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„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Statystyki zebrane przez 
Izbę Skarbową w Gdańsku 
wyraźnie wskazują bogace-
nie się wybranych miesz-
kańców naszego wojewódz-
twa. Liczba Milionerów, 
czyli osób, które w zezna-
niach podatkowych zade-
klarowały dochód powyżej 
miliona złotych wciąż ro-
śnie. W 2014 roku takich ze-

znań podatkowych w całym 
województwie było 1046, 
w 2015 liczba milionowych 
zeznań wzrosła do 1371.

Bogacenie się mieszkań-
ców widać także w powie-
cie lęborskim. W 2014 roku 
22 osób rozliczających się 
w US Lębork zadeklarowa-
ło dochód powyżej miliona 
złotych, rok później liczba 
Milionerów wzrosła o czte-
ry osoby.

Jak udało nam się ustalić -  
rekordowy dochód za 2015 

roku wskazany w zeznaniu 
w US Lębork wyniósł po-
nad 5 milionów złotych.

Czasem wysoki dochód 
oznacza także ekstremalnie 
wysoki podatek. W Lęborku 
rekordowy podatek należny, 
który zapłacono za 2015 rok 
wyniósł ponad milion zło-
tych.

Rekordowy zwrot podat-
ku, który odnotowano w US 
Lębork to natomiast kwota 
powyżej 100 tysięcy zło-
tych.

Coraz więcej 
Milionerów
w Lęborku
RAPORT | Aż 26 mieszkańców powiatu lęborskiego zarobi-
ło w ubiegłym roku powyżej miliona złotych. W 2014 roku 
Milionerów było 22.

Milionerzy 
w US Lębork

2012 2013 2014 2015

15 15
22

26



2 gle24.pl/aktualnościCzwartek, 22 września 2016|

REKLAMA                                     U/2016/PR

Elektrośmieci w ciągu 
roku można także oddać 
samodzielnie  w siedzibie 
firmy Remondis w Lębor-
ku, przy ul. Kossaka 91-95 
lub w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Czarnówku. W przy-
padku kupna nowego sprzę-
tu, stary sprzęt tego samego 
typu można oddać sprze-
dawcy.W przypadku małych 
elektrośmieci (których żaden 
z wymiarów nie przekracza 
25 cm) każdy sklep o po-
wierzchni sprzedaży co naj-
mniej 400m2 poświęconej 
sprzedaży sprzętu dla gospo-
darstw domowych, jest obo-
wiązany przyjąć je bez ko-
nieczności zakupu nowego 
sprzętu.Drobne elektrood-
pady można także wyrzucić 

do pojemników, w które wy-
posażone są niektóre sklepy 
wielkopowierzchniowe.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny to m.in.:

• urządzenia gospodarstwa 
domowego (mikrofalówki, 
chłodziarki, odkurzacze, że-
lazka, suszarki, tostery, wagi, 
zegary itp.)

• sprzęt audiowizualny, te-
leinformatyczny (odbiorniki 
RTV, kamery wideo, kom-
putery, drukarki, kalkulatory, 
telefony itp.)

• narzędzia elektryczne 
i elektroniczne (piły, wier-
tarki, maszyny do szycia, 
kosiarki itp.)

• zabawki (kolejki elek-
tryczne, konsole, tory wyści-
gowe itp.) (BG)

W piątek (9.09) kolorowy 
korowód przemaszerował 
ulicą Staromiejska do prze-
szklonej baszty nr 24 przy 
ul. Derdowskiego. Właśnie 
tam Zespół Muzyki Daw-
nej „Incantare” przedstawił 
utwory z okresu renesansu 
i baroku. Po mini koncercie 
do wspólnego tańca wcią-

gnął publiczność Zespół 
Tańca Dawnego La Danza 
Antica. 

W tym samym czasie 
w Auli Jana Pawła II przy 
Sanktuarium św. Jakuba 
Ap. przeprowadzone zostały 
warsztaty piśmiennictwa, pi-
sania gęsim piórem i pieczę-
towania lakiem. To nietypo-

we wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców miasta.

Organizatorem wydarze-
nia był Młodzieżowy Dom 
Kultury w Lęborku, Urząd 
Miejski w Lęborku, Muzeum 
w Lęborku oraz Parafia św. 
Jakuba Ap. w Lęborku

(BG)
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W ramach inwestycji po-
wstanie asfaltowa droga, 
kanalizacja deszczowa, ciąg 
pieszo-rowerowy, zatoki au-

tobusowe oraz rondo.
Przebudowane zostanie też 

oświetlenie. Inwestycja ma 
się zakończyć jeszcze w tym 

roku. Wykonawcą jest firma 
Strabag. Koszt inwestycji to 
ok. 824 tys. zł.

(GB)
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W ramach konwentu oma-
wiano aktualne tematy i za-
dania stojące przed samorzą-
dami.

Marszałek Struk gościł rów-
nież w lęborskim Gimnazjum 
nr 1, gdzie  przekazał Dyrektor 
szkoły, Grażynie Ruszkow-

skiej oraz nauczycielkom, Bar-
barze Cieślak i Annie Rzepa 
gratulacje i wyrazy uznania za 
osiągane przez szkołę wyniki 

oraz prowadzenie ciekawych 
i nietuzinkowych projektów, 
m.in. „Pan Stanisław czyli 
szkoła w kosmosie”. (BG)
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Marszałek Struk w Lęborku
SAMORZĄD | Lęborskich samorządowców odwiedził Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk. 13 września uczestniczył w Konwencie Starosty, Bur-
mistrzów i Wójtów Powiatu Lęborskiego, który odbył się w Starostwie Powiatowym.

Warsztaty tańców dawnych
RELACJA | „Warsztaty i pokazy tańców dawnych” oraz warsztaty z średniowiecznego 
piśmiennictwa i pieczętowania lakiem to impreza tradycyjnie towarzysząca Europejskim 
Dniom Dziedzictwa w Lęborku. W tym roku wydarzenie zorganizowane przez Młodzie-
żowy Dom Kultury wraz z Urzędem Miejskim w Lęborku, Muzeum, oraz Parafią Św. 
Jakuba Apostoła odbyło się 9 września br.

Powstaje ulica Buczka
INWESTYCJA | Trwa budowa ulicy Buczka. Do końca roku ma powstać 450 metrowy 
odcinek ulicy aż do granicy miasta z gminą Nowa Wieś Lęborska.

Zbiórka elektrośmieci
ODPADKI | Jesienny odbiór elektrośmieci odbędzie się 
w dwie soboty września, tj. 17 i 24 września. Mieszkań-
cy muszą jednak telefonicznie zgłosić potrzebę odbioru 
śmieci w firmie pod numerem tel. 59-8622068.
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Projekt „Psi Park. Spotka-
nia i spacery” został zgło-
szony do tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
w Lęborku jako „duży pro-
jekt”, jego wartość oceniono 
na 200 tysięcy złotych.

Pomysłodawcy projektu to 
dwie lęborczanki - Agniesz-
ka Otrząsek (właścicielka 
11-miesięcznego goldena 
Kuki) i Iwona Klawikow-
ska (właścicielka Disla, 
7-miesięcznego buldoga 
francuskiego). Jeśli projekt 
zyska poparcie mieszkańców 
i zostanie zrealizowany to 
będzie to pionierska inwesty-
cja skierowana do posiada-
czy psów.

Autorki projektu podkre-
ślają, ze ich inicjatywa skie-
rowana jest do posiadaczy 
psów, powinna jednak uła-
twić życie wszystkim miesz-
kańcom miasta.

