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Pionierski oddział
w lęborskim szpitalu

INWESTYCJA | W poniedziałek 6 września otwarto oddział geriatryczny w Lębor-
skim szpitalu. Stworzenie szpitalnego oddziału geriatrycznego, który jest pierw-
szym takim oddziałem na Pomorzu kosztowało siedem milionów złotych.

Oddział geriatrii powstał 
na piątym piętrze szpitala, 
gdzie dobudowano część 
piętra. Podczas uroczyste-
go otwarcia, które miało 
miejsce w poniedziałek 6 
września oddano do użyt-
ku również zmodernizo-
wany oddział fizjoterapii 
lęborskiego szpitala.
Prace trwały ponad dwa 
lata a ich efektem jest 

powstanie 24-łóżkowego 
szpitalnego oddziału ge-
riatrii. W ramach inwe-
stycji oddział wyposażo-
no w nowoczesny sprzęt, 
powstały tam m.in sale 
rehabilitacyjne i krioko-
mora do leczenia niskimi 
temperaturami. Według 
zapowiedzi władz szpita-
la pacjenci oddziału będą 
korzystali także z porad 
dietetycznych, będą tam 
pracowali także psycho-
lodzy.
- Chcemy tu  leczyć pa-

cjentów w wieku 65+. 
Oferta będzie komplek-
sowa i nie ograniczy się 
tylko do leczenia medy-
kamentami i zabiegami, 
będziemy więc namawiali 
do  zmiany stylu życia, 
odżywiania, sposobu 
spędzania wolnego cza-
su - zapowiedziała Lidia 
Kodłubańska, dyrektor 
lęborskiego szpitala.
Całość inwestycji kosz-
towała około 7 milionów 
zlotych. Dofinansowa-
nie ze środków funduszu 

norwerskiego i EOG wy-
niosło około 5,5 miliona 
złotych, kwotę około 1,3 
mln pozyskano ze środ-
ków budżetu powiatu lę-
borskiego.
- Zmodernizowany oddział 
fizjoterapii zrehabilitował 
już bilsko 1200 pacjentów  
z Lęborka i okolic, prze-
szkolono także blisko 40 
osób personelu medyczne-
go -dodaje dyrektor lębor-
skiego szpitala.

Więcje na stronie 3.
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Budynek przy ulicy Łasaka oferuje łącznie 
24 lokale. Tak, jak w przypadku innych inwe-
stycji realizowanych w imieniu miasta przez 
Lęborskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Społecznego ustalono, że  12 mieszkań bę-
dzie miało status mieszkań komunalnych, 
pozostałe mają charakter komercyjny.
Na stworzenie budynku miasto pozyskało 
40% dofinansowania (750 tys. zł) z fundu-
szu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Łączny koszt mieszkań komunalnych to 1,8 
mln zł. W ramach inwestycji wybudowano 
chodniki oraz miejsca parkingowe dla 24 
pojazdów.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębior-
stwo Budowlane Marian Żmuda-Trzebia-
towski z Bytowa.  (GB)
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Nowe mieszkania komunalne
INWESTYCJA | 12 nowych mieszkań komunalnych powstało przy ulicy Łasaka w Lęborku. 
Inwestorem w imieniu miasta było Lęborskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego.

Morze odsłania relikty dziejów
ODKRYCIE | Zespół archeologów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
przeprowadził inspekcję terenową nieznanego wcześniej wraku, odsłoniętego niedaw-
no na plaży na północ od Smołdzina.

Janusz Różycki, Krzysztof 
Kurzyk i Paweł Litwinienko 
z Działu Badań Podwodnych 
ustalili, że pozostałości jed-
nostki zalegają w wydmie na 
terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego. We współpra-
cy ze służbami Parku, przy 
udziale przedstawiciela Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Gdańsku - dele-

gatura w Słupsku, dokonano 
wstępnych oględzin wraku 
i udokumentowano jego od-
krytą część dziobową.
Pobrana została też próba do 
datowania dendrochronolo-
gicznego.
- Wrak ze Smołdzina to praw-
dopodobnie pozostałość łodzi 
rybackiej z końca XIX wie-
ku lub pierwszej połowy XX 

wieku - mówi Iwona Pomian, 
kierownik Działu Badań Pod-
wodnych NMM. -Potwierdza 
to technika wykonania jed-
nostki oraz użyte materiały, 
m.in. stalowe gwoździe i śru-
by.
Być może znalezisko trafi 
w przyszłości do nowego od-
działu NMM w Łebie.   
(AK)

