
Pierwsze w historii miasta 
pojawienie się na dworcu 
nowoczesnego i popularnego 

pociągu Pendolino to efekt 
wprowadzenia nowego połą-
czenia na trasie Kraków-War-
szawa-Kołobrzeg-Kraków. 
Pierwsi pasażerowie skorzy-
stają z tego połączenia pod 

koniec miesiąca, w ostatnią 
sobotę - 16 kwietnia pociąg 
przejechał całą trasę w ramach 
testowego przejazdu. 

Przyjazd nowoczesne-
go i popolularnego pociągu 

Wejdź na naszą stronę www.gle24.pl
Polub nasz fanpage na        /gle24

express
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zamów drobne

OGŁOSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

Bierz udział w konkursach!
Rozdajemy atrakcyjne nagrody!
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Pendolino 
w mieście. 
Na razie testowo

TRANSPORT | W sobotę 16 kwietnia na peronie w Lęborku poja-
wił się nowoczesny pociąg Pendolino. Jego przyjazd  wzbudził 
ogromne zainteresowanie mieszkańców. 

wzbudził ogromne zaintere-
sowanie mieszkańców. Wielu 
lęborczan robiło sobie zdjęcia 
na tle pociągu, pojawiła się 
także okazja, żeby zobaczyć 
pociąg od środka.

Połączenie na trasie Kraków-
Warszawa-Kołobrzeg-Kra-
ków ruszy dokładnie 29 kwiet-
nia. Pociąg do Kołobrzegu 
wyjeżdżać będzie z Krakowa 

w godzinach popołudniowych. 
Po drodze do Kołobrzegu za-
trzyma się m.in. w Warszawie, 
Trójmieście, Lęborku, Słup-
sku i Koszalinie. Przewoźni-
kowi zależy na szybkim czasie 
przejazdu, pociąg nie będzie 
więc zatrzymywał się w Wej-
herowie.

Wprowadzenie na nowe tra-
sy pociągów Pendolino znacz-

nie poprawi nie tylko komfort 
podróży, ale zapewni bezkon-
kurencyjne czasy przejazdu. 
Pociąg z Krakowa i Warszawy 
do Kołobrzegu pojedzie odpo-
wiednio 8h27min (dziś ponad 
11h) i 5h53min (dziś blisko 
8h).
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TANIEJ  z biletem 
miesięcznym!
Czy można płacić 
mniej za przejazd ko-
munikacją miejską? 
Tak ! Kupując zamiast biletu 
jednorazowego bilet mie-
sięczny, na którym można 
zaoszczędzić nawet 73,80 zł 
miesięcznie! 

Bilet miesięczny można za-
kupić w dowolnym dniu 
miesiąca czyli np. bilet zaku-
piony w dniu 10 kwietnia bę-
dzie ważny do dnia 9 maja., 
również w soboty, niedziele 
i święta.

Bilet miesięczny:
- niższa cena przejazdu
- nieograniczona ilość prze-
jazdów
- uprawnia do korzystania 
z przejazdów wszystkimi 
liniami ( można się przesia-
dać)
- pozwala zaoszczędzić czas 
- po wejściu do autobusu szu-
kamy miejsca, a nie kasowni-
ka (nie kasujemy biletu)

BILETY MIESIĘCZNE 
UPRAWNIAJĄ DO NIE-
OGRANICZONEJ LICZBY 
PRZEJAZDÓW POJAZ-
DAMI KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ W OKREŚLO-
NEJ STREFIE,W OKRESIE 
WAŻNOŚCI BILETU.
Zapraszamy do siedziby Za-
kładu Komunikacji Miejskiej 
w Lęborku ul. Łokietka 5:
poniedziałek w godz. 8:00 – 
16:00
od wtorku do piątku w godz. 
7:00 – 15:00. 
Czas wyrobienia biletu ok. 1 
min, niezbędne zdjęcie pasa-
żera.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. 
84-300 Lębork, ul. Łokietka 5

tel: 0-59 862 14 51
e-mail: lebork.zkm@onet.pl

www.zkm.lebork.pl

bilet miesięczny strefa A (Lębork): 64,00 zł.
bilet jednorazowy normalny strefa A (Lębork): 2,30zł
64zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 1,52zł za 1 przejazd 
kupując bilet miesięczny
21dni x 2,30zł x 2 przejazdy dziennie = 96,60zł/na miesiąc 
kupując bilet jednorazowy

bilet ulgowy miesięczny strefa A (Lębork): 34,00 zł.
bilet jednorazowy ulgowy strefa A (Lębork): 1,40zł
34,00zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 0,81zł za 1 prze-
jazd kupując bilet miesięczny
21dni x 1,40zł x 2 przejazdy dziennie = 58,80 zł  na miesiąc 
kupując bilet jednorazowy

bilet miesięczny strefa A,B (Lębork, Nowa Wieś Lęborska, 
Mosty, Lubowidz, Czarnówko): 90,00 zł.
bilet jednorazowy normalny strefa A,B: 3,90 zł
90,00 zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 2,14 zł za 1 prze-
jazd kupując bilet miesięczny
21dni x 3,90zł x 2 przejazdy dziennie= 163,80zł/na mie-
siąc kupując bilet jednorazowy

bilet ulgowy, lokalny miesięczny ważny we wszystkie dni 
tygodnia strefa A,B (Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Mosty, 
Lubowidz, Czarnówko): 50,00 zł.
bilet jednorazowy ulgowy strefa A,B: 2,40 zł
50,00zł : 21dni : 2 przejazdy dziennie = 1,19zł za 1 prze-
jazd kupując bilet miesięczny
21dni x 2,40zł x 2 przejazdy dziennie = 100,80 zł  na mie-
siąc kupując bilet jednorazowy

W naszej ofercie również bilet 15 dniowy uprawniający 
do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach.

PrZyKŁADOWE KAlKulACjE 
NA DWA PrZEjAZDy DZIENNIE (21 DNI):

32,60 zł  TANIEj co miesiąc

24,80 zł   TANIEj  co miesiąc

73,80 zł   TANIEj  co miesiąc

50,80 zł   TANIEj  co miesiąc

Organizatorem konkursu był 
Powiatowy Cech Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Lębor-
ku, Branża Fryzjerska przy 
PCRiP w Lęborku oraz Izba 
Rzemiosła i Przedsiębior-
czości Pomorza Środkowego 
w Słupsku, a współorgani-
zatorem był Zespół Szkół 
Mechaniczno – Informatycz-
nych w Lęborku.
W konkursie wzięły udział 
4 drużyny, w każdej po 6 za-
wodników z Cechu z Bytowa, 
Koszalina, Słupska i Lęborka. 

Zawodnicy walczyli o pierw-
sze miejsce indywidualnie 
oraz drużynowo. Fryzjerzy 
uczestniczyli w czterech kon-
kurencjach: Strzyżenie i mo-
delowanie męskie klasycz-
ne, Fale na mokro, Fryzura 
dzienne kreatywna i Fryzura 
wieczorowa.
Pierwsze miejsce zdobyła 
Kamila Jurczyńska z Lębor-
ka (Mistrz Szkolący: Irena 
Drywa), na drugim miejscu 
znalazła się Klaudia Labuda 
z Lęborka (Mistrz Szkolą-

cy: Monika Formela, trzecie 
miejsce trafiło rownież do 
lęborczanki - Klaudii Lisew-
skiej (Mistrz Szkolący: Anita 
Zagórowicz). /GB/

Lębork najlepszy 
w rywalizacji fryzjerskiej
KONKURS | W auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycz-
nych w Lęborku odbył się Regionalny Konkurs Fryzjerski 
Uczniów Rzemiosła. 

