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lub ze zdjęciem 
MMS-em

Nudyści będą mieli 
własną plażę

INICJATYWA | Federacja Naturystów Pol-
skich będzie współpracowała z Łebą. 
W pierwszą sobotę czerwca w tej nad-
morskiej miejscowości zostanie ofi-
cjalnie otwarta plaża dla naturystów. 
Wybór daty nie jest przypadkowy, tego 
dnia obchodzony będzie bowiem Ogól-
nopolski Dzień Naturysty.

Władze miasta wyznaczą 
specjalny odcinek plaży, 
gdzie będzie można bez 
skrępowania opalać się 
nago.Pojawi się tam specjal-
ne oznakowanie, postawione 
zostaną także tablice infor-
macyjne. Prawdopodobnie 
będzie to odcinek plaży od-
dalony od centrum miejsco-
wości.

- Nieoficjalnie takie plaże 
dostępne są m.in. w Dęb-
kach, Chałupach czy Ro-
wach, jednak tylko w Łebie 

i jako pierwsza w Polsce 
powstanie oficjalna plaża 
dla naturystów z inicjatywy 
samorządu i w porozumie-
niu ze stowarzyszeniem- 
podkreśla Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta 
Łeby ds. Kultury i Sportu.

Głównym celem Federacji 
Naturystów Polskich jest 
propagowanie naturyzmu 
jako formy promocji zdro-
wia fizycznego i psychiczne-
go w kontakcie z naturą, na 
wolnym powietrzu oraz pod-
czas uprawiania sportów. 

Plaża dla naturystów bę-
dzie czynna przez cały sezon 
letni.

”Głównym celem Federacji Naturystów 
Polskich jest propagowanie naturyzmu jako 
formy promocji zdrowia fizycznego i psychicz-
nego w kontakcie z naturą.

Majka Jeżowska 
wystąpi w Łebie
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REKLAMA                                     U/2016/PR

Zakład Komunikacji miejskiej w Lęborku  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 
Wszystkich Świętych oraz w dniach 2 listopada oraz 29, 30, 31 październi-
ka, uruchomione zostaną dodatkowe połączenia komunikacyjne z Cmen-
tarzem Parafialnym. Linie nie wymienione w Komunikacie kursują zgodnie 
z obowiązującymi rozkładami jazdy.

W DNIu 1 LIStoPADA 2016 r. 
W dniu 1.XI.2016r. (wtorek) obowiązuje rozkład w święta z dodatkowymi kursami 
w godzinach:

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz

PL. PIASTOWSKI – al. Wolności – Zwycięstwa – Krzywoustego – CMENTARZ
PL. PIASTOWSKI: 7.30, od 8:00 co 15 minut do godz. 15.40, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.
CMENTARZ: 7.45, od 8:15 co 15 minut do godz. 16.00, 16.20, 16.50,  17.20, 17.50, 18.20, 19.00.

Linia specjalna „C” Kanałowa (pętla) - Cmentarz

KANAŁoWA (pętla)–Armii Krajowej–Legionów Polskich–Traugutta-I Armii W.P–Słupska–
Łasaka–Sportowa Kościół– CmENtARZ
KANAŁoWA (pętla): 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

CmENtARZ – Sportowa Kościół –Łasaka-  I Armii W.P – Traugutta -  Legionów Polskich – 
Czołgistów – KANAŁoWA (pętla) 
CmENtARZ: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30.

uWAGA: Linia specjalna „C” będzie kursować w dniach 1 listopada 
oraz 29 i 30 pażdziernika. 
uWAGA: Linia specjalna „C” nie będzie obsługiwała przystanku Sportowa – pętla.

Cena biletu: normalny: 2,30 zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny – 1,40 zł.
Bilet zakupiony u kierowcy: 2,60zł, ulgowy ustawowy - 1,15 zł, ulgowy lokalny 1,70 zł

W dniach 29,30,31 pażdziernika(sobota, niedziela, poniedziałek) oraz 2 listopada 
(środa), w godzinach od 9:00 do 17:00 autobusy linii specjalnej „S” oraz linii nr 2 i nr 20 
od Pl. Piastowskiego do Cmentarza będą kursować z 20 minutową częstotliwością. 

W DNIACH 29 i 30.X.2016 r.  (sobota i niedziela)

W dniu 29.X.2016r. (sobota) obowiązuje rozkład w sobotę z dodatkowymi 
kursami linii specjalnych
W dniu 30.X.2016r. (niedziela) obowiązuje rozkład na niedzielę z dodatkowymi 
kursami linii specjalnych

Linia specjalna „S” Pl. Piastowski – Cmentarz

W godzinach od 09:00 do 17:00 autobusy linii specjalnej „S” oraz linii nr 2 i nr 20 od Pl. Pia-
stowskiego do Cmentarza będą kursować z 20 minutową częstotliwością.  

Linia specjalna „C” Kanałowa (pętla) - Cmentarz

KANAŁoWA (pętla) –Armii Krajowej–Legionów Polskich–Traugutta-I Armii W.P–Słupska–
Łasaka–Sportowa Kościół– CmENtARZ
KANAŁoWA (pętla): 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

CmENtARZ – Sportowa Kościół –Łasaka-  I Armii W.P –– Traugutta -  Legionów Polskich – 
Czołgistów – KANAŁoWA (pętla) 
CmENtARZ: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30.

Pełny rozkład jazdy autobusów:  www.zkm.lebork.pl
UWAGA: z uwagi na zwiększony ruch samochodowy i ewentualne korki możliwe 
przesunięcia w czasach odjazdu autobusów. 
BILEty Do NAByCIA W KIoSKACH oRAZ u KIERoWCy W KAŻDym AutoBuSIE

Pierwszy punkt informacji 
znajduje się przy bezpośred-
nim wjeździe do miasta na 
ul. Kościuszki 121. Punkt ten 
uzyskał maksymalną ilość 4 
gwiazdek. Drugi punkt infor-
macji turystycznej znajduje 
się w niedalekim sąsiedztwie 
dworca PKP przy ul. 11 li-
stopada 5A i działa w ramach 
stowarzyszenia - Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 
„Łeba – Błękitna Kraina”, 
które otrzymało 3 gwiazdki. 

Certyfikacja ma na celu 
ujednolicenie i zapewnienie 
odpowiedniej jakości obsługi 
turystów. Oznacza to, że cer-
tyfikowane punkty informacji 
turystycznej muszą spełnić 
określone kryteria. Komisja 
brała m.in. pod uwagę: kom-

petencje personalne zatrud-
nionych osób, w tym znajo-
mość kilku języków obcych, 
jakość obsługi klienta, moż-
liwość skorzystania z bez-
płatnego dostępu do Interne-
tu, odpowiednią lokalizację 
obiektu wraz z udogodnienia-
mi dla osób niepełnospraw-
nych, szeroką ofertę informa-
cji turystycznych nie tylko 

z regionu, ale i z całego kra-
ju, niezbędne wyposażenie 
oraz funkcjonalność i prze-
stronność budynku.

- Cieszymy się, że nasza 
praca została doceniona. Jed-
nakże należy pamiętać o tym, 
że była to praca całego zespo-
łu nie tylko moja i Michała 
lecz także osób odbywają-
cych u nas staż. W tym miej-

scu chciałabym podziękować 
naszym stażystkom – Marle-
nie Wejher, Małgorzacie Dry-
wa oraz Miriam Pawlickiej 
za wielki wkład wniesiony 
w promocję naszego miasta 
i obsługę turystów na bardzo 
wysokim poziomie – mówi 
Julia Tomicka, podinspektor 
ds. promocji i turystyki.