Już wkrótce – atrakcyjny konkurs

Portal GLE24.PL razem z firmą Leroy 
Merlin w Rumi niebawem ogłosi konkurs 
w którym do wygrania będą ciekawe na-
grody. Śledźcie nasz profil gle24.pl i portal 

gle24.pl by nie przegapić okazji do wzięcia 
udziału w zmaganiach. 
Oprócz satysfakcji z wygranej czekać będą 
na Was atrakcyjne nagrody!   (KP)
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Geriatria będzie (na razie) pusta
INWESTYCJA | Siedem milionów złotych kosztowało stworze-
nia nowoczesnego i jedynego w województwie szpitalnego 
oddziału geriatrii w Lęborku. Brak kontraktu z NFZ sprawia 
jednak, że oddział do końca roku będzie stał pusty.
Dwugodzinna uroczystość otwarcia od-
działu geriatrycznego zgromadziła samo-
rządowców, polityków i przedstawicieli 
szpitali z całego województwa. Na uro-
czystości pojawił się także Andrzej Sapiń-
ski, dawny dyrektor lęborskiego szpitala, 
który teraz pełni funkcję prezesa szpitala 
w Słupsku. Nowy oddział ma przyjmować 
pacjentów z całego województwa, otwar-
cia tak nowoczesnej placówki gratulowali 
więc także samorządowcy z sąsiednich po-
wiatów - na uroczystości pojawił się więc 
dyrektor szpitala w Wejherowie, starosta 
powiatu wejherowskiego i dyrektor szpi-
tala z Malborka. Ważnej inicjatywy gra-
tulował także burmistrz Lęborka i senator 
Kazimier Kleina, do życzeń przyłączyli się 
także przedstawiciele organizacji Praco-
dawcy Pomorza.
Pozytywny nastrój uroczystości zepsuło 
jednak wystąpienie Małgorzaty Grodzie-
wicz, dyrektora ds. medycznych w Po-
morskim Oddziale NFZ, która szczerze 
i konkretnie przyznała że dofinansowanie 
nowego oddziału będzie możliwe dopie-
ro po koniec roku, lub w roku przyszłym. 
Jako powód wskazano problemy admini-
stracyjne i prawne, które uniemożliwiają 
podpisywanie kontraktów ze szpitalami.
Oddział geriatrii powstał na piątym piętrze 

szpitala, gdzie dobudowano część piętra. 
Do dyspozycji pacjentów tego oddziału 
będą 24 łóżka i nowoczesny sprzęt, po-
wstały tam m.in sale rehabilitacyjne i krio-
komora do leczenia niskimi temperaturami. 
Lęborski oddział powstał jako pierwszy 
w województwie.
-Oznacza to, że będziemy mieli zakres 
wojewódzki i trafią do nas pacjenci także 
z ościennych powiatów. I właśnie u nas 
otrzymają kompleksową pomoc – pod-
kreśla Lidia Kodłubańska, dyrektor lę-
borskiego szpitala. - Muszę podkreślić, że 
oddział geriatrii jest w otoczeniu innych 
naszych oddziałów szalenie ważny dla 
pacjenta geriatrycznego. Mam na myśli 
takie oddziały jak psychiatryczny, ortope-
dyczny, wewnętrzny, kardiologiczny i od-
dział rehabilitacji – zarówno stacjonarnej 
jak i ambulatoryjnej. Współdziałanie tych 
wszystkich specjalistów ma powodować, 
że pacjent otrzyma wykwalifikowaną, sko-
ordynowaną i ciągłą opiekę.
Jak udało nam się ustalić - lęborski szpital 
planuje kolejne inwestycje. W najbliższym 
czasie może zostać złożony projekt na mo-
dernizację jednego z pięter na oddział psy-
chiatryczny, placówka chce stworzyć także 
teren zielony dla pacjentów i kontynuować 
program informatyzacji .    (GB)
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600 km tras dla rowerzystów
Pomysł projektu powstał 

w Departamencie Turystyki 
i Promocji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego. Projekt jest 
dedykowany samorządom 
lokalnym, które automa-
tycznie stały się jego be-
neficjentami zaś Samorząd 
Województwa Pomorskiego 
pełni funkcję inspiracyjną 
i koordynującą. 

W realizacji przedsięwzię-
cia, które stało się jednym 
z trzech strategicznych wo-
jewództwa,  w dużym stop-
niu wykorzystywana jest 
istniejąca infrastruktura tu-
rystyczna i drogowa: drogi 
publiczne o niskim natęże-
niu ruchu, drogi gruntowe, 
wały przeciwpowodziowe, 
drogi leśne, drogi miejskie 
oraz istniejące drogi rowero-
we. Adaptacja tych ciągów 
komunikacyjnych będzie 
polegać na dostosowaniu ich 
do wymagań turystyki rowe-
rowej poprzez modernizację 
lub przebudowę. Rezultatem 
projektu będą dwie długody-
stansowe, oznakowane trasy, 
których łączna długość wy-
niesie ponad 600 km. 

