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Na pierwszy ogień pójdzie 
Ogólnopolski Przegląd Or-
kiestr Dętych. Piąta edycja 
tej muzycznej imprezy roz-
pocznie się już o godzinie 

10 na Placu Pokoju, orga-
nizatorzy obiecują atrakcyj-
ne i widowiskowe występy 
orkiestr z całej Polski. Nie 
zapomniano także o naj-
młodszych, o godzinie 16 
u zbiegu ulicy Staromiej-
skiej i Reja obejrzą oni te-

atrzyk uliczny. Koncerty 
i atrakcje  pożegnanie lata 
rozpoczą się już o godzinie 
17.30. Pierwszy wystąpi 
zespół  SPRING Quintet, 
który gra muzykę polska 
i słowiańską. Na  na nowej 
płycie takie klimaty zostały 

jednak wzbogacone o roc-
kowe aranżacje. Organizato-
rzy imprezy będą próbowali 
także rozśmieszyć uczestni-
ków. O godzinie 18.30 tego 
zadania podejmie się Ka-
baret Zachodni związany z  
Zielonogórskim Zagłębiem 

Kabaretowym. Program 
tego kabaretu składa się ze 
skeczy i piosenek. Charak-
teryzuje go kreowanie za-
skakujących sytuacji: pod-
ryw na wózek z dzieckiem 
czy też niespodziewana 
wizyta Zygmunta Hajzera.  

Występ głównej gwiazdy 
imprezy zapowiedziano na 
godzinę 20.30. Na Placu 
Pokoju wystąpi wtedy popu-
larny zespół LemON, znany 
z przebojowych utworów 
- ,,Napraw”, ,,Scarlett”, 
,,Spójrz”, ,,Nice” i ,,Jutro”.

Wieczorny koncert popularnego 
zespołu LemON będzie największą 
atrakcją imprezy „Pożegnanie Lata”, 
którą zapowiedziano na niedzielę 

28 sierpnia. Lębork pożegna lato
 na Placu Pokoju,początek imprezy 

już o godzinie 10

Koncertowe 
pożegnanie lata

DODATEK

WOKÓŁ DOMU, 
OGRODU I MIESZKANIA str.  7-12

Gdyński festiwal 
w Lęborku str.  5
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Policja wyjaśniała przyczyny pożaru
POŻAR | Lęborscy policjanci przez kilka godzin pracowali na miejscu pożaru, do jakiego 
doszło w poniedziałek 22 sierpnia nad ranem w pobliżu centrum miasta, gdzie ogniem za-
jął się budynek wielorodzinny. Mundurowi wspólnie ze strażą pożarną ewakuowali ponad 
20 osób. Jedna z nich z poparzeniami przetransportowana została do szpitala. Obecnie na 
podstawie zabezpieczonych śladów i dowodów policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności 
powstania pożaru.

W poniedziałek 22 sierp-
nia około godziny 4 nad 
ranem dyżurny lęborskiej 
policji otrzymał zgłoszenie 
o pożarze budynku miesz-
kalnego, usytuowanego 
w pobliżu centrum miasta. 
Skierowani niezwłocznie 
na miejsce zdarzenia poli-
cjanci zabezpieczyli teren 
i wspólnie ze strażą pożarną 
rozpoczęli ewakuację po-
nad 20 osób znajdujących 
się w budynku. W wyniku 

pożaru obrażenia odniósł 
63-letni mężczyzna, któ-
ry z poparzeniami prze-
transportowany został do 
szpitala.  Policjanci przez 
kilka godzin pracowali na 
miejscu zdarzenia, zabez-
pieczając ślady i dowody, 
sporządzając oględziny, 
dokumentację fotograficz-
ną i przesłuchując świad-
ków.
Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że ogień zajął stojącą 

na korytarzu na parterze 
kanapę i zaczął obejmować 
mieszkalną część budynku. 
Na szczęście szybka reak-
cja służb ratunkowych za-
pobiegła rozprzestrzenie-
niu się pożaru.
Zebrane przez śledczych 
materiały dowodowe oraz 
opinia biegłego z zakresu 
pożarnictwa pomogą przy 
szczegółowym określeniu 
przyczyn i okoliczności 
tego zdarzenia. (KP)

Finał „miłosnej kradzieży”
ŁEBA| Nocna kradzież stolika i krzesła z restauracji „Czary& Mary” w Łebie zakoń-
czyła się pozytywnie - sprzęty zostały zwrócone do restauracji pocztą. Nagranie 
zaskakującej kradzieży, która według pracowników lokalu mogła być przejawem 
romantycznej miłości zostało wcześniej opublikowane w sieci. I stało się praw-
dziwym hitem internetu.
Fascynujące i humory-
styczne nagranie pokazu-
jące nocną kradzież wy-
posażenia lokalu w Łebie 
publikowaliśmy także na 
profilach facebookowych 
naszych portali: gwe24.pl 
i gle24.pl.
Zaskakująca kradzież 
po „przerobieniu” przez 
pracowników restauracji 
nabrała romantycznego 
charakteru. Nagranie z mo-
nitoringu zyskało bowiem 
napisy, które tłumaczyły 
postępowanie pary space-
rującej nocą po deptaku 
w Łebie. W filmie pada tak-
ze kluczowe zdanie:
- Ukradnij dla mnie ten 
stolik, a będę Twoja na za-
wsze.
Nietypowy materiał filmo-
wy stał się prawdziwym hi-
tem internetu, pokazywano 
go także na kilku polskich 
kanałach telewizyjnych.
Prawdopodobnie popular-
ność materiału sprawiła, że 
kradzież zakończyła się po-

zytywny sposób. Skradzione 
sprzętu wysłano do lokalu 
w Łebie pocztą. Przesyłkę 
nadano z okolic Łodzi.
-To jest ogromnie budujące, 
bo widać że duch w narodzie 

jeszcze nie umarł. Mamy na-
dzieję, dla wszystkich była 
to lekcja dobrego smaku, 
uczciwości i pokory. Taki 
obraz Polaków zdecydowa-
nie pasuje nam bardziej niz 

ten z filmu z monitoringu 
- mimo swoich ułomności 
i przywar to jednak „dobre 
ludzie”, amen! - skomen-
towali pracownicy lokalu 
„Czary&Mary”.    (GB)

fo
t. 

Re
st

au
ra

cj
a 

„C
za

ry
&

M
ar

y”
 Ł

eb
a

Remont drogi nr 214. 
Pismo do marszałka
SAMORZĄD | Ruch kontroli Wyborów - Ruch Kontroli 
Władzy Lębork zareagował w sprawie opóźnionego i prze-
ciągającego się remontu drogi wojewódzkiej nr 214 w pobli-
żu Nowej Wsi Lęborskiej. Przedstawiciele organizacji wy-
stosowali w tej sprawie pismo do marszałka województwa 
pomorskiego.
Wysłane pismo to bezpo-
średni efekt problemów 
z remontem drogi nr 214 
w okolicach Nowej Wsi 
Lęborskiej. W czwartek 21 
lipca droga wojewódzka nr 
214 została zamknięta, zeby 
umożliwić drogowcom 
wykonanie napraw zerwa-
nej nawierzchni w pobli-
żu Nowej Wsi Lęborskiej. 
Drogowcy wyznaczyli ob-
jazd przez miejscowości 
Wilkowo Nowowiejskie 
i Garczegorze, a takie roz-
wiązanie mocno zirytowało 
kierowców i turystów. Te-
raz dojazd do Łeby jest bo-
wiem zdecydowanie dłuż-
szy i trudniejszy, kierowcy 
muszą korzystać z wąskich 
i zatłoczonych dróg, które 
nie są przystosowane do 
dużego ruchu pojazdów, 
problemy mają także rol-
nicy z dojazdem do swoich 
pól. Irytację powoduje rów-
nież opóźniający się termin 
rozpoczęcia naprawy drogi. 
Początkowo planowano, że 
prace rozpoczną się na po-
czątku sierpnia i potrwają 

do końca miesiąca, teraz 
wiadomo jednak, że takie-
go terminu nie uda się do-
trzymać. 
O problemach mieszkań-
ców napisali do marszał-
ka członkowie organizacji 
Ruch kontroli Wyborów 
- Ruch Kontroli Władzy 
Lębork.
- Droga do miejscowo-
ści turystycznej jaką jest 
Łeba została zablokowa-
na w szczycie sezonu. 
Zważywszy na fakt, że 
nieprzejezdna została już 
w połowie lipca, stanowi 
to poważne utrudnienie 
dla ruchu turystycznego, 
które może skutkować ob-
niżeniem renomy Łeby 
jako potencjalnego miejsca 
wypoczynku. Wyznacze-
nie niewygodnego objazdu 
przez miejscowości Wilko-
wo i Garczegorze dodat-
kowo dopełnia miary nie-
udolności zarządcy drogi, 
którego niemrawe działania 
sugerują brak świadomo-
ści wagi sprawy- czytamy 
w dokumencie.   (GB)

