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Nieruchomości w Lębor-
ku udało się sprzedać za 
1.617.450 zł brutto. Dla pa-
sażerów sprzedaż oznacza 
konieczność korzystania 
z niedawno odremontowa-
nego dworca kolejowego, 
gdzie sprzedawane są bilety 
autobusowe i wisi rozkład 
jazdy autobusów. Na piętrze 
działają natomiast nowe, 
funkcjonalne pomieszcze-
nia socjalne dla kierowców 
i innych pracowników PKS. 
Właśnie spod dworca kolejo-
wego w trzech miejscach od-
jeżdżają autobusu PKS-u.

-To nowoczesna europej-
ska formuła centrum prze-

wozowego. Cały świat idzie 
w kierunku tworzenia wę-
złów przesiadkowych zbliża-
jących kolej z komunikacją 
samochodową dla wygody 
pasażerów: torami do głów-
nych miejsc i stąd drogami 
do najmniejszych zakątków 
– oczywiście działa to w obie 
strony - tłumaczy Mirosław 
Kaźmierski, prezes PKS SA 
w Słupsku.

Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży budynku dworca 
przewoźnik chce przeznaczyć 
na restrukturyzację przedsię-
biorstwa – dla podniesienia 
wygody i bezpieczeństwa 
przejazdów, głównie na mo-
dernizację taboru, montaż 
kamer autobusowych i zago-
spodarowanie pomieszczeń 
PKS na dworcu kolejowym.

DWORZEC PKS 
SPRZEDANY
Słupska spółka PKS sprzedała dworzec 
autobusowy i dwa małe pawilony handlo-
wo-usługowe w Lęborku. Przewoźnik chce 
wykorzystać zastrzyk gotówki do restruk-
turyzacji przedsiębiorstwa, rolę dworca 
autobusowego pełni teraz... dworzec PKP.

Po sprzedaży rolę dworca autobu-
sowego pełni teraz..dworzec PKP.str. 3
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Zamknięcie dotyczy dwóch 
odwiertów w powiecie lę-
borskim - w Łebieniu (gmi-
na Nowa Wieś Lęborska) 
i w Strzeszewie (gmina Wic-
ko). Informacja o zamknięciu 
odwiertów przekazano już sa-
morządowcom, potwierdzają 
ją także przedstawiciele spół-
ki.

- Firma Lane Energy Poland 
podjęła decyzję o zamknięciu 
i zabezpieczeniu dotychcza-
sowych odwiertów, w uzgod-
nieniu z Urzędem Górniczym. 
Powodem jest pozyskanie 
wszelkich możliwych infor-
macji związanych ze złożami, 
z wykonanych odwiertów ba-
dawczych - tłumaczy Kata-
rzyna Terej z biura prasowego 
Lane Energy Poland.

Zamknięcie odwiertów nie 
oznacza jednak zakończenia 
poszukiwania gazu łupkowego 
w powiecie.

-Obecnie trwa proces pozy-
skiwania wymaganych prawem 
zezwoleń, by móc rozpocząć 
prace w nowych lokalizacjach, 
na terenie gminy Wicko -doda-
je Katarzyna Terej.

Zamknięcie odwiertów
Firma Lane Energy zamyka odwierty gazu łupkowego w Łebieniu i w Strzeszewie. Inwestor za-
mierza jednak dalej wiercić w innych miejscach na terenie powiatu lęborskiego.
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Na zdjęciu – prace związane ze 
szczelinowaniem hydraulicz-
nym na odwiercie w Łebieniu 
w 2011 roku. 

Ta inwestycja re-
alizowana w ramach 
ubiegłorocznego bu-
dżetu obywatelskie-
go potrwa do końca 
kwietnia i będzie kosz-
towała około 100 tysię-
cy złotych. 24 lutego br. 
przekazany został wy-
konawcy – fi rmie ”Bu-
ild” Sp. z o.o. z Lipusza 
plac budowy inwestycji 
w Parku Chrobrego reali-

zowanej w ramach budże-

Ścieżka zdrowia w Parku
W lęborskim Parku Chrobrego ruszyła budowa ścieżki zdrowia. 

Ścieżka 
będzie się 
rozpoczy-
nać w pobli-
żu pomnika 
czołgu IS-2 
w Lęborku.

Fo
t. 

W
ik

ip
ed

ia

tu obywatelskiego. Do koń-
ca kwietnia br. powstanie tam 
ścieżka zdrowia, rekreacyj-
no-sportowy szlak długości 
1200 m dla amatorów zdro-
wego i aktywnego trybu ży-
cia. Ścieżka rozpoczynać się 
będzie w pobliżu czołgu, prze-
biegać będzie w kierunku wie-
ży ciśnień, dalej koło Kamien-
nych kręgów i zakończy się 
przy schodach prowadzących 
na górę z wieżą ciśnień. Na 
trasie oznaczonej tabliczka-
mi i strzałkami będzie 12 sta-
cji z przyrządami do ćwiczeń, 
m.in. do wyciskania kłody, 
równoważnia, ścianka wspi-
naczkowa, drabinki pionowe 
i poziome itp. Koszt wyniesie 
ok. 100 tys. zł. (GB)
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Książki, które można ze 
sobą za darmo zabrać w po-
dróż udostępniane są na tere-
nie holu głównego lęborskie-
go dworca kolejowego.

Bookcrossing (inaczej - 
książkokrążenie) to wielka 
światowa biblioteka, w któ-
rej nie ma żadnych opłat, ani 
kaucji. Inicjatywa polega na 
tym, że jakaś osoba zosta-
wia (uwalnia) książkę w do-
wolnym w zasadzie miejscu 
(tzw. półce), a druga oso-
ba tą książkę znajduje. Ak-
cję LOT Ziemia Lęborska 
nazwano „Z książką w po-
dróż” a książki uwalniane 
są z półki zlokalizowanej 

w holu głównym dworca ko-
lejowego.

- Książki pozyskujemy od 
osób prywatnych i od lę-
borskich bibliotek. Każa za-

interesowana oso-
ba może je ze sobą 
zabrać w podróż - 
podkreśla Jan Ki-
śluk, dyrektor LOT 
Ziemia Lęborska-
Łeba.- Aktualnie 
największą popu-
larnością cieszy się 
tzw literatura ko-
bieca.

Książki, któ-
re można zna-
leźć w holu dwor-
ca mają specjalną 
pieczątkę organi-
zatorów, w środku 
znajdują się folde-
ry na temat atrakcji 
turystycznych po-
wiatu lęborskiego.

W przyszłości 
dworcowa półka 
z książkami może 
zostać zarejestro-
wana na ogólno-
polskim serwi-
sie bookcrossing.
pl. W takim wy-
padku książki zo-
staną wyposażone 
w specjalny numer 
a ich znalazca bę-

dzie mógł sprawdzić w sie-
ci kiedy i gdzie dana książka 
została „uwolniona”. (GB)

Książkokrążenie 
na dworcu
LOT Ziemia Lęborska-Łeba przyłączyła się do ogólnoświa-
towej akcji bookcrossingu. 

przeglądaj, 
czytaj,
komentuj

wydarzenia 
z Twojego regionu!
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Dla pasażerów sprzedaż 
budynku dworca autobuso-
wego oznacza  konieczność 
korzystania z niedawno od-
remontowanego dworca ko-
lejowego, gdzie sprzeda-
wane są bilety autobusowe 
i wisi rozkład jazdy autobu-
sów. Na na piętrze działają 
natomiast nowe, funkcjonal-
ne pomieszczenia socjal-
ne dla kierowców i innych 
pracowników PKS. Właśnie 
spod dworca kolejowego 
w trzech miejscach odjeż-
dżają autobusu PKS-u.

Według przewoźnika 
sprzedaż przynosi korzyści 
zarówno  dla pasażerów, dla 
PKS jak i dla miasta.  Korzy-
ści dla pasażerów to wyższa 
jakość usług (po moderni-
zacji taboru), lepsze warun-
ki i komfort przesiadkowy, 
spółka PKS otrzyma nato-
miast jednorazowy zastrzyk 
finansowy i będzie ponosi-
ła mniejsze koszty bieżące. 
Korzyści dla miasta to po-
zbycie się nieestetycznego 

budynku dworca autobuso-
wego.

Nieruchomości w Lębor-
ku udało się sprzedać za 
1.617.450 zł brutto. To cena 
równa cena wywoławczej 

w przetargu, a zarazem nie-
co wyższa od wyceny rze-
czoznawcy.