I miejsce drużynowo: 
LĘBORK 1930 pkt
II miejsce drużynowo: 
SŁUPSK 1808 pkt
III miejsce drużynowo: 
BYTÓW 1719 pkt
IV miejsce drużynowo: 
KOSZALIN 1704 pkt
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Przedsięwzięcie - posiadające 
charakter czynu społecznego 
- organizuje LOT Ziemia Lę-
borska - Łeba, Zarząd Powia-
towy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Ko-
menda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lęborku 
we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym oraz urzędami 
gminnymi w Nowej Wsi Lęb. 
i Wicku. Porządkowane będą 
brzegi Łeby na odcinku około 
50 km, od zachodnich granic 
Lęborka do ujścia rzeki do je-
ziora Łebsko. 
Efektem siedmiu poprzednich 
edycji czyszczenia rzeki Łeby 
było zebranie łącznie około 
14 t nieczystości. Sprzątać 
brzegi rzeki będą członkowie 
lokalnych kół wędkarskich, 
a także strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lęborku oraz 
jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. Zebrane odpady 

zostaną dostarczone na teren 
składowiska w Czarnówku.
Oficjalne rozpoczęcie akcji 
wyznaczono na godz. 9:00 na 
lewym brzegu Łeby, w pobli-
żu ujścia rzeki Kisewy. Fina-
łem przedsięwzięcia będzie 
poczęstunek dla wszystkich 
uczestników połączony z wrę-
czeniem dyplomów przedsta-
wicielom podmiotów biorą-

cych udział w sprzątaniu (plac 
rekreacyjny w centrum miej-
scowości Krępa Kaszubska, 
od godz. 12:00).
Akcja ma charakter otwar-
ty. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych 
do udziału (zbiórka 23 kwiet-
nia, godz. 9:00, u wylotu ul. 
Komuny Paryskiej w Lębor-
ku). /GB/

Przygotowania do sezonu
INICJATYWA | 23 kwietnia odbędzie się ósma edycja akcji Błękit rzeki dobrem Kra-
iny, poświęconej przygotowaniu rzeki Łeby do zbliżającego się sezonu turystycznego.
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Pociąg do Kołobrzegu wy-
jeżdżać będzie z Krakowa 
w godzinach popołudnio-
wych. Po drodze do Koło-
brzegu zatrzyma się m.in. 
w Warszawie, Trójmieście, 
Lęborku, Słupsku i Kosza-
linie.

Przewoźnik podkreśla, 
że wprowadzenie na nowe 
trasy pociągów Pendolino 
znacznie poprawi nie tylko 
komfort podróży, ale za-
pewni bezkonkurencyjne 
czasy przejazdu. Z Krakowa 
i Warszawy do Kołobrzegu, 
pociąg pojedzie odpowied-
nio 8h27min (dziś ponad 
11h) i 5h53min (dziś blisko 
8h).Aby zmniejszyć czas 
podróży przewoźnik zrezy-
gnował z postoju na wybra-
nych stacjach, pasażerowie 
z Lęborka jadący do War-
szawy nie będą mogli więc 
wysiąść na stacji w Wejhe-
rowie, bo pociag zatrzyma 
się dopiero w Gdyni.

Planując podróż z wyprze-
dzeniem pasażerowie będą 
mogli skorzystać z oferty 
Super Promo lub Wcześniej 
– Taniej. Na trasie z Krako-
wa do Kołobrzegu ceny bi-
letów kupionych z wyprze-
dzeniem kształtować się 
będą od 100 zł. Od cen odli-
czane będą także ulgi, m.in. 
studenckie, uczniowskie.

PKP Intercity zapowie-
działo również dodatkowe 

udogodnienie dla pasaże-
rów, którzy cenią sobie spo-
kój i lubią podróżować w ci-
szy, z dala od hałaśliwych 
pasażerów. W pociągach 
Pendolino został a wpro-
wadzona pilotażowa usłu-
ga – Strefa Ciszy. Będą to 
miejsca przeznaczone dla 
podróżnych potrzebujących 
ciszy oraz szanujących to, 
że inni również chcą podró-
żować w spokoju. 

- W każdym składzie Pen-
dolino Strefą Ciszy zostanie 
objęty wagon nr 7 (kl.2).
Cena biletu za przejazd 
w Strefie Ciszy będzie taka 
sama jak cena biletu w kla-
sie 2. Podczas zakupu biletu 
w kasie czy przez Internet, 
pasażer będzie miał do wy-
boru miejsce w części stan-
dardowej składu lub właśnie 
w Strefie Ciszy. Przewoźnik 
przez dwa miesiące będzie 
realizował pilotaż usługi – 
informuje Beata Czemeraj-
da, p.o rzecznika prasowego 
PKP Intercity.

PKP Intercity jako pierw-
szy przewoźnik w Polsce 
będzie testował Strefy Ci-
szy na pokładach swoich 
pociągów. Taka oferta to 
odpowiedź na sugestie ze 
strony pasażerów, podobne 
rozwiązania stosuja już  np. 
koleje niemieckie czy cze-
skie.

Grzegorz Bryszewski
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Szybciej i wygodniej 
do stolicy
TRANSPORT | Mieszkańcy Lęborka będą mogli jeździć pociągami Pendolino do War-
szawy i do Krakowa. 29 kwietnia ruszy połączenie Kraków- Warszawa – Kołobrzeg – 
Kraków. Ceny biletów będą zaczynać się od 79 i 100 zł.

NIEZBęDNA ZGODA OD uNII
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W konkursie do wygrania 
jest 16 siłowni na świeżym 
powietrzu. Nestle wybuduje 
je w wybranych przez gminy 
lokalizacjach. Warunkiem 
zwycięstwa w konkursie 
i otrzymania nagrody jest 
uzyskanie jak największej 
ilości głosów na daną loka-
lizację.

Gmina wskazała działkę 
położoną w Krępie Kaszub-
skiej, znajdującą się w cen-
trum miejscowości, obok 
świetlicy wiejskiej. Jest to 
teren boiska sportowo – re-
kreacyjnego, gdzie znajdu-
je również plac zabaw dla 

dzieci Teren jest ogrodzony 
z dostępem do drogi gmin-
nej o nawierzchni trawiastej

Na inwestycje w Nowej 
Wsi Lęborskiej głosować 
można wchodząc na stronę 
nestleporuszapolske i odda-
jąc głos na Krępę Kaszub-
ską. Lokalizację najłatwiej 
odnaleźć poprzez wpisanie 
w wyszukiwarce lokalizacji 
kodu pocztowego 84-351. 
Głosowanie potrwa  do 30 
czerwca 2016 r. Szansę na 
nagrodę ma 16 lokalizacji 
z największą ilością zdoby-
tych głosów.

/GB/

Nowa Wieś 
w ogólnopolskim konkursie
INICJATYWA | Gmina Nowa Wieś Lęborska bierze 
udział w konkursie „Nestle poRusza Polskę”. 

Nagrodą za 
k r e a t y w n o ś ć 
i udział są atrak-
cyjne i wartościo-
we gadżety pozy-
skane od naszych 
Partnerów. Do Czytel-
ników i Internautów trafi 
więc głośnik bezprzewo-
dowy, pakiet kosmetyków 
od lęborskiego Profarmu, 
słuchawki marki Philips i ze-
staw do podawania i przygo-
towywania makaronu.

Nasze konkursy związane 
są z regionem, nagradzamy 

takze kreatyw-
ność i pomysłowość 

Czytleników. W najbliz-
szych czasie możecie się 
spodziewać ciekawych ini-
cjatyw związanych z nad-
chodzącymi świętami....

Zapraszamy do zabawy!

Mamy dla Was 
gadżety!
Zapraszamy na portal gle24.pl i na Facebooka. 
Oprócz interesujących i aktualnych informacji 
z regionu znajdziecie tam także ciekawe konkur-
sy i wydarzenia. 