Alosza Awdiejew wystąpi we „Fregacie”
ZAPOWIEDŹ | W ramach jubileuszowej trasy w Lęborku zagra i zaśpiewa Alosza 
Awdiejew. Koncert odbędzie się w poniedziałek, 3 października 2016 roku. Początek o 
godzinie 19:00. Bilety w cenie 45 złotych dostępne są w Kasie Kina przy ulicy Gdańskiej 
12 oraz w CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia”. Organizatorem występu jest Agencja 
Opus Art.  Współorganizacja – LCK „Fregata”
Alosza Awdiejew to czło-
wiek-instytucja, człowiek-
orkiestra. Człowiek kultury 
i nauki. Jest wyjątkowym 
artystą estradowym i jedno-
cześnie wybitnym naukow-
cem – profesorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Do 
tego para się aktorstwem 
filmowym, pisze popularne 
felietony, tłumaczy poezję. 
Rosjanin z polskim obywa-
telstwem, który przybył do 
Krakowa, po raz pierwszy w 
1967 r. Mówi o sobie: jestem 
Polakiem z wyboru i dodaje 
przewrotnie, że to bardziej 
komfortowo niż być kimkol-
wiek z przymusu. Urodził 
się w Stawropolu (wtedy 

Woroszyłowsk), na północ-
nym Kaukazie w 1940 r. Już 
w dzieciństwie zaczął wy-
stępować publicznie śpiewa-

jąc wraz z matką na amator-
skich koncertach. Ukończył 
średnią szkołę muzyczną w 
Moskwie, gdzie osiadł na 
stałe i prowadził amatorskie 
chóry. Później studiował an-
glistykę na Uniwersytecie 
Moskiewskim. W tym cza-
sie występował w kabare-
tach studenckich, w teatrze 
i uprawiał pantomimę. Na 
drugim roku studiów uzyskał 
stypendium Radia Moskiew-
skiego i rozpoczął studia na 
filologii polskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Tak za-
częła się przygoda z Polską, 
która z czasem przemieniła 
się w drogę życia trwającą 
do dziś.
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LBO 2017. Zgłoszono 25 projektów
SAMORZĄD | We wtorek 16 sierpnia zakończono zbieranie wniosków do przyszłorocznej edycji Lęborskiego Budżetu Oby-
watelskiego.  W sumie zgłoszono 25 projektów, które mogą być realizowane w przyszłym roku. Konsultacja projektów 
potrwa do 18 października 2016 roku.

Przyszłoroczna edycja BO w Lęborku będzie 
realizowana na nowych zasadach, a najważ-
niejsza zmiana polega na tym, że procedura 
konsultacji i wyboru zadań jest realizowana 
w roku poprzedzającym ich realizację (wcze-
śniej projekty realizowano tuż po zakończe-
niu ich konsultacji).
Zmienił się także rodzaj zadań realizowa-
nych w ramach BO, w aktualnej edycji 
wprowadzono trzy rodzaje zadań - projekt/
zadanie nieinwestycyjne, o wartości do 10 
000 zł,mały  projekt/zadanie inwestycyjne 
o wartości do 40 000 zł i duży projekt/zada-
nie inwestycyjne o wartości od 40 001 zł do 
200 000 zł.
Warto przypomnieć, że we wcześniejszych 
edycjach realizowano tylko dwa rodzaje pro-
jektów - małe do kwoty 50 tys złotych i duże 
do kwoty 200 tys. złotych.Inne nowości to 
umożliwienie składania wniosków i udział 
w głosowaniu także osób, które ukończyły 
16 rok życia i składanie wniosków i głoso-
wanie w formie elektronicznej.
Wnioski do przyszłorocznej edycji Lębor-
skiego Budżetu Obywatelskiego zakończo-
no zbierać we wtorek 16 sierpnia. W sumie 
zgłoszono 25 projektów - 9 projektów du-
żych (do kwoty 200 tys zł), 4 projekty małe 
(do 40 tys zł) i 9 projektów dotyczących zdań 
nieinwestycyjnych.
Wśród dużych projektów można znaleźć m.in 
pomysł budowy Małpiego Gaju na Osiedlu 

Sportowa (mają tam powstać m.in trampo-
liny i zestaw wspinaczkowy), kontynuację 
budowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż 
rzeki Łeba (pierwszy etap zrealizowano 
w bieżącym roku), remont sali gimnastycz-
nej przy Zespole Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku i rewitalizacja pla-
cu zabaw przy Przedszkolu nr 10. W ramach 
dużego projektu zaplanowano także budowę 
„altany spotkań i pojednania w miejsce sta-
linowskiego czołgu w Parku Chrobrego”..
Altana ma mieć wysoki standard architekto-
niczny, pomysłodawcy tego projektu zamie-
rzają przekazać czołg do jednostki wojsko-
wej.
Pomysły na małe projekty to m.in stworze-
nie miedzianego odlewu lwa, budowa drogi 
rowerowej przez Park Michalskiego i orga-
nizacja imprezy patriotycznej w Lęborku.
Konsultacja projektów potrwa do 18 paź-
dziernika 2016 roku. Mieszkańcy będą mogli 
także poznać szczegóły zgłoszonych projek-
tów i porozmawiać z ich autorami. Otwarte 
spotkanie dyskusyjne dla wnioskodawców 
i mieszkańców zapowiedziano na 29 sierp-
nia.Już 16 września ma zostać opublikowana 
lista projektów poddanych pod głosowanie. 
Kolejnym etapem będzie głosowanie (także 
w wersji internetowej i dostępne także dla 
mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok ży-
cia), które zaplanowano na 1-14 październi-
ka 2016 roku.     (GB) Jeden z projektów zgłoszonych do Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada  budowę 

„altany spotkań i pojednania w miejsce stalinowskiego czołgu w Parku Chrobrego”.
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Inwestycje kolejowe w powiecie
TRANSPORT | Szybsze i lepsze połączenia kolejowe do Gdyni i Słupska, oraz remont torów do Łeby. Takie właśnie mogą 
być lokalne efekty realizacji Krajowego Programu Kolejowego. W województwie pomorskim program przewiduje realizację 
12 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld zł

O realizacji Krajowego 
Programu Kolejowego  po-
informowano podczas spe-
cjalnej konferencji praso-
wej w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim. W spotkaniu 
uczestniczyli -  Kazimierz 
Smoliński,wiceminister in-
frastruktury i budownictwa, 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski oraz Prezes PKP 
PLK S.A. Ireneusz Merchel.
- Przekazany do konsultacji 
Krajowy Program Kolejowy, 
z programem obejmującym 
porty morskie oraz poprawą 

ważnych w regionie i wyko-
rzystywanych turystycznie 
linii kolejowych 
stanowi ważny impuls roz-
wojowy. Realizacja tych za-
dań wpłynie na wzrost kon-
kurencyjności kolejowego 
transportu towarowego oraz 
poprawę systemu komuni-
kacji – podkreślał Kazimierz 
Smoliński, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa.
Krajowy Program Kolejowy 
w województwie pomorskim 
przewiduje 12 projektów 

o łącznej wartości ponad 6 
mld zł. Na liście podstawo-
wej jest 10 projektów za po-
nad 5,7 mld zł. Lista 
rezerwowa obejmuje 2 pro-
jekty o wartości około 325 
mln zł.
Ważnym punktem programu 
jest stworzenie alternatyw-
nego korytarza dla transportu 
towarowego obsługującego 
port morski w Gdyni. Inwe-
stycje mają także ułatwić ży-
cie mieszkańcom 
Pomorza i turystom wypo-
czywającym nad morzem.