- Chodzi tu przede wszyst-
kim o kwestie bezpieczeń-
stwa, co w rekomendacjach 
dla naszego projektu pod-
kreślili przewodnicy psów 
lęborskiej Komendy - st.asp. 
Mariusz Brzeski i st.sierż. 
Bartłomiej Świtka. Ze wzglę-
du na ogrodzony teren, chro-
nione są nie tylko psy, które 

biegając bez smyczy mogły-
by spowodować kolizję wpa-
dając na ulicę, ale także spa-
cerujący wokół mieszkańcy 
mogą się czuć bezpieczni. 
Pies do nich nie podejdzie. 
Do tego dochodzi kwestia  
kultury i porządku w Psim 
Parku, a także wokół w mie-
ście. Daleko nam do tego, by 
wszyscy właściciele psów 
przejawiali poczucie obo-
wiązku sprzątania po swoich  
pupilach. Tworząc Psi Park 
chcemy mocno uczulać na ten 
problem i mamy nadzieję, że 
z biegiem czasu ten odsetek 

dbających o porządek w mie-
ście będzie rósł - podkreśla 
Agnieszka Otrząsek.

- Pomysł zrodził się po pro-
stu ze zwykłej potrzeby jaką 
miałyśmy my i nasi znajomi 
właściciele psów – nie było 
w naszym mieście bezpiecz-
nego miejsca, gdzie mogły-
byśmy spuścić nasze psy ze 
smyczy, żeby się pobawiły 
i pobiegały. Z takich też za-
pewne powodów w innych 
miastach zaczęto tworzyć 
wybiegi dla psów i psie par-
ki. Doświadczenia innych 
miast będą też dla nas klu-

czowe gdy cho-
dzi o projekt naszego Parku - 
dodaje Iwona Klawikowska.

Psi Park w Lęborku ma 
być podzielony na strefy: dla 
szczeniaków i młodych psów 
oraz dla psów dorosłych. We-
dług założeń będzie to teren 
o powierzchni ok. 3300 m2, 
wyposażony w dwie furtki ze 
śluzą uniemożliwiającą przy-
padkowe opuszczenie terenu 
przez psy. Wybieg będzie 
wyposażony w regulamin 
korzystania z placu, kosze na 
psie odchody z podajnikami 
biodegradowalnych worecz-

ków, ławki oraz urządzenia 
i przeszkody treningowe ta-
kie jak: płotki i koła do prze-
skakiwania, tunel, pochylnie.

Po ustaleniach i spotkaniach 
z mieszkańcami i urzędnika-
mi miejskimi ustalono osta-
teczną lokalizację obiektu 
w Parku Michalskiego. Za-
lety tego miejsca to m.in. 
popularność parku wśród 
posiadaczy psów, lokalizacja 
w ścisłym centrum miasta 
i konieczność tylko częścio-
wego ogrodzenia terenu, co 
może znacznie zmniejszyć 
koszty inwestycji.

- Dzięki oszczędnościom 
na zagospodarowaniu zieleni 
i tylko częściowemu ogro-
dzeniu, możemy większe 
środki przeznaczyć na sprzę-
ty do zabawy i tresury psów 
- zainwestujemy w sprzęty 
z dłuższym okresem gwaran-
cji i pozwalające na długo-
trwałą eksploatację - podkre-
ślają autorki projektu.

Aktualne informacje na te-
mat projektu znajdują się na 
jego profilu na serwisie Face-
book - www.facebook.com/
psiparklebork

(GB)

Psi Park powstanie w Lęborku?
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INICJATYWA | Powstanie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do spacerów, tresury i zabaw z psami. Taki właśnie jest cel projek-
tu „Psi Park. Spotkania i spacery”. który zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Inwestycja zakłada stworzenie placu 
o powierzchni około 3,3 tys. m2 podzielonego na strefy: dla szczeniaków i młodych psów oraz dla psów dorosłych.

Otrzymanie profesjonal-
nego sprzętu oznacza także 
obowiązki. Teraz każdy mecz 
należy w całości umieszczać 
na specjalnym serwerze do 
którego dostęp będą mieli 
wszyscy uczestnicy rozgry-
wek III ligi. Ma to pomóc 
w śledzeniu meczów ligo-
wych rywali, a także ułatwi 
ocenę pracę arbitrów przez 
Kolegium Sędziów.

- Nowa kamera firmy Pa-
nasonic FullHD, którą otrzy-
maliśmy z PZPN
-u wzbogaci nasze 
dotychcza -
sowe działa-
nia w zakre-
sie realizacji 
materiałów 
wideo. Sprzęt 
miał już 
swój debiut 
na meczu 
j u n i o r ó w 
Wojc i echa 
Musuły. Za-
pis posłuży analizie. 
- zaznacza Łukasz 

Hrycyk, z PogońGolTV.
W liście skierowanym 

przez Zbigniewa Bońka do 
prezesa Pogoni znalazła się 
prośba, żeby drużyna nie 
traktowała kamery jako..
prezentu od PZNP

- W dzisiejszych czasach 
dobry zestaw wideo jest pod-
stawowym wyposażeniem 
każdej szanującej się dru-
żyny piłkarskiej. Ten sprzęt 
ma Wam pomóc w rejestracji 
meczów, treningów czy też 

innych zajęć szkolenio-
wych. Nie mamy nic 

p r z e c i w k o 
temu by 
taka kamera 
służyła tez 
do uwiecz-
n i a n i a 

chwil szcze-
gólnych dla Waszego 
Klubu. Takie działania 
przyczynią się do reali-
zacji celów promocyj-

nych i marketingowych 
- czytamy w liście.

(PL)

Kamera dla Pogoni

Prośbę o zajęcie się tema-
tem niebezpiecznego miejsca 
w pobliżu dawnego dworca 
PKS w Lęborku przekaza-
ła nam Pani Maria, która 
mieszka w pobliżu. Czytel-
niczka tłumaczy, że daw-
niej teren ten był zadbany 
i uporządkowany, od kilku 
miesięcy nikt się jednak nim 
nie interesuje. Zaniedbania i 
kradzieże mogą doprowadzić 
do tragedii.

- Ktoś ukradł metalowe prę-
ty zabezpieczające studzien-
ki, w których rosną drzewa. 
Osobiści sprawdziłam, że 
studzienki są wyjątkowo głę-
bokie i w żaden sposób nie 
zostały zabezpieczone. Prze-
cież gdy tam wpadnie jakieś 
dziecko to na pewno nie wyj-
dzie o własnych siłach. Po 
ciemku może tam wpaść tak-
że osoba dorosła i poważnie 
się zranić - podkreśla nasza 
Czytelniczka.

Sygnał o niebezpiecznym 
miejscu przekazaliśmy lę-

borskim policjantom.
- W celu zapobieżenia dal-

szym kradzieżom elementów 
metalowych we wskazanym 
miejscu pojawią się patrole 
prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Lęborku - za-
pewnia sierż. Marta Bącia-
szek z Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku.

Funkcjonariusze tłumaczą 

także, że informacja o po-
wstałym w wyniku dewa-
stacji miejscu zagrożonym 
zostanie pilnie przekazana 
do wiadomości właściciela 
terenu, który zobowiązany 
jest do jego zabezpieczenia.

-Jeśli właściciel terenu po 
otrzymaniu zgłoszenia nie 
wywiąże się ze swojej po-
winności i wbrew swemu 

obowiązkowi nie dokona 
odpowiedniego zabezpie-
czenia miejsca uznanego za 
niebezpieczne dla życia lub 
zdrowia człowieka, to  pod-
legać może karze aresztu 
w wymiarze od 5 do 30 dni 
albo karze grzywny do 5000 
zł - dodaje sierż Marta Bą-
ciaszek.

