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Informacja o szansie na prze-
dłużenie trasy nowoczesnych 
i szybkich pociągów Pendo-
lino aż do Koszalina ( teraz 
skład kończy podróż w Gdy-
ni) ucieszyła mieszkańców 
Lęborka. Dla mieszkańców 
powiatu lęborskiego takie po-
łączenie oznaczałoby bowiem 
skrócenie podróży do stolicy 
o około 2 godziny. Teraz naj-
szybsze pociągi pokonują trasę 

do Warszawy w 6 godzin, po-
dróż superszybkim pociągiem 
Pendolino mogłaby trwać za-
ledwie cztery godziny.
Informacje o połączeniu po-
jawiły się w kilku gazetach 
i portalach informacyjnych, 
w niektórych przypadkach 
podawano nawet wstępny roz-
kład jazdy. Jako argument za 
pojawieniem się dodatkowe-
go połączenia podawano tak-
że przetarg, gdzie przewoźnik 
szukał fi rmy, która zapewni 
ochronę pociagów Pendolino 
właśnie na stacji Kołobrzeg.

Przewoźnik, czyli PKP Inter-
city nie chciał ofi cjalnie ko-
mentować takich informacji 
i odsyłał do konferencji praso-
wej o grudniowych zmianach 
w rozkładzie jazdy. Podczas 
konferencji prasowej, która 
miała miejsce we wtorek 29 
nie pojawiła się jednak infor-
macja o połączeniu do Koło-
brzegu.
Przewoźnik poinformował 
natomiast o innych trasach 
pociągów Pendolino.
- Od grudnia Pendolino po-
jedzie do Rzeszowa, Bielska 

Białej i Gliwic. Dzięki temu 
zyskamy nowy rynek obej-
mujący 1,7 mln potencjalnych 
klientów. Łącznie, w zasięgu 
pociągów kat. EIC i EIP bę-
dzie 8,5 mln osób –zapowie-
dział Jacek Leonkiewicz, pre-
zes PKP Intercity.
Zmiany w grudniowym roz-
kładzie jazdy oznaczają więc 
brak szans na pojawienie się 
pociągu Pendolino w Lęborku 
w 2015 roku. Według naszych 
informacji – istnieje szansa na 
wprowadzenie takiego połą-
czenia w przyszłym roku.

Pendolino nie pojedzie 
przez Lębork
TRANSPORT | Od kilku tygodni można było usłyszeć nieofi cjalne informacje o przedłu-
żeniu trasy pociagów Pendolino aż do Kołobrzegu. We wtorek 29 września PKP Intercity 
o ofi cjalnie poinformowało o grudniowej zmianie rozkładu jazdy. Nowe połączenie okazało 
się tylko pogłoską i nie trafi ło do rozkładu.

KOBIETA DOŚĆ 
DOSKONAŁA. 
PREMIERA 
KSIĄŻKOWA

Sylwia Kubryńska, blo-
gerka, pisarka i felietoni-
ska „Wysokich Obcasów” 
wydaje swoją drugą 
książkę – „Kobieta dość 
doskonała”. Premierę po-
wieści zapowiedziano na 
początek października.
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kandydat na posła na sejm 
RP. Radca prawny na co 
dzien zajmujący się obsługą 
podmiotów gospodarczych. 
od roku 1959 mieszkaniec 
lęborka. absolwent Wy-
działu prawa i administra-
cji UG oraz menadżerskich 
studiów podyplomowych na 
Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego.

- Wicewojewoda Pomorski 
w latach 1999-2012

- Współzałożyciel Stowarzy-
szenia Hospicjum św. Fran-
ciszka z Asyżu w Lęborku

- Radny Rady Powiatu Lębor-
skiego od roku 2006

- Starosta Lęborski od 

01.12.2014 do 10.07.2015

- Przedstawiciel powiatu 
lęborskiego w  Zarządzie 
Obszaru Metropolitalnego  
Gdańsk-Gdynia-Sopot.

W czasie mojej pracy zawo-

dowej i społecznej dobrze 
poznałem problemy  nasze-
go regionu. Chciałbym to 
doświadczenie wykorzystać 
w parlamencie.

W parlamencie będę  zabie-
gać  o pozyskanie dodatko-
wych środków z budżetu cen-
tralnego  na projekty  istotne 
z punktu widzenia rozwoju  
regionu. Mam na myśli  zada-
nia związane z wykorzysta-
niem naszego nadmorskiego 
położenia, turystyką a także  

modernizacją  oraz budową  
połączeń drogowych i kole-
jowych. To, czego  Polacy, 
szczególnie młodzi  dziś po-
trzebują, to praca  i dobra edu-
kacja. O szczegółach będę roz-
mawiał z Państwem w trakcie 
moich spotkań.

EdMUnd gŁoMBIEWSKI

Chcesz być doskonała? Mu-
sisz się bardziej postarać. 
Zmienić kolor włosów, od-
chudzić się, zlikwidować cel-
lulit, podnieść owal twarzy. 
Zrobić trzypiętrowy tort i ko-
lorowe kanapki dla dzieci nie-
jadków. Wyprasować stos ko-
szul. Odnieść sukces w pracy 
i koniecznie znaleźć czas dla 
przyjaciółki, którą rzucił mąż, 
chociaż tak się starała, zrzuci-
ła pięć kilo, usunęła cellulit, 
zrobiła dermabrazję, wypeł-
niła zmarszczki, skorygowa-
ła owal, prasowała koszule, 
robiła kolorowe kanapki dla 
dzieci niejadków, a z tortu 
salto mortale.

- To jest dla wszystkich ko-
biet i dziewczyn, które żyją 
ściśnięte własnym życiem 
i tym, jak bardzo wyjątkowe 

nie są. To jest szczere, zło-
ścią pisane życie zwyczajnej 
Kasi, która bardzo chce być 
fajna i dosyć szybko orientuje 
się, że inne są prawa dla niej, 
a inne dla chłopców.Kubryń-
ska niczego nie udaje, nie sta-
ra się wymyślać losów i tła, 
tylko daje głos setkom, tysiąc-
om kobiet, które się kiszą we 
własnych głowach, w swoich 
oczekiwaniach na własny te-
mat, a nie mają komu o tym 
opowiedzieć. Przygody Kasi 
to przygody bez przygód, to 
właśnie ta szara szmata, w 
której żyją kobiety. Nie ma tu 
akcji z XIX wieku, kryminału 
i reportażu. Jest treść, od któ-
rej po prostu robi się lepiej. 
Że ktoś też tak ma - recenzuje 
książkę Małgorzata Halber, 
autorka powieści „Najgorszy 
człowiek na świecie”. 

Kobieta dość doskonała. 
Premiera książkowa

Sylwia Kubryńska, blogerka, pisarka i felietoniska 
„Wysokich Obcasów” wydaje swoją drugą książkę 
– „Kobieta dość doskonała”. Premierę powieści 
zapowiedziano na początek października.

Organizatorzy spotkań 
w celu usprawnienia ob-
sługi porad prawnych za-
chęcają do wcześniejszego 
umówienia spotkania te-
lefonicznie lub osobiście. 
Warto także przygotować 
zwięzły opis sprawy oraz 
pełną jej dokumentację, 
z którą zapozna się prawnik
Spotkanie w sprawie po-
rad można umówić pod 
numerem telefonu 59 862 
61 85, wysyłając e-mail na 
adres biuro@kazimierz-
kleina.pl lub osobiście 
w biurze senatorskim Ka-
zimierza Kleiny przy ul. 
Bolesława Krzywoustego 
1 (były biurowiec ABB/
ZWAR - pokój 217 – II 

piętro) w Lęborku od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 15:00.
Maksymalny czas przed-
stawienia problemu przez 
klienta i omówienia go 
z prawnikiem będzie wy-
nosił około 30 minut. 
Każdy jednorazowo otrzy-
ma możliwość uzyskania 
odpowiedzi na jedno za-
pytanie prawne. Prawnik 
będzie udzielał informacji 
na podstawie zadanego 
pytania, dostarczonych 
dokumentów i dostępnej 
w momencie udzielania 
porady podstawy prawnej. 
Zakres udzielanej pomocy 
nie obejmuje pisania pism.

