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Najchętniej 
czytana gazeta

w Lęborku
Uchwalenie budżetu na 2015 

rok było najważniejszym punk-
tem obrad Rady Miasta Lębor-
ka w poniedziałek 26 stycznia. 
W trakcie czterogodzinnego 
spotkania radnych rozmowy i 
debaty związane z uchwałą bu-
dżetową polegały głównie na 
wprowadzaniu do niej zmian. 

Chociaż projekt uchwały bu-
dżetowej powstał w ubiegłym 
roku, to przed poniedziałkową 
sesją radni dostali dokument z 
dwoma autokorektami. Pierw-

sza auokoretka zawierała po-
prawki związane z opiniami Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku, w drugiej pojawiły 
się zmiany omówione przez rad-
nych z Witoldem Namyślakiem, 
burmistrzem Lęborka podczas 
poniedzałkowych rozmów. Do 
projektu uchwały wprowadzo-
no także kilkanaście propozy-
cji ustalonych przez Komisję 
Gospodarki Miejskiej. Wśród 
nich były takie inwestycje jak: 
remont Alei Wolności od Armii 

Krajowej do 1-go Maja, budowa 
zastawki przeciwpowodziowej 
ze stacją pomp na wylocie ka-
nału Harcerzy, przyznanie środ-
ków na uchwalony w 2013 roku 
program pro� laktyki stomato-
logicznej wśród nastolatków, 
przyznanie środków na zwięk-
szenie dostępności dzieci przed-
szkolnych i wczesno-szkolnych 
do usług logopedów i Zainstalo-
wanie systemu elektronicznego 
zliczania i archiwizowania gło-
sowań na sesji Rady Miejskiej. 

Jeszcze inne poprawki do bu-
dżetu wprowadzono podczas 
przerwy w obradach sesji. Osta-
tecznie budżet po wprowadzo-
nych poprawkach został zatwier-
dzony przez wszystkich radnych 
obecnych na sali – dwudziesto-
ma głosami poparcia. Taka wy-
jątkowa zgodna decyzja lębor-
skich radnych to ewentement 
podczas lęborskiej sesji, według 
opinii części radnych może to 
być zapowiedź dobrego porozu-
mienia na linii radni-burmistrz.

PRZYJĘTO LĘBORSKI BUDŻET

W TYM NUMERZE SKRÓTY Z NAJNOWSZEGO

EXPRESSU ROLNICZEGO
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu a.sucharzewska@expressy.pl - 796 944 155

Lęborscy radni przyjęli w poniedziałek 26 stycznia uchwałę budżetową. 
Podczas tej sesji obyło się bez sporów i wzajemnych oskarżeń, ale 
poprawki do budżetu wprowadzano do ostatniej chwili.

Budżet 2015 
w skrócie
Dochody
- 147.244.988,35 zł

Wydatki 
-150.970.776,35 zł

De� cty budżetowy
-3.725.788 zł

Środki zewnętrzne 
(w tym europejskie)
-prawie 30 mln złotych
Inwestycje
-39.931.829,03 zł
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Poniedziałkową sesję zdominował temat budżetu miasta
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Autobus został pomalowany w barwy ZKM i ob-
sługuje linie regularne.

Nowy autobus zastąpił 23 letniego Mana 11.150 
HOCL, rok prod. 1992, który został wycofany z 
eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny.

Autobus został zakupiony w drodze przetargu, 
cena: 98 400,00 zł.

Nowy autobus w Lęborku
Od soboty 17 stycznia 2015 po ulicach miasta 
jeździ nowy nabytek spółki Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku. Mowa o miejskim autobu-
sie niskopodłogowm marki NEOPLAN N 4409. 

W ramach akcji “Mistrz 
Parkowania” regularnie kry-
tykujemy kierowców, którzy 
z powodu swojej wygody lub 
bezmyślności łamią przepisy 
ruchu drogowego. Akcja cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem naszych Czytelników, 
którzy regularnie podsyłają 
nam zdjęcia pokazujące nie-
prawidłowe parkowanie. Wła-
śnie w ramach tej inicjatywy 
otrzymaliśmy także szczegól-
nie bulwersujący przypadek, 
gdy przepisy ruchu drogowe-
go złamali strażnicy gminni z 
Wicka. Ich samochód został 
bowiem zaparkowany pod sie-
dzibą Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku, tuż obok 
znaku zakazu z dopiskiem 
“nie dotyczy służb policji”. 

