
Umowa na zakup nowego, niskoemisyjnego 
taboru autobusowego została podpisana. 

Na ulice miasta wyjedzie 5 „Solarisów”.
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Młody mężczyzna podej-
rzany o atak z nożem na 
swojego znajomego, został 
zatrzymany.
W nocy, 23 stycznia dyżurny lę-
borskiej komendy został poinfor-
mowany o tym, że do szpitala trafił 
młody mężczyzna z ranami kłutymi na 
ciele. Natychmiast na miejsce pojechali 
policjanci, którzy wstępnie ustalili, że do 
zdarzenia doszło w rejonie ul. Sienkie-
wicza w Lęborku. Ze wstępnych infor-
macji wynikało, że 34-letni mieszkaniec 
Lęborka, podczas sprzeczki ze znanym 
mu osobiście 19-letnim mieszkańcem 
Lęborka, ugodził go kilkukrotnie no-
żem, po czym uciekł. Natychmiast wsz-
częto poszukiwania za mężczyzną.
Na miejscu, gdzie doszło do zdarzenia 
kilka godzin pracowali policjanci z tech-
nikiem kryminalistyki, zabezpieczając 
ślady. Nad ranem policjanci lęborskiej 
komendy zatrzymali mężczyznę i do-
prowadzili go do komendy w Lęborku. 

Młody mężczyzna 
podejrzany o atak 
z nożem na swo-
jego znajomego, 
został zatrzymany.

Został on przesłucha-
ny i usłyszał zarzut 
usiłowania zabójstwa.
Podejrzanego męż-
czyznę policjanci prze-
wieźli do Prokuratury 

w Lęborku, gdzie Proku-
rator na podstawie zebranego przez Po-
licje materiału dowodowego przedstawił 
mu zarzut usiłowania zabójstwa. Tego sa-
mego dnia Sąd Rejonowy w Lęborku na 
wniosek Policji i Prokuratora zastosował 
wobec mężczyzny tymczasowy areszt 
pozbawienia wolności. Za przestępstwo 
którego dopuścił się 34-latek, grozi mu 
kara od 8 lat pozbawienia wolności do 
dożywocia. AD

Policja poszukuje Micha-
ła Klawikowskiego.
Sąd Rejonowy w Pile wy-
dał list gończy za poszu-
kiwanym Michałem Kla-
wikowskim. Mężczyźnie 
zarzuca się przestępstwo 
przeciwko działalności 
instytucji państwowych 
oraz samorządu teryto-
rialnego. Ostatni adres 
zamieszkania Michała to 
Lębork.
Osoby znające miejsce 
pobytu Michała Klawi-
kowskiego proszone są 
o kontakt z najbliższą 
jednostką Policji 997 lub 
z KPP w Lęborku pod nr 
tel.: 59 863 48 56 lub 59 
863 48 22. Za ukrywanie 
osoby poszukiwanej lub 
pomaganie jej, grozi kara 
do 5 lat pozbawienia 
wolności. AD

listem gończym
Poszukiwany

Na drogach jest wyjątko-
wo ślisko, o czym przeko-
nał się kierowca jadący 
przez Żelazkowo.
Przed godziną 9:00, 18 
stycznia za miejscowością 
Żelazkowo (gm. Nowa 
Wieś Lęborska) doszło 
do wypadku drogowego. 
Kierujący samocho-
dem osobowym stracił 
panowanie nad pojaz-
dem i z impetem uderzył 
w drzewo. Nieprzytomny 
z obrażeniami ciała został 
przetransportowany ka-
retką do szpitala. AD

Stracił 
Panowanie

Do zdarzenia doszło po godzinie 14:00, 
11 stycznia tuż obok przedszkola. Na 
miejsce natychmiast przyjechały dwa 
zastępy JRG Lębork oraz jeden zastęp 
OSP z Nowej Wsi Lęborskiej. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz 
podali prądy wody zza osłony na pło-
nący samochód, ponieważ istniało re-
alne ryzyko wybuchu butli gazowych 
znajdujących się w kempingu.
Sytuację udało się opanować. Samo-
chód kempingowy został jednak do-
szczętnie spalony. W wyniku pożaru 
nikt nie ucierpiał. AD

Na ul. Jagiellońskiej doszło do pożaru samochodu kem-pingowego. Pojazd spłonął doszczętnie.