(GB)

Porady U SEnaTora
PRAWO | Przez trzy październikowe dni - 2, 9 i 16 
w biurze senatora Kazimierza Kleiny w Lęborku prowa-
dzone będą indywidualne, bezpłatne porady prawne. 
Spotkania z prawnikiem prowadzone będą w godzinach 
15:30 – 18:00.
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W ramach obchodów „Świa-
towego Dnia Turystyki” zostały 
wręczono nagrody i wyróżnie-
nia organizacjom, samorzą-
dom, stowarzyszeniom oraz 
osobom fi zycznym za wkład 
wniesiony w promocję naszego 
regionu w kraju i na świecie. 
Gośćmi honorowymi wyda-
rzenia byli m.in.: Mieczysław 
Struk, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Marta Cheł-
kowska, Prezes zarządu PROT, 
Rafał Szmytke, Prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej oraz 
wielu innych. 

Miasto Łeba  otrzymało pre-
stiżową nagrodę Prezesa Ho-
norowego PROT (Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej) w kategorii „Sub-
regionalny marketing teryto-
rialny” za najlepszy produkt 
promocyjny jakim jest pro-
jekt współpracy partnerskiej 

między Łebą, Mikołajkami 
i Szczyrkiem o sympatycznej 
nazwie „Morze, Góry i Ma-
zury”.

Projekt ten od lat związany 
jest z wzajemną współpracą 
promocyjną miast partner-
skich m.in. poprzez: wspólne 
kampanie promocyjne w me-
diach, na bilboardach, targach 
promocyjnych czy podczas 
imprez o charakterze kultural-
nym i sportowym.

W imieniu burmistrza mia-
sta Łeby – Andrzeja Strzech-
mińskiego nagrodę odebrał  
Michał Sałata – Asystent 
burmistrza Łeby ds. Kultury 
i Sportu.

Medal za wieloletnią działal-
ność na rzecz turystyki i pro-
mocjiregionu otrzymał rów-
nież Pan Wojciech Grabowski 
– Prezes Łeba Mors Poland.

(GB)

Doceniono działania Łeby
NAGRODA | Nadmorska Łeba została doceniona podczas wojewódzkich obchodów Świato-
wego Dnia Turystyki, które miały miejsce 23 września na zamku krzyżackim w Malborku.
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Podczas posiedzenia, które 
zorganizowano 23 września 
ślubowanie złożyli nowi rad-
ni, którzy uzupełnili szeregi 
MRML.

Kolejnym punktem obrad 
było uzupełnienie składu pre-
zydium. Kolejny raz radni 
w wyborach na przewodni-
czącego Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka zaufali Ja-
kubowi Herczyk- uczniowi 
Zespołu Szkół Gospodarki 

Żywnościowej i Agrobiznesu, 
zaś na Jego zastępcę wybrano 
Malwinę Juszczak- uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego 
nr 2.

Następnie przystąpiono do 
przyjęcia uchwały ws. powo-
łania opiekuna MRM z ra-
mienia 1 Centrum  Młodzie-
ży, którym została  Weronika 
Budzeń.

(GB)

Obrady Młodzieżowej Rady
SAMORZĄD | Już po raz 11 obradowała Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka.

Pierwsze miejsce w tur-
nieju zajęła fi rma Formel, 
drugie – Farm Frites Poland, 
a trzecie - Usługi Transpor-
towe Sobański. W turnieju 
wzięły udział również fi r-
my: AMG, NFM, Proliders 
oraz Robex.Turniej nie od-
byłby się bez wsparcia pana 
Mariana Borka, dyrektora 
lęborskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji, który udo-

stępnił boisko na terenie 
stadionu.

Farm Frites Poland li-
czy na nawiązanie bliższej 
współpracy z fi rmami bio-
rącymi udział w turnieju, 
jak również z innymi fi rma-
mi naszego regionu, zarów-
no w obszarze sportu, jak 
również społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

(GB)

FIrMa ForMEL 
WygraŁa PIŁKarSKI 
TUrnIEj FIrMoWy
RYWALIZACJA | W niedzielę, 27 września, na Stadionie 
Miejskim w Lęborku został rozegrany amatorski turniej 
piłkarski „FFP CUP 2015” z udziałem lęborskich fi rm. Organi-
zatorem turnieju była fi rma Farm Frites Poland, która od lat 
promuje wśród pracowników zdrowy styl życia i wspiera ich 
aktywność sportową, m.in. sponsorując drużynę piłkarską 
złożoną ze swoich pracowników.
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- Jako radny Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego 
i zarazem przewodniczący 
Komisja Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu zabiegam o to 
by w pełni dążyć do przełoże-
nia zapisów Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020 na konkretne działania 
– mówi Dariusz Męczykow-
ski. - Szczególnie ważne jest 
wykorzystanie możliwości 
związanych z funduszami eu-
ropejskimi pozyskanymi w ra-
mach nowej perspektywy na 
lata 2014 – 2020. Poprzez mą-
dre zarządzanie  funduszami 
planujemy wpłynąć na organy 
prowadzące szkoły zawodo-
we (głównie powiaty, bo pro-
wadzenie szkół zawodowych, 
to ich zadanie), by w ramach 
wspólnych działań, w ścisłym 
połączeniu z pracodawcami, 
na bazie istniejącej infrastruk-
tury, zmodyfi kować sieć szkół 
zawodowych w taki sposób, 
aby lepiej odpowiadała ona  
rynkowi pracy oraz uwzględ-
niała branże o największym 
potencjale rozwoju a także 
Inteligentne Specjalizacje Po-
morza. 

Warto podkreślić, iż - spo-
śród wszystkich regionalnych 
programów operacyjnych – to 
właśnie w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 przeznaczono naj-
więcej środków na szkolnic-
two zawodowe. 

Kwota dofi nansowa-
nia, jaka została przezna-
czona na szkolnictwo za-
wodowe w perspektywie 
na lata 2014-2020 wynosi 
łącznie ponad 76,6 mln euro, 

czyli prawie cztery razy więcej 
niż w poprzedniej perspekty-
wie.

Jak mówi Dariusz Męczy-
kowski, planowane kierunki 
zmian w szkolnictwie zawodo-
wym będą realizowane przede 
wszystkim poprzez programy,  
np. . „Kształtowanie sieci po-
nadgimnazjalnych szkół za-
wodowych uwzględniającej 
potrzeby subregionalnych i re-
gionalnego rynków pracy”.

Powiaty przygotowały wła-
sne koncepcje dotyczące 
szkolnictwa zawodowego.  
W drodze  konkursu zostaną 
przedstawione Zarządowi Wo-
jewództwa Pomorskiego jako 
rekomendowane do realizacji 
w ramach przedsięwzięcia. 
Ostateczna decyzja co do za-
kresu przedsięwzięcia strate-

gicznego należy do Zarządu, 
warto jednak podkreślić, iż 
w proces identyfi kacji najlep-
szych koncepcji czynnie zosta-
li włączeni pracodawcy, którzy 
udzielają się zarówno jako 
członkowie komisji konkur-
sowej, jak i wspierają organy 
prowadzące  w przygotowaniu 
założeń wsparcia szkół zawo-
dowych. 

Zdaniem Dariusz Męczy-
kowskiego, prowadzona 
pod kierunkiem Samorządu 
Województwa Pomorskie-
go interwencja w obszarze 
szkolnictwa zawodowego ma 
mieć charakter kompleksowy 
i przyczynić się nie tylko do 
lepszego rozmieszczenia na 
obszarze województwa sie-
ci szkół zawodowych czy też 
unowocześnienia wyposażenia 

pracowni do nauki zawodów. 
Ma przede wszystkim pomóc 
w nawiązaniu prawdziwej 
współpracy szkół zawodo-
wych z pracodawcami i trwale 
podnieść jakość kształcenia 
w pomorskich szkołach zawo-
dowych. Stąd taka duża waga 
mądrego planowania zróżnico-
wanych form wsparcia zarów-
no uczniów (np. poprzez staże 
i praktyki zawodowe oraz kur-
sy podnoszące umiejętności 
zawodowe), jak i nauczycieli 
i instruktorów praktycznej na-
uki zawodu.

Bez tych wspólnych dzia-
łań nie uda nam się poprawić 
wizerunku pomorskich szkół 
zawodowych i dostosować ich 
oferty do potrzeb rynku pracy 
– kończy Dariusz Męczykow-
ski.