Dla mieszkańców powia-
tu lęborskiego ważne będą 
natomiast  prace na trasie 
Gdynia Główna - Słupsk. 
Przewidziano tam dobudo-
wę dodatkowych torów (na 
najbardziej obciążonych od-
cinkach) i podniesienie pręd-
kości pociągów pasażerskich 
do 160 km/h, w efekcie po-
dróż na tej trasie ma się skró-
cić o 15 minut. Zaplanowano 
także remont trasy Lębork-
Łeba, czas przejazdu ma się 
tam skrócić z 42 minut do 
około 32 minut.    (GB)

Festiwal Latawców w Łebie
ZAPOWIEDŹ | Już po raz szósty Łeba będzie gospoda-
rzem Międzynarodowego Festiwalu Latawców. Trzydnio-
wa impreza rozpocznie się w piątek 26 sierpnia.
Bazą festiwalu będzie plaża wschodnia, gdzie przez trzy 
dni będą miały miejsce loty latawców oraz workshopy.

Miłośnicy latawców włą-
czą się także w życie mia-
sta. W piątek 26 sierpnia 
o godzinie 18 zostaną 
powiatni przez Księstwo 
Łeby i Burmistrza, później 
odbędzie się także wspól-
ny Przemarsz Aleją Pre-
zydentów (start - Urząd 

Miejski w Łebie).
Najbardziej widowisko-
wy i atrakcyjny element 
festiwalu przygotowano 
na sobotni wieczór - o go-
dzinie 19.30 rozpoczną się 
tam nocne loty latawców 
„Światło i dźwięk”.
(GB)
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ŚwIADCZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

wyślij ogłoszenie SMS-em:wyślij ogłoszenie SMS-em:

SZuKASZ 
PRACOwNIKA?

więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
Tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

Tel. 666 XXX 253

eLektroMonter, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

Tel. 688 XXX 321

sprZątanie doMów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

Tel. 604 XXX 210

gLaZurnik, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

Tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter MuZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
Tel. 500 XXX 095

MaLarZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
Tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 Tel. 513 XXX 808

gosposia, Szukam panią 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
Tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

Tel. 666 XXX 253

MaLarZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
Tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
Tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

Zajęcia w SOS-W w Lęborku
EDUKACJA | W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku trwają 
zapisy na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

ZAPOWIEDŹ | To będzie kolejna okazja, żeby sprzedać lub wymienić rzeczy uży-
wane. W weekend 27-28 sierpnia odbędzie się najnowsza edycja imprezy Pchli Targ.

Zajęciami objęte mogą dzie-
ci od chwili wykrycia u nich 
pierwszych sygnałów nie-
prawidłowego funkcjono-
wania do czasu podjęcia na-
uki w szkole podstawowej. 
Podstawowym dokumentem 
kwalifikującym dziecko do 

tego typu zajęć jest opinia 
o potrzebie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, 
którą wydaje poradnia psy-
chologiczno-pedagogiczna.
Zajęcia prowadzone będą in-
dywidualnie, a dzieci które 
ukończyły 3 rok życia będą 

mogły brać udział w zaję-
ciach grupowych (2-3 oso-
bowych). Wsparciem zosta-
nie objęta również rodzina 
dziecka.Zajęcia są bezpłat-
ne, prowadzone w wymiarze 
od 4 do 8 godzin w miesią-
cu.  (SP)

Pchli Targ ponownie w mieście

Przedsięwzięcie organizuje 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku, LOT Ziemia Lę-
borska - Łeba oraz Lęborskie 
Centrum Kultury Fregata.
Pchli Targ odbędzie się 
oczywiście na ulicy Staro-
miejskiej.
Chęć wzięcia udziału 
w Pchlim Targu należy zgło-

sić w punkcie informacji 
turystycznej mieszczącym 
się przy ul. Dworcowej 8a 
w Lęborku: w budynku 
dworca PKP.telefonicznie 
pod numerem 601 825 206, 
lub drogą mailową (lotzl@
wp.pl).
W zgłoszeniu powinno się 
znaleźć: imię i nazwisko,tel. 

kontaktowy,rodzaj wysta-
wianego asortymentu,me-
traż potrzebny na rozstawie-
nie stoiska.
Pchli Targ stanowi dobrą 
okazję do sprzedaży lub wy-
miany rzeczy używanych, 
już niepotrzebnych, a zacho-
wanych w należytym stanie.
(GB)
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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

Jason Bourne
USA/Akcja,Thriller/
123 min/od 15 lat

Prawie dwie dekady temu błysko-
tliwy młody żołnierz zgłosił się na 
ochotnika do eksperymentalnego 
programu specjalnego, po tym, 
gdy dowiedział się, że terroryści 
zabili jego ojca. Wiedział, że 
tylko w ten sposób będzie mógł 
pomścić jego śmierć. Poddawany 
nieludzkim treningom, stał się 
Jasonem Bourne’m, wartą sto 
milionów dolarów bronią w ludz-
kiej postaci, która – według jej 
twórców – przestała działać zgod-
nie z oczekiwaniami. I to wtedy 
Bourne postanawia wycofać się. 
Uciec. Zniknąć. Znaleźć spokój. Ale 
udręczone dusze nigdy nie zaznają 
spokoju. Kiedy więc zostaje akty-
wowany nowy globalny program, 
Bourne zostaje wyciągnięty 
z ukrycia i znajduje się w centrum 
czegoś, czemu jeszcze nigdy nie 
stawiał czoła.

Czerwony kapitan
Polska,Czechy,Słowacja/
Kryminał Polityczny/115 min

Rok 1992. Po upadku komunizmu 
pozostało wiele nierozwiązanych 
spraw kryminalnych, których 
sprawcy nigdy nie ponieśli kary. 
W ręce Krauza (Maciej Stuhr) – 
ambitnego, młodego detektywa z 
Wydziału Zabójstw, wpada jedna 
z nich. Na miejskim cmentarzu 
odnalezione zostają zwłoki z 
licznymi śladami tortur. Świadomi 
niebezpieczeństwa, Krauz wraz ze 
swoim partnerem, postanawiają 
rozwiązać zagadkę. 

Czwartek, 25.08.2016
18:00 – Hel
20:00 – Jason Bourne

Piątek, 26.08.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan

SoBota, 27.08.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan

Niedziela, 28.08.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan

PoNiedziałek, 29.08.2016
Kino nieczynne

wtorek, 30.08.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan

Środa, 31.08.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan

Czwartek, 1.09.2016
16:00 – Mój przyjaciel smok 
(2D dubbing)
18:00 – Mój przyjaciel smok 
(3D dubbing)
20:00 – Czerwony kapitan
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Fregata zaprasza na filmy 
dla najmłodszych
ZAPOWIEDŹ | Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz 
szósty  odbędą się również w lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni, najważniejszej polskiej imprezy filmowej. W pro-
gramie darmowe projekcje, konkursy i zajęcia edukacyjne po i przed seansami. 
Wszystko to w lęborskiej „Fregacie” 19, 20 i 21 września 2016 roku.

- Przegląd jest wspaniała 
okazją dla najmłodszych 
widzów do kontaktu z war-
tościową kinematografią – 
mówi Paweł Piwka, dyrek-
tor LCK „Fregata”. – Seanse 
polskich animacji będą od-
bywały się 19, 20 i 21 wrze-
śnia. Początek o 9 i 10:45. 
Zapraszamy wszystkich 
młodych lęborczan, a przede 
wszystkim nauczycieli szkół 
podstawowych i przedszkoli 
ze swoimi uczniami. Do-
datkową atrakcją jest to, że 
wstęp na seanse jest bezpłat-
ny. 
Organizatorem głównym jest 
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich.
O wstępie grup na seanse de-
cyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona.
Rezerwacje pod numerem 
telefonu 59 8622-530  

