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W sumie w głosowaniu wzię-
ło udział 2 220 mieszkańców 
Lęborka posiadających czyn-
ne prawo wyborcze, którzy 
oddali łącznie 4 111 głosów. 
Taka frekwencja była prawie 
dwukrotnie większa od ubie-
głorocznej, co może oznaczać, 
że Lęborczanie coraz mocniej 
angażują się w działania zwią-
zane z Lęborskim Budżetem 
Obywatelskim.

Do realizacji wybrano 
7 projektów:

• „Małpi gaj – zabawowy raj. 
Strefa aktywności i rekreacji 
dla dzieci w Parku Chrobre-
go”  – 355 głosów

• „Dofi nansowanie  zakupu 
sprzętu  dla  chóru  Sanktu-
arium św. Jakuba Ap. w Lę-
borku”  – 334 głosów

• „Tor wrotkarski przy staw-
ku  w  Parku  Chrobrego” 
(200.000 zł) – 314 głosów

• „Plac  sportów  miejskich 
w  Parku  Michalskiego” 
(121.000 zł)  – 304 głosów

• „Dziękczynienie  za  70  lat 
pracy  franciszkanów  w  Lę-
borku” (72.000 zł) – 301 gło-
sów

• „Rozwój sportowy Lęborka 
z klubem sportowym Agoga” 
(60.000 zł) – 247 głosów

• „Budowa  parkingu  przy 
ul.  Teligi  (obok  kościoła)” 
(200.000 zł)– 213 głosów

Wybrano projekty 
obywatelskie

INWESTYCJE | Wiadomo już, jakie projekty 
będą realizowane w ramach tegorocznej edycji 
Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego. Komisja 
wybrała 7 projektów do realizacji, tegoroczna 
frekwencja podczas głosowania była prawie 
dwukrotnie większa niż w ubiegłym roku.

W ramach ubiegło-
rocznej edycji LBO 
kupiono kamerę, któ-
ra umożliwiła rela-
cjonowanie meczów 
Pogoni Lębork... 
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... i siłownie 
pod chmurką
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

Wygrana to duże wyróżnienie 
dla projektu Biblioteki Miej-
skiej w Łebie, bo do konkursu 
zgłoszono prawie 1000 pro-
jektów z całej Polski.
Mapa to projekt Biblioteki 
Miejskiej w Łebie, którego 
celem jest pokazanie historii 
rodzinnych Polaków, którzy 
przybyli do Łeby po 1945 
roku. W ramach projektu do-
kumentowana jest droga do 
osiedlenia się w Łebie, na ma-
pie pokazywane są także miej-
sca, skąd przybyli do miejsco-
wości jej aktualni mieszkańcy.
Wygrana w konkursie oznacza 
przekazanie bibliotece kwoty 

10 tysięcy złotych.
- Pieniądze będą wydane na  
wskazane w projekcie działa-
nia. Podstawowy wydatek to 
strona z Mapą Łebian w In-
ternecie przystosowana tak-
że dla osób z  dysfunkcjami 
wzroku i słuchu. A najbliższy 
wydatek to dofinansowanie 
spotkania „Ave Łebska Ma-
donna” 8 maja, które odbędzie 
się z okazji 70-lecia obrazu 
Madonny Pechsteina w  Łebie 
i oficjalnie zainauguruje pro-
jekt - tłumaczy Maria Konkol, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Łebie.
Historie mieszkańców Łeby 

rejestrowane były już od 1992 
roku. Początkowo szefowa 
łebskiej biblioteki rejestrowa-
ła je samodzielnie, później do 
inicjatywy dołączyli wolon-
tariusze i współpracownicy 
biblioteki. Gdy w ubiegłym 
roku pojawił się pomysł, żeby 
aby pokazać na mapie miejsca 
pochodzenia polskich miesz-
kańców naszego miasta reje-
strowanie losów mieszkańców 
zamieniło się w „Mapę Łe-
bian”.
- A sam projekt „Mapa Łebian” 
w obecnym kształcie dojrzał 
właśnie w programie „Patrio-
tyzm Jutra”, bo zamierza po-

kazać losy Łeby i polskich łe-
bian na tle historii Polski i - co 
najważniejsze - indywidualne 
historie poszczególnych łe-
bian mapa pokaże jako część 
historii i dziedzictwa Łeby 
i niejako przywróci przez to 
osadnikom i przesiedleńcom 
ciągłość. Łebianie często kla-
syfikowani są jako zbieranina 
znikąd albo Kaszubi. Jedno 
i drugie nie jest prawdą i na-
sza mapa już teraz to pokazuje 
- przekonuje Maria Konkol.
Aktualnie Mapa Łebian zbiera 
144 hisorie mieszkańców tej 
miejscowości.
(GB)

Nagroda dla mapy
NAGRODA | „Mapa Łebian”, czyli mapa miejsc, z których przybywali łebianie po 1945 roku 
zdobyła III miejsce w konkursie programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski.
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Na zdjęciu Łeba w latach 60. ubiegłego wieku. To zdjęcie trafiło do Biblioteki Miejskiej także w ramach Mapy Łebian.

INICJATYWA | Tegorocz-
ne obchody Światowego 
Dnia Autyzmu w Powiecie 
Lęborskim były drugim 
w historii tego typu wy-
darzeniem realizowanym 
przez Stowarzyszenie „Nie-
bieski Skarb”.

Obchody rozpoczęły się 
7 kwietnia testem wiedzy 
o autyzmie pisanym przez 
uczniów z 12 szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych w ramach konkursu 
„Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam”.
Najważniejszym wydarze-
niem w środę 8 marca był 
Marsz dla Autyzmu. Mani-
festacja solidarności z oso-
bami autystycznymi przy-
ciągnęła na niebieski marsz 
ok. 250 osób. Wyróżniała 
się grupa z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Lęborku, 
nie zabrakło też Młodzie-
żowej Rady Miasta. W tym 
roku nowym elementem 
Marszu było przedstawienie 
pt. „Autyzm – Magiczny 
Świat” przygotowane przez 
uczniów z Gimnazjum nr 2 
w Lęborku.
Po Marszu w Sanktuarium 
Św. Jakuba Ap. odprawiona 
została Msza Św. w intencji 
osób i rodzin dotkniętych 
autyzmem. Po Mszy sym-
bolicznie budynek Muzeum 

rozświetlił się na niebieski 
kolor.
- Dlaczego maszerujemy? 
Chcemy pokazać, że wśród 
nas żyją osoby z autyzmem, 
które zmagają się z wielo-
ma problemami – wyjaśnia 

Agnieszka Pujsza-Pomor-
ska, prezes „Niebieskiego 
Skarbu”. – Autyzm dotyka 
całe rodziny. To nie tylko 
problem zaburzonej osoby, 
ale też jego bliskich, znajo-
mych. 
W czwartek w kinie „Frega-
ta” ponad 100 osób obejrzało 
film pt. „Temple Grandin” 
– biograficzną opowieść 
o wyjątkowej, cierpiącej 
na autyzm kobiecie, któ-
ra mimo choroby zdoby-
wa wykształcenie i odnosi 
zawodowy sukces.Okazją 
do wymiany doświadczeń 
i poglądów osób zawodowo 
stykających się z autyzmem 
była Konferencja „Wspo-
maganie, terapia i edukacja 
osób z autyzmem”. Udział 
w niej był bezpłatny, a każdy 
uczestnik otrzymywał także 
książkę prof. dr hab. Ewy 
Pisuli „Autuzm -przyczyny-
,symptomy, terapia”Patronat 
nad II Światowym Dniem 
Autyzmu w Powiecie Lębor-
skim objął Starosta Lęborski 
i Burmistrz Miasta Lęborka.