(GB)

SPRZĘT | Kluby III ligi otrzymały od Polskiego Związku 
Piłki Nożnej kamery wraz z osprzętem. Kamera firmy Pa-
nasonic dotarła też do Lęborka,do Pogoni Lębork  i została 
przekazana na potrzeby klubowej telewizji PogońGolTV.

Niebezpiecznie przy dawnym dworcu
INTERWENCJA |- Ktoś powinien się zainteresować terenem w pobliżu dawnego dworca PKS. Złomiarze ukradli tam 
metalowe pręty zabezpieczające studzienki, w których rosną drzewa. Teraz może tam dojść do tragedii. Studzienki są głę-
bokie, gdyby wpadło tam jakieś dziecko to na pewno nie zdoła wyjść bez pomocy osób dorosłych - zaalarmowała nas Pani 
Maria z Lęborka. Sygnał o niebezpiecznym miejscu przekazaliśmy lęborskim policjantom.
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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

Sekretne życie 
zwierzaków 
domowych
USA/Animacja/Komedia
90 min./

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zosta-
wia swoje ukochane zwierzaki w 
domu, one zajmują się wyłącznie 
tęsknotą za nim, cóż, jest w błę-
dzie. Zwierzaki prowadzą swoje 
własne, osobne życie, pełne 
przygód, intryg i zabawy. A ich 
główne zmartwienie polega na 
tym, aby ludzie nie dowiedzieli 
się o ich sekretnych poczyna-
niach. Kiedy tylko zamykamy za 
sobą drzwi… wreszcie mogą być 
sobą.

Sługi Boże
Polska/ Kryminał/ 100 minut

Z wieży wrocławskiego kościoła 
rzuca się młoda Niemka. Śledz-
two prowadzi doświadczony 
komisarz Warski (Bartłomiej 
Topa). Ku jego niezadowoleniu do 
sprawy zostaje przydzielona także 
Ana Wittesch (Julia Kijowska) - 
niemiecka policjantka o polskich 
korzeniach. Warski nie wie, że 
Ana przyjechała do Wrocławia 
prowadzić jeszcze inne, tajne do-
chodzenie. Wkrótce okazuje się 
że do Wrocławia przybywa także 
wysłannik Watykańskiego Banku 
dr.Kuntz (Krzysztof Stelmaszyk). 
Co łączy samobójstwo niemiec-
kiej studentki, tajne śledztwo Any 
Wittesch i przyjazd wysłannika z 
Watykanu? Zanim zagadka zosta-
nie rozwiązana komisarz Warski 
i Ana Wittesch muszą nauczyć 
się współpracować i wzajemnie 
sobie zaufać. Tymczasem z wieży 
wrocławskiego kościoła rzuca się 
kolejna dziewczyna...

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 Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Do tego 
para się aktorstwem filmo-

wym, pisze popularne felie-
tony, tłumaczy poezję.

Rosjanin z polskim oby-
watelstwem, który przybył 
do Krakowa, po raz pierw-
szy w 1967 r. Mówi o sobie: 
jestem Polakiem z wyboru 
i dodaje przewrotnie, że to 
bardziej komfortowo niż 
być kimkolwiek z przymu-
su. Urodził się w Stawropo-
lu (wtedy Woroszyłowsk), 
na północnym Kaukazie 
w 1940 r. Już w dzieciństwie 
zaczął występować publicz-
nie śpiewając wraz z matką 
na amatorskich koncertach. 
Ukończył średnią szkołę mu-

zyczną w Moskwie, gdzie 
osiadł na stałe i prowadził 
amatorskie chóry.

Później studiował angli-
stykę na Uniwersytecie Mo-
skiewskim. W tym czasie 
występował w kabaretach 
studenckich, w teatrze i upra-
wiał pantomimę. Na drugim 
roku studiów uzyskał stypen-
dium Radia Moskiewskiego 
i rozpoczął studia na filo-
logii polskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Tak zaczęła 
się przygoda z Polską, któ-
ra z czasem przemieniła się 
w drogę życia trwającą do 
dziś. (BG)

ZAPOWIEDŹ | Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata” 
zaprasza na kolejne przed-
stawienie z cyklu „Niedzielne 
spotkania z teatrem”. 2 paź-
dziernika 2016 roku Teatr 
Lalki „Tęcza” zaprezentuje w 
Stacji Kultura przedstawienie 
pod tytułem „Janek Wędrow-
niczek ”. Początek o godzinie 
15:00. 

„Janek Wędrowniczek” to 
sztuka przedstawiająca zabaw-
ne przygody pięcioletniego 
chłopca, który w tajemnicy 
przed mamą wyrusza w świat. 
Tytułowy Janek wędruje w czer-
wonym kapelusiku. Nakrycie 
głowy wzbudza podziw napo-
tkanego stracha na wróble, czar-
nego barana, a nawet koguta. 
Strach-Filip uważa, ze w czer-
wonym kapelusiku wzbudzał-
by respekt u wróbli, niesforny 
baran zgadza się wymienić 
porwany kapelusz na wianek 
z polnych maków, zarozumiały 
kogut nie może odżałować, że 
kapelusz zamiast kurnika – zdo-
bi ludzką głowę. We wszystkich 
napotkanych postaciach mały 
Janek znajduje oddanych przy-
jaciół. Pasterka Kasia ratuje go 
przed rogami czarnego barana, 
Wojtek pomaga chłopcu wycią-
gnąć z wody kapelusik i odpro-
wadza go do młyna. Młynarzo-
wa udziela Jankowi schronienia 
i częstuje go pierogami ze śmie-
taną. Potem Janek dosiada 
osiołka i udaje się w powrotną 
drogę do domu, ale… Prze-
cież Janek ma tyle pomysłów! 
Chciałby znaleźć w lesie kwiat 
paproci i podarować go ukocha-
nej mamie na przeprosiny. Czy 
znajdzie? O tym dowiecie się 
z przedstawienia. Bilety w cenie 
8 złotych dostępne są w Kasie 
Kina przy ulicy Gdańskiej oraz 
w CIT przy alei Niepodległości 
6. Liczba biletów jest ograni-
czona. (uW)

„Janek 
Wędrowniczek”Alosza Awdiejew 

wystąpi w Lęborku
KONCERT | W ramach jubileuszowej trasy w Lęborku zagra i za-
śpiewa Alosza Awdiejew. Koncert odbędzie się w poniedzia-
łek, 3 października 2016 roku. Początek o godzinie 19:00.