Na obu trasach zaprojek-
towano infrastrukturę towa-
rzyszącą w postaci miejsc 
postojowych dla rowerzy-
stów.  Ich nowoczesna ar-
chitektura będzie z jednej 
strony identyfikowalnym 
znakiem trasy a z drugiej, 
dzięki odpowiedniej kolo-

rystyce i elementom dekora-
cyjnym charakterystycznym 
w poszczególnych subregio-
nach, będzie nawiązywać do 
lokalnej tożsamości kulturo-
wej. 

Zrealizowana w ramach 
projektu infrastruktura bę-
dzie impulsem do rozwoju 
turystyki rowerowej w re-
gionie dzięki powstającej 
kompleksowej ofercie.  Klu-
czowe jest też wypracowanie 
modelu zarządzania i promo-
cji produktów turystycznych 
powstałych wzdłuż całej 
trasy. Oferta powstała dzięki 
zaangażowaniu  lokalnych 
przedsiębiorców, stowarzy-
szeń ma szansę wyróżnić 
dane szlaki, jak i całą trasę.

Pierwsza z projektowanych 
tras to międzynarodowy szlak 
rowerowy R-10, prowadzą-
cy przez kraje basenu Mo-

rza Bałtyckiego. W naszym 
województwie prowadzi 
wzdłuż Bałtyku począwszy 
od Ustki przez Łebę, Półwy-
sep Helski, Puck, Trójmia-
sto do wschodniej granicy 
województwa pomorskiego, 
gdzie łączy się  ze  Wschod-
nim Szlakiem Rowerowym -  
Green Velo. Przebiega przez 
liczne obszary cenne przy-
rodniczo (m.in. Słowiński 
Park Narodowy, Nadmorski 
Park Krajobrazowy, Park 
Krajobrazowy Mierzeja Wi-
ślana), nadmorskie kurorty 
(m.in. Ustka, Rowy, Łeba, 
Władysławowo, Jastarnia, 
Hel, Sopot, Krynica Mor-
ska) oraz miejscowości  ob-
fitujące w zabytki i obiekty 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Drugim szlakiem realizo-
wanym w ramach przedsię-
wzięcia Pomorskie Trasy Ro-

werowe jest Wiślana Trasa 
Rowerowa. Pomorska część 
jest elementem potencjalne-
go, narodowego produktu 
turystycznego, który zakła-
da wybudowanie trasy rowe-
rowej prowadzącej wzdłuż 
rzeki Wisły. Unikalną cechą 
i wyróżnikiem projektowa-
nej trasy jest możliwość  po-
prowadzenia  jej odcinków 
na wałach przeciwpowo-
dziowych. Obszar Wiślanej 
Trasy Rowerowej charakte-

ryzuje się bogatym dziedzic-
twem kulturowym opartym 
na dawnym osadnictwie tych 
ziem. Szczególnie cenne jest 
tu wiejskie budownictwo re-
gionalne, którego przykłady 
w postaci licznych domów 
podcieniowych, drewnia-
nych chat, wiatraków czy 
ryglowych i ceglanych ko-
ściółków można oglądać we 
wielu żuławskich wsiach. 
Wiślana Trasa Rowerowa 
to też niezapomniana  przy-

goda z gotykiem. Na trasie 
lub w jej bliskiej okolicy do 
zwiedzania zachęcają perły 
ceglanej, średniowiecznej 
architektury.  

Prace inwestycyjne nad 
przedsięwzięciem dopiero 
się rozpoczęły i będą trwały 
do roku 2020. Równolegle 
będą prowadzone działania 
przyczyniające się do po-
wstawania produktów tury-
stycznych i ich promocji.

Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zakłada wybu-
dowanie dwóch długodystansowych tras rowerowych z dedykowaną infrastrukturą miejsc odpoczynku dla rowerzystów. 
Przebieg tras będzie wpisywał się w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo.

O Budżecie Obywatelskim w Ratuszu
SPOTKANIE | Mieszkańcy mogli poznać szczegóły projektów do Budżetu Obywatel-
skiego i porozmawiać z ich twórcami. W Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku zor-
ganizowane otwarte spotkanie dyskusyjne podczas którego wnioskodawcy projektów zło-
żonych do Budżetu Obywatelskiego Lęborka na rok 2017 prezentowali je mieszkańcom.