- To cena korzystna dla 
PKS-u, zważywszy na fakt, 
iż chodzi o użytkowanie 

wieczyste, podczas gdy po-
równywalne ceny osiąga-
ją nieruchomości kupowane 
na własność -podkreśla Ma-
rek Zagalewski, rzecznik 
prasowy PKS w Słupsku.

Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży budynku dwor-
ca przewoźnik chce prze-
znaczyć na restrukturyza-
cję przedsiębiorstwa – dla 
podniesienia wygody i bez-

pieczeństwa przejazdów, 
głównie na modernizację ta-
boru, montaż kamer autobu-
sowych i zagospodarowanie 
pomieszczeń PKS na dwor-
cu kolejowym.

Nowym nabywca budyn-
ku dawnego dworca auto-
busowego prawdopodobnie 
wykorzysta nieruchomości 
do stworzenia tam sklepów 
i punktów usługowych.

Dworzec PKS
po przeprowadzce
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Po sprzedaży lęborski dworzec autobusowy został przeniesiony do budynku dworca kolejowe-
go. Przewoźnik podkreśla, że takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pasażerów,  spółki 
PKS  jak i miasta Lębork.
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Złożone przez lęborczan 
wnioski będą oceniane 
przez Komisję ds. przepro-
wadzenia konsultacji spo-
łecznych „Budżetu Oby-

watelskiego w Lęborku”. 
W jej składzie znajduje się: 
Alicja Zajączkowska (prze-
wodnicząca), Eliza Kruk 
(sekretarz), Tomasz Bronk 
(członek), Ewa Brzezińska 
(członek), Krzysztof Siwka 
(przedstawiciel Rady Miej-
skiej,członek). Maciej Szre-
der – (przedstawiciel Rady 
Miejskiej,członek), Łucjan 
Łaga – przedstawiciel Rady 
Miejskiej – członek, Włodzi-
mierz Klata – przedstawiciel 
Rady Miejskiej  – członek.

Komisja zajmie się wery-
fikacją złożonych projektów 
pod względem formalnym 
i merytorycznym, stworzy 
także listę projektów, nad 
którymi będą głosowali 
mieszkańcy.

Wśród projektów złożo-
nych przez mieszkańców 
można znaleźć takie działa-

nia jak  budowa toru wrot-
karskiego (dwa projekty 
dotyczą toru w różnych-
miejscach miasta), stworze-
nie ławki Paula Nipkowa, 

współtwórcy nowoczesnej 
telewizji i dawnego miesz-
kańca Lęborka, jeden z pro-
jektów zakład budowy alta-
ny pojednania i spotkań na 
miejscu czołgu-pomniku na 
terenie Parku Chrobrego.

Według Arkadiusza Mie-
lewczyka, pomysłodawcy 
budżetu obywatelskiego 
w Lęborku i szefa stowa-
rzyszenia „Lęborski Budżet 
Obywatelski” tegoroczne 
projekty są dciekawe i bar-
dziej dopracowane od ubie-
głorocznych. 

-Wyraźnie widać, że po-
mysł budżetu obywatel-
skiego zyskał przychylność 
mieszkańców. Te nowe 
projekty są ciekawe i moim 
zdaniem jest duża szansa, że 
mogą zostać zrealizowane – 
podkreśla szef lęborskiego 
stowarzyszenia. (GB)

33 projekty 
do zrealizowania
Zakończyło się składanie projektów do drugiej edycji Lę-
borskiego Budżetu Obywatelskiego. Lęborczanie złożyli 33 
projekty na łączną kwotę około 4,6 mln złotych.
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W ramach ubie-
głorocznej edycji 
Budżetu Obywa-
telskiego powstały 
m.in siłownie pod 
chmurką.

Biuro Bezpłatnych Po-
rad Prawnych i Obywatel-
skich w Lęborku zaprasza 
na spotkanie tematyczne 
z zakresu praw pacjenta.
Wydarzenie będzie miało 
miejsce 24 marca o godzi-
nie 12.00 w sali 108 (świe-
tlica) na ulicy Krzywo-
ustego 1 (były biurowiec 
ZWARU) w Lęborku.

Prelegentem będzie radca 
prawny - Piotr Pawłowski, 
będący przewodniczącym 
Wojewódzkiej Komisji 
ds. Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych przy 

Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku, a także spe-
cjalizujący się w pra-
wie medycznym w zakre-
sie dochodzenia roszczeń 
z tytułu błędów i zdarzeń 
medycznych.

Szersze informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 59 307 00 40.

Biuro Bezpłatnych Po-
rad Prawnych i Obywa-
telskich w Lęborku działa 
w ramach projektu unijne-
go „Bliżej prawa. Sieć po-
radnictwa prawno-obywa-
telskiego w subregionie 
słupskim”. (GB)

Spotkanie o Prawach 
Pacjenta

Dawny dworzec autobusowy PKS 
jest już w prywatnych rękach.



„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie stwier-
dzenie jest powszechne w środowisku dziennikarskim. 
Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie do-
wiesz się, czy i w Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściń-
ski, Tomasz Lis czy Justyna Pochanke.

 
dziennikarzem

Jeśli jesteś ciekawy świata, wi-
dzisz więcej niż inni, jesteś docie-
kliwy, 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 ar-
tykułów – nie szkodzi. Doświad-

czony dziennikarz służy pomo-
cą w zakresie warsztatu. Może 
okaże się, że dziennikarstwo jest 
Twoim sposobem na życie? Jeśli 
już publikowałeś – tym lepiej. 
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: 
rekrutacja@expressy.pl

Zostań

Do zabawy zaproszono 
przedszkolaków, samorzą-
dowców i mieszkańców mia-
sta a celem jest pobicie re-
kordu Polski w popularnej 
„Belgijce” na ilość osób.

Dotychczasowy rekord  
w ilości osób tańczących Bel-
gijkę to 230 osób. Pomysło-
dawcą i inicjatorem tej akcji 
jest Młodzieżowa Rada Mia-
sta Lęborka wraz z pracow-
nikami i urzędnikami Urzę-
du Miasta w Lęborku.

- Mam nadzieję, że do 
wspólnej zabawy dołączą 
również mieszkańcy, któ-
rzy tego dnia będą spacero-

wać w pobliżu Placu Pokoju. 
Liczę, że wspólnie pobije-
my obecny rekord. Chcemy 
promować nasze miasto, 
aby o Lęborsku było głośno 
w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu - mówi Jakub Her-
czyk, przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miasta Lę-
borka.

Jak udało nam się dowie-
dzieć, pomysł ten spotkał się 
z wielką aprobatą ze stro-
ny młodzieży. Ponadto swój 
udział zaznaczyć chcą rów-

nież przedszkolaki oraz 
uczniowie z wymiany zagra-
nicznej w ramach projektu 
„Comenius”. Na portalu Fa-
cebook udział w tanecznym 
biciu rekordu zadeklarowa-
ło ponad 600 osób, wszystko 
więc wskazuje na to, że uda 
się pobić światowy rekord.

Bicie rekordu zaplanowa-
no na 20 marca 2015 roku 
(piątek) około godziny 11 na  
Placu Pokoju w Lęborku. Po 
tańcowaniu odbędzie się ta-
niec fi tness na Placu Pokoju.

W Lęborku oprócz grupo-
wego tańca zaplanowano tak-
że bardziej tradycyjne sposo-
by powitania wiosny. LOT 
Ziemia Lęborska-Łeba za-
prasza do topienia marzann 
na moście przy ulicy Staro-
miejskiej. Grupowe topienie 
słomianych kukieł odbędzie 
się tam o godzinie 10.30, or-
ganizatorzy przewidzieli na-
grody za szczególnie cieka-
wie wykonane marzanny.

W ramach powitania wio-
sny zaplanowano także rajd 
pieszy.  Trasa marszu, liczą-
ca około 10 km, prowadzić 
będzie z Lęborka w kierunku 
miejscowości Łowcze, z oko-
lic której uczestnicy udadzą 
się do olbrzymiego głazu na-
rzutowego (Płaskiego Ka-
mienia), a następnie w stro-
nę fi nałowego miejsca rajdu 
– Nowej Wsi Lęborskiej. Ko-
mandorami wędrówki będą 
lęborscy przewodnicy tu-
rystyczni z koła PTTK pod 
kierunkiem pana Tadeusza 
Krawczyka. Marsz zakończy 
się poczęstunkiem na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowej Wsi Lęb. (od godz. 
1330). Zbiórka uczestników 
rajdu odbędzie się o godzinie 
11 na Placu Pokoju.