Czwartek, 22.09.2016
17:45 - Smoleńsk
20:00 - Zjednoczone stany   
              miłości

Piątek, 23.09.2016
18:00 - Kabaret Skeczów
              Męczących
20:30 -  Sługi boże

SoBota, 24.09.2016
12:30 - Sekretne życie 
             zwierzaków domowych                
             2D - PREMIERA
14:20 - Sekretne życie zwierzaków 
domowych 3D
16:10 - Sekretne życie 
              zwierzaków domowych 2D
18:00 - Sekretne życie 
              zwierzaków domowych 3D
20:00 - Sługi boże

Niedziela, 25.09.2016
9:10 - Sekretne życie zwierzaków
           domowych 2D
10:50 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 2D
12:30 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 3D
20:00 - Koncert Chóru Gospel

PoNiedziałek, 26.09.2016
16:10 - Sekretne życie zwierzaków
             domowych 2D
18:00 - Sekretne życie zwierzaków
             domowych 3D
20:00 - Sługi boże

wtorek, 27.09.2016
16:10 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 2D
18:00 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 3D
20:00 - Sługi boże

Środa, 28.09.2016
16:10 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 2D
18:00 - Sekretne życie zwierzaków 
              domowych 3D
20:00 - Sługi boże

Czwartek, 29.09.2016
16:10 - Sekretne życie zwierzaków
             domowych 2D
18:00 - Sekretne życie zwierzaków
             domowych 3D
20:00 - Sługi boże

Piątek, 30.09.2016
14:20 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 2D
16:10 - Sekretne życie zwierzaków
              domowych 2D
18:00 - Sekretne życie zwierzaków 
              domowych 3D
20:00 - Sługi boże
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JUŻ W NASTEPNYM, PAźDZIERNIkOWYM NUMERZE 

„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

REPORTAŻ PRZYRODNICZY

Cztery 
ściany 
to za 
mało!

kOSMETYk MUSI 
MIEć PRODUCENTA

Na polskim rynku można 
spotkać wiele specyfików, 
które określane są jako „na-
turalne” i według twórców 
i sprzedawców oferują rewe-
lacyjne efekty poprawiające 
urodę. Nawet taki naturalny 
specyfik musi jednak speł-
niać podstawowe wymogi 
legalności. Twórca kosme-
tyku musi więc spełniać wy-
mogi ustawy o kosmetykach 
i zdobyć status producenta 
kosmetyków, firma powin-
na także prowadzić działal-
ność gospodarczą związaną 
z produkcją i dystrybucją 
kosmetyków (nie musi to 
być jednak jedyna forma 
działalności firmy). Produkt 
kosmetyczny powinien być 
także zarejestrowany w ba-
zie CPNP - Cosmetic Pro-
ducts Notification Portal.

Restrykcyjne i konkretne 
przepisy, które wskazują 
sposoby wprowadzenia pro-

duktu na rynek to także efekt 
rozporządzeń unijnych. Ta-
kie przepisy stoją po stro-
nie konsumenta i określają, 
że cała odpowiedzialność 
za jakość i wszelkie moż-
liwe negatywne skutki od-

działywania kosmetyków 
na użytkownika spoczywa 
(w różnym stopniu) na pro-
ducentach lub importerach 
oraz dystrybutorach tych 
produktów. Zgodnie z euro-
pejskimi regulacjami praw-

nymi ponoszą oni wszelkie 
konsekwencje wprowadze-
nia na rynek kosmetyku nie-
spełniającego określonych 
wymagań. 

ZACZNIJ 
OD OPAkOWANIA

Jak rozpoznać prawdziwy 
i profesjonalny kosmetyk od 
nieznanego specyfiku, któ-
ry powstał w tajemniczych 
okolicznościach? Ważne 
będzie opakowanie. Ustawa 
o kosmetykach mówi bo-
wiem wyraźnie, że na opa-
kowaniu muszą się pojawić 
dane o o nazwie handlowej 
kosmetyku, musi się tam 
znaleźć także imię, nazwi-
sko, nazwa i adres produ-
centa. Ogromnie istotny bę-
dzie także skład kosmetyku 
(zwyczajowo skład rozpo-
czyna substancja, której jest 
najwięcej, producent musi 
używać nazw przyjętych 
w Międzynarodowym Na-
zewnictwie Składników Ko-

smetycznych (INCI) i termin 
trwałości określony zwro-
tem „najlepiej zużyć przed 
końcem”. Producent musi 
więc zadbać, żeby kosmetyk 
przechowywany we wskaza-
nych warunkach zachowy-
wał w pełni swoje właściwo-
ści, na opakowaniu musi się 
także znaleźć numer partii 
kosmetyku.

NIE WARTO
WIERZYć NA SłOWO

Producent kosmetyku ma 
prawo twierdzić, że jego 
produkt może na przykład 
znacznie zmniejszyć licz-
bę zmarszczek. Aby taka 
deklaracja była prawdziwa 
i zgodna z polskim prawem 
musi być udowodniona ba-
daniami, które potwierdzą 
właśnie takie działanie spe-
cyfiku. W innym przypadku 
takie słowa są nielegalnymi 
obietnicami bez pokrycia 
i powinny wzbudzać uzasad-
nione obawy u odbiorców.  

Specjaliści podkreślają bo-
wiem, że wprowadzenie ko-
smetyku na polski rynek to 
długi, kosztowny i trudny 
proces. W praktyce od wy-
myślenia składu kosmetyku 
do momentu, gdy znajdzie 
się on w sklepach musi mi-
nąć co najmniej 12 miesię-
cy.

Materiał powstał dzięki 
współpracy z lęborską fir-
mą Profarm. Publikacja jest 
odpowiedzią na pojawienie 
się na lokalnym rynku spe-
cyfików udających kosme-
tyki, które sprzedawane są 
bez odpowiednich zezwoleń 
i niezbędnych badań. Wspo-
mniane specyfiki trafiają na 
rynek w opakowaniach prze-
znaczonych do pobierania 
moczu do badań laboratoryj-
nych.

Zdrowie nie znosi ryzyka
Chcesz mieć pewność, ze kosmetyk jest bezpieczny i rzeczywiście oferuje efekty o których producent wspomina na opakowaniu? 
Rozwiązanie jest proste - musisz wybrać legalny kosmetyk, firmy, która posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i zrealizowała jego 
badania. Każde inne rozwiązanie to pewne kłopoty, w wersji pesymistycznej grożą Ci nawet długotrwałe problemy zdrowotne.



NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości 
           

DEWELOPERZY  |  DOMY  |  OGRODY  |  WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ  |  KREDYTY

& wnętrza

Cztery 
ściany 
to za 
mało!
SAMo MieSZKANie To Nie 
WSZySTKo - DZiŚ KlieNToM Nie 
WySTArCZAJą CZTery ŚCiANy 
i SufiT. oCZeKuJą ZAGoSPo-
DAroWANeGo, eSTeTyCZNeGo 
oToCZeNiA, MAłeJ iNfrASTruK-
Tury, DoBryCh DróG DoJAZDo-
WyCh i Wielu iNNyCh rZeCZy. 
DeWeloPerZy MuSZą Się WięC 
STArAć, By ZASPoKoić CorAZ 
WięKSZe WyMAGANiA. 

Obsługa 
w zakresie 

BHP i p.poż. 

9

8

Jak dodać 
stylu 

łazience?
10
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Przedsiębiorstwo jest 
dziełem asp. poż. Marii 
Rzepińskiej. Początko-

wo MAWI był to nieduży ser-
wis sprzętu gaśniczego. Póź-
niej firma rozpoczęła sprzedaż 
sprzętu i wyposażenia gaśni-
czego, następnie wprowadziła 
do oferty artykuły BHP. 
- Kolejnym ważnym krokiem 
było stworzenie własnego 
warsztatu, który mogliśmy 
unowocześnić i wyposażyć, co 
wiązało się z podwyższeniem 
jakości oferowanych przez nas 
usług i poprawę warunków 
pracy – wyjaśnia  Maria Rzepińska, 
właścicielka firmy. - Posiadając wła-
sny lokal mamy możliwość prowa-
dzenia specjalistycznych szkoleń. 
Przez kolejne lata działalności firma 
rozwinęła się. Rynek przez lata ule-
gał wielu zmianom, w myśl których 
firma dostosowywała się, spełniając 

rosnące z czasem potrzeby i oczeki-
wania  klientów. W trakcie zmienia-
jących się wielokrotnie przepisów 
p.poż. właścicielka i pracownicy 
musieli wyjść naprzeciw temu pro-
blemowi i służyć szeroko pojętym 
doradztwem i dostosowaniem usług 
do nowych wymagań.
Obecnie MAWI jest jedną z najwięk-