O wyjaśnienie sprawy i 
jednoznaczne ustalenie, czy 
do Służb Policyjnych można 
zaliczyć także Straż Gminną 
zwróciliśmy się do lęborskich 
policjantów. Funkcjonariusze 
potwierdzili, że pojazd Straży 
Gminnej według przepisów 

Walentynkowy koncert 
pod tytułem „Piaf po pol-
sku” odbędzie się w LCK 
Fregata. To wyjątkowe wy-
darzenie muzyczne będzie 
miało miejsce w niedzielę, 
15 lutego w sali kinowej 
przy ulicy Gdańskiej 12 w 
Lęborku. Początek o godzi-
nie 16:00.

“Piaf po polsku” w 
wykonaniu Doroty Lulki 
oraz Pawła Nowaka gra-
jącego na akordeonie i 
Macieja Sadowskiego, na 
kontrabasie, to koncert 
najpiękniejszych piosenek 
Edith Piaf, śpiewanych w 
polskich tłumaczeniach 
Andrzeja Ozgi, Marcina 
Sosnowskiego i Wojciecha 
Młynarskiego. Niepowta-
rzalny klimat tego kon-
certu buduje fascynujący 
głos wokalistki, subtelne 
aranżacje utworów, wirtu-
ozeria akordeonu, a przede 

wszystkim wysokiej próby 
interpretacje aktorskie 
Doroty Lulki, grającej 
tytułową rolę w kultowym 
gdyńskim spektaklu “Piaf ”. 
Artystka, która prowadzi 
cały koncert opowiada 
o zawiłym życiu Piaf, 
nawiązując z widownią 
niemal intymny kontakt. 
Uwielbiane przez pu-
bliczność piosenki takie 
jak: “Milord”, “Padam”, 
“Niczego nie żałuję”, 
wywołują zarówno wzru-
szenie, jak i wielki aplauz.
Bilety w cenie 15 złotych 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 
oraz w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” 
przy al. Niepodległości 6. 
Organizator zachęca do 
wcześniejszego nabywania 
wejściówek.
(GB)

Autobus niskopodłogowy Neoplan N 4409
Parametry autobusu:
1) Długość całkowita - 9,6m 
2) Szerokość całkowita - 2,34 m  
3) Liczba miejsc siedzących - 20  
4) Liczba miejsc ogółem - 56 
5) Liczba miejsc dla wózków dziecięcych - 1
6) Liczba miejsc dla wózków inwalidzkich - 1
7) Rampa ułatwiająca wjazd osobom na wózkach inwalidzkich 
8) Pojemność silnika - 6374 cm3
9) Moc silnika - 180 KW
10) Skrzynia biegów automatyczna
11) Poziom emisji zanieczyszczeń - norma EURO 3
12) Rok produkcji - 2003 roku

Policjanci ukarali 
strażników
Mandat i 1 punkt karny otrzymał kierowca pojazdu Straży Gminnej z Wicka, który zapar-
kowano przed budynkiem KPP Lębork. Zdjęcie pokazujące bulwersujący przykład łamania 
przepisów otrzymaliśmy od naszego Czytelnika w ramach akcji “Mistrz Parkowania”.

Mistrz Parkowania
Widziałeś podobną sytuację? Zauważyłeś jakiś absurd 
drogowy? A może coś innego Cię bulwersuje? 
Zrób zdjęcie i wyślij na adres: k.pasieka@expressy.pl 
Najlepsze zdjęcia nagrodzimy biletami do kina! 

nie jest pojazdem policyjnym, 
czyli na zdjęciu widać parkowa-
nie, które jest wyraźnym złama-
niem przepisów ruchu drogo-
wego.

-W toku prowadzonego po-
stępowania w sprawie o wykro-
czenie, kierująca w tym czasie 
pojazdem służbowym Straży 
Gminnej w Wicku kobieta, zo-
stała ukarana za popełnione wy-
kroczenie mandatem karnym i 

na jej konto (zgodnie z taryfi-
katorem) wpłynął 1 pkt karny 
- poinformował nas nadkom. 

