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INWESTYCJA | Już w wakacje przyszłego roku może ruszyć pierwsza w mieście restauracja sieci Mc Donalds. Lokal powstanie 
na działce przy ulicy Krzywoustego, przedstawiciele sieci kupili ją od miasta ponad milion złotych (około 950 tysięcy złotych 
netto).

Cena wywoławcza działek przy 
ulicy Krzywoustego o łącznej 
powierzchni prawie 6 tysięcy 
metrów kwadratowych wyniosła 
900 tysięcy złotych. Do przetar-
gu przystąpiło kilku oferentów, 
wygrał przedstawiciel sieci Mc 
Donalds. Kwota brutto sprze-

daży działki przekroczyła mi-
lion złotych. Podczas spotkania 
zadeklarowano szybką budowę 
restauracji sieci.
- Usłyszeliśmy, że zazwyczaj 
trzy miesiące trwa tworzenie 
projektu lokalu, kolejne 4 mie-
siące może potrwać budowa. 
Restauracja może więc przyjąć 
pierwszych gości w wakacje 
przyszłego roku - informuje Ali-
cja Zajączkowska, doradca bur-
mistrza Lęborka.

Być może obok restauracji glo-
balnej sieci pojawią się także 
inne punkty handlowe.
W Lęborku planach budowy lo-
kalu sieci Mc Donalds mówiono 
już od kilku lat. Temat zazwyczaj 
pojawiał się w kontekście prote-
stów lokalnych kupców, którzy 
obawiali się odpływu klientów i 
spadku obrotów.
- Podczas ostatnich rozmów i 
spotkań nie słyszeliśmy już o ta-
kich obawach. Prawdopodobnie 

lokalni handlowcy zrozumieli, 
że restauracje sieci Mc Donalds 
odwiedzają zupełnie inni klien-
ci, duża część z nich to przecież 
osoby przejeżdżające przez mia-
sto - dodaje Alicja Zajączkow-
ska.
Co ciekawe - budowę lokalu glo-
balnej sieci Mc Donalds postu-
lowano w internecie. Profil na 
serwisie Facebook „McDonald’s 
Lębork Żeby Powstał” polubiło 
prawie 3 tysiące osób.

McDonalds otworzy 
restaurację w Lęborku
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Łeba wysoko w rankingu
SAMORZĄD | Gmina Miejska Łeba znalazła się na wysokiej, 12 pozycji rankingu 
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju. Twórcy 
rankingu brali pod uwagę takie czynniki jak wydatki na projekty inwestycyjne na 
mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów go-
spodarczych na 1000 mieszkańców czy też saldo migracji.

Ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy a został 
opracowywany na podstawie 
15 wskaźników. Pod uwagę 
brane są m.in. wydatki na pro-
jekty inwestycyjne na miesz-
kańca, liczba osób pracujących 
na 1000 mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców, saldo 
migracji, liczba absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych na 
1000 mieszkańców oraz odse-
tek mieszkańców korzystają-
cych z oczyszczalni ścieków.
Gmina Miejska Łeba w tym 
rankingu znalazła się na bardzo 
wysokiej 12 pozycji spośród 
238 gmin miejskich - wyprze-
dzając takie popularne wśród 
turystów kurorty jak: gmina 