Strażacy ponownie interweniowali do pożaru sadzy 
w przewodzie kominowym.
Do pożaru komina doszło wczesnym rankiem, 12 
stycznia w domu wielorodzinnym przy ulicy Roszarni-
czej w Lęborku. W działaniach brały udział trzy zastępy 
z JRG Lębork oraz jeden zastęp OSP w Lęborku. 
Strażacy ugasili pożar oraz sprawdzili pomieszczenia 
mieszkalne detektorem wielogazowym na zawartość 
tlenku węgla (czadu). AD
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W Sali Rajców w Urzędzie 
Miejskim w Lęborku pod-
pisano umowę na zakup 5 
nowych fabrycznie auto-
busów. Umowę podpisa-
li Mirosław Siergiej, Dyrek-
tor Zarządu Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej w Lęborku 
oraz Adam Milewski, Dyrek-
tor Sprzedaży Regionu Pół-
nocnego - Kraj w spółce So-
laris Bus & Coach S.A.
Autobusy będą docierać 
do Lęborka sukcesywnie. 
Pierwsze dwa pojazdy poja-
wią się pod koniec listopada 
jeszcze w tym roku. Kolejny 
autobus przyjedzie pod ko-
niec marca 2019 roku. Ostat-
nie dwa zobaczymy pod ko-
niec sierpnia 2019 roku. 
- Na dzień dzisiejszy ZKM 
w Lęborku dysponuje 10 au-
tobusami. Najstarsze mają 
ponad 22 lata, więc czas je 
w końcu wymienić. Muszę 
przyznać, że to największy 
zakup inwestycyjny w histo-
rii spółki. W ciągu 2 lat wy-
mienimy połowę naszego 

obecnego taboru. Cieszy-
my się, że autobusy zostaną 
dostarczone przez polskie-
go producenta - mówił Mi-
rosław Siergiej, Dyrektor Za-
rządu Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Lęborku.
Autobusy ZKM w Lębor-
ku rocznie pokonują po-
nad 450 tys. km. W tym sa-
mym czasie przez ich po-
kłady „przewija” się prawie 
1.100.000 pasażerów. Nowy 
Solaris Urbino 10,5 oraz So-
laris Urbino 12 mają spełnić 
ich największe oczekiwania.

Nowy SolARiS 
URbiNo 10,5 

DlA ZKM lęboRK 

W zamówionym modelu 
zamontowano silnik Cum-
mins ISB 6.7 o mocy 204 kW, 
który spełnia restrykcyjną 
normę emisji spalin Euro 6. 
Mimo swoich niewielkich 
rozmiarów, autobus z po-
wodzeniem poradzi sobie 
także na trasach o więk-

szym natężeniu ruchu pa-
sażerskiego, oferując aż 24 
miejsca siedzące, z czego 
9 dostępnych jest z niskiej 
podłogi. W pojeździe wbu-
dowana będzie linia detek-
cyjna i system informowa-
nia o pożarze silnika, zwięk-
szające bezpieczeństwo pa-
sażerów. Wysoki komfort 
jazdy pasażerom gwarantu-
je z kolei wydajna klimaty-
zacja, nowoczesne światła 
LED i gniazda USB do łado-
wania urządzeń mobilnych, 
które zostały umieszczone 
na poręczach dla pasaże-
rów.

Nowy SolARiS 
URbiNo 12 

DlA ZKM lęboRK 

Nowy Solaris Urbino 12 to 
w pełni niskopodłogowy 
autobus o długości dwu-
nastu metrów. Pojazdy za-
mówione przez ZKM Lę-
bork napędzane będą silni-
kiem DAF / PACCAR o mocy 

210 kW połączonym z auto-
matyczną skrzynią biegów 
ZF 6. W środku będzie miał 
34 miejsca siedzące, z cze-
go 19 dostępnych z niskiej 
podłogi. Całość oświetle-
nia zewnętrznego oraz we-
wnętrznego wykonana zo-
stanie w ekologicznej i eko-
nomicznej technologii LED. 
W pojeździe wbudowa-
na będzie linia detekcyj-
na i system informowania 
o pożarze silnika, zwiększa-
jące bezpieczeństwo pasa-
żerów. W kabinie kierowcy 
oraz przestrzeni pasażer-
skiej zostanie zamontowa-
na klimatyzacja. W autobu-
sach znajdą się także gniaz-
da USB, dzięki którym pa-
sażerowie będą mogli na-
ładować swoje urządzenia 
mobilne. Autobusy Urbino 
12 zamówione przez ZKM 
Lębork będą miały drzwi 
w układzie 1-2-0. 
Całkowita cena ofertowa 
wynosi 5 463 945,00 zł brut-
to. AD

Nowy tabor 
autobusowy
lęboRK | Umowa na zakUp nowego, niskoemisyjnego taborU aUtobUsowego 
została podpisana. na Ulice miasta wyjedzie 5 „solarisów”.