Przywrócić równowagę w kształceniu
POMORZE | Przełamanie niechęci do edukacji zawodowej jest ważne zarówno ze względu na pokazanie młodym ludziom ścieżki kariery po-
zwalającej na szybkie znalezienie ciekawej pracy, jak i z punktu widzenia potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Temat przybliża Dariusz 
Męczykowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Dariusz Męczykowski

Powiat lęborski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 380 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 230 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat pucki – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 163 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 200 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat słupski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 122 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 180 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat wejherowski – szkoły za-
wodowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 650 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 600 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat kościerski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 246 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 500 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat człuchowski – szkoły 
zawodowe otrzymały wyposa-
żenie o łącznej wartości prze-
kraczającej 123 tysiące złotych. 
Kursami objęto 230 uczniów 
szkół zawodowych

Gdynia – szkoły zawodowe 
otrzymały wyposażenie o łącz-
nej wartości przekraczającej 580 
tysięcy złotych. Kursami objęto 
ponad 860 uczniów szkół zawo-
dowych.

Słupsk – szkoły zawodowe 
otrzymały wyposażenie o łącz-
nej wartości przekraczającej 264 
tysięcy złotych. Kursami objęto 
ponad 450 uczniów szkół zawo-
dowych.

Powiat bytowski – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 240 tysięcy złotych. Kursami 
objęto 260 uczniów szkół zawo-
dowych. 

Powiat chojnicki – szkoły zawo-
dowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 350 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 370 uczniów szkół 
zawodowych.

Takie działania już podjęto i osiągnięto takie efekty:

W ramach pozyskanych środków, szkoły inwestowały przede wszyst-
kim w sprzęt komputerowy wraz z nowoczesnym oprogramowaniem, 
wyposażenie pracowni gastronomicznych i fryzjerskich, kupiono też 
sprzęt budowlany, geodezyjny, warsztatowy, ogrodniczy i laborato-
ryjny. Jeżeli chodzi natomiast o kursy, to ich oferta pomyślana była 
w ten sposób, by realnie zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku 
pracy. W ramach projektu fi nansowano m.in.: prawo jazdy kat. B, kurs 
obsługi wózków widłowych, kurs obsługi i konserwacji urządzeń elek-
trycznych do 1 kV, kurs obsługi programu AutoCAD, kursy spawania 
(MAG i MIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fi skal-
nych oraz kursy gastronomiczne (barman, barista, kelner).

W sobotę 26 września na zaproszenie władz 
lęborskiego hufca ZHP policjanci z Lęborka  
spotkali się z harcerzami z terenu Pomorza i za-
prezentowali sprzęt oraz radiowozy. W spotka-
niu, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Lęborku, harcerze mogli 
zapoznać się ze specyfi ką służby w policji, 
straży granicznej, straży pożarnej i wojsku.
Przedstawiciele formacji zaprezentowali sprzęt, 
jakim na co dzień posługują się w służbie oraz 
rozmawiali z młodymi ludźmi na temat powią-
zania ich przyszłości z pracą w resorcie. Dużo 
młodych ludzi uczestniczących w spotkaniu, 
chętnie rozmawiało z policjantami, pytając 
o specyfi kę ich służby oraz tematykę związaną 
z naborem do Policji oraz chętnie „wcielało” 
się w rolę policjanta zasiadając za kierownicą 
radiowozów. (GB)

PoLICjanCI 
na SPoTKanIU 
z HarCErzaMI
PROFILAKTYKA | Policjanci z Lębor-
ka zaproszeni przez lęborski hufi ec ZHP, 
prezentowali sprzęt policyjny harce-
rzom z Pomorza.
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Spotkanie poprowadzi-
li Beata Szewczyk z Radia 
Gdańsk oraz Jan Mela, po-
dróżnik, założyciel Fundacji 
Poza Horyzont. Tematem 
spotkania była min. relacja 
z odbytej pielgrzymki - pie-
szej podróży z Kaliningradu 
do Santiago de Compostela 
– śladem Muszli Świętego 
Jakuba.

Gmina Miasto Lębork jako 
lider projektu „RECReate 

rewitalizacja europejskiego 
szlaku kulturowego na obsza-
rze Południowego Bałtyku” 
25 lipca 2014 roku podpisała 
list intencyjny o współpracy 
z Fundacją Marka Kamiń-
skiego deklarującą chęć po-
pularyzacji pielgrzymowania 
Pomorską Drogą św. Jakuba. 
Podczas konferencji Alicja 
Zajączkowska, doradca bur-
mistrza Lęborka  zaprezento-
wała ideę projektu oraz jego 

wpływ na wybór Drogi św. 
Jakuba jako wyprawy Marka 
Kamińskiego w projekcie „3 
biegun” - Świat nie kończy 
się na dwóch biegunach.

Po spotkaniu odbyły się ku-
luarowe rozmowy z podróż-
nikiem, można było obejrzeć 
wystawę zdjęć oraz pamiątki 
z wyprawy. Całość wyda-
rzenia uzupełniła muzyka 
zespołu Dominik John Seba-
stian. (UM)

LĘBorK na KonFErEnCjI W ECS
PROJEKT | O inauguracji nowego etapu projektu „3 biegun” realizowanego przez 
Fundację Marka Kamińskiego rozmawiano w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku. W tym wydarzeniu brała udział także delegacja z Lęborka.

Po niedawnej decyzji z 8 
września br. o ostatecznym 
kształcie planów budo-
wy dróg w Polsce w latach 
2015 – 2020,czyli umiesz-
czenia S-6 w sieci TNT na 
lata 2014 -20, nic już nie 
jest w stanie zatrzymać tej 
wielkiej, kluczowej dla Pol-
ski Północnej inwestycji, 
czyli  budowy drogi eks-
presowej o długości 330 
km, która połączy północ-
no-zachodnią część Polski 
z północno-wschodnim Po-
morzem. Trasa będzie prze-
biegać od Goleniowa koło 
Szczecina przez najważniej-
sze miasta wybrzeża: No-
wogard, Płoty, Kołobrzeg, 
Koszalin, Słupsk, Lębork 
do Trójmiasta. S6 to także 
ważny odcinek trasy europej-
skiej E28, Berlin-Szczecin-
Gdańsk-Kaliningrad-Mińsk, 
który łączy Unię Europejską 

z krajami skandynawskimi 
i nadbałtyckimi oraz Europą 
Wschodnią.„Szóstka” będzie 
główną arterią Pomorza, któ-
ra pozwoli na znaczne pod-
niesienie możliwości rozwo-
ju terenów inwestycyjnych, 
ułatwi komunikację z aglo-
meracjami szczecińską i trój-
miejską oraz wzmocni atrak-
cyjność turystyczną regionu. 
-„Szóstka” pozwoli na znacz-
ne podniesienie możliwości 
rozwoju terenów inwesty-
cyjnych, ułatwi komunikację 
z aglomeracjami: szczecińską 
i trójmiejską oraz wzmocni 
atrakcyjność turystyczną re-
gionów – mówił Piotr Jedliń-
ski, prezes Stowarzyszenia 
Samorządowego S-6, prezy-
dent Koszalina. W otoczeniu 
projektowanej drogi zamiesz-
kuje ponad 2,3 mln ludzi, dla 
których inwestycja wiąże się 
z poprawą sieci komunika-

cyjnej. Wzmocni spójność te-
rytorialną północnych regio-
nów i kraju, zapewni lepszy 
dostęp do portów morskich 
i lotniczych, oznacza walkę 
z wykluczeniem komunika-
cyjnym północy Polski. Po 
obu stronach nowej trasy 
zaistnieje atrakcyjny pas in-
westycyjny szerokości ok. 50 
km.

Konferencja zakończyła się 
podpisaniem Listu intencyj-
nego dotyczącego współpracy 
pomiędzy województwami: 
pomorskim, zachodniopo-
morskim i Stowarzyszeniem 
Samorządowym S6. 

Wydarzeniu towarzyszyła 
inauguracja nowo-uzbrojo-
nych terenów inwestycyjnych 
w miejscowości Płaszewko 
w Gminie Słupsk, objętych 
patronatem Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
anna kłos

S6 czyli Nadmorski Szlak Inwestycyjny
DROGI | Prezentacja przebiegu i harmonogram prac budowlanych 
nowej trasy ekspresowej S6, jej potencjał i korzyści społeczno-gospo-
darcze, jakie mogą powstać w wyniku realizacji tej inwestycji, były 
celem ponadregionalnej konferencji pt. S6 – Nadmorski Szlak Inwe-
stycyjny”. Wydarzenie zorganizowano14 września 2015 r. w Słupskim 
Inkubatorze Technologicznym.