-Nieoceniona była także 
owocna i przyjazna współpra-
ca z lokalnymi mediami – do-
daje Michał Sałata, asystent 
Burmistrza Miasta Łeby ds. 
Kultury i Sportu. - Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że sukces 
nasz nie byłby możliwy gdy-
by nie wsparcie od właścicieli 
atrakcji turystycznych w Łe-
bie oraz lokalnych przedsię-
biorców. (BG)

Gwiazdki dla Informacji 
Turystycznej
TURYSTYKA | Centrum Informacji Turystycznej „Brama Ka-
szubskiego Pierścienia” w Łebie oraz Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina” decyzją Regionalnej 
Komisji Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej w Wo-
jewództwie Pomorskim ponownie zostały docenione wyso-
kimi notami za wysokie standardy obsługi turysty.

Majka Jeżowska wystąpi w Łebie
KONCERT | 1 grudnia w Łebie wystąpi 
piosenkarka Majka Jeżowska, autorka hi-
tów takich jak np. „A ja wolę moją mamę” 
i „Wszystkie dzieci naszę są”.

Koncert Mikołajkowy od-
będzie się Hali Sportowej 
Szkoły w Łebie.Początek 
o godzinie 10.

Bilet wstępu kosztuje 14 
zł.Rezerwacja biletów odby-
wa się pod numerem telefo-
nu – 604755510.

(BG)
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Urzędnicy miejscy pod-
kreślają, że dzięki budowie 
zmotoryzowani zyskają 
nowy wyjazd z osiedla, 
a piesi możliwość bezpiecz-
nego przejścia przez obwod-
nicę w kierunku dworca PKP 
i centrum handlowego. Dziś 
to duży problem dla miesz-
kańców, którzy przez lata 
korzystali z niebezpiecznego 
„dzikiego przejścia” przez 
ruchliwą drogę. Inwestycja 
oprócz powyższych korzy-
ści powinna odciążyć z ru-
chu samochodowego ulicę 
Krzywoustego. Warto przy-
pomnieć, że po wybudowa-
niu obwodnicy ekspresowej 
S6 ruch na obecnej obwod-
nicy znacznie się zmniejszy, 
a ulica Jana Pawła II z kate-
gorii drogi krajowej zostanie 
przemianowana na drogę 
lokalną.

Inwestycja podzielona 
była na dwie części i w du-
żej skali finansowana jest 
przez inwestora prywatnego, 
firmę PHU Formel. Prywat-
nej inwestor pokrył koszt 
łącznika z Żeromskiego na 
Jana Pawła II, budowę ron-

Powstaje połączenie z obwodnicą
INWESTYCJA | Coraz bliżej do zakończenia robót drogowych przy Osiedlu Sportowa. W ciągu kilku tygodni  osiedle zyska 
nowe połączenie z obwodnicą. Na wysokości kościoła przy ul. Teligi trwa budowa łącznika, który połączy osiedle z rondem 
na obwodnicy i nowo wybudowaną ulicą Żeromskiego.

da oraz chodniki, ścieżkę rowe-
rową, kanalizację deszczową 
i oświetlenie na tym odcinku. 

Te prace praktycznie zostały 
już wykonane, a dzięki dobrej 
organizacji robót w minimal-

nym stopniu zakłóciły ruch 
drogowy na obwodnicy. Koszt 
tej części to 1 mln 156 tys. zł. 

Wkład miasta to jedynie 227 
tys. zł i obejmuje wybudowanie 
odcinka łączącego ul. Teligi ze 

skrzyżowaniem.
Inwestycję realizuje firma 

DROMOS z Kartuz. (um)

Lęborczanie oddali łącz-
nie 3700 głosów ważnych, 
w tym na projekty: niein-
westycyjne oddano 1 143 
głosy, małe zadania inwe-
stycyjne - 1 107 głosy, duże 
zadania inwestycyjne -1 450 
głosy. Aktualna edycja BO 
w Lęborku nie cieszyła się 
ogromną popularnością ze 
strony mieszkańców,  fre-
kwencja wyniosła zaledwie 
5,27 procenta.

Do realizacji wyznaczono 
4 zadania nieinwestycyjne 
- Doposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w podręcz-
ne radiotelefony Hytera 
PD565, Rozwijanie zaintere-
sowań sportowych z Akade-
mią Piłkarską Diego Lębork, 
Kurs samoobrony dla kobiet 
i projek Lęborski Hyde Park. 
Zrealizowane zostaną także 
trzy zadania inwestycyj-
ne (małe):Rowerem przez 
Park Michalskiego i ulicą 1 
Maja, Rozbudowa placu za-
baw „MAŁPI GAJ” w Par-
ku Chrobrego, Częściowa 

Budżet Obywatelski: 
znamy wyniki głosowania
SAMORZĄD | 17 października 2016 r. komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach IV 
edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku ogłosiła wyniki głosowania.  

rekultywacja terenu zielonego 
Wymiana ławek parkowych 
na nowe Poprawa chodników 
spacerowych.

W ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2017 wybrano tak-
że do realizacji cztery duży 
zadania inwestycyjne - Kapi-

talny remont, modernizacja 
i doposażenie dużej sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkół 
Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku, na 
potrzeby młodzieży szkolnej, 
mieszkańców miasta oraz 
miejskich klubów i stowarzy-

szeń sportowych, Rowerem, 
pieszo i na rolkach nad rzekę 
Łebę II Etap, Plac zabaw przy 
ulicy Komuny Paryskiej przy-
stosowany również dla dzieci 
niepełnosprawnych i Parking 
Konopnicka – Wolności. 

(GB)

POLICJA | Sierż. Daniel 
Skorupski i sierż. Sławomir 
Parulski z lęborskiej patro-
lówki uratowali 21-letniego 
mężczyznę, który groził, że 
odbierze sobie życie skacząc 
z dachu budynku mieszkalne-
go. Sierż. Skorupski zapobiegł 
możliwej tragedii, chwytając 
go za ubranie, w chwili gdy 
ten stracił równowagę i pośli-
znął się na krawędzi spadzi-
stego dachu. Mundurowi do-
prowadzili 21-latka do karetki 
pogotowia, gdzie udzielono 
mu pomocy.

W niedzielę, 16 październi-
ka po godzinie 12:00 dyżurny 
lęborskiej policji odebrał zgło-
szenie o młodym mężczyźnie, 
który chodził po dachu trzykon-
dygnacyjnego budynku, krzy-
cząc, że odbierze sobie życie. Na 
miejsce natychmiast dojechali 
sierż. Daniel Skorupski i sierż. 
Sławomir Parulski patrolujący 
tego dnia teren miasta.

Widząc bardzo pobudzonego 
mężczyznę, który stał na krawę-
dzi spadzistego dachu krzycząc, 
że zaraz skoczy, niezwłocznie 
rozpoczęli akcję ratunkową i we-
zwali straż pożarną oraz karetkę 
pogotowia. Sierż. Parulski przez 
cały czas utrzymywał znim kon-
takt wzrokowy i słowny, odcią-

gając jego uwagę od drugiego-
policjanta, który w tym czasie 
wbiegł do usytuowanego na 
poddaszu mieszkania i otworzył 
okno. Zdecydowane działanie 
policjantów prawdopodobnie 
uratowało życie tego młodego 
człowieka, gdyż ten w pewnym 
momencie pośliznął się na kra-
wędzi dachu i stracił równowa-
gę. Sierż. Skorupski zareagował 
błyskawicznie,chwytając go za 
ubranie i wciągając przez okno 
do mieszkania.