Spotkanie zorganizowano 
w poniedziałek 29 sierpnia 
w Sali Rajców Urzędu Miej-
skiego w Lęborku
Wydarzenie było okazją do 
poznania wniosków i intencji 
wnioskodawców. Pojawiła się 
także możliwość zadawania 
pytań,  z czego często korzy-
stali uczestnicy spotkania.

Tegoroczna edycja BO w Lę-
borku będzie wyjątkowa 
z powodu kilku istotnych 
zmian związanych z jej re-
alizacją, które wprowadziła 
Radę Miejską.
Oprócz wcześniejszych kon-
sultacji zmieni się także ro-
dzaj zadań realizowanych 
w ramach BO, w aktualnej 

edycji wprowadzono trzy ro-
dzaje zadań - projekt, zadanie 
nieinwestycyjne, o wartości 
do 10 000 zł, mały projekt, 
zadanie inwestycyjne, o war-
tości do 40 000 zł, duży pro-
jekt, zadanie inwestycyjne, 
o wartości od 40 001 zł do 
200 000 zł.
Warto przypomnieć, że we 
wcześniejszych edycjach re-
alizowano tylko dwa rodzaje 
projektów  - małe, do kwoty 
50 tys złotych i duże, do kwo-
ty 200 tys. złotych.
Inne nowości to umożliwienie 
składania wniosków i udział 
w głosowaniu także osób, 
które ukończyły 16 rok życia 
i składanie wniosków i głoso-
wanie w formie elektronicz-
nej.   (GB)

fo
t. 

U
M

 L
ęb

or
k

Pożegnanie funkcjonariuszy OPP
RELACJA | Komendant Powiatowy Policji w Lęborku mł. insp. Jacek Kilanowski uro-
czyście pożegnał funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy w okre-
sie letnim wspierali mundurowych z Łeby podczas pełnienia służb na terenie tej nadmor-
skiej miejscowości i podziękował im za pracę. Oddelegowani do służy policjanci przez 
dwa miesiące dbali o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów.

W środę 31.08.2016 r. 
o godz. 10:00 w Łebie odby-
ło się uroczyste pożegnanie 
kilkunastu funkcjonariuszy 
Oddziału Prewencji Policji 
w Gdańsku, którzy podczas 
trwania sezonu letniego 
2016, zapewniali wsparcie 
łebskim policjantom.
Oficjalne podziękowania 
podczas uroczystego spotka-
nia, które odbyło się w Porcie 
Jachtowym Marina w Łebie 
przybyłym policjantom zło-
żył mł. insp. Jacek Kilanow-
ski Komendant Powiatowy 
Policji w Lęborku wspólnie 
z Burmistrzem Miasta Łeba 
-Andrzejem Strzechmińskim.
Sezon letni to czas wytężonej 
pracy mundurowych. Odde-

legowani do służy policjanci 
od 01 lipca do 31 sierpnia 
br., czuwali nad porządkiem 
publicznym oraz bezpieczeń-
stwem mieszkańców i tu-
rystów wypoczywających 

w nadmorskiej miejscowości. 
Przeprowadzone przez nich 
działania i akcje prewencyj-
ne miały wpływ na bezpie-
czeństwo na terenie Łeby.   
(KPP)
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Nowatorska Platforma Ofert Indeksowanych
ENERGETYKA | Energa uruchomiła pierwszą w Polsce internetową platformę dla dużych odbiorców do zarządzania zakupa-
mi energii elektrycznej. Klienci Energa Obrót tym samym zyskali narzędzie pozwalające na bezpośrednią realizację decyzji 
kiedy, w jakiej cenie i jaki procent wolumenu chcą zakupić.
Platforma Ofert Indeksowa-
nych (POI) służy klientom 
biznesowym do zamówień 
w ramach ofert indekso-
wanych cenami Towarowej 
Giełdy Energii. Za pośred-
nictwem POI mogą bezpo-
średnio uczestniczyć w pro-
cesie kontraktacji energii 
elektrycznej. Platforma daje 
odbiorcom dostęp do bie-
żących informacji na temat 
trendów cenowych na Towa-
rowej Giełdzie Energii oraz 
do aktualnych cen kontrak-
towych energii elektrycznej. 
Umożliwia również opty-
malizację transakcji poprzez 
symulacje zakupu transzy 
energii i  utworzenia wła-
snych alertów cenowych.
- Platforma Ofert Indekso-
wanych to odpowiedź na 
potrzeby zgłaszane nam 
wielokrotnie przez klientów 
biznesowych i instytucjo-
nalnych. Energa jest pierw-
szą firmą na polskim rynku, 
która oferuje im takie możli-
wości zarządzania zakupami 
energii - mówi Dariusz Kaś-
ków, prezes Zarządu Energa 