Konferencja zakończyła się podpisaniem Listu intencyjnego dotyczącego współpracy 
pomiędzy województwami: pomorskim, zachodniopomorskim i Stowarzyszeniem Sa-
morządowym S6. Dokument podpisali (od lewej): Tomasz Sobieraj - wicemarszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, Piotr Jedliński – prezydent Koszalina, prezes Stowa-
rzyszenia Samorządowego S-6 i Włodzimierz Szordykowski, dyr Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
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O tym, że gotowanie jest łatwe 
i przyjemne będą mogli prze-
konać się ci, którzy w najbliż-
szą sobotę 3 października od-
wiedzą Port Rumia Centrum 
Handlowe Auchan. Odbędzie 
się tam bowiem pokaz kuli-
narny Roberta Sowy, który 
zaprezentuje swoje kulinar-
ne umiejętności i przeko-
na uczestników, jak szybko 
można w kuchni wyczarować 
pyszne dania. 

Przy specjalnym stanowisku 
w pasażu galerii powstaną 
między innymi takie potrawy 
jak zupa krem z dyni z dodat-
kiem imbiru i mleka kokoso-
wego, polędwica z dorsza 
w sosie z ogórków kiszonych 
czy pikantne udźce z kur-
czaka podane na wykwint-
nej potrawce z soczewicy 
i pomidorów. Przygotowa-
nych przez szefa kuchni dań 
będzie można oczywiście 
skosztować. 

Pokaz kulinarny to nie jedy-
na atrakcja, jaka czeka na go-
ści centrum handlowego. Od 
3 do 18 października każdy 
będzie miał okazję zdobyć 
książki kucharskie autor-

stwa Roberta Sowy – „Cztery 
pory roku” oraz „Życie kocha 
jeść”. Można w nich znaleźć 
przepisy na łatwe i szybkie 
potrawy, a także na dania 
przygotowane z użyciem re-
gionalnych produktów. Aby 
zdobyć książkę, wystarczy 
dokonać na terenie galerii 
handlowej zakupów łącznie 
za minimum 200 zł i okazać 
paragony w punkcie obsługi 
konkursu. Na uczestników 
zabawy czeka aż 600 egzem-
plarzy.

Wielkie gotowanie z Rober-
tem Sową odbędzie się w so-
botę 3 października w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108. Pokaz roz-
pocznie się o godzinie 12.00 
i potrwa do godziny 15.00. 
Zabawa, w której do zdobycia 
są książki kulinarne potrwa 
do 18 października. Paragony 
można wymienić w punkcie 
obsługi konkursu w dniach od 
3 do 18 października w godzi-
nach od 14:00 do 19:00 (od 
poniedziałku do piątku) oraz 
od 11:00 do 19:00 (w soboty 
i niedziele) lub do wyczerpa-
nia się zapasu nagród. 

Wielki pokaz gotowania
Aksamitna zupa krem, aromatyczna ryba czy ragoût z soczewicy – między innymi takich dań będzie 
można skosztować w najbliższą sobotę w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan. Podczas wyjątko-
wego pokazu kulinarnego swoje umiejętności zaprezentuje szef kuchni – Robert Sowa. Spotkanie będzie 
także okazją, aby zdobyć książkę i autograf kucharza. Wstęp wolny!
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Program został poszerzony 
o mieszkania z rynku wtór-
nego i budowane przez spół-
dzielnie mieszkaniowe na 
rzecz swoich członków. Do tej 
program obejmował tylko no-
wowybudowane mieszkania 
i domy.
Na większą pomoc będą mo-
gły liczyć osoby i rodziny wy-
chowujące 2 dzieci. Wzrośnie 
do 20% dofi nansowanie wkła-
du własnego.eszcze większą 
pomoc otrzymają osoby i ro-
dziny z co najmniej 3 dzieci. 
Wzrośnie do 30% dofi nan-
sowanie wkładu własnego. 
Rodziny 3+ będą też zwol-
nione z warunku „pierwszego 
mieszkania” i limitu wieku 
obowiązującego w programie-
.W przypadku rodzin z co naj-
mniej 3 dzieci dofi nansowanie 
wzrośnie do 30%  (do tej pory 
było to 15%).
Rodzin wielodzietnych nie 
będzie obowiązywał już wa-
runek „pierwszego mieszka-
nia” i limit wieku. Oznacza 
to, że z programu będą mogły 
skorzystać osoby i rodziny 
z co najmniej 3 dzieci, które 
wprawdzie mają mieszkanie, 
ale chcą kupić większy lokal 

Mieszkanie dla Młodych 
także z rynku wtórnego
Na początku września weszły  w życie zmiany w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). W ramach programu 
będzie można już kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Większe też będzie wsparcie dla rodzin.

i w ten sposób poprawić swoje 
warunki bytowe. Takich rodzi-
ców i osób nie będzie dotyczył 
dotychczasowy limit wieku, 
zgodnie z którym przynajmniej 
jeden z kupujących nie może 
mieć ukończonych 35 lat.
Nowelizacja umożliwia także 
wspólne skorzystanie z kredytu 
przez osoby niespokrewnione 
i nie pozostające w związkach 
małżeńskim. Obecnie zdolność 
kredytową benefi cjenta może 
wspomóc dowolna osoba. Twór-
cy programu zaznaczają jednak, 
że benefi cjentami programu 
MDM i właścicielami nabytych 
w ramach programu mieszkań 
mogą być jedynie małżeństwa 
lub single. Inna osoba wspoma-
ga jedynie zdolność kredytową 
benefi cjenta, nie musi spełniać 
wymogów programu MDM, ale 
nie będzie także współwłaścicie-
lem mieszkania. 
Dodatkowo, w odniesieniu do 
małżeństw i osób samotnych, 
wychowujących minimum trójkę 
dzieci, spełniających wymienio-
ne w ustawie kryteria, zniesiony 
zostanie rygor zakupu pierw-
szego mieszkania i limit wieku 
(w poprzedniej wersji programu 
wynosił on 35 lat.). Modyfi ka-
cja umożliwi rodzinom wielo-
dzietnym poprawę warunków 
mieszkaniowych. Co ciekawe, 
ustawodawca nie nadkłada na 
wymienionych benefi cjentów 
warunku pozbycia się posiada-
nego obecnie mieszkania. Kre-
dytobiorcy, po przeprowadzce 
do lokalu zakupionego w ramach 
programu MDM, będą mogli np. 
wynająć stare mieszkanie i po-
zyskać dzięki temu dodatkowe 
środki do sfi nansowania rat kre-
dytowych. (GB)
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Problemem może być już 
sama klasyfi kacja podłóg. 
Zdarza się, że różne określe-
nia używane są dla tych sa-
mych rodzajów powierzchni. 
Na przykład parkiet masywny 
określany bywa również mia-
nem podłogi masywnej albo 
tradycyjnej podłogi drewnia-
nej. Deski warstwowe są za-
miennie nazywane panelami 
drewnianymi. Do oddzielnej 
kategorii podłóg drewnianych 
zaliczyć możemy mozaikę. 
- Parkiet masywny i mozaika 
wykonane są z litego drewna, 
a różnią się wymiarami – wy-
jaśnia Andrzej Sienkiewicz 
z fi rmy NOVA Technologie 
Obiektowe. – Klepki parkie-
towe są grubsze, dłuższe i 
szersze, niż klepki mozaiki. 
Parkiet i mozaika różnią się 
od siebie sposobem montażu. 
Klepki parkietu tradycyjnego 
zaopatrzone są w złącze pióro
-wpust. Układane są w wybra-
ny wzór i przyklejane do pod-
kładu. Lamelki mozaiki nie 
mają połączenia piór-wpust, 
są fabrycznie składane i pod-
klejane papierem lub siatką w 
większe fragmenty. Mozaikę 
również montujemy na klej do 
podkładu posadzkowego. W 
obu przypadkach należy od-
czekać określony czas przed 
przystąpieniem do obowiąz-
kowego cyklinowania. Z kolei 
warstwowa deska podłogowa 

najczęściej zbudowana jest z 
trzech warstw, z których tyl-
ko pierwsza stanowi typową 
podłogę drewnianą. Pozostałe 
warstwy są wykonane z tań-
szego drewna lub materiałów 
drewnopochodnych. Deska 
warstwowa najczęściej posia-
da łatwe w montażu zapięcie 
na klik (podobnie jak panele 
laminowane). Podłoga pły-
wająca nie musi być na stałe 
przymocowana do podkładu, 
choć niektórzy producenci 
dopuszczają taką możliwość. 
Podłogi tego typu maja wy-
kończoną powierzchnię, la-
kierowaną lub olejowaną, i w 
związku z tym nie wymagają 
dodatkowych zabiegów po 
zmontowaniu. Z uwagi na ła-
twość montażu, możliwe jest 
samodzielne położenie tego 
typu podłogi. Ważne także, że 
podłoga z paneli drewnianych 
może być użytkowana niemal 
natychmiast po jej ułożeniu, 
co znacząco skraca czas wy-
kończenia pomieszczenia. 
Wybierając odpowiednią pod-
łogę drewnianą, powinniśmy 
zwrócić uwagę także na wy-
maganą grubość podkładu. 
Najczęściej oczekujemy, że 
podłoga na całej swojej po-
wierzchni będzie znajdowała 
się na jednakowym pozio-
mie, bez uskoków i progów. 
Problem w tym, że różne po-
krycia podłogowe wymagają 