Okazało się, że jest to 21-letni 
mieszkaniec Lęborka, który 
w czasie zdarzenia był najpraw-
dopodobniej pod wpływem 
jakichś środków. Zachowywał 
się agresywnie i był bardzo po-
budzony. Mundurowi doprowa-
dzili go do karetki pogotowia, 
gdzie udzielono mu pomocy.

-Obaj funkcjonariusze służą 
w Referacie Patrolowo – Inter-
wencyjnym lęborskiej komen-
dy Policji od trzech lat. Mimo 
niedługiego stażu, wykazali 
się dużym profesjonalizmem 
podczas tej interwencji, ratując 
życie młodego człowieka - pod-
kreśla sierż.sztab. Marta Kandy-
bowicz, p.o. Oficera Prasowego 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Lęborku.

(KPP)

Chciał skoczyć z dachu. 
Uratowali go policjanci
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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

Bociany
USA/Komedia/Animacja
100 min.

Bociany przynoszą dzieci... 
A przynajmniej tak było kiedyś. 
Teraz bowiem zajmują się 
dostarczaniem przesyłek dla 
światowego giganta sprzedaży 
internetowej Cornerstore.com. 
Junior to najlepszy kurier w fir-
mie, który na dodatek spodziewa 
się awansu. Przypadkowo jednak 
uruchamia Maszynę Produku-
jącą Dzieci. W efekcie na świat 
zupełnie bezprawnie przychodzi 
śliczna dziewczynka. Junior nie 
ma wyjścia — musi podrzucić 
komuś ten kłopotliwy prezent, 
zanim szef się zorientuje. Wraz 
z Tulip, jedyną dziewczyną na Bo-
cianiej Górze, wyrusza na pierw-
szą w życiu misję „narodziny”. 
Szalona podróż może sprawić, że 
powiększy się niejedna rodzina, 
a bociany odzyskają właściwą 
rolę w świecie.

Wołyń
Polska/ Wojenny/150min

Akcja filmu „Wołyń” rozpoczyna 
się wiosną 1939 roku w małej 
wiosce zamieszkałej przez Ukraiń-
ców, Polaków i Żydów. Zosia Gło-
wacka ma 17 lat i jest zakochana 
w swoim rówieśniku, Ukraińcu 
Petrze. Ojciec postanawia jednak 
wydać ją za bogatego polskie-
go gospodarza Macieja Skibę, 
wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce 
wybucha wojna i dotychczasowe 
życie wioski odmienia najpierw 
okupacja sowiecka, a później 
niemiecki atak na ZSRR. Zosia 
staje się świadkiem, a następnie 
uczestniczką tragicznych wyda-
rzeń wywołanych wzrastającą 
falą ukraińskiego nacjonalizmu. 
Kulminacja ataków nadchodzi 
latem 1943 roku. Pośród morza 
nienawiści Zosia próbuje ocalić 
siebie i swoje dzieci.

Premierowy projekt Le-
szek Kułakowski Internatio-
nal Quintet proponuje szero-
ki stylistycznie program od 
„groove’owych” utworów, 
po wysublimowaną poetykę 
i zabawę brzmieniem. Na-
czelną ideą kompozycji jest 
kontrast, szukanie nowych 
barw pomiędzy instrumentami 
melodycznymi: fortepianem, 
saksofonem i trąbką. Kompo-
zycje są nasycone osobnością 
L.Kułakowskiego i posiadają 
jazzowy drive. International 
Quintet Leszka Kułakow-
skiego  premierowy repertuar 
czerpiący z jazzowej tradycji, 
osadzony w głównym  nurcie 
jazzu, opartym na intensyw-
nym jazzowym drive. (LCK)

Komeda Jazz Festiwal w Lęborku
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert w ramach XXII Komeda Jazz Festiwal. W so-
botę, 19 listopada 2016 roku, na scenie w Kinie Fregata zaprezentuje się Leszek Kułakowski Quintet z wybitnym amery-
kańskim saksofonistą – Andy Middletonem. Początek koncertu o godzinie 18:00.
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CzWartek, 20.10.2016
16:30 - Bociany
18:15 - Bociany
20:00 - Ostatnia rodzina

Piątek, 21.10.2016
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

SoBota, 22.10.2016
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

Niedziela, 23.10.2016
15:00 - „Misie Ptysie” 
– spektakl dla najmłodszych 
na Stacji Kultura, Bilety 
– 8 PLN – dostępne w kasie kina.
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

PoNiedziałek, 24.10.2016
Kino nieczynne

Wtorek, 25.10.2016
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

Środa, 26.10.2016
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

CzWartek, 27.10.2016
15:50 - Bociany
17:30 - Wołyń
20:15 - Wołyń

Piątek, 28.10.2016
18:00 - Dziewczyna z pociągu

SoBota, 29.10.2016
18:00 - Dziewczyna z pociągu

Niedziela, 30.10.2016
18:00 - Dziewczyna z pociągu
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Spotkanie z Pisarzem od-
będzie się w Klubie Biblio-
teki 27 października o go-
dzinie 18.00.

Jakub Żulczyk (1983) – 
pisarz, publicysta, scena-
rzysta.

Zadebiutował w 2006 
roku przygodową powie-
ścią o miłości, „Zrób mi 
jakąś krzywdę’. Rok 2008 
przyniósł „Radio Arma-
geddon”, powieść, która 
doczekała się teatralnej 
adaptacji we Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym. 
Obie książki szybko stały 
się „kultowe” wśród mło-
dych czytelników w wie-
ku licealno-gimnazjalnym 

(ale nie tylko).Napisał 
również powieść grozy - 
fantastyczno-przygodową 
dylogię o przygodach Ty-
tusa Grójeckiego – „Zmo-
rojewo” i „Instytut”, oraz 
zilustrowaną przez Agatę 
Bogacką książeczkę dla 
dzieci, „Zdarzenie nad stru-
mykiem”. Był stałym felie-
tonistą „Elle”, „Wprost”, 
„Przekroju”, „Dziennika” 
oraz „Exklusiva”. Publiko-
wał również w „Playboyu”, 
„Tygodniku Powszech-
nym”, „Lampie”, „Ha!Ar-
cie” oraz „Notesie na sześć 
tygodni”.Współprowadził 
programy telewizyjne i ra-
diowe. (GB)

Spotkanie 
z Jakubem Żulczykiem
SPOTKANIE | Do Lęborka przyjedzie Jakub Żulczyk- 
popularny pisarz młodego pokolenia, autor powieści „Ślep-
nąć od świateł” nominowanej do Paszportu Polityki. Gość 
Biblioteki Miejskiej w Lęborku jest także współscenarzy-
stą serialu telewizyjnego - „Belfer”.

Festiwal, jak co roku, obu-
dowany jest szeregiem wy-
darzeń mu towarzyszących. 
O godzinie 13.00 w parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Łebie, od-
będzie się uroczysta 

msza święta w ramach Od-
pustu św. Mikołaja. Następ-
nie o godzinie 15.00 w Hali 
Widowiskowej Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickie-

wicza w Łebie odbędzie się 
Festiwal Kulinarny połączo-
ny z jarmarkiem rękodzieła. 
Tradycja odpustu św. Mi-
kołaja, patrona ludzi morza, 
nawiązuje do lokalnego kultu 
tej ryby sięgającego okresu 
średniowiecza. Wydarzenie to 
jest doskonałym miejscem do 
prezentacji lokalnej i regio-
nalnej kuchni, a także możli-
wością bezpłatnej prezentacji 

lokalnych obiektów gastrono-
micznych i hotelarskich.