Światowy 
Dzień Autyzmu
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O zmianach związanych 
z gospodarką odpadami ko-
munalnymi w Lęborku po-
informowano podczas spe-
cjalnej konferencji prasowej 
w czwartek 16 kwietnia.
Alicja Zajączkowska, wice-
bumistrz Lęborka tłumaczyła, 
że nowe propozycje to efekt 
wielomiesięcznych prób ulep-
szenia gospodarki odpadami 
w Lęborku.
- Według naszych wyliczeń 

i ustaleń nowa stawka powin-
na wynosić 11 złotych. Mamy 
świadomość, że jest to znacz-
na różnica pomiędzy wcze-
śniejszą opłatą, która wynosiła 
8,50 złotych, liczymy jednak, 
że podczas rozmów z firmami 
może się udać obniżyć taką 
opłatę. Pozostawiamy także 
pewne pole do manewru - tłu-
maczy wiceburmistrz Lębor-
ka.
Inne zmiany to stworzenie 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Lęborku (teraz znajduje się 
on w Czarnówku)  i zwiększe-

nie ilości pojemników do se-
gregacji. W planach jest także 
zwiększenie opłaty za śmieci 
niesegregowane do 16 złotych 
(teraz mieszkańcy płacą 15 
złotych).
Projekt zmian w gospodar-
ce komunalnej nie był jesz-
cze oceniany przez radnych. 
O tym, czy podwyżka wejdzie 
w życie radni mają zadecydo-
wać na sesji zapowiedzianej 
na 24 kwietnia.
Temat podwyżek opłat za od-
biór śmieci był już poruszany 
podczas kwietniowej sesji. 
Maciej Szreder, przewodni-

czący lęborskiej rady pod-
kreślał, ze ustawa śmieciowa 
była źle przygotowana 
-Pani burmistrz, chcąc nie 
chcąc, podzieliła miasto na 
trzy rejony, ale nadal nie zgło-
siły się żadne inne firmy. Da-
lej jest monopol tych samych 
firm. Dzisiaj pani burmistrz 
mówi, że jeśli do 24 kwietnia, 
czyli za tydzień, nie podej-
miemy uchwały, to nie będzie 
umowy na wywóz śmieci. To 
ja się pytam, jak można rzą-
dzić takim miastem w taki 
sposób? - mówił przewodni-
czący Szreder.

Więcej za śmieci?
PODWYŻKA | Szykują się poważne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi 
w Lęborku. Samorządowcy chcą zwiększyć opłatę za odbiór śmieci segregowanych do 11 
złotych, aktualnie mieszkańcy płacą za to 8,50 zł. Opłata za śmieci niesegregowane ma się 
zwiększyć z 15 do 16 złotych.
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Według planów urzędników  opłata za odbiór śmie-
ci segregowanych ma się zwiększyć do 11 złotych

Andrzej Duda został powi-
tany w mieście przez sta-
rostę lęborskiego Edmun-
da Głombiewskiego (Pis), 
podarowano mu również 
kaszubską klëkę, czyli sta-
ropolska laskę będąca atry-
butem sołtysów.
Kandydat na prezydenta 
w trakcie przemówienia 
podkreślił, że chce być pre-
zydentem wszystkich grup 
społecznych, również tych 
najbardziej niezadowolo-
nych z obecnej polityki. 
Lębork był kolejnym przy-
stankiem na pomorskiej 
trasie wyborczej Andrzeja 
Dudy, Podczas spotkania 

w mieście polityk rozda-
wał autografy, rozmawiał 

z mieszkańcami i pozował 
do zdjęć. (GB)
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Kandydat w mieście
WIEC | Andrzej Duda, kandydat na prezydenta RP spotkał się z lęborczana-
mi. Na wiecu wyborczym polityka na Placu Pokoju pojawiło się kilkaset osób.

AWANS | Podinspektor 
Andrzej Podleś został 
nowym Zastępcą Komen-
danta Powiatowego Policji 
w Lęborku. Nowy komen-
dant będzie odpowiedzial-
ny za pion prewencji oraz 
Komisariat Policji w Łebie.

Podinsp. Andrzej Podleś, 
ma 48 lat, pochodzi z Kra-
kowa, mieszka w Gdańsku, 
jest doświadczonym poli-
cjantem, który swoją służ-
bę rozpoczął w lipcu 1994 
roku. Swoją karierę zawo-
dową związał na początku 
z Komendą Miejską Poli-
cji w Gdyni, gdzie służył 
jako policjant ogniwa pa-
trolowo-interwencyjnego, 
następnie jako dzielnico-
wy w Komisariacie Policji 
Gdynia Wzgórze Św. Mak-
symiliana.
W 1999 roku, ze stanowiska  
kierownika ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego rozpo-
czął szkolenie w Wyższej 

Szkole Policji w Szczytnie, 
którą ukończył w 2002 
roku. Już jako oficer Policji 
powrócił do komendy miej-
skiej w Gdyni, a w 2005 
roku został Naczelnikiem 
Wydziału Prewencji Ko-
misariatu Policji w Gdyni 
Chyloni.
Od stycznia 2011 roku słu-
żył w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Gdań-
sku, najpierw jako zastępca 
naczelnika wydziału kadr 
i szkolenia, a od maja 2011 
roku jako naczelnik tegoż 
wydziału.
Komendant Wojewódzki 
Policji w Gdańsku nadinsp. 
Wojciech Sobczak powie-
rzył mu funkcję I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Lęborku od 13 
kwietnia br.
Nowy komendant będzie 
odpowiedzialny za pion 
prewencji oraz Komisariat 
Policji w Łebie. (GB)

Nowy zastępca 
Komendanta
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ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKA 

w charakterze 
sprzedawcy 

w sklepie 
spożywczym

tel. 783-111-159

Potrzebujesz  gotówki,  ale 
przerażają  Cię  poszukiwa-
nia  odpowiedniego  banku? 
Ilość  ofert  Cię  przytłacza, 
a jednocześnie żadna z nich 
nie  przedstawia  w  klarow-
ny  sposób  korzyści,  jakie 
na Ciebie  czekają? A może 
z  jakiegoś  powodu  instytu-
cje bankowe nie są w stanie 
udzielić  Ci  pożyczki?  Bez 
względu  na  to,  czy  jest  to 
nagły zakup, planowany re-
mont lub po prostu tęsknota 
za wyjazdem w  nieznane  – 
KredytOK sfi nansuje Twoje 
potrzeby,

Przede wszystkim zaufanie
  
KredytOK, marka należąca 
do dużej fi rmy Capital Servi-
ce S.A., działająca w Polsce 
od 1999 roku jest wiarygod-
nym rozwiązaniem, którego 
szukasz! Tak długa obecność 
na rynku to jeden z wielu po-
wodów, by nam zaufać. 

Komfort i wygoda

KredytOK od wielu lat ofe-
ruje swoim Klientom usługi 
najwyższej jakości, na atrak-
cyjnych warunkach i przy 
zachowaniu dobrych praktyk 
stosowanych w branży usług 

fi nansowych. Obecnie po-
siada ponad 70 Oddziałów 
w całej Polsce, dzięki czemu 
możesz wygodnie wybrać 
punkt znajdujący się najbliżej 
Ciebie. Oszczędzasz sporo 
czasu i energii!

Doradzamy  najlepsze  roz-
wiązanie 

Doświadczeni Doradcy do 
każdego Klienta podchodzą 
niezwykle indywidualnie, bez 
względu na sytuację, w jakiej 
obecnie się znajduje. Z peł-
nym zaangażowaniem dora-
dzą zatem, jaka oferta będzie 
dla Ciebie najkorzystniejsza. 
Masz pytania? Doradca jest 
na miejscu po to, by wyczer-
pująco na nie odpowiedzieć!
KredytOK to marka z żela-
znymi zasadami, a jej progra-
mowe hasło: „Na nas możesz 
liczyć!” jest stuprocentowym 
odzwierciedleniem podejścia 
Doradców do Klienta. 