różnej wysokości. Do tego 
innych parametrów podkładu 
wymaga podłoga pływająca, 
a innych wielkowymiarowa 
deska z litego drewna. 
Obecnie, podłogi drewniane 
najczęściej są zabezpieczane 
poprzez lakierowanie lub ole-
jowanie. Poza własnymi pre-
ferencjami co do sposobu za-
bezpieczenia, należy również 

wziąć pod uwagę, jak inten-
sywnie dana posadzka będzie 
użytkowana. Jeżeli przewidu-
jemy duże natężenie ruchu, a 
więc intensywne użytkowa-
nie, wówczas lepiej spraw-
dzi się olejowanie. Ważnym 
plusem takiego rozwiązania 
jest możliwość wykonywania 
napraw punktowych bez po-
zostawiania śladów napraw, 

co nie jest możliwe do wy-
konania w przypadku podłóg 
lakierowanych. 
W przypadku olejowania, 
nakładane są specjalne oleje, 
które wnikają w wierzchnią 
warstwę drewna, zamykają 
jego pory, uodparniając na 
działanie wilgoci i zabrudzeń. 
Z kolei woskowanie polega 
na nałożeniu na powierzchnię 

wosków podłogowych, które 
tworzą fi lm zabezpieczający 
drewno przed wpływem czyn-
ników zewnętrznych. 
Po położeniu podłogi drew-
nianej trzeba pamiętać, że wy-
maga ona dbałości o czystość 
i źle znosi chociażby chodze-
nie po niej w zapiaszczonych 
butach.
(raf)

Podłoga podłodze nierówna
Chcąc położyć lub wymienić podłogę, stajemy 
przed wieloma dylematami. Podjęcie decyzji, 
że najlepsza będzie podłoga drewniana, to za 
mało. Podłóg drewnianych jest bowiem wiele 
rodzajów, różnią się też sposobami montażu 
oraz zabezpieczeniami.
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Gdzie i jak szukać dobrej 
klasy architekta wnętrz?

Projektanta wnętrz szukaj 
w branżowych katalogach 
fi rm, wyszukiwarkach, a tak-
że serwisach informacyjnych 
poruszających się w tematach 
ogólnobudowlanych. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, abyś zde-
cydował się na architekta z po-
lecenia znajomych lub rodziny 
– musisz wiedzieć jednak, że 
projekt, który być może przy-
padł do gustu twoim bliskim, 
niekoniecznie musi wpisywać 
się w oczekiwania twoje i two-
ich domowników.
Pamiętaj, że każdy projektant 
to indywidualista Architekt, 
który sprawnie porusza się 
w kategoriach retro lub klasy-
ki, niekoniecznie spełni two-
je oczekiwania co do kuchni 
urządzonej na wzór rustykalny 
lub przesadnie modernistycz-
ny.

Po tym poznasz, czy masz do 
czynienia z profesjonalistą

1. Umowa z architektem 
wnętrz to absolutna podsta-
wa

Wszystko, co ustalicie między 
sobą powinno znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w umowie.
Zwróć szczególną uwagę na:
•ostateczny koszt projektu,
•opłaty za dodatkowe usługi 
(np. nadzór nad wdrożeniem),
• terminy: oddania projektu 
wstępnego, wizualizacji, ry-
sunku wykonawczego,
• odpowiedzialność za nie speł-
nienie warunków mowy.
Podpisanie umowy zapropo-
nuje ci każde dobre biuro pro-
jektancie. O jej sporządzenie 
powinna zadbać każda ze stron 
– to gwarancja współpracy na 
odpowiednim poziomie i bez-
pieczeństwo także dla samego 
projektanta.

2. projektant powinien zgo-
dzić się na drobne poprawki

Dobrej klasy architekt zaak-
ceptuje twoje uwagi. To oczy-
wiście nie znaczy, że miałbyś 
kwestionować każdą gene-
ralną koncepcję, ale np. prze-
niesienie umywalki z między 
ścianami, zmiana kolorystyki 
szafy wnękowej lub inny pro-
jekt systemu oświetleniowego 
strefy kąpieli w łazience nie 

powinno budzić żadnych ne-
gatywnych emocji.
Dobrze, jeśli liczba przysłu-
gujących ci poprawek trafi  do 
umowy – wtedy nie będziesz 
miał wątpliwości, jak często 
i w jakim zakresie przysługuje 
ci prawo do konsultacji goto-
wego projektu wnętrza.

3. architekt nie ma nic prze-
ciw wpisaniu twojego pro-
jektu do portfolio

Zawrzyj warunek w umowie – 
projekt twojego wnętrza powi-
nien trafi ć do ofi cjalnego port-
folio. W ten sposób nie tylko 
będziesz wiedział, że masz do 
czynienia z profesjonalistą, 
ale i upewnisz się, że twoja 
kuchnia lub łazienka będzie 
trzymała równie satysfakcjo-
nujący poziom, jak wszystkie 
inne prace, jakie miałeś okazję 
obejrzeć w katalogu tuż przed 
podpisaniem umowy.

4. otrzymujesz wyczerpu-
jące odpowiedzi na każde 
pytanie

To normalne, że jeśli zlecasz 
swój pierwszy projekt – masz 
dużo pytań. Podczas spotka-
nia lub wstępnej konsultacji 
telefonicznej rozmawiaj na 
temat ogólnych warunków 
współpracy oraz wszystkiego 
tego, co budzi twoje wątpli-
wości.
Dobrej klasy specjalista 
udzieli ci wyczerpujących 
i zrozumiałych odpowiedzi. 
Amator będzie szukał ścieżki 
na skróty.

5. projektant prosi o przed-
stawienie wnętrz, które 
wpisują się w twoje oczeki-
wania

Każdy projekt wnętrza wyma-
ga szczegółowego omówienia. 
Nawet jeśli sam nie przedsta-
wisz architektowi żadnych 
inspiracji (np. pod postacią 
wizualizacji, fotografi i itd.), 
powinien cię o nie poprosić. 
Tylko w ten sposób będziecie 
mogli nawiązać nić porozu-
mienia i wspólnie pracować 
nad zagospodarowaniem prze-
strzeni użytkowej. (Rp)

Dobry projektant wnętrz. Czy jaki?
Wybór projektanta wnętrz nie powinien być 
dziełem przypadku. Zanim złożysz swój pod-
pis na umowie – upewnij się, że zapoznałeś się 
z jego dotychczasowymi realizacjami w portf o-
lio i wiesz dokładnie, za co chcesz zapłacić. 
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dowiedz się więcej: tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl

Od kilku lat jesień w na-
szym kraju jest ciepła i długa, 
dlatego też większość ludzi 
odkłada na później wszelkie 
przygotowania do zimy. Stare 
przysłowie mówi jednak, że 
przezorny zawsze ubezpieczo-
ny i to właśnie tą zasadą warto 
kierować się w przypadku in-
stalacji grzewczej. Przepro-
wadzenie odpowiednio wcze-
śnie wszystkich zabiegów 
konserwacyjnych, przegląd 
kotła i sprawdzenie innych 
newralgicznych miejsc w ca-
łym układzie, pozwoli miesz-
kańcom uniknąć przykrych 
niespodzianek w przypadku 
niespodziewanego nadejścia 
chłodów. Część z tych zadań 
można zrealizować samo-
dzielnie, jednak niektóre war-
to zlecić specjalistom, któ-
rzy dysponują odpowiednim 
sprzętem i są przeszkoleni 
w zakresie obsługi i konser-
wacji urządzeń grzewczych. 
-Do grupy czynności, które 
powinni przeprowadzić pro-
fesjonaliści, bez wątpienia 
należy przegląd kotła. Stano-
wi on serce całego systemu, 
dlatego też w sezonie zimo-
wym musi działać bez zarzu-
tu. Autoryzowany serwisant 
sprawdzi urządzenie grzew-
cze na szczelność połączeń 
gazowych, skontroluje stan 
połączeń elektrycznych, prze-
prowadzi konserwacje komo-
ry spalania oraz sprawdzi stan 
elementów odpowiedzialnych 
za bezpieczną i bezawaryjną 
prace urządzenia grzewcze-
go oraz  dodatkowo skon-
troluje nastawy parametrów 
pracy urządzenia. Co więcej, 
w przypadku jakichkolwiek 
nieprawidłowości będzie mógł 
szybko zareagować i wy-
mienić uszkodzony element. 
Dzięki temu mieszkańcy nie 
będą musieli obawiać się, że 
w chłodne dni i noce kocioł 
wraz z instalacją grzewczą 
może nie działać prawidło-
wo, mówi Mariusz Frączek, 
Dyrektor Techniczny fi rmy 
Wolf-Technika Grzewcza sp. 
z o.o. 