Organizatorzy proszą 
o wcześniejsze zgłoszenia 
udziału w rajdzie do 18 mar-
ca br. pod nr tel. 601 825 
206. 

(GB)

Taneczne przywitanie
Belgijka to taniec integracyjny popularny w grupach harcerskich. Właśnie za jego pomocą lę-
borska młodzież chce przywitać wiosnę w piątek 20 marca. 

Lęborska młodzież przywita wiosnę 
za pomocą tańczenia Belgijki.
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Trwają przygotowania do dru-
giej edycji Pomorskiego Zjaz-
du Morsów w Łebie. Organiza-
torzy obiecują szereg atrakcji 
i niespodzianek.

II Pomorski Zjazd Morsów 
w Łebie zapowiedziano na nie-
dzielę 22 marca. Organizatorzy 

spodziewają się kilkudziesięciu 
miłośników zimowych kąpieli 
z terenu Pomorza.

- Właśnie wysyłamy zapro-
szenia do zaprzyjaźnionych 
klubów morsów z całego 
Pomorza. Liczymy na to, że 
wszystkie pomorskie kluby 
pozytywnie odpowiedzą na 
propozycję udziału w imprezie 
- mówi Piotr Głuszko, wice-
prezes Łebskich Morsów.

Program tegorocznego zlotu 
został wypełniony wieloma 
atrakcjami. Wydarzenie roz-
pocznie się, gdy uczestnicy 
zlotu (razem z Czarownicami 
z Wicka) przejdą ulicami mia-
sta do plaży 

     Przygotowania 
do zjazdu morsów

POD NaSZYM

 PatrONateM
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wschodniej A i po formowa-
niu drużyn grupowo zażyją 
kąpieli w morzu. Po kąpieli 
odbędzie się uczta morsów 
i konkursy. Organizatorzy 
nagrodzą przebranego morsa 
i najlepiej 

przebraną foczkę; doce-
niony i nagrodzony zostanie 

także „najwcześniej urodzony 
mors”. Nowe atrakcje impre-
zy do punkt zabaw dla naj-
młodszych, nauka puszczania 
latawców i przejażdżki pojaz-
dami militarnymi. Już teraz 
wiadomo, że do Łeby przy-
jazdą pojazdy gąsienicowe 
i pojawi się tam transporter 
SKOT.

W Łebie do zimowych ką-
pieli w zimnej wodzie przeko-
nuje się ostatnio coraz więcej 
osób. Klub Łebskich Morsów 
liczy już prawie 70 członków.

„Express Powiatu Lębor-
skiego” objął patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem. 
(GB)

W niedzielę 22 do Łeby zjadą 
Morsy z całego Pomorza.
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Prezentację Podstrefy Lębork 
poprowadził Mirosław Kamiń-
ski, prezes Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. za-
rządzającej Słupską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną.

W trakcie spotkania Bartosz 
Świtała, specjalista ds. Promo-
cji i Pozyskiwania Inwestorów 
SSSE przedstawił funkcjono-
wanie podobnych stref w Słup-
sku i okolicach, mówił również 
o korzyściach podatkowych 
i innych wynikających z uloko-
wania się firm na terenie strefy. 
O możliwościach pozyskiwa-
nia dotacji przez przedsiębior-
ców z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
mówił z kolei Andrzej Maszk 
z firmy Euro Lider.

Spotkanie o Strefie
Samorządowcy, radni, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji okołobiznesowych uczestniczyli 
w spotkaniu na temat Podstrefy Lębork Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

W skład Podstrefy Lębork Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej wejdzie 8 
działek w dwóch kompleksach o łącznej 

powierzchni 18,80 ha. Ten teren znajduje 
się w zachodniej części miasta Lęborka, 
przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin
-Gdańsk. W odległości 60 km od terenu 
zlokalizowany jest port morski w Gdyni, 

a do lotniska  w Gdańsku Rębiechowie 
jest 75 km. Miasto jest w trakcie reali-
zacji drogi przebiegającej przez podstre-
fę, w ramach jej budowy zostanie także 
uzbrojony teren.

W Sali Rajców Urzędu Miej-
skiego zorganizowano woje-
wódzkie obchody Międzyna-
rodowego Dnia Przewodnika 
Turystycznego.

Gośćmi honorowymi byli 
Burmistrz Miasta Witold Na-
myślak, Zastępca Burmistrza 

Alicja Zajączkowska oraz 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego, władz Po-
morskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej oraz władz 
PTTK i Pomorskiej Federacji 
Przewodnickiej. Na uroczy-
stości pojawili się również 
przedstawiciele Nadleśnictwa 
Lębork i Słowińskiego Parku 
Narodowego.

Tradycyjnym punktem ob-
chodów było wręczenie od-

Dzień Przewodnika 
w Lęborku

Na zdjęciu (od lewej) Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka i Mirosław Kamiński, prezes PARR S.A 
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Strefa

znaczeń i dyplomów okolicz-
nościowych. Złotą Honorową 
Odznakę PTTK otrzymało 
Koło Przewodników w Lę-
borku i także Jan Kiśluk; 
medal PTTK „Za pomoc 
i współpracę” – Katarzyna 
Woźniak, dyrektor SPN, 
a odznakę „50 lat w PTTK” 

– Kazimierz Trzebniak. 
Przedstawicielom władz 

i instytucji województwa, 
współpracujących z Pomor-
ską Federacją Przewodnic-
ką PTTK, przewodnicząca 
i wiceprzewodniczący fede-
racji wręczyli  dyplomy-po-
dziękowania. Otrzymali je 
Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka i wiceburmistrz Ali-
cja Zajączkowska. 

(GB)
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żemy zapewnić zawodnikom 
pakiet szkolenia na najwyż-
szym poziomie, opiekę zespołu 

trenerskiego, zespołu wsparcia 
PZŻ oraz najlepszej klasy sprzęt 
sportowy.

Zawodnicy kadry narodowej 
PZŻ Energa Sailing Team Po-
land, a dokładniej 11 członków 
pełni rolę patronów programu 
Energa Sailing Edukacja. Pro-
gram jest adresowany do dzieci 
ze szkół podstawowych w wieku 
7-9 i 9-11 lat. Będzie on realizo-
wany w 8 ośrodkach

w Szczecinie, Gdyni, Sopocie, 
Olsztynie, Poznaniu, Warsza-
wie, Wrocławiu i Krakowie, 
przy udziale instruktorów PZŻ 
i przeszkolonych nauczycieli 
WF. Po etapie teoretycznym, 
realizowanym w marcu i kwiet-
niu, rozpoczną się zajęcia na 
wodzie: dla młodszej grupy 
uczestników w klasie Optimist, 
a dla starszej – w windsur� ngu, 
o który w tym roku poszerzono 
program. We wszystkich ośrod-
kach udział w szkoleniu weźmie 
800 uczestników, dla których 
zaplanowano 6300 godzin zajęć. 
Dla najlepszych i najbardziej 
zaangażowanych osób zorgani-
zowane zostaną latem żeglarskie 
półkolonie.

Przedstawiono też program 
wsparcia zawodników ka-
dry narodowej PZŻ Energa 
Sailing Team Poland, przy-
gotowujących się  do startu 
w igrzyskach olimpijskich 
w Rio de Janeiro. W spotkaniu 
udział wziął, Andrzej Biernat, 
Minister Sportu i Turystyki.

- To, co Grupa Energa i Pol-
ski Związek Żeglarski mają 
ze sobą wspólnego, to przede 
wszystkim długofalowe po-
dejście do realizacji założo-
nych celów – mówi Wojciech 
Topolnicki, wiceprezes za-
rządu Energa S.A. - Dlatego 
zaangażowaliśmy się w tę 
współpracę w sposób strate-
giczny.

Najważniejsze cele polskich 
kadrowiczów na ten rok to 
zdobycie co najmniej dwóch 
medali na Mistrzostwach Świa-
ta i Teście Przedolimpijskim 

oraz zdobycie kolejnych kwa-
li� kacji. 