miejska Ustka, gmina miej-
ska Kołobrzeg, gmina miejska 
Zakopane czy gmina miejska 
Darłowo.
- Potencjał Łeby został za-
uważony dzięki rozważnym 
inwestycjom w infrastrukturę 
miasta, inwestycje kluczowe 
dla rozwoju turystyki oraz 
oczywiście inwestycje na rzecz 
lokalnej społeczności - komen-
tuje Andrzej Strzechmiński, 
Burmistrz Miasta Łeby.
Celem rankingu jest moni-
torowanie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-ekono-
micznego gmin i regionów 
jako jednostek samorządu tery-
torialnego oraz promocję roz-
woju na bazie opracowanych 
wzorców. (MS)fo
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Zajęcia z klasą 
mundurową
RELACJA | Uczniowie klasy mundurowej II LO w Lę-
borku odbyli zajęcia na terenie lęborskiej komendy po-
licji. Młodzież oprócz wykładów zapoznała się z pracą 
policyjnego technika oraz przewodnika psa służbowego. 
Spotkania lęborskich mundurowych z klasami o tym 
profilu prowadzone są od ponad trzech lat i cieszą się 
dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób, które 
chcą w przyszłości wstąpić w szeregi policji.
Policjantka – opiekunka klasy 
mundurowej II LO w Lębor-
ku, przeprowadziła  na terenie 
lęborskiej komendy zajęcia 
z uczniami tej klasy. Zajęcia 
policjantów w klasie o profilu 
mundurowym, prowadzone 
są od trzech lat w związku 
z porozumieniem Starostwa 
Powiatowego, dyrekcji Szko-
ły, Policji, Jednostki Wojsko-
wej i Straży Pożarnej.
Funkcjonariusze zapoznają 
młodzież  ze specyfiką pracy 
policjantów i przepisami re-
gulującymi służbę w tej for-
macji.
Podczas ostatnich zajęć 
uczniowie mieli okazję po-
znać tajniki pracy technika 
kryminalistyki i dowiedzieć 

się m.in. jak wygląda zabez-
pieczanie śladów na miejscu 
zdarzenia, w tym śladów 
daktyloskopijnych. O swojej 
pracy opowiedział też prze-
wodnik psa służbowego i za-
demonstrował młodzieży jak 
wygląda i do czego jest wy-
korzystywane wyposażenie 
do służby lęborskich czworo-
nogów.
Przekazana przez policjantów 
wiedza z pewnością pomoże 
uczniom klasy mundurowej 
w podjęciu decyzji o wstą-
pieniu w przyszłości w nasze 
szeregi i ułatwi im przygoto-
wanie się do procedury kwa-
lifikacyjnej do tej służby.

(KPP)
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Mniej azbestu. Usunięto prawie 13 ton
ŚRODOWISKO | Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku w 2016 roku usunięto w Lęborku łącznie 1.054,00 m2 tj. 12,83 ton płyt azbestowych.

Dofinansowana przez WFO-
ŚiGW w Gdańsku akcja de-
montażu, transportu i utyli-
zacji wyrobów azbestowych 
odbyła się w Lęborku po raz 
piąty. Realizacja zadania pn. 
„Usuwanie wyrobów  zawie-
rających azbest z terenu mia-
sta Lębork – edycja 2016” 
trwała od lipca do paździer-
nika br. i obejmowała nieru-

chomości przy ulicach: Czoł-
gistów, Akacjowej, Kolonia, 
Jesionowej i Hutniczej. Z 5 
nieruchomości zostały usu-
nięte pokrycia dachowe z płyt 
azbestowych (łącznie 12,10 t). 
Poza tym z 1 posesji usunięto 
płyty azbestowe zgromadzone 
luzem (0,73 t).
Usługę u sześciu mieszkań-
ców Lęborka wykonała wy-

brana przez miasto w toku 
zapytania ofertowego firma 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej „GRONEKO” Marcin 
Gronowski, Mikołaj Gronow-
ski z Mikorzyna w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim.
Podobnie jak w roku ubie-
głym, mieszkańcy nie ponie-
śli żadnych kosztów związa-
nych z usunięciem i utylizacją 

azbestu (pokryli jedynie koszt 
zakupu i montażu nowego da-
chu), gdyż 
zadanie finansowane jest nie 
tylko z dotacji przyznanej 
Gminie Miasto Lębork przez 
WFOŚiGW w Gdańsku, ale 
także z budżetu miasta.
Dotacja wynika z Programu 
Priorytetowego Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
NFOŚiGW pn. „Gospodaro-
wanie odpadami innymi niż 
komunalne. Część 2) – 
Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest” oraz „SYS-
TEM – Wsparcie działań 
ochrony środowiska  i gospo-
darki wodnej realizowanych 
przez WFOŚiGW. Część 1) 
Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest”.
Według urzędowych sza-
cunków w mieście pozostaje 
jeszcze ponad 650 ton wyro-
bów zawierających azbest, 
głównie pokryć dachowych 
na terenie ok. 175 nierucho-
mości. Zgodnie z „Progra-
mem Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032” 
eternit należy usunąć do 2032 
roku.
Mieszkańcy, którzy  planują 
w 2017 roku usunąć azbest ze 
swoich nieruchomości, mogą 
się dowiadywać o warunki  
dofinansowania pod koniec 
stycznia 2017 r. w Wydziale 
Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Od-
padami w Urzędzie Miejskim 
p. C201, tel. 59 8637 755 
(702).