Obsługa na najwyższym po-
ziomie

Zachowanie najwyższego 
poziomu obsługi Klienta jest 
priorytetem. 
Grono zadowolonych ze 
współpracy pożyczkobiorców 

nieustannie się powiększa – 
ci, którzy skorzystali z oferty 
w przeszłości, bardzo chętnie 
wracają do KredytOK. Wyni-
ka to z szybkości udzielenia 
pożyczki – wystarczy bowiem 
okazać dokument potwier-
dzający wysokość dochodu 
lub podać numer, pod którym 

Doradca zweryfi kuje informa-
cje o zatrudnieniu. Decyzja 
o przyznaniu pożyczki zosta-
je wydana nawet w 15 minut, 
a formalności są ograniczone 
do niezbędnego minimum. Wy-
płata pieniędzy również prze-
biega błyskawicznie: w ciągu 
15 minut otrzymasz gotówkę 

do ręki. Brzmi zachęcająco? 

Jesteś zainteresowany ofertą 
KredytOK, ale wciąż nie wiesz, 
czego dokładnie szukasz? Mo-
żesz wybierać spośród 3 róż-
nych produktów:
Pożyczka odnawialna to eks-
presowa pożyczka na nieprze-

widziane lub nagłe potrzeby. 
Udzielana od 200 do 1000 zł, 
z umową na czas nieokreślony. 
Termin spłaty pożyczki wynosi 
od 20 do 40 dni od daty zawar-
cia umowy. Spłata jednorazowa 
lub możliwość jej przedłuże-
nia. 
Miła  Ratka, czyli elastyczna 
pożyczka ratalna od 1050 do 
3000 zł, z umową zawieraną 
na okres od 3 do 12 miesięcy. 
To najwygodniejsze rozwią-
zanie dla osób, które preferują 
niższe miesięczne raty. Istnieje 
możliwość wcześniejszej spła-
ty pożyczki (prowizja zostaje 
zmniejszona odpowiednio do 
wykorzystanego okresu).
Złota Pożyczka – to najlepsze 
rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą wykorzystać posiadane 
złoto. Pożyczka w wysokości 
nawet 90% wartości wyrobu 
ze złota, od 50 do 2000 zł. Ter-
min spłaty wynosi od 7 do 40 
dni, pieniądze są wypłacane 
bezzwłocznie. W każdej chwili 
można odebrać przedmiot lub 
przedłużyć umowę.
Proste, przejrzyste zasady, żad-
nych ukrytych kosztów, różno-
rodna oferta, ekspresowy czas 
zawarcia umowy i dbałość 
o przyjemną atmosferę pod-
czas kontaktu z Klientem – to 
wszystko cechuje markę.

Warto nam zaufać!
Masz pytania?
Zapraszamy do Oddziału w Lęborku 
ul. Skłodowskiej 19

Możesz też zadzwonić 
na infolinię: 525 225 525 
lub odwiedzić stronę internetową 
www.kredytok.pl 

otwierają się nowe możliwości
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dodatek dowiedz się więcej: tel. 793 311 155 | m.mielewczyk@expressy.pl

• 25 lat na rynku woj.pomorskiego
• 14 oddziałów czynnych 6 dni w tygodniu
• 10 dedykowanych handlowców fotowoltaiki
• 15 fachowych ekip wykonawczych fotowoltaiki

BAT to:

Fotowoltaika 
w BAT Lębork:

Korzyści dla Klienta:

• Wybór rozwiązania dopasowanego do potrzeb
• Opracowanie dokumentacji technicznej
• Przygotowanie wniosku o kredyt z dopłatą
• Dostawa towaru na miejsce montażu
• Wykonanie i uruchomienie instalacji 
  przez fi rmy partnerskie
• Obsługa posprzedażowa

• VAT = 8% na instalację fotowoltaiczną 
  z usługą montażu
• Dostęp do środków fi nansowych 
  z Programu Prosument
• Gwarancja jakościowej obsługi 
  przed i po sprzedaży

Rosną koszty utrzy-
mania dachu nad 
głową - wynika 
z szacunków Lion’s 
Bank.
W ostatnich 12 miesiącach 
najmocniej podrożały: łącz-
ność (2,1% r/r), rekreacja 
i kultura, edukacja oraz re-
stauracje i hotele (po 1,2% 
r/r). Więcej niż przed rokiem 
trzeba też płacić za dobra 
i usługi zaliczane do kate-
gorii „zdrowie” (1,1% r/r) 
oraz „mieszkanie” (0,5% 
r/r). We wszystkich przywo-
łanych przypadkach wzrosty 
są niewielkie, ale wyniki te 
i tak są wyraźnie wyższe niż 
ogólny wskaźnik defl acji su-
gerujący przeciętny spadek 
cen wszystkich dóbr i usług 
o 1,5% (r/r).

Z drugiej strony w marcu 
mniej trzeba było płacić za: 
transport (o 9,9% r/r, głów-
nie za sprawą taniejących 
paliw), odzież i obuwie (0 
5,3% r/r) oraz żywność, na-
poje i tytoń (o 1,5% r/r). 
Na koszty utrzymania miesz-
kania składają się m.in. kosz-
ty eksploatacyjne, wywóz 
śmieci, kanalizacji, energii 
i wody. Na podstawie tempa 
wzrostu cen można szaco-
wać, że dziś na utrzymanie 
mieszkania czteroosobo-
wa rodzina wydaje 890,2 
zł. Wynik ten utrzymuje 
się od początku 2015 roku, 
a w perspektywie ostatnich 
12 miesięcy podniósł się 
o 6,2 zł – niby niewiele, ale 
w tym samym czasie ogól-
ny poziom cen dóbr i usług 
spadł.
(PR)

Drożej za utrzymanie 
mieszkania
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Występ Cleo i Donatana na 
Eurowizji 2014 czy Polski 
Pawilon w Szanghaju na 
EXPO 2010 inspirowany tra-
dycją ludowych wycinanek 
pokazują, że coraz mniej się 
ludowości wstydzimy, a co-
raz bardziej ją doceniamy. Ale 
to nie jedyne miejsca, gdzie 
gości folk – również w wy-
stroju wnętrz zaczyna być on 
coraz bardziej zauważalny. 
Gama produktów jest napraw-
dę szeroka, od mebli czy ka-
felków po artykuły papierni-

cze – każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Wielkim atutem 
takich produktów jest fakt, 
że są one zazwyczaj ręcznie 
robione oraz powstają z na-
turalnych materiałów. Trend 
ten jest wykorzystywany 
przez młodych designerów, 
którzy łączą minimalistycz-
ne formy i tradycyjne wzory, 
które ożywiają projekt. Po-
winniśmy się trzymać takiego 
połączenia nieco minimali-
stycznych wnętrz i ludowych 
elementów, aby uniknąć ki-

czu i przerysowania (chyba, 
że właśnie taki efekt chcemy 
uzyskać). Wnętrze utrzyma-
ne w stonowanych kolorach 
sprawi, że folkowe ozdoby 
będą przykuwały uwagę. 
Dzięki takim ludowym ele-
mentom nasz dom zyska nie-
powtarzany klimat i charak-
ter. Folkowe ozdoby sprawią, 
że w dzisiejszych czasach 
masowej kultury nasze wnę-
trza będą wyróżniały się nie-
powtarzalną atmosferą. 
Dominika Konkol

Folk w Twoim mieszkaniu
Był taki czas, że pochodzenie ze wsi, a nawet wszystko, co z nią zwią-
zane, było uznawane za wstydliwe. Na szczęście te czasy minęły, a my 
znowu doceniamy naszą kulturę i zwyczaje. 

KUBKI : www.kokofolk.pl 
Poranna kawa albo herbata 
na pewno będzie smakować 
jeszcze lepiej w kolorowym, 
kaszubskim kubku.