Inwestycja w ścisłym historycz-
nym centrum miasta prowadzo-
na jest w ramach projektu „Skarby 
Lęborka – ukazanie dziedzictwa 
kulturowego miasta przez odra-
towanie i wyeksponowanie ele-
mentów zabytkowego centrum”.
Po zerwaniu przez wykonaw-
cę robót asfaltowej nawierzch-
ni do pracy przystąpili pracowni-
cy Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji. Korzy-
stając remontu ulicy planują oni 
wymienić przyłącza wodociągo-
we, odcinek wodociągu pod ulicą 
oraz odbudować studnie kanali-
zacyjne. Swoje prace moderniza-
cyjne równoległe prowadzą także 
energetycy i gazownicy.
Zakres prac w projekcie „Skarby 
Lęborka” obejmuje przebudowę 
jezdni i chodników ulicy Waryń-

Wykopy na Waryńskiego
lęboRK: Ulica waryńskiego w lęborkU została wy-
łączona z rUchU. prace idą pełną parą.

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Lęborku pod-
sumowali ilość i charakter 
zgłoszeń na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa w 
2017 roku. Odnotowano na 
niej 590 zgłoszeń, z czego 
342 zgłoszenia zostały przez 
mundurowych potwierdzo-
ne. 
Sygnały naniesione przez 
mieszkańców pow. lębor-
skiego na Mapę, policjanci 
sprawdzają i weryfikują. 
Wiele sygnałów podlega 
nadal weryfikacji, a patrole 
sprawdzają wskazane miej-
sce po kilka razy.
Spośród potwierdzonych 
zgłoszeń najwięcej doty-
czyło przekroczenia pręd-
kości - było ich 209, z czego 
policjanci potwierdzili 145. 
Nieprawidłowego parko-
wania – z 60 zgłoszeń po-
twierdzono 34 oraz spoży-
wania alkoholu w miejscach 
niedozwolonych - na 158 
zgłoszeń potwierdzono 102 
przypadki. Potwierdzone 
zgłoszenia mają swój dal-
szy ciąg i konsekwencje. W 
tych przypadkach policjanci 
stosowali pouczenia, ale nie 
obyło się też bez mandatów 
karnych. O przypadkach 
złej organizacji ruchu (8 po-
twierdzonych zgłoszeń) czy 
też niewłaściwej infrastruk-
tury, mundurowi informo-
wali zarządców dróg.

W wyniku zgłoszeń na 
KMZB w parku „Żwirki i Wi-
gury” w Lęborku wyelimino-

wano wskazywany tam pro-
blem spożywania alkoholu 
w miejscu niedozwolonym. 
Jest to zauważalne poprzez 
brak interwencji w tym 
miejscu oraz brak kolejnych 
naniesionych zagrożeń na 
KMZB. Ponad to na skrzyżo-
waniu dróg W-212 i W-214 
w Lęborku, tj. na skrzyżowa-
niu ul. Kaszubskiej z ul. Krzy-
woustego zostało wskazane 
zagrożenie w postaci „Nie-
właściwej infrastruktury 
drogowej”, która miała prze-
jawiać się złym ustawieniem 
znaku informacyjnego. W 
związku ze wskazanym za-
grożeniem sporządzono wy-
stąpienie do zarządcy drogi 
o prawidłowe ustawienie 
znaku w celu wyeliminowa-
nia zagrożenia. Znak został 
ustawiony prawidłowo. Ko-
lejną wyeliminowaną nie-
prawidłowością na terenie 
Lęborka było zgłoszenie do-
tyczące „bezdomności” na 
jednym z osiedli w Lęborku. 
Na miejsce skierowany zo-
stał dzielnicowy tego rejonu 
służbowego, który w roz-
mowie z mieszkańcami fak-
tycznie potwierdził miejsce 
przebywania bezdomnego 
mężczyzny w pomieszcze-
niach piwnicznych wskazy-
wanego bloku. Dzielnicowy 
w rozmowie z bezdomnym 
poinformował go o możli-
wości skorzystania z Noc-
legowni w Lęborku, na co 
mężczyzna przystał. 