(BG)
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„Szpital bez bólu” w Lęborku
NAGRODA | Lęborski szpital otrzymał tytuł „Szpitala bez bólu”. 
Takie wyróżnienie otrzymują placówki, które przyczyniają 
się do uśmierzania bólu pooperacyjnego.
Certyfikat przyznaje  Pol-
skie Towarzystwo Badania 
Bólu, Polskie Towarzystwo 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Towarzystwo Chi-
rurgów Polskich, Polskie To-
warzystwo Ginekologiczne 
oraz Polskie Towarzystwo 
Ortopedyczne i Traumatolo-
giczne.
Tytuł otrzymują placówki, 
które spełnią określone kry-
teria i przez to przyczynią 
się do podnoszenia jakości 
uśmierzania bólu poopera-
cyjnego w polskich szpita-
lach.

W dniu 14 listopada 2016 r. 
w Krakowie Komisja Cer-
tyfikacyjna przeprowadzi-
ła kontrolę przedłożonych 
przez nasz szpital dokumen-
tów, potwierdzających, że lę-
borski szpital spełnia wyma-
gane przez program kryteria:
- personel medyczny raz 
w roku bierze udział w szko-
leniach z zakresu uśmierza-
nia bólu pooperacyjnego;
- w placówce prowadzony 
jest monitoring natężenia 
bólu u wszystkich operowa-
nych pacjentów, co najmniej 
4 razy na dobę;

- pacjenci lęborskiego szpi-
tala informowani są o moż-
liwości i metodach uśmie-
rzania bólu pooperacyjnego 
przed zabiegiem;
w palacówce prowadzona 
jest dokumentację dotyczącą 
pomiarów bólu i zastosowa-
nego postępowania zgodnie 
z rekomendacjami uśmierza-
nia bólu;
w szpitalu prowadzony jest 
monitoring ewentualnych 
działań niepożądanych za-
stosowanego leczenia na 
specjalnym formularzu. 
(BG) fo
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Bieżnia dostępna 
także wieczorem
INWESTYCJA | Ogólnodostępna bieżnia lekkoatle-
tyczna na stadionie miejskim w Lęborku otrzymała 
oświetlenie. Stanęły tam cztery 12-metrowe maszty, 
a na każdym z nich po dwie oprawy LED o mocy po 100 
W (400W).
Oświetlenie umożliwi korzy-
stanie z bieżni przede wszyst-
kim w okresie jesienno-zi-
mowym. Zwiększy się też 
bezpieczeństwo na obiekcie.
Lampy włączane są 
przez obsługę lub 
automatycznie przez 
czujniki ruchu.
W ramach wartej 68 tys. 
zł inwestycji położono tak-
że instalację elektryczną, sza-

fę sterowniczą i szafę z przy-
łączem elektrycznym przy 
trybunie oraz światłowód. 
Posłuży on w przyszłości do 
budowy monitoringu wizyj-
nego na stadionie. Wykonaw-
cą oświetlenia był Usługowy 
Zakład Instalatorstwa Elek-

trycznego Tadeusz Markie-
wicz z Bytowa. (BG)
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Doceniono akordeonistę
NAGRODA | Tomasz Spoczyński, młody akordeonista 
z lęborskiej Szkoły Muzycznej zajął 1 miejsce w konkur-
sie „Odkrywamy talenty na Pomorzu” w kategorii szkół 
podstawowych.