O przeglądzie
Gdynia Dzieciom 2016 już 
po raz trzynasty zaprasza 
najmłodszych widzów Fe-
stiwalu Filmowego w Gdy-
ni na specjalnie dla nich 
przygotowane seanse i to-
warzyszące im atrakcje. To 
szczególna edycja wydarze-
nia, przypadająca w roku 
obchodów 50-lecia Stowa-
rzyszenia Filmowców Pol-
skich – głównego organizato-
ra Gdyni Dzieciom. Z okazji 
jubileuszu postanowiono 
zaoferować młodym widzom 
wyjątkowy repertuar, złożony 
z największych dokonań pol-
skiego kina dla dzieci i mło-
dzieży. To jedyna okazja, by 
podczas kilku dni festiwalo-
wych obejrzeć najsłynniejsze 
pełnometrażowe fabuły lub 
krótkie animacje, które roz-
sławiły polską kinematografię 

na całym świecie. Od Kuszy 
– pierwszego odcinka przy-
gód kultowego duetu – Bolka 
i Lolka po oscarowego Pio-
trusia i wilka, przez niezwy-
kłe w swej plastycznej formie 
produkcje Telewizyjnego 
Studia Filmów Animowanych 
i Studia Miniatur Filmowych 
autorstwa najwybitniejszych 
artystów animacji – Witolda 
Giersza, Juliana Józefa Anto-
nisza, Zofii Ołdak, Zbigniewa 
Koteckiego i wielu innych. 
Klasyczne pozycje polskie-

go kina dla dzieci będą mieć 
swoje projekcje obok najnow-
szych propozycji polskich 
filmowców. I tak, w roku 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej dzieci będą mogły zo-
baczyć pełnometrażową fabu-
łę mistrza kina dziecięcego, 
Stanisława Jędryki –  Paragon 
Gola, ale i tytuły najświeższe, 
jak choćby premierową, ni-
gdzie jeszcze nie pokazywa-
ną, pełnometrażową animację 
Wiesława Zięby – Kropla Zo-
rzy Polarnej. (GB)
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REKLAMA                                                34/2016/PRPorady prawne w innych terminach
SAMORZĄD | We wrześniu zmienią się terminy bezpłat-
nych porad prawnych w Łebie

W  dniu 02 września 2016 
r. (piątek) Punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej, zlo-
kalizowany w Łebie przy 
ul. Kościuszki 90, czynny 
będzie w godzinach od 
08.00 do 12.00 zamiast 
w godzinach od 15.00 do 

19.00.Zmiany godzin będą 
miały miejsce także 15 
września 2016 r. (czwar-
tek), gdy punkt czynny bę-
dzie w godzinach od 16.00 
do 20.00 zamiast w godzi-
nach od 15.00 do 19.00  
(GB)

Przebudowa drogi w Cewicach
INWESTYCJA | W gminie Cewice zakończono reali-
zację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudo-
wa drogi Osiedle 40 - lecia PRL w Cewicach - II etap”. 
Koszt prac to 269.128,00 zł, inwestycję sfinansowano 
z budżetu gminy.

W ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię 
drogi, dwa spowalniacze, 
chodniki, wzjazdy, zjazdy 
a także parkingi z kostki 
brukowej. Koszt inwesty-
cji wyniósł 269.128,00 zł i 
został sfinansowany z bu-

dżetu Gminy Cewice. 
Urzędnicy gminni zapo-
wiadają dalszą przebudo-
wę drogi w kierunku ul. 
PKWN. Takie prace mają 
jednak nastąpić w kolej-
nych latach.
(GB)
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OGRODU I MIESZKANIA
WOKÓŁ DOMU, 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ | 
MATERIAŁY | INWESTYCJE | PORADY

DOwIEDZ SIĘ wIĘCEJ O DODATKu: m.mielewczyk@expressy.pl
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Czy deweloperzy 
zwolnią tempo?
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane 
zmiany związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie aktyw-
ności nabywców.
Czy w opinii firm realny 
wpływ na zmianę sytuacji 
rynkowej może mieć np. 
wzrost do 20 proc. wkła-
du własnego do kredy-
tów, brak dopłat w MdM, 
podniesienie stóp procen-
towych i odpływ klientów 
inwestycyjnych, wprowa-
dzenie programu Miesz-
kanie+, czynnik demogra-
ficzny lub rosnące kosz-
ty kredytów i zmniejszają-
ca się zdolność nabywcza 
klientów, albo pogorsze-
nie się sytuacji gospodar-
czej w kraju? Czy dewelo-

perzy myślą o wyhamowa-
niu produkcji mieszkań? 
- Deweloperzy w ostatnich 
miesiącach wprowadzili 
sporo nowej oferty, w da-
nych GUS widzimy spadek 
wydawanych pozwoleń na 
budowę, co w przyszło-
ści powinno się przełożyć 
na mniejszą podaż – uwa-
ża Mirosław Kujawski, czło-
nek zarządu LC Corp S.A.
- Pewnego wyhamowa-
nia oczekujemy od roku 
2018 w związku z wyga-
szaniem MdM oraz wpro-
wadzaniem nowego rzą-

dowego programu ukie-
runkowanego m.in. na wy-
najem lokali – dodaje Wio-
letta Kleniewska, dyrektor 
marketingu i sprzedaży 
w Polnord S.A. - Na decy-
zje zakupowe klientów już 
obecnie przekładają się ta-
kie czynniki jak wzrost wy-
maganego wkładu własne-
go, czy wprowadzony po-
datek bankowy, które pod-
noszą koszt kredytu. Są to 
jednak zmiany, do których 
rynek płynnie się dostoso-
wuje.
- Jeśli gospodarka będzie 

stabilna, dobra sytuacja 
na rynku nieruchomości 
może mieć charakter dłu-
goterminowy – tłumaczy 
z kolei Małgorzata Ostrow-
ska, członek zarządu oraz 
dyrektor pionu marketin-
gu i sprzedaży J.W. Con-

struction Holding S.A. - Na-
leży przygotować się także 
na gorsze dni. Koniec rzą-
dowego programu MdM 
w 2018 roku może w dłuż-
szym terminie spowodo-
wać zmniejszenie aktyw-
ności klientów na rynku 

deweloperskim. Obecnie 
jednak korzystamy z do-
brej koniunktury. W naj-
bliższym czasie planujemy 
rozpoczęcie realizacji ko-
lejnych projektów miesz-
kaniowych m.in. w Gdyni. 
/raf/
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WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 

Nasz market oferuje bogaty asortyment produktów dla 
domu, m.in. materiały budowlane oraz dekoracyjne. Dom 
to jednak nie tylko budynek, ale także jego użytkownicy 
– rodzina. Często klienci przyjeżdżają do nas na zakupy ze 
swoimi bliskimi. Dążymy do tego, aby w naszym sklepie 
każdy klient czuł się dobrze – tak, jak w domu. Bez wąt-
pienia przytulne wnętrze sklepu, dekoracje czy delikat-
na kolorystyka zachęcają do przebywania w markecie, co 
doceniają wszyscy klienci.

- Miła dla oka kolorystyka, pastele i odcienie zieleni – uspo-
kajają, przestronna przestrzeń, wielość dekoracji, a także 
miła i życzliwa obsługa okazująca mi szacunek i życzliwość, 
to wszystko sprawia, że czuję się jak w domu – podkreśla 
Pani Marta, jedna z naszych klientek.

- Lubię tutaj kupować - chodzić po działach, oglądać to-
war, a następnie wybierać ten, który mi najbardziej odpo-
wiada. Wpływ na wybór Leroy Merlin ma także sympatycz-
na atmosfera panująca w sklepie. Zawsze jak tutaj jestem 
w tle gra muzyczka. Wnętrze jest przytulne, dużo tutaj de-
koracji. Klient nie czuje się jak na jakiejś hali czy w wielkim 
magazynie. Miło jest tutaj przebywać. Można powiedzieć, 
że człowiek czuje się u Was jak we własnym domu – opo-
wiada Pani Aleksandra, stała klientka, która lubi nas od-

wiedzać.  

Każdy z członków rodziny znajdzie tutaj coś 
dla siebie: tata różnego rodzaju narzędzia, 
a mama artykuły dekoracyjne, w tym m.in. 
kwiaty, zasłonki, świeczki zapachowe. Mamy 
również coś dla maluchów – kącik dziecięcy, 
stworzony specjalnie dla nich. Dla dzieci za-
kupy są dość męczące, więc zamiast towa-
rzyszyć swoim rodzicom, mogą pobawić się 
lub obejrzeć kreskówkę w przeznaczonym 
dla nich pokoju, który mieści się tuż przy li-
nii kas. Jest to świetne rozwiązanie, ponie-
waż dzięki temu rodzice mogą spokojnie 
kontynuować swoje zakupy. Nic dziwnego, 
że większość klientów docenia funkcjonal-
ność kącika dla malucha.

- Remonty są wyczerpujące, pochłaniają 
wiele czasu i energii. Często trzeba przyjeż-
dżać na zakupy kilka razy dziennie, bo cze-
goś zabraknie. Zwykle są to osoby, które 
mają już dzieci i nie zawsze mają je z kim 
zostawić na czas zakupów u nas, więc za-
bierają je ze sobą. Dla dzieci takie dłuż-
sze zakupy są męczące i mało atrakcyjne. 
I to właśnie z myślą o nich i ich rodzicach, 
został stworzony kącik dla dzieci. Jest to 

idealne rozwiązanie. Dzieci mogą się 
bawić w przyjaznym dla nich miej-
scu, a rodzice spokojnie mogą robić 
zakupy. Niedawno dziecięcy kącik 
został nieco odświeżony i odnowio-
ny. Mam nadzieję, że nowa aranża-
cja spodoba się najmłodszym – wy-
jaśnia Maja Maśkiewicz, Kierownik 
Działu Relacji z Klientami.   