PODUSZKA: 
www.kokofolk.pl 
Poduszka w niety-
powym, ciemnym 
kolorze z pewnością 
będzie ciekawą ozdo-
bą twojego salonu. 

DESKA DO KROJENIA: 
www.kokofolk.pl 
Taka deska do krojenia może 
służyć również jako oryginalna 
ozdoba twojej kuchni. 

BUDOWLANYM
Przedstaw swoją � rmę w naszym dodatku

UDOWLANYM
 w naszym dodatku zadzwoń:

tel. 793 311 155
lub napisz:
m.mielewczyk@expressy.pl
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To KRZESŁO łączy w sobie 
drewno, metal i tworzywo 
sztuczne. Będzie świetnie 
wyglądało zarówno w jadal-
ni, jak i w domowym biurze.
www.halmar.pl

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 793 311 155
m.mielewczyk@expressy.pl

Staje się on coraz popular-
niejszy na świecie i w Polsce. 
Jego główne elementy to ja-
sne kolory, naturalne materia-
ły oraz proste dodatki. Domi-
nujące barwy to: biel, beże, 
szarości i odcienie błękitu. 
Bardzo ważne jest oświe-
tlenie, okna są przysłonięte 
cienką fi ranką, dzięki czemu 
wpada jak najwięcej natural-
nego słońca. Fundamentalną 
cechą tego stylu jest wszech-
obecne drewno. Kolejnymi 
często używanymi materia-
łami są: metal i tworzywa 

sztuczne. Kształty mebli są 
bardzo proste, geometryczne. 
Wykonywane z jasnego drew-
na albo pomalowane na biały 
lub szary kolor, a ich liczba 
ograniczona do niezbędnego 
minimum. W kwestii dodat-
ków - postaw na świeże kwia-
ty i minimalistyczne obrazy 
lub plakaty w cienkich ram-
kach. Aby ocieplić wnętrze, 
dodaj poduszki oraz pleciony 
dywan z naturalnych mate-
riałów. To akcesoria dodają 
odrobiny koloru i ożywiają 
ten styl. Dominika Konkol

W północnych klimatach
Nasi północni sąsiedzi dają nam nie tylko dobre kryminały, łososia czy klocki lego. Dzięki nim 
poznaliśmy również styl wystroju wnętrz, powszechnie znany jako skandynawski.

DYWAN 
z naturalnych włókien 
sprawdzi się w każdym 
pokoju i ociepli wnętrze.
www.freshhome.pl

PLAKAT 
Ciekawa grafi ka w stono-
wanych kolorach nada 
charakter wnętrzu.
1. www.freshhome.pl
2. www.norddeco.pl

PUSZKI 
Twoje kuchenne akcesoria 
też mogą oddawać atmos-
ferę stylu skandynawskiego.
www.norddeco.pl
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Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeź-
by, inne z kolei z przepiękny-
mi, kolorowymi kwiatami... 
Tysiące gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każdy jest 
inny. W sumie ponad 2 miliony 
roślin! Takie cuda natury moż-
na zobaczyć tylko w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspa-
niała okazja, ponieważ trady-
cyjnie już w tzw. „długi week-
end majowy” (w dniach od 1 
do 3 maja) odbędzie się roz-
poczęcie tegorocznego sezonu 
w kaktusiarni. 

Jak co roku kaktusy nie będą 
jedyną atrakcją. W te dni bę-
dzie można też obejrzeć, a na-
wet pogłaskać, jedwabiste 
kury, króliki, koty o ciekawym 
umaszczeniu...

- Co roku do kolekcji docho-
dzą nowe kaktusy i sukulen-
ty – opowiada Andrzej Hinz, 
właściciel rumskiej hodowli 
kaktusów i sukulentów. - Jest 
więc co oglądać. Tym bardziej, 
że rośliny właśnie zaczyna-

ją kwitnąć, a niektóre z nich 
mają przepiękne i kolorowe 
kwiaty. Oprócz roślin będzie 
można zobaczyć wiele cie-
kawych zwierząt. Dzieciom 
zawsze bardzo podobają się 
kurki jedwabiste, tzw. silki. 
Oprócz tego będzie też inne 
ptactwo: kury arukany, które 
znoszą zielone jajka, gołębie, 
przepiórki... No i nie można 
zapomnieć o trzech kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu 
trikolor, które wypoczywają 
albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na 
podwórku. 

Główną atrakcją w kak-
tusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy 
i sukulenty. Nawet ci, którzy 
hodowlę pana Andrzeja odwie-
dzali nie raz, za każdym razem 
znajdują coś nowego, zaska-
kującego. Hodowla wciąż jest 
bowiem uzupełniana o nowe, 
egzotyczne gatunki. 

- Przez ostatnie lata nastawia-
my się nie na ilość poszcze-
gólnych roślin, ale bardziej na 
różnorodność i kolejne, nowe 

Odpocznij wśród kaktusów
RUMIA | Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rum-
skiej kaktusiarni, gdzie w pierwszych dniach maja rozpoczyna się sezon. 

odmiany – wyjaśnia Andrzej 
Hinz. - Mamy więc rośliny nie-
mal z każdego zakątka świata 
– m.in. z Brazylii, Boliwii, Chi-
le, Argentyny i wielu, wielu in-
nych. Obecnie jest tu ponad 5,2 
tys. gatunków. 

- Zapraszamy do wybrania się 
do nas najlepiej całą rodziną – 
zachęca Andrzej Hinz. - Można 
usiąść na podwórku na ławecz-
ce, pobawić się ze zwierzakami, 
obejrzeć naszą kolekcję kak-
tusów oraz oczywiście kupić 
odmianę, która się spodoba. 
Udzielamy tez porad, jak należy 
pielęgnować kaktusy i sukulen-
ty, w jakiej mieszance ziemi sa-
dzić, kiedy przesadzać, jak pod-
lewać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 3 maja w go-
dzinach 9:00 – 17:00. Obiekt 
znajduje się w Rumi  przy  ul. 
Partyzantów 2. Dodatkowe in-
formacje oraz zdjęcia znajdują 
się również na stronie interne-
towej www.kaktusiarnia.pl.Fo
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Początek maja to okres świąt 
– zarówno państwowych, jak 
i kościelnych. Warto pamię-
tać, aby uczcić ten czas wy-
wieszeniem flagi. Właściciele 
domów jednorodzinnych sto-
ją jednak przed dylematem 
– na czym wywiesić flagę? 
Najlepiej na maszcie. Takie 
maszty w krajach ościennych, 
a zwłaszcza w całej Skandy-
nawii, jest bardzo popularne 
i zdobią przydomowe ogrody 
od kilkudziesięciu lat. W Pol-
sce to rozwiązanie dopiero 
zdobywa popularność. I tu 
właśnie z atrakcyjną ofertą 
wychodzi do właścicieli pose-
sji firma GAJA Maszty, Flagi. 

Majowe święta

Trzy pierwsze dni maja to 
trzy święta: 1 maja obcho-
dzimy Święto Pracy, 2 maja 
– Dzień Flagi, zaś 3 maja 
–  Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
i Rocznicę Uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.
Każdy z tych dni warto 

uczcić wywieszeniem flagi, 
która symbolizować będzie 
nasz patriotyzm oraz stanie 
się wyraźnym znakiem dla 
innych, że pamiętamy o waż-
nych wydarzeniach z historii 
naszego kraju. 

Warto zwrócić uwagę szcze-
gólnie na jedno z tych świąt, 
gdyż ustanowione zostało za-
ledwie 10 lat temu. Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej 
to polskie święto wprowadzo-
ne na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku. Tego samego dnia 
obchodzony jest Dzień Polo-
nii i Polaków za Granicą.

Wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło 
o dzień w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczyt-
nych kartach historii Polski, 
wypełnienie wolnego dnia 
pomiędzy świętami narodo-
wymi, oraz podkreślenie ob-
chodów Światowego Dnia 
Polonii.

Warto więc jak najszybciej 
zaopatrzyć się we flagi, zarów-
no narodowe, jak i kościelne. 
Duży wybór różnego rodzaju 
flag w praktycznie dowol-
nych wymiarach oferuje firma 
GAJA Maszty, Flagi z Bolsze-
wa (koło Wejherowa).

Maszt flagowy

Flaga to jednak nie wszystko, 
bo przecież trzeba na czymś 
ją wywiesić. O ile kamienice 
i bloki często są wyposażone 
w specjalne uchwyty, służące 
właśnie do wstawienia fla-
gi, o tyle właściciele domów 
jednorodzinnych sami mu-
szą o to zadbać. Najlepszym 
i najbardziej dekoracyjnym 
wyjściem jest zainstalowanie 
masztu w ogrodzie, przed do-
mem. Taki maszt jest nie tylko 
estetyczny, ale też to bardzo 
praktyczne rozwiązanie. 

Firma GAJA Maszty, Flagi 
przygotowała specjalną pro-
mocję. Już za 650 zł każdy 

Maszt przed każdym domem
Maszt stojący w ogrodzie przed domem, a na nim łopocząca flaga? 
A czemu nie! Estetyczny maszt flagowy zarówno zdobi posesję, jak też 
umożliwia wywieszanie flagi z okazji rozmaitych świąt.

może stać się właścicielem 
6-metrowego, kompletnego 
masztu flagowego. Maszt wy-
konany jest z włókna szkla-
nego, co gwarantuje nie tylko 
jego bardzo dużą wytrzyma-
łość, ale również niewiel-
ką wagę i łatwość montażu. 
Niegdyś maszty wykonywało 

się ze stali – ważyły one kil-
kadziesiąt kilogramów, a ich 
ustawienie wymagało wizyty 
fachowców. Poza tym takie 
maszty trzeba było regularnie 
odmalowywać, ponieważ zwy-
czajnie rdzewiały. Nowoczesne 
i lekkie maszty z włókna szkla-
nego pozbawione są tych wad, 

zaś zamontować go w ogro-
dzie może każdy. Jeśli jednak 
ktoś nie lubi tego rodzaju prac, 
w firmie GAJA Maszty, Flagi 
może zamówić także usługę 
montażu. Warto dodać, że do 
zakupionego w promocyjnej 
cenie masztu producent dodaje 
całkowicie za darmo flagę.
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Kasa Chorych to prawdzi-
wa legenda polskiego blu-
es-rocka. Należy do grona 
najważniejszych zespołów 
w historii polskiej muzyki 
(nie tylko bluesowej). Został 
założony w 1975 przez gra-
jącego na harmonijce ustnej 
Ryszarda „Skibę” Skibińskie-
go i gitarzystę Jarosława Tio-
skowa, w połowie lat osiem-
dziesiątych swoją muzyka 
przyczynili się do tego, że 
polski blues nabrał nowego, 
świeżego wymiaru. Wnie-
śli do tej muzyki zastrzyk 
ożywczej energii i pomysłów 
powodując, że bluesem zain-
teresowali się również młodzi 
ludzie. 

To dzięki Kasie Chorych 
muzyka bluesowa rozbrzmie-
wała na najważniejszych festi-
walach rockowych w Polsce. 
Po tragicznej śmierci Skibiń-
skiego w 1983 roku zespół 
zawiesił działalność. W 1992 
roku muzycy skrzyknęli się 
na powrót pod wodzą Jarosła-
wa Tioskowa. Nowa „Kasa” 
ma w swoim dorobku wyda-
nie nowych płyt, koncerty na 
wszystkich ważniejszych pol-
skich imprezach bluesowych. 

W 2009 płyta „Koncertowo!” 
otrzymała statuetkę Fryde-
ryka 2009, a Michał Kielak 
został 

najlepszym harmonijkarzem 
według ankiety Blues – Top. 
Do dnia dzisiejszego utrzy-
mują się w czołówce pomimo 
tego, że konkurencja w posta-
ci młodych wykonawców jest 
bardzo silna. W 2014 roku 
ukazała się najnowsza płyta 

zespołu pt. „Orla”. Znajduje 
się na niej 12 premierowych 
utworów.

Aktualnie zespół tworzą : Ja-
rosław Tioskow (gitara, voc), 
Michał Kielak (harmonijka), 
Marek Szerszyński (bas), Mi-
rosław Wiechnik (perkusja) 
oraz Bartek Szopiński 

- Hammond.
Koncert odbędzie się w nie-

dzielę, 24 maja 2015 roku. Po-

czątek o godzinie 18.00. Bile-
ty w cenie 15 złotych można 
nabywać w Centrum Infor-
macji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” 
przy alei Niepodległości 6 
oraz w kasie Kina „Fregata” 
przy ulicy Gdańskiej 12. 

Grupa wystąpi w mieście 
w ramach  trasy z okazji 40-
lecia swojego istnienia.

Bluesowy koncert
ROZRYWKA | W ramach trasy z okazji 40-lecia swojego istnienia w Lęborku zagra legendarna 
grupa Kasa Chorych. Koncert odbędzie się w LCK Fregata w  niedzielę 24 maja 2015 roku. Począ-
tek o godzinie 18:00.
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Przegląd Zespołów Mu-
zycznych i Kapel Gara-
żowych to propozycja dla 
amatorskich zespołów i so-
listów, podstawowym wa-
runkiem uczestnictwa w eli-
minacjach jest bowiem brak 
nagranej i wydanej płyty 
długogrającej.

- Naszym celem jest prezen-
tacja solistów, amatorskich 
grup, zespołów muzycznych 
potocznie nazywanych „ga-
rażowymi” wykonujących 
utwory własne i covery, 
które nie mają możliwości 
zaprezentowania swego do-
robku i talentu - mówi Adam 
Nowak, prezes Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko Po-
morskiego w Cewicach, 
główny organizator.

Zainteresowani udziałem 

muszą przesłać do organi-
zatorów formularz zgłosze-
niowy wraz z próbką swo-
ich umiejętności – utworem 
w pliku mp3, w nieprze-
kraczalnym terminie do 15 

maja 2015r. Specjalnie po-
wołane w tym celu jury wy-
łoni uczestników przeglądu, 
którzy 13 czerwca 2015 r. 
w Amfi teatrze przy Gmin-
nym Centrum Kultury w Ce-

wicach powalczą o główną 
nagrodę – 25 godzinną se-
sję nagraniową w studiu, 
ufundowaną przez Radio 
Koszalin.

-Zwycięzca ubiegłorocz-
nej edycji przeglądu, zespół 
One Future, teraz występu-
je w ogólnopolskim pro-
gramie muzycznym Must 
be the Music. Liczymy na 
to, że także w tym roku 
uda nam się odkryć w Ce-
wicach takie amatorskie 
muzyczne talenty – mówi 
Adam Nowak.

Wszyscy wykonawcy 
biorący udział w ubiegło-
rocznym przeglądzie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
i statuetki, przyznano także 
nagrody specjalne. Dodat-
kowo, organizatorom udało 
się wydać na płycie DVD 
nagranie wideo prezentujące 
występy wszystkich uczest-
ników.

Przegląd kapel garażowych
WYDARZENIE | W Cewicach odbędzie się Przegląd Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych, podczas którego amatorzy 
muzycznego fachu będą mieli szansę wygrać 25-godzinną sesję nagraniową w profesjonalnym studiu.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

CzWarteK, 23.04.2015
  2000  -  Szybcy i wściekli 7

PIĄTEK, 24.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

soBota, 25.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

nIedzIeLa, 26.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

PONIEDZIAŁEK, 27.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

WtoreK, 28.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

ŚRODA, 29.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma 

CzWarteK, 30.04.2015
1600  - Dom 2D
1800  -  Dom 3D
2000  - Selma

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

Szybcy i wściekli 7
140 min. USA/Japonia

Tej prędkości, tej wściekłości 
nigdy dość! Dominic Torett o, Brian 
O’Conner, Lett y Orti z i inni szybcy 
i wściekli wracają na ekrany kin. 
Za każdym razem twórcy fi lmu 
starają się przebić efekty po-
przedniej części, tak będzie i tym 
razem - zwłaszcza że motywem 
przewodnim fi lmu będzie zemsta. 
Tyle, że ta nie będzie słodka, a wy-
rafi nowana, brutalna i skuteczna 
- Deckard Shaw planuje pomścić 
śmierć brata – Owena. W fi lmie 
po raz ostatni zobaczymy Paula 
Walkera.

dom
94 min. USA

Komedia animowana w pol-
skiej wersji językowej zreali-
zowana w studio Dreamworks 
Animati on, w którym powstały 
takie przeboje, jak „Shrek” 
i „Madagaskar”. Ekscentrycz-
ny przybysz z kosmosu, który 
doprowadza wszystkich do szału 
swym wiecznym optymizmem, 
musi uciekać przed ścigającymi 
go przedstawicielami swej wła-
snej rasy i ukrywa się na Ziemi.

Selma
127 min. USA/Wielka Brytania

Marti n Luther King prowadzi 
kampanię o prawo do powszech-
nego głosowania. Rozpoczyna się 
wielki marsz. Film przedstawia 
kulisy i przebieg trzech marszy 
aktywistów na rzecz wzniesienia 
równouprawnienia, zorganizo-
wanych zSelmy do Montgomery 
w stanie Alabama w 1965 roku. 
Aktywnymi działaczami wówczas 
byliJames Bevel,Hosea Williams, 
Marti n Luther King i John Lewis, 
bohaterzy fi lmu.
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Najważniejsze informacje
z całego powiatu lęborskiego!

INICJATYWA | 25 kwietnia br. odbędzie 
się siódma edycja akcji Błękit rzeki dobrem 
Krainy, poświęconej przygotowaniu rzeki Łeby 
do zbliżającego się sezonu turystycznego.

Czyszczenie 
rzeki Łeby

Przedsięwzięcie - posiada-
jące charakter czynu społecz-
nego - organizuje LOT Zie-
mia Lęborska - Łeba, Zarząd 
Powiatowy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej 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 jeziora Łeb-
sko. 

- Efektem sześciu poprzed-
nich edycji czyszczenia rzeki 
Łeby było zebranie łącznie 
około 13 t nieczystości. Sprzą-
tać brzegi rzeki będą głównie 
członkowie lokalnych kół 
wędkarskich, a także straża-
cy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku oraz jednostek 

ochotniczych straży pożar-
nych. Zebrane odpady zostaną 
dostarczone na teren składowi-
ska w Czarnówku - informuje 
Marcin Krzciuk z Lot Ziemia 
Lęborska 

Ofi cjalne rozpoczęcie akcji 
wyznaczono na godz. 900 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. 1200).

Akcja ma charakter otwar-
ty.  Organizatorzy zapraszają 
do wzięcia udziału w pracach 
porządkowych wszystkich 
zainteresowanych (zbiórka 25 
kwietnia, godz. 9, u wylotu ul. 
Komuny Paryskiej w Lębor-
ku). (GB)

fo
t. 

Lo
t Z

ie
m

ia
 L

ęb
or

sk
a



12 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Nagrody w ramach kon-
kursu Liderzy Świata Ener-
gii przyznawane są w czasie 
corocznej konferencji ener-
getycznej EuroPOWER. Ka-
pituła nagradza osobowości, 
przedsięwzięcia i przedsię-
biorstwa mające pozytywny 
wpływ na rozwój sektora 
energetycznego w Polsce. 
W tym roku nagrodę w głów-
nej kategorii – Człowiek 
Roku 2014 – za wybitne osią-
gnięcia dla rozwoju rynku 
energii elektrycznej odebrał 
Mirosław Bieliński. Statuet-
kę prezesowi zarządu Energa 
SA wręczył wiceminister go-
spodarki Jerzy Pietrewicz.

Wysoka kapitalizacja 
i płynność akcji oraz najwyż-
sze roczne wyniki w historii 
Grupy Energa to osiągnię-
cia, na które zwróciła uwa-
gę kapituła konkursu. Pod 
kierownictwem Mirosława 
Bielińskiego Grupa Energa 
w ostatnim roku zanotowała 
ponad miliard złotych zysku. 
To wynik o 35 procent wyż-
szy niż w 2013 roku i znacz-
nie powyżej oczekiwań ana-
lityków. Z kolei od czasu 

debiutu giełdowego w grud-
niu 2013 roku wartość spółki 
wzrosła o ponad 40 proc., 
a jej akcje wchodziły ko-
lejno do indeksów średnich 
i największych spółek no-
towanych na warszawskiej 
giełdzie. Obecnie spółka 
notowana jest w najbardziej 
prestiżowym indeksie WIG 
20, a także w międzynarodo-
wych indeksach notowanych 
na giełdach w Londynie 
i Frankfurcie, czyli MSCI 
Poland i FTSE All World. 
Nagrodę Człowiek Roku 
2014 Mirosław Bieliński 
odebrał z rąk Jerzego Pietre-
wicza, wiceministra gospo-
darki.

- Cieszy nas nieprzerwany 
rozwój Grupy Energa, który 
jest oparty o solidne funda-
menty biznesowe. Nasze wy-
niki finansowe potwierdzają, 
że wprowadzane zmiany 
oraz konsekwentna polityka 
inwestycyjna, w tym skupie-
nie się na regulowanym seg-
mencie dystrybucji energii 
elektrycznej, było słusznym 
wyborem. Ta nagroda jest 
wyrazem uznania dla wysiłku 

Doceniono prezesa Energi
NAGRODA | Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili 
wprowadzenie spółki na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Energa.

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.

i zaangażowania wszystkich 
pracowników naszej firmy - 
mówiMirosław Bieliński.

Tytuł Człowieka Roku 2014 

w konkursie Liderzy Świa-
ta Energii to kolejna nagroda 
przyznana Energa SA w ostat-
nim czasie. Wcześniej Gazeta 

Giełdy i Inwestorów Parkiet 
uhonorowała Grupę Energa 
statuetką „Byki i niedźwie-
dzie” dla najlepszej spółki 

z indeksu mWIG40. W uza-
sadnieniu decyzji o przyznaniu 
Energa SA jednej z najbardziej 
prestiżowych nagród dla spół-
ek notowanych na giełdzie, 
redakcja podkreślała - „Ener-
getyczna spółka szturmem 
zdobyła giełdę. W 2014 r. na 
samym wzroście kursu ak-
cjonariusze zyskali ponad 44 
proc., a biorąc pod uwagę dy-
widendę – ponad 52 proc. To 
najwyższe stopy zwrotu wśród 
firm z indeksu mWIG40.”

Energa SA została uwzględ-
niona w prestiżowym rankin-
gu „Giełdowa Spółka Roku” 
Pulsu Biznesu i TNS Polska, 
a także została wybrana naj-
cenniejszą firmą na Pomorzu 
oraz, dwukrotnie, Marką Wy-
sokiej Reputacji. Grupa Ener-
ga jest też laureatem Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP 
w kategorii Zielona Gospo-
darka. Spółka oraz jej prezes 
otrzymali również tytuł Lidera 
Polskiego Biznesu przyznawa-
nego przez Business Centre 

Club. (PR)
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Jeździeckie Mistrzostwa 
Kaszub to profesjonalnie 
przygotowane zawody skie-
rowane głównie do amatorów 
jeździectwa - dzieci i mło-
dzieży.