Młody muzyk pojawił się 
w gabinecie Burmistrza Lę-
borka razem ze swoim swo-
im nauczycielem ze Szko-
ły Muzycznej - Marcinem 
Wardulińskim. Serdeczne 
gratulacje i wyrazy uznania 
złożyli Tomaszowi burmistrz 
Witold Namyślak wraz z do-
radcą BM, Alicją Zajączkow-

ską oraz sekretarzem miasta 
Marianem Kurzydło. Sukces 
młodego lęborczanina sta-
nowi także powód do satys-
fakcji dla nauczyciela, pod 
okiem którego Tomek rozwija 
swój talent, a któremu samo-
rządowcy również przekazali 
wyrazy uznania i podzięko-
wanie. (GB)
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Głównym elementem uroczy-
stości było złożenie meldun-
ków dowódcy flotylli o zdaniu i 
objęciu obowiązków dowódcy 
jednostki. Dowódca 3. Flotylli 
Okrętów w krótkich żołnierskich 
słowach podziękował pełniące-
mu obowiązki dowódcy tej naj-

młodszej jednostką Ma-
rynarki Wojennej oraz 
przedstawił nowego do-
wódcę i jego dotychcza-
sowy przebieg służby. 
Gratulując komandoro-
wi Kołaczyńskiemu ży-
czenia mu jednocześnie 
żołnierskiego szczęścia 
i sukcesów w dowodze-

niu Morską Jednostką 
Rakietową. Uroczystość zakoń-
czyła tradycyjna defiladą podod-
działów, w której udział wzięły 
Orkiestra i Kompania Reprezen-
tacyjna Marynarki Wojennej oraz 
pododdziały Morskiej Jednostki 
Rakietowej. (MW)

„Służba w lesie – szczęście 
niesie”. Tymi słowami 15 li-
stopada 2016 r. rozpoczął 
dowodzenie Morską Jednost-
ką Rakietową im. kmdr Zbi-
gniewa Przybyszewskiego jej 
nowy dowódca – kmdr Artur 
Kołaczyński. W uroczystości, 
na placu apelowym jednostki, 
wziął udział dowódca 3. Flotyl-

li Okrętów kmdr Krzysztof Ja-
worski oraz zaproszeni goście, 
a wśród nich: gospodarz terenu 
dowódca 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego kmdr pil. Andrzej 
Szczotka, dowódcy jednostek 
3. Flotylli Okrętów, przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych i organi-
zacji pozarządowych.
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Łotr 1. Przedsprzedaż biletów
KULTURA | 25 listopada ruszyła przedsprzedaż biletów 
na najbardziej wyczekiwaną premierę 2016 roku.

„Łotr 1. Gwiezdne wojny 
– historie” trafią na ekran 
Kina „Fregata” 16 grudnia 
2016. Bilety można kupo-
wać w kasie kina przy ulicy 
Gdańskiej 12. W okresie od 
25 listopada do 6 grudnia bi-
lety dostępne będą wyłącznie 
w przedsprzedaży i nie będą 
przyjmowane rezerwacje. Te-
lefoniczna rezerwacja miejsc 
pod numerem 59 8622-530 
zostanie uruchomiona od 7 
grudnia. Kasa kina jest czyn-
na na godzinę przed każdym 
seansem do 15 minut po roz-
poczęciu ostatniego seansu.

Łotr 1. Gwiezdne wojny - 
historie
USA/Przygodowy/Science-
Fiction/133min/od 7 lat
Historia grupy rebeliantów 
zjednoczonych w śmiałej mi-
sji polegającej na kradzieży 
planów imperialnej Gwiazdy 
Śmierci. Akcja filmu będzie 
rozgrywać się przed wyda-
rzeniami ukazanymi w pro-
dukcji „Gwiezdne wojny: 
Nowa nadzieja”. Na ekranie 
zobaczymy m.in. Felicity 
Jones, Foresta Whitakera 
i Madsa Mikkelsena.
(BG)
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Apel o S6 podpisano w Lęborku
INICJATYWA | Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podpisał w Lęborku Apel Mieszkańców Po-
morza skierowany do Rządu RP w sprawie budowy drogi ekspresowej S6. Dokument podpisali także starostowie, burmi-
strzowie, wójtowie, radni pomorskich samorządów oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Bezpośredni powód 
stworzenia doku-
mentu to odpowiedź 
na ostatnie donie-
sienia medialne, 
w których przed-
stawiciele rządu 
odkładają budowę 
drogi ekspresowej 
S6 w województwie 
pomorskim.
Apel jako pierwszy 
podpisał Marszałek 
Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk. 
Podpisy złożyli licznie przyby-
li starostowie, burmistrzowie, 

wójtowie, radni pomorskich 
samorządów oraz przedsię-
biorcy i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych.  Na 

konferencji prasowej głos 
zabrał m.in. Marszałek 
Mieczysław Struk, Bur-
mistrz Lęborka Witold 
Namyślak, przedstawi-
ciele lęborskich przedsię-
biorców Marek Stawski 
i Jerzy Klimecki i wielu 
samorządowców i przed-
siębiorców z Pomorza.
Autorzy apelu odpowia-
dają na rządowe argu-
memty mówiące o tym, 