Remontujesz albo budujesz swój wy-
marzony dom? Często odwiedzasz 
markety budowlane? Nie masz z kim 
zostawić swoich pociech na czas za-
kupów? To nie problem dla Leroy Mer-
lin! Jesteśmy przyjaźni rodzinom. Każ-
dy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapra-
szamy serdecznie! 
Dodatkowo pragniemy Państwa zaprosić na zbliża-
jące się Targi Montażystów, które odbędą się już nie-
długo w naszym sklepie. Nadchodząca jesień zachę-
ca nie tylko do remontów, ale również do porządków 
w domu i ogrodzie przed nadejściem zimy. Wrześnio-
wy weekend upłynie pod znakiem wielu atrakcji i pro-
mocji.

W dniach 09-11.09 organizowane będą w Naszym skle-
pie Leroy Merlin Rumia Targi Montażystów. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich klientów, którzy chcieliby dowie-
dzieć się czegoś w temacie świadczenia usług z zakresu 
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, instala-

Poczuj się u nas 
jak w domu!

Leroy Merlin Rumia dba o swoich klientów! Staramy się, aby zakupy u nas były 
przyjemnym doświadczeniem, a nie tylko przykrą koniecznością. Każdy odwie-
dzający nas klient może liczyć na miłe przyjęcie z naszej strony. Doradcy han-
dlowi udzielają fachowej porady i pomagają kupić odpowiedni towar, a nasze 
kasjerki zapewniają sprawną obsługę przy kasie. Przyjazna atmosfera, indywi-
dualne podejście do konsumenta, profesjonalna pomoc w dokonywaniu wy-
boru oraz atrakcyjny asortyment to atuty naszego sklepu, za które ceni nas co-
raz więcej klientów.

cji gazowych. Podczas 
trwania Targów możliwe będzie uzyska-

nie fachowego doradztwa oraz umówienie usługi montażu 
bezpośrednio u montażysty. Na sobotę 10.09 przygotowali-
śmy dla Naszych Klientów warsztaty stolarskie z firmą „Wió-
ry Lecą”, podczas których będzie można nauczyć się pracy 
z drewnem oraz wykonać własnoręcznie przedmioty do użyt-
ku domowego, np. skrzynkę na narzędzia. Niedziela 11.09 to 
czas dla pasjonatów ogrodu. Nasi doświadczeni pracownicy 
pokażą jak należy zadbać o ogród przed zimą, a w tym sa-
mym czasie ich pociechy będą mogły spędzić miło czas pod 
opieką profesjonalnego animatora. Przez cały weekend to-
warzyszyć nam będą atrakcyjne promocje i oferty handlowe 
skierowane do Naszych Klientów. Do zobaczenia – zachęca 
Marcin Kilanowski, kierownik działu drzewnego oraz me-
talowego. Autor: Katarzyna Drzeżdżon

Autorka zdjęć: Katarzyna Drzeżdżon
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Jaką podłogę drewnianą wybrać?
Zaletą gładkich podłóg lakierowanych jest to, że renowacji wymagają one najwcześniej po kilku latach. Deski pokryte lakierem mogą 
być jednak podatne na zarysowania i są bardzo wrażliwe np. na piasek. A warto wiedzieć, że nie można naprawić jedynie fragmentu 
polakierowanej podłogi (wymieniony fragment będzie odróżniał się od pozostałych desek). Poza tym lakier skleja brzegi elementów 
drewnianych, co przy rozsychaniu drewna może być przyczyną pękania lakieru na rantach.

- Przy normalnym użytkowaniu podłóg la-
kierowanych w domach oraz przy właści-
wym dbaniu o nie, cyklinowanie nie będzie 
konieczne przez bardzo długi okres czasu – 
twierdzi Andrzej Sienkiewicz. - Cyklinowa-
nie należy traktować jako ostateczność i sto-
sować dopiero wtedy, gdy inne środki nie 
przynoszą zadowalających rezultatów. Bar-
dzo często podłogi drewniane są użytkowa-
ne przez wiele lat, zazwyczaj więcej niż 10, 
bez cyklinowania – zapewnia.
Podczas mycia podłogi lakierowanej należy 
pamiętać o używaniu jak najmniejszej ilo-
ści wody i o stosowaniu odpowiednich środ-
ków – nie powinny one zawierać tłuszczu. 
W kwestii nakładania środków konserwują-
cych, najlepiej kierować się zaleceniami pro-
ducenta konkretnej podłogi. Producenci za-
zwyczaj wymieniają wprost rekomendowa-
ne środki oraz wskazują zalecaną częstotli-
wość pielęgnacji.
Podłoga olejowana
Jeśli zdecydujemy się na podłogę olejowa-
ną, powinniśmy wiedzieć, że w sklepach do-
stępne są oleje o różnej wytrzymałości na 
ścieranie. W związku z tym inny olej będzie 

odpowiedni do sypialni, a inny np. do biu-
ra o dużym natężeniu ruchu. Zastosowanie 
oleju o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 
zapobiegnie niszczeniu podłogi przez dłuż-
szy czas.
- Podłogi wykańczane są z zastosowaniem 
olejów utwardzanych w technologii UV 
lub olejów naturalnych. Olej UV utwardza 
się pod wpływem promieni UV. Tworzy on 
na powierzchni ochronną powłokę olejo-
wą, zwiększając jej odporność na zabrudze-
nia. Natomiast olej naturalny utwardza się 
w kontakcie z tlenem. Olej naturalny wnika 
w pory drewna impregnując je przed wilgo-
cią oraz uwydatnia naturalne cechy drewna 
– mówi przedstawiciel firmy NOVA Techno-
logie Obiektowe.
Gdy podłogę zabezpieczymy olejem, ewen-
tualne rysy będą zazwyczaj mniej widocz-
ne. Powierzchnia olejowana będzie mniej śli-
ska i będzie miała właściwości antystatycz-
ne. Podłoga olejowana przeważnie wyglą-
da bardziej naturalnie niż podłoga lakiero-
wana. Ważną zaletą podłóg olejowanych jest 
to, że można je poddawać naprawie częścio-
wej, np. punktowo lub miejscowo.  Niestety, 

taka podłoga zazwyczaj szybciej się brudzi, 
a jej renowacja może być wskazana nawet 
po dwóch latach od położenia.
Olejowaną podłogę należy myć zimną wodą 
lub środkami delikatnie natłuszczającymi – 
najlepiej wskazanymi przez producenta. Dla 
niektórych osób uciążliwym obowiązkiem 
jest olejowanie drewna. Producenci zaleca-

ją, by wykonywać je nawet kilka razy w roku, 
ale dużo zależy od intensywności użytko-
wania danego pomieszczenia. W mieszka-
niu wystarczyć może olejowanie raz do roku, 
w pomieszczeniach biurowych dwa razy do 
roku, a w miejscach takich jak np. sklep, od-
powiednie może być olejowanie nawet co 3 
miesiące.     (RP)
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Drewniane 
czy plastikowe
Przymierzając się do zakupu okien, wielu z nas staje z pew-
nością przed dylematem jaki materiał wybrać – drewniane 
czy plastikowe? I zapewne tyle ile osób, tyle i opinii, zwłasz-
cza, że oba rodzaje od lat mają swoich zagorzałych zwo-
lenników. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję, 
warto poznać specyficzne cechy, które charakteryzują oba 
rozwiązania. Jerzy Chrzanowski, ekspert firmy Dobroplast 
wyjaśnia podstawowe różnice i podpowiada na co zwrócić 
uwagę, żeby podjąć świadomą decyzję zakupową.

Nowoczesna stolarka okienna, zarówno ta wy-
konana z drewna, jak i PCV, charakteryzuje się 
obecnie bardzo dobrymi właściwościami i zbli-
żonymi parametrami użytkowymi. Mimo to na-
dal zastanawiamy się, który model okien wy-
brać. I słusznie, bo mimo że kwestią sporną po-
zostaje fakt, czy lepsze są okna drewniane czy 
plastikowe, to różnią się one od siebie kilkoma 
niuansami, które mogą mieć wpływ na ich użyt-
kowanie i ogólny odbiór. Warto więc wcześniej 
poznać te różnice i dostosować wybór do osobi-
stych preferencji.

