
do klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM 4 opony zi-
mowe z felgami stalowymi 
155/70/13, cena 290 zł, tel. 
510 501 955

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 aparat cyfrowy 
- Fuji Film 14 megapix z 
ładowarkami, tel. 730 499 
146, cena 120 zł, Wejherowo

SPRZEDAM Tv Samsung 
37, stan dobry, 400 zł, Gdy-
nia, tel. 888 787 322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE: 
śluby, wesela, rocznice, tel. 
505 908 307

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

TOWARZYSKIE

POZNAM sponsorkę w 
zamian dogodzę, mam 25 
lat, tel. 696 454 028

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna panów 
sponsorów, tel. 514 670 
725, Sopot

SINGEL 33 l., modelowy typ 
urody, szukam 1 pani 30-52 
l., zadbanej, samotnej spon-
sorki, schadzki, Gdańsk, tel. 
728 185 466 sven

CHŁOPAK bez nałogów, lat 
41, pozna miłą panią spod 
znaku lwa, stały związek, 
tel. 514 906 666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz bez-
workowy Philips Power Pro 
Company, antyalergiczny, 
1800 W, tel. 58 672 69 75

PIANINO sprzedam, tel. 
781 426 010

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-
1970, Gdynia, tel. 58 624 
35 66

SPRZEDAM silnik 4.5 kw, 
dwubiegowy, plus włącznik, 
trójkąt gwiazda, cena 450 zł, 
tel. 601 638 877

SPRZEDAM ławkę do 
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ćwiczeń marki THORN, mało 
używaną, razem z osprzę-
tem, tel. 601 638 877

POTRZEBNA opieka na noc 
do starszej osoby, tel kont. 
784 581 269

SPRZEDAM drewno komin-
kowe do CO i gałęziówkę, 
transport do 20 km gratis, 
tel. 606 522 604

SPRZEDAM kozaczki 
zimowe ocieplane, za kostki, 
beżowe, cena 20, 504 565 
577

SPRZEDAM skrzydło 
drzwiowe pokojowe prawe 
kolor wenge 50-, tel. 886 
190 434

POMOC, mam 5-oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art. szkolne, Z 
góry dziękuje, tel. 788 245 
594

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



Przygotowania do sezonu 
zespół Pogoni rozpocznie 10 
stycznia. Drużyna trenować 
będzie w Lęborku, a w okresie 
ferii zimowych zaliczy tygo-
dniowy obóz sportowy. Sparin-
gi rozegra z drużynami III, IV 
i czołowymi zespołami V ligi. 
Rozgrywki ligowe ruszają już 
7 marca. 

Na pewno w drużynie pojawi 
się kilku nowych zawodników, 
działacze na razie nie zdradzają 
nazwisk.

Wykaz gier 
sparingowych 
zima 2014:
24 stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– Orlęta Reda (V liga)

31 stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– Gryf Wejherowo (III liga)

4 lutego stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– GKS Sierakowice (V liga)

7 lutego stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– Orkan Rumia (V liga)

14 lutego stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– KS Chwaszczyno (III liga)

21 lutego stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– MKS Władysławowo (IV liga)

28 lutego stycznia 2015 godz. 17
Pogoń Lębork 
– Gedania Gdańsk (V liga)

Po 7 kolejach trenera Sobie-
sława Przybylskiego zastąpił 
Włodzimierz Pasieka. Zmiana 
była  potrzebna, zespół otrzy-
mał nowe bodźce,  choć w 
ostatnich meczach z zespołu 
zeszło powietrze, a przetrzebio-
na kontuzjami drużyna słabszą 
miała szczególnie końcówkę.  

Po bardzo dobrym starcie w 
rundzie z meczu na mecz Po-
goni szło coraz słabiej. Plaga 
kontuzji i problemów kadro-
wych (kilku graczy zrezygno-
wało z gry z różnych powodów) 
z pewnością przyczyniły się do 
tego, że ostatnie ligowe zwycię-
stwo oglądaliśmy 27 września 
(4:0 z Olimpią Sztum). Po tym 
spotkaniu nadeszła czarna seria 
i zespół nie wygrał 7 kolejnych 
spotkań (2 remisy i 5 porażek). 

W Lęborku Pogoń zdobyła 
w sumie 11 punktów (3-24), 
choć bilans na własnym boisku 
mógłby być o wiele bardziej 
korzystny. Mecze wyjazdowe 
niestety nie należały do uda-
nych, 8 gier i tylko 6 punktów 
(1-3-4). Na pewno trener Pasie-
ka będzie miał nad czym pra-
cować w zimowe wieczory, tak 
by wiosną gra zarówno u siebie 
a w szczególności na wyjaz-
dach wyglądała o wiele bardziej 
przekonująco a co najważniej-
sze, była skuteczna i przynosiła 
ważne punkty dające nam pew-
ne utrzymanie w gronie czwar-
toligowców. 