Co ciekawe - uzupełnienie 
siatki połączeń Express 
InterCity Premium (Pen-
dolino) o kolejne miejsco-
wości wymagało od prze-
woźnika uzyskania zgody 
kilku instytucji europej-
skich. Zakup pociągów był 
w części finansowany ze 
środków UE, co oznacza-
ło konieczność wyrażenia 
zgody przez DG Comp 
(Dyrekcję Generalną ds. 
Konkurencji) oraz DG Re-
gio (Dyrekcję Generalną 

ds. Polityki Regionalnej). 
Przewoźnik uzyskał pozy-
tywną decyzję DG Comp 
w grudniu 2015 roku, na-
tomiast Dyrekcja General-
na ds. Polityki Regionalnej 
zaakceptowała wniosek z 
końcem lutego.
Pojazdy Pendolino to naj-
szybsze i najbardziej kom-
fortowe pociągi we flocie 
PKP Intercity. Od grudnia 
2014 roku kursują jako ka-
tegoria Express InterCity 
Premium (EIP).
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Zgłoszenie o zaginięciu 
38-letniego mieszkańca Dą-
browy Górniczej trafiło do 
policjantów z tej miejsco-
wości we wtorek 12 kwiet-
nia. Ustalono, że mężczyzna 
w rozmowie z byłą partnerką 
oświadczył, że kupił nóż i je-
dzie do Łeby odebrać sobie 
życie.

Policjanci skontaktowali 
się telefonicznie z despera-
tem i prowadzili z nim długą 
rozmowę. Mieszkaniec Dą-

browy Górniczej groził, że 
jeśli zauważy mundurowych 
to popełni samobójstwo, 
podczas rozmowy udało się 

jednak ustalić 
jego dokładne 
miejsce pobytu 
w Łebie.

I n f o r m a c j e 
o sytuacji prze-
kazano do ko-
mendy w Łebie, 
a na poszukiwa-
nia mężczyzny 
wyruszyli nie-

umundurowani funkcjona-
riusze.

-Mężczyzna spacerował na 

jednej z ulic w Łebie i miał 
ze sobą nóż - informuje sierż.
sztab. Marta Kandybowicz, 
p.o Oficera Prasowego KPP 
w Lęborku. - Dąbrowianin 
zachowywał się spokojnie 
i nie był agresywny, jego 
groźbę potraktowano jed-
nak bardzo poważnie i męż-
czyzna trafił do lęborskiego 
szpitala. Lekarze nie znaleźli 
jednak podstaw, żeby zatrzy-
mać go w szpitalu.
/MK/

WYDARZENIE | Przed 
Starostwem Powiatowym 
w Lęborku (ul. Czołgistów 
5) odbędą się uroczystości 
Święta Flagi Wydarzenie 
zapowiedziano na 2 maja, 
początek o godzinie 11.

W ramach świętowania za-
powiedziano:

uroczyste podniesienie flagi• 
wystąpienie Starosty Lę-• 
borskiego
montaż słowno - muzycz-• 
ny - Młodzieżowy Dom 
Kultury
koncert melodii patriotycz-• 
nych  w wykonaniu Orkie-
stry Dętej ,,Ziemia Lębor-
ska”. /GB/

Zapowiedziano Święto Flagi RP

Powstrzymano desperata
POLICJA | 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej podczas rozmowy z byłą partnerką 
oświadczył, że kupił nóż i jedzie do Łeby odebrać sobie życie. Dzięki współpracy poli-
cjantów ze śląskiej miejscowości i Łeby udało się dotrzeć do mężczyzny i przekazać go 
pod opiekę lekarską.
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W piątkowe popołudnie 
(15 kwietnia) dyżurny lę-
borskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o  znalezieniu 
w okolicach Alei Św. Jakuba 
w Łebie granatu przeciw-
piechotnego, pochodzącego 
z okresu II wojny światowej.  
Niezwłocznie skierował tam 
patrol policyjny i funkcjo-
nariusza z nieetatowej grupy 
rozpoznania minersko – pi-
rotechicznego. Mundurowi 
zabezpieczali teren do czasu 
przybycia saperów. Niewy-
buch został przetransporto-
wany na wojskowy poligon 
i tam zdetonowany.

Dzień później lęborscy kry-

minalni zabezpieczyli znale-
zione na terenie gm. Nowa 
Wieś Lęborska trzy naboje 
karabinowe Mauser, który-
mi 20-letni mieszkaniec tej 
gminy chwalił się na portalu 
społecznościowym.  Niewy-
pały stanowiące powojenne 
pozostałości 20-latek zna-
lazł niedaleko swojego domu 
i postanowił je zabrać ze 
sobą, nie powiadamiając po-
licji. Mundurowi zabezpie-
czyli naboje, a 20-latek może 
odpowiedzieć za nielegalne 
posiadanie amunicji. Grozi 
za to kara do 8 lat pozbawie-
nia wolności.
(BG)

Niewybuch w Łebie, amunicja 
w Nowej Wsi Lęborskiej
POLICJA| Policjanci z Łeby zabezpieczali miejsce, w któ-
rym znajdował się granat przeciwpiechotny pochodzący 
z czasów II wojny światowej. Natomiast lęborscy kryminal-
ni dzień później zabezpieczyli na terenie gminy Nowa Wieś 
Lęborska trzy sztuki amunicji pochodzącej z tego miejsca.
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W tym roku uroczysta inau-
guracja sezonu letniego Gdy-
ni i Północnych Kaszub od-
była się w Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf”’ w gm. 
Luzino. Co roku w kwietniu 
przedstawiciele gmin i po-
wiatów, członków Metropo-
litalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDA, orga-
nizują konferencję prasową, 
podczas której nie tylko roz-
poczynają sezon letni Gdyni 
i Północnych Kaszub, ale też 
przedstawiają najważniejsze 
atrakcje turystyczne i zapla-
nowane wydarzenia w regio-
nie. 

We wtorek 19 kwietnia 
w Luzinie spotkali się przed-
stawiciele 24 gmin. Głów-
nym celem tej konferencji 

było przekazanie informacji 
o miejscowych atrakcjach, 
z których każdy zaintere-

sowany – mieszkaniec czy 
turysta - może skorzystać 
w okresie od maja do wrze-
śnia. 

A w tym roku atrakcji nie 
zabraknie. Wśród wakacyj-
nych propozycji znajdują 
się m.in. wystawy, koncerty, 
festiwale muzyczne, przed-
stawienia teatralne, biesia-
dy, festyny, warsztaty arty-
styczne i zajęcia sportowe 
dla dzieci, regaty, półmara-
tony i rajdy. Gminy zachę-
cają również do skorzysta-
nia z ofert przygotowanych 
przez placówki kulturalne, 
czyli muzea, skanseny, domy 
kultury, filharmonie, teatry. 
Czas wiosenno-letnio-zi-
mowy to również okazja 
do skorzystania z walorów 
przyrodniczych Północnych 
Kaszub. Amatorzy space-
rów, nordic walking, węd-

karstwa, sportów wodnych 
czy wycieczek rowerowych 
z pewnością odnajdą tu dla 
siebie wiele atrakcji.

- Gmina Luzino nigdy nie 
była i nie będzie gminą ty-
powo turystyczną, ponieważ 
jesteśmy jedyną kaszubską 
gminą, która nie ma „wielkiej 
wody”, czyli jeziora – mówi 
Jarosław Wejer, wójt gminy 
Luzino. - Ale mamy co poka-
zać: piękna przyroda, piękne 
lasy, piękne tereny, atrakcyj-
na rzeźba terenu (wzgórza 
morenowe). Jeśli więc ktoś 
chce pobiegać czy pojeź-
dzić na rowerze, to u nas 
znajdzie wspaniałe warunki. 
Są też ścieżki zdrowia w la-
sach, gdzie można pobiegać 
i p[oćwiczyć. Z atrakcji tu-
rystycznych mamy też Mu-
zeum Techniki Wojskowej 
„Gryf” i Muzeum Saperskie. 