- W tym roku do Energa 
Sailing Team Poland zostali 
włączeni wszyscy członkowie 

kadry narodowej seniorów 
Polskiego Związku Żeglarskie-
go – mówi Tomasz Chamera, 
Wiceprezes PZŻ. Chcemy ob-
jąć szkoleniem jak najszerszą 

grupę zawodników. Dzięki 
środkom � nansowym z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
oraz zaangażowaniem naszego 
partnera Grupy Energa, mo-

Nabierają wiatru w żagle
Podczas wspólnej konferencji prasowej Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy Energa zainaugurowano kolejną edycję Energa Sailing 
– największego w Polsce programu edukacji żeglarskiej dla najmłodszych. 
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Dzięki środkom 
fi nansowym z Mi-
nisterstwa Sportu 
i Turystyki oraz 
zaangażowaniem 
naszego partne-
ra Grupy Energa, 
możemy zapewnić 
zawodnikom pakiet 
szkolenia na naj-
wyższym poziomie.

”



&&Zdrowie  Uroda dowiedz się więcej:
tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.plZdrowie

Rozmawiamy z Mag-
daleną Kowalczuk, 
właścicielką Acti ve 
Gym w Lęborku
- Wiele osób uważa, że siłow-
nia to miejsce wyłącznie dla 
mężczyzn...

- Tak jednak nie jest. Profesjo-
nalna siłownia, która spełnia 
nowoczesne standardy powin-
na być obszernym miejscem, 
gdzie wszyscy zainteresowani 
mogą ćwiczyć razem. Mam na 
myśli sytuacje, gdy ćwiczą ra-
zem małżeństwa, znajomi albo 
o formę fi zyczną dba rodzina 
razem z dziećmi. W naszym 
przypadku trening całego ciała 
odbywa się na dużej sali, gdzie 
nie ma podziału na sekcję dla 
mężczyzn i dla kobiet...
Mamy także świadomość, ze 
niektórzy klienci potrzebują 
wskazówek. Dlatego właśnie 
każda zainteresowana osoba 
otrzymuje bezpłatne oprowa-
dzenie po wszystkich przy-
rządach do ćwiczeń i dostaje 
szczegółową instrukcję ćwi-
czeń... 

- Kto najczęściej korzysta 
z Państwa siłowni?

- Mamy klientów w wieku od 
16 do 60 roku życia. Część 
osób odwiedza nasz wcześnie 
rano, inni natomiast dbają 
o formę fi zyczną późnym wie-
czorem.
Wielu klientów dziękuje nam 
za stworzenie takiego miejsca 
i tłumaczy, że polepszyła się 
jakość ich życia. I to zarówno 
forma fi zyczna jak i psychicz-
na. Poświęcenie godziny na 
ćwiczenia fi zyczne to rewela-
cyjny sposób na wyładowanie 

swoich stresów 
i nabranie ocho-
ty na życie...

-Państwa siłownia ma za-
miar także wprowadzić za-

jęcia dla dzieci...

Tak, wprowadzimy takie za-
jęcia na sali fi tness, często 
w formie tańca. Zajęcia uło-
żymy dla dzieci w wieku od 
4 do 6 lat i do grupy od 7 do 
10 lat. Starszymi dziećmi bę-
dzie się zajmował nasz trener 
personalny, poszczególne 
ćwiczenia zostaną oczywiście 
dostosowane do wieku uczest-
ników.

W siłowni wszyscy 
ćwiczą razem

Mamy klientów 
w wieku od 16 
do 60 roku życia.

”

Odpoczynek sposobem na zdrową skórę? Okazuje się, że wyelimi-
nowanie stresu może mieć ogromne znaczenie w leczeniu chorób 
dermatologicznych.

Stres szkodzi na skórę
Trzy sposoby na radzenie 
sobie ze stresem:

1. Wyeliminowanie z życia 
    stresujących sytuacji

2. Techniki relaksacyjne

3. Pozytywne myślenie

Badania nad łuszczycą, 
prowadzone przez świato-
wej sławy specjalistę w tej 
dziedzinie doktora Michaela 
Tiranta, twórcę preparatów 
Dr Michaels, wykazały, że 
w pewnych rejonach świata 
choroba ta występuje znacz-
nie rzadziej niż w innych. 
Z łuszczycą częściej zmagają 
się mieszkańcy takich krajów 
jak Dania, Niemcy, Norwe-
gia, a rzadziej – na przykład 
Polinezji. Jednym z powo-
dów takiego stanu rzeczy 
jest słońce, które pozytywnie 
wpływa na stan naszej skóry, 
ważny jest także styl życia 
w poszczególnych rejonach 

świata. Na Polinezji żyje się 
bowiem znacznie spokojniej 
niż np. w Europie, ludzie 
mają mniej powodów do 
stresu, są bardziej wypoczę-
ci. Zdaniem doktora Tiranta, 
to właśnie stres jest jednym 
z najważniejszych czynni-
ków mających wpływ na stan 
skóry chorego na łuszczycę. 
Uczony zalicza go do grupy 
czynników wtórnych, czyli 
takich, które nasilają objawy 
choroby. Inne czynniki z tej 
grupy to między innymi al-
kohol, tytoń, nieodpowiednia 
dieta czy odwodnienie or-
ganizmu. Dr Tirant podczas 
konferencji prasowej w Pol-

sce zwracał uwagę na błędne 
koło, w które często wpadają 
osoby cierpiące na łuszczycę 
– w okresie, w którym cho-
ry bardziej się stresuje (np. 
problemy w pracy, niepowo-
dzenia w życiu osobistym) 
– stan skóry znacząco się po-
garsza. To z kolei niekorzyst-
nie wpływa na samopoczucie 
pacjenta i stanowi dodatko-
wy powód do stresu.

Dlatego umiejętność radze-
nia sobie ze stresem, nie tyl-
ko w przypadku chorych na 
łuszczycę ale także innych 
pacjentów ze schorzeniami 
dermatologicznymi, jest tak 
ważna. (PR)
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W Łebie, zwłaszcza poza 
sezonem, który sprawia, że 
miasto pęka w szwach od 
liczby turystów, zachwyca 
nie tylko Bałtyk i szerokie, 
białe plaże. To miejsce koja-
rzy się słusznie z wydmami 
ruchomymi, ale często za-
pomina się o urokach sosno-
wych lasów, w których pia-
sek przebija się swobodnie 
przez ściółkę leśną, zapomina 
się też o jeziorach,  które to 
dopełniają obraz przyrody. 
Właśnie w takim miejscu, 
jednocześnie w Łebie i poza 
nią, 15 minut od centrum i 5 
minut od Mierzei Sarbskiej, 
przy samym morzu położony 
jest Zdrowotel Łeba. Spędza 
się tam czas częściowo w le-
sie, w otoczeniu sosen i licz-
nej roślinności. Jest to na tyle 
duży kompleks budynków, 
że stołówka, stojąca osobno, 
zaopatrzona jest w solidną 
i sporą kuchnię, zdolną obsłu-

żyć nawet kilkusetosobowe 
imprezy. Niesamowite jest 
to, że Zdrowotel nie stawia 
na ilość, lecz jakość posił-
ków, oferuje przy tym spe-
cjalistyczne, indywidualnie 
dostosowane diety, które są 
receptą na wiele schorzeń (od 
cukrzycy do nowotworów). 
Wiadomo, że niektóre diety 
muszą być ubogie w wiele 
produktów, sztuką jest jed-
nak tak je skomponować, aby 
prezentowały się i smakowa-

Zdrowotel Łeba
W 2015 ROKU POLECAMY:

Szybko okazało się, że Zdrowotel jest miej-
scem nomen omen zdrowym i utrzymanym 
w duchu szerokorozumianej aktywności. 

ły wyśmienicie, tu ta magia 
się odbywa. 

Podczas rozmowy z właści-
cielami miejsca, sporym za-
skoczeniem był fakt, że stara-
ją się oni holistycznie spojrzeć 
na swoich pacjentów, oprócz 
diet, oferują zajęcia sportowe 
i porady doświadczonych in-
struktorów i trenerów, a także 
pełen wachlarz zabiegów re-
habilitacyjnych, które popra-
wiają samopoczucie i czasem 
(dosłownie) stawiają człowie-
ka na nogi. Obsługa hotelu jest 
całodobowa, można korzy-
stać z pomocy pielęgniarki, 
lub przyjeżdżającego lekarza. 
Ponadto, żeby było ciekawiej, 
od kilku lat Zdrowotel organi-
zuje i obsługuje duże imprezy 
sportowe – biegowe, nordic 
walkingowe i kolarskie – przy 
czym zawsze na pierwszym 
miejscu stawia komfort poby-
tu. Chętnie zatem przyjeżdża-
ją tu sportowcy z całego kraju, 
ale także biznesmeni, którzy 
szukają miejsca na konferen-
cje lub szkolenia połączone 
z ciekawym wypoczynkiem 
nad polskim morzem.