Warto wiedzieć, że niektó-
re wysokiej klasy urządzenia 
mogą współpracować z od-
powiednimi modułami które 
poprzez łącza internetowe 
są w stanie automatycznie 
poinformować właściciela 
o potencjalnej awarii w pracy 
urządzenia. Dodatkowe ko-
rzyści jakie dają nam modu-
ły internetowe to możliwość 
zdalnej zmiany, korekty na-
staw, parametrów pracy lub 
wstępna diagnoza powstałej 

awarii. Czynności takie może 
dokonywać tylko profesjonal-
ny serwis.

-Zdalny podgląd oraz prze-
gląd parametrów pracy  kotła 
to opcja, którą umożliwia m.in. 
moduł ISM7i montowany 
w urządzeniach serii CGB-2 
marki Wolf. Oczywiście nie 
zastępuje ona standardowej 
wizyty serwisowej (przy-
najmniej coroczny przegląd 
konserwacyjny), ale znacznie 
ją ułatwia. Serwisant może 
bowiem online zdiagnozować 
potencjalny problem, a jeżeli 
zajdzie potrzeba – odwiedzić 
klienta już z nowym elemen-
tem (część zamienna), umożli-
wiającym szybkie naprawienie 
usterki- dodaje ekspert fi rmy 
Wolf-Technika Grzewcza sp. 
z o.o. 

Drugą z kwestii, na którą 
trzeba zwrócić szczególną 
uwagę przed sezonem zimo-
wym jest sprawdzenie drożno-
ści przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych – w razie 
konieczności – oczyszczenie 
go. Kontrolę przewodów ko-
minowych i wentylacyjnych, 
podobnie jak przegląd kotła, 
warto zlecić doświadczonym 
specjalistom.

Prawidłowe działanie insta-
lacji grzewczej zależne jest 
przede wszystkim od stanu 
technicznego wszystkich jej 
elementów. Duże znaczenie 
dla komfortu cieplnego miesz-
kańców mają również drobne 
zabiegi pielęgnacyjne i kon-
serwacyjne, które koniecznie 
trzeba przeprowadzić przed 
nadejściem zimy. O jakie 
czynności chodzi? 

-Obowiązkowymi punktami 
na planie prac przygotowaw-
czych do sezonu zimowego 
jest dokładne oczyszczenie 
grzejników z kurzu, spraw-
dzenie ciśnienia wody w in-
stalacji grzewczej (o ile ist-
nieje potrzeba uzupełnienie 
zładu wodnego całej instalacji 
c.o.), oczyszczenie fi ltrów na 
instalacji c.o. To tylko niektó-
re proste zabiegi, które można 
wykonać samodzielnie, a mają 
ogromny wpływ na funk-
cjonowanie całego systemu 
grzewczego i w konsekwencji 
– na zapewnienie domowni-
kom odpowiedniego komfortu 
cieplnego nawet w najbardziej 
mroźne dni- tłumaczy Mariusz 
Frączek, Dyrektor Techniczny 
fi rmy Wolf-Technika Grzew-
cza sp. z o.o. (GB)

Jak przygotować instalację 
grzewczą do sezonu zimowego?
Sezon zimowy to prawdziwy sprawdzian 
dla domowej instalacji grzewczej. Jeżeli 
jednak będzie ona odpowiednio do nie-
go przygotowana, to nawet największe 
mrozy nie zakłócą mieszkańcom komfor-
tu cieplnego. Jakie prace konserwacyjne 
w obrębie instalacji należy przeprowadzić 
przed nadejściem pierwszych mrozów i o 
jakie elementy systemu warto szczegól-
nie zadbać? Wskazówek udziela ekspert 
fi rmy Wolf-Technika Grzewcza.
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CZWARTEK, 1.10.2015
1600 – Klub Włóczykijów 
1800 – Król życia
2000 – Król życia

PIĄTEK, 2.10.2015
1615 – Król życia 
1815 – Chemia - PREMIERA
2015 – Everest 3D

SOBOTA, 3.10.2015
1615 – Król życia 
1815 – Chemia
2015 – Everest 3D

NIEDZIELA, 4.10.2015
1600 – Everest 3D 
1815 – Chemia
2015 – Król życia

PONIEDZIAŁEK, 5.10.2015
1600 – Everest 3D 
1815 – Chemia
2015 – Król życia

WTOREK, 6.10.2015
1615 – Król życia 
1815 – Chemia
2015 – Everest 3D

ŚRODA, 7.10.2015
1615 – Król życia 
1815 – Chemia
2015 – Everest 3D

CZWARTEK, 8.10.2015
1615 – Król życia 
1815 – Chemia
2015 – Everest 3D

PIĄTEK, 9.10.2015
1630 – Chemia 
1830 – Panie Dulskie
2015 – Panie Dulskie

SOBOTA, 10.10.2015
1445 – Hugo i łowca 
             duchów
1630 – Chemia
1830 – Panie Dulskie
2015 – Panie Dulskie

NIEDZIELA, 11.10.2015
1445 – Hugo i łowca 
             duchów
1630 – Chemia
1830 – Panie Dulskie
2015 – Panie Dulskie

PONIEDZIAŁEK, 12.10.2015
1645 – Hugo i łowca 
              duchów
1830 – Panie Dulskie
2015 – Panie Dulskie

WTOREK, 13.10.2015
1645 – Hugo i łowca 
              duchów
1830 – Panie Dulskie
2015 – Panie Dulskie

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

Chemia
105 min. Dramat/Polska

Inspirowana prawdziwymi wy-
darzeniami opowieść o niezwy-
kłej miłości dwójki młodych ludzi 
balansujących na granicy życia i 
śmierci, miłości i szaleństwa. To 
opowieść o niezwykłym uczuciu, 
dojrzewaniu i poszukiwaniu 
własnej tożsamości. O miłości 
silniejszej niż strach. O tym, że 
warto kochać tak, jakby jutra 
miało nie być. Film powstał na 
kanwie wydarzeń z życia Magdy 
Prokopowicz – założycielki Fun-
dacji Rak’n’Roll.

Król Życia
100 min. Komedia, Dramat 
obyczajowy/Polska

Edward jest najeżony, zaimpre-
gnowany na otaczający go świat. 
Wszystko go denerwuje. Jakby 
chodził ciągle w za ciasnych bu-
tach. Złośliwy dla żony, niecierpli-
wy dla córki, prawie nie ma czasu 
dla swego starego ojca. Któregoś 
dnia ulega groźnemu wypadkowi. 
W wyniku niespodziewanych 
zdarzeń porzuca swoje dotychcza-
sowe życie, by na nowo odkryć 
żonę, córkę i otaczający go świat. 
Zaczyna być szczęśliwy i dostrze-
gać ludzi i rzeczy, które przecież 
ciągle go otaczały. Podobno 
szczęście jest zaraźliwe na odle-
głość 800 metrów. Na to wygląda, 
bo główny bohater roztacza taką 
pozytywną aurę. Edward nigdzie 
nie wyjeżdża, nie ucieka w podróż 
dookoła świata, nie jedzie do 
Amazonii. Mieszka w tym samym 
mieszkaniu, chodzi tym samym 
chodnikiem, spotyka tych samych 
ludzi, ale wszystko jest inne.

Bilety w cenie 39 złotych 
dostępne są w kasie kina przy 
ulicy Gdańskiej 12 oraz w Cen-
trum  Informacji Turystycz-
nej przy alei Niepodległości 6 
w Lęborku. 

- Rezerwacje biletów dla osób 
spoza Lęborka pod numerem 
telefonu 59842 01 34. Liczba 
biletów ograniczona. Zachęca-
my do wcześniejszego nabywa-
nia wejściówek  - mówi Paweł 

Piwka, dyrektor LCK Fregata.
Jako support przed koncertem 

LUXTORPEDY wystąpi grupa 
Cuba de Zoo.  Koncert rozpocz-
nie się o godzinie 20:00. Wej-
ście na salę od godziny 18:00.