szych firm w branży p.poż i BHP na 
rynku, zapracowała sobie na zaufanie 
klientów. 
- Do sukcesu nie ma żadnej windy, 
trzeba iść po schodach – podsumo-
wuje Maria Rzepińska. - Wymienia-
jąc w kilku słowach, co składa się 
na poszczególne ich stopnie, byłyby 
to na pewno: rzetelność, solidność, 

uczciwość, stabilność 
cen, zaufani pracownicy, 
profesjonalne doradztwo 
i wszystko to, co gwarantuje 
zadowolenie klientów. A je-
śli klient jest zadowolony 
z naszych usług to później 
będzie do nas wracał. Ni-
ska cena nie jest jedynym 
wyznacznikiem sukcesu – 
często ważniejsza jest jakość 
świadczonych usług, wiedza 
pracowników, fachowość. 
To wszystko też ma swoja 
wartość. Dlatego wielu 
klientów woli zapłacić nieco 

więcej, ale nie mieć później problemu 
np. z serwisem. My przez te lata wy-
pracowaliśmy sobie znakomite kon-
takty z producentami sprzętu, dlatego 
teraz możemy zaoferować zarówno 
konkurencyjne ceny, najwyższą ja-
kość i pełen zakres serwisowania 
przez całą dobę oraz doradztwa.

Kompleksowa obsługa 
w zakresie BHP i p.poż. 
Kompleksowa ob-
sługa, doradztwo 
w zakresie zabez-
pieczenia i profi-
laktyki p.poż. i BhP 
oraz szeroki wybór 
profesjonalnego 
sprzętu oferuje 
działająca już od 25 
lat firma P.P.h.u. 
MAWi mieszcząca 
się w redzie. 

P.P.H.U. MAWI
Reda, ul. Cechowa la
Warsztat: Reda, ul. Rzeczna 2a
tel. 58 678-50-36
tel./fax 58 678-50-44
tel. kom. O 501-077-234
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Cztery ściany to za mało!
Samo mieszkanie to nie wszystko - dziś klientom nie wystarczają cztery ściany i sufit. oczekują 
zagospodarowanego, estetycznego otoczenia, małej infrastruktury, dobrych dróg dojazdowych 
i wielu innych rzeczy. Deweloperzy muszą się więc starać, by zaspokoić coraz większe wymagania. 

Skończyły się czasy, gdy 
każde mieszkanie było 
niemal natychmiast 

sprzedawane. Klienci, mając 
duży wybór, stali się bar-
dziej wymagający. Oczekują 
zapewnienia dodatkowego 
bezpieczeństwa, wspólnych 
terenów i miejsc rozryw-
kowych i sportowych (np. 
siłownia, ogród, plac zabaw, 
itp.), kupując mieszkanie 
sprawdzają, co znajduje się 
w pobliżu, czy blisko są skle-
py, dogodny dojazd, dobre 
drogi, przedszkola, szkoły, 
itd. 
Jak zatem deweloperzy za-
spokajają te potrzeby klien-
tów? Czy projektując i budu-
jąc kolejne osiedla biorą pod 
uwagę te dodatkowe elemen-
ty, które dla kupujących stały 
się bardzo istotne?

JUSTYNA GLAZAR
Kierownik Centrum Promocji
Grupa Inwestycyjna Hossa SA:

- Poszukiwanie mieszkania często zaczyna się od wyboru odpo-
wiedniej lokalizacji, z której droga dotarcia do centrum miasta 
nie jest dłuższa niż 15 minut. Istotnym czynnikiem jest rozwinięta 
infrastruktura drogowa i zapewniona komunikacja miejska. W naj-
bliższym otoczeniu powinny funkcjonować podstawowe sklepy 
i usługi, placówki edukacyjne i gabinety lekarskie.
Nowoczesne osiedla przyszłości to przemyślana przestrzeń miej-
ska z wydzielonymi strefami na mieszkalną i publiczną, z miejskimi 
skwerami z handlem i usługami oraz terenami do rekreacji. Do-
brym przykładem przestrzeni o miejskim charakterze jest realizo-
wane przez Hossę osiedle Wiczlino - Ogród z kameralną zabudo-
wą, nowoczesną architekturą i praktyczną pierzeją usług, zadbaną 
zielenią oraz zewnętrznymi miejscami parkingowymi. Wszystkie 
budynki dysponują podziemną halą garażową połączoną z pozo-
stałymi kondygnacjami cichobieżną windą.

JULIA łASZkIEWICZ, 
członek zarządu 
EKOLAN S.A.:

- Już wiele lat temu, rozpoczynając budo-
wę gdyńskich Apartamentów na Polanie, 

wiedzieliśmy, że o wyjątkowości tej inwe-
stycji zdecyduje – obok lokalizacji, klasy archi-

tektury i jakości realizacji – pomysł na aranżację jej plenerowej 
części. Powstał wewnętrzny ogród ze ścieżkami spacerowymi 
i miejscami wypoczynku, bez ruchu samochodowego, który 
został skierowany do podziemnych hal garażowych. Na uboczu 
osiedla jest boisko sportowe do dyspozycji mieszkańców. 
Podobne myślenie towarzyszyło nam przy realizacji gdańskiego 
osiedla Talosi, inspirowanego stylem skandynawskim. Z myślą 
o dzieciach przygotowaliśmy coś wyjątkowego: edukacyjną 
strefę zabaw Kids Club, znajdującą się w budynku i dostępną dla 
mieszkańców. Na osiedlu będzie również zaaranżowana strefa 
piknikowa, w której mieszkańcy będą mogli urządzić piknik dla 
rodziny i przyjaciół.
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W zamkniętej czterema ścia-
nami przestrzeni tkwi ogrom-
ny potencjał aranżacyjny. 
Wbrew pozorom wystarczy 
niewiele wysiłku aby stworzyć 
centymetry pełne niezwykłych 
doznań.
Podczas urządzania pokoju 
kąpielowego często zapo-
minamy, że oprócz wygody 
potrzebujemy czegoś więcej. 
Tylko w pięknie prezentują-
cym się wnętrzu prawdziwie 
odpoczywamy. Mówiąc odrobinie 
kolokwialnie w zgranej stylizacji nic 
nam nie przeszkadza, nic nie wydaje się 
niedopasowane, wszystko ze sobą „gra”. 
W projektowaniu łazienki nie ma nic 
skomplikowanego. Razem z Elita, pro-
ducentem mebli i armatury łazienkowej, 
odkryliśmy sekret stylowych łazienek.
Jak podnieść walory estetyczne w ła-
zience? Kluczem do aranżacyjnego 
sukcesu jest spójność. Nie wybierajmy 

do łazienki różnej armatury czy mebli. 
Mało spójne komponenty zburzą har-
monię i nie pozwolą nam na pełen re-
laks. Wybierajmy też stonowane kolory, 
które przełamiemy ciekawymi płytkami 
czy wodoodporną i nieścieralną far-
bą. Jeden mocny akcent w zupełności 
wystarczy.
W nowoczesnych łazienkach sprawdzą 
się meble z wysokim połyskiem, w tra-
dycyjnych drewniane. Niezależnie jed-
nak od stylu wybierajmy meble najwyż-

szej jakości – odporne na trudne 
warunki panujące w łazience. 
Meble dedykowane do łazien-
ki są zdecydowanie trwalsze. 
Wszystkie elementy od zawia-
sów po fronty są przygotowane 
na wilgoć i ciepłą parę. Dlaczego 
ma to wpływ na estetykę? Na 
meblach nie powstaną nieładne 
odbarwienia, a w zawiasach nie 
zamieszka rdza. Dzięki temu 
meble będą prezentować się nie-
nagannie przez długie lata.