Drewno czy PCV?
Drewno to naturalny materiał, który cechuje się 
wyjątkowym wyglądem, bogatą kolorystyką i 
usłojeniem, z tego względu przez wielu uwa-
żany jest również za bardzo elegancki, ciepły 
w odbiorze i uniwersalny jeśli chodzi o charak-
ter aranżacyjny. Oprócz walorów estetycznych, 
okna drewniane wykazują bardzo dobre para-
metry użytkowe, a zwłaszcza izolacyjność ciepl-
ną, wytrzymałość i sztywność, co pozwala przy 
ich pomocy tworzyć nawet bardzo duże prze-
szklenia. Jak i inne materiały, również drewno 
posiada pewne minusy. Wadą okien drewnia-
nych jest konieczność cyklicznej konserwacji. 
Może okazać się to pracochłonne i generujące 
dodatkowe koszty, a nie wykonywane systema-
tycznie negatywnie wpłynąć na wygląd i trwa-
łość stolarki. Co więcej, mimo że sam materiał 
jest naturalny, jest on bardzo podatny na działa-
nie wilgoci, dlatego do jego zabezpieczenia wy-
korzystywana jest duża ilość środków chemicz-
nych w postaci impregnatów i farb. Dodatko-
wo, w porównaniu z PCV jest to materiał drogi, 
a więc i podnoszący koszt całej inwestycji.Bio-
rąc pod lupę okna PCV, ich ekonomiczny cha-
rakter to tylko wstęp do listy pozostałych zalet. 

Nowoczesne systemy okienne z PCV niczym nie 
przypominają plastikowych okien z lat 90-tych 
o wątpliwie białej kolorystyce. Dzięki stosowa-
niu przy ich produkcji innowacyjnych technolo-
gii, osiągają one bardzo dobre parametry izola-
cji termicznej i akustycznej, spełniając nawet re-
strykcyjne normy budownictwa energooszczęd-
nego czy pasywnego. Przykładowo okno ENCO-
RE firmy Dobroplast w przypadku zastosowania 
pakietu szybowego o współczynniku przeni-
kania ciepła dla szyby Ug = 0,3 W/m2K z ciepłą 
ramką tworzywową, osiąga współczynnik Uw 
na poziomie jedynie 0,62 W/m2K(dla okna re-
ferencyjnego 1230x1480 mm). Okna wykona-
ne z PCV są również całkowicie odporne na wil-
goć, grzyby, pleśnie, szkodniki i szkodliwe dzia-
łanie czynników atmosferycznych. Nie wymaga-
ją żmudnej konserwacji, drapania, malowania, 
a ich biel pozostaje niezmieniona przez długie 
lata. Co więcej, obecnie dostępne są nie tylko w 
klasycznej bieli, ale również w wielu innych ko-
lorach do wyboru, a nawet w okleinach drew-
nopodobnych, dzięki czemu można dobrać mo-
del pasujący do wnętrza i gustu inwestora. Ma-
łym minusem może być jednak fakt, że nie mo-
żemy zmienić ich koloru, a raz wybrany towarzy-
szy nam do następnej wymiany stolarki. Okna z 
PCV są bardzo trwałe, jednak w dużej mierze od-
powiada za to również ich montaż. Są one bo-
wiem wrażliwe na jakość montażu, a nieprecy-
zyjnie wykonane prace w połączeniu z dużą roz-
szerzalnością cieplną tworzywa może spowodo-
wać szereg niepożądanych usterek. Za manka-
menty plastikowych okien może być uznawana 
niekiedy również ich wysoka szczelność, która w 
mało wietrzonych pomieszczeniach może do-
prowadzać do skraplania się pary wodnej na we-
wnętrznej stronie szyb.   (RP)
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Gorsze czasy dla hipotek
O kredyt hipoteczny jest dziś trudniej niż przed rokiem. Poza tym Polacy coraz mniej chętnie 
zaciągają kredyty mieszkaniowe. Z drugiej strony - deweloperzy wciąż ustanawiają kolejne 
rekordy sprzedaży mieszkań.

Nie będzie to jednak trwać 
wiecznie – ostrzegają ana-
litycy Lion’s Bank.
Jak więc wygląda sytu-
acja na dzień dzisiej-
szy? Trzyosobowa rodzi-
na dysponująca docho-
dem na poziomie 5 tys. zł 
netto może pożyczyć nie-
całe 376 tys. zł (media-
na) w formie 30-letniego 
kredytu – wynika z naj-
nowszych danych. Wynik 
ten jest wyższy niż przed 
miesiącem (o 16 tys. zł), 
ale w ciągu roku zdolność 
kredytowa modelowej ro-
dziny spadła o ponad 70 
tys. zł. 
Do kalkulacji przyjęto, 
że kredytobiorcy zobo-
wiązują się do korzysta-
nia z bankowego rachun-
ku i karty kredytowej, 
a w niektórych bankach 
– o ile jest to niezbędne - 
kupują także dodatkowe 
ubezpieczenie. 

Spadające możliwości za-
dłużania się, to nie jedy-
na zła informacja płyną-
ca z rynku kredytowego. 
Polacy od 3 miesięcy wy-
raźnie mniej chętnie się 
zadłużają. Indeks BIK ba-
dający popyt na kredy-
ty mieszkaniowe pokazu-
je, że znacznie mniej osób 
niż przed rokiem zgłosi-
ło się po dług na własne 
„cztery kąty”. Najnowszy 
odczyt (za lipiec) mówi 
o spadku o 9,5 proc. Aż 
tak wyraźnie zmalała rok 
do roku kwota, o którą 
w sumie wnioskowali po-
tencjalni kredytobiorcy.
O słabych wynikach ak-
cji kredytowej mogą też 
świadczyć dane publi-
kowane przez NBP. Bank 
centralny publikuje in-
formacje o tym ile Pola-
cy są winni z tytułu kredy-
tów mieszkaniowych. Od 
lat statystyki mówią prze-

ważnie o tym, że zadłu-
żenie Polaków z miesiąca 
na miesiąc rośnie. To zna-
czy, że więcej kredytów 
jest udzielanych niż spła-
canych. Co jednak jest in-
formacją niecodzienną, 
to fakt, że Polacy zadłu-
żają się obecnie najmniej 
chętnie od 7 lat, a prze-
cież w tym czasie zdarzały 
się momenty, w których 
kredyty hipoteczne były 
dwa razy droższe niż dziś.
Ankiety przeprowadzo-
ne przez NBP sugerują, że 
w kolejnym kwartale sy-
tuacja wcale nie będzie 
lepsza. W tym kontekście 
zaskakiwać może fakt, że 
deweloperzy wciąż wy-
znaczają kolejne rekor-
dy sprzedaży i liczby no-
worozpoczynanych in-
westycji. Zgodnie z da-
nymi firmy doradczej 
REAS, w II kw. br. dewe-
loperzy sprzedali aż o 18 

proc. więcej mieszkań 
niż w analogicznym 
okresie przed ro-
kiem, a już wtedy 
mieszkań sprze-
dawano dużo. 
Trzeba jed-
nak pamię-
tać, że do-
bra sprze-
daż w du-
żej mierze 
była pom-
powa-
na szybko 
kończący-
mi się pie-
niędzmi 
z programu 
„Mieszkanie 
dla młodych” 
oraz, a może 
przede wszystkim, 
sporą dozą gotówki 
inwestorów poszukują-
cych w miarę bezpieczne-
go sposobu ulokowania 
pieniędzy.