Organizatorzy koncertu: 
LCK „Fregata”, Miasto Lębork 
i Diecezjalne Sanktuarium Św. 
Jakuba Apostoła – Lęborscy 
Franciszkanie. 

(GB)

LUXTORPEDA 
wraca do Lęborka
KONCERT | W sobotę 7 listopada 2015 roku w auli Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycz-
nych w Lęborku odbędzie się koncert zespołu LUXTORPEDA. Ta najpopularniejsza w tym mo-
mencie grupa rockowa w Polsce zawita do Lęborka w ramach jesiennej trasy koncertowej. 

Piosenki z repertuaru 
Anny Jantar wykonają 
dwie wokalistki z Agencji 
Artystycznej RO-MA: Ma-
rzena Michalczyk w du-
ecie z Pauliną Nowak.

Koncert rozpocznie się 
o godz. 19:00 w sali wido-
wiskowej. Przewidywana 
ilość miejsc: 150.

Wstęp na koncert jest 
bezpłatny, organizatorzy 
oczekują jednak wcze-
śniejszej rezerwacji telefo-
nicznej miejsc pod nume-
rem 59 86 11 490.

(GB)

Przeboje Anny Jantar w Cewicach
KONCERT | 11 października w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbędzie się koncert 
wspomnieniowy pt. „Anna Jantar akustycznie”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach 
35 rocznicy śmierci artystki.
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Hufiec Przedni Wójtostwa 
Lębork, czyli część rekon-
strukcyjna Lęborskiego Brac-
twa Historycznego zaprasza 
na kolejną edycję jesiennych 
warsztatów dla osób cieka-
wych tego, co i jak dawniej 
jadano.

Warsztaty odbywać się będą 
w soboty o godzinie 16.00 
w Baszcie nr 32 przy ul. Kor-
czaka 3a (skrzyżowanie ulic 
Korczaka i Reja). Na 10 paź-
dziernika zaplanowano pącz-
ki z serem, na 17 października 
– tartę ze szpinakiem lub mig-
dałami. W listopadzie uczest-
nicy nauczą się przyrządzać 
deser ryżowy na mleku mig-
dałowym (7 listopada) oraz 
babkę z pasternakiem i mig-
dałami (14 listopada).

Można wziąć udział we 
wszystkich lub tylko wybra-
nych zajęciach. Zgłoszenia 
należy przesyłać mailem na 
adres marcinramczyk@win-
dowslive.com, każdorazowo 
do środy poprzedzającej

sobotnie zajęcia.
Warsztaty współfinanso-

wane są ze środków Powiatu 
Lęborskiego. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny.

Kuchni dawnej 
nauczysz się 
w Lęborku
WARSZTATY | Dlaczego w średniowieczu nie było słodyczy i co 
jadano wówczas na deser? Babka z pasternakiem i migdałami, ryżowy 
deser na migdałowym mleku – takie i inne specjały można będzie po-
znać i samodzielnie przyrządzić podczas warsztatów kuchni dawnej.

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



13www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

N
aj

w
aż

ni
ej

sz
e 

in
fo

rm
ac

je
 

Po
lu

b 
na

sz
 p

ro
fi l

 n
a 

fb
 

i b
ąd

ź 
na

 b
ie

żą
co

:
fb

.c
om

/g
le

24

Salon przy ul. Grunwaldz-
kiej 472 w Gdańsku jest naj-
większą i najnowocześniejszą 
placówką sprzedażową fi rmy. 
Na powierzchni 200 m2 znaj-
dzie się do 10 stanowisk ob-
sługowych, w zależności od 
aktualnych potrzeb i liczby 
klientów. Będzie tam można 
zawrzeć umowę na sprzedaż 
energii elektrycznej, aktywo-
wać nowe usługi, czy zmienić 
posiadaną taryfę. W estetycz-
nie i funkcjonalnie urządzo-
nym wnętrzu do dyspozycji 
klientów zostanie oddany 
specjalny infokiosk, w któ-
rym samodzielnie będą mogli 
zalogować się do elektronicz-
nego Biura Obsługi Klienta, 
a także panel telefoniczny do 
kontaktu z telefonicznym Biu-
rem Obsługi Klienta. Ewentu-
alne oczekiwanie na obsługę 
umili możliwość skorzystania 
z konsoli Microsoft XBOX 
One, a na najmłodszych czeka 
specjalny kącik zabaw.

- Rozwiązania zastosowane 
w naszym fl agowym salonie 
sprzedaży w Olivia Busi-
ness Center to odpowiedź na 
oczekiwania klientów.Do ich 
potrzeb dostosowaliśmy nie 
tylko liczbę stanowisk, ale 
także wystrój wnętrza, jego 
estetykę i funkcjonalność, 
a także dodatkowe elementy, 
które pojawią się w salonie po 
raz pierwszy. Stawiamy także 
na jakość obsługi i dokładamy 
wielu starań, aby klient czuł 
się komfortowo i przyjaźnie 
obsłużony – mów Marcin Lu-
dwicki, wiceprezes Zarządu 
Energa Obrót SA.

Salon jest 

czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 9 - 17.

Kilka dni po otwarciu fl a-
gowego salonu w OBC roz-
poczęła działalność kolejna 
nowa placówka sprzedażowa 
Energi –w Galerii Przymorze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 

1. Wyjątkowo długie godziny 
otwarcia, od poniedziałku do 
soboty od godz.9 do godz. 21 
a w niedzielę od godz. 10 do 
19, będą udogodnieniem dla 
klientów.

- To kolejna nasza placów-
ka w centrum handlowym. 

Uważnie wsłuchujemy się 
nie tylko w trendy na ryn-
ku energetycznym, ale także 
w zmieniające się preferencje 
klientów. Polacy coraz więcej 
czasu spędzają na zakupach 
w galeriach handlowych, stąd 
nasza obecność tam, gdzie są 

klienci, którzy oczekują za-
łatwienia kilku innych spraw 
w jednym miejscu - tłumaczy 
Marcin Ludwicki.

Nowe placówki Energi za-
stąpią dotychczasowe przy 
ul. Brzozowej oraz ul. Grun-
waldzkiej 472 (także w OBC), 

które zostały zamknięte.
Poza tymi punktami w Trój-

mieście funkcjonuje także sa-
lon sprzedaży w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego 33 oraz punkt 
partnerski przy ul. Wielko-
polskiej 33, a w Gdańsku - 
w Centrum Handlowym Oso-
wa przy ul. Spacerowej 48. 
z W każdym z punktów Ener-
gi , także w innych miastach, 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycznej, 
aktywować nowe usługi, czy 
zmienić posiadaną taryfę. do-
stępne są wszystkie produkty, 
w tym m.in. ciesząca się dużą 
popularnością oferta Offi ce 
z Energią, która zawiera rocz-
ną subskrypcję pakietu Offi ce 
365 od Microsoft za 1,23 zł 
oraz gwarancję niezmienności 
cen sprzedaży prądu do końca 
obowiązywania oferty.

Natomiast sprawy związa-
ne z reklamacjami, windy-
kacją, a także z rozliczeniem 
faktur za zużycie energii 
elektrycznej realizowane są 
poprzez telefoniczne Biuro 
Obsługi Klienta, dostępne 
od 7 do 22 pod numerem 
555 555 555. Kilkudziesię-
ciu konsultantów mających 
dostęp do konta klientów 
wyjaśnią sprawy związane 
z zaległymi płatnościami 
bądź dotyczące przywró-
cenia energii elektrycznej. 
Dzięki temu klient może za-
łatwić swoją sprawę bez po-
trzeby wychodzenia z domu. 
Do dyspozycji pozostaje też 
Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta, dostępne pod adre-
sem ebok.energa.pl.