Stylowa łazienka to taka, w której 
wszystko ma swoje miejsce. Kosmetyki, 
suszarka czy szczotka do włosów są dys-
kretnie schowane, tak aby nie zburzyć 
harmonii panującej we wnętrzu. Dlatego 
w dobrze zaprojektowanej łazience nie 
może zabraknąć wygodnych, pojemnych 
szafek z przegrodami. Porządek ma 
istotne znaczenie w podnoszeniu walo-
rów estetycznych.
(opr. raf, źródło: homebook)

Jak dodać stylu łazience?
Szybki poranny prysznic na rozbudzenie, pospieszny makijaż a także gorąca kąpiel wieczorem 
– z tym najczęściej kojarzy nam się łazienka. Tymczasem pokój kąpielowy może być czymś 
więcej, niż tylko miejscem codziennej pielęgnacji. 
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Meble z palet
  - ekologia i oryginalność

Od pewnego czasu modne są meble z pa-
let. I nic dziwnego - palety są bowiem 
wdzięcznym materiałem i łatwo można 
z nich wykonać wiele przedmiotów domo-
wego użytku. Takie meble mają wiele zalet. 
Są tanie, trwałe, niepowtarzalne, 
a do tego ekologiczne. Można 
we własnym zakresie, bez 
dużego wysiłku, stworzyć 
nowy mebel niewielkim 
kosztem. 
Meble z palet nadają się 
do domu, ale szczególnie 
popularne są do ogrodów 
i na tarasy oraz balkony. 
A dlaczego stały się tak popularne? Przede 
wszystkim są tanie, paleta kosztuje (w za-
leżności od rozmiaru) od 10 do 40 zł. 
Meble z nich wykonane są Praktyczne 

i oryginalne, a w dodatku można je wy-
konać samemu i to bez konieczności uży-
wania wyspecjalizowanych narzędzi. Poza 
tym palety mają taką konstrukcję, że ich 
budowa umożliwia niemal nieograniczo-
ne możliwości aranżacyjne. Można więc 
z nich zrobić np. stół, krzesła, łóżko, stolik 
kawowy, ławę, stolik pod telewizor, a na-
wet wieszak na ubrania. Wszystko zależy 
od pomysłu i starannego wykonania. 
Rafał Korbut

Meble z recyklingu? A czemu 
nie! Starannie wykonane sta-
ną się zarówno praktycznym 
wyposażeniem pokoju lub 
ogrody, ale też nietuzinkową 
ozdobą. 

Deweloperzy będą 
mniej budować?
hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane 
zmiany związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie ak-
tywności nabywców. Czy w opinii firm realny wpływ na zmianę 
sytuacji rynkowej może mieć np. wzrost do 20 proc. wkładu 
własnego do kredytów, brak dopłat w MdM, podniesienie stóp 
procentowych i odpływ klientów inwestycyjnych, wprowadze-
nie programu Mieszkanie+, czynnik demograficzny lub rosnące 
koszty kredytów i zmniejszająca się zdolność nabywcza klien-
tów, albo pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju? Czy 
deweloperzy myślą o wyhamowaniu produkcji mieszkań?

Mirosław Kujawski, 
członek zarządu 
LC Corp S.A.:
Deweloperzy w ostatnich 
miesiącach wprowadzili sporo 
nowej oferty, w danych GUS 
widzimy spadek wydawanych 
pozwoleń na budowę, co 
w przyszłości powinno się 
przełożyć na mniejszą podaż.

Wioletta Kleniewska, 
dyrektor marketingu 
i sprzedaży w Polnord S.A.:
Pewnego wyhamowania 
oczekujemy od roku 2018 
w związku z wygaszaniem 
MdM oraz wprowadzaniem 
nowego rządowego programu 
ukierunkowanego m.in. na 
wynajem lokali. Na decy-
zje zakupowe klientów już 
obecnie przekładają się takie 
czynniki jak wzrost wymaga-
nego wkładu własnego, czy 
wprowadzony podatek ban-

kowy, które podnoszą koszt 
kredytu. Są to jednak zmiany, 
do których rynek płynnie się 
dostosowuje.

Małgorzata Ostrowska, 
członek zarządu 
J.W. Construction 
Holding S.A.:
Jeśli gospodarka będzie stabil-
na, dobra sytuacja na rynku 
nieruchomości może mieć 
charakter długoterminowy. 
Należy przygotować się także 
na gorsze dni. Koniec rządo-
wego programu MdM w 2018 
roku może w dłuższym termi-
nie spowodować zmniejszenie 
aktywności klientów na rynku 
deweloperskim. Obecnie 
jednak korzystamy z dobrej 
koniunktury. W najbliższym 
czasie planujemy rozpoczęcie 
realizacji kolejnych projek-
tów mieszkaniowych m.in. 
w Gdyni.  /raf/
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Forum odbędzie się 29 
września 2016 r. o godzinie 
16:30 w Kaszubskim Inku-
batorze Przedsiębiorczości. 
W programie Forum znajdu-
ją się prelekcje: „Pomorskie 
ROPy dla Pomorza, Polski 
i Europy” oraz „Społeczna 
Odpowiedzialność - wpro-
wadzenie, korzyści dla 
biznesu i organizacji poza-
rządowych”. Wygłoszą je 
zaproszeni goście: Marek 
Olechnowicz, przewodniczą-
cy Pomorskiej Rady Orga-
nizacji Pozarządowych oraz 
Monika Hinc, Forum Inicjo-
wania Rozwoju. Sprawoz-
danie z mijającej trzyletniej 
kadencji Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Lę-
borskiego przedstawi Janusz 
Pomorski, sekretarz ROPPL.

Organizatorzy zaprasza-
ją do  udziału w spotkaniu 
organizacje pozarządowe, 
przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, 
lokalnych przedsiębiorców, 
a także osoby zainteresowane 
tematyką.

Aby zgłosić kandydaturę do 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Lęborskiego 

należy wypełnić kartę zgło-
szenia kandydata i przesłać 
do 22 września 2016 roku 
na adres biura ROPPL, które 
mieści się przy. ul. Krzywo-
ustego 1 pokój 135 lub do-
starczyć osobiście.

Każda organizacja wyzna-
cza jednego przedstawiciela, 
który ma prawo do odda-
nia głosu na kandydatów do 
ROPPL. Osoba biorąca udział 
w głosowaniu w imieniu or-
ganizacji, musi przedstawić 
odpowiednie upoważnienie 
przed Forum w rejestracji. 
Zgłoszenia należy przesłać 
do 26 września 2016 roku na 
adres mailowy: magdalena.
pipka@gmail.com lub złożyć 
osobiście w biurze Stowa-
rzyszenia EDUQ Lębork, ul. 
Krzywoustego 1/135.

Wydarzenie organizowa-
ne jest w ramach projektu 
„Biznes i NGO – społeczna 
odpowiedzialność w powie-
cie lęborskim” realizowa-
nego przez Stowarzyszenie 
EDUQ jako zadanie publicz-
ne współfinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Lę-
borku i Miasto Lębork.

(BG)

Wybory do Rady Organizacji 
Pozarządowych
ZAPOWIEDŹ | 29 września odbędzie się Forum Subre-

gionalne „Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność” w Lę-
borku. Podczas forum odbędą się wybory do Rady Organiza-
cji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego nowej kadencji.