- Zespół objąłem w trudnym 
momencie, największym pro-
blemem była stabilizacja składu. 
Kontuzje, obowiązki zawodowe 
zawodników, w tym żołnierzy, 
którzy u nas grają i przez wiele 
tygodni byli wyłączeni z trenin-
gów i meczów było dla mnie 
niekomfortowe – mówi trener 
Pasieka.

Statystyczne podsumowanie 
rundy jesiennej 2014: 

Pogoń Lębork w 17 meczach 
zdobyła 17 punkty (średnio 1 
pkt. na mecz)
4 spotkania wygrała (Polonia 
Gdańsk, Koral Dębnica, Ama-
tor Kiełpino, Olimpia Sztum).
5 zremisowała (GKS Kolbudy, 
Start Miastko, Jaguar Gdańsk, 

Wiosna nasza?

Wiosną musi być lepiej
Za nami runda jesienna sezonu 2014/2015. Jak w niej spisali się piłkarze z drużyny seniorów Pogoni? Kto 
zdobył najwięcej goli? Kto przebywał najdłużej na boisku? Na pewno runda jesienna w wykonaniu Pogoni-
stów nie była najlepsza. W 17 kolejkach zdobyli w sumie 17 punktów i plasują się na 14. miejscu w tabeli. 

MKS Władysławowo, GOSRiT 
Luzino)
8 spotkań przegrała (Anioły 
Garczegorze, Centrum Pel-
plin, Powiśle Dzierzgoń, KP 
Starogard Gdański, Wierzyca 
Pelplin, Jantar Ustka, Bytovia 
II Bytów, Gryf Słupsk).

U siebie:
Pogoń w 9 spotkaniach rozegra-
nych w Lęborku zgromadziła 11 
punktów. Wygrała 3 mecze (Ko-
ral Dębnica, Amator Kiełpino, 
Olimpia Sztum), 2 zremisowała 
(GKS Kolbudy, GOSRiT Luzi-
no) i odniosła 4 porażki (Cen-
trum Pelplin, Powiśle Dzierz-
goń, Wierzyca Pelplin, Bytovia 
II Bytów).

Na wyjazdach: 
Pogoń w 8 spotkaniach wyjazdo-
wych zdobyła 6 punktów. Wygra-
ła 1 wygrana (Polonia Gdańsk), 
3 spotkania zremisowała (Start 
Miastko, Jaguar Gdańsk, MKS 
Władysławowo) i zanotowała 4 
porażki (Anioły Garczegorze, 
KP Starogard Gdański, Jantar 
Ustka, Gryf Słupsk).

Bramki
Pogoń zdobyła w 17 spotkaniach 
21 bramek, w tym dwie samo-
bójcze (GOSRit Luzino i Bytovia 
II Bytów) co daje średnią  1,23 
bramki /mecz a straciła 30 goli - 

1,76 bramki/mecz.
W Lęborku w 9 spotkaniach Po-
goń zdobyła 14 goli (1,55 bram-
ki/mecz), straciła 13 (1,44 bram-
ki/mecz)
Na wyjazdach w 8 spotkaniach 
Pogoń strzeliła 7 goli (0,87 
bramki/mecz), straciła 17 (2,13 
bramki/mecz).

W 6 meczach Pogoń nie zdobyła 
bramki (GKS Kolbudy, Anioły 
Garczegorze, Centrum Pelplin, 
Jaguar Gdańsk, Jantar Ustka, 
Gryf Słupsk)
W 5 spotkaniach zespół nie stra-
cił gola (GKS Kolbudy, Polonia 
Gdańsk, Koral Dębnica, Jaguar 
Gdańsk, Olimpia Sztum).

Najwięcej bramek z udziałem 
Pogoni padło w meczu : KP Sta-
rogard Gdański – Pogoń 5:2
Najwięcej bramek zdobytych 
w jednym meczu przez Pogoń 
: Pogoń – Amator 4:1, Pogoń – 
Olimpia Sztum 4:0
Najwięcej bramek straconych w 
jednym meczu przez Pogoń : KP 
Starogard Gdański – Pogoń 5:2
Najszybciej zdobyta bramka 
przez Pogoń : 5 minuta – Ję-
drzej Waczkowski (z Powiślem 
Dzierzgoń)
Najszybciej stracona bramka 
przez Pogoń : 8 minuta –Mienik 
(GOSRiT Luzino)

1 bramka – Bartosz Pionk, Ma-
teusz Wesserling, Miłosz Naczk, 
Gracjan Miszkiewicz
2 bramki samobójcze – GOSRiT 
Luzino, Bytovia II Bytów

Liczba minut spędzonych 
na boisku:

Pionk – 1465 minut
Jasiński – 1440 minut
Wesserling – 1440 minut
Janowicz – 1432 minuty
Musuła – 1350 minut
Sychowski – 1243 minuty
Byczkowski – 1213 minut
Labuda – 1170 minut
Stankiewicz – 1043 minut
Formela – 803 minuty
Kochanek – 778 minut
Miszkiewicz – 643 minuty
Bach – 559 minut
Fudala – 446 minut
Krasiński – 369 minut
Naczk – 337 minut
Waczkowski – 262 minuty
Sadurski – 166 minut
Madziąg – 149 minut
Czeszewski – 145 minut
Paweł Labuda – 84 minuty
Morawski – 72 minuty
Sadowski – 65 minut
Czyżewski – 65 minut
Śliwiński – 21 minut