Ciekawostką jest, że wszyst-
kie eksponaty są sprawne 
technicznie. Warto dodać, 
że odbywają się u nas także 
rozmaite imprezy, choćby 
dożynki, które odbywają się 
w ostatnią niedzielę sierp-
nia. 

Jak podkreśla wójt, gmi-
na promuje się turystycznie 
w ramach NORDY już od 
kilku lat. Wspólnie z Gdy-
nią i innymi gminami z Ka-
szub Północnych wspólnie 
przygotowujemy materiały 
promocyjne, przez co tra-
fiają one do większej ilości 
mieszkańców i turystów, 
poza tym jest to zwyczajnie 
tańsze. 

Zalety współpracy podkre-
śla też Piotr Bochiński, wi-
ceprezydent Wejherowa. 

- Turystyka jest jednym 
z istotnych elementów Nor-

dowej polityki – podkreśla 
wiceprezydent Bochiński. 
- Tę całą północną część na-
szego województwa chcemy 
promować wspólnie, ponie-
waż będzie łatwiej i na pew-
no ciekawiej. Zależy nam na 
tym, aby tu – na Północne 
Kaszuby – ściągnąć ludzi, 
którzy nas nie znają i poka-
zać mieszkańcom, że mamy 
wiele atrakcji i warto tu spę-
dzać wolny czas. Wspólne 
działania są tańsze dla po-
szczególnych gmin i takie 
działania są bardziej sku-
teczne. 

Inauguracji sezonu letniego 
Gdyni i Północnych Kaszub 
towarzyszył plener malarski 
Akademii Malarstwa i Ry-
sunku „Pro Bono” w Luzinie 
oraz wystawa gdyńskiej fun-
dacji „Nadaktywni”. 
rafał Korbut

Sezon letni już rozpoczęty
POMORZE | - Sezon letni to nie tylko okres letnich wakacji – przekonują samorządowcy z Gdyni, powiatów oraz gmin z powiatów 
wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, kościerskiego i gdańskiego. I oficjalnie ogłaszają rozpoczęcie sezonu letniego. 
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NAUKA | Adrian Gojtowski, uczeń lęborskiego „Mecha-
nika” zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Wiedza 
o regionie”.

Sukces ucznia 
„Mechanika”

Konkurs odbył się w Zespo-
le Szkół Hotelarsko-Gastro-
nomicznych w Gdyni, a hono-
rowy patronat nad nim objęli 
Pomorski Kurator Oświaty 
i Polska Izba Turystyki.

Etap wojewódzki składał się 
z dwóch części: testu wiedzy 
o województwie pomorskim 
oraz prezentacji wybranego 

regionu naszego wojewódz-
twa.

Adrian wykazał się ogromną 
wiedzą zarówno w pierwszym 
jak i drugim etapie. W bardzo 
oryginalny i ciekawy sposób 
zaprezentował miejscowość, 
w której mieszka – Sierako-
wice – i tym samym zjednał 
sobie przychylność jury i pu-
bliczności. /ZM/
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Memy zrobiły furorę 
w internecie. Śmieszą, dają 
do myślenia, niekiedy irytu-
ją – portale internetowe są 
pełne memów.  Autorka wy-
stawy za ich pomocą opisuje 
otaczającą ją rzeczywistość 
i nie ogranicza się do zwy-

kłego wykorzystania zdjęcia 
– jej prace to interesujące mi-
niatury malarskie opatrzone 
komentarzem.

Wystawa czynna będzie 
do 12 maja br. w godzinach 
otwarcia biblioteki.

/GB/

Marta Frej 
i jej memy w Lęborku
WYSTAWA | Biblioteka Miejska zaprasza na wystawę 
autorskich memów malarki Marty Frej 28 kwietnia o godz. 
18.00 w Klubie biblioteki.

Tegoroczne obchody Dni Gmi-
ny Wicko zapowiedziano na 15 
i 16 lipca. W ramach świętowania 
może pojawić się kolejna edycja 
olimpiady wiejskiej, organiza-
torzy na pewno będą wybierali 
także „Czarownicę Gminy Wic-
ko 2016”, odbędzie się również 
tradycyjna parada.

Organizatorzy zadbali także 
o atrakcje muzyczne, wiadomo 
już, że w sobotni wieczór (16 lip-
ca) wystąpi w Wicku ogromnie 
popularny tancerz i wykonawca 
disco-polo - Tomasz Niecik, au-
tor hitów „Cztery osiemnastki-
”i „Lodołamacz”.

/GB/

Tomasz Niecik w Wicku
KONCERT | Gmina Wicko przygotowuje się do świętowania, które zapowiedziano 
na 15 i 16 lipca. Już teraz wiadomo, że w miejscowości wystąpi Tomasz Niecik - 
ogromnie popularny tancerz i wykonawca gatunku disco-polo.
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakła-
du. Rok 2015 był rokiem in-
westycji, która zakończona 
zostanie w tym roku. Roz-
budowano obiekt,  dzięki 
czemu uzyskano znaczną 
powierzchnie spełniającą 
najwyższe standardy tech-
niczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarów-
no powierzchnie magazyno-
we jak i produkcyjne.
Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu. Już wi-
dać pierwsze efekty takich 
zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko 
medycznych na terenie ca-
łego kraju, są też wyróżnia-
ne nagrodami specjalnymi.  
W ubiegłym roku do lębor-

skiej firmy trafiła nagroda 
Produkt Roku za najlepiej 
sprzedający się preparat 
w aptekach do inhalacji oraz 
tytuł Dobra Marka – jako 
najlepiej rozpoznawalny 

brand w kategorii leków do 
inhalacji.
Profarm - to  również wysoko 
wykwalifikowana kadra pra-
cowników. Pracuje tam wie-
lu absolwentów pomorskich 

uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 
i doktorantów. Profarm na 
co dzień współpracuje z gro-
nem naukowców tworząc 
nowe marki i produkty. 

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowa-
dzanie zasad społecznej 
odpowiedzialności - dzia-
łanie na rzecz lęborskiego 
środowiska jak również 
stworzenie bardzo dobrych 
warunków pracy i opieki 
socjalnej dla pracowników.
Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu 
dla najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm 
oraz Certyfikat Wiarygod-
ności Firmy za najwyższą 
ocenę stabilności firmy.
Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla 
kontrahentów  krajowych 
i zagranicznych.

Profarm Lębork 
- 26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma

Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na ryn-
ku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem pro-
duktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
kosmetyków, preparatów do aromaterapii, 
produkcją kontraktową dla podmiotów ze-
wnętrznych oraz usługami w zakresie opra-
cowania receptur i technologii produkcji.

 www.metropolia.infoZDROWIE & URODA / dowiedz się więcej: m.mielewczyk@expressy.pl



Rower wymaga okresowego czyszczenia, regulacji i drob-
nych napraw. I choć nie brakuje maniaków dwóch kółek, 
którzy na rowerze jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o nie-
go dbają, to jednak zdecydowana większość cyklistów 
czeka na okres wiosenno-letni, by wyprowadzić rower 
z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego 
i będziemy się cieszyć z jazdy, 
niezbędne jest sprawdzenie 
poszczególnych podzespołów, 
odpowiednie przygotowanie 
naszego pojazdu i jego konser-
wacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż 
np. źle wyregulowana przerzut-
ka przednia czy tylna to nie tyl-
ko gorszy komfort jazdy (zgrzyty 
i przeskakiwanie łańcucha podczas 
zmiany biegów znacznie utrudnia 
jadę), ale jest to też zwyczajnie nie-
bezpieczne – podkreślają serwisan-
ci rowerowi. - Wyobraźmy sobie np. sytuację, że ruszamy, 
wjeżdżamy na ruchliwe skrzyżowanie i w tym momencie 
spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane ele-
menty powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. Wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
A zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. Jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

uMyj I NASMAruj

Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał w su-
chym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco za-
kurzony. Jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. Jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu ro-
werowego i gotowe. Jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić łań-
cuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. Ważne, 
aby nie używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat 
mamy pod ręką”, tylko wyłącznie dedykowanego do łań-
cuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany we-
wnątrz (pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czy-
li tam, gdzie elementy ocierają się o siebie), a nie 
ociekający z zewnątrz olejem. Dlatego nanosi się po 
kropli oleju na każde ogniwo łańcucha, później trze-
ba chwilę odczekać (najlepiej kilka minut), pokręcić 
pedałami aby olej równomiernie się rozprowadził, 
a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.

Warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na 
duże obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc 

zęby na zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te 
elementy bezwzględnie trzeba wymienić. 

NAPOMPuj DęTKI

Kolejną rzeczą, którą trzeba 
sprawdzić, jest odpowied-
nie ciśnienie w kołach. Źle 
napompowane dętki to po 
pierwsze bardzo szybkie 
ścieranie się opon, po dru-
gie „pływanie” roweru (co 
jest nie tylko nieprzyjem-
ne, ale i może być nie-
bezpieczne, gdyż można 
utracić kontrolę nad ste-
rownością pojazdu), po 
trzecie duże prawdopo-

dobieństwo przebicia dętki i opony, 
po czwarte w końcu prawie pewne uszkodzenie felgi na 

pierwszej z brzegu dziurze czy krawężniku. 
Jakie ciśnienie powinno być w kołach? Wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz PSI. W bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach ro-
werowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
Warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza przy-
czepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą 
dziurę). 

NIE ZAPOMNIj 
O hAMulCACh!

Rowerem nie tyl-
ko się jeździ, ale 
również trzeba się 
zatrzymać. I to nie 
na zderzaku samo-
chodu czy przy-
drożnym drzewie. 
Hamulce to jeden 
z najważniejszych 
elementów, któ-
ry zapewnia nam 
bezpieczeństwo. 
Tu nie ma miejsca 
na kompromisy: 
hamulce MUSZĄ 
być sprawne i do-
brze ustawione. 
Są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa ro-
dzaje: V-brake i tarczowe. 
Tu też należy zacząć od czyszczenia. W przypadku V-
brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, na-
leży wyczyścić właśnie tę obręcz. W przypadku hamulców 
tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. Robi się to „na 

oko”, patrząc, jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała 
na klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki 
ścierają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić 
same szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie 
klocków, itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdu-
ją się znaczniki (rowki). Jeśli klocek jest już tak zużyty, że 
znacznik jest prawie niewidoczny, klocek należy natych-
miast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana kloc-
ków, czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. Robi 
się to, odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź 
luzując linkę. Regulację bardziej precyzyjną wykonuje się 
przy samych klamkach hamulców. 

KOŁA CZy „óSEMKI”?

O tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. Skrzywione obręcze to źle dzia-
łające hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza 
stabilność pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. Koła 
mogą się skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą 
prędkością na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kil-
ku szprych, itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto 
zarówno w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
Jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wy-
regulować samemu, używając do tego klucza do szprych 
i dokręcając lub poluzowując poszczególne szprychy. Ale 
uwaga: łatwo narobić większych szkód. Zbyt mocne do-
kręcenie kilku szprych skutkować bowiem będzie tym, że 
koło zamiast wycentrować się, pokrzywi się jeszcze bar-
dziej. Jeśli więc nie bardzo wiemy, jak to zrobić, lepiej po-
zostawić tę czynność specjalistom.
Jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

NASMAruj, WyrEGuluj, DOKręć

Kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - 
to tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. 

Warto więc nasmarować linki przerzu-
tek i hamulców, 
przesmarować 
wewnątrz pan-
cerze od linek, 
w y re g u l owa ć 
przednią i tyl-
ną przerzutkę, 
sprawdzić amor-
tyzatory i ewen-
tualnie wymie-
nić w nich olej, 
s k o n t r o l o w a ć 
stan uszczelek, 
sprężyn, łożysk, 
supportu, bębna 
wolnobiegu, itd. 
Raz na jakiś czas 
należy też skon-
trolować śruby 
w rowerze. Trze-
ba sprawdzić, czy 

są odpowiednio dokręcone i nie mają luzów. Spraw-
dzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, stery kierow-
nicy. Oczywiście warto posprawdzać również inne śruby, 
bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, bagażnik, 
lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na koniec 
trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp nowe 
baterie lub naładować akumulatory. A później? Wsiadać 
i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bezpiecznym ro-
werze.  rafał Korbut

Zadbaj 
o swój rower

Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wy-
regulowane przerzutki, czysty i nasmarowany 
napęd czy sprawne oświetlenie – to koniecz-
ność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryj-
nie nam służył, ale też aby był bezpieczny. 





lekarz rodzinny: gdy podejrzewamy, że mamy 
problemy ze słyszeniem, udajemy się do lekarza ro-
dzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa.
laryngolog: podczas wizyty należy odebrać 
wniosek na refundację na aparaty słucho-
we i wkładki uszne. Lekarz na podstawie 
wyników badania słuchu wystawia Zle-
cenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, które jest podstawą do 
ubiegania się o refundację w NFZ.
NFZ: mając wystawione przez le-
karza laryngologa Zlecenie, nale-
ży złożyć je do odpowiedniego 
oddziału NFZ w celu przyznania 
refundacji na aparaty słucho-
we.
Punkt protetyczny KA-MED: 
zlecenie wystawione przez le-
karza laryngologa i zaakcepto-
wane przez NFZ można zreali-
zować w punkcie protetycznym 
gdy wykwalifikowany personel 
na podstawie testu słuchu do-
pasuje odpowiednią pomoc słu-
cho-wą.Po dokonaniu wyboru od-
powiedniego aparatu jego odbiór 
następuje w ustalonym terminie.
PFrON/MOPS/PCPr: o dofinansowanie 
z tych instytucji mogą ubiegać się osoby, 
które złożą odpowiednie dokumenty.

DROGA PO APARATY SŁUCHOWE
lEKArZ 

rODZINNy

lAryNGOlOG

NFZ

PFrON /
MOPS/ PCPr

ZDROWIE & URODA

rewoLucyjne diety
jak nie stracić głowy tylko kilogramy?

 www.gle24.pl
dowiedz się więcej: m.mielewczyk@expressy.pl

jak chronić wzrok 
przed słońcem?
 Tutaj z pomocą przychodzą 
nam oczywiście okulary prze-
ciwsłoneczne, które niestety czę-
ściej traktowane są jako modny 
dodatek do ubioru, niż ważny 
element ochrony wzroku. Nie-
rzadko zdarza się, że gdy słońce 
zaczyna razić, bez zastanowienia 
kupujemy okulary przeciwsło-
neczne na mijanych po drodze 
straganach i stoiskach. Tymcza-
sem głównym zadaniem oku-
larów przeciwsłonecznych jest 
ochrona - nie tyle przed ośle-
piającym światłem, ile - przede 
wszystkim przed promieniami 
UVA i UVB. Osoby, które nie chro-
nią wzroku używając dobrych 
okularów przeciwsłonecznych 
narażają swoje oczy na szkodli-
we działanie tych promieni.
Jakie powinny być dobre okula-
ry przeciwsłoneczne?
Chociaż sklepy odzieżowe i ulicz-
ne stojaki kuszą różnorodnością 
kolorów i kształtów oprawek 
oraz cenami niższymi niż te 
w salonie optycznym, zwykle nie 
zapewniają właściwej ochrony 
przed promieniowa-
niem UV. Co gorsza, 
źrenica schowa-
na za ciemną 
s o c z e w k ą 
okularową 
rozszerza 
się i wpusz-
cza więcej 
światła a tym 
samym szko-
dliwych pro-

mieni UV do wnętrza oka, przez 
co okulary zamiast pomagać, 
mogą nam zaszkodzić. Dlatego 
decydując się na zakup okula-
rów przeciwsłonecznych warto 
wybrać się do optyka, który od-
powiednio nam doradzi i dobie-
rze rozwiązanie dostosowane 
do naszych potrzeb i naszej 
wady wzroku  (nie każdy wie, że 
można mieć korekcyjne okulary 
przeciwsłoneczne). Samo zabar-
wienie soczewek okularowych 
nie wystarczy - stopień ochrony 
przed UV zależy od materiału 
z jakiego wykonane są soczew-
ki oraz rodzaju zastosowanych 
uszlachetnień. Soczewki oku-
larowe wykonane z materia-
łu o indeksie wyższym bądź 
równym 1.53 gwarantują nam 
pełną ochronę przed promie-
niowaniem UV. Natomiast jeżeli 
wybieramy soczewki z materiału 
o indeksie 1.50, warto poprosić 
wówczas o dodatkowy filtr UV 
400, który zapewni nam 100% 
ochronę przed szkodliwym pro-
mieniowaniem. /RP/