SA. –  Chcemy zwiększać 
zakres ofert i podwyższać 
jakość naszych usług. Roz-
wój portfela produktów 
i usług będzie ważną częścią 
aktualizowanej obecnie stra-
tegii, która w dużym stopniu 
koncentrować się będzie na 
kliencie, jak i na innowa-
cyjności. Już dzisiaj mamy 
ofertę  sprzedaży energii 
elektrycznej w połączeniu 
z gazem,  zarządzamy po-
pytem na energię, jesteśmy 
przygotowani, by wejść na 
rynek eMobility.
Platforma Ofert Indekso-
wanych umożliwia dostęp 
do szeregu informacji przy-
datnych klientom wielko 
wolumenowym, w tym do 
danych dotyczących ceny, 
ilości zakupionej energii 
elektrycznej oraz dostępne-
go wolumenu. Dzięki temu 
POI pozwala na bardziej 
efektywne zarządzanie za-
kupami energii elektrycz-
nej, która jest podstawą 
funkcjonowania każdego 
dużego przedsiębiorstwa. 
Cena zakupu ma kluczowe 

znaczenie dla prowadzonej 
działalności biznesowej 
i osiąganych przez dane 
przedsiębiorstwo wyni-
ków.
Klienci korzystający z POI 
otrzymają dostęp do wielu 
nowych funkcjonalności, 
w tym:
-możliwość wyliczenia 
ceny energii konwencjo-
nalnej, z uwzględnieniem 
profilu odbiorcy, po aktual-
nych   cenach energii z To-
warowej Giełdy Energii 
oraz ceny sprzedaży wraz 
z pozostałymi kosztami;
-możliwość dokonania 
symulacji zakupu tran-
szy energii i poznania jej 
wpływu na cenę końcową, 
z uwzględnieniem wszyst-
kich dokonanych dotych-
czas transakcji;
-możliwość dokonywa-
nia zakupu oraz wyceny 
w oparciu o hurtowe pro-
dukty w ujęciu rocznym, 
kwartalnym i miesięcznym;
-możliwość pełnej automa-
tyzacji zakupu energii elek-
trycznej w oparciu o okre-

śloną ilość oraz cenę;
-możliwość utworzenia aler-
tów cenowych, w ramach 
których na wskazany adres 
email przysłana jest infor-

macja dotycząca określonej 
ceny energii.
Dostęp do POI mogą uzy-
skać klienci Energa Obrót, 
którzy zawarli umowę w ra-

mach oferty indeksowanej. 
Szczegółowych informacji 
na temat POI udzielają de-
dykowani doradcy klienta 
spółki.     (BG)
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Alosza Awdiejew wystąpi w Lęborku
KONCERT | W ramach jubileuszowej tra-
sy w Lęborku zagra i zaśpiewa Alosza 
Awdiejew. Koncert odbędzie się w po-
niedziałek, 3 października 2016 roku. 
Początek o godzinie 19:00. Bilety w ce-
nie 45 złotych dostępne są w Kasie Kina 
przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w CIT „Bra-
ma Kaszubskiego Pierścienia”.Organi-
zatorem występu jest Agencja Opus Art. 
Współorganizacja – LCK „Fregata”
Alosza Awdiejew to czło-
wiek-instytucja, człowiek-
orkiestra. Człowiek kultury 
i nauki. Jest wyjątkowym 
artystą estradowym i jedno-
cześnie wybitnym naukow-
cem – profesorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Do 
tego para się aktorstwem 
filmowym, pisze popularne 
felietony, tłumaczy poezję.
Rosjanin z polskim obywa-
telstwem, który przybył do 
Krakowa, po raz pierwszy 
w 1967 r. Mówi o sobie: 
jestem Polakiem z wyboru 
i dodaje przewrotnie, że to 
bardziej komfortowo niż 
być kimkolwiek z przymu-
su. Urodził się w Stawropo-
lu (wtedy Woroszyłowsk), 
na północnym Kaukazie 
w 1940 r. Już w dzieciństwie 