Krzysztof Świątczak, pierwszy 
zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Lęborku. 
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Piosenki Edith Piaf 
we Fregacie
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LCK Fregata proponuje w ramach Walentynek 
koncert najpiękniejszych piosenek Edith Piaf
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Warsztaty odbędą się w so-
botę , 7 lutego 2015, w Sali 
A Stacji Kultura(Dworzec 
PKP w Lęborku) przy uli-
cy Dworcowej 8. Początek o 
godzinie 10:00, zakończenie 
planowane jest na godzinę 
16:00, - Koszt uczestnictwa to 
20 złotych. Zapisy pod nume-
rem telefonu 59 8622-530 lub 
przed samymi warsztatami. 
Liczba miejsc ograniczona - 
zapowiadają organizatorzy.

Warsztaty poprowadzi To-
masz Łosowski - perkusista, 

kompozytor, muzyk sesyjny, 
edukator oraz autor pierw-
szej profesjonalnej szkoły 
na perkusję w Polsce. Za-
debiutował w 1991 roku na 
jubileuszowym koncercie 
15-lecia Kombi. Na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu 
lat współpracował z wieloma 
artystami polskiej sceny roc-
kowej, popowej i jazzowej. 
Został uhonorowany tytułem 
Najlepszego Perkusisty roku 
2004 w plebiscycie magazynu 
Gitara i Bas Bębny.Obecnie 

O terminie powtórnych 
wyborów mówi zarządze-
nie Ryszarda Stachurskie-
go, wojewody pomorskie-
go w sprawie powtórnych 
wyborów do Rady Miej-
skiej w Lęborku w okręgu 
wyborczym nr 12. Powód 
przeprowadzenia ponow-
nego głosowania  to nato-
miast postanowienie Sądu 
Okręgowego w Słupsku z 
12 grudnia 2014 roku o 
nieważności wyborów i wy-
gaśnięcia mandatu radnego 
Rady Miejskiej w Lęborku 
Marcina Pawluka.

Lęborczanie, którzy ponow-
nie pójdą do urn będą mogli 
zagłosować na dwóch kandy-
datów, którzy zdobyli najwięk-
szą liczbę głosów w wyborach 
samorządowych 16 listopada 
2014 roku - Marcina Pawlu-
ka (Lepszy Lębork – Lepszy 
Powiat) i Adama Stenkę (Ko-
alicja dla Lęborka). Głosowa-
nie będzie miało miejsce  w 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym, Internat 
w Lęborku 84-300 Lębork ul. 
Plac Piastowski.

Do urn ponownie pójdą 
mieszkańcy Lęborka z okręgu 

Warsztaty perkusyjne w Lęborku
W sobotę 7 lutego odbędzie się pierwsza edycja Lęborskich Warsztatów 
Perkusyjnych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, 
jak i perkusistów z doświadczeniem.

„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” 
- takie stwierdzenie jest powszechne 
w środowisku dziennikarskim. 
Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz 
swych sił, nie dowiesz się, czy i w Tobie 
nie drzemie Ryszard Kapuściński, 
Tomasz Lis czy Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś do-
ciekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich spraw  - 
przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmienić, a my – 
z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy wcześniej nie 
pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświadczony dziennikarz 
służy pomocą w zakresie warsztatu. Może okaże się, że dzien-
nikarstwo jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowa-
łeś – tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: redakcja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem

gra w Kombi oraz współtwo-
rzy jazzowe projekty: Quarta-
do, Piotr Lemańczyk, Szymon 
Łukowski, Tomasz Łosowski 
Jazz Trio, Cezary Paciorek, Ma-
ciej Sikała, Piotr Lemańczyk, 
Tomasz Łosowski - “Gdański 
Jazz Quartet” i Orange Trane 
Acoustic Trio. Jest wykładowcą 
biorącym udział w warsztatach 
i pokazach perkusyjnych na 
terenie całego kraju. Współ-
pracuje z magazynem „Perku-
sista” gdzie cyklicznie ukazują 
się jego artykuły i warsztaty. 
Nagrał przeszło 50 płyt (w tym 
swoje projekty autorskie). W 
2014 został uhonorowany na-
grodą “Eugeniusza” w kategorii 
Najlepszy Edukator.