że droga S6 będzie mniej 
obciążona niż inne drogi kra-
jowe, opisują również lokalne 
działania, których celem było 

przygotowanie regionu do in-
westycji. W dokumencie pod-
kreślana jest także rola budo-
wy drogi ekspresowej S6 dla 
rozwoju regionu.
- Brak tej ważnej dla nas, stra-
tegicznej z punktu widzenia 
regionu, drogi oznacza stagna-
cję gospodarczą i społeczną 
znacznej części województwa 
pomorskiego. Jest ona ważna 
dla przedsiębiorców, dla roz-
woju gmin, ośrodków aka-
demickich, jak i dla wszyst-
kich mieszkańców tej części 
– argumentują autorzy apelu. 
(BG)
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Nowy dowódca w Siemirowicach
WOJSKO | Morska Jednostka Rakietowa w Siemi-
rowicach ma nowego dowódcę. Został nim 15 listopa-
da kmdr Artur Kołaczyński. Przejął on obowiązki od 
kmdr por. Cezarego Drewniaka, który czasowo dowo-
dził tą jednostką po odejściu kmdr. Romana Bubla.
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Energa doceniła pracowników dystrybucji
ENERGETYKA | Siedemdziesięciu pracownikom spółki Energa Operator przyznano odznaczenia za wybitne osiągnięcia zawo-
dowe we wdrażaniu innowacji proklienckich, utrzymania sprawnej sieci dystrybucji energii oraz umacnianiu silnej pozycji 
Energi w branży energetycznej.

24 listopada br. na uroczystej gali w Gdańsku siedemdzie-
sięciu pracownikom spółki Energa Operator ze wszyst-
kich rejonów dystrybucji w północnej i środkowej części 
Polski wręczono odznaczenia pracownicze. Są wśród nich 
mistrzowie zawodu energetyka, elektromonterzy, inży-
nierowie wdrażający nowoczesne systemy, rozwiązania 
organizacyjne i techniczne zapewniające niezawodne, 
bezpieczne funkcjonowanie sieci niskiego i średniego 
napięcia, sprawne zasilanie. Uhonorowano prekursorów 
postępu technicznego w dziedzinie elektroenergetyki 
- w budownictwie sieciowym, jak i eksploatacji. Wśród 
odznaczonych są osoby podejmujące liczne inicjatywy 
techniczne i organizacyjne na rzecz zapewnienia nie-
zawodnych dostaw energii elektrycznej. To właśnie ich 

działania podnoszą efektywność eksploatacji sieci, opty-
malizują realizację prac eksploatacyjnych, awaryjnych 
i interwencyjnych.
- Jest dla mnie zaszczytem, że mamy pracowników, dla 
których słowa odpowiedzialność, efektywność, innowa-
cyjność i profesjonalizm, są elementem codziennej pra-
cy. Swoją pracą przyczyniają się w szczególny sposób 
do osiągania przez spółkę coraz lepszych efektów go-
spodarczych, organizacyjnych i społecznych. O rezulta-
tach pracy decyduje nie tylko wykształcenie czy miejsce 
w organizacji. To przede wszystkim osobiste aspiracje, 
motywacja, zdolności i chęć podejmowania nowych wy-
zwań - powiedział Piotr Dorawa, prezes Zarządu Energa 
Operator. - Dzisiejsza uroczystość ma dla nas szczególne 