Krótko mówiąc, jest tu co 
oglądać, jest co robić, moż-
na dobrze zjeść, przy okazji 
nie wypłukując doszczętnie 
zawartości portfela. Naszym 
zdaniem, Łeba po sezonie 
i Zdrowotel to jest właśnie to.

&Zdrowie  Uroda

Już na etapie gromadzenia 
produktów niezbędnych do 
przygotowania zaplanowanej 
potrawy nasze myśli odwołu-
ją się do wyobraźni: do tego, 
jak chcielibyśmy, żeby jedze-
nie pachniało i wyglądało. 
Warto zdać sobie sprawę, że 
poza świeżymi i oczywiście 
dobrymi produktami, w naj-
większym stopniu za smak od-
powiedzialna jest umiejętność 
właściwej selekcji i łączenia 
przypraw. 

Po co nam przyprawy?

W dzisiejszych czasach w ja-
dłospisach występuje coraz 
więcej warzyw, dzięki czemu 
posiłki stają się urozmaicone 
i bogate w substancje odżyw-
cze. Nie oznacza to jednak, 
że składniki te wydobywają 
wszystkie walory smakowe 
konkretnego dania. Stosowa-
nie przypraw jest więc w tym 
przypadku jak najbardziej 
wskazane dla zdrowia, ponie-
waż pozytywnie oddziałują 

one na organizm, 
np. regulują pracę 
przewodu pokar-
mowego, zawierają 
też szeroką gamę 
korzystnie działają-
cych antyoksydan-
tów. Wiele z nich 
ma również działa-
nie bakteriobójcze 
i przeciwzapalne, 

mają też często zbawienny 
wpływ na pracę serca oraz 
utrzymanie prawidłowego ci-
śnienia krwi.

Dodać smakowi… 
więcej smaku

Przyprawy suszone niewie-
le różnią się pod względem 
działania od świeżych. Dla-
tego te jednoskładnikowe, 
takie jak np. oregano, bazylia 
tymianek, imbir i cynamon, 
powinny być nieodłącznym 
elementem naszej kuchni. 
Ostrożnie jednak należy trak-
tować gotowe mieszkanki, 
ponieważ zawierają inne, 
mało sprzyjające zdrowiu 
składniki (takie jak sól, glu-
taminian sodu E621 i kon-
serwanty). Równie wątpli-
wą wartość odżywczą mają 
tzw. przyprawy uniwersalne: 
w ich składzie odnajdziemy 

Smak na pierwszym miejscu
Żyjemy coraz szybciej i przez to coraz mniej uwagi poświęcamy temu 
co jemy. Nie mamy czasu na regularne i przemyślane posiłki, które 
dostarczą naszemu organizmowi energii i zapewnią jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Dowiedz się, jak gotować zdrowo i szybko.

bowiem nie tylko suszone wa-
rzywa, ale też sól i chemiczne 
wzmacniacze smaku. Dlatego 
za każdym razem, gdy będzie-
my chcieli zakupić takie przy-
prawy, dokładnie zapoznajmy 
się ze składem produktu za-
wartym na jego etykiecie. Na-
leży zachować czujność, gdy 
sól pojawia się jako pierwsza 
na liście składników - wtedy 
możemy być niemal pewni, że 
jest jej za dużo. Innymi niemi-

le widzianymi substancjami są 
aromaty, wzmacniacze smaku, 
emulgatory i barwniki
.
Zioła naturalne – 
na zdrowie!

Dużo bezpieczniejsze, zdrow-
sze i bardziej aromatyczne 
są zioła naturalne. Możemy 
być dumni, bo w ich produk-
cji przoduje Polska – aż 20% 
zielarskich wyrobów spożyw-

czych pochodzi z naszego kra-
ju. Ich stosowanie wspomaga 
trawienie, rozpuszcza śluz, 
gromadzącą się wilgoć oraz 
usuwa nadmiar toksyn z orga-
nizmu. Zioła mają też działanie 
moczopędne, co pozytywnie 
przekłada się na pracę nerek. 
Wzmagają ciepło potraw, a co 
za tym idzie – również narzą-
dów wewnętrznych. Regulują 
pracę wątroby i płuc, oczysz-
czając je ze śluzu. (PR)
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Zabiegi fotoodmładzania 
mogą być stosowane w każ-
dym wieku, również u osób 
młodych z pierwszymi ozna-
kami posłonecznego starze-
nia się skóry. To także roz-
wiązanie dla osób, których 

skóra wykazuje oznaki sta-
rzenia się np.: rozszerzone 
pory, zmiany naczyniowe na 
twarzy, przebarwienia. 

- Zabieg redukuje plamy 
barwnikowe, piegi, jest sku-

teczny w przypadku osób 
cierpiących na trądzik ró-
żowaty. Światło stosowane 
podczas zabiegu reaktywuje 
tkanki skóry, skraca i prze-
budowuje włókna kolage-
nowe, stymuluje aktywność 
komórkową. Dzięki temu 
zmarszczki ulegają wygła-
dzeniu, wyraźnie zmniejsza-
ją się rozszerzone pory -pod-
kreśla mgr Malwina Treder 
z DepilAge, Gabinetu Ko-

smetyki Laserowej i Este-
tycznej w Lęborku.

Zabieg redukuje plamy 
barwnikowe, piegi, jest sku-
teczny w przypadku osób 
cierpiących na trądzik różo-
waty. Osoby, które chciałyby 
zdecydować się na zabieg fo-
toodmładzania muszą go wy-
konać najpóźniej wiosną.

- Wiosna to ostatni dzwo-
nek na taką rewitalizację skó-
ry, latem nie można wykony-

wać zabiegu, bo nie wolno 
się wystawiać na słońce - 
podkreśla Malwina Treder.

W lęborskim DepilAge 
możliwe jest również wyko-
nanie zabiegu dwuetapowe-
go fotoodmładzania. W tym 
wypadku przed zabiegiem 
laserowym (E-light), wyko-
nuje się także masaż twa-
rzy falami radiowymi (RF), 
które potęgują efekt lasera 
i ujędrniają skórę. (PR)

&Zdrowie  Uroda

Fotoodmładzanie, 
czyli lifting bez skalpela
Gładka i naprężona skóra, redukcja zmarszczek oraz plam barwnikowych. To wszystko można 
osiągnąć za pomocą zabiegu fotoodmładzania nazywanego często „lift ingiem bez skalpela”.

Zabieg redukuje plamy 
barwnikowe, piegi, jest 
skuteczny w przypad-
ku osób cierpiących na 
trądzik różowaty.

”Bardziej szczegółowe 
informacje na temat zabiegu 
i cennik można znaleźć na 
stronie www.depilage.pl
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CZWartek, 12.03.2015
1615  - Fru! 3D
1800  - Disco Polo
2015  - Snajper 

Piątek, 13.03.2015
1630  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
1815  - Body/Ciało
2000  - Body/Ciało

SoBota, 14.03.2015
1445  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 2D
1630  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
1815  - Body/Ciało
2000  - Body/Ciało

nieDZieLa, 15.03.2015
1445  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 2D
1630  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
1815  - Body/Ciało
2000  - Body/Ciało

PonieDZiałek, 16.03.2015
1800  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
2000  - Body/Ciało

Wtorek, 17.03.2015
1800  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
2000  - Body/Ciało

ŚroDa, 18.03.2015
1800  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
2000  - Body/Ciało

CZWartek, 19.03.2015
1800  - Asterix i Obeliks: 
 Osiedle Bogów 3D
2000  - Body/Ciało

Piątek, 20.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Body/Ciało

SoBota, 21.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Body/Ciało

nieDZieLa, 22.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Body/Ciało

PonieDZiałek, 23.03.2015
1545  - Kopciuszek
1800  - Kopciuszek
2015  - Body/Ciało

Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

asteriks i obeliks: 
osiedle bogów
85 min. Animacja,Przygodowy
Francja dubbing b.o 

Cała Galia jest okupowana 
przez Rzymian... Cała? Nie! 
Jedna osada, zamieszkana przez 
niepokornych Galów nadal stawia 
opór najeźdźcy. Zirytowany tym 
Juliusz Cezar, postanawia zmienić 
taktykę: skoro jego armia nie jest 
w stanie podbić siłą galijskich bar-
barzyńców, to może uwiedzie ich 
rzymska cywilizacja. Władca każe 
wybudować obok osady Galów 
wspaniałą wioskę, przeznaczo-
ną dla rzymskich właścicieli. To 
„Wioska Bogów”. Czy nasi galijscy 
przyjaciele oprą się pokusie za-
robku i rzymskiego komfortu? 