Organizatorem warsztatów 
jest LCK Fregata.
(GB)

W marcu powtórne wybory
Wojewoda Pomorski ustalił termin powtórnych wyborów do Rady Miejskiej 
w okręgu wyborczym nr 12. Głosowanie odbędzie się 15 marca.

nr 12, czyli al.  Wolności (nu-
mery parzyste od nr 2 do nr 
48), Bohaterów Westerplatte, 

Kazimierza Wielkiego, Kellera, 
Mostnika, pl. Piastowski, Ro-
dła i Łokietka. (GB)
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300 gospodarstw domowych 
z siedmiu dzielnic Gdyni 
(Chwarzno, Redłowo, Wiel-
ki Kack, Dąbrowa, Witomi-
no, Śródmieście i Karwiny), 
które posiadają taryfę G11 i 
korzystają z liczników zdal-
nego odczytu, ma możliwość 
wzięcia udziału w jednym z 
najbardziej innowacyjnych 
projektów energetycznych re-
alizowanych w naszym kraju. 
Energa Living Lab to projekt, 
w ramach którego powstanie 
pierwsze w Polsce i jedno z 
niewielu w Europie „żywe la-
boratorium” energetyczne.

Uczestnicy projektu będą 
mieli szansę nie tylko obni-
żyć swoje rachunki za prąd 
i nauczyć się, jak świadomie 
korzystać z energii, ale także 
testować najnowsze rozwią-
zania. Kontrolę nad rachun-
kami, bieżącym zużyciem i 

planowaniem zużycia ener-
gii ułatwią im wielostrefowe 
Programy Cenowe, oferujące 
zmienne stawki za energię w 
ciągu doby oraz innowacyjne 
usługi, takie jak raporty na te-
mat zużycia energii oraz Inte-
ligentna Sieć Domowa (ISD) 
- nowoczesny system zarzą-
dzania energią elektryczną w 
domach. Optymalizacja zu-
życia energii docelowo przy-
czyni się również do poprawy 
jakości środowiska natural-
nego poprzez redukcję emisji 
CO2.  Faza testów potrwa 18 
miesięcy, a udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

- Tworząc to laboratorium, 
chcemy nauczyć jego uczest-
ników – klientów Grupy 
Energa – jak racjonalnie za-
rządzać zużyciem energii 
elektrycznej za pomocą no-
woczesnych narzędzi i usług, 

które będą szeroko dostępne 
w najbliższej przyszłości– 
wyjaśnia Beata Ostrowska, 
rzecznik Grupy Energa. -To 
pierwszy tego typu projekt 
w Polsce i jeden z niewielu 
w Europie. Dlatego wyniki 
gdyńskiego projektu zostaną 
wykorzystane podczas wdro-
żenia podobnych rozwiązań 
nie tylko w Polsce.

Energa Living Lab stwarza 
uczestnikom projektu szansę 
na obniżenie rachunków za 
energię: jeśli stosując nowy 
Program Cenowy uda im się 
obniżyć koszty energii elek-
trycznej, otrzymają zwrot 
nadpłaty w stosunku do 
standardowego rachunku. W 
przypadku, gdy wysokość ra-
chunku według nowych cen 
okaże się wyższa od tradycyj-
nego, nie zostaną doliczone 
żadne dodatkowe koszty.

Energa Living Lab rusza w Gdyni
Energa Living Lab to pierwsze w Polsce laboratorium nowoczesnej energetyki, stworzone przez i dla mieszkańców. 300 gospodarstw 
domowych w Gdyni przetestuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii elektrycznej. Rekrutacja 
uczestników, którzy zapoczątkują budowę innowacyjnej społeczności, ruszyła już 26 stycznia. 

Ponadto, spośród 300 gospo-
darstw domowych zostanie 
wybranych 30, które zostaną 
wyposażone w urządzenia 
umożliwiające pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł, 
np. panele fotowoltaiczne.