Festiwal Pomuchla to przede 
wszystkim duży konkurs ku-
linarny, podczas którego pre-
zentowane są potrawy z dor-
sza przygotowane w dwóch 
kategoriach: kuchnia domo-
wa i kuchnia restauracyjna. 
Komisja jurorska nagrodzi 
autorów najsmaczniejszych 
potraw nagrodą pieniężną, 

Zapowiedziano 
Festiwal Pomuchla
KULTURA | Na 4 grudnia 2016 roku zaplanowano organizację 
XVIII Edycji Festiwalu Pomuchla, czyli bałtyckiego dorsza.  Fe-
stiwal odbędzie się w ramach Odpustu św. Mikołaja w Łebie.

która wyniesie po 1000 zł 
w obu kategoriach konkurso-
wych.  W Jury zasiądzie Daria 
Kuczwalska – finalistka popu-
larnego programu kulinarnego 
Masterchef Junior.

Będzie można uczestniczyć 
w bezpłatnej degustacji potraw 
z dorsza oraz zupy rybnej.  Fe-
stiwal Pomuchla to impreza 
rodzinna, kierowana przede 
wszystkim do smakoszy po-
traw z ryby. 

Organizatorzy zapowiadają 
także wiele niespodzianek. Na 
scenie zaprezentuje się Orkie-
stra Oddziału Morskiego Stra-
ży Granicznej z Władysławo-
wa oraz zespół The Trip Band. 
Główną 

atrakcją tego dnia będzie 
z pewnością koncert piosen-
karki i kompozytorki Haliny 
Frąckowiak, autorki takich 
przebojów, jak „Papierowy 
księżyc”, „Napisz proszę”, czy 
„Pogoda dla 

bogaczy”. Gościnnie wystąpi 
też Katarzyna Kobiela. 

Ponadto w programie-
:-pokazy rybackie: filetowanie 
i patroszenie dorsza oraz ple-
cenie sieci rybackiej,-loteria 
fantowa przygotowana przez 
CARITAS,-strefa dziecięca 
(animacje i zabawy dla dzieci 
dzieci w rytmie utworów o cha-
rakterze świątecznym oraz ma-
lowanie twarzy),-wyróżnienie 
zasłużonych dla rybołówstwa, 
tort okolicznościowy.-W trak-
cie festiwalu będzie można 
kupić świeżą i wędzoną rybę, 
pojawią się promocyjne stoiska 
przetwórni rybnych. 4 grudnia 
mimo zimowej aury zapowiada 
się naprawdę gorąco. 

Patronat honorowy sprawuje 
Burmistrz Miasta Łeby – An-
drzej Strzechmiński.

Organizatorami festiwalu są: 
Parafia pw. WNMP w Łebie 
oraz Gmina Miejska Łeba we 
współpracy z LOT Łeba-Błę-
kitna Kraina i Szkołą Podsta-
wową w Łebie. (um)
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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

Stan deweloperski, 
czy „pod klucz”? 

W powiecie tej nietypowej 
rywalizacji podjęła się Lębor-
ska Drużyna Łucznicza „Kriss” 
oraz Łucznicy Powiatu Lębor-
skiego .

Próba, którą zorganizowano 
w sobotę 16 października pole-
gała na oddaniu 1000 strzał do 
tarczy fita 80 z odległości 20 m. 
Jako 1 pkt zaliczane było trafie-

nie w strefę żółtą lub czerwoną. 
Reszta tarczy nie była liczona.

Mimo tak trudnego zadania, 
obie drużyny zakończyły tą 
próbę sukcesem. (BG)

Udana próba „100 strzał”
ŁUCZNICTWO | Próba „1000 strzał” to ogólnopolskie wydarzenie, które odbywało się 
jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach Polski.

W spotkaniu z udziałem 
Teresy Ossowskiej – Sza-
rej, Starosty Lęborskiego 
oraz Elżbiety Godderis, 
Wicestarosty Lęborskiego 
wziął udział Dawid Litwin, 
Wójt Gminy Potęgowo oraz 
przedstawiciele firmy NFM 
- Marek Jażdżewski i Mar-
cin Wiśniewski.

Podczas spotkania roz-
mawiano o aktualnej sy-
tuacji na rynku pracy oraz 
zacieśnieniu współpracy 

pomiędzy szkołami ponad-
gimnazjalnymi a przed-
siębiorcami. Omawiano 
projekty ,,Aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa miesz-
kańców powiatu lęborskie-
go’’ oraz ,,Aktywizacja 
zawodowa mieszkańców 
powiatu lęborskiego’’, edu-
kację zawodową i nowe 
kierunki kształcenia oraz 
rozwój szkolnictwa dualne-
go w powiecie lęborskim.

(PL)

Spotkanie 
z pracodawcami
EDUKACJA | Zacieśnienie współpracy między szkołami 
ponadgimnazjalnymi a przedsiębiorcami. To jeden z tema-
tów spotkania z pracodawcami, które miało miejsce 11 paź-
dziernika w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

fo
t. 

Po
w

ia
t L

ęb
or

k

Przy Gimnazjum nr 2 (ul. 
P. Skargi 52) funkcjonuje 
obecnie boisko ze sztuczną 
nawierzchnią oraz siłownia 
zewnętrzna. Do 11 listo-
pada miejsce to zmieni się 
w nowoczesny, ogólnodo-
stępny kompleks sportowy. 
Wokół obecnego boiska 
powstanie 4-torowa bieżnia 
okólna o długości 250 me-
trów z 100 metrową prostą 
i skocznią do skoku w dal.

Wzdłuż ul. Sieroszew-
skiego (od strony LO 1) 
wybudowane zostaną dwa 
wielofunkcyjne boiska. 
Większe (42 x 24 metry) 
z nawierzchnią uniwersal-
ną przystosowane będzie 
do uprawiania gier ze-
społowych: koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej 
i nożnej. Mniejsze boisko 
(36 x 18 metrów) zyska na-
wierzchnię ze specjalnego 
rodzaju trawy syntetycznej, 
do tej pory w Lęborku nie 
stosowaną. Na tzw. „krótkiej 
trawie”  będzie można grać 
w tenisa ziemnego i uprawiać 

gry zespołowe. Kompleks 
zyska też nowe ogrodzenie, 
piłkochwyty, ławki czy ko-
sze, a cały teren zostanie na 
nowo zagospodarowany.

Inwestycja warta 1 mln 

333 tys. zł Uchwałą Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
z 25 kwietnia 2016 została 
wpisana do programu roz-
woju bazy sportowej  Wo-
jewództwa Pomorskiego na 

lata 2015-2018 co pozwo-
liło pozyskać  z Programu 
Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej dofinansowanie 
w wysokości 350 tys. zł.

(BG)

Powstaje kompleks sportowy
INWESTYCJA | Trwają intensywne prace przy budowie kompleksu sportowego przy 
Gimnazjum nr 2. Na boiskach od kilku tygodni pracuje ciężki sprzęt, a z każdym 
dniem widać postęp robót. W ramach kompleksu sportowego powstaną m.in. dwa 
uniwersalne boiska i lekkoatletyczna bieżnia.
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Uroczystości, które miały 
miejsce 7 października roz-
poczęto odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej przed wejściem 
do budynku. Następnie delega-
cja uczniów, złożyła kwiaty na 

grobach byłych pracowników. 
W ramach wydarzenia miała 
miejsce także uroczysta jubile-
uszowa Msza Święta.