Piłkarze Pogoni w trakcie całej 
rundy jesiennej ujrzeli 31 żółtych 
kartek.
Klasy� kacja strzelców:
3 bramki – Wojciech Musuła, 
Jędrzej Waczkowski, Damian 
Formela 
2 bramki – Arkadiusz Byczkow-
ski, Mateusz Sychowski, Mateusz 
Stankiewicz
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Trasa została zmodyfikowa-
na względem roku ubiegłego. 
Tym razem plaża stanowiła 
zaledwie kilometr odcinka 
pętli o długości 5000 metrów. 
Poza tym reszta pozosta-
ła mniej więcej bez zmian, 
zawodnicy ścigali się na 
Mierzei Sarbskiej, najpierw 
plażą, następnie pasem wy-
dmowym, by wkroczyć w las 
i linią brzegową jeziora Sarb-
sko udać się na metę. Poko-
nanie dłuższego dystansu dla 
nordicu i standardowego dla 
biegów, czyli 10 km wymaga-
ło zrobienia dwóch pełnych 
pętli. Brama startowa i meta 
znajdowały się przy hotelu 
Zdrowotel, który w ostat-
nim czasie rozpędził się w 
organizacji imprez i spowo-
dował, że Łeba stała się roz-

400 uczestników Pucharu Bałtyku
29 listopada w Łebie odbył się ostatni etap Pucharu Bałtyku, największego nordicowo-biegowego cyklu w Polsce. 
Tym razem łącznie wystartowało prawie 400 osób, z czego 270 stanowili kijkarze. 

poznawalna na mapach nordi-
cowych, biegowych i kolarskich. 
Po zmaganiach zawodnicy 
mogli udać się do stołów-
ki hotelowej, gdzie czekał na 
nich dwudaniowy obiad, mo-
gli również skorzystać z do-
stępnych ogólnie pryszniców. 
-Z licznych rozmów można 
śmiało wywnioskować, że te 
udogodnienia są przydatne i 
sprawiają, ze ranga imprezy ro-
śnie. Mówiono równie sporo o 
trasie i malowniczym przebie-
gu, za to nie wspominano nic 
o pogodzie, dopiero po bezpo-
średnich pytaniach okazało się, 
że takiej temperaturze chodzi 
się świetnie i ta w żadnym wy-
padku nie jest utrudnieniem. 
Podobnie na pewno sądzą Mor-
sy, które po zawodach wskoczy-
ły do Bałtyku i pluskały się w 
lodowatej, lecz poprawiającej 
zdrowie wodzie – mówi Doro-
ta Sosnowska, ze Zdrowotelu 
Łeba, organizator wydarzenia. 
Od marca rusza kolejna edycja 
cyklu, na którą już teraz przy-
gotowano sporo niespodzianek 
i kilka zmian.
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W rywalizacji w Łebie wzięło udział prawie 400 osób
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Mistrzostwa Europy Karate 
Shotokan zorganizowano pod 
koniec listopada w Zurychu. W 
rywalizacji wzięło udział 722 
sportowców z 20 reprezentacji 
narodowych. Polskę reprezen-
towało 68 zawodników star-

tujących w 26 konkurencjach. 
Reprezentanci wrócili z 16 
medalami, w tym z 5 złotymi, 
3 srebrnymi oraz 8 brązowy-
mi - co dało Polsce 1 miejsce w 
klasyfikacji medalowej.

Michał Parczewski, miesz-
kaniec Nowej Wsi Lęborskiej, 
zawodnik Klubu Karate „Sho-
tokan” wystartował w konku-

rencji kumite indywidualnym 
oraz w kumite drużynowym 
juniorów. W zmaganiach in-
dywidualnych udział wzięło 
62 zawodników z 19 krajów 
Europy. Michał stoczył cztery 
walki, z czego trzy wygrał. W 
pierwszej walce rywalizował z 
reprezentantem Szwecji. Walkę 
tę wygrał 2:0. Następnie stoczył 

walkę z Serbem 1:0 i Walijczy-
kiem 2:0. Ostatnią walkę z re-
prezentantem Rosji przegrał 
2:0, tym samym nie dostał się 
do strefy medalowej. Ostatecz-
nie zajął 5 miejsce.

Po powrocie do kraju Ryszard 
Wittke, wójt gminy Nowa Wieś 
Lęborks  złożył gratulacje za-
wodnikowi.

Zawodnik z NWL 
rywalizował w Zurychu
Michał Parczewski, mieszkaniec Nowej Wsi Lęborskiej, zawodnik Klubu Karate „Shotokan” osiągnął 
wysoką pozycję podczas rywalizacji w Mistrzostwach Europy Karate Shotokan w Zurychu.
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