/opr. RaF, 
źródło: Lion’s Bank
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Zwycięstwo w Bitwie War-
szawskiej, zwanej również 
„Cudem nad Wisłą”, ozna-
czało dla Polski i dla całej 
Europy ocalenie przed komu-
nistyczną zarazą. Z tej wła-
śnie okazji w Gdańsku odbyła 
się pierwsza edycja Festiwalu 
Energia Wolności. Impreza 
zrealizowana została pod pa-
tronatem spółki Energa S.A.
Punktualnie o godzinie 17 
przed Stadionem Energa w 
gdańskiej Letnicy zaczęło 
się wielkie granie. Pierwsza 
część koncertu miała cha-
rakter rodzinno-edukacyj-
ny. Było malowanie murali 
i dziecięcy piknik. W dru-
giej, widownię rozgrzewa-
ły ostrzejsze brzmienia - od 
hip hopu, poprzez big-beat i 
rocka, po heavy-metal z fa-
jerwerkami.
Podczas pięciogodzinnego 
koncertu wystąpiło dziesięciu 
znakomitych wykonawców: 
Złe Psy z Andrzejem Nowa-
kiem, 2Tm2,3 i Arka Noego 
z Robertem Friedrichem i 
Dariuszem Malejonkiem, 
KSU, Turbo, Oberschle-
sien, Ania Rusowicz, Eldo, 
Kasia Sawczuk i Wicked 

Heads. Pomimo różnorodno-
ści stylów muzycy znaleźli 
wspólny mianownik – były 
nim wartości patriotyczne i 
chrześcijańskie.
- Festiwal Energia Wolno-
ści zakończył się ogromnym 
sukcesem artystycznym. Tylu 
znakomitych muzyków już 
od dawna w Gdańsku nie 
gościło. Pomimo ogromnego 
zróżnicowania stylistycznego 
wykonawców, wyczuwało się 
w ich repertuarze wspólnotę; 
była nim Polska – mówił po 
koncercie Grzegorz Ksepko, 
Wiceprezes Zarządu Energa 
SA.
Oczywiście muzyka stano-
wiła główny punkt festiwa-
lowego programu. Niebaga-
telny był jednak także aspekt 
patriotyczny imprezy. Stąd 
honorowe patronaty Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Instytutu 
Pamięci Narodowej.
Tegoroczny Festiwal Energia 
Wolności nie był tylko jed-
norazowym upamiętnieniem 
Bitwy Warszawskiej, lecz 
zwiastunem nowej, cyklicz-
nej imprezy kulturalnej.
- Chcemy, żeby nasz Festiwal 

odbywał się co roku 15 sierp-
nia, właśnie tutaj w Gdańsku. 
Przede wszystkim dlatego, że 
Gdańsk jest miejscem szcze-
gólnym, przestrzenią w której 

historia już nie raz się zaczy-
nała – powiedział Krzysztof 
M. Załuski, Prezes Zarządu 
Fundacji Energa. – Mamy 
już konkretne plany co do 

przyszłości Festiwalu. Nie 
chcemy koncentrować się je-
dynie na muzyce rockowej. 
Chcemy również wesprzeć 
inne dziedziny kultury, m.in. 
malarstwo, film, teatr, operę 
i literaturę. Wszak kultura 
jest tym, co spaja naród, co 
daje mu poczucie dumy. Bez 
kultury, tak naprawdę żaden 
naród nie jest w stanie ist-
nieć. To ona – jak w jednym z 
ostatnich wywiadów zauwa-
żył wicepremier prof. Piotr 
Gliński – buduje tożsamość 
narodową i pozycję kraju.  
Festiwal Energia Wolności 
doskonale wpisał się w prio-
rytety nowej strategii mar-

ketingowo-sponsoringowej 
spółek Skarbu Państwa. Te 
priorytety to wspieranie edu-
kacji patriotycznej młodzieży 
oraz rozwijanie jej świado-
mości historycznej. Sponso-
rami pierwszej edycji Festi-
walu Energa Wolności, prócz 
Grupy Energa,  była Grupa 
Lotos oraz Olivia Business 
Centre. Patronat honorowy 
objęli Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytutowi Pamięci Na-
rodowej. Głównymi patrona-
mi medialnymi były Telewi-
zja Polska, Polskie Radio, Do 
Rzeczy i Gazeta Polska. Ko-
lejna edycja już za rok. (BG)

Energa upamiętniła rocznicę „Cudu nad Wisłą”
RELACJA | Arka Noego, Złe Psy, Oberschlesien, KSU, Turbo i Eldo – to tylko niektóre gwiazdy polskiego rocka, które 15 sierpnia 
zagrały na błoniach Stadionu Energa. Ich występ był swoistym hołdem dla bohaterów Polskiej Armii, którzy 96 lat temu po-
bili pod Warszawą bolszewików.
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Kabaret Skeczów 
Męczących w mieście
ZAPOWIEDŹ | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ Kaba-
retu Skeczów Męczących. Spektakl jednej z najbardziej popularnych i rozpozna-
walnych grup kabaretowych w Polsce odbędzie się w piątek, 23 września 2016 roku, 
w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12.

Po niezwykle udanym roku 
2015 Kabaret Skeczów 
Męczących wraca „Pod 
prądem”. Wraca  ze zdwojo-
ną kabaretową mocą. W naj-
nowszym spektaklu nie za-
braknie niczego, z czego zna 
i ceni ich każdy kabaretowy 
widz w kraju. Będą megawa-
ty energii płynącej ze sceny, 
będą uwielbiane przez pu-
bliczność, nietuzinkowe po-
stacie, grane przez Jarosława 
Sadzę, a przede wszystkim 
nowe, nie emitowane w tv 
skecze.To największa dotych-
czasowa produkcja kabaretu. 
Pod prądem ma być też trochę 
pod prąd, nie zabraknie więc 
odważnych treści i elektryzu-
jących tekstów, które zbudują 
potrzebne napięcie.
 Początek o godzinie 18:00. 
Bilety w cenie 45 złotych do-
stępne są w kasie kina oraz 
w Centrum Informacji Tu-
rystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy alei 
Niepodległości 6.    (GB)



Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale 

i dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy 

z nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać 
o dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 

Jak co roku, osoby od-
wiedzające targi będą mia-
ły możliwość zapoznania 
się z szerokim i różnorod-
nym wachlarzem produk-
tów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłu-
żej cieszyć się zdrowiem, 
sprawnością fizyczną oraz 
radzić sobie w codziennym 
życiu. Mile widziane są fir-
my przyjazne seniorom, które 
posiadają w swojej ofercie 
ciekawe propozycje dla osób 
starszych, zarówno dla tych 
aktywnych, jak również dla 
osób niesamodzielnych, wy-
magających wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i arty-
styczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.

- Do współtworzenia pro-
gramu edukacyjno-kultural-
nego zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
Anna Jarosz. Podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły 
się przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na targach. 
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

Druga edycja Kolorowego Festiwalu
RELACJA | W Łebie zorganizowano drugą edycję najbardziej kolorowego wyda-
rzenia tego sezonu.

10 sierpnia na tere-
nie Intercampu miał 
miejsce Kolorowy 
Festiwal, podczas 
którego imprezowi-
cze obrzucali się ko-
lorowym proszkiem 
przy dźwiękach elek-
tronicznej muzyki.
Bazą Kolorowego 
Festiwalu był teren 
Intercampu, gdzie w 

środę 10 sierpnia po-
jawiło się ponad 300 
osób.
W ramach imprezy 
młodzi ludzie ob-
rzucali się koloro-
wym proszkiem przy 
dźwiękach elektro-
nicznej muzyki.
Imprezę prowadził 
DJ Marco Bricke.   
(GB)
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie w Żu-
kowie własnościowe, 3 pokoje 2 
piętro, 64 m2, cena 225 000 tys., 
blisko komunikacja do Trójmiasta, 
kontakt 502 543 091

SPRZEDAM domek murowany, 
ocieplony o pow. 50 m2 na działce 
ogrodniczej, Wejherowo, ul. Su-
charskiego, tel. 602 214 097 

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

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKuP aut złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 
części, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

SPRZEDAM pakiet kursu podsta-
wowego j. włoskiego + płytki cd., 
tel. 602 214 097 

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZuKASZ 
PRACOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

OGŁOSZENIA 
w RAMCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

wyKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

redakcJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 

redaktor nacZeLny: 
Piotr Ruszewski 
dyrektor HandLowy: 
Rafał Laskowski
dZiennikarZe: Grzegorz Bryszewski, 

Rafał Korbut
skŁad: Jacek Wiśniewski
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tel. 796 600 155
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prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issn 2084-6274
wydawnictwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
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redakcJa gdaŃsk: 
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80-219 Gdańsk,

redakcJa weJHerowo: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
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tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

OPIEKuNKĘ do rocznego dziecka 
od października, 500 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

USŁUGI

BIuRO Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbiera-
my dokumenty od klientów z Wej-
herowa, Pucka i okolic, tel. 692 138 
786, e-mail: br.kkrzebietke@gmail.
com, jesteśmy na facebooku

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

uSŁuGI elektryczne, instalator-

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

PROFESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

KOTŁOwNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SAMOTNy, zadbany, 45-latek po-
zna panią do stałego związku, tel. 
786 197 025

SEX sex sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213 Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 
380 W samorobną, z kółkami, 630 
zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM gazowy grzejnik  
wody p przepływowej, Ariston 
Junkiers, cena 170 zł, tel. 510 501 
955

SPRZEDAM drewno opałowe buk, 
dąb, brzoza, tel. 500 640 327

SPRZEDAM organy keyboard 
Yamaha PSR S550. cena 1200 zł, 
tel. 602 214 097 

SPRZEDAM drukarkę fotograficz-
ną – 350 zł tel. 602 214 097 

PRALKI Frania, kawalerka i wi-
rówka 100 zł/sztuka, tel. 506 251 
697

HyDROFOR na 22O v, nieużywa-
ny, 450 zł, tel. 506 251 697

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

SPRZEDAM łyżwy figurowe, bia-

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

KuPIĘ militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okre-
su II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-

ne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 
138

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

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAM krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wej-
herowo

www.gle24.pl
Szukaj nas również na facebooku!