AD

skiego od mostu na rzece Łe-
bie do ulicy Długosza. Na 32-
metrowym odcinku od mostu 
do granic linii średniowiecz-
nych obwarowań miejskich 
jezdnia będzie asfaltowa. 
Dłuższy, 100-metrowy odci-
nek jezdni i chodnika w kie-
runku Placu Pokoju tak jak 
wyremontowane w poprzed-
nich latach ulice w centrum 
miasta zyska nawierzchnię 
z wysokiej jakości kostki gra-
nitowej. W ramach inwesty-
cji postawionych zostanie 8 
nowych latarń ozdobnych. 
W II etapie prac przebudo-
wany zostanie most przez Ka-

nał Młyński. Drewniana i wy-
eksploatowana jezdnia mo-
stu wymagała już remontu. 
Dzięki żelbetowej płycie po-
mostowej i nowej nawierzch-
ni zniknie obecne ogranicze-
nie tonażu do 5 ton.
Wszystkie roboty drogowe 
i mostowe mają zakończyć 
się do 31 maja. Koszt inwe-
stycji wynosi 1 mln 321 tys. 
zł. AD

590 wykroczeń
lęboRK | opUblikowano zaskakUjące staty-
styki wykroczeń, zgłoszonych przez miesz-
kańców pow. lęborskiego w 2017 rokU.

fb.com/gle24

Codziennie 
nowe informacje
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Miesięcznik „Perspektywy” 
opublikował ranking najlep-
szych szkół ponadgimna-
zjalnych. W tym roku w ran-
kingu znalazło się 500 lice-
ów z całej Polski. Szkoły te 
były oceniane poprzez: suk-
cesy w olimpiadach, wyni-

ki matur z przedmiotów do-
datkowych i wyniki matur 
z przedmiotów obowiązko-
wych. „Pod lupę” wzięto tak-
że 300 techników z różnych 
zakątków kraju. Tutaj ocenie 
podlegały: sukcesy w olim-
piadach, wyniki egzaminu 

zawodowego, wyniki ma-
tur z przedmiotów dodatko-
wych i obowiązkowych. 
W rankingu liceów na 308. 
miejscu znalazło się I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego z Lęborka. 
Szkoła ta stanęła tym samym 

na 19. miejscu na tle innych 
szkół woj. pomorskiego.
Do rankingu najlepszych li-
ceów nie zakwalifikowała się 
żadna inna szkoła z pow. lę-
borskiego. Techników z tego 
regionu również brak w ran-
kingu. AD

LO z Lęborka 
wśród najlepszych
lęboRK | opUblikowano ranking najlepszych szkół średnich w polsce. 
wśród nich liceUm z lęborka.
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W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci w trakcie ferii zimo-
wych, policjantka z lębor-
skiej komendy wspólnie 
z dzielnicowymi spotyka-
ją się z dziećmi klas pierw-
szych w ramach projektu 
edukacyjnego „Uczę się Bez-
pieczeństwa – Bezpieczny 
w czasie ferii”. 
W trakcie spotkań policjan-
ci przypominają najmłod-
szym istotne kwestie zwią-
zane z ich bezpieczeństwem 
szczególnie zimą. Funkcjo-
nariusze wyjaśniają dzie-
ciom, jakie formy zabawy na 
świeżym powietrzu mogą 
przynieść im wiele radości 
bez wyrządzenia sobie czy 
innym krzywdy, jak należy 
zachowywać się w pobliżu 
ulic o zwiększonym natęże-
niu ruchu i nad zamarznię-

tą wodą oraz jak ważne jest 
używanie elementów od-
blaskowych na drodze. Opo-
wiedzieli też o formach cy-
berprzemocy i konsekwen-
cjach jej stosowania, jak też 
zasadach zachowania się 
w przypadku kontaktu z nie-
znajomymi osobami.
Na koniec spotkania wszyst-
kie dzieci otrzymały od po-
licjantów gadżety profilak-
tyczne w postaci lampek, 
które na pewno przyczynią 
się do zwiększenia ich wi-
doczności. Wszystkie dzieci 
biorą czynny udział w spo-
tkaniach, a kontakt z poli-
cjantami sprawia im bardzo 
dużo radości. Chętnie odpo-
wiadają na zadawane pyta-
nia i