znaczenie. Jest okazją do uhonorowania trudu, zaangażo-
wania załogi w realizacji naszych ambitnych planów. Każ-
dy z laureatów ma swój udział w umacnianiu silnej pozy-
cji naszej firmy w branży energetycznej. Nasi pracownicy 
przyczyniają się do sprawnego działania firmy na co dzień 
i do wysokiej jakości usług, które oferujemy prawie 3 mln 
odbiorców energii elektrycznej w północnej i środkowej 
części Polski.
Spółka Energa-Operator należy do Grupy Energa, pełni 
rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego głów-
nym obszarem działalności jest dystrybucja energii elek-
trycznej. EOP jest jednym z największych dystrybutorów 
energii elektrycznej w kraju. Dostarcza prąd do blisko 3 
mln gospodarstw domowych i firm w północnej i środko-
wej części kraju (obszar 75 tys. km kw.). Udział w rynku 
dystrybucji energii wynosi ok. 17 procent. (EN)
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAm mieszkanie po remoncie 
39,20m2 lub zamienię na większe, 3 pię-
tro. Tel: 507486424

SPRZEDAm gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. Tel: 661-
895-941

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

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

WyNAJmę mieszkanie w Wejherowie 
26m2, pokój, kuchnia, łazienka, ogrze-
wanie piec. Tel: 696-795-878

WyNAJmę garaż w okolicy Dworca 
Głównego w Wejherowie. Tel: 788-
683-683

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
od 15 listopada, tel. 0049 669 869 837

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAm koła z oponami zimowy-
mi do Fiata Punto. Tel: 501-981-207

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto. 
Tel: 789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ
SZuKAm pracownika - listonosza, 
praca cały rok. Tel: 512-121-674

SZUKAM PRACY

WyCZySZCZę piece, fachowo za pół 

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

WyKAZ KAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

ceny, Trójmiasto. Tel: 697-302-105

USŁUGI
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PRofESJoNALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

WDoWA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

RÓŻNE

SPRZEDAm 2 siodła do jazdy konnej. 
Tel: 788-683-683

SPRZEDAm kuchenkę gazową, 2 pal-
nikowa, nowa, butle gazowe pełne 3kg 
i 2kg, cena 220 zł. Tel: 507-486-424

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

SPRZEDAm fotel rozkładany, 2 osobo-
wy, cena 300 zł. Tel: 517-159-871

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380W 
samorobną z kółkami, cena 630zł. Tel: 
695-230-080

mAtA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 
75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034
SPRZEDAm ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAm mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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

SPRZEDAm kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 

w ogrodzie, okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

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

SPRZEDAm rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

oGŁoSZENIA 
W RAmCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

REKLAMA                            U/2016/RL

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

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski
DZieNNikarZ: Grzegorz Bryszewski
biuro rekLaM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155

skŁaD: Małgorzata Mielniczuk

sekretarZ Ds. aDMiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork, tel. 793 311 155
Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

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,

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

SZuKASZ 
PRACoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:

ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567
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Remis w Przodkowie
PIŁKA NOŻNA | Remis w Przodkowie. Gdyby przed spotkaniem zapytać sympatyków biało-niebiesko-czerwonych czy taki 
wynik by ich satysfakcjonował, wielu pewnie uznałoby, że w obecnej sytuacji punkt wywalczony na wyjeździe z 4. druży-
ną ligi będzie sukcesem. Po meczu pozostał jednak wielki niedosyt i żal, że nie najlepsza praca sędziów wypaczyła wynik 
spotkania, które było do wygrania.

W porównaniu z meczem z Wdą w składzie 
nastąpiła jedna zmiana w składzie. Janowicza 
na pozycji defensywnego pomocnika zastąpił 
Sychowski. Warunki do gry w Przodkowie 
były trudne. Zimno, mocny wiatr przypomi-