O godz. 12:00 rozpoczął się 
uroczysty Apel Jubileuszowy, 

70-lecie Mechanika
UROCZYSTOŚĆ | Zespół Szkół Mechaniczno-Informa-
tycznych w Lęborku obchodził 70-lecie działalności połą-
czone z Dniem Edukacji Narodowej.

w którym udział wzięli przed-
stawiciele Powiatu Lęborskiego 
w osobach: Teresa Ossowska-
Szara Starosta Lęborski, Elżbieta 

Godderis Wicestarosta Lębor-
ski, a także Waldemar Walkusz 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego.Na  tę okoliczność 
przygotowano również: wystawę 
(historia szkoły, patron), zdjęcia 
pamiątkowe, wpisy do księgi, 
wystawę starych kronik szkol-
nych, zwiedzanie szkoły. (BG)
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Okazuje się, że wykańczanie mieszkań 
„pod klucz” staje się coraz popularniejsze. 
Wprawdzie nie wszyscy deweloperzy ofe-
rują takie usługi, ale – jak udało nam się 
dowiedzieć w firmach, które wykańczanie 
mieszkań mają w ofercie – zainteresowanie 
klientów stale rośnie. Czy jest to ekono-
micznie opłacalne? Czy cena jest jedynym 
wyznacznikiem przy podejmowaniu decy-
zji, w jakim stanie odbierane jest miesz-
kanie. Jeśli chodzi o opłacalność to nie da 
się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, 
gdyż wszystko zależy od tego, jak kupujący 

chce urządzić własne mieszkanie. Z jednej 
strony deweloperzy, którzy oferują usługi 
wykończeniowe lub współpracują z podwy-
konawcami, często mogą zaoferować niższe 
ceny. Z drugiej – wiele osób chce urządzić 
mieszkanie w sposób bardzo indywidualny 
i jest przekonanych, że wynajmując „wła-
sną” ekipę będą mieć większy wpływ na 
ostateczny wygląd. 
Z pewnością cena nie jest więc jedynym 
czynnikiem, branym pod uwagę przy podej-
mowaniu decyzji przez klienta. A co o tym 
mówią przedstawiciele deweloperów?

Jakie mieszkania cieszą się większym powodzeniem – w stanie surowym 
(do całkowitego samodzielnego wykończenia), czy już gotowe do zamiesz-
kania? Czy deweloperzy proponują klientom wykończenie mieszkań? 

Stan deweloperski, 
czy „pod klucz”? 
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9
Arch. AleksAndrA MoskAl
 z Zakładu Prac Wykończeniowych 
Grupy Inwestycyjnej Hossa SA:

Większym powodzeniem wciąż jeszcze cieszą 
się zakupy mieszkań w stanie deweloperskim, 
a ich nabywcy sądzą, że wykańczając miesz-
kanie samodzielnie zrobią to taniej. Z roku na 
rok przybywa jednak zwolenników korzystania 
z oferty wykończenia pod klucz, szczególne 
wśród klientów, którzy kupują kolejne mieszka-
nie. W niektórych naszych inwestycjach liczba 
lokali wykańczanych pod klucz przekracza 20 
proc. Osoby te wiedzą jak dużo czasu i energii 
trzeba poświęcić dla wybrania wszystkich ma-
teriałów, dopilnowania wykonawców, skoordy-
nowania dostaw. Doświadczyły już problemów 
technicznych, z którymi nie potrafiły sobie 
samodzielnie poradzić. Wybierając wykończenie 
pod klucz dostają wsparcie architekta, który pomaga w dokonaniu 
wyborów i przygotowuje projekty, a także opiekę inżyniera, który 
martwi się o dostępność materiałów i poprawność wykonania prac.
Oferty na wykończenie są różne, dostosowane do różnych potrzeb 
i oczekiwań Klienta. Na rynku działają zarówno niezależne firmy zaj-
mujące się kompleksowym wykończeniem, już po odbiorze miesz-
kania jak i deweloperzy, którzy oferują wykończenie w ramach re-
alizacji umowy, korzystając przy tym z własnych podwykonawców. 
Zdarza się jednak także, że deweloperzy przy wykańczaniu miesz-
kań korzystają z usług firm zewnętrznych oferujących kompleksowe 
wykończenia.
Grupa Inwestycyjna Hossa już od ponad sześciu lat oferuje wykoń-
czenie pod klucz. Wielu naszych wykonawców współpracuje z nami 
niemal od samego początku, więc znają nasze standardy i oczeki-
wania. Stworzone przez nas pakiety: Classic i Prestige, są naszy-
mi autorskimi pomysłami dostosowanymi do aktualnych trendów 
i upodobań naszych klientów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Która opcja jest korzystniejsza dla klienta? To zależy m.in. od jego 
oczekiwań, ale przede wszystkim od czasu, jakim dysponuje. Jeśli 
nie ma go za dużo wykończenie „pod klucz” jest najlepszą opcją. 

JustynA turskA, 
kierownik Działu Wykończenia 

Mieszkań pod Klucz, EuroStyl:

Oczywiście zdecydowana większość mieszkań, 
które sprzedajemy, to mieszkania w standar-
dzie tzw. deweloperskim. Natomiast można 
powiedzieć, że z roku na rok zauważamy wzrost 

zainteresowania klientów możliwością zlecenia 
nam wykończenia lokalu pod klucz. Takie rozwią-

zanie ma wiele zalet i klienci coraz częściej je do-
strzegają. Przede wszystkim istotne jest to, że decydując 

się na wykończenie pod klucz, nie trzeba samemu szukać wykonawców ani ich 
nadzorować. Nie ma ryzyka opóźnień, ponieważ bierzemy całkowitą odpowie-
dzialność za termin wykonania prac. Jest to rozwiązanie korzystne cenowo, 
bowiem jako większy podmiot mamy wynegocjowane z dostawcami bardzo 
dobre ceny materiałów. Ponadto udzielamy rocznej gwarancji na wykonane prace. Moim zdaniem jest to zdecydowanie 
korzystniejsze rozwiązanie niż samodzielne wykańczanie mieszkania, zwłaszcza że mimo iż mamy ustalone pewne warianty 
wykończenia, realizujemy też indywidualne projekty, zarówno bardzo drogie, jak i bardzo ekonomiczne. Staramy się, aby 
każdy z naszych klientów znalazł w naszej ofercie wykończenia pod klucz rozwiązanie najlepsze dla siebie.
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Kostki brukowe oraz tarasowe 
płyty betonowe to materiały 
trwałe i łatwe do utrzymania 
w czystości. Nieustannie pod-
legają one jednak oddziały-
waniu niesprzyjających wa-
runków pogodowych, które 
ze wzmożoną siłą objawiają 
się szczególnie zimą. Produ-
cenci wskazują więc sposoby 
pielęgnacji nawierzchni, które 
w przypadku części produktów 
obejmują także impregnację. 
Warto pamiętać o prawidło-
wym jej wykonaniu.

Śnieg, błoto, deszcz, sól, środki chemicz-
ne, skoki temperatur – istnieje cała gama 
czynników, które w czasie zimy mogą 
przyczynić się do powstania trwałych 
zabrudzeń, a nawet uszkodzeń przydo-
mowych nawierzchni. Ich ochrona polega 
w dużym stopniu na regularnym usuwa-
niu zalegających warstw białego puchu, 
a także wszelkich plam i przebarwień. 
Ponieważ podatność materiałów betono-
wych na niepożądane osadyzależy m.in. 
od stopnia nasiąkliwości, doskonałym 
sposobem na zwiększenie ich odporności 
jest… impregnacja.