zaczął występować publicz-
nie śpiewając wraz z matką 
na amatorskich koncertach. 
Ukończył średnią szko-
łę muzyczną w Moskwie, 
gdzie osiadł na stałe i pro-
wadził amatorskie chóry.
Później studiował angli-
stykę na Uniwersytecie 
Moskiewskim. W tym cza-
sie występował w kabare-
tach studenckich, w teatrze 
i uprawiał pantomimę. Na 
drugim roku studiów uzy-
skał stypendium Radia 
Moskiewskiego i rozpoczął 
studia na filologii polskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Tak zaczęła się przygo-
da z Polską, która z czasem 
przemieniła się w drogę ży-
cia trwającą do dziś.
(BG) fo
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Festiwalowe repliki we Fregacie
ZAPOWIEDŹ | Repliki 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni są imprezą, która już po raz 
piąty zagości w kalendarzu wydarzeń filmowych organizowanych w LCK „Frega-
ta”. Lęborska publiczność ma szansę obejrzeć wyselekcjonowane tytuły ubiegają-
ce się o Złote Lwy – główną nagrodę gdyńskiego festiwalu.

- W Lęborku będzie-
my mogli obejrzeć pięć 
tytułów startujących 
w konkursie głównym – 
mówi Paweł Piwka, dy-
rektor LCK „Fregata”. 
- Dla naszego kina to 
ogromne wyróżnienie,  
że już piąty rok z rzędu 
jesteśmy częścią naj-
ważniejszego polskiego 
festiwalu filmowego.
41. Festiwal Filmowy 
w Gdyni to największa 
impreza filmowa w Pol-
sce i jedyna, która na 
tak wielką skalę promu-
je polską kinematogra-
fię. Co roku o Wielką 
Nagrodę Złotych Lwów 
walczą w Gdyni najnow-
sze polskie filmy. Festi-
wal w Gdyni to przede 
wszystkim wizytówka 
polskiego kina - naj-
lepsze filmy roku, naj-
ważniejsi twórcy i naj-
gorętsze tematy. Seanse 
festiwalowe w Lębor-
ku będą odbywały się 
w tym samym czasie, co 
w Gdyni, czyli od 19 do 

23 września. Równolegle 
z pokazami festiwalowy-
mi we „Fregacie” już po 
raz szósty będzie można 
skorzystać z bezpłatne-
go przeglądu filmów dla 
dzieci pod hasłem „Gdynia 
Dzieciom”. (BG)

Rezerwacje na festiwa-
lowe filmy są przyjmo-
wane od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 
10 do 15 pod numerem 

telefonu 59 8622-530.

CeNy BILetóW:
Planeta singli, Na gra-
nicy, Czerwony pająk 
i Zjednoczone stany 

miłości – 10 PLN

Sługi boże
normalny – 13 PLN, 

ulgowy – 12 PLN

Smoleńsk
Polska/ Dramat/ 120 minut

10 kwietnia 2010 roku rządowy 
samolot Tupolew 154 z Prezy-
dentem RPLechem Kaczyńskimi 
towarzyszącymi mu 95 osobami 
– członkami oficjalnej delegacji 
zmierzającej do Katynia – ulega 
katastrofie w Smoleńsku. Wszy-
scy pasażerowie giną na miejscu. 
Tragedia wywołuje ogromne 
poruszenie w Polsce i na świecie. 
Nina (Beata Fido) – dziennikarka 
pracująca dla dużej, komercyjnej 
stacji telewizyjnej – próbuje 
dowiedzieć się, jakie były powo-
dy katastrofy. Tropy prowadzą 
między innymi do dramatycznej 
wyprawy Lecha Kaczyńskiego 
do ogarniętej wojną Gruzji, 
której celem było powstrzymanie 
inwazji wojsk rosyjskich na Tbilisi 
w sierpniu 2008 roku. Z każdą 
kolejną godziną dziennikarskiego 
śledztwa Nina przekonuje się, 
że prawda jest o wiele bardziej 
złożona, niż mogłoby się na 
pierwszy rzut oka wydawać…

Jak zostać kotem
Chiny, Francja / Komedia / 
90 minut

Uzależniony od pracy biznesmen 
prowadzi bardzo stresujące 
życie. Pewnego dnia, w wyniku 
zaskakującego wypadku, zostaje 
uwięziony… w ciele domowego 
kota, należącego do jego własnej 
rodziny. Niezwykła przemiana 
doprowadzi do serii zdumiewa-
jących wydarzeń, a bohater na 
własnej skórze sprawdzi trafność 
powiedzenia mówiącego, że… 
koty mają dziewięć żyć.