nał potyczkę sprzed miesiąca w Chwaszczy-
nie. W I połowie z wiatrem grali gospodarze 
i oprócz jednej akcji Stasiaka nie wykorzystali 
atutów atmosferycznych. A piłka potrafiła ro-
bić psikusy. Wiele górnych podań Pogonistów 
wracało na naszą stronę. Po prostu wiatr zatrzy-
mywał wysokie piłki. Warta odnotowania jest 
akcja Pogoni z 7 minuty, kiedy to po dośrod-
kowaniu Kłosa Madziąg uderzył ponad bramką 
GKS-u.II połowa to gra z wiatrem i żywsza gra 
naszego zespołu. 51 minuta aut z prawej strony 
boiska. Rzuconą przez Wesserlinga piłka prze-
bija głową Stasiak, a futbolówka pada pod nogi 
Fabiana Słowińskiego, który z pierwszej piłki 
kieruje ją do siatki.Mecz z każdą chwilą robił 
się coraz bardziej twardy, by nie powiedzieć 
brutalny. Dobrze spisywała się nasza defen-
sywa, do której w poprzednich meczach było 
dużo zastrzeżeń. Groźnie było w 70 minucie 
gdy Stasiak uderzył wzdłuż bramki Labudy. 
Na szczęście nikt z gospodarzy nie zdążył do 
piłki. Najlepszy strzelec ligi przez cały mecz 
robił największe zagrożenie pod naszą bramką, 
dobrze spisywał jednak nasz bramkarz.
Pod koniec meczu jedno z dośrodkowań trafia 
w rękę Szałka. Jako, że działo się to w polu 
karnym sędzia Kamil Rybiński zarządził rzut 

karny. Skutecznie egzekwował go w 88 minu-
cie Przemysław Kostuch.
Mecz zaczął się od nowa, a emocji w kolej-
nych minutach było tyle, ile w całym meczu. 
Sędzia dolicza aż 5 minut, a w drugiej minucie 
doliczonego czasu gry w swoim polu karnym 
strzał ręką blokuje zawodnik GKS-u. Gwizdek 
sędziego jednak milczy ku oburzeniu naszych 
zawodników, kibiców z Lęborka oraz trenera 
Walkusza, zmuszonego po chwili przez arbitra 
do karnego opuszczenia ławki trenerskiej. Po 
kolejnym faulu gdy bramkarz Przodkowa za-
atakował naszego zawodnika na boisku wrze, 
dochodzi do przepychanek. Drugą żółtą kart-
kę ogląda nasz napastnik Mateusz Wachowiak 
i musi opuścić boisko. Mecz został przedłużo-
ny aż o 9 minut, a spokojniej nie było także 
po jego zakończeniu gwizdku. Do szarpania 
naszego trenera zabrał się porządkowy gospo-
darzy, co jest kuriozalnym zachowaniem na 
tym szczeblu rozgrywek, w sumie to na każ-
dym szczeblu.
Trener Waldemar Walkusz nie krył po meczu 
zdenerwowania sytuacją z końcówki spotka-
nia: - -Generalnie należy podziękować za-
wodnikom za walkę. Pokazali dziś, że się nie 
poddają, chcą walczyć do końca. Przez tak 

prowadzone zawody nie boję się powiedzieć, 
że zostaliśmy dziś okradzeni z dwóch punk-
tów. Karny w doliczonym czasie dla nas był 
ewidentny. To była identyczna sytuacja jak za-
granie Szałka kilka minut wcześniej. Przez te 
błędne decyzje i pracę arbitrów doszło do nie-
przyjemnych sytuacji, przepychanek. Można 
było tego uniknąć. (JM)

38 medali dla MEYN SOLEX
PŁYWANIE | 482 zawodników z 16 klubów rywalizowało w Ogól-
nopolskich Zawodach Pływackich Dzieci i Młodzieży MEYN 2016. 
Pływacy MEYN SOLEX na tych zawodach zdobyli aż 38 medali.

W klasyfikacji medalowej zwycię-
żyli gospodarze zawodów – pływa-
cy UKS 1 MEYN SOLEX Lębork 
zdobywając 38 medali (15 złotych, 
11 srebrnych i 12 brązowych). Miej-
sce drugie zajęli zawodnicy UKS 
ŻABIANKA Gdańsk – 38 krążków 
(13 złotych, 16 srebrnych i 9 brązo-
wych). Trzecie miejsce zajęli pływa-
cy TP SKALAR Słupsk zdobywając 
22 medale (7 złotych, 11 srebrnych 
i 4 brązowe).
Najlepszą zawodniczką w kategorii 
dziewcząt 12-letnich została Olimpia 
Gromulska, która zajęła I miejsce na 
50 m stylem motylkowym ustana-
wiając nowy rekord Lęborka w kate-
gorii dziewcząt 12-letich z wynikiem 
0:31,71. W kategorii dziewcząt 14 lat 
i starsi zwyciężyła Weronika Hall-
mann za wynik na dystansie 100 m 
stylem klasycznym (1:09,84). Wśród 
chłopców 13-letnich zwyciężył Kac-
per Gliński za wynik na 100 m stylem 
klasycznym (1:14,44). W kategorii 