Bądź zawsze
na bieżąco!
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Wygrana z beniaminkiem
PIŁKA NOŻNA | Kontrolując przez niemal pełne 90 minut grę w niedzielnym spotka-
niu przeciw innemu z III-ligowych beniaminków Pogoń odniosła pierwsze zwy-
cięstwo w sezonie.

Wynik otworzył już w 8 mi-
nucie Patryk Pytlak, który 
uderzeniem głową zamienił na 
gola dośrodkowanie Fabiana 
Słowińskiego. W 17 minucie 
wspaniałym strzałem zza pola 
karnego pod poprzeczkę pod-
wyższył Łukasz Kłos. Dwu-
bramkowe prowadzenie usta-
wiło spotkanie i Pogoń mogła 
spokojnie rozgrywać swoje 
akcje. Goście praktycznie ani 
razu nie stworzyli realnego za-
grożenia pod bramką Patryka 
Labudy. Zwycięstwo gospoda-
rzy pozwoliło awansować na 
13 miejsce w ligowej tabeli. 
W trzecim kolejnym meczu 

trener Waldemar Walkusz wy-
stawił nieco inną jedenastkę. 
Do bramki wrócił młodzieżo-
wiec Patryk Labuda a w rezer-
wie pozostał Mateusz Macho-
la. W zestawieniu defensywy 
miejsce zachowali Wesserling, 
Musuła i Szałek a uzupełnił ją 
rzadko grający na lewej stronie 
narzekający na przeziębienie 
Kochanek. W rolę drugiego 
młodzieżowca wcielił się de-
fensywy pomocnik Jakub To-
biaski, który miał przed sobą 
kwartet ofensywnych pomoc-
ników, bo w tym spotkaniu to 
Pogoń miała przede wszystkim 
atakować. Na ławce rozpoczął 
Mateusz Sychowski a jego 
miejsce zajął grający do tej pory 
drugie połowy Fabian Słowiń-
ski. Na skrzydłach pojedynki 
mieli wygrywać Wardziński 
z Pytlakiem. Jedynym napast-

nikiem, podobnie jak w dwóch 
pierwszych spotkaniach, był 
Mateusz Wachowiak. 
Tych kibiców, którzy chcieli 

być świadkami pierwszego, 
III-ligowego zwycięstwa nie 
mogła odstraszyć nawet desz-
czowa aura. Przez całą pierw-
szą połowę siąpiło z nieba 
z mniejszą lub większą inten-
sywnością. Przestało dopiero 
w przerwie meczu, ale wtedy 
Pogoń prowadziła już 2-0.   
(PL)

POGOń LĘBORK - LEŚNIK - MANOwO 2:0 
3. kolejka III ligi, 21 sierpnia 2016 godz. 17 
bramki: Patryk Pytlak (‘8), Łukasz Kłos (‘17) 
Pogoń: Patryk Labuda – Wesserling, Musuła, Szałek, Kocha-
nek – Tobiaski – Wardziński (‘78 Stankiewicz), Słowiński (‘46 
Sychowski), Kłos (‘88 Miszkiewicz), Pytlak (‘66 D. Formela) – 
Wachowiak
Leśnik: Tkacz – Maślanka (‘57 Gorgol), Bień, Ejzygmann, 
Więckowski (‘55 Szostak), Myśliński, Karpiński, Jakubowski, 
Maciukajć (‘81 Bać), Rakowski, Sochaj (‘49 Saganowski) 
żółte kartki: Słowiński, Pytlak (Pogoń) – Maślanka, Więc-
kowski (Leśnik) 
sędziowie: Kamil Rybiński oraz Grzegorz Górski i Sebastian 
Pakuszewski 

Rywalizacja w pływaniu 
długodystansowym
PŁYWANIE | 45 zawodników w 4 kategoriach ry-
walizowało podczas XIII Mistrzostw Lęborka w Pły-
waniu Długodystansowym. Zawody zorganizowano 21 
sierpnia nad jeziorem Lubowidz (plaża „Miron”)

W ramach mistrzostw do 
pokonania był dystans 2000 
metrów.
Nagrody wynosiły odpo-
wiednio: I miejsce – 400zł II 
miejsce – 200zł, III miejsce 
– 100zł. Nagrody wręczyła 
Pani Alicja Zajączkowska i 
Dyrektor CSiR w Lęborku 
Pan Marian Borek.
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale i 
koszulki.
Wręczono również puchar 
najstarszemu i najmłodsze-
mu uczestnikowi zawodów:

- JANUSZ PŁONKA –  
GDYNIA (68 lat)
- DOBROMIR NOWAK –  
STRZEPCZ (14 lat)
Dodatkową nagrodę finan-
sową za pierwsze miejsce w 
kategorii młodzieżowej ko-
biet i mężczyzn ufundował 
Prezes Słupskiego WOPR 
Pan Piotr Dąbrowski.
ORGANIZATORZY:
- Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku- Plaża „Miron”
Beata Bednarczyk
- Drużyna WOPR przy 
CSiR w Lęborku. (CSIR) 

Dofinansowanie 
dla drużyny futsalu
FUTSAL I Team Lębork, drużyna futsalu z Lębork, 
która niedawno awansowała do 1 ligi Polskiej Ligi Fut-
salu otrzymała wsparcie finansowe od Farm Frites Po-
land. Wcześniej lęborska firma dofinansowała także za-
kup strojów sportowych dla drużyny.
Awans do 1 ligii poprzedziły 
kilkuletnie przygotowania 
i tylko jeden sezon gry w 2 
lidze. Udział w rozgrywkach 
1 ligi, gdzie do rozegrania 
zaplanowano 22 spotkania 
przerasta jednak możliwości 
sportowców, którzy samo-
dzielnie utrzymują swoją 
drużynę.
Sportowcy-amatorzy nie 
chcieli czekać na ewentual-
ne dofinansowanie ze strony 
miasta lub powiatu i poszu-
kują pieniędzy za pomocą 
popularnego serwisu finan-
sowania społecznościowego 
wspieram.to. Projekt został 
zamieszczony pod linkiem 
https://wspieram.to/1ligafut-
salu
Celem projektu jest zebranie 
kwoty 94 400 złotych, któ-
ra pozwoli na sfinansować 
udziału drużyny w rozgryw-
kach 1 ligi Polskiej Ligi Fut-
salu.
Niedawno okazało się także, 
że sportowcy mogą liczyć 
na pomoc finansową lo-
kalnych firm. Spółka Farm 
Frites Poland, która jest jed-

nym z największych praco-
dawców w mieście zawarła 
umowę dotyczącą wsparcia 
finansowego drużyny futsa-
lowej w rozgrywkach I ligi 
Polskiej Ligi Futsalu w se-
zonie 2016/2017.
- Nie mogę zdradzić kwoty 
dofinansowania, mogę po-
wiedzieć tylko tyle, że jest 
to znaczące wsparcie, ale nie 
na tyle duże, aby zagwaran-
towało drużynie start w roz-
grywkach. Dlatego kibicuje-
my akcji zbierania funduszy 
dla drużyny - tłumaczy Ka-
tarzyna Majchrzak, rzecznik 
prasowy FFP.
Producent frytek już w ze-
szłym roku (gdy drużyna 
grała w II lidze) dofinanso-
wał zakup strojów sporto-
wych drużyny.
-W związku z tym, że mamy 
własną drużynę piłkarską, 
piłka nożna jest bliska na-
szemu sercu. Cieszymy się, 
kiedy ogólnopolskie sukcesy 
stają się udziałem zawodni-
ków z Lęborka i to w dodat-
ku amatorów - dodaje rzecz-
niczka firmy.  (GB)
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