Body/Ciało
90 min./Dramat/Polska

Cyniczny prokurator (Janusz 
Gajos) i jego cierpiąca na ano-
reksję córka (Justyna Suwała) 
próbują, każde na swój sposób, 
odnaleźć się po tragicznej śmierci 
najbliższej osoby. Gdy pewnego 
dnia terapeutka dziewczyny – 
Anna (Maja Ostaszewska) oznajmi 
im, że zmarła skontaktowała się 
z nią z zaświatów i ma dla nich 
wiadomość, będą zmuszeni zwe-
ryfi kować swoje poglądy na życie 
i na śmierć.

Artyści na scenie w Cewi-
cach przedstawią program 
„Być Kobietą”. Wstęp na 
koncert kosztuje 20 złotych 

(Panowie), Panie uczestniczą 
w koncercie za darmo.

- Zainteresowanie koncer-
tem  jest ogromne, w czasie 
niespełna dwóch tygodni ro-
zeszły się wszystkie bilety 
a obecnie prowadzimy zapisy 
na listę rezerwową - tłumaczą 
organizatorzy.

Rezerwację biletów można 
dokonać w siedzibie GCK, 
lub telefonicznie - 59 861 14 
90.

Alicja Majewska to jedna 
z największych gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej. Jej 
utwory to połączenie dosko-
nałej muzyki z fenomenal-

nymi tekstami, wrażliwości 
w słowie z emocją charakte-
rystycznego głosu artystki.

Wylansowała szereg prze-
bojów, m.in. „Jeszcze się tam 
żagiel bieli”, „Odkryjemy 
miłość nieznaną”, „Być ko-
bietą” czy „To nie sztuka wy-
budować nowy dom”.

Koncert dla kobiet
Na scenie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach wystąpi Alicja Majewska oraz Włodzimierz 
Korcz. Koncert odbędzie się 14 marca o godzinie 18.
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Organizatorem wydarzenia 
jest zarząd Cat Club Sopot, 
a pokaz będzie się odby-
wał pod hasłem „Wspiera-
nie Hodowli Kotów Raso-
wych”.

-Podczas pokazu odbędzie 
się wybór „Kota Publiczno-
ści” oraz „Najładniejszego 
Miotu Pokazu”. Zwycięskie 
Koty zostaną nagrodzone 
pucharami. Podczas impre-
zy to publiczność a nie sę-
dziowie będzie wybierała 
najładniejsze zwierzęta – 
zapowiadają organizatorzy 
wydarzenia.

Wystawa odbędzie się 
w godzinach 11-17. 

Ceny biletów to: 6 zł (nor-
malny, 3 zł (ulgowy); dzieci 
do lat 3 wchodzą na wysta-
wę za darmo. (GB)

Koty Rasowe w Stacji Kultura
Koty  zaprezentują swoje wdzięki się w Lęborku. W sobotę 15 marca w Stacji Kultura (Dworzec PKP) odbędzie się Wiosenny 

Pokaz Kotów Rasowych.
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Impreza, którą zorgani-
zowano pod koniec lutego 
w Ergo Arenie prezentowała 
oferty mieszkań z rynku pier-
wotnego i wtórnego w rejo-
nie Trójmiasta i okolic

Murator EXPO od wielu 
lat współpracuje z uczestni-
kami polskiego rynku nieru-
chomości. Pięć razy w roku, 
pod patronatem najwyższych 
urzędów państwowych or-
ganizujemy w Warszawie 
największe w Polsce Targi 
Mieszkaniowe Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE. To 
impreza o ugruntowanej po-
zycji zarówno w gronie ofe-
rujących, jak i zaintereso-
wanych zakupem własnego 
„M”. Ekspozycję wystaw-
ców uzupełnia bogaty pro-
gram edukacyjny kierowany 
zarówno do profesjonalistów 
z branży, w tym do wystaw-
ców i architektów, jak i do 
indywidualnych inwestorów. 

Trzynaście lat działalno-

ści na tym polu to 50 edycji 
w Warszawie. Rocznie bie-
rze w nich udział ponad 450 
wystawców oraz blisko 30 
tys. zwiedzających. Natural-
nym zatem krokiem w roz-
woju Murator EXPO jest or-
ganizacja tożsamych imprez 

w Trójmieście – regional-
nie o dużym potencjale w tej 
branży.

Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE to komplek-
sowy przegląd oferty domów 
i mieszkań - nowych i „z dru-
giej ręki”, a także okazja do 

uzyskania informacji o ak-
tualnych warunkach kredy-
towych. Swoją ofertę pre-
zentują: deweloperzy, banki 
i pośrednicy w obrocie nie-
ruchomościami. Na targach: 
promocje, premiery, wyjąt-
kowe oferty i rabaty oraz… 
aktualne oferty wszystkich 
typów nieruchomości z ryn-
ku wtórnego w organizowa-
nym przez Stowarzyszenie 
Pomorskie Pośredników w  
Obrocie Nieruchomościami. 

Pierwsza edycja Targów 
Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE w Gdańsku zgroma-
dziła ponad siedemdziesięciu 
Wystawców. Targi poświę-
cone były kompleksowej 
prezentacji oferty mieszkań 
tak na rynku pierwotnym jak 
i wtórnym w rejonie Trój-
miasta i okolic. Ofertę targo-
wą wzbogaciła prezentacja 
firm doradczych. Nie zabra-
kło nowości oraz niestandar-
dowej oferty rynku. (PR)

Premierowe targi
TARGI | Ponad siedemdziesięciu wystawców pojawiło się na pierwszej edycji  Targów Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE w Gdańsku. 
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Uczestnicy targów w Ergo 
Arenie mogli się zapoznać 
z ofertą ponad siedem-
dziesięciu wystawców.



23 marca 2015 o godz. 
13.00 przed budynkiem ul. 
Zwycięstwa 5 odsłonięta 
będzie tablica pamiątko-
wa poświęcona Alfredowi 
Lubockiemu (1914-1993).

Alfred Lubocki to ce-
niony artysta ludowy na 
Pomorzu, malarz, rzeź-
biarz, działacz kaszub-

ski, uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 roku, 
więzień obozu Stutthof. 
Przez wiele lat mieszkał 
w budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 5.

Na III piętrze lęborskie-
go Muzeum znajduje się 
kolekcja rzeźb i obrazów 
Alfreda Lubockiego.

Docenią artystę ludowego
W Lęborku powstanie tablica pamiatkowa 
Alfreda Lubockiego - artysty ludowego 
i działacza kaszubskiego.

Do Lęborka przyjechał 
Kajetan Rajski, autor książ-
ki „Wilczęta. Rozmowy 
z dziećmi Żołnierzy Wyklę-
tych”. Spotkanie z pisarzem 
zorganizowano w sobotę 7 
marca w Auli Jana Pawła II, 
przy sanktuarium św. Jaku-
ba Apostoła.

„Wilczęta. Rozmowy 
z dziećmi Żołnierzy Wy-
klętych” to cykl wywiadów 
z córkami i synami boha-

terów podziemia niepodle-
głościowego, którzy wspo-
minają rodziców, swoje 
dzieciństwo i odważnie mó-
wią o życiu na przełomie 
wieków i Polsce po 1989 
roku.

Książka została wydana 
w ramach akcji kulturalno-
edukacyjnej „Burza 2014”. 
Lęborskie spotkanie zorga-
nizował lokalny klub „Ga-
zety Polskiej”.

(GB)

Spotkanie z Kajetanem Rajskim
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Wiadomości 
rolnicze

przeglądaj online
 na www.gle24.pl

więcej o magazynie: tel. 796 944 155

Express Rolniczy 
to pomorski magazyn 
skierowany do szeroko 
rozumianej branży rolniczej.
Na łamach tej bezpłatnej 
gazety publikujemy relacje 
z najważniejszych wydarzeń 
branżowych, informujemy 
o nowościach sprzętowych 
oraz publikujemy informacje 
o raportach, analizach i 
prognozach dotyczących 
branży rolniczej.

Nasze pismo można znaleźć 
na najważniejszych targach 
i spotkaniach branżowych, a 
także w siedzibach pomorskich 
instytucji zajmujących się 
branżą rolniczą.