AnnA SłOmkOwSkA 
dietetyk medyczny i sportowy

media karmią nas co rusz to nowymi teoriami dietetycznymi: 
a to dieta białkowa, a to Paleo, a to sokowa,bezglutenowa, 
kapuściana, pudełkowa, z proszku – można by tak jeszcze 
długo wymieniać. Jak odnaleźć się gąszczu tych informacji – 
a właściwie dezinformacji?

Zacznijmy od tego, że nie ma cudownych diet, a to co 
jest dobre dla jednego nie jest dobre dla drugiego. Za-
zwyczaj każda jednak ma w sobie ziarno prawdy, tylko 
to ziarno, to zdecydowanie za mało, aby skutek był 
zawsze taki jakiego oczekujemy. Czasami diety takie 
jak bezglutenowa czy eliminacyjna są koniecznie 
dla poprawy zdrowia, a bywa że zachowania zycia 
tj. dieta bezglutenowa w chorobie trzewnej czy eli-
minacyjna w alergiach lub dużej nietolerancji. Wprowa- dzanie 
dużych ograniczeń produktowych na własna rękę, może skończyć 
się niedoborami i ograniczać prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu. Pomoże na jedna, ale zaszkodzi na kilka innych.

A zatem jaka powinna być dobra „dieta”?
Nie powinna być dietą! zaskakujące? Otóż nie! Dieta kojarzy się 
z czymś, co ma początek i koniec, jest zbiorem ograniczeń wyrze-
czeń i zazwyczaj dotyczy osób z jakąś jednostką chorobową, w któ-
rej konieczna jest duża i nagła zmiana żywienia na określony czas.
Celowany plan żywienia – to powinno być właściwe określenie, 
myśląc o trwałych zmianach nawyków żywieniowych i osiągnięciu 
celu.
Czym się kierować wprowadzając w zycie nowy dobry plan żywie-
nia?

Po pierwsze plan powinien być zdrowy. Oparty na dobrej jakości 
produktach, nieprzetworzonych i prostych. Ich ilość powinna dawać 
możliwość urozmaicenia codziennego menu. Dzięki temu w skali 

tygodnia organizm otrzyma większość potrzeb-
nych mu składników pokarmowych. Diety oparte 

o 2 lub 3 wybrane składniki pochodzące z tej sa-
mej grupy np. białek - doprowadzają często m.in. 

do dużych niedoborów i przeszacowania składnika 
częściej spożywanego.

Po drugie plan powinien być wykonalny. Musi być 
w miarę prosty w przygotowaniu posiłków oraz dający się okiełznać 
organizacyjnie. Powinien odpowiadać gustom kulinarnym osoby, 
która go wdraża, jednocześnie być zgodny z założeniami i celem. 

Po trzecie musi poprawiać samopoczucie, dodawać energii sta-
bilizować poziom cukru we krwi i wspomagać trawienie. Powinien 
być także elastyczny.

Powinien edukować. W trakcie wdrażania planu i jego poszcze-
gólnych etapów, należy się uczyć jak obchodzić się z jedzeniem, 
jak właściwe zbudować posiłek, jak robić zakupy, 
jakich technik kulinarnych  i dodatków używać 
przyrządzając potrawy.

Plan żywienia powinien być indywidual-
ny! Warto skorzystać z pomocy specjalisty. 
Dietetyk ułoży plan, poprowadzi przez niego 
i udzieli cennych wskazówek, aby osiągnąć cel 
i utrzymać efekty.



Współpraca pomiędzy Energą 
i Microsoft przy zupełnie no-
wym podejściu do budowania 
oferty, w której łączy się ener-
gię elektryczną z usługą Office 
365 jest innowacyjną ofertą dla 
klientów rynku energetycznego 
– napisali organizatorzy kon-
kursu w uzasadnieniu.

To pierwszy taki produkt na 
rynku energetycznym w Pol-
sce – połączenie w jednym 
pakiecie abonamentowym 
energii elektrycznej z usługami 
technologicznymi online. W 
ramach oferty pod nazwą Ener-
ga 365 klient otrzymuje możli-
wość zakupu jednego z dwóch 
wariantów subskrypcji Office 
365 za zaledwie 1 zł (Office 
365 Personal lub Office 365 dla 
Użytkowników Domowych), z 
licencją sybskrypcyjną ważną 
przez 12 miesięcy od momentu 
aktywacji.

- Klienci Energi wybierając 
ofertę nie tylko otrzymują uni-
kalny na rynku produkt, ale 
także stają się ambasadorami 
użytkowania legalnego i bez-
piecznego oprogramowania 

komputerowego. Jest dosko-
nałą okazją na polskim rynku, 
aby upowszechniać technolo-
gie, które pozwalają zwiększać 
osobistą efektywność, po pro-
stu czynić nasze życie choćby 
nieco łatwiejszym, a na pewno 
lepiej zorganizowanym– mówi 
Dariusz Kaśków,Prezes Zarzą-
du Energa SA

-Synergie oparte o usługi 
oferowane przez dostawców 
z różnych branż to znak roz-
poznawczy cyfrowej transfor-
macji. Energa, jako prekursor 
takiego podejścia, dołączyła 
do swojej oferty możliwość 
zakupienia pakietu Office 365. 
Rekordowa sprzedaż w tak 
krótkim czasie pokazuje, że 
połączenie dwóch, pozornie 
odległych, usług, przynosi do-
skonałe efekty - mówi Ronald 
Binkofski, dyrektor generalny 
polskiego oddziału Microsoft. 
- Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z firmami z innych sek-
torów gospodarki tworzącymi 
dodatkową wartość dla klien-
tów, dzięki wykorzystaniu 
usług Microsoft. /GB/
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NAGRODA | Z pierwszej w Polsce oferty łączącej sprzedaż energii elektrycznej i usług technologicznych online skorzystało 
w ciągu roku blisko 50 tysięcy osób. To efekt partnerskiej współpracy Grupy Energa z liderem branży nowych technologii – 
firmą Microsoft. Ta innowacyjna usługa została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Ener-
getycznej EuroPOWER.

Doceniono efekty współpracy Energi i Microsoft

Dariusz Kaśków, prezes 
Energa SA i nagroda 

„handlowiec roku 
2015”.
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Sąsiedztwo plaży i bulwaru 
z morzem sprawiają, że Cu-
dawianki to impreza o wy-
jątkowej atmosferze, która 
sprawia, że to idealna oka-
zja, by mieszkańcy i turyści, 
ciepły czerwcowy weekend 
mogli wspólnie celebrować 
nadejście lata.

Scena koncertowa zapo-
wiada się w tym roku bardzo 
energetycznie, hip-hopowo 
i rockowo; tworząc wybu-
chową mieszankę na powi-
tanie lata. Organizatorom 
udało się zaprosić Taco He-
mingway’a i Organka, ale 
to nie koniec, wkrótce ma 
zostać ogłoszona główna, 
zagraniczna gwiazda rozpo-
częcia lata.