Podczas trwania projektu 
uczestnicy będą regularnie 
otrzymywać wskazówki, które 
pomogą zmienić im dotych-
czasowe przyzwyczajenia zwią-
zane z korzystaniem z energii 
elektrycznej oraz niezbędne 
wsparcie techniczne. Ich po-
stępy i wrażenia będą na bieżą-
co dokumentowane za pomocą 
wywiadów oraz ankiet. Po za-
kończeniu projektu, realizator 
opracuje raporty podsumo-
wujące oraz techniczne, które 
potem wspomogą wdrożenie 
systemu Inteligentnej Sieci 
Domowej.

(GB)



Według analityków bar-
dzo wysokie krajowe zbiory 
rzepaku, zarówno w 2013 r., 
jak i w 2014 r., rzutowały na 
wielkość produkcji oleju rze-
pakowego w Polsce w 2014 r. 
W ciągu pierwszych 9 mie-
sięcy 2014 r. przedsiębiorstwa 
zatrudniające co najmniej 50 
osób wytworzyły ok. 849 tys. 
t tego surowca, tj. o 29 proc. 
więcej niż przed rokiem (za 
IERiGŻ, ‘’Rynek rolny’’).W 
analizowanym okresie eks-
port oleju rzepakowego (CN 
1514) z Polski wyniósł pra-
wie 355 tys. t i był o ponad 
1/3 większy r/ r. Ze względu 
jednak na spadek cen, jego 
wartość wzrosła znacznie 
mniej.

Największym odbiorcą 
oleju rzepakowego z Polski 
w trzech pierwszych kwar-
tałach 2014 r. były Czechy, 
gdzie tra� ło ok. 136 tys. t 
surowca, tj. o 57 proc. wię-
cej r/r. Do Niemiec wyeks-
portowano 107 tys. t oleju, 
czyli aż dwukrotnie więcej 
niż rok wcześniej. Z kolei na 
Słowację wysłano ok. 78 tys. 
t oleju rzepakowego, co w re-
lacji rocznej oznacza wzrost 
o 4 proc. Łączny udział 3 
wyżej wymienionych krajów 
w polskim eksporcie wyniósł 
90 proc. wobec 84 proc. rok 
wcześniej.

W analizowanym okresie 
import oleju rzepakowego do Polski również znacznie się 
zwiększył (o 54 proc. r/r, do 103 tys. t). Warto zauważyć, że 
w tym przypadku nastąpiły duże zmiany w zakresie dostaw-
ców. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. olej rzepakowy 
do Polski przywożono przede 
wszystkim z Czech (37 tys. t), 
Cypru (31 tys. t) oraz z Niemiec 
(11 tys. t), podczas gdy rok wcze-
śniej największymi dostawcami 
były Austria, Belgia i Białoruś. 
Łączny udział Czech, Cypru 
i Niemiec w polskim imporcie 
oleju wyniósł 77 proc.

Wzrostowi produkcji towarzy-
szyły jednak w Polsce spadki cen. 
W 2014 roku ceny rzepak, śruty 
i oleju rzepakowego były znacz-
nie niższe niż w 2013 roku. Najgłębsze obniżki cen zaobser-
wowano w przypadku oleju rzepakowego. Według MRiRW, 
cena netto tego produktu (ra� nowanego) na krajowym ryn-
ku w 2014 roku  liczona jako średnia arytmetyczna wyniosła 

Rzepak. 
Rosła produkcja, 
spadały ceny
Wzrosła produkcja i eksport oleju rzepakowego w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku, produkcji 
towarzyszył jednak spadek cen oleju rzepakowego - poinformowali analitycy banku BGŻ.
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Największym odbiorcą oleju 
rzepakowego z Polski w trzech 
pierwszych kwartałach 2014 
r. były Czechy, gdzie trafi ło ok. 

136 tys. t surowca

ok.3160 zł/t i była o 17% procent niższa niż w 2013 rok. 
Dla porównania, średnia cena zbytu netto śruty rzepa-
kowego w zakładach tłuszczowych wyniosła 900 zł/t, co 
oznacza, 10 procentowy spadek w relacji rocznej. Nato-

miast preciętne ceny 
zakupy rzepaku były 
o 12-15% niższe niż 
w 2013 roku. 

Podobne tendencje ce-
nowe obserwowano na 
rynku światowym, gdzie 
w ubiegłym roku także 
najbardziej potaniały oleje 
roślinne. Miało to związek 
ze stosunkowo wysoką ich 
podażą i hamującym wzro-
stem popytu zgłaszanego 

przez sektor biopaliw. Według Oil World, potencjał dalszych 
spadków cen olejów jest jednak ograniczony, przynajmniej w I 
połowie 2015 roku ze względu na stosunkowo niewielki wzrost 
ich produkcji w bieżącym sezonie. (GB)

W siedzibie Morskiego Instytutu Rybackie-
go w Gdyni odbyło się uroczyste wręczenie 
Niebieskiego Certy� katu MCS potwierdza-
jącego, że dorsze tra� ające do sprzedaży 
pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządza-
nych łowisk.

Certy� kat otrzymało osiem grup producentów 
i dwie osoby prywatne, czyli:Kołobrzeska Grupa 
Producentów Ryb (KGPR),Darłowska Grupa Produ-
centów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich, Krajowa 
Izba Producentów Ryb (Ustka), Organizacja Ryba-
ków Łodziowych (Kołobrzeg),Organizacja Produ-
centów Ryb Władysławowo, Środkowopomorska 
Grupa Rybacka z Ustki, Pomorska Organizacja 
Producentów – ARKA Sp. z o. o. z Gdyni, Zrzeszenie 
Rybaków Morskich (Gdynia),Rybołówstwo Morskie 
– Jacek Schomburg, Hel i Ryszard Groenwald (Hel).
Certy� kat poświadcza, że rybacy wiedzą jak łowić 
dziko żyjące populacje ryb, z zachowaniem zasad 
ekologii, aby nigdy nie zabrakło ich w naszych mo-
rzach i oceanach. I mają zamiar ich przestrzegać.
- Niebieski Certy� kat MCS to wyróżnik tych, którzy 
mieli odwagę być odważnymi. Świadczy on, że 
oznaczone nim przedsiębiorstwa rybackie prowa-
dzą gospodarkę połowową w sposób odpowie-
dzialny i rzetelny, bez gospodarki rabunkowej, nie 
kłusują, posiadają dobry sprzęt , stada i połowy 
dorszowe są pod racjonalną kontrolą i opieką.  
Oznacza to, że polscy rybacy zachowują zasady 
ochrony środowiska. Taka opinia to wsparcie 
dla naszych – administracji rządowej – inicjatyw 
w organach ustawodawczych Unii Europejskiej. 
Konsument wybierający w sklepach produkty 
z logo MCS, czyli niebieskim konturem ryby, zwięk-
sza też szanse ekspansji na europejskim rynku dla 
polskiego rybactwa i przetwórstwa, które ma 4 
razy procentowo większy udział w wyrabianiu PKB 
niż wynosi przeciętna przedsiębiorstw ogółem – 
komentuje wiceminister Kazimierz Plocke.
Skład grupy nie jest zamknięty. Organizatorzy 
zapraszają kolejne przedsiębiorstwa i organizacje 
rybackie.  (Anna Kłos)

Europejski 
certy� kat 
dla polskich 
rybaków

RYBOŁÓWSTWO

NOWY 
NUMER

JUŻ 
DOSTĘPNY

przeglądaj online
 na www.gle24.pl

więcej o magazynie: tel. 796 944 155
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- W mojej ocenie sprawa 
protestu lekarzy związanych 
z Porozumieniem Zielo-
nogórskim była w sposób 
jednostronny i nierzetelny 
relacjonowana przez polskie 
media. Pod koniec ubiegłego 
roku większość materiałów 
opisywało spór “nieugiętego 
ministra” i “pazernych leka-
rzy”. Zabrakło próby wyja-
śnienia genezy problemu i 
rzetelnej prognozy na temat 
tego, w jaki sposób rozwią-
zania resortu wpłyną na pra-
cę lekarzy rodzinnych.

Muszę podkreślić, że pro-
pozycje Ministerstwa Zdro-
wia były przez kilka miesięcy 
opracowywane bez udziału 
lekarzy, a zaproponowane 
rozwiązania były nierzetel-
ne, niedopracowane i nakła-

dały dodatkowe obowiązki 
lekarzom, którzy i bez tego 
mają ich nadmiar.

Nic więc dziwnego, że wo-
bec braku chęci rozmów 
duża część gabinetów le-
karskich została zamknięta 
na początku roku. Zamiast 
wysłuchiwać argumentów 
media skupiły się jednak na 
rzekomej pazerności lekarzy 
i ich niebotycznych zarob-
ków.

Najgorszym efektem sporu 
jest jednak skuteczne i prze-
rażające zniszczenie wza-
jemnego zaufania lekarzy i 
pacjentów.

 Taka więź powstawała 
przez lata i była efektem do-
brej woli obu stron, protest 
(a właściwie sposób jego 
relacjonowania) to wszyst-

Tu nie chodzi 
o pieniądze
Rozmowa z tutorem medycyny rodzinnej. ko zniszczył. Nikt nie zwrócił 

uwagi, że wielu lekarzy, którzy 
zgodzili się na propozycję re-
sortu jednocześnie publiko-
wało ogłoszenia prasowe o 
swoim popraciu do tez Poro-
zumienia Zielonogórskiego.

Oprócz zniszczenia zaufania 
do lekarzy i zanegowania mi-
sji naszego zawodu zostaliśmy 
oczernieni. Osobiście bardzo 
poważnie rozważam odejście 
z pracy zawodowej. W moim 
przypadku nie będzie to trud-
ne, bo jestem emerytem w 
całym kraju jest jednak setki 
osób, którzy chcą odejść z za-
wodu ale pracować muszą....

Rudolf Greczko

Ośrodek Zdrowia 
PROMOTION Łeba 
ul. Powstańców Warszawy 32,
tel. 59 866 13 54

 W mojej 
ocenie sprawa 

protestu 
lekarzy 

związanych 
z Porozumie-

niem Zielo-
nogórskim 

była w sposób 
jednostronny 

i nierzetelny 
relacjonowana 

przez polskie 
media. 
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, muro-
wane, pilnie sprzedam, 
tel. 501 549 579, tel. 58 
672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie 
na osiedlu kaszubskim 
150000 zł. 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, 

Wejherowo, 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

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszka-
nie 3 pokojowe, kuchnia 
umeblowana z wyposa-
żeniem AGD, łazienka z 
wanną, ubikacja oddziel-
na, 700 zł/msc + media, 
tel. 696 304 553

WYNAJMĘ lokal o po-
wierzchni 55m2 położony 
w Wejherowie przy ul 
Gulgowskiego 2B. Tel: 
665-060-275

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel 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 telewizor 
Panasonic 29 cali. Cena 50 
zł. Tel: 500-761-082

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

PRZEDŁUŻANIE włosów 
na ringi, koloryzacja, 

strzyżenie. Niskie ceny! 
Tel: 519-464-623.

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

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

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, 
samotny, pracujący 45 
- latek pozna zadbaną ko-
bietę do stałego związku 
z okolic Wejherowa. Tel: 
730-499-146

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

DREWNO kominkowe 
i do co, także gałęziów-
ka. Sprzedam możliwy 
transport gratis. Tel: 606-
522-604

SPRZEDAM beczki 
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plastikowe 200 litrów. 
Idealne na działkę i paliwo 
odporne na mrozy, 50 zł. 
Tel: 503-631-333

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4lata 
cena 50zł, Wejherowo. Tel: 
798-020-532

SPRZEDAM telewizor 
PHILIPS (nie płaski) mały 
stan bardzo dobry. Cena 
50 zł. Tel: 798-020-532 
Wejherowo

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - 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 ku-
chenkę gazowo - elek-
tryczną Amica, kolor szary, 
1000 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizje-
rem, 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, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Turniej rozgrywany był 
w historycznym budynku 
Alexandra Palace w Londy-
nie. Reprezentant Anglii, w 
2013 i 2014 roku był ćwierć-
finalistą tych zawodów. W 
półfinale tegorocznej edycji 
Partypoker World Cham-
pionship of Ping Pong, za-
wodnik Wschodzący Bia-
łystok Superligi pokonał 
trzykrotnego triumfatora 
imprezy Rosjanina Maxima 
Shmyreva, a w pojedynku 
finałowym okazał się lepszy 
od Niemca Alexandra Flem-

minga. W zawodach udział 
wzięło 64 zawodników z 20 
krajów, wyłonionych z elimi-
nacji. Wszyscy pingpongiści 
rywalizowali takimi samymi 
rakietkami, nie posiadający-
mi typowych okładzin. Zwy-
cięstwo dało Baggaley’owi 
główną nagrodę w wysoko-
ści 20 tysięcy dolarów, złoty 
medal i piękne trofeum Mi-
strzostw Świata.