SpecJalna warStwa
ochronna

Impregnacja polega na nasyceniu po-
wierzchni specjalnym środkiem chemicz-
nym. Tworzy on warstwę, która redukuje 
wchłanianie wody i innych płynów, np. 
olejów samochodowych, tłuszczy, wina 
czy kawy. 
Dobrze jest w każdym przypadku za-
poznać się ze wskazaniami producenta, 
dotyczącymi konkretnego produktu. Są 
bowiem wyroby betonowe, dla których 
proces ten jest zalecany opcjonalnie i ta-
kie, które należy bezwzględnie zabezpie-
czyć, np. płyty wytwarzane w technologii 
wet-cast, charakteryzujące się fakturami 
i barwami nawiązującymi do wyglądu 
naturalnych materiałów. Pamiętać też 
trzeba, że substancja ochronna z czasem 
ulega wypłukaniu.

nawIerzchnIa dobrze
zaImpregnowana

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego 
preparatu, którego właściwości uwzględ-
niają specyfikę i przeznaczenie poszcze-
gólnych grup produktowych. 
-Do ochrony betonowych płyt tarasowych 
zawsze np. zalecamyspecjalny środek, 
stworzony na bazie związków fluorowych. 
Jest prosty w użyciu, a po nałożeniu pozo-
staje niewidoczny, nie dając efektu mokrej 
czy śliskiej powłoki - tłumaczy specjalista 
firmy Libet. 
-Preparat nanosić można przy użyciu 
wałka lub pędzla, pojemnika ze spryski-
waczem z ręczną pompką albo poprzez 
niskociśnieniowy natrysk. Najważniejsze 
jest, aby substancja rozprowadzana była 
równomiernie. Nadmiar płynu wystarczy 
zetrzeć gąbką. W przypadku pokrywa-
nia powierzchni kilkoma warstwami, nie 
można dopuścić do jej wyschnięcia przed 
kolejną aplikacją. Podczas impregnacji 
i zaraz po jej zakończeniu (przez co naj-
mniej 5 godzin) wymagana jest ochrona 
przed silnym nasłonecznieniem i opada-
mi. Sama eksploatacja tarasu czy ścieżki 
możliwa jest natomiast po upływie 48 
godzin.
Impregnacja nie jest procesem trudnym 
czy czasochłonnym. Stosując się do zale-
ceń specjalistów, uzyskamy niewidoczną 
warstwę ochronną, która skutecznie za-
bezpieczy wyroby betonowe. Tak przygo-
towanym nawierzchniom żadna aura nie 
będzie straszna.
(RP)

Impregnacja, 
czyli jak zabezpieczyć
kostki przed zimą

- Impre-
gnacja 
zabez-
piecza 

powierzch-
nię przed 

brudem i plamami, jeśli są 
one natychmiast usuwane 
przy pomocy wody i neutral-
nego środka czyszczącego. 
Jednak jej zalet jest znacznie 
więcej. Ogranicza również 
powstawanie białych wykwi-
tów, utrudnia wzrost mchów 
i chwastów,wydłuża trwałość 
kostki, zwiększa jej mrozood-
porność i chroni przed blak-
nięciem kolorów - wyjaśnia 
Kamil Drewczyński, ekspert 
firmy Libet.
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Panele podłogowe to bardzo popularny materiał 
wykończeniowy – spotkać je można w większości 
polskich domów. Ogromną zaletą tego rozwiąza-
nia, poza dużą wytrzymałością i eleganckim desi-
gnem, jest jego prosta pielęgnacja. Panele podło-
gowe nie wymagają skomplikowanych zabiegów 
konserwujących, stosowania drogich preparatów 
czyszczących, ani regularnego cyklinowania czy 
pastowania. Aby przez wiele lat prezentowały 
się one nienagannie, w kwestii sprzątania trzeba 
przede wszystkim postawić na systematyczność.
Warto wiedzieć, że do mycia paneli podłogo-
wych zwykle wystarcza sama woda, a preparaty 
czyszczące najlepiej jest stosować raz na tydzień 
lub dwa tygodnie. Wówczas dobrze jest jednak 
sięgnąć po środki przeznaczone konkretnie do 
danego typu podłogi, ponieważ zawierają one 
specjalne składniki, które dodatkowo odświeżają 
wygląd nawierzchni i utrudniają osadzanie się 
kurzu.

na przekór 
plamom I zarySowanIom

Kolejną zasadą, którą trzeba się kierować pod-
czas pielęgnacji paneli podłogowych jest niedo-
puszczanie do powstawania trwałych zabrudzeń, 
np. plam z kawy, wina, tłuszczu czy farb.
-W przypadku rozlania się podobnych substan-
cji trzeba reagować szybko i od razu przetrzeć 
zanieczyszczoną powierzchnię wodą lub specja-
listycznym preparatem, a następnie wytrzeć do 
sucha. Dzięki temu uniknie się ryzyka powsta-
wania nieestetycznych odbarwień - wyjaśnia 
specjalista firmy Wineo. Bardzo istotne jest, aby 
do usuwania plam z paneli podłogowych nie 
używać agresywnych detergentów, takich jak np. 
popularne mleczka myjące, ponieważ mogą one 
trwale uszkodzić nawierzchnię.
- Regularne odkurzanie i mycie paneli łagodnymi 

środkami to zdecydowanie najprostszy sposób 
na utrzymanie podłogi w idealnym stanie. War-
to jednak pamiętać, że o przyszłym wyglądzie 
powierzchni należy pomyśleć już chwilę po jej 
ułożeniu. Zabezpieczenie nóg mebli specjalnym 
podkładkami, wymiana twardych kółek w krze-
słach na miękkie odpowiedniki oraz stosowanie 
mat podłogowych pozwoli na uniknięcie zaryso-
wań i tym samym korzystnie wpłynie na trwa-
łość oraz wygląd podłogi. Podobnie jest z noszo-
nym przez domowników obuwiem: szpilki, buty 
z twardą, gumową podeszwą czy sportowe korki 
lepiej jest zakładać tuż przed wyjściem z miesz-
kania i unikać chodzenia w nich po panelach - 
dodaje ekspert firmy Wineo.
(BR)

Jak prawidłowo 
pielęgnować panele 
podłogowe?
Elegancka podłoga stanowi wizytówkę wnętrza. Aby jednak rzeczywiście prezentowała 
się ona nienagannie, musi być nie tylko wykonana z najlepszych materiałów, ale rów-
nież odpowiednio traktowana. Jak prawidłowo pielęgnować panele podłogowe, by 
przez lata zachowały swój piękny wygląd? Wskazówek udziela ekspert firmy Wineo.

- Regularne czyszczenie paneli z kurzu oraz bieżące usuwanie 
wszelkich zabrudzeń to najlepszy przepis na piękną i zadba-
ną podłogę. W przypadku nawierzchni ułożonych z paneli 
istotne jest, aby podczas sprzątania używać miękkiej szczotki 

odkurzacza lub miotły z delikatnym włosiem. W ten sposób 
pozbędziemy się kurzu, piasku i pyłów, ale nie uszkodzimy war-

stwy wierzchniej laminatu. Do mycia podłogi powinno się nato-
miast wykorzystywać lekko wilgotny mop lub ściereczkę, np. wykonaną z bawełny 
lub mikrofibry - tłumaczy Grzegorz Mazur, ekspert firmy Wineo.





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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Wyzwaniem dla firm jest 
dostosowanie się do dyna-
micznego trybu życia swoich 
klientów. Energa wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, wprowadziła moż-
liwość umówienia się na wi-
zytę w salonie sprzedaży na 
konkretną godzinę.

- Nowe technologie są wy-
znacznikiem postępu, ale 
i wygody, dlatego w Enerdze 
Obrót staramy się być z nimi 
na bieżąco. Tym razem, jako 
pierwsi w branży energe-
tycznej, dajemy możliwość 
zdalnej rezerwacji wizyt – 
mówi Błażej Krawczyszyn, 
wiceprezes zarządu Energi 
Obrót. - System działa już 
we wszystkich salonach 
własnych. Oczywiście, jest 
to wyłącznie dodatkowe 
udogodnienie dla klientów. 
Wciąż będzie można przyjść 

do salonów Energi Obrót 
i załatwić niezbędne for-
malności bez obowiązku 
wcześniejszej rezerwacji.