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 pania 
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)
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W sobotę 10 września dy-
żurny lęborskiej policji został 
poinformowany o odnalezie-
niu ciała mężczyzny w kom-
pleksie leśnym w pobliżu 
łebskich wydm. Na miejsce 
skierowani zostali policjanci, 
którzy zabezpieczyli miejsce 
i ślady zdarzenia, sporządzili 
oględziny i zebrali dowody 
oraz ustalili tożsamość dena-
ta . Okazał się nim 55–letni 
mężczyzna bez stałego miej-
sca zamieszkania. Przepro-
wadzone przez mundurowych 
czynności i sekcja zwłok wy-
kazały, że mężczyzna został 
pobity, a następnie uduszony.

Podejrzany o dokonanie 
zabójstwa mężczyzna został 
zatrzymany. Jak ustalili śled-
czy, w nocy z 9 na 10 wrze-
śnia znajomy denata, 31–letni 
bezdomny spożywał z nim 
alkohol. Chwilę potem obaj 
przemieścili się w okolice 
wydm, gdzie doszło prawdo-

podobnie do kłótni, w wyniku 
której 31-latek pobił 55-latka, 
a następnie go udusił.

Zatrzymany 31-latek usły-

szał już zarzut zabójstwa. 
Prokurator zawnioskował 
o zastosowanie wobec niego 
tymczasowego aresztowania. 

Za zabójstwo grozi mu kara 
nawet dożywotniego pozba-
wienia wolności.

(BG)

Zabił bezdomnego?
POLICJA | Lęborscy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zbrod-
nię na 55-latku, do której doszło w Łebie. Okazał się nim 31-letni mężczyzna bez 
stałego miejsca zamieszkania, który pobił i udusił swojego znajomego. Sprawca 
usłyszał już zarzuty zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara 
nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

fo
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Do zdarzenia doszło w nocy 
z 9 na 10 września. Zgłosze-
nie o wybuchu bankomatu 
policja otrzymała około go-
dziny 3 w nocy. Wybuch miał 
być tak silny, że części ban-
komatu znaleziono w dużej 
odległości od urządzenia - 
w pobliżu sklepu i parkingu.

Według nieoficjalnych i nie-
potwierdzonych przez policję 
informacji - w kasetce mogła 
znajdować się kwota prawie 
miliona złotych.

Na miejscu zdarzenia pra-

cowała ekipa dochodzenio-
wo-śledcza. Zabezpieczono 
ślady, funkcjonariusze dys-
ponują także nagraniem mo-
nitoringu znajdującego się 
w sklepie.

Wybuch bankomatu może 
być związany ze spalonym 
samochodem VW Passat, 
który został znaleziono w po-
bliżu miejscowości Charbro-
wo. Prawdopodobnie wła-
śnie tego samochodu używali 
sprawcy. Pojazd mógł być 
wcześniej skradziony. (BG)

Złodzieje wysadzili 
bankomat
KRADZIEŻ | Nieznani sprawcy ukradli kasetkę z pie-

niędzmi z bankomatu wolnostojącego w pobliżu Polo Mar-
ketu w Łebie. Aby dostać się do kasetki złodzieli podłożyli 
w urządzeniu ładunek wybuchowy i zdetonowali go.
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Energa znalazła się na 49. 
pozycji X edycji rankingu 500 
Największych Firm Europy 
Środkowo-Wschodniej przy-
gotowanego przez „Rzeczpo-
spolitą” i firmę Deloitte. Fir-
ma osiągnęła wyniki, które 
uplasowały ją o cztery miej-
sca wyżej niż w zeszłym roku 
i tym samym pierwszy raz w 
historii rankingu weszła do 
grona 50 największych firm 
europejskich w naszym re-
gionie. Listę otwiera polski 
PKN Orlen. PGE zajmuje 10. 
pozycję, Tauron – 24., a Enea 
– 59. Ranking porównuje 
wysokość przychodów osią-
gniętych przez poszczególne 
firmy w 2015 roku. Energa 
o ponad 2 proc. zwiększyła 
osiągnięte w tym czasie przy-
chody. 

Z kolei w rankingu „Rzecz-
pospolitej” 500 największych 
polskich firm Energa zajmuje 
19. pozycję, a według zesta-
wienia tygodnika „Wprost” 
– jest 10.  największą firmą 
z polskim kapitałem. Ener-
ga jest także 5. największym 
płatnikiem podatku dochodo-

wego i 5. największym inwe-
storem w kraju.

Według Indeksu Patrioty-
zmu Polskiego Biznesu przy-
gotowanego przez „Rzecz-
pospolitą” Energa jest na 8. 
pozycji w kategorii polskiej 
firmy wspomagającej finanso-
wo działalność prospołeczną.

Grupa Energa od lat notuje 

stabilne wyniki finansowe. 
W I półroczu 2016 r. - mimo 
trudnych i zmieniających się 
warunków rynkowych - wy-
pracowała prawie 5 mld zł 
przychodów oraz ponad 1 
mld zł zysku EBITDA. Od-
notowana za ten okres strata 
netto była efektem jednorazo-
wych odpisów i nie wpłynęła 

na sytuację finansową Grupy. 
O dobrej pozycji finansowej 
świadczą również ratingi 
renomowanych instytucji. 
Agencja ratingowa Fitch 
przyznała spółce długoter-
minową ocenę na poziomie 
„BBB” ze stabilną perspek-
tywą, długoterminowy rating 
agencji Moody’s to Baa1, a 

jego perspektywa również 
jest stabilna.

Energa jednocześnie kon-
sekwentnie realizuje ambitny 
program inwestycyjny. W I 
półroczu 2016 r.  nakłady na 
inwestycje wyniosły prawie 
0,8 mld, a w ciągu ostatnich 
pięciu lat osiągały średnio 
poziom 1,8 mld zł rocznie. 

Najważniejszym obszarem 
prowadzonych w Grupie 
inwestycji jest dystrybucja 
energii elektrycznej, na którą 
Energa przeznacza zdecy-
dowaną większość swoich 
wydatków. Efektem jest po-
prawiająca się na przestrzeni 
ostatnich lat niezawodność 
dostaw energii. Od 2014 roku 
średni czas awarii na odbior-
cę skrócił się o 35 proc., na-
tomiast średnia częstotliwość 
awarii na odbiorcę obniżyła 
się z poziomu 1,7 do 1,3.

Energa - według Indeksu 
Patriotyzmu Polskiego Bizne-
su - jest na 18. pozycji wśród 
polskich firm przeznaczają-
cych najwięcej na badania 
naukowo-techniczne.

W ostatnich latach było to 
średnio od 120 do 180 mln 
zł rocznie. Za najbardziej 
perspektywiczne innowacyj-
ne kierunki rozwoju spół-
ka uznaje smart grid, smart 
city, magazynowanie energii 
i zarządzanie jej zużyciem, 
mobilność elektryczną oraz 
nowe technologie wytwarza-
nia energii. (BG)

Energa wśród największych firm 
fo

t. 
En

er
ga

RANKING | Energa zajęła 49. miejsce na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka osiągnęła najwięk-
szy wzrost przychodów wśród krajowych firm energetycznych i jako jedyna poprawiła pozycję w rankingu.
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SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4  pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle , cena 
340 tys. Tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

DO WYNAJĘCIA

Do WyNAJęCIA mieszkanie 4 
pokojowe w domku. Osobne 
wejście, Rumia 1100 zł/mies. 
Tel: 600-377-408

WyNAJmę mieszkanie 4 poko-
jowe w Rumi, oddzielne w dom-
ku 1100 zł/mies plus media, 
kaucja zwrotna 1000 zł, wolne 
od X. Tel: 600-377-408