Magazyn w wersji cyfrowej 
można przeglądać na stronie 
internetowej gle24.pl

NOWY NUMER
JUŻ DOSTĘPNY

Firma WTC Haase z Barniewic z gminy Żukowo (powiat kartuski) zostało laureatem 
XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik –Farmer Roku” i zdobyło tytuł „Rolnik 
–Farmer Roku” w kategorii „Przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja roślinna”.

Nagrodzono pomorskie 
przedsiębiorstwo

Celem konkursu  jest 
nobilitacja producentów 
rolnych, którzy dzięki po-
mysłowości, inicjatywie 
i rozumnemu działaniu 
potra� ą dostosować swój 
warsztat pracy do zmie-
niającego się rynku i no-
wych realiów w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej. Organi-
zatorem konkursu jest Sto-
warzyszenie „Polski Klub 
Rolnik –Farmer Roku”. 

W roku 2014 do konkur-
su przystąpiło ponad 250 
kandydatów. Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Gdańsku zgłosił 
tylko jednego kandydata 
w kategorii „Przedsiębior-
stwo rolnicze – produkcja roślinna”, czyli 
właśnie WTC Haase z Barniewic. gm. 
Żukowo, powiat kartuski.

WTC Haase to przedsiębiorstwo trzech 
braci – Władysława, Tadeusza i Cze-
sława. Wraz z żonami prowadzą oni 
wspólnie gospodarstwo rolne położne 
na Kaszubach o powierzchni przekra-
czającej 1000 ha. Rodzice panów Haase 
w latach 60-tych posiadali 11-hektarowe 
gospodarstwo rolne, które w latach 90-

tych powiększyli do 50 ha. Potem syno-
wie sukcesywnie zwiększali jego areał. 
Gospodarstwo specjalizuje się głównie 
w produkcji roślinnej – uprawia przede 
wszystkim: zboża, rzepak, buraki cukro-
we i ziemniaki. Uprawiana jest również 
kukurydza z przeznaczeniem na kiszon-
kę dla bydła rasy limousine, którego po-
głowie wynosi 70 szt. (w tym 30 krów). 
W produkcji zbóż stosowany jest system 
bezorkowy, natomiast ziemniaki upra-
wiane są metodami holenderskimi i prze-

znaczane są na chipsy. Ziemniaki są 
przechowywane w nowoczesnych 
przechowalniach a gospodarstwo 
wyposażone jest w nowoczesny 
sprzęt rolniczy pozwalający na za-
stosowanie w produkcji najnowszych 
technologii. Odbywają się tu również 
praktyki uczniów szkół rolniczych. 
Dodatkowo bracia Haase angażują się 
w działalność samorządową, oświato-
wą i rozwój środowiska wiejskiego.
(PR)

Od początku roku dostar-
czaniem interesantom KRUS 
listów i paczek zajmuje się 
� rma Inpost. Nowy opera-
tor pocztowy został wybrany 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie, umowa 
z operatorem będzie obowią-
zywała do końca 2016 roku.

Przedstawiciele KRUS 
podkreślają, że przepisy zo-
bowiązują właścicieli nieru-
chomości do umieszczenia 
oddawczej skrzynki pocz-
towej przed drzwiami wej-
ściowymi do budynku lub 

w ogólnie dostępnej części 
nieruchomości, w celu pra-
widłowego i terminowego 
dostarczenia przesyłki do 
adresata .W interesie wszyst-
kich właścicieli nierucho-
mości jest także posiadanie 
skrzynki pocztowej, gwaran-
tujące otrzymywanie przesy-
łek pocztowych w terminie 
określonym przez operatora 
pocztowego.

-Kasa zwraca się z uprzejmą 
prośbą o dopełnienie powyż-
szego obowiązku – mówią 
przedstawiciele KRUS.(GB)

InPost nowym 
operatorem ARiMR zaprasza do składa-

nia wniosków o przyznanie 
wsparcia w ramach środka 
3.1 „Działania wspólne”, któ-
re wchodzi w skład PO RYBY 
2007 -2013. Pomoc można 
otrzymać na restrukturyzację 
uznanych organizacji pro-
ducentów, a także na inwe-
stycje w sprzęt i infrastruk-
turę związaną z produkcją, 
przetwórstwem lub obrotem 
produktami rybołówstwa lub 
unieszkodliwieniem odpadów 
i ścieków.

- Ważne jest, że do obję-
cia do� nansowaniem będą 
brane pod uwagę jedynie te 
koszty kwali� kowalne, które 

zostaną poniesione do 31 lip-
ca 2015 r.Wnioski o przyzna-
nie wsparcie na „Działania 
wspólne” można składać od 
10 marca do 23 marca 2015 
r.w oddziałach regionalnych 
Agencji właściwych ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę ubiegającego się 
o pomoc – podkreślają przed-
stawiciele AriMR.

Wsparcie będzie przyznawa-
ne do wyczerpania środków 
� nansowych, zgodnie z kolej-
nością złożenia prawidłowo 
wypełnionego i udokumento-
wanego wniosku o przyznanie 
pomocy.
(GB)

Nowy nabór



szerokość 42 cm, Sierako-
wice. Tel: 790-290-835

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam, 
możliwy transport gratis. 
Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM radioodtwa-
rzacz samochodowy do 
Seicento, sprawny 80 zł. 
Tel: 790-290-835

SPRZEDAM odkurzacz, 
powermed wielofunk-
cyjny, przeciwalergiczny 
oraz zestaw do prania 
dywanów, całość 3 200 zł. 
Tel: 790-290-835

BURSZTYN kupię. Tel: 
532-110-190

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 białe drzwi, 
80, zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 

400 zł, tel. 600 702 048

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

DOM 139 m2, Działka 
716m2. Kębłowo, 3 sypial-
nie, salon, jadalnia, kuch-
nia, 2 łazienki, garderoba, 
przedpokój 395 tys. zł. Tel: 
519-399-162

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, 380 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

WYNAJMĘ lokal 60 m2 
na parterze na działalność 
gospodarczą lub biuro w 
Rumi. Tel: 504-389-193

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

SPRZEDAM męski rower 
górski marki GIANT – 
1000zł. Tel: 604-896-944

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ stolarza 
emeryta, rencistę, ucznia, 
Żukowo. Tel: 605-212-757

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

SZUKAM tej jedynej Pani 
mego serca z Kartuz, 47 
lat. Tel: 511-416-251

KAWALER przed 30-stką 
bez nałogów pozna Panią 
do 37 lat w celu stałego 
związku. Dziecko nie 
stanowi problemu. Proszę 
o poważne sms’y. Tel: 518-
713-564

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa 
kundelka w dobre ręce, 
Rumia, tel. 881-237-164

RÓŻNE

SPRZEDAM biżuterię 
damską, korale, branso-
letki, paski, odzież. Okazja 
od 1zł wzwyż. Tel: 501-
534-260.

SPRZEDAM komodę ja-
sną, 3 szu� ady wysokość 
75 cm, długość 80 cm, 
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W Zespole Szkół im. Straża-
ków Polskich  w Nowej Wsi 
Lęborskiej zorganizowano 
dziesiątą edycję otwartego 
turnieju pingpongowego dla 
uczczenia pamięci byłego 
działacza samorządowego 
i sportowego Józefa Lisiec-
kiego.

Licznie zebrana widownia 
oglądała  zażarte, emocjo-
nujące i stojące na wysokim 
poziomie pojedynki. Gośćmi 

honorowymi tegorocznego 
turnieju była najbliższa rodzi-
na Józefa Lisieckiego,  żona 
Maryla, córka Beata z mężem 
Bogdanem, wnuczka Kasia  
oraz bracia Janusz i Zygmunt 
Lisieccy. 

Rywalizacja w turnieju prze-
biegała w czterech katego-
riach wiekowych dziewcząt 
i chłopców – 2002 i młodsi 
oraz 2001-1997, dwóch kate-
goriach mężczyzn – 19-50 lat 
oraz powyżej 50. Kobiety ry-

walizowały w kategorii open.
Puchar ufundowany przez  

Burmistrza Miasta Lęborka 
Witolda Namyślaka  dla naj-
lepszej zawodniczki z Lębor-
ka otrzymała Anna Pucułek. 
W tej samej kategorii Maja 
Wrońska z Nowej Wsi Lę-
borskiej otrzymała puchar  
dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Krzysztofa Pruszaka. 
Najlepszy zawodnik z Lębor-
ka Sebastian Matusiak  otrzy-
mał puchar ufundowany przez 

Przewodniczącego Rady 
Powiatu Zdzisława Chojnac-
kiego.Najlepszy zawodnik 
gminy w kategorii mężczyzn 
Waldemar Dziedzik (Darże-
wo) otrzymał puchar Preze-
sa GKS TĘCZA Nowa Wieś 
Lęborska Jana Dominieckie-
go. Pan Lech Dojka z Gdyni  
okazał sie o trzy miesiące 
starszy od Czesława Bogusza 
ze Słupska i to on otrzymał 
puchar ufundowany przez 
Starostę Lęborskiego Edmun-
da Głombiewskiego dla naj-
starszego zawodnika turnieju. 