Czwartek, 08.09.2016
18:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda
20:00 – Boska Florence

Piątek, 09.09.2016
16:00 – Smoleńsk - PREMIERA
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

Sobota, 10.09.2016
16:00 – Smoleńsk 
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

Niedziela, 11.09.2016
16:00 – Smoleńsk 
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

PoNiedziałek, 12.09.2016
Kino nieczynne

wtorek, 13.09.2016
16:00 – Smoleńsk 
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

Środa, 14.09.2016
16:00 – Smoleńsk 
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

Czwartek, 15.09.2016
16:00 – Smoleńsk 
18:15 – Jak zostać kotem
20:00 – Smoleńsk

Piątek, 16.09.2016
15:45 – Smoleńsk 
18:00 – Smoleńsk
20:15 – Śmietanka towarzyska

Sobota, 17.09.2016
15:45 – Smoleńsk 
18:00 – Smoleńsk
20:15 – Śmietanka towarzyska

Niedziela, 18.09.2016
15:45 – Smoleńsk 
18:00 – Smoleńsk
20:15 – Śmietanka towarzyska

PoNiedziałek, 19.09.2016
17:45 – Smoleńsk
20:00 – Planeta singli 

wtorek, 20.09.2016
17:45 – Smoleńsk
20:00 – Na granicy

Środa, 21.09.2016
17:45 – Smoleńsk
20:00 – Czerwony pająk

Czwartek, 22.09.2016
17:45 – Smoleńsk
20:00 – Zjednoczone stany miłości

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



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

SPrZEDAm łąkę 12600m, Rumia 
200 m od ulicy Różanej. Media 
obok na działce, cena 160 tys. Tel: 
501-831-702

SPrZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, 

jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
340 tys. Tel: 519-399-162

SPrZEDAm mieszkanie w Żuko-
wie, własnościowe, 3 pokoje, 2 
piętro 64m2, cena 225 tys. zł, bli-
sko komunikacja do Trójmiasta, 
Tel: 502-543-091

SPrZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPrZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPrZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA
JEStEm zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

BIurO Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbie-

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZuKASZ 
PrACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

OGŁOSZENIA 
W rAmCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

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

WYKAZ KAtEGOrII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

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

reDaktor NaCZeLNY: 
Piotr Ruszewski 
DYrektor HaNDLowY: 
Rafał Laskowski
DZieNNikarZe: Grzegorz Bryszewski, 

Rafał Korbut
skŁaD: Jacek Wiśniewski

sekretarZ Ds. 
aDmiNistraCYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl
Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issN 2084-6274
wYDawNiCtwo
NORDAPRESS PPHU, 

84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

biuro ogŁosZeŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

biuro rekLam
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 
tel. 793 311 155
Druk Express Media, Bydgoszcz
NakŁaD 10 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

reDakCJa gDaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,

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

ramy dokumenty od klientów 
z Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrze-
bietke@gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

POżYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

PrOfESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KOtŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPrZEDAm kanapę rozsuwaną, 
Wejherowo. Tel: 570-632-747

SPrZEDAm gazowy grzejnik 

wody przepływowej Ariston Jun-
kiers, cena 120 zł. Tel: 510-501-
955

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

SPrZEDAm drewno opałowe: 
buk, dąb, brzoza. Tel: 500-640-
327

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

SPrZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

SPrZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

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

SPrZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOtA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPrZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPrZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPrZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPrZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL

PROWADZISZ BIZNeS?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

eXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

REKLAMA                                            15/2016/GM

Najważniejsze informacje
z całego powiatu 
lęborskiego!