Opcję zdalnego zama-
wiania wizyt otrzymują 
klienci, zarówno indywi-
dualni, jak i przedstawicie-
le małych przedsiębiorstw. 
Internetowa rezerwacja 
możliwa jest dla każdej 
kategorii spraw obsługi-
wanych w salonach Energi 
Obrót.

- Na początek urucha-
miamy dedykowaną za-
mawianiu wizyt platformę 
online, która działa pod 
adresem rezerwacje.ener-
ga.pl. Strona dostępna jest 
zarówno na komputerach, 
jak i urządzeniach mobil-
nych. W drugiej kolejno-
ści udostępnimy również 
aplikację na smartfony, 

Rezerwacja wizyt w salonach 
przez Internet
ENERGETYKA | Na wizytę w salonach sprzedaży Energi można umówić się przez Internet. Rezerwacja 
konkretnej godziny odbywa się za pomocą strony internetowej rezerwacje.energa.pl. Energa Obrót jest 
pierwszym sprzedawcą energii w Polsce, który uruchomił taką usługę.

tak aby zdalne umawianie wi-
zyt w naszych salonach było 
jeszcze szybsze i wygodniej-
sze – dodaje Błażej Krawczy-
szyn.

Zdalne rezerwowanie wizy-
ty w Salonie Sprzedaży Ener-
gi Obrót jest bardzo proste. 
Wystarczy wejść na stronę re-
zerwacje.energa.pl i w formu-
larzu zgłoszeniowym podać 
swoje imię, nazwisko, adres 
mailowy, numer telefonu oraz 
wybrać najbliższy Salon.

Po wskazaniu miejsca, zo-
staną wyświetlone wolne ter-
miny począwszy od bieżącego 
dnia roboczego. Warunkiem 
dostępności konkretnej pory 
jest minimum dwugodzinne 
wyprzedzenie.  Wybierając 
czas spotkania, system zapi-
sze parametry i dokona re-
zerwacji, a na ekranie ukażą 
się szczegóły, tj. lokalizacja 
salonu, data wraz z godziną 
oraz link do ewentualnej anu-
lacji. System wyświetli także 
QR kod, który po zeskano-
waniu zapisuje wszystkie in-
formacje. Trafią one również 
na adres mailowy  podany 
przez klienta w formularzu 
kontaktowym. Po przyjściu 
do salonu w zarezerwowa-
nym terminie należy tylko 
w kolejkomacie wybrać opcję 
„Umówiona wizyta”.

(BG)fo
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– Nie spodziewaliśmy się tak 
dobrego wyniku w pierwszym 
roku, choć z drugiej strony 
zrobiliśmy wiele by dotrzeć 
z informacją o możliwości 
przekazania 1% na „Niebieski 
Skarb” do podatników – mówi 
Agnieszka Pujsza-Pomor-
ska, prezes Stowarzyszenia. 

– Wydrukowaliśmy tysiące 
ulotek, które  ramach wolon-
tariatu roznieśli do domów na 
terenie powiatu lęborskiego 
i poza nim nasi członkowie, 
a warto dodać, że były to 
miesiące zimowe. Mieliśmy 
też plakaty, kampanię w in-
ternecie, a przede wszystkim 

ludzi o wielkim sercu, którzy 
promowali akcję i przekazali 
ułamek swojego podatku na 
naszą organizację.

Wiceprezes „Niebieskiego 
Skarbu” Emilia Wolska za-
uważa, że uzyskana kwota to 
także wyraz zaufania miesz-
kańców regionu do działań 

Stowarzyszenia. – Myślę, że 
podatnicy docenili nasze dzia-
łania, które nie ograniczają 
się tylko do pomocy osobom 
z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, ale też wychodzą do 
opiekunów takich osób czy 
edukują społeczeństwo. 

(GB)

Środki z 1% dla 
„Niebieskiego Skarbu”
ZBIÓRKA | Znana jest już informacja nt. przekazanych środków z 1% za rok 2015. We 
wrześniu ub. roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebie-
ski Skarb” w Lęborku wpisane zostało do rejestru Organizacji Pożytku Publiczne-
go, co pozwoliło zbierać środki z 1% od należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych. W pierwszym roku zbiórki do organizacji wpłynęła kwota 10.531 zł.
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Światowe Dni Turysty-
ki to wydarzenie podczas 
którego branża turystyczna 
województwa pomorskie-
go ma możliwość spotkania 
się i wymiany doświadczeń. 
W trakcie uroczystej 

gali wręczane są nagro-
dy i wyróżnienia dla osób 
i podmiotów, które wyka-
zały się szczególnym wkła-
dem na rzecz turystyki.Co 
roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskie-
go i Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna 
ogłaszają konkursy o nagro-
dę Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz nagrodę 
Prezesa Honorowego PROT.

Lot Ziemia Lęborska - Łeba 
złożyła wnioski o nagrody 
dla zasłużonych dla turysty-
ki osób i instytucji z powiatu 
lęborskiego. W odpowiedzi 
na wspomniane wnioski na-
grody i wyróżnienia trafiły 
do:

- Wiesława Gwizdały, któ-
ry otrzymał wyróżnienie 
w kategorii Impreza roku za 
„Międzynarodowy Festiwal 
Latawców”,

- Pałacu Poraj, który otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii 

„Kulinarne odkrycie roku”,
-Teresy Ostrowskiej, która 

otrzymała Odznakę Honoro-
wą „Za zasługi dla turystyki

-Łebskiego serwisu tury-
stycznego Stamir s.c. Miro-
sław Nastały & Stanisław 
Horanin, który otrzymał 
Odznakę Honorową „Za za-
sługi dla turystyki”przyzna-
waną przez Ministra Sportu 
i Turystyki.

W trakcie imprezy doce-
niono również przewodni-
ków z Koła Przewodników 
PTTK w Lęborku; Brązo-
wy Krzyż Zasługi otrzymał 
Stanisław Redzik i Ireneusz 
Krawiec. Sea Park z Sarbska 
(w pobliżu Łeby) otrzymał 
natomiast Nagrodę Prezesa 
Honorowego PROT  w kate-
gorii „Miejsce z klimatem”. 
Podczas imprezy wręczono 
takze nagrody PTTK. Medal 
PTTK za Pomoc i Współpra-
cę otrzymał Marek Borek, 
Dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku.  Dy-
plom Honorowy PTTK za 
Pomoc i Współpracę trafił 
natomiast do Daniela Nad-
worskiego, Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 8 w Lę-
borku. (GB)

Turystyczne nagrody 
dla regionu
NAGRODY | W Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku odbyły się Obchody Światowych Dni Tury-
styki. W trakcie uroczystej gali doceniono osoby i firmy 
z powiatu lęborskiego, które wykazały się szczególnym 
wkładem w rozwój turystyki w regionie.
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

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

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

DO WYNAJĘCIA

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, od 15 listopada, 
tel. 0049 669 869 837

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SKoDA 105L, 1981 rok ,0.988cm, 
lGas(BRC), kolor cytrynowy, cena: 
750 zł, Tczew. Tel: 735-001-684

KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

EDUKACJA

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

SPRZEDAm telefon Sony Erics-
son X8, cena 80 zł, Wejherowo. 
Tel: 510-688-509

PRACA
DAM PRACĘ

USŁUGI

mALoWANIE cekolowanie, pod-
łogi, remonty kompleksowe, do-
świadczenie, wolne terminy, so-
lidnie. Tel: 504-973-552