Dla wszystkich uczestników 
turnieju i zaproszonych gości 
OSP z Pogorszewa przygo-
towała strażacką grochówkę. 
Dodatkowo, z okazji Dnia 
Kobiet każda uczestniczka 
turnieju otrzymała od orga-
nizatorów symbolicznego tu-
lipana. 

Sędzią głównym  turnieju 
był Andrzej Czubaty, które-
mu pomagali Adam Mielew-
czyk i Ireneusz Keller. Nad 
sprawnym i  prawidłowym 
przebiegiem  zawodów czu-
wał Edward Nagórski. 

Kolejną, jedenastą z kolei 
edycję turnieju zapowiedzia-
no na 5  i 6 marca 2016 roku. 
(EN)

W inauguracyjnej kolejce 
rundy rewanżowej Pogoń 
jechała do Kolbud przy-
najmniej z zamiarem nie 
przegrania. Jednak przy 
otwartej grze i słabszej 
defensywie, nawet cał-
kiem sporo niezłych okazji 
bramkowych nie zapobie-
gło porażce. 

Początek meczu w wy-
konaniu Pogoni nie zapo-
wiadał porażki. Drużyna 
trzymała rywali daleko 
do własnej bramki zakła-
dając pressing już na ich 
połowie. Dobra gra mo-
gła przynieść wymierny 
efekt już w 8 minucie. 
Górną piłkę w pole karne 
opanował Sychowski i za-
grał dokładnie do Ilanza. 
Pozostawiony bez krycia 
w okolicach pierwszego 
słupka napastnik uderzył 
bez przyjęcia, ale Grzegorz 
Ciecholewski popisał się 
refleksem broniąc uderze-
nie z kilku metrów. Pogoń 
miała nadal inicjatywę, 
choć z obu stron brakowa-
ło udanych akcji ofensyw-
nych. W 29 minucie Pogoń 
dostała pierwszy sygnał 
ostrzegawczy. Po dalekim 
wyrzucie z autu Żabiń-
skiego Pastuszka złamał 
akcję do środka i z czystej 
pozycji uderzył. Jeszcze za 
słabo i za mało precyzyj-
nie, żeby zaskoczyć Łapi-
growskiego. Chwilę potem 
gospodarze przeszli do 
bardziej zdecydowanych 
ataków i na dłużej zago-
ścili pod naszym polem 

karnym i w jego obrębie. 
Serię niepewnych inter-
wencji w „16” zakończyło 
uderzenie jednego z gospo-
darzy wysoko nad bramką.  
W 33 minucie gospodarze 
objęli prowadzenie. Po 
wznowieniu gry wykopem 
przez bramkarza pod linię 
środkową piłka po zgraniu 
głową momentalnie wró-
ciła pod nasze pole karne. 
Bierna postawa w walce 
o piłkę najpierw Ilanza, 
a później ustawionej w li-
nii defensywy sprawiła, że 
piłkę przechwycił Kamil 
Borkowski i mając przed 
sobą tylko bramkarza ude-
rzył między nogami. Kol-
budy prowadziły 1:0. Po-
goń schodziła na przerwę 
przegrywając. Zamiast 
odrabiać minimalną stratę 
w 50 minucie przegrywali-
śmy już 2:0. (GB)

Porażka 
z GKS Kolbudy

Wyniki:
GkS kolbudy 
– Pogoń Lębork 2:1 (1:0) 

bramki: 
1:0 Kamil Borkowski (‘33), 
2:0 Michał Pastuszka (‘50), 
2:1 Arkadiusz Byczkowski 
(karny - ‘65) 
 
Czerwona kartka: 
Tomasz Malkowski 
(‘65 – GKS Kolbudy) 
Sędziowie: 
Michał Łukaszewski 
oraz Michał Walkowski, 
Krystian Malik  

Popularny turniej 
Józefa Lisieckiego
93 miłośników tenisa stołowego z gminy, powiatu  i województwa pomorskiego i zachodni-
pomorskiego przyjechało w ostatni weekend do Nowej Wsi Lęborskiej.  
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Do 16 marca 2015  potrwa-
ją zgłoszenia do kolejnej 
edycji konkursu Sportowe 
Laury Powiatu Lęborskiego 
2014. Organizatorem plebi-
scytu jest Powiatowa Rada 
Sportu, która  współpracuje 
ze Starostwem Powiatowym 
oraz gminami powiatu lę-
borskiego.

Finał konkursu w formie 
Gali Sportu odbędzie się 
w Lęborku w Państwowej 
Szkole Muzycznej w dniu 
11 kwietnia 2015 r., o go-
dzinie 17.00.Zgłoszenia na-
leży składać w sekretariacie 
Starostwa Powiatowego w 
Lęborku do dnia 16 marca 
2015 r. 

(GB)

Docenią najlepszych

1) Sportowiec - juniorka, młodziczka 
     (rok urodzenia 1996 i młodsi) 
2) Sportowiec - junior, młodzik 
     (rok urodzenia 1996 i młodsi) 
3) Sportowiec – senior 
     (rok urodzenia 1995 i starsi) 
4) Drużyna, zespół roku - junior, młodzik 
     (rok urodzenia 1996 i młodsi) 
5) Drużyna, zespół roku – senior 
     (rok urodzenia 1995 i starsi) 
6) Sportowe odkrycie roku – kategoria open 
7) Trener 
8) Trener gier zespołowych 
9) Działacz ostatniego ćwierćwiecza
     Powiatu Lęborskiego 
10) Sportowe wydarzenie roku 
11) Sponsor roku
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W otwartym turnieju rywalizowało 
93 miłośników tenisa stołowego. 
Na zdjęciu otwarty turniej w tenisa 
stołowego, który zorganiozowano 
w Nowej Wsi Lęborskiej w lutym.
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Cztery zespoły walczą 
o awans do finału ligi. Dwa 
zespoły już jedną nogą są 
w finale.

Klaja Cafee zwycięży-
ła bez starty seta z AZS Lę-
bork. W pierwszym secie 
walka była wyrównana, dru-
gi set to już zdecydowana 
przewaga zespołu Klaja Ca-
fee i zwycięstwo 8 punktami 
różnicy. Drugi półfinał był 
również w pierwszym se-
cie bardzo wyrównany i za-
kończył się wynikiem 28:26 

dla KS Baza 44. W tym me-
czu po raz pierwszy porażki 
doznali zawodnicy zespołu 
Romek Lębork i jest to ich 
pierwsza porażka w tej edy-
cji Amatorskiej Ligi Siat-
kówki w Lęborku.

Mecze rewanżowe odbędą 
się 22 marca. Tego samego 
dnia zespoły: Bojan Żubry, 
KS Strzebielino, Kowale 
i Viktorius walczą o miej-
sca 5-8, również w dwume-
czach. Bojan Żubry wygrał 
2:1 z KS Strzebielino a Ko-
wale bez straty seta zwycię-
żyli z Viktoriusem. Te ze-
społy także za dwa tygodnie 
rozegrają mecze rewanżo-

Półfinały amatorskiej siatkówki

Viktorius : kowale  
10:00 0:2 18:25 19:25
Bojan Żubry : kS Strzebielino 
2:1 22:25 25:20 15:11
aZS Lębork : klaja Cafee 
0:2 23:25 17:25
romek Lębork : kS Baza 44
0:2 26:28 18:25

Rozpoczęły się półfinały rozgrywek w ramach 
Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku.

we i będzie już jasne kto za-
gra o miejsce 5 a kto o 7. 

Finał Amatorskiej Ligi Siat-
kówki odbędzie się 12 kwiet-
nia.

- Po zakończeniu finału od-
będzie się podsumowanie 
amatorskiej ligi - tłumaczą or-
ganizatorzy rozgrywek.

Wyniki:


