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Ogromne nuty powstały 
w pracowni rzeźbiarskiej 
Pana Bogdana Karczewskiego 
w Łęczycach. Rzeźbiarz wy-
konał planszę z drewna o wy-
miarach 2 m na 3 m na której 
znalazła się pięciolinia i nuty 
w wydaniu obrazkowym. 
Taka tablica jest niezbędna do 
wykonania „Kaszëbsczé nótë, 
czyli Alfabetu Kaszubskie-
go – tradycyjnej, kaszubskiej 
wyliczanki, gdzie równolegle 
do śpiewanego tekstu jedna 
osoba wskazuje odpowiedni 
obrazek na pięciolinii.
Podczas niedzielnej Majówki 
Wilkowskiej 17 maja tabli-
cę z nutami mierzył Dionizy 
Zejer, przedstawiciel „Towa-
rzystwa Kontroli Rekordów 
Niecodziennych”.

-Wilkowskie nuty mają wiel-
kość 7 metrów kwadratowych 
i 4 centymetrów. Jest to więc 
największa na świecie pła-
skorzeźba przedstawiająca 
nuty kaszubskie. Lokalny re-
kord odnotujemy oczywiście 
w naszej encyklopedii „Pol-
skie Rekordy i Osobliwości” 
- podkreślał Dionizy Zejer, 
przedstawiciel „Towarzystwa 
Kontroli Rekordów Nieco-
dziennych”.
Wilkowskie nuty stały się nu-
tami rekordowymi i zostały 
wykorzystane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Podczas Ma-
jówki zespół folklorystyczny 
„Levino” z Lęborka użył nut 
do widowiskowego wykona-
nia utworu „Kaszëbsczé nótë”
W trakcie Majówki zorganizo-
wano również zlot motocykli, 
turniej „Baśki Kaszubskiej” 
i zawody w strzelaniu z broni 
pneumatycznej.

Wilkowo stworzyło 
rekordowe nuty

REKORD | Organizatorzy Majówki Wilkow-
skiej pobili kolejny rekord świata. Tym razem 
w niedzielę 17 maja zaprezentowano najwięk-
sze na świecie nuty kaszubskie. Pobicie rekor-
du potwierdził ofi cjalnie przedstawiciel „Towa-
rzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych”.

Największe Kaszubskie Nuty powstały właśnie w Wilkowie. Na zdjęciu (od lewej) 
– Bogdan Karczewski, rzeźbiarz, twórca Wilkowskich Nut, Leszek Wrzesień, sołtys 
Wilkowa, organizator Majówki, Bogusław Wrzesień, organizator Majówki
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Pomysł uwiecznienia 
ginącego, kaszubskiego 
rzemiosła pojawił się kil-
ka lat temu.
- Spodobało mi się, że 
Kaszubi tak bardzo dbają 
o tradycję. Zrobiłem także 
kilka zdjęć pokazujących 
pracę osób uprawiają-
cych tradycyjne kaszub-
skie rzemiosło. Zależało 
mi jednak na tym, żeby 
na zdjęcia namówić też 
innych fotografów i żeby 
cały projekt miał bardziej 
kompleksowy charakter - 
tłumaczy Krzysztof Falc-
man.
Lęborski fotograf wraz 
z przyjacielem, Andrze-
jem Seweryńskim próbo-
wał przez dwa lata zdo-
być dofi nansowanie do 
projektu uwiecznienia gi-
nących, kaszubskich za-
wodów. Pomogli koledzy 
z dawnej pracy - Piotr 
Szyca i Tomasz Fopke, 
którzy skontaktowali fo-
tografa ze Zrzeszeniem 
Kaszubsko-Pomorskim.
Tam pomysł został do-
brze przyjęty a idea lębor-
skiego fotografa została 
zamieniona na projekt, 
który otrzymał dofi nan-
sowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach 
priorytetu kultury ludo-
we. Partnerem przedsię-
wzięcia zostało Muzeum 
- Kaszubski Park Etno-
grafi czny we Wdzydzach, 
gdzie zostanie wykona-
nych część zdjęć.

Uwiecznią ginące 
rzemiosło
PROJEKT | Sześciu fotografów przemierzy Pomorze szukając rzemieślników i twórców 
ludowych, aby na zdjęciach analogowych uwiecznić ich pracę i warsztat. Pomysłodawcą tego 
projektu jest lęborski fotograf - Krzysztof Falcman.
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Do projektu zaproszono 4 
utalentowanych i profesjo-
nalnych fotografów z in-
nych rejonów Polski. Po-
mysłodawca ma nadzieję, 
że pozwoli to na pokazanie 
kaszubskich rzemieślników 
w nowy, świeży sposób. 
Udział fotografów z innej 
części kraju ma także wpły-
nąć na rozpowszechnienie 
kultury kaszubskiej.
Zdjęcia mają być realizo-
wane starą metodą, czyli na 
kliszach. Dodatkowo, twór-
cy zdjęć mają używać histo-
rycznych modeli aparatów 
fotografi cznych.
- Chodziło nam o to, żeby 
zdjęcia były robione tak, jak 
100 lat temu. Pozwoli to na 
pokazanie znikających za-
jęć w wyjątkowym klimacie 
- tłumaczy Krzysztof Falc-
man.
Uczestnicy projektu będą 
wykonywali zdjęcia do 
końca sierpnia. Efektem 
ich pracy ma być album ze 
zdjęciami, który zostanie 
wydany w języku polskim, 
angielskim i kaszubskim. 
Poszczególnym zdjęciom 
będą towarzyszyły krótkie 
opisy przedstawiające hi-
storię dawnego rzemiosła 
na Pomorzu. Praca fotogra-
fów ma zostać dodatkowo 
uwieczniona na dokumencie 
fi lmowym, który będzie po-
kazywał kulisy ich pracy. 
Efektem projektu, oprócz 
albumu będzie też specjal-
na wystawa. Pomysłodawcy 
uwiecznienia rzemieślników 
planują podróżowanie z wy-
stawą po całym kraju.

Projekt polega na pokazaniu znikających zajęć 
w wyjątkowym klimacie

Pomysłodawcy projektu 
wciąż szukają osób - 
rzemieślników i twórców 
ludowych, które warto 
uwiecznić na zdjęciach. 

W tej sprawie można kon-
taktować się z Zrzesze-
niem Kaszubsko-Pomor-
skim - ul. Straganiarska 
20-23, tel. (58) 301 27 31, 
Halina Malijewska.
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Szukają 
rzemieślników

FORUM | W sali audiowi-
zualnej Zespół Szkół Me-
chaniczno - Informatycz-
nych w Lęborku odbędzie 
się forum „Odnawialne 
Źródła energii szansą dla 
Powiatu Lęborskiego”. 

Energia Odnawialna 
w Mechaniku

fot. Sxc.hu

Spotkanie, które zaplano-
wano na piątek 22 maja 
skierowane jest do osób 
planujących budowę in-
stalacji fotowoltaicznych, 
generatorów wiatrowych 
i pomp ciepła. 

Uczestnicy panelu będą 
mogli wysłuchać wystąpień 
samorządowców i naukow-
ców na temat stosowania 
i dofi nasowania zakupów 
sprzętu OZE. W ramach fo-

rum zaplanowano również 
rozmowy panelowe przy 
stolikach oraz prezentację 
i wystawę sprzętu.
Patronat nad forum objął 
Starosta Powiatu Lębor-
skiego. (GB)

INWESTYCJA | Trwa 
budowa ulicy Wileńskiej 
w Lęborku. Nowa ulica 
powstaje na terenie Osiedla 
Wschód i będzie stanowić 
główną oś komunikacyjną 
tego rejonu miasta.

Osiedle Wschód to teren 
położony we wschodniej 
częsci miasta i ograniczony 
ulicą Witosa i drogą krajo-
wą nr 6. Jeszcze kilka lat 
temu mieściło się tam tylko 
kilkanaście domów, teraz ta 
najnowsza dzielnica miasta 
jest wielkim placem budo-
wy. Na sprzedanych przez 
miasto działkach powstają 
domy jednorodzinne, wkrót-
ce może ruszyć także budo-
wa fabryk i zakładów usłu-
gowych. Na terenie Osiedla 
Wschód powstała bowiem 
na początku 2015 roku pod-
strefa Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej o wiel-
kości około 19 hektarów.

Aby lęborska strefa stała się 
atrakcyjna dla inwestorów 
jej teren musi zostać także 
uzbrojony. Miasto realizuje 
takie prace w ramach budo-
wy na tym terenie ulicy Wi-
leńskiej.
- Ulica Wileńska będzie sta-
nowić główną oś komunika-
cją Osiedla Wschód. Inwe-
stycja związana z jej budową 
polega również na uzbrojeniu 
tego terenu, co umożliwi tam 
inwestycje w ramach strefy 
ekonomicznej – podkreśla 
Romuald Babul, naczelnik 
Wydziału Realizacji Inwe-
stycji w UM Lębork.
Ulica Wileńska będzie miała 
długość około 1 km, w ra-
mach inwestycji zostanie 
oświetlona, w jej pobliżu po-
wstanie także sieć kanaliza-
cyjna.  Wzdłuż drogi będzie 
przebiegała także ścieżka 
rowerowa.
(GB)

Powstaje ulica 
Wileńska





4 www.gle24.pl/AKTUALNOŚCI

Gminny etap konkursu 
wiedzy o zakonie i zam-
kach krzyżackich w Pru-
sach zorganizowano 8 maja 
w Muzeum w Lęborku. Nad 
przebiegiem konkursu czu-
wała komisja w składzie: 
Przewodniczący komisji 
– Mariola Pruska, dyrektor 
Muzeum w Lęborku, Ma-

rian Kurzydło (Urząd Miej-
ski w Lęborku), Irena Ko-
tłowska (Lęborskie Bractwo 
Historyczne) oraz Martyna 
Kostuch i Marek Adamo-
wicz (Muzeum w Lęborku).
Zwycięzcami konkursu 
w swoich kategoriach wie-
kowych zostali:
1. Zofi a Klata – VI kl. Szko-

ła Podstawowa nr 8 w Lę-
borku
2. Hubert Piwar – II kl. Gim-
nazjum nr 1 w Lęborku
Zwycięzcy lokalnej edycji 
wezmą teraz udział w fi nale 
konkursu, który odbędzie 
się 10 czerwca w Kwidzy-
nie.
(GB)

Konkurs wiedzy 
o zakonie krzyżackim

RYWALIZACJA | 7 uczniów lęborskich szkół gimnazjalnych oraz 6 uczniów ze szkół 
podstawowych uczestniczyło w gminnym etapie konkursu wiedzy o zakonie i zamkach 
krzyżackich
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Protest mieszkańców to 
efekt zapowiedzi budowy 
na terenie Wilkowa Nowo-
wiejskiego farmy wiatrowej 
z 6 elektrowniami. Według 
protestujących gmina nie 
informowała należcie o tej 
inwestycji.
-Zostaliśmy postawieni nie-
omal przed faktem dokona-
nym. Nie było spotkań in-
formacyjnych i konsultacji 
społecznych. O planach bu-
dowy u nas farmy wiatrowej 
dowiedzieliśmy się z małego 
ogłoszenia  w lokalnej gaze-
cie. W takiej sytuacji odnosi-
my wrażenie, ze to może być 
celowe działanie – mówi Mi-
rosław Koźbiał, mieszkaniec 
Wilkowa Nowowiejskiego.
Protestujący złożyli już list z 
podpisami w siedzibie gmi-
ny,  komentarz mieszkańców 
do planów inwestycyjnych 
gminy pojawił się także na 
stronie internetowej miejsco-
wości. 
-Budowa farmy wiatrowej w 
naszej miejscowości wpłynie 
negatywnie na ceny nieru-

chomości, które mogą zna-
cząco spaść i zablokuje jej 
rozwój. Elektrownie wia-
trowe będą głośne i wpłyną 
negatywnie na zdrowie ludzi 
i zwierząt – uważa Leszek 
Wrzesień, sołtys Wilkowa 
Nowowiejskiego. 
Protestujący podkreślają 
również, że nie są przeciw-
nikami odnawialnych źródeł 
energii, ale farmy wiatrowe 
powinny powstawać w odle-
głości co najmniej 3 km od 
zabudowań. Inwestycja pla-
nowana w Wilkowie będzie 
jednak realizowana bliżej 
domów.  Najnowszy etap 
protestu to hasła, które po-
jawiły się podczas niedzielej 
Majówki w Wilkowie. Na 
domach w tej miejscowości 
pojawiły się hasła „ Najpierw 
rozmowa, potem decyzja” i 
„Nie niszczcie Wilkowa. Nie 
dla wiatraków”.
Co na to samorządowcy? W 
rozmowie z Expressem Po-
wiatu Lęborskiego Ryszard 
Wittke, wójt gminy Nowa 
Wieś Lęborska wyraźnie pod-

Wilkowo nie chce wiatraków
PROTEST | Mieszkańcy Wilkowa Nowowiejskiego i Kębłowa protestują przeciwko budowie w ich miejscowościach farmy wiatrowej. Twierdzą, że wia-
traki powstaną zbyt blisko zabudowań, ich działalność wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców a ceny nieruchomości mogą spaść nawet o 80%.
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kreślił, że dopełniono wszyst-
kich wymogów związanych z 
informowaniem o planowanej 

inwestycji w Wilkowie.
-Informacje pojawiały się na 
naszej stronie internetowej, 

zapraszaliśmy także do kon-
sultacji miejscowego planu 
dla Wilkowa. Na tym ostatnim 

spotkaniu pojawiła się jednak 
tylko jedna osoba – podkreśla 
wójt.
Samorządowcy z Nowej Wsi 
Lęborskiej podkreślają także, 
że nie ma jeszcze żadnej decy-
zji w sprawie lokalizacji inwe-
stycji w Wilkowie.
-O budowie farmy wiatrowej 
bedą się musieli wypowie-
dzieć radni gminy. Nawet jeśli 
zostanie zatwierdzony plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla Wilkowa to realizacja 
farmy to będzie kwestia nawet 
kilku najbliższych lat – uspo-
kaja wójt gminy Nowa Wieś 
Lęborska.

Mieszkańcy Wilkowa Nowowiejskiego nie chcą farmy wiatrowej w swojej miejscowości.
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Budowa gazociągu Szczecin 
Gdańsk o średnicy 700 mm 
i długości 265 km była re-
alizowana od 2012 roku. Na 
terenie województwa pomor-
skiego pierwsze prace były 
realizowane w powiecie słup-
skim, później gazociąg budo-
wano w powiecie lęborskim 
i wejherowskim. Rolnicy, na 
których terenach przebiegał 
gazociąg mogą ubiegać się 
od odszkodowanie z tego ty-
tułu, warunkiem przyznania 
takiego odszkodowania jest 
sytuacja, gdy po zakończeniu 
realizacji inwestycji na danej 
nieruchomości przywrócenie 
jej do stanu poprzedniego 
jest niemożliwe albo powo-

duje nadmierne trudności lub 
koszty.
Odszkodowanie wypłaca do-
celowo inwestor prac, czyli 
Operator Gazociągów Prze-
syłowych Gaz System S.A , 
postępowanie prowadzi nato-
miast Wojewoda Pomorski.
- Aktualnie Wojewoda Po-
morski prowadzi około 150 
postępowań odszkodowaw-
czych za szkody powsta-
łe w wyniku ograniczenia 
sposobu korzystania z ziemi 
w związku z budową gazo-
ciągu 
DN700. Ponadto do Woje-
wody Pomorskiego wpły-
nęła właśnie dokumentacja 
od Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYS-
TEM S.A., dotycząca kolej-
nych kilkudziesięciu (około 
70) nieruchomości z różnych 

gmin wszystkich trzech po-
wiatów, która pozwoli na 
wszczęcie i prowadzenie 
postępowań odszkodowaw-

czych, w tym sporządzenie 
wycen - informuje Roman 
Nowak, rzecznik prasowy 
Wojewody Pomorskiego.
Wśród postępowań prowa-
dzonych przez wojewodę 
znajdują się także nierucho-
mości z  położone w powiecie 
lęborskim i wejherowskim. 
Dla każdego z powiatów pro-
wadzonych jest kilkadziesiąt 
postępowań.
- Prowadzone aktualnie przez 
Wojewodę Pomorskiego po-
stępowania odszkodowawcze 
są na różnym etapie. Część 
postępowań jest właśnie koń-
czonych wydaniem decyzji 
administracyjnej. W części 
spraw zostały do stron nie-

dawno przesłane informacje 
o sporządzeniu operatu sza-
cunkowego, natomiast w czę-
ści operaty te są właśnie spo-
rządzane przez rzeczoznawcę 
majątkowego - dodaje rzecz-
nik prasowy Wojewody Po-
morskiego.
Jednym z warunków po-
trzebnych do ubiegania się 
o odszkodowanie było za-
kończenie inwestycji. W wo-
jewództwie pomorskim pra-
ce przebiegało początkowo 
przez teren powiatu słupskie-
go, część postępowań z tego 
rejonu (a zwłaszcza z obsza-
ru gminy Damnica) zostało 
więc już ostatecznie zakoń-
czonych.

Odszkodowania dla rolników
ROLNICTWO | Aż 150 rolników z województwa pomorskiego (także z powiatu lęborskiego) ubiega się odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ogra-
niczenia sposobu korzystania z ziemi w związku z budową gazociągu DN700 (Szczecin-Gdańsk). Postępowania w tej sprawie prowadzi Wojewoda Pomorski.
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Pożar na statkach wy-
cieczkowych o napędzie 
elektrycznym, które zacu-
mowane były przy ulicy 
Sienkiewicza wybuchł oko-
ło godziny 4 rano.
Z żywiołem walczyły czte-

ry jednostki straży pożarnej 
z Łeby, Wicka, Łebieńca 
i Lęborka. Mimo szybkiej 
reakcji strażaków na jednym 
statku ogień strawił nadbu-
dówkę i 60 siedzeń, na dru-
giej jednostce ogień znisz-

czył natomiast nadbudówkę 
i 6 siedzeń.
Właściciel jednostek wyce-
nił stratę na kwotę 240 tys. 
złotych. Przyczyny pożaru 
bada lęborska policja.
(GB)

Spłonęły statki 
w Łebie
POŻAR | Dwa statki wycieczkowe o napędzie elektrycznym paliły się w Łe-
bie. Pożar wybuchł w poniedziałek 11 maja około godziny 4 rano.
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Dzięki nowoczesnym technologiom, korzystanie z urządzeń elektrycznych w naszych domach jest coraz wygodniejsze. 

Zastosowanie rozwiązań 
typu SMART w mieszka-
niach przynosi również 
realne oszczędności w bu-
dżecie domowym. Zgodnie 
z badaniami GUS, w 2013 
r. udział wydatków polskich 
gospodarstw domowych na 
użytkowanie mieszkania lub 
domu i nośniki energii w wy-
datkach ogółem wyniósł 20,8 
proc. To stosunkowo dużo 
w porównaniu z tym, ile 
pieniędzy przeznaczamy na 
zdrowie (5,1 proc.), eduka-
cję (1,2 proc.) czy rekreację 
i kulturę (6,5 proc.). Między 
innymi dlatego rośnie po-
trzeba znalezienia tańszych 
sposobów na korzystanie 
z energii. Na rynku dostęp-

nych jest na szczęście coraz 
więcej zaawansowanych 
rozwiązań, które nam to uła-
twiają.
 
Nowoczesne rozwiązania

Tradycyjne metody racjonal-
nego zarządzania domową 
energią są już powszechnie 
znane. Wyłączanie urządzeń 
z trybu czuwania, gaszenie 
niepotrzebnych w danym 
momencie świateł, niepo-
zostawianie w kontaktach 
ładowarek do telefonów czy 
laptopów, punktowe korzy-
stanie ze światła, czy też 
dopasowywanie temperatury 
pokoju do jego przeznacze-
nia to tylko niektóre z nich. 

To ważne, ale podstawowe 
praktyki. 
Warto skorzystać też z sze-
regu nowoczesnych rozwią-
zań. Dobrym przykładem 
są powoli zdobywające po-
pularność na polskim rynku 
żarówki LED, które mają 
kilkanaście razy większą 
sprawność i dłuższy czas 
działania niż tradycyjne 
żarówki i świetlówki. Pro-
ducenci wskazują, że dzięki 
nim zużycie energii elek-
trycznej można obniżyć 
nawet do 84 proc. Równie 
ciekawe rozwiązania stoso-
wane są w nowoczesnych 
sprzętach AGD. Dla przy-
kładu w lodówkach, które 
do prądu podłączone są 

przecież nieustannie, stosuje 
się specjalne energooszczęd-
ne funkcje. Wśród nich jest 
między innymi opcja „Va-
cation”, pozwalająca zasto-
sować ustawienia chłodze-
nia dostosowane do okresu 
wakacyjnego. Nowe modele 
płyt indukcyjnych zawierają 
natomiast opcję automatycz-
nego wyłączania, która po 
upłynięciu określonego czasu 
po ostatniej aktywności sama 
wyłącza urządzenie.

Automatyka 
na każdym kroku

Do kwestii zarządzania do-
mową energią można podejść 
również bardziej komplekso-
wo. Dobrym przykładem jest, 
stosowana przez niektórych 
miejskich dostawców ciepła, 
automatyka pogodowa. Kie-
dyś, niezależnie od tego, czy 
było ciepło czy nie, grzejniki 
były włączone. Taki stan rze-
czy stwarzał obawę niekon-
trolowanych rachunków za 
ciepło. – Zastosowanie auto-
matyki pogodowej w ramach 
naszej usługi pozwala na mo-
nitoring warunków atmos-
ferycznych i błyskawicznie 

reagowanie na zmiany pogo-
dy – mówi Mateusz Radec-
ki, dyrektor ds. handlowych 
Grupy GPEC. Zarządca lub 
właściciel węzła może sam 
zadecydować, przy jakich 
temperaturach automatyka 

będzie uruchamiać dostawę 
ciepła. Z reguły ciepło jest 
dostępne w momencie gdy 
temperatura spadnie poniżej 
12 st. System wyłącza się 
też zazwyczaj automatycznie 
gdy temperatura wzrośnie do 
15 st. – Dzięki temu płatności 
naliczane są w momencie gdy 
ciepło jest faktycznie uży-
wane – podkreśla. Ważnym 
atutem tego rozwiązania jest 
też niewątpliwie dostępność 
ogrzewania przez cały rok.
Warto też skorzystać z roz-
wiązań inteligencji budyn-
kowej. Dzięki zamontowaniu 
takiego systemu możemy nie 
tylko zmniejszyć zużycie 
energii cieplnej, ale też swo-
bodnie zarządzać instalacją 
grzewczą z każdego miejsca 
na świecie za pomocą apli-
kacji na smartfona lub tablet. 
Możliwe staje się na przy-
kład przesunięcie godziny 
włączenia ogrzewania, jeśli 
okaże się, że wrócimy do 
domu później niż planowali-
śmy. Inteligencja budynkowa 
pozwala też na takie zapla-
nowanie działań, by system 
sam wiedział, jak reagować 
w momencie wystąpienia da-
nych czynników.

Zarządca lub 
właściciel węzła 
może sam zade-
cydować, przy 
jakich temperatu-
rach automatyka 
będzie urucha-
miać dostawę cie-
pła. Z reguły cie-
pło jest dostępne 
w momencie 
gdy temperatura 
spadnie poniżej 
12 st.
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Dopłaty do kredytów dla młodych
W pierwszym kwartale tego roku na dopłaty do kredytów mieszkaniowych w programie Mieszkanie dla młodych poszło więcej pieniędzy niż 
w ciągu całego ubiegłego roku.

Na 2015 rok na wsparcie mło-
dych ludzi, kupujących swoje 
pierwsze mieszkania, rząd 
przeznaczył 715 mln zł. Do-
mpress.pl podaje, że - jak in-
formuje Bank Gospodarstwa 
Krajowego - po pierwszym 
kwartale br. na dopłaty zarezer-
wowanych zostało już 220 mln 
zł z tych środków. To więcej, 
niż zostało wydane na obsługę 
programu w ciągu całego 2014 
roku. Od stycznia do końca 
marca br. do 14 banków, któ-
re uczestniczą w programie, 
wpłynęło prawie trzykrotnie 
więcej wniosków o kredyt 
z dopłatą niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku. 
W połowie roku chętnych 
może jeszcze przybyć. Wte-
dy zmienić się mają przepisy 
dotyczące przyznawania do-
płat. Osobom z dwójką dzieci 
zamiast 15 proc. państwo do-
płacać ma 20 proc., a rodziny 
posiadające co najmniej troje 
dzieci dostaną aż 30 proc. do-
fi nansowania do kredytu.      

Dopłata zamiast wkładu?

Tymczasem z początkiem 
kwietnia zmieniły się limity 
cen za metr, decydujące o tym 
czy mieszkanie kwalifi kuje 

się do dopłaty. W większości 
głównych miast zmiany były 
kosmetyczne. 
W tym roku program dopłat 
cieszy się większym powo-
dzeniem prawdopodobnie 
także ze względu na minimal-
ny, wymagany wkład własny 
do kredytu, jaki wprowadziły 
banki. Dopłata może zastąpić 
obowiązkowy, co najmniej 
10 procentowy udział własny 
w zaciąganym zobowiązaniu. 
Osobom, które nie posiadają 
zgromadzonych środków pro-
gram otwiera szansę zakupu 
własnego M.    
- Osoby planujące pożyczyć na mieszkanie mają obecnie 

do tego bardzo dobre warunki 
- mówi Wojciech Stisz z Barc 
Warszawa S.A. - Oprocen-
towanie kredytów mieszka-
niowych jest w tej chwili naj-
niższe w całej historii rynku 

fi nansowego. Zainteresowanie 
mieszkaniami od dawna jest 
duże. Na początku roku moż-
na było się jednak zastanawiać 
się, czy wprowadzenie ko-
nieczności wniesienia 10 proc. 
wkładu własnego do kredytu 
nie spowoduje, że część osób 
będzie musiała odłożyć zakup 
do czasu zebrania funduszy.

Ponad 600 tys. zł kredytu 

- Okazało się jednak, że nie 
miało to większego wpływu 
na rynek i chętnych na miesz-
kania nie ubyło. Wszystkie 
mieszkania można więc kupić, 
korzystając z rządowej sub-
wencji, a przy okazji wkład 
własny do kredytu pokryć 
dopłatą. Większość naszych 
klientów wykorzystuje te moż-
liwość - informuje Wojciech 

Stisz.     
Kredyty mieszkaniowe nie 
dość, że są teraz rekordowo 
tanie, to także bardziej dostęp-
ne. Kredytobiorcy płacą niższe 
raty miesięczne niż kilka lat 
temu i mogą uzyskać wyższe 
kwoty kredytu. Osoba osiąga-
jąca średnie krajowe wynagro-
dzenie w wysokości 2814 zł na 
rękę może dostać na mieszka-
nie 288 tys. zł, informuje Invi-
go.
Jak podają analitycy, rodzina 
z dwójką dzieci z miesięcznym 
wynagrodzeniem na poziomie 
5628 zł może liczyć na kredyt 
mieszkaniowy w wysokości 
607 tys. zł. To kwota, która 
wystarczy na ponad 80 metro-
we mieszkanie w Warszawie, 
w której transakcje przepro-
wadzane są przy średniej cenie 
ok. 7,2 tys. zł/mkw.
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Zapraszamy wszystkie dzieci , małe i duże na sportowe wydarzeniem jakim 
jest Dzień Dziecka w Decathlon Rumia. Moc atrakcji oraz konkursów będzie 
czekać na wszystkich chętnych 31.05.2015r. w godzinach od 12 do 18.

Przewidujemy wiele gier i zabaw oraz zmagania sportowe z nagrodami m.in.
• malowanie twarzy • animacje dla dzieci •  konkurs pla-

styczny • bieg po zdrowie oraz wiele innych atrakcji

Dzień Dziecka 
z The Cathlons ... 
i Ty zostań sportowym bohaterem!

Zapewniamy , że wszystkie dzieci wyjdą od nas z wielkim uśmiechem na twarzy!
Decathlon Rumia zaprasza!

W tym roku uczestnicy rajdu 
przejadą 35 km na trasie: Lę-
bork – most kolejowy w Kar-
czemkach - jezioro Lubowidz-
kie.

- Celem  akcji jest propago-
wanie czytelnictwa, przeciw-
stawienie się stereotypowemu 
postrzeganiu biblioteki i bi-
bliotekarzy oraz promowanie 
zdrowego stylu życia. Rajd ma 
charakter rekreacyjny, promu-
jący głównie atrakcje naszego 
regionu - tłumaczy Zofia Bi-
skupska-Lisiecka, dyrektor lę-
borskiej Biblioteki Miejskiej.

Głównym punktem rajdu jest 
wiadukt kolejowy w Karczem-

kach, niedaleko Rozłazina. Wy-
sokość budowli w najwyższym 
punkcie wynosi ponad 18 m. 
Po obu stronach wyznaczono 
wiele dróg wspinaczkowych 
i jest to jeden z najwyższych 
„murków” na Pomorzu. Wia-
dukt w Karczemkach, wybu-
dowany ponad sto lat temu, stoi 
teraz ukryty wśród lasów oka-
lających Lębork. Dawniej był 
częścią jednej z najbardziej ma-
lowniczych linii kolejowych na 
Pomorzu.Kolejnym miejscem 
na trasie jest jezioro Lubowidz 
o powierzchni 168 ha.

Wokół jeziora znajdują się 
kąpieliska ośrodki wypoczyn-

kowe, hodowla danieli.  Nad 
wschodnim brzegiem jeziora 
od stycznia do marca 1945 
roku przetrzymywano w bara-
kach więźniarki narodowości 
żydowskiej obozu koncentra-
cyjnego Stutthof. Nazwa Jezio-
ro Lubowidzkie funkcjonuje 
od 1949 roku, kiedy to została 
zmieniona z poprzedniej nie-
mieckiej nazwy Luggewieser 
See i pochodzi od staropolskie-
go imienia Lubowid.

Początek rajdu zaplanowano 
na godzinę 10. Start to budynek 
banku  na ulicy Staromiejskiej.

(GB)

Odjazdowy 
bibliotekarz
RAJD | Bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów przeja-
dą przez miasto i spędzą przyjemnie i aktywnie wiosenny dzień w gronie 
osób o podobnych pasjach. W sobotę 30 maja ruszy trzecia edycja akcji 
Odjazdowy bibliotekarz.
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Podróżnicy już pierwsze-
go dnia podróży usłysze-
li,  że „Indie to nie jest kraj, 
w którym się dobrze żyje, ale 
Hindusi są ludźmi, z którymi 
warto żyć”. Później (a pod-
czas wyprawy, która trwała 
60 dni udało się przemierzyć 
ponad 13 tys. kilometrów) 
takie zdanie towarzyszyło im 
podczas całej podróży, gdzie 
spotykali niezliczoną rze-
szę otwartych, serdecznych 
i przyjaznych ludzi.  

- Razem z dwójką młodych 
ludzi z Gdyni poznamy dwa 

miesiące życia w Indiach od 
tropikalnych plaż po ośnie-
żone Himalaje. Podczas swo-
jej podróży zobaczyli prze-
ludnione miasta, spali pod 
gołym niebem na pustyni, 
odbyli swoją najdłuższą po-
dróż jednym pociągiem (43h) 
- zapowiada Zofia Biskupska-
Lisiecka, dyrektor lęborskiej 
biblioteki.

W programie również indyj-
skie przysmaki, min. Masala 
Tea, przygotowane we współ-
pracy ze sklepem ekologicz-
nym Czarnuszka. (GB)

Indyjskie spotkanie 
w bibliotece
SPOTKANIE | W klubie Biblioteki Miejskiej w Lęborku odbędzie się 
spotkanie z podróżnikami, którzy spędzili dwa miesiące w Indiach. Wy-
darzenie nazwane „India Expedition. Projekt na Koniec Świata” zapowie-
dziano na czwartek 21 maja.Początek o godzinie 18.
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W ramach Dnia Diagnosty 
Laboratoryjnego promocyjne 
badania przygotowało Labora-
torium Analityczne i Laborato-
rium Mikrobiologiczne. 

Laboratorium Analityczne 
oferuje promocję w postaci 
bezpłatnego badania morfolo-
gii krwi.

- To  podstawowe  badanie  
diagnostyczne,  zlecane  w  
każdym  wieku. Powinno  być  
wykonywane  nawet  wtedy, 
gdy  nie  jesteśmy  zaniepoko-
jeni  naszym  samopoczuciem. 
Morfologia krwi  może  okre-
ślać  stan  naszego  zdrowia,po-
zwala  odpowiednio  wcześnie  
rozpoznać  objawy  choroby, 
podjąć  leczenie, czy  zmusić  
do  wykonania  kolejnych  ba-
dań - tłumaczą organizatorzy 
badań.

Aby skorzystać z darmo-
wych badań trzeba pojawić się 
w Laboratorium Analitycznym 
w dniach 25.05-29.05 w go-
dzinach pobierania  krwi 7–10 
i wypowiedzieć hasło „Dzień  
Diagnosty  Laboratoryjnego”.

Promocja Laboratorium Mi-
krobiologicznego również 
będzie realizowana w dniach 
25-29 maja a osoby, które 
z niej skorzystają będą mogły 
wykonać bezpłatnie badanie na 

obecność krwi utajonej w kale
- Jest to niezwykle warto-

ściowe badanie diagnostyczne 
pozwalające stwierdzić istnie-
nie mikrokrwawień w przewo-
dzie pokarmowym. mogących 
wskazywać na istnienie poważ-
nego schorzenia, wymagające-
go dalszej diagnostyki. Dodatni 
wynik badania może sugero-

wać m. in.: istnienie rozwijają-
cego się guza nowotworowego 
w jelicie grubym lub żołądku, 
obecność polipów okrężnicy 
lub gruczolaki. Laboratoryjne 
testy na krew utajoną w kale 
określane skrótem FOB (ang. 
Fecal Occult Blood) i wykry-
wają obecność czerwonego 

barwnika krwi - hemoglobiny 
lub enzymów, które ją prze-
kształcają. Test FOB jest po-
wszechną metodą skriningową 
(przesiewową) w diagnostyce 
raka jelita grubego. Powinny 
poddać się jemu osoby z obja-
wami i powyżej 50 roku życia 
- tłumaczą przedstawiciele la-
boratorium.

Badanie nie wymaga stoso-
wania żadnej specjalnej diety. 
Z uwagi jednak na możliwość 
wystąpienia fałszywie pozy-
tywnych wyników do badań nie 
należy używać próbek pobra-
nych podczas menstruacji i do 
trzech dni po jej zakończeniu, 
gdy pacjent cierpi na krwawią-

ce hemoroidy lub gdy wykry-
wa się krew w moczu. Alkohol, 
aspiryna i inne leki przyjmowa-
ne w nadmiarze mogą powodo-
wać podrażnienia i krwawienie 
przewodu pokarmowego. Sub-
stancje te należy odstawić na 
co najmniej 48 godzin przed 
pobraniem próbki.

Bezpłatne badania obowiązu-

ją do wyczerpania puli testów 
promocyjnych w Laboratorium 
Mikrobiologicznym SPS ZOZ 
w Lęborku. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Nie ma możli-
wości wcześniejszej rezerwacji 
kolejności badania. Promocja 
rozpoczyna się 25 maja 2015 
od godz.7.30.

Promocyjne badania 
w szpitalu
ZDROWIE | Środa 27 maja to Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Właśnie z tego powodu miesz-
kańcy będą mogli skorzystać z oferty bezpłatnych badań realizowanych w lęborskim szpitalu
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PROMOCJA | Odpo-
wiedni kształt brwi może 
dodać twarzy uroku a na-
wet najmniejsza zmiana ich 
kształtu pozwoli skutecznie 
upiększyć twarz. Dlatego 
tak ważne jest, aby zasto-
sować możliwie skuteczne 
i nowoczesne metody.

Jedna z najnowszych me-
tod makijażu permanentne-
go brwi, czyli Microblading 
3D trafi ła już Lęborka. Ten 
sposób jest tak skuteczny, że 
pozwala na wyrzucenie do 
kosza kredek, henny i cie-
ni do brwi i cieszenie się 
codziennie swoim nowym 
i uroczym obliczem. Me-
toda może także stanowić 
skuteczną alternatywę do 
tradycyjnych i mniej sku-
tecznych metod.

- Włoski wykonane tą 
techniką do złudzenia przy-
pominają naturalne, dzięki 
czemu efekt jest jeszcze 
bardziej naturalny niż przy 

bardzo popularnej metodzie 
piórkowej - podkreśla mgr 
Malwina Treder z Salonu 
Depilage w Lęborku (ul. 
Targowa 10), tel. 721 380 
289, www.depilage.pl

Lęborski salon to jedyne 
miejsce w Lęborku i jedno 

z niewielu na całym Pomo-
rzu, gdzie można skorzy-
stać z metody Microblading 
3D. Dodatkowo salon ofe-
ruje wspomnianą metodę 
w atrakcyjnej cenie – tylko 
399 złotych. W cenę wli-
czona jest jedna lub dwie 
korekty - w zależności od 
potrzeby skóry.

(GB)

Urocze brwi? 
Jest rozwiązanie

Microblading brwi 3d
maksymalnie Naturalny Efekt Brwi 3D
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KONCERT | 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. Początek o godzinie 18:00.

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” Skibiń-
skiego i gitarzystę Jarosła-
wa Tioskowa, w połowie lat 
osiemdziesiątych swoją 
muzyka przyczynili się do 
tego, że polski blues nabrał 
nowego, świeżego wymia-
ru. Wnieśli do tej muzyki 
zastrzyk ożywczej energii 
i pomysłów powodując, że 
bluesem zainteresowali się 
również młodzi ludzie. 

To dzięki Kasie Cho-
rych muzyka bluesowa 
rozbrzmiewała na najważ-
niejszych festiwalach roc-
kowych w Polsce. Po tra-
gicznej śmierci Skibińskiego 

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 wy-
danie nowych płyt, koncer-
ty na wszystkich ważniej-

szych polskich imprezach 
bluesowych. W 2009 płyta 
„Koncertowo!” otrzymała 
statuetkę Fryderyka 2009, 
a Michał Kielak został naj-
lepszym harmonijkarzem 
według ankiety Blues – Top. 
Do dnia dzisiejszego utrzy-

mują się w czołówce po-
mimo tego, że konkurencja 
w postaci młodych wyko-
nawców jest bardzo silna. 
W 2014 roku ukazała się 
najnowsza płyta zespołu pt. 
„Orla”. Znajduje się na niej 
12 premierowych utworów.

Aktualnie zespół tworzą : 
Jarosław Tioskow (gitara, 
voc), Michał Kielak (har-
monijka), Marek Szerszyń-
ski (bas), Mirosław Wiech-
nik (perkusja) oraz Bartek 
Szopiński - Hammond.

Koncert odbędzie się 
w niedzielę, 24 maja 2015 
roku. Początek o godzi-
nie 18.00. Bilety w cenie 
15 złotych można nabywać 
w Centrum Informacji Tu-
rystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” przy 
alei Niepodległości 6 oraz 
w kasie Kina „Fregata” przy 
ulicy Gdańskiej 12.

Kasa Chorych zagra w mieście

Przegląd Zespołów Muzycz-
nych i Kapel Garażowych to 
propozycja dla amatorskich 
zespołów i solistów, podstawo-
wym warunkiem uczestnictwa 
w eliminacjach jest bowiem 
brak nagranej i wydanej płyty 
długogrającej.

- Naszym celem jest prezen-
tacja solistów, amatorskich 
grup, zespołów muzycznych 
potocznie nazywanych „gara-
żowymi” wykonujących utwo-
ry własne i covery, które nie 
mają możliwości zaprezento-
wania swego dorobku i talentu 
- mówi Adam Nowak, prezes 
Oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko Pomorskiego w Cewicach, 
główny organizator.

Jury konkursu wyłoni uczest-
ników przeglądu, którzy 13 
czerwca 2015 r. w Amfi teatrze 
przy Gminnym Centrum Kul-
tury w Cewicach powalczą 
o główną nagrodę – 25 godzin-
ną sesję nagraniową w studiu, 
ufundowaną przez Radio Ko-

szalin.
- Zwycięzca ubiegłorocz-

nej edycji przeglądu, zespół 
One Future, teraz występuje 
w ogólnopolskim programie 
muzycznym Must be the Mu-
sic. Liczymy na to, że także 

w tym roku uda nam się od-
kryć w Cewicach takie amator-
skie muzyczne talenty – mówi 
Adam Nowak.

Wszyscy wykonawcy biorą-
cy udział w ubiegłorocznym 
przeglądzie otrzymali pa-

miątkowe dyplomy i statuet-
ki, przyznano także nagrody 
specjalne. Dodatkowo, orga-
nizatorom udało się wydać na 
płycie DVD nagranie wideo 
prezentujące występy wszyst-
kich uczestników.

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

Garażowy koncert 
w Cewicach
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Podczas ubie-
głorocznej 
edycji festiwalu 
(na zdjęciu) na 
scenie zaprezen-
towało się 12 
wykonawców.
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Grupa wystą-
pi w mieście 
w ramach  tra-
sy z okazji 40-
lecia swojego 
istnienia.

CZWARTEK, 21.05.2015
1815  -  Apartament
2000  -  Avengers: 
Czas Ultrona 3D (napisy)

PIĄTEK, 22.05.2015
1800  - Sekrety morza
2000  - System

SOBOTA, 23.05.2015
1800  - Sekrety morza
2000  - System

NIEDZIELA, 24.05.2015
1800  -  Koncert zespołu 
bluesowego Kasa Chorych 
bilety - 15 PLN - można nabywać 

w CIT „Brama Kaszubskiego Pierście-
nia” przy alei Niepodległości 6 oraz 
w kasie Kina „Fregata” przy ulicy 
Gdańskiej 12.

2030  - System

PONIEDZIAŁEK, 25.05.2015
Kino nieczynne

WTOREK, 26.05.2015
1800  - Sekrety morza
2000  - System

ŚRODA, 27.05.2015
1800  - Sekrety morza
2000  - System

CZWARTEK, 28.05.2015
1800  - Sekrety morza
2000  - System

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

Apartament
85min. /Biografi czny,
Dokumentalny/Polska

„Apartament” to dokument o 
Janie Pawle II prezentujący niepu-
blikowane wcześniej materiały z 
jego życia prywatnego. Narra-
torem jest Piotr Kraśko, a wśród 
jego rozmówców usłyszymy m.in. 
kardynała Stanisława Dziwisza, 
fotografa Arturo Mari oraz ochro-
niarza Egildo Biocca. 

Sekrety morza
93 min/ Animacja,Fantasy,
Familijny/Dania,Irlandia

Dziewczynka o imieniu Sirsza 
obchodzi swoje 6 urodziny. Nic 
nie wygląda tak, jakby chciała. 
Starszy brat jej dokucza, tata 
jest zatopiony w myślach, a 
mamy nie ma z nimi od dawna. 
Na domiar złego przyjeż-
dża zrzędząca babcia, która 
zamierza zabrać rodzeństwo do 
dużego miasta, które uważa za 
bardziej odpowiednie miejsce 
dla nich do życia.

System
137min./Dramat,Thriller/
Czechy,USA,Wielka Brytania,
Rumunia

Związek Radziecki, czas rządów 
Stalina. Ofi cer służb bezpieczeń-
stwa, Leonid Demidow (Tom 
Hardy), już wcześniej miał na 
pieńku z przełożonymi. Teraz zajął 
się sprawą serii zagadkowych 
morderstw dzieci. Problem w 
tym, że w państwie sowieckim 
takie rzeczy ofi cjalnie po prostu 
nie istnieją. Śledztwo staje się 
przedmiotem bacznej obserwa-
cji wysoko postawionych osób, 
a sam detektyw zaczyna mieć 
poważne kłopoty. 



Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

Obecnie  w ramach oferty JEREMIE 
pomorscy przedsiębiorcy i osoby, 
które zamierzają rozpocząć działal-
ność gospodarczą, mogą skorzystać 
z pożyczek do 40 tys. zł  na start lub 
sfinansowanie wydatków inwestycyj-
nych w firmie. 

To bardzo dobra oferta, szczególnie, 
że oprocentowanie pożyczki jest sta-
łe i wynosi  tylko 1% w skali  roku.  
Maksymalny okres kredytowania to 
36 m-cy. Z tytułu udzielenia pożyczki 
nie jest pobierana prowizja ani inne 
opłaty manipulacyjne. 

Osoby zainteresowane finanso-
waniem działalności gospodarczej 
w ramach inicjatywy JEREMIE za-
praszamy do najbliższego biura Po-
morskiego Funduszu Pożyczkowego:

84-200 Wejherowo,
ul. 3 Maja 3/2
kontakt: 607 377 767, 
biurowejherowo@pfp.gda.pl

www.jeremie.com.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w re-
gionie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprze-
rwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przed-
siębiorców. Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych 
zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

72-200 Słupsk,
ul. Wileńska 7B
kontakt: 601 512 131
biuroslupsk@pfp.gda.pl
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Grupa Energa odnotowała 
w I kwartale 2015 roku zysk 
netto na poziomie 355 mln zł, 
co oznacza wzrost o 13 proc. 
EBITDA wyniosła 691 mln zł 
i była wyższa o 7 proc. w sto-
sunku do wyniku sprzed roku. 
Przychody ukształtowały się 
na poziomie 2 913 mln zł, co 
oznacza wzrost o 6 proc.  

Segment Dystrybucji- klu-
czowy dla Grupy segment 
w I kwartale poprawił wynik 
EBITDA o 22 proc., osiąga-
jac poziom 498 mln zł. To 
efekt wyższego o 4 proc. wo-
lumenu dostarczonej energii, 
jak i wyższej średniej stawki 
sprzedaży usług dystrybucyj-
nych. Dodatkowo, do zwięk-
szenia zysków przyczynił się 
spadek strat sieciowych. To 
głównie efekt przejścia z sze-
ściomiesięcznych odczytów 
na dwumiesięczne. Taki sys-
tem pozwolił zwiększyć jed-
norazowo przychody z usług 
dystrybucyjnych.

Segment Sprzedaży – sta-
bilne wyniki kwartału: wynik 

EBITDA był o 7 proc wyższy. 
W I kwartale ceny sprzedaży 
energii do odbiorców końco-
wych wzrosły średnio o ok. 6 
proc. Utrzymany został wolu-
men sprzedaży detalicznej (4,3 
TWh). Wszystkie te czynniki 
poprawiły rentowność Grupy 
w tym obszarze.

Segment Wytwarzania- zano-
tował słabsze wyniki, a wpływ 
na nie miały czynniki rynkowe, 
m.in. niskie ceny zielonych 
certyfikatów i spadająca cena 
urzędowa wyznaczana przez 
Prezesa URE. Z początkiem 
2014 roku do katalogu usług 
systemowych świadczonych 
na rzecz PSE weszła operacyj-
na rezerwa mocy, która znacz-
nie zwiększyła przychody seg-
mentu. W I kwartale tego roku 
przychód za tę usługę był na 
poziomie zbliżonym do roku 
ubiegłego.

- Grupa Energa notuje sta-
bilne wzrosty. W pierwszym 
kwartale poprawiły się wyni-
ki w kluczowym Segmencie 
Dystrybucji – wyższy wo-

lumen dostarczanej energii 
i rentowność w tym obszarze. 
Dodatkowo, dzięki zrealizo-
wanym inwestycjom, widocz-
nie zwiększyła się produkcja 
energii z OZE. Naszym celem 

jest wykorzystanie wewnętrz-
nego potencjału Energi i za-
pewnienie wysokiej efektyw-
ności w każdym obszarze jej 
działania. Jestem przekonany, 
że nasza praca na rzecz dal-

szego rozwoju całej Grupy 
pozwoli jej reagować na zmie-
niające się warunki rynkowe 
i legislacyjne -  mówi Andrzej 
Tersa, Prezes Zarządu Energa 
SA.

Całkowita moc wytwór-
cza zainstalowana w Grupie 
Energa na koniec I kwarta-
łu 2015 roku wyniosła 1,4 
GWe. Grupa wytworzyła 1,2 
TWh energii elektrycznej 
brutto, czyli o 4 proc. mniej 
niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. Spadek 
wynika głównie z mniejszej 
produkcji opartej o węgiel 
w związku z mniejszym za-
potrzebowaniem na pracę 
na rzecz Operatora Sieci 
Przesyłowej w elektrowni 
w Ostrołęce.

Energa odnotowała nato-
miast 10-procentowy wzrost 
produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, które wygene-
rowały 530 GWh. Na popra-
wę wpływ miało uruchomie-
nie w połowie 2014 r. bloku 
biomasowego w Elblągu oraz 
nowej farmy wiatrowej My-
ślino. Dzięki dobrym warun-
kom hydrologicznym więcej 
energii wyprodukowano tak-
że w przepływowych elek-
trowniach wodnych. (PR)

Bardzo dobry kwartał
PODSUMOWANIE  | W I kwartale Energa przedstawiła solidny zestaw wyników. Zysk netto wzrósł o 13 proc. a EBITDA o 7 proc. Przychody 
wyniosły 2,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok temu. Dzięki nowym instalacjom produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 10 proc., 
Grupa dostarczyła również więcej energii do swoich odbiorców.
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię 
na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę 
ogrodniczą w Gościci-
nie. Tel: 517-159-871

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

SZUKAM mieszkania do 
wynajęcia, Żukowo albo 
okolice, z dwoma poko-
jami, pilne. Tel: 883-406-
558, 509-418-346

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Fiata Sienę 
99r. Ważny przegląd i 
oc, hak, zadbany, cena 
2500zł. Tel: 512-519-708

KUPIĘ

SKUP, kasacja pojaz-
dów, sprzedaż części, 
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

FAJNA dupcia, blond 
laseczka zaprasza 
sponsorów, również sex 
telefonik, Sopot. Tel: 
516-494-912

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ZŁOTA rączka. Pomoc 
w drobnych naprawach, 
prace w ogrodzie itp. 
Tel: 728-878-404

SPRZEDAM zamrażarkę 
pingwin100 – tanio. Tel: 
517-159-871

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 
o mocy 5.5 kw oraz silnik 
7.5kw, 960 obrotów. Tel: 
601-638-877

PIEC kafl owy oddam. 
Tel: 515-411-954

SPRZEDAM beczki 
plastikowe 200 litrów, 
idealne na działkę 50 zł. 
Tel: 503-631-333

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927 

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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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W meczu o awans do strefy 
medalowej z Treflem Gdańsk 
chłopcy mieli już piłkę meczo-
wą, ale to nasi przeciwnicy oka-
zali się odporniejsi psychicznie 
i wygrali mecz 2:1. Miejsce 5 
należy uznać za bardzo dobre 
osiągnięcie, ponieważ w całym 
cyklu rozgrywek uczestniczyło 
ponad 50 zespołów z całego wo-
jewództwa pomorskiego. Dru-
ga para Patryk Sikora/Maciej 
Roda wywalczyła 12 miejsce. 
W niedzielę 10 maja do rywa-
lizacji w Lęborku przystąpiło 
12 najlepszych drużyn w kate-
gorii „trójek” i „czwórek” wy-
łonionych ze wcześniejszych 

turniejów eliminacyjnych.  
-W „trójkach” reprezentowały 
nas dwa zespoły. SPS Lębork II 
(Adrian Potocki,Jakub Roma-
nowski, Filip Lewandowski, 
Paweł Boniaszczuk) po dobrych 
spotkaniach odpadł w elimina-
cjach grupowych. SPS Lębork 
I dotarł aż do półfinału gdzie 
musiał uznać wyższość UKS 
Jasieniak Gdańsk. w meczu 
o brązowy medal i awans do 
finału ogólnopolskiego stoczy-
liśmy pasjonujący pojedynek 
z SAPS Starogard Gdański. 
Naszym chłopcom zabrakło 
trochę szczęścia i minimalnie 
ulegli drużynie ze Starogardu 

1:2. Nasza drużyna ( Łukasz Ro-
maniuk, Damian Klas, Dawid 
Wutowicz oraz Alan Olszew-
ski) pokazali wielką ambicje 
i umiejętności, do upragnionego 
awansu do turnieju w Krakowie 
zabrakło nieco szczęścia. Cały 
turniej wygrała zdecydowanie 
drużyna UKS Jasieniak Gdańsk 
przez UKS AS Koczała-relacjo-
nujeMarcin Dawidowski, trener 
z SPS Lębork.

W turnieju „czwórek” pierw-
szy zespół (Konrad Klasa, 
Jakub Klimik, Konrad Czaja, 
Jakub Groth oraz Kosma Ko-
walski) wygrał zdecydowanie 
grupę eliminacyjną i bez straty 

seta awansował do półfinału. 
W półfinale po zciężkim boju 
wygraliśmy z Treflem I Gdańsk 
2:1. W meczu finałowym spo-
tkaliśmy się z SET Starogard 
Gdańskim. Mecz był bardzo 
wyrównany i stał na bardzo wy-
sokim poziomie. Nasz zespół 
miał 3 piłki meczowe ,których 
nie wykorzystał. Zespół ze 
Starogardu wygrał ostatecznie 
2:1. Srebrne medale naszego 
zespołu oznaczały awans do 
finału ogólnopolskiego , który 
odbędzie się w lipcu w Krako-
wie. Trzecie miejsce wywalczył 
zespół UKS Suchanik Gdańsk. 
(GB)

Finały rozgrywek „Kinder+sport”
SIATKÓWKA | W sobotę 9 maja zmagania finałowe w ramach ogólnopolskich rozgrywek Minipiłki Siatkowej z cyklu „Kinder+sport” rozpoczęli 
najmłodsi chłopcy z rocznika 2004. W finale wystąpiły dwie dwójki, a najlepiej spisała się para Kacper Ziobrowski/Ksawery Ronowski.

ZAPOWIEDŹ | To będzie 
wyjątkowo atrakcyjny ko-
niec maja w gminie Nowa 
Wieś Lęborska. Na sobotę 
30 maja zapowiedziano 
piknik i atrakcje kultural-
ne, dzień później odbędzie 
się Ogólnopolski Otwarty 
Bieg Przełajowy „O Puchar 
Leśny” pamięci Tomasza 
Hopfera.

Turystyczne Dni Nowej 
Wsi Lęborskiej odbędą się 
w miejscowości Obliwice.

Sobotnie atrakcje (30 maja) 
to spacer Nordic Walking 
„zdobywamy Saharę” ( po-
czątek o 10), Piknik Forum 
Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Lęborskiego, 
Piknik Strażacki (12), Rajd 
Pojazdów Socjalistycznych 
( 12) i Turniej Piłki Plażo-

wej (13).
W sobotę rozpocznie się 

takze dwudniowy Festiwal 
Kaszubskiego Tabaczenia.
Następnego dnia ruszy na-
tomiast (o godzinie 10) 33 
edycja Ogólnopolskiego 
Otwartego Biegu Przeła-
jowego o „Puchar Leśny” 
pamięci Tomasza Hopfera. 
Organizatorzy zaplanowali 
także kolejną edycję Ogól-
nopolskiego Biegu Sołty-
sów i ViP-ów. 

Zwieńczeniem imprezy 
będzie Biesiada Ekologicz-
na, która ruszy o godzinie 
17. Wyjątkowo widowi-
skowo zapowiada się jedna 
z jej atrakcji, czyli Mistrzo-
stwa Polski w Przeciąganiu 
Ciągnika.

(GB)

Turystyczne Dni w NWL
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W bramkach 23:4. W 11 
wiosennych spotkaniach 
Pogoń zgromadziła już 28 
punktów. Kolejne druży-
ny - Gryf Słupsk i Powiśle 
Dzierzgoń ugrały po 23 
oczek. 

 
Waldemar Walkusz poukła-
dał drużynę tak, że z meczu 
na mecz jej gra wygląda 
coraz lepiej. Pogoń od 10 
spotkań nie przegrała spo-
tkania. W defensywie dru-
żyna radzi sobie bardzo 
dobrze, tylko 4 stracone 
bramki w 11 spotkaniach 
wystawiają dobre świa-
dectwo naszej obronie. Na 
początku rundy musieliśmy 
sobie radzić bez kontuzjo-
wanego filara obrony, Woj-
ciecha Musuły (kontuzja 
w 1 kolejce i 5 spotkań pau-
zy) oraz Adriana Kochan-
ka (dwie pierwsze kolejki 
pauzy). Na szczęście wszy-
scy już są w komplecie 
i z Michałem Pietrzykiem 
(1 bramka) tworzą solidny 
kolektyw. Zmiennikami są: 
Łukasz Janowicz i Krzysz-
tof Skibicki, którzy przy 
doświadczonej obronie na-
bierają nowego doświad-
czenia. Pewnym punktem 
w bramce wydaje się Mi-
chał Katzor, który zasilił 
nas zimą. Pogoń średnio 
traci bramkę co 248 minut!  

 
W pomocy podstawowym 
piłkarzem jest Gracjan 
Miszkiewicz, który jako 
jedyny z tej formacji ro-
zegrał komplet spotkań 
w pełnym wymiarze czaso-
wym. Mocną pozycje mają 
też Arkadiusz Byczkowski 
(2 bramki), Rafał Moraw-
ski oraz trójka Mateuszów: 
Wesserling, Sychowski 
(2 bramki) i Stankiewicz. 
Rola zmienników należy 
do Bartosza Haraszczuka 
i Macieja Rekowskiego, 
który w meczu z Aniołami 
zaliczył mocne wejście – 9 

W Lęborku rodzi się 
coś wielkiego
PIŁKA NOŻNA | Rewelacyjną wiosnę rozgrywa zespół seniorów Pogoni Lębork. Na czwartoli-
gowym froncie drużyna Waldemara Walkusza zanotowała 9 zwycięstw, 1 remis i tylko 1 porażkę. 

Pogoń Lębork 
– MKS Władysławowo 
2:0 (1:0) 

 
bramki: 1:0 Wojciech 
Musuła (‘31), 2:0 Sylwester 
Ilanz (‘76)  
 
Pogoń: Katzor – Wesser-
ling, Musuła, Kochanek, 
Skibicki – Byczkowski, 
Pietrzyk (‘82 Morawski), 
Miszkiewicz (‘89 Jano-
wicz), Kłos – Sychowski 
(‘61 D. Formela) – Ilanz 
(‘88 B. Rekowski)

Amator Kiełpino 
– Pogoń Lębork 0:4 (0:1) 

 
bramki: 0:1 Ilanz (’28), 
0:2 Byczkowski (’60), 0:3 
Ilanz (’63 k.-), 0:4 Pietrzyk 
(’65)  
 
Pogoń: Labuda – Stan-
kiewicz (’73 Sadowski), 
Musuła, Kochanek, Ha-
raszczuk (’16 Wesserling), 
Miszkiewicz, Pietrzyk, 
Byczkowski, Sychowski 
(’72 Rekowski M. ), Kłos 
(’62 Formela), Ilanz

Ostatnie mecze Pogoni

28 kwietnia w Koszalinie, 
a 14 maja w Wągrowcu ro-
zegrane zostały mecze Kadr 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej rocznika 2001 i 2002 
z drużynami reprezentują-
cymi Zachodniopomorski 
i Wielkopolski ZPN. We 
wszystkich tych pojedynkach 
zagrali powołani na mecze 
zawodnicy Pogoni.  

W meczu z Zachodniopo-
morskim Kadra Pomorza 
2001 wygrała 4:0, a jedną 
z bramek zdobył nasz Mate-
usz Żukowski (na zdjęciu). 
Z kolei w Wągrowcu z repre-
zentacją Wielkopolski opartej 
na zawodnikach Lecha Po-
znań padł remis 3:3. Tu także 
bramkę zdobył Żukowski, 
który jest jedynym naszym 
przedstawicielem w Kadrze 
Pomorza 2001 zdominowa-

nej przez zawodników Le-
chii i Arki. Wychowankiem 
trenera Andrzeja Małeckiego 
interesują się już skauci Legii 
Warszawa i Lechii Gdańsk.   
Z kolei w Kadrze Pomorza 
2002 z powodzeniem wy-
stępuje Nikodem Parulski 
(wychowanek trenera Rafała 
Bartoszka). Nikodem zagrał 
w zwycięskim 2:1 meczu 
z reprezentacją Zachodnio-
pomorskiego, a w przegra-
nym 3:2 meczu z Wielkopol-
ską zdobył gola.

Mateusz Żukowski 
i Nikodem Parulski 
strzelają gole 
w Kadrze Pomorza

• 23 maja 2015r. 
(sobota) godz. 15  
GOSRiT Luzino 
- Pogoń Lębork 
 
• 30 maja 2015r.
(sobota) godz. 18  
Pogoń Lębork 
– KP Starogard Gdański  
 
• 4 czerwca 2015r. 
(czwartek) godz. 17  
Wierzyca Pelplin 
- Pogoń Lębork 
 

• 7 czerwca 2015r. 
(niedziela) godz. 18  
Pogoń Lębork 
– Jantar Ustka  
 
• 13 czerwca 2015r. 
(sobota) godz. 17  
Bytovia II Bytów 
- Pogoń Lębork 
 
• 20 czerwca 2015r. 
(sobota) godz. 17  
Pogoń Lębork 
– Gryf Słupsk

Najbliższe mecze Pogoni:
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minut gry i zwycięską bramka.  
W formacji ofensywnej pew-
nym filarem jest Łukasz Kłos, 
który wspiera duet napastni-
ków Ilanz – Formela. Oboje 
walczą o podstawowe miejsce 
w składzie. Na chwile obec-
ną Ilanz strzelił 3 bramki, 
a Formela 2. Z jakim wyni-
kiem strzeleckim zakończą 
sezon nasi napastnicy do-
wiemy się za kilka kolejek.  
 
Do końca sezonu pozostało 
sześć kolejek i te sześć naj-
bliższych spotkań pokaże 
prawdziwe oblicze drużyny. 

Przyjdzie nam rywalizować 
z czołówką ligi. Mecze z Jan-
tarem Ustka, KP Starogard 
Gdański, Wierzycą Pelplin, 
rezerwami Bytovii nie będą 

należały do łatwych potyczek. 
Kibice, którzy coraz liczniej 
odwiedzają stadion wierzą, że 
passa wiosennych zwycięstw 
będzie trwała jak najdłużej.

Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans

1. Pogoń 11 28 9-1-1 23:4 +19

2. Gryf 11 23 7-2-2 30:9 +21

3. Powiśle 11 23 7-2-2 23:8 +15

4. Bytovia II 11 22 7-1-3 20:12 +8

5. Wierzyca 11 22 7-1-3 21:14 +7

Łukasz Kłos 
i Wojciech Musuła 
mają powody do 
radości. Pogoń 
wygrywa mecz za 
meczem.

IV liga tabela wiosny 2015