- Widzowie z mocnym bi-
ciem serca kibicują młodym 
adeptom sztuki jeździeckiej 
pokonującym na czas prze-
szkody nawet do wysokości 
1 metra, przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa oraz profesjonalnej oce-
nie sędziowskiej - tłumaczy 
Joanna Todorowska, organi-
zator zawodów.

Organizatorzy podkreślają, 
że to, co wyróżnia imprezę 
w Runowie oprócz zawodów 
jeździeckich, to niewątpliwie 
Piknik Rodzinny „Skarby Ka-
szub”, który w tym roku zor-
ganizowany zostanie podczas 
finałów Mistrzostw 10 maja 
2015. Nie będzie to jednak 
zwykły piknik rodzinny, ale  
wydarzenie niekomercyjne  
prezentujące najpiękniejszy 
region Polski, czyli Kaszuby 
i Pomorze.

Bogate i wiecznie żywe tra-
dycje kulturalne i kulinarne, 
piękno pomorskiej przyro-
dy, szerzenie idei działalno-
ści prospołecznej i dialogu 
społecznego oraz prężność 
sektora gospodarczego mają 

przybliżyć uczestnikom pik-
niku  przedstawiciele twór-
ców i artystów ludowych 
(m.in. Muzeum w Swołowie, 
Wioska Ziół i Kwiatów w Mi-
korowie, Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego), Lasów 
Państwowych, punktów pro-
mocji jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji 
pozarządowych (CIO w Słup-

sku, Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Dorzecze Słupi, 
Stowarzyszenie Podaj Rękę, 
Fundacja III Sektora, Koła 
Gospodyń Wiejskich) oraz 
przedsiębiorców.

- Każdy bez wyjątku będzie 
mógł samodzielnie uczestni-
czyć w procesie wytwórczym 
tradycyjnychcharakterystycz-
nych dla tego terenu produk-

tów, tj. tabaka kaszubska, 
słowiańskie wianki, wyroby 
zielarskie - zapowiada Marta 
Rutkiewicz, organizator za-
wodów.

Więcej informacji o im-
prezie organizowanej przez 
Fundację Bocianie Gniazdo 
w Runowie można znaleźć 
na stronie www.mistrzostwa.
runowo.pl.

Rodzinne atrakcje
ZAWODY | W piątek 8 maja w Runowie (gmina Potęgowo, powiat słupski) rozpoczną się 
trzydniowe zawody - Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub. Wydarzeniu będzie towarzyszył Pikink 
Rodzinny „Skarby Kaszub”.

Pod naszym

 Patronatem
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Gra ma kryptonim „Srebrna 
Klatka” a jej  sztabem bę-
dzie dowodził dziennikarz, 
podróżnik i pisarz Krzysz-
tof Petek ps. Komandos.   
Uczestnicy zabawy włączą 
się w sensacyjną intrygę na-
wiązującą do  katastrofy sa-
molotu wojskowego w Łebie 
z początku lat 60. XX wie-
ku, który przewoził niebez-
piecznego wirusa. - Do dziś 
nie znaleziono pojemnika ze 
śmiercionośną substancją. 

Czas rozpocząć poszukiwa-
nia i zdjąć z łebian i tury-
stów odium sprzed lat. Kto 

ukrył srebrny pojemnik? Co 
powiedzą świadkowie ka-
tastrofy? Dokąd poprowa-

Sensacyjna gra miejska
WYDARZENIE | W Łebie 
odbędzie się gra miejska 
z cyklu Tajemnice Łeby.  
Uczestnicy tego wydarzenia  
włączą się w sensacyjną 
intrygę nawiązującą do  ka-
tastrofy samolotu wojsko-
wego w Łebie z początku lat 
60. XX wieku. Grę zaplano-
wano na piątek 1 maja.

dzi dziecięca mapka? Masz 
szanse wcielić się w agenta 
rozwiązującego emocjonu-
jącą zagadkę. Znajdź wirus 
ukryty w srebrnej klatce! 
Zabezpiecz go! Uratuj ludz-
kość!- podkreślają organiza-
torzy zabawy.

Do gry włączeni zostali 
mieszkańcy Łeby, auten-
tyczni świadkowie katastro-
fy samolotu. 

- Zapraszamy do udziału 
w grze młodzież i dorosłych, 
rodziny z dziećmi, miesz-
kańców z Łeby i okolic 
oraz turystów – mówi Maria 
Konkol, dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Łebie.

Miejsce spotkania uczest-
ników gry miejskiej to sie-
dziba bibliteki (11 listopada 
5a), początek zabawy o go-
dzinie 10.

Zabawa będzie organizo-
wana w grupach 3-6 osób. 
Zakończenie zaplanowano 
na godzinię 16. (GB)
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprze-
dam, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM dom 152m 
lub zamienię na 2 miesz-
kania. Tel: 668-380-970

DZIAŁKĘ ogrodową 
390 m2 z domkiem 
całorocznym przy ul 
Sucharskiego w Wejhe-
rowie. Cena 38 tys. Tel: 
698-920-085

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, 
Gdynia Witomino, 521 
m2, 380 tys. zł, tel. 502 
686 196

DZIAŁKĘ położoną w 
dolinie Słupi z dostę-
pem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, 
dojazd do klienta. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matema-
tyka, 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 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, in-
stalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

KOTŁOWNIE, instala-
cje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

SAMOTNY w związku 
lat 47 zapozna miłą 
Panią z Kartuz w wieku 
40-50 lat. Tel: 511-416-
251

SEX-sex-sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

ZADBANY 44 lata, po-
zna kobietę do stałego 
związku. Tel: 786-197-
025

WOLNY 41 lat, amator 
sexy ciuchów pozna 
Panią z gestem, która za-
prosi na niezapomniana 
sex zabawę we dwoje. 
Tel: 512-748-783

EMERYT lat 66, własne 
mieszkanie, samo-
chód. Szukam Pani bez 
nałogów w stosownym 
wieku 50-60lat. Jesteś 
samotna. Tel: 886-190-
434

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucer-
kę miniaturkę czarno 
srebrną 4 miesiące z 
papierami. Czip, śliczna, 
cena ok.850 zł. Tel: 514 
515 258

SPRZEDAM czarny 
terier rosyjski suka doro-
sła. Tel: 514 515 258

RÓŻNE

BECZKI plastikowe 200 
litrów do wody, czyste 
55zł/szt. Tel: 511-841-
826

SPRZEDAM pilę 
tarczową 3 kw silnik 
samorobna z kółkami do 
przemieszczania 600 zł. 
Tel: 695-230-080

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 
o mocy 5,5 kw. Tel: 601-
638-877

BURSZTYN kupię. Tel: 
532-110-190

MATA dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 

cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

LODÓWKA używana, 
kolor biały, tanio oddam, 
Wejherowo, tel. 789-431-
218

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

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

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

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381
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tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

G R U P A  M E D I A L N A

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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Start główny w ramach Pół-
maratonu Wrotkarskiego 
przeprowadzony będzie na 
dystansie 21 km, a limit cza-
sowy dla uczestników zawo-
dów wyniesie 120 minut. Za-
planowano również zawody 
dla dzieci do lat 2 na dystan-
sie 600 m, dla dzieci w wieku 
13-15 zaplanowano rywali-
zację na dystansie 1000 m.
- Trasa wyścigu głównego 
będzie przebiegała ulicami 

- Kusocińskiego, Łasaka, 
Teligi i Kusocińskiego. Start 
i meta to Pływalnia Miejska 
„Rafa” - tłumaczą organiza-
torzy zawodów.
Zawody są ogólnodostępne 
- może w nich wziąć udział 
każda osoba, bez ogranicze-
nia wieku (wyjątek to bieg 
na 21 km, gdzie mogą rywa-
lizować jedynie osoby, któ-
re ukończyły 16 rok życia). 
(GB)

Półmaraton 
wrotkarski
PUCHAR | Po raz pierwszy w historii w Lęborku zostanie 
zorganizowany Półmaraton Wrotkarski. Zawody zaliczane 
do klasyfikacji Pucharu Kaszub zapowiedziano na 7 czerwca.
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12 kwietnia w niedzielne 
przedpołudnie odbyły się 
mecze finałowe o wszystkie 
miejsca w lidze. W meczu 
o miejsce 7 spotkały się ze-
społy: Viktorius i KS Strze-
bielino. Po pierwszym secie 
wyrównanego meczu zwy-
ciężyli zawodnicy KS Strze-
bielino, drugi set był zdecy-
dowanie dla zawodników ze 
Strzebielina, którzy wygrali 
25 do 16 i zajęli 7 miejsce 
w lidze. W meczu o miejsce 5 
walka była zacięta. Bojan Żu-
bry bardzo chciał zakończyć 
rozgrywki na 5 miejscu. Na 
ich drodze stanęli zawodnicy 
zespołu Kowale. Pierwszy set 
zakończył się zwycięstwem 
Kowali 27:25, w drugim Bojan 
Żubry poprawili grę i zwycię-
żyli 25:18 i aby rozstrzygnąć 
wyniki rozegrany został 3 set. 