Zawody były transmito-
wane przez telewizję Sky 
Sports. Łączna pula nagród 
to 100 tysięcy dolarów. 

Początek tygodnia to praca 
na hali lub siłowni, kolejne 
dni to treningi na stadionie. 
Przygotowaniom sprzyja po-
goda, zima dla lęborskich 
piłkarzy jest w tym roku wy-
jątkowo łaskawa, wiele zajęć 
można prowadzić na świe-
żym powietrzu. 

Pracujemy systematycznie, 
mocno i zgodnie z planem - 
zapewnia trener Waldemar 
Walkusz.- Zawodnicy poka-
zują bardzo duże zaangażo-
wanie. Buduje mnie to gdy 
widzę u nich radość w trak-
cie treningu. Nie są to lu-
dzie, których trzeba zmuszać 
do pracy. W szatni buduje 
się fajna atmosfera, drużyna 
tworzy się na moich oczach. 
Z Pogonią ostro trenuje  32-
letni wychowanek Pogoni, 
były zawodnik m.in Bytovii 

Bytów i Pomorza Potęgo-
wo Łukasz Kłos, oraz de-
fensywny pomocnik Rafał 
Morawski, który powrócił 
do zespołu po trzymiesięcz-
nej przerwie. Krzysztof Ski-
bicki to z kolei wychowa-
nek Pogoni, 20-letni lewy 
obrońca, który ostatnie 4 
lata spędził w juniorskich 
drużynach Bałtyku Gdynia.  
Wybiegani, waleczni, nieźli 
technicznie, tak braci Re-
kowskich z Skotawii Dębnica 
Kaszubska rekomenduje tre-
ner Walkusz. Obaj zawodni-
cy trenują z Pogonią od po-
czątku przygotowań. Starszy 
z braci Maciej Rekowski ma 
25 lat i jest ofensywnym po-
mocnikiem/napastnikiem. 
Ostatnie okres spędził w 
Skotawii, wcześniej przez 5 
lat grał w Bytovii Bytów w 4 

Lęborski zawodnik Mistrzem Świata
Zawodnik Poltarexu Pogoni Lębork Andrew Baggaley zdobył tytuł Mistrza Świata w Pingponga. 

I runda : Andrew Baggaley 
- Eli Baraty ( Israel)   2:0

II runda : Andrew Baggaley 
- Hao Mu (Niemcy)  2:1

Cwierćfinał : Andrew Baggaley 
- Andrew Rushton (Anglia) 2:1

Półfinał : Andrew Baggaley 
- Maxim Shmyrev (Rosja) 2:1

Finał : Andrew Baggaley 
- Alexander Fleming (Niemcy) 3:2

W zawo-
dach udział 

wzięło 64 
zawodników

Intensywne trening 
seniorów Pogoni
W czwarty tydzień przygotowań wchodzi drużyna seniorów 
Pogoni. Od 7 stycznia zespół trenuje 5 razy w tygodniu. 

fo
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ń 
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i 3 lidze. Młodszy Bartosz Re-
kowski, 5 stycznia skończył 21 
lat i gra na pozycji pomocni-
ka. Z zespołem w pocie czoła 
pracują też juniorzy: Mateusz 
Madziąg, Mateusz Sadow-
ski oraz Rafał Łapigrowski.  
Po stronie kadrowych ubyt-
ków przedstawiciele klubu  
wymieniają brak Michała 
Fudali (szkolenie do służby 
wojskowej), oraz młodzie-
żowców: Marcina Sadurskie-
go i Miłosza Naczka, którzy 
z różnych powodów nie pod-
jęli treningów. Z kolei kon-
tuzjowany napastnik Jędrzej 
Waczkowski w ostatnim dniu 
grudnia przeszedł operację 
kolana i rozpoczął rehabili-
tację. Na boisku może poja-
wić jeszcze w tym sezonie.  
Najbliższy sparing drużyny 
seniorów zapowiedziano na 
31 stycznia 2015 (sobota) o 
godz. 11.30.
(JP)
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