Cudawianki 2016 to tak-
że intensywne, artystyczne 

działania w przestrzeni miej-
skiej połączone z warsztata-
mi dla wszystkich, w tym 
Akcja Wianki, czyli wspólne 
plecenie eko i etnowianków, 
wielki Cudapikinik zachę-
cający do aktywnego wypo-
czynku, Strefa DJ-ska oraz 
Strefa Gastro z najlepszymi 
food truckami. /uM/

Taco Hemingway i Organek 
pierwszymi gwiazdami 
Cudawianków
MUZYKA | Lato ponownie rozpocznie się w Gdyni. Na uczestników gdyńskich Cuda-
wianków czeka wiele atrakcji w Parku Rady Europy, na placu Grunwaldzkim, bul-
warze Szwedzkim i tradycyjnie na plaży Śródmieście. Wiadomo już, że  25 czerwca 
wystąpi  Taco Hemingway i Organek.

Policjanci podkreślają, że 
egzaminy będą przeznaczo-
ne dla osób, które zdały eg-
zaminy teoretyczne w szko-
łach.Odbędą się 16 i 23 maja 
2016 r. w godzinach 9– 15 
na terenie miasteczka rowe-
rowego Komendy Powiato-
wej Policji w Lęborku przy 

ulicy Toruńskiej 5.
Zgłoszenia od dyrekcji 

szkół przyjmują: kierownik 
Referatu Ruchu Drogowego 
KPP w Lęborku, podkom. 
Arkadiusz Guzek lub mł. 
asp. Arkadiusz Loda, pod 
numerem telefonu 59 863 48 
53. /GB/

Ruszają egzaminy 
na kartę rowerową

ROWERY | Egzaminy praktyczne na kartę rowerową zo-
staną zorganizowane przez Referat Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lęborku. Ich odbiorcą będą 
dzieci i młodzież ze szkół powiatu lęborskiego.



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

Moje wielkie greckie
wesele 2
USA/Komedia/ 94 minut

Po kilkunastu latach od wesela 
Toula i Ian wciąż bezskutecznie 
próbują uwolnić się od wszę-
dobylskich greckich krewnych. 
Gdy czasem zdobędą trochę 
wolności, zaraz nadarza się 
okazja, by kochający się rodzin-
ny krąg ponownie zacisnął się 
jak pętla na szyi. Ich córka Paris 
wybiera się na studia, a rodzina 
oczywiście musi zatwierdzić 
wybór uczelni. Zanosi się na 
trzęsienie ziemi, bo dziewczy-
na pragnie opuścić rodzinne 
Chicago, a co gorsze jej nowy 
chłopak nawet nie udaje Greka. 
Jednak prawdziwe tsunami do-
piero przed nami. Otóż rodzice 
Tulli  - Maria i Gus - odkrywają, 
że ich małżeństwo jest nieważ-
ne, więc formalnie wciąż są do 
wzięcia, a to dopiero początek.

Kung Fu Panda 3
2D/3D
Chiny/USA /Komedia
/Animacja/ 95 minut

Po spotyka swego dawno zagi-
nionego ojca i obaj wyruszają 
do sekretnej krainy pand, 
gdzie poznają nowych, przeza-
bawnych bohaterów.
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Dzięki współpracy pię-
ciu różnych artystycznych 
osobowości, w styczniu 
2013 roku powstał niejed-
norodny projekt muzycz-
ny, balansujący między 
melancholią a żywiołowo-
ścią, muzyczną geometrią 
a spontaniczną abstrak-
cją. Muzyka Algorhythmu 
to autorskie kompozycje, 
oscylujące wokół nowo-
czesnego jazzu.

W tym roku zespół pro-
muje debiutancką płytę 
SEGMENTS i z pewnością 
kilka utworów z tego krąż-
ka pojawi się na koncercie 
w Lęborku.

Bilety w cenie 10 złotych 
dostępne są w kasie kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 
oraz w Centrum Informa-
cji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” 
przy al. Niepodległości 6. 
Zachęcamy do wcześniej-
szego nabywania wejśció-
wek.

/lK/

Algorhythm zagra w Lęborku
KONCERT | Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wy-
konaniu trójmiejskiej grupy „Algorhythm”. To wydarzenie muzyczne odbędzie się 
w niedzielę, 24 kwietnia 2016 roku w sali B Stacji Kultura w Lęborku (dworzec PKP 
w Lęborku, ul. Dworcowa 8). Początek o godzinie 18:00.
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WYDARZENIE | Biblio-
teka Miejska zaprasza na 
spotkanie z Teresą Chudec-
ką „Tanecznym krokiem 
przez Boliwię” 22 kwietnia 
o godz. 18.00 w klubie bi-
blioteki.

Spotkanie 
z podróżnikiem

Teresa Chudecka (Tess) – 
absolwentka psychologii,  
marzycielka i niepoprawna 
optymistka. Miłośniczka 
motoryzacji, podróży i tań-
ca. Z miłości do niego po-
stanowiła przetańczyć cały 
świat ucząc się przy tym 
narodowych tańców odwie-
dzanych przez nią miejsc. 
Odbyła samotną, półtora-
roczną podróż po Europie 
i Ameryce Południowej. Na 
swoim blogu adventuretess.
com zdaje nie tylko relacje 
z podróży, ale również mo-
tywuje do spełniania ma-
rzeń.

/GB/

CzwarteK, 21.04.2016
16:00 – Kung Fu Panda 3 (2D)
18:00 – Kung Fu Panda 3 (3D)
20:00 – Moje wielkie 
               greckie wesele 2

PiąteK, 22.04.2016
18:00 – O przyjemności 
              - Spektakl Teatru Tańca  
               Jeszcze Pięć Minut 
20:00 – Łowca i Królowa Lodu
               (dubbing)

Sobota, 23.04.2016
16:00 – O przyjemności 
            – Spektakl Teatru Tańca
             Jeszcze Pięć Minut 
17:45 – Ratchet i Clank 2D
19:30 – Łowca i Królowa Lodu
              (dubbing)

NieDziela, 24.04.2016
15:00 – Ratchet i Clank 2D
16:45 – Ratchet i Clank 3D
18:30 – Łowca i Królowa Lodu 
(dubbing)
18:00 – Koncert jazzowy 
               – Stacja Kultura 
               – koncert zespołu 
               Algorhythm 

PoNieDziałeK, 25.04.2016
Kino nieczynne

wtoreK, 26.04.2016
17:30 – Ratchet i Clank 2D
19:30 – Łowca i Królowa Lodu
               (dubbing)

ŚroDa, 27.04.2016
17:30 – Ratchet i Clank 2D
19:30 – Łowca i Królowa Lodu
               (napisy)

CzwarteK, 28.04.2016
17:30 – Ratchet i Clank 3D
19:30 – Łowca i Królowa Lodu 
               (napisy)

ratchet and Clank
2D/3D
USA/ Animacja/ 91 minut

Po zdewastowaniu własnej 
planety, złoczyńca Drek wraz 
z armią posłusznych mu 
Blargów wyrusza na podbój 
kolejnych światów. Nieocze-
kiwanie na jego drodze staje 
para najbardziej zdumie-
wających bohaterów, jakich 
kiedykolwiek widział kosmos.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sprzedam lub wynajmę dział-
kę budowlana  z garażem 616m2 
Reda ul12Marca  Tel 602306210

odstąpię działkę ogrodnicza 
480m, Wejherowo-Cementow-
nia, altana wyposażona, energia 
i woda, cena 26 tys. zł. Tel: 507-
254-040 

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

skup aut, złomowanie, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi. 
Możliwe dowozy do pracy. Tel: 