W tej potyczce lepsi okazali 
się zawodnicy Bojan Żubry 
i zakończyli wynikiem 15:11. 
Po tych dwóch meczach przy-
szedł czas na walkę o miejsca 
medalowe.

W meczu o miejsce 3 spo-
tkały się zespoły: Romek 
Lębork i Klaja Cafee. Zespół 
Romek Lębork jako jedyny 
zespół w lidze nie przegrał 
meczu w rundzie zasadniczej 
i od momentu gry w lidze za-
wsze liczy się w grze o me-
dale. W tym meczu również 
postawił wysoko poprzecz-
kę i zwyciężył 2:0 (25:19 
i 25:20). Klaja Cafee zakoń-
czył ligę na miejscu 4, Romek 
Lębork zdobył brązowe me-
dale i 3 miejsce w lidze. Mecz 
finałowy pomiędzy AZS Lę-
bork a KS Baza 44 może nie 
zapowiadał się na wyrównane 
widowisko z uwagi na dotych-
czasowe wyniki obu zespo-
łów. KS Baza 44 w ubiegłym 
roku zdobył tytuł mistrza 

amatorskiej ligi a AZS Lębork 
po raz pierwszy w historii za-
szedł tak wysoko.

Na szczęście dla kibiców 
licznie zgromadzonych na 
trybunach zaraz po pierw-
szym gwizdku sędziego oka-
zało się że oba zespoły walczą 
o złoto i nie będą odpuszczać. 
W pierwszym secie na 10 
punktów AZS Lębork odsko-
czył KS Baza 44 i od wyni-
ki 14:4 zaczęła się pogoń za 
wynikiem ubiegłorocznych 
tryumfatorów. AZS Lębork 
niestety nie utrzymał przewa-
gi i przegrał 22:25. W drugim 
secie oba zespoły zagrały bar-
dzo skoncentrowane i nie do-
puściły do tak dużych różnic 
punktowych. Walka toczyła 
się punkt za punkt, w koń-
cówce drugiego seta sprawa 
wyniku była otwarta ponie-
waż AZS Lębork doprowadził 
do wyrównania 25:25. Jednak 
dwie ostatnie piłki zakoń-
czyli zawodnicy KS Baza 44 

i wygrali całe spotkanie 2:0, 
broniąc tytułu mistrza Ama-
torskiej Ligi Siatkówki w Lę-
borku i po raz drugi rzędu 
zdobywając złote medale.

Po zakończeniu wszystkich 
meczy nastąpiło podsumowa-
nie tej edycji Amatorskiej Ligi 
Siatkówki. Zespoły z miejsc 
4-8 otrzymały z rąk sekreta-
rza miasta Mariana Kurzydło 
i dyrektora CSiR w Lęborku 
Mariana Borka statuetki i pa-
miątkowe dyplomy natomiast 
trzy najlepsze zespoły otrzy-
mały okazałe puchary, medale 
i dyplomy. Dodatkowo wy-
brani zostali najlepsi zawod-
nicy z trzech najlepszych ze-
społów ligi. Z zespołu Romek 
Lębork: Paweł Pobłocki, AZS 
Lębork – Grzegorz Koziacz 
i najlepszy zawodnik ligi 
z zespoły KS Baza 44 – Prze-
mysław Krampa. Wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali statuetki 
i upominki od sklepu Decath-
lon Rumia.

KS Baza 44 mistrzem
SIATKÓWKA | Dobiegły końca rozgrywki 8 edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Tytuł 
mistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku obroniła drużyna KS Baza 44.
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Dwa najlepsze zespoły z każ-
dej grupy awansowały do pół-
finałów. W grupie A z pierw-
szego miejsca awansował 
zespół Pub Respect, z drugie-
go zespół Sem Team. Pozo-
stałe zespoły z grupy A: Ba-

zula i Jagiellonia zakończyły 
turniej. W grupie B z pierw-
szego miejsca awansował 
SalPol, drugie miejsce zajęli 
Mistrzowie Podwórka, trzeci 
zespół w grupie B to Barca. 
W półfinale zespoły walczyły 

o wejście do finału. 
Oba półfinały zakończyły się 
rzutami karnymi. Mistrzowie 
Podwórka po bardzo ofiarnej 
obronie bramkarza awanso-
wał do finału pokonując Pub 
Respect, natomiast SalPol 

pokonał Sem Team. W me-
czu o 3 miejsce lepsi okazali 
się zawodnicy Pub Respect 
którzy pokonali zespół Sem 
Team 3:0. 
W finale w regulaminowy 
czasie gry był remis i o koń-

cowym wyniku decydowały 
rzuty karne. Lepsi w rzutach 
karnych byli Mistrzowie Po-
dwórka. 
-Za zwycięstwo otrzymali 
złote medale, puchar i drobny 
upominek. Uhonorowany zo-

stał również najlepszy strze-
lec turnieju, został nim Łu-
kasz Kołodziejski z zespołu 
Pub Respect - tłumaczy Mar-
cin Klukowski z Lęborskiego 
Towarzystwa Sportowego 
UNIA. (GB)

Mistrzowie podwórka na podium
PIŁKA NOŻNA | Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA zorganizowało turniej piłki nożnej halowej. W trzeciej edycji tej imprezy rywalizo-
wało 8 zespołów, które podzielono na dwie grupy.
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Cały program szkolenio-
wy został starannie dobrany 
przez trenerów do umiejęt-
ności oraz wieku zawodni-
ków. Wśród klubów, które 
odwiedziły Lębork, były: 
Klub Sportowy Karate ‘’Sa-
kura’’ Rumia, Klub Sportowy 
Gokken, Gdański Klub Ka-
rate Do, Sopocki Klub Sztuk 

Walki ‘’Spartianin’’, Sopocki 
Klub Karate i Rekreacji Ran-
dori, Tczewski Klub Karate 
Do. Gospodarzem był Klub 
Karate Shotokan z Lęborka.

Po raz pierwszy w zgru-
powaniu wzięła udział tak 
duża liczba zawodników (96 
osób). Treningi były podzie-
lone według wieku, pojawiła 

się grupa dzieci, młodzików, 
kadetów oraz seniorów. Pod-
czas jednego z treningów 
zawodników przywitał Bur-
mistrz Miasta Lęborka, Wi-
told Namyślak. Na koniec 
zgrupowania odbyło się spo-
tkanie podsumowujące cały 
program szkoleniowy.

(GB)

Zgrupowanie w Lęborku
SZKOLENIE | Karatecy najlepszych klubów z Pomorza przyjechali do miasta. W Lęborku 
odbyło się bowiem zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Pomorza. 

Trening karatektów odwiedził Witold Namyślak, burmistrz Lęborka.

W turnieju rywalizowało 8 zespołów.
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