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, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PRofESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

WDoWA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

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-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, 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, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAm grzejnik z nawiewem 
2000 Watt, 3 zakresowy, cena 50zł. 
Tel: 507-486-424

SPRZEDAm pompę głębinową, 
mało używana że sterownikiem 
do 6 barów ciśnienia, wyrzut 
wody 100m, zawór zwrotny, cena 
250 zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAm kuchenkę gazową 
dwu palnikową nową, butle gazo-
we pełne 3kg i 2kg, cena 220 zł. 
Tel: 507-486-424

SPRZEDAm pralkę wirnikową z 
nastawieniem czasu prania i grza-
nia wody, cena 100 zł. Tel: 507-
486-424

PRALKA Frania i wirówka za 100 
zł. Meble kuchenne używane, 
kolor świerkowy, cena 300 zł..Tel: 
506-251-691

SPRZEDAm kanapę, stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, Wejherowo. 
Tel: 517-159-871

SPRZEDAm drewno do co i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

PRALKA wirnikowa niemiecka z 
nastawieniem czasu prania i grza-
nia wody, cena 150zł. Tel: 506-
251-697

GAŁęZIE tui srebrnej na wiązan-
ki, do obcięcia za złotówkę. Tel: 
506-251-697

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?

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL
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Lęborski Klub Okinawan 
Goju-Ryu Karate-Do dzia-
ła na terenie Lęborka oraz 
gminy Wicko od 1996 roku. 
Głównym instruktorem 
jest Sensei Marian Czyl-
kowski 4 Dan. Z okazji 
Jubileuszu XX-lecia dzia-
łalności odebrał on z rąk 
burmistrza Witolda Na-
myślaka jubileuszowy list 
i drobny upominek.W lę-
borskim klubie szkoli się 
dziś ponad 60 praktyków 
karate w różnym wieku. 
Jego członkowie uczest-
niczą w szkoleniach rangi 
międzynarodowej i gosz-
czą mistrzów z całego 
świata.

Lębork często odwiedza 
m.in. instruktor  Sensei 
George Andrews 8 Dan 
I.O.G.K.F. z Londynu - 
koordynator szef Okinawa 
Goju-Ryu na Europę. Za-
wodnicy karate z sukcesa-
mi uczestniczą też w wielu 
zawodach.

Jubileuszowe szkolenie 
było okazją do wręczenia 

Szkolenie Federacji Go Ju-Ryu Karate Do
KARATE | Na sali „Mechanika” zorganizowano szkolenie Federacji Go Ju-Ryu Karate Do. Okazją do szkolenia 

i spotkania, które zorganizowano 15 października był jubileusz XX-lecia istnienia lęborskiego Klubu Karate.

dwóm uczniom Certyfika-
tów na mistrzowski stopień 

1 Dan. Otrzymali je Miro-
sław Małoszycki i Sławomir 

Zdanowski.
(um)

Poltarex Pogoń grając w kra-
jowym składzie nie był fawo-
rytem w konfrontacji z druży-
ną  z Rzeszowa , składającej 
się z zawodników  zakontrak-
towanych z zagranicy a ak-

tualny indywidualny mistrz 
Polski Tomasz Lewandowski 
stanowił rezerwę. Koncert 
gry dał lider lęborskiej dru-
żyny Daniel Bąk, który wy-
grał dwie gry i poprowadził  

zespół do zwycięstwa. Mecz 
był zacięty i emocjonujący 
, duże słowa uznania należą 
się wychowankowi lębor-
skiej Pogoni Adamowi Dosz 
, który przy stanie meczu 2:2 

wytrzymał nerwowo koń-
cowe fragmenty spotkania 
i pokonał faworyzowanego 
Tajwańczyka Chia Hung 
Suna 2:1 pieczętując wygra-
ną. (um)

Zacięty mecz w Lęborku
TENIS STOŁOWY | Do dużej niespodzianki doszło w Lęborku, gdzie Poltarex Pogoń 
Lębork pokonał FIBRAIN G2A AZS Politechnika Rzeszów 3:2. 
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Doskonałą formę zapre-
zentowała 10-letnia Hanna 
Walkusz wygrywając wy-
ścig na dystansie 50 m sty-
lem grzbietowym w czasie 
0:40,44.Wyścigi w swoich 
kategoriach wiekowych 
wygrali zdobywając złote 
krążki: Weronika Hallmann 
na dystansie 100 m stylem 
klasycznym i 100 m sty-
lem motylkowym, Maciej 
Hrycyk na 100 m stylem 
grzbietowym, Agniesz-
ka Kurek, Kacper Gliński 
i Jakub Winiarski na 100 m 
stylem klasycznym.Srebrne 
medale zdobyli: Olimpia 
Gromulska na dystansach 
100 m stylem zmiennym 

i 50 m stylem motylkowym, 
Zuzanna Wilmont na 50 m 
stylem klasycznym, Karo-
lina Typczyńska na 100 m 
stylem grzbietowym.
Trzecie miejsca i brązowe 
medale zdobyli również: 
Weronika Klejna i Hanna 
Walkusz na dystansie 50 
m stylem klasycznym, Na-
talia Złoch na 50 m stylem 
grzbietowym, Konrad Ry-
barczyk na 50 m stylem mo-
tylkowym, Agnieszka Kurek 
na 100 m stylem dowolnym.
Weronika Hallmann została 
uznana najlepszą zawod-
niczką zawodów w kategorii 
juniorek 16-letnich.
(mu)

16 medali dla lęborskich 
pływaków
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PŁYWANIE | Wysokie umiejętności zaprezentowa-
li pływacy UKS 1 Meyn SOLEX Lębork na zawodach 
w Gdyni zdobywając tam 16 medali (7 złotych, 4 srebr-
ne, 5 brązowych). W sobotę 8 października 2016 r. na 
25-metrowej pływalni w Gdyni zorganizowano Ogólno-
polskie Zawody Pływackie dzieci i młodzieży

Turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów i 25 punk-
tów w secie. Trzeci set decy-
dujący o wygraniu meczu do 
15. W składzie każdej dru-
żyny musiała grać kobieta.
Turniej rozgrywany był 
na dobrym, wyrównanym 
poziomie, a kibice mo-
gli podziwiać efektowne 
„ścięcia”, bloki i serwy. 
Spotkania niejednokrotnie 
dostarczyły wielu cieka-
wych akcji. W grze drużyn 
można było zobaczyć zaan-
gażowanie oraz poświęcenie 
o każdy punkt. Wszystkim 
uczestnikom turnieju należą 
się słowa uznania za udział 
w zawodach, walkę do ostat-

niego punktu oraz za ducha 
fair–play w jakim rozgrywa-
ne były zawody. Szczególne 
uznanie należy się drużynie 
z Wilkowa, która wystąpiła 
w turnieju w czteroosobo-
wym składzie.
Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwał 
Edward Nagórski, który 
również sędziował wszyst-
kie mecze. Po zakończonym 
turnieju drużyny otrzymały 
dyplom, puchar i piłkę siat-
kową, a zwycięska ekipa do-
datkowo złote medale. Naj-
lepsza siatkarka i siatkarz 
w tym turnieju uhonorowani 
zostali dyplomem i statuet-
ką.
(BG)

Siatkarze z Redkowic najlepsi
SIATKÓWKA | Trzy drużyny z sołectw: Wilkowo 

Nowowiejskie, Lędziechowo i Redkowice rywalizowały 
w I Turnieju Sołectw Gminy Nowa Wieś Lęborska w Pił-
ce Siatkowej. Turniej zorganizowano 8 października 
2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. TOW 
„Gryf Pomorski”.