602-306-210

SZUKAM PRACY

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

profesJonaLna fotografia 
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

sex-sex-sex, to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514120213

RÓŻNE

sprzedam tanio 2 komody olcha 
130x93x43 oraz 85x75x45, cena 
590 zł. Tel: 510-501-955

sprzedam drewno buk wałki pa-
pierówka po 150 złotych z trans-
portem. Tel: 500-640-327

sprzedam drewno układane na 
sam. Cena drewna od 130 złotych 
z transportem. Tel: 500-640-327

sprzedam drewno do CO i ga-
łęziówkę. Możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

sprzedam rolki dziecięce roz-
miar 30-35 regulowane, używane 
tanio, Reda, kolor czarno-niebie-
ski. Tel: 510-260-315

mata dla dziecka do leżenia i 
przewijania, 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-

510 894 627
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liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
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 okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@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 Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
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, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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Niespodziewanie gospo-
darze sobotniego meczu 
w ramach 24. kolejki już 
po niespełna minucie objęli 
prowadzenie za sprawą swo-
jego kapitana Mateusza Wa-
chowiaka. Już w 11 minucie 
mógł wyrównać Sychowski, 
ale refleksem popisał się 
Szlaga. Chwilę potem słu-

pek uratował Pogoń przed 
stratą drugiego gola, kiedy 
Kamil Patelczyk wymanew-
rował dwóch środkowych 
obrońców Pogoni. W 24 mi-
nucie na indywidualną akcję 
zdecydował się Mateusz Ma-
dziąg. Minął jednego rywala 
i uciekał już drugiemu, kiedy 
został sfaulowany. Jedenast-

kę na wyrównującego gola 
zamienił Mateusz Sychow-
ski. Do przerwy utrzymał 
się remis. W drugiej połowie 
Pogoń prowadziła grę, mia-
ła inicjatywę, ale brakowało 
pomysłu na zaskoczenie ry-
wala. W końcówce Michał 
Katzor wyszedł z opresji 
nie dając się pokonać Or-

landowi Kpassa. Po 4 ko-
lejnych wygranych Pogoń 
podzieliła się punktami. 
- Gniewino to był dla nas bar-
dzo ciężki teren. Stolem gra 
o utrzymanie. Każdy punkt 
jest dla nich bardzo istotny, 
dla nas zresztą też – mówił 
po meczu trener Pogoni Wal-
demar Walkusz. /Pl/

Punkt w Gniewinie
SIATKÓWKA | Zna-

my już finalistów roz-
grywek lęborskiej ama-
torskiej ligi siatkówki. 
Bojan Żubry i Drywa 
Kowalstwo wywalczyły 
awans do finału ligi, KS 
Baza 44 i Klaja Cafee za-
grają o trzecie miejsce. 
W niedzielę 10 odbyły się 
mecze rewanżowe dru-
giej fazy play-off.

Pierwsze zagrały zespoły 
walczące o miejsca 5-8. 
Zespoły, które zwycięży-
ły w pierwszym meczu, 
w rewanżu również zwy-
ciężyły. Romek Lębork 
pokonał po raz drugi I LO 
bez straty seta, KS Strze-
bielino wygrało z AZS Lę-
bork z małym potknięciem 
w pierwszym secie, w któ-
rym AZS wygrał zdecydo-
wanie. W drugim secie KS 
Strzebielino zagrało kon-
sekwentnie i zwyciężyło 
dwa kolejne sety. Romek 
Lębork i KS Strzebielino 
zagrają o miejsce 5, nato-
miast I LO i AZS Lębork 
będą walczyć o miejsca 
7-8.

Tydzień wcześniej zwy-
cięstwa na swoim koncie 
miały zespoły KS Baza 
44 i Klaja Cafee i były 
już jedną nogą w finale. 
W rewanżach oba zespo-
ły przegrały mecze nie 
wygrywając nawet seta. 
Bojan Żubry wzmocniony 
obecnością Wojtka Dawi-
da i dzięki jego wysokiej 
formie zwyciężył z Kla-
ja Cafee w dwóch setach 
i pozbawił szans gry w fi-
nale Klaję.

W meczu KS Baza 44 
i Drywa Kowalstwo było 
sporo emocji. Po prze-
granym pierwszym secie 
przez KS Baza 44 i wyklu-
czeniu jednego z zawodni-
ków w drugim secie, Baza 
44 przegrała oba sety i to 
właśnie młody zespół Dry-
wa Kowalstwo wywalczył 
możliwość gry w finale.

Finał Amatorskiej Ligi 
Siatkówki w Lęborku od-
będzie się 24 kwietnia br. 
w Miejskiej Hali Sporto-
wej przy Gimnazjum nr 
2 w Lęborku.8 zespołów 
będzie walczyć o ostatecz-
ne miejsca w lidze. Mecze 
o miejsca 7-8 i 5-6 odbędą 
się o 10.00, finał i mecz 
o 3 miejsce odbędzie się 
o godzinie 11.00.

Po meczach odbędzie 
się podsumowanie całych 
rozgrywek odbywających 
się pod patronatem Bur-
mistrza Lęborka Witolda 
Namyślaka.

Finaliści 
Ligi 
Siatkówki

PIŁKA NOŻNA | Stolem jako do tej pory jedyny pogromca Rodła po raz drugi w tym sezonie urwał punkty Pogoni.

24 KOlEjKA IV lIGI, 
16 KWIETNIA 2016 GODZ. 15  
STOlEM GNIEWINO 
- POGOń lęBOrK 1:1 (1:1)  
 
bramki: 1:0 Mateusz Wacho-
wiak (‘1), 1:1 Mateusz Sychow-
ski (’24)
  
Stolem: Szlaga – Kamil Kan-
kowski, A. Dołotko, Klarecki, 
Zabłotny (‘57 A. Świtała) - Wa-
chowiak, Taube, K. Patok (‘87 
Krzysztof Pankowski), Styn, Ka-
mil Patelczyk (‘64 Zadrowski), 
Orlande Kpassa (‘80 Jeżowski) 
 
Pogoń: Katzor – Wesserling, 
Musuła, Kochanek, Skibicki – 
Morawski (‘69 Kuss), Miszkie-
wicz – Madziąg, Sychowski, 
D. Formela – Wardziński (‘78 
Stankiewicz)
  
Sędziowie: Radosław Morda-
ka, oraz Zygmunt Zaborowski, 
Mateusz Kapłon

W Turnieju wzięło udział 
15 drużyn, zawodnicy 
z gminy Cewice trafili do 
Grupy A liczącej 7 drużyn.

- Niestety z różnych 
względów nie potrafiliśmy 
przełamać decyzji organi-
zatorów i sędziów i osta-
tecznie po dobrej grze nie 
awansowaliśmy do drugiej 
tury rozgrywek, wygry-
wając dwa mecze (w tym 

z zeszłorocznym Mistrzem 
Polski) i remisując jeden 
-informuje Gabriel Piecho-
wiak, sekretarz OSP Łebu-
nia.

Drużyna grała w składzie: 
Radosław Wroński – kapi-
tan i Prezes OSP Łebunia, 
Artur Mrosk, Damian Ma-
szota – bramkarz, Michał 
Maszota, Adam Zieliński, 
Rafał Ruła, Jakub Kierzni-

kiewicz, Paweł Bulczak, 
Wojciech Szulc, Przemy-
sław Gapa. Opiekę nad 
drużyną sprawował druh 
Wiesław Pipka.

Uczestnictwo w Turnie-
ju zostało sfinansowane 
przez Wójta Gminy Cewi-
ce Jerzego Pernala (zakup 
strojów sportowych, prze-
jazdy, noclegi, upominki), 
Prezesa Zarządu Oddziału 

OSP Łebunia w finale turnieju
PIŁKA NOŻNA | Drużyna piłkarska OSP Łebunia reprezentowała województwo 

pomorskie w VII Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Pu-
char Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Organizatorem turnieju, który miał miej-
sce na początku kwietnia były władze województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Gdańsku Druha Stanisława 
Kochanowskiego (noclegi, 
wpisowe, wyżywienie) oraz 

Starostę Lęborskiego Teresę 
Osowską- Szarą (zakup bluz 
sportowych).
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