(GB)

Dwa nowe salony sprzedaży Energi
POMORZE | W kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej Energa otworzyła nowy, większy salon sprzedaży. Kolejny powstał  
w Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża  Nowe, bardziej komfortowe placówki zastąpią dotychczasowe przy ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej.
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SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE
KAMERY rejestratory. TA-
NIO  Możliwy montaż tel. 
519 597 365

CENTRALE alarmowe po-
wiadomienie o alarmie na 
telefon. TANIO  Możliwy 
montaż tel. 519 597 365

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

MALOWANIE cekolowanie 
podłogi remonty komplekso-
we doświadczenie wolne ter-
miny solidnie tel.786841627

TOWARZYSKIE

RÓŻNE
ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381

SPRZEDAM kurtkę narciar-

ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wej-
herowo, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM fotelik samo-
chodowy 0-13 kg 80 zł, krze-
sełko do karmienia  kółka 
200 zł, łóżeczko drewniane 
50 zł, tel. 505-567-034

MATA dla dziecka do leże-
nia i przewijania, kolor po-
marańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

POMOC mam pięcioro dzie-
ci. Potrzebuje ubrań, środ-
ków czystości, artr szkolne. 
Z góry dziękuje. 788245594

BURSZTYN kupię tel. 532 
110 190

SPRZEDAM silnik 7 5 kw 
960 obr oraz piłe motorową 
Makita  mało używana tel. 
601 638 877

PIEC kafl owy oddam Tel. 
515 411 954

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam możliwy 
transport gratis 782 846 927

SPRZEDAM długi czarny 
płaszcz damski skóro po-
dobny nowy roz. 42-44. 
Tel 790 890 442

SPRZEDAM fi rany nowe 
2szt. markizeta w szlaki 
haftowane uszyte na miarę 
150 zł tel. 798 758 373

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działką 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną Pomieczyno gm 
Przodkowo 740m woda 
prąd kanalizacja cena 55 
tys. zł. 505564519

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działką 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na nie-
uciążliwa działalność ko-
mercyjną(kancelaria biuro)
ul Sobieskiego deptak I pię-
tro pow. 35 tel. 696 614 321

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokoje Wejherowo 

os 1000 lecia blisko PKP 
PKS tel. 605 651 466

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe z balko-
nem Wejherowo os 1000 
lecia blisko PKP PKS tel. 
605 651 466

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe z balko-
nem piwnica Wejherowo os 
1000 lecia blisko PKP PKS 
tel. 605 651 466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM skuter Aprilia 
cena 700 zł tel. 570 410 
197

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe czarne oraz silnik 7.5 
kw 960 obr tel. 601 638 877

KUPIĘ

AUTO skup wszystkie mar-
ki i roczniki gotówka tel.784 
136 136

SKUP aut kasacja awaryjne 
otwieranie aut pomoc dro-
gowa auto części   tel.  789 
345 593
 

INNE

EDUKACJA

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-1970  
tel. 58 624 35 66 

SPRZĘT ELEKTRO

510 894 627
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Gdański bieg mający wśród 
biegaczy wyjątkową tradycję 
i prestiż w tym roku ukoń-
czyła rekordowa liczba 3150 
zawodników. Zawodniczka 
LKB im. Braci Petk z Lębor-
ka odniosła w historii imprezy 
drugie zwycięstwo – pierwsze 
w 2013 rok. Tegoroczna trasa 
z uwagi na remonty w cen-
trum Gdańska miała linię star-
tu i mety na Westerplatte.

Od samego początku bie-
gaczka z Lęborkla nrzuciła 
mocne tempo i z przewagą 
blisko 1 miuty finiszowa-

ła w czasie nowego rekordu 
imprezy – 33:53. Druga na 
mecie Mara Krawczyńska 
34:45, a jako trzecia z nowym 
rekordem życiowym kolejna 
zawodniczka z powiatu lębor-
skiego – Ewelina Paprocka – 
34:53

Warto dodać, że 6 września 
Nowakowska po raz pierwszy 
startowała w odległej Afryce. 
W stolicy Angoli tegoroczna 
trzykrotna medalistka mi-
strzostw Polski wystartowa-
ła w Półmaratonie w stolicy 
kraju – Luandzie zajmując 10 

lokatę w czasie 1:16,03. Wy-
nik ten dał pierwsze miejsce 
wśród europejczyków.

- To była wspaniała przygo-
da i duże wyzwanie. Wyjazd 
traktowałam turystycznie, 
a mimo to udało się pobiec 
dobry wynik mimo naprawdę 
trudnych warunków atmos-
ferycznych – wilgotności ok. 
80% i temperaturze bliskiej 
30 stopni. My europejczycy 
bez długiej aklimatyzacji nie 
jesteśmy w stanie prawidłowo 
funkcjonować  takich warun-
kach. Dlatego też starałam 

się nie eksploatować by za-
chować świeżość na kolejne 
jesienne starty. Teraz trenuję 
naprawdę mało i tak będzie 
do końca października– dla 
mnie to okres roztrenowania, 
który przeplatam kilkoma luź-
niejszymi startami w weekend 
– podsumowuje swoje sporto-
we wojaże Dominika Nowa-
kowska.

Biegaczka z lęborskiego 
klubu w przyszłym roku pra-
gnie powalczyć o kwalifika-
cję olimpijską.

(BG)

Dominika Nowakowska 
zdobyła Westerplatte!
BIEGI | Dominika Nowakowska, zawodniczka LKB im. Braci Petk z Lęborka w pięknym stylu 
zwyciężyła w najstarszym biegu ulicznym w Polsce – 53 edycji Biegu Westerplatte.

Mecz miał jednostronny 
przebieg a jedyny punkt 
dla zespołu gospodarzy 
zdobył były indywidualny 
mistrz Polski Artur Daniel 
(były zawodnik lęborskiej 
Pogoni) pokonując Adama 
Dosza. Kolejne wygrane 
zanotował na swoim koncie 
debiutujący w I lidze Sła-
womir Dosz. Nie zawiodły 
„filary” lęborskiego zespo-
łu ; Jakub Perek i Marek 
Prądzinski , którzy zdobyli 
komplet punktów.Te zwy-
cięstwo umocniło Poltarex 
Pogoń Lębork na szczycie 

tabeli I ligi. Kolejne mecze 
4 kolejki zostaną rozegra-
ne 03 pażdziernika 2015 r., 
w których to lęborczanie na 
własnych stołach podejmą 
zespół wielokrotnego dru-
żynowego mistrza Polski 
AZS AWFiS Gdańsk.

Swoje pierwsze zwycię-
stwo w III lidze odnieśli 
tenisiści Pogoni II pokonu-
jąc w Lęborku zespół MTS 
Kwidzyn 6:4. Punkty zdo-
byli : Dariusz Dosz -2 , Ma-
rek Rybaczek -2 ,Sebastian 
Matusiak - 1 i Przemysław 
Dosz - 1.

WyjazdoWa Wygrana

Przez kilka godzin lęborskie 
korty tętniły sportową rywali-
zacją. Zespół tworzyły dwie 
osoby grające po jednej grze 
singlowej, następnie zaś - je-
śli był wynik remisowy - roz-
grywana była gra deblowa, 
decydująca o zwycięstwie.

W kategoriach mniej licz-
nie obsadzonych rozgrywano 

turnieje w kategorii „open” /
dziewczęta, chłopcy, a także 
młodsi ze starszymi – których 
celem było stworzenie możli-
wości rywalizacji sportowej, 
pomimo zajęcia już w swojej 
kategorii I lub II miejsca.

Organizatorzy zawodów 
podkreślają, że w rozgryw-
kach brali udział także za-

wodnicy - dzieci i młodzież 
z terenu gminy Wicko.Wszy-
scy uczestnicy zawodów 
otrzymali dyplomy i meda-
le sportowe z rąk  dyrektora 
CSiR  Mariana Borka, pro-
wadzącego zawody Andrzeja 
Borowskiego oraz opiekuna 
licznej ekipy z Wicka - Piotra 
Ernesta. (GB)

Młodzieżowa rywalizacja w tenisa
TENIS | 24 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych rywalizowało 19 września na turnieju tenisa 
ziemnego w Lęborku. Zawody, które miały miejsce na kortach przy ul. 
9 maja zorganizowało Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku i Szkoła 
Tenisa „Smecz”.

TENIS STOŁOWY | Wysokie zwycięstwo na wyjeż-
dzie odnieśli w 3 kolejce spotkań I ligi tenisiści stołowi 
Poltarex Pogoń Lębork pokonując w Gdańsku  9:1 
Stowarzyszenie Marabella Gdańsk. 

Wyniki 3 kolejki spotkań i liGi:
• Stowarzyszenie Marabella Gdańsk 
  - Poltarex Pogoń Lębork -1:9 
• UKS Warta Kostrzyn - Galaxy Białystok - 8:2
• Morliny II Ostróda - Olimpia Unia II Grudziądz - 7:3
• KST Energa II Toruń - KS Spójnia Warszawa - 6:4
• AZS AWFiS Gdańsk -Dojlidy Białystok – 3:7

(GB)
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