Lp. Nazwa drużyny m PKt

1  Elana Toruń 5 10

2  Jarota Jarocin 5 10

3  Bałtyk Gdynia 5 10

4  Sokół Kleczew 5 9

5  Lech II  Poznań 4 9

6  Chemik Bydgoszcz 5 9

7  Gwardia Koszalin 4 8

8  Pogoń Lębork 5 7

9  KS Chwaszczyno 5 7

10  Wda Świecie 5 7

11  GKS Przodkowo 5 6

12  Świt Skolwin (Szczecin) 5 6

13  KKS 1925 Kalisz 5 6

14  Vineta Wolin 5 5

15  Górnik Konin 5 4

16  Pogoń II  Szczecin 5 4

17  Leśnik Manowo 5 3

18  Polonia Środa Wielkopolska 5 2

Pogoń w III lidze daje radę
PIŁKA NOŻNA | 8. miejsce w tabeli po 5. kolejkach III ligi zaj-
muje drużyna Pogoni Lębork. Po słabszym początku drużyna 
Waldemara Walkusza wskoczyła na właściwy tor, a w ostat-
nich 3 meczach zdobyła 7 punktów. Wyniki i styl jaki prezen-
tuje beniaminek z Lęborka jest budujący. W sobotę kolejna 
szansa na punkty z Chemikiem Bydgoszcz.
Awans drużyny Pogoni do III ligi zbiegł się 
z jej reformą. Z ośmiu grup III ligi ostały 
się cztery. Oznaczało to, że status trzecio-
ligowców utrzymały tylko zespoły z miejsc 
1-7. Liga jest mocna jak nigdy, a ton roz-
grywek w grupie II jak na razie narzuca 
Elana Toruń, Jarota Jarocin, Bałtyk Gdynia 
czy rezerwy Lecha Poznań. 
Pogoń w tym towarzystwie odnalazła się 
bardzo szybko. Po przegranym debiucie 
z KKS Kalisz i Sokołem Kleczew druży-
na w Lęborku zapunktowała z Leśnikiem 
Manowo 2:0 (bramki Pytlaka i Kłosa), a we 
wtorek 30.08 przywiozła bardzo cenne 
punkty z Konina. Mecz z Górnikiem, by-
łym finalistą Pucharu Polski rozstrzygnął 
w 33 minucie Maciej Wardziński. Pogo-
niści pokazali dużo walki, mądrą taktykę 
i wygrali 1:0. 
W ostatniej kolejce do Lęborka przyjechał 
Świt Skolwin. Śmiało można napisać, że 
to będzie jedno z tych spotkań, które ki-
bice będą wspominać po latach. Trzy razy 
Pogoń obejmowała prowadzenie w meczu, 
podczas którego to goście częściej posiada-
li inicjatywę. Kiedy przewagę mieli przy-

jezdni i tylko Labuda uchronił Pogoń przed 
stratą gola. Indywidualny popis i kunszt 
Fabiana Słowińskiego otworzył prowadze-
nie. Wyrównanie padło szybko, ale jeszcze 
przed przerwą po dośrodkowaniu Kłosa 
głową trafił Mateusz Wachowiak. Tuż po 
wznowieniu dwóch zawodników gości 
wyprowadziło koronkową akcję środkiem 
i do przerwy był remis. Na kwadrans przed 
końcem Wachowiak odzyskał prowadzenie, 
ale nie udało się go dowieźć, bo także go-
ściom, już w doliczonym czasie gry dopisa-
ło szczęście. To była ostatnia akcja meczu, 
po której Świt zdobył gola, a Mateusz Sy-
chowski obejrzał czerwony kartonik.
Po meczu trener Waldemar Walkusz nie krył 
zawodu, ale uszanował punkt z 4. drużyną 
III ligi z zeszłego sezonu. Przypomniał też, 
że rosnąca frekwencja na stadionie przy 
ul. Kusocińskiego to zasługa wyników jak 
i efektownej gry  drużyny: - Patrząc na te 
wszystkie mecze w Lęborku to jest na nich 
bardzo ciekawie. Dużo akcji, dużo goli. 
Dziś było ich aż sześć, z Leśnikiem dwie, 
z Kaliszem pięć. Myślę, że jest po co cho-
dzić na lęborski stadion. Mateusz Wachowiak w meczu ze Świtem Skolwin strzelił dwie bramki
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Szkółka Pogoni zaprasza chłopców 2008, 2009 i 2010
PIŁKA NOŻNA | W piątek  9 września, oraz 13 i 16 września  o godz. 16.30 w Lęborku na Stadionie Miejskim 
przy ul. Kusocińskiego zapraszamy na treningi naborowe piłkarskiej "Szkółki Pogoni". Na treningi pokazowe 
zapraszamy chłopców rocznika 2008, 2009 i 2010.

Zajęcia sportowe po okiem wykwalifikowanych 
trenerów odbywać się będą we wtorki i piąt-
ki w godz. 16.30-17.45 najpierw na stadio-
nie, a w kolejnych miesiącach na sali sportowej.  
 
- „Szkółka Pogoni” jak sami mówimy to takie pił-
karskie przedszkole i pierwszy krok w przygodzie 
z piłką. Pierwsze miesiące to dużo zajęć ogól-
nosportowych, koordynacyjnych, integrujących 

grupę, choć nie zabraknie oczywiście ćwiczeń 
typowo piłkarskich. Warto spróbować. Do dys-
pozycji mamy nowoczesne boisko, fajnych trene-
rów, warto skorzystać z naszej oferty - mówi Ma-
rek Piotrowski, prezes sekcji piłki nożnej Pogoni.  
 
Zapisy do „Szkółki Pogoni” za pomocą specjalnego 
formularza do pobrania na stronie www.szkolkapo-
goni.pl

NAJBLIżSZE mECZE POGONI:
10 września 2016 (sobota) g. 17 

Pogoń Lębork
 - 

Chemik Bydgoszcz
  
25 września 2016 (niedziela) g. 16 

Pogoń Lębork
- 

Elana Toruń 