chłopców 14 lat i starsi najlepszym 
okazał się Jakub Winiarski, który 
zwyciężył w wyścigu na 100 m sty-
lem klasycznym wynikiem 1:09,97. 
Zwycięzcy w kategoriach wieko-
wych otrzymali okazałe puchary.
W konkurencjach indywidualnych 
złote medale zdobyli: Aleksandra 
Gliszczyńska, Olimpia Gromul-
ska, Weronika Klejna, Weronika 
Hallmann, Cezary Chomiczewski, 
Jan Horackiewicz, Maciej Hrycyk, 
Kacper Gliński, Jakub Winiarski, 
Piotr Zawadzki. Srebrne i brązowe 
medale zdobyli: Martyna Hallmann, 
Natalia Zloch, Zosia Tusk, Simona 
Trybułowska, Wiktoria Smolis, Ka-
rolina Typczyńska, Adrianna Pakie-
ła, Hanna Walkusz, Natalia Lewan-
dowska, Weronika Klejna, Konrad 
Rybarczyk, Cezary Chomiczewski, 
Norbert Cygert, Jan Horackiewicz, 
Kacper Gliński, Michał Gromulski, 
Maksymilian Puzyr, Piotr Zawadzki. 
(UM)

Emocjonujące turnieje tenisa stołowego
TENIS STOŁOWY  | 66 osób rywalizowało podczas Tęczowych Turniejów Tenisa Stołowego. Najnowszy 
cykl turniejów dla amatorów zorganizowano w dniach 11, 13 i 20 listopada 2016 r. w Zespole Szkół im. Stra-
żaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

GKS PRZoDKoWo – PoGoń 
LęboRK 1:1 (0:0)

17. kolejka III ligi, 
26 listopada 2016 godz. 12

bramki: 0:1 Słowiński (’51), 
1:1 Kostuch (’88 k.-)

Pogoń: Labuda – Wesserling, Szałek, 
Kochanek, Skibicki (’85 Stankiewicz), 
Miszkiewicz, Sychowski (’75 Nowakow-
ski), Madziąg, Słowiński (’88 Pytlak), 
Kłos (’80 Wardziński), Wachowiak
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Widownia oglądała zażar-
te, emocjonujące i stoją-
ce na wysokim poziomie 
pojedynki .Rywal izacja 
w turniejach przebiegała 
w trzech kategoriach - ko-
biety  open i mężczyźni: 
18 - 50 lat  i powyżej 50 
lat. Wśród kobiet bezkon-
kurencyjna była Małgo-
rzata Fidala z Lęborka, 
która wygrała wszystkie 
trzy turnieje. Drugie miej-
sce zajęła Henryka Wroń-
ska z Lęborka. Na trzecim 
miejscu uplasowała się 
Iwona Stawarz z Lęborka. 
Wśród mężczyzn (18-50) 
bezkonkurencyjny był 
Michał Klassa z Łeby, 
który podobnie jak Mał-
gorzata Fidala wygrał trzy 
turnieje. 

O drugie i trzecie miej-
sce pasjonujący pojedy-
nek stoczyli zawodnicy 
z gminy Nowa Wieś 
Lęborska Krzysztof 
Tomasiewicz z Garcze-
gorza i Mariusz Wen-
ta z Janowic. O jeden 
punkt lepszy okazał 
się Tomasiewicz i jemu 
przypadło drugie miej-
sce. Wenta musiał za-
dowolić sie miejscem 
trzecim. 
Kategorię + 50 roz-
strzygnęli między sobą 
tenisiści z Lęborka. 

O kolejności trzech 
miejsc na podium zade-
cydował dopiero trze-
ci turniej. Wygrał go 
Jarosław Krzekotow-
ski ale do pierwszego 
miejsca zabrakło mu 
dwa punkty. Zwycięzc 
w tej kategorii okazał 
się Stanisław Prokop-
czuk, któremu wystar-
czyła przewaga jaką 
miał po dwóch turnie-
jach. Trzeci w końco-
wej klasyfikacji został 
Jarosław Bigus.
(EN)
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