WyNAJmę nową kawalerkę 
w domku z działką. Gdynia, 
Mały Kack, bez czynszu, opłaty 
1000zł/mies plus media, kaucja 
1000zł, idealna lokalizacja. Tel: 
504-890-877

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789345593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

oPIEKuNKę do rocznego 
dziecka od października, 500 zł, 
29 godz/tydz, tel. 505-567-034

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

redakcJa
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

redaktor nacZeLny: 
Piotr Ruszewski 
dyrektor HandLowy: 
Rafał Laskowski

dZiennikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut
skŁad: Jagoda Lezner

sekretarZ ds. 
adMinistracyJnycH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
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
tel. 793 311 155

biuro rekLaM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
druk Express Media, Bydgoszcz
nakŁad 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

redakcJa gdaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 736 16 92

redakcJa weJHerowo: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

oPAKoWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

PRofESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

JEStEm kawalerem po 40- tce. 
Poznam Panią brunetkę lub sza-
tynkę. Tel: 692-915-998

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAm drewno do CO 
i gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SPRZEDAm fotel rozkladany 
cena 350zl do negocjacji tel 
517159871 

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SPRZEDAm mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

KuPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm leżaczek bujaczek 
50 zł, matę edukacyjną 50 zł, 
krzesełko do karmienia 100 zł, 
505-567-034

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.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

SZuKASZ 
PRACoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

oGŁoSZENIA 
W RAmCE

już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

WyŚLIJ mmSa!
ExP.RoZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?
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Grupa 2005/2006 przeszła 
w letniej przerwie reformę. 
Z całym rocznikiem pod 
skrzydła Pogoni przyszedł 
z UKS-u Trójka Lębork tre-
ner Andrzej Małecki. Do-

łączyli do niego zawodnicy 
Pogoni trenujący dotychczas 
u trenera Piotra Długiego. 
Cel? Zebranie najlepszych 
piłkarzy z rocznika w jed-
nym zespole. Drużyna w se-

zonie 2016/2017 gra pod na-
zwą Pogoń/Trójka Lębork 
w gdańskich rozgrywkach 
junior D2. Większość zawod-
ników na co dzień chodzi do 
klasy sportowej w SP3. Do-

bry początek sezonu to także 
efekt solidnych przygoto-
wań. W sierpniu zawodnicy 
dwukrotnie uczestniczyli 
w obozie dochodzeniowym 
na bazie Szkoły Podsta-

wowej nr 3. Na pierwszym 
zgrupowaniu pracowano 
głównie nad wytrzymałością 
i siłą, na drugim szlifowana 
była sprawność i technika. 
Specjalistyczne treningi 

zaliczyli także bramkarze. 
Przerywnikiem w obozo-
wym życiu były zajęcia 
z ZUMBY z Panią Izabelą 
Grzenkowicz.

(BG)

Dobry sezon młodych piłkarzy
PIŁKA NOŻNA| Bardzo dobrze rozpoczęli sezon w rozgrywkach junior D2 młodzi piłkarze Pogoni/Trójki Lębork. Zawodnicy 
trenera Andrzeja Małeckiego wygrali wszystkie swoje mecze (4:0 z AP KP III Gdynia, 3:0 z Kaszubami Połchowo i 3:0 z Gryfem 
Wejherowo) i z bilansem 10 bramek zdobytych, 0 straconych zajmują wraz z jedynką Reda 1. miejsce w tabeli.

kADRA POGOń/TRóJkA
LębORk ZGłOSZONA 
DO ROZGRYWEk:

PATRYK BANDROWSKI, JAKUB 
BlADOSZEWSKI, OlIWIER DA-
WIDOWICZ, MIKOłAJ DEglER, 
PIOTR DERBA, MAKSYMIlIAN 
DUDCZAK, NIKODEM KOTlOW-
SKI, MATEUSZ KUBISIAK, OSKAR 
lAMBRECHT, KACPER lECHOń-
CZAK, MIKOłAJ MIłOSZ, AlAN 
MIOTK, OlAf NORYśKIEWICZ, 
SZYMON NOWOCIEń, MARCEl 
PAWElCZYK, NIKODEM PNIEW-
SKI, DAWID POKUć, PATRYK 
ślIWIńSKI, KACPER SMENTOCH, 
KACPER STOlICKI, MIKOłAJ 
TOlAS, AlEKSANDER WOJCIE-
CHOWSKI, SZYMON WOlSKI, 
KACPER WRZEśNIEWSKI, KAC-
PER ZADRUŻYńSKI, MAKSYMI-
lIAN ZAWISZA

Zawody cieszą się dużo popu-
larnością. Mogą w nich starto-
wać amatorzy w różnym wieku 
i stopniu zaawansowania oraz 
zawodnicy zrzeszeni w klubach 
sportowych.

W tym roku w wyścigu wystar-
towali zawodnicy z Gdańska, 
Bytowa, Słupska, Kłanina, Chła-
powa i powiatu lęborskiego.

Każdy kto ukończył wyścig 
w kategorii Smerfy dostał pamiąt-
kowy medal oraz coś słodkiego, 
natomiast za zajęcie pierwszych 
trzech miejsc w poszczególnych 
grupach wiekowych zawodni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, 
a zwycięzca dodatkowo puchar 
lub statuetkę.

W klayfikacji Hobby wygrał 
Aleksander Suszko (MLKS 
Baszta Bytów) z czasem 0:26:15, 
w kategorii Mega wygrał Bar-
tosz Banach (Torus Hotel Cztery 
Brzozy) z czasem 1:13:18 a w ka-
tegorii  Mini zwycięzcą został 
Sebastian Kalczuk z Lęborka, 
który osiągnął czas 0:14:07.

(BG) fo
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W zawodach wystartowało 
174 zawodniczek i zawodni-
ków z całej Polski a także za-
wodnicy z Rosji. Najliczniej 
były obsadzone kategorie 
+50 (46 zawodników) i +40 
(39 zawodników) i to w tych 
kategoriach zwycięzcami 
zostali zawodnicy z regionu 
lęborskiego. W finale kate-
gorii +50 Wojciech Potrykus 
(Lębork) pokonał Jana Mo-
lędę (Radom) 3:0 (11-7,12-
10,12-10) miejsca 3-4 zajęli 
Roman Piechnik (Lublin) 
i Adam Kleczkowski (Lu-

blin) , w przedziale miejsc 
9-12 uplasował się Marek 
Rybaczek (Lębork) a Maciej 
Malek (Lębork) na miej-
scu 27-29. W kategorii +40 
zwyciężył Krzysztof Piński 
(Nowa Wieś Lęborska) , któ-
ry w dramatycznym finale 
pokonał 3:2 (7-11,6-11,11-
3,11-3,11-5) Rosjanina Geo-
rgija Rubinshteina , miejsca 
3-4 zajęli Ryszard Grzelak 
(Elbląg) i Witold Skubiszew-
ski (Gdańsk) , miejsce 26 za-
jął Krzysztof Gruszczyński 
(Lębork). (BG)

Sukcesy w Lidzbarku 
Warmińskim
TENIS STOŁOWY | Udany występ zanotowali teni-

siści stołowi z regionu lęborskiego w I Grand Prix Polski 
Weteranów , który odbył się w Lidzbarku Warmińskim 
w dniach 17-18.09.2016 r.

Walczyli o Pazur Lęborskiego Lwa
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KOLARSTWO | W lasku przy Stadionie Miejskim w Lęborku wystartował wyścig rowerowy MTB Pazur Lębor-
skiego Lwa. Już po raz ósmy zawodnicy ścigali się w następujących kategoriach: Smerfy, Mini, Hobby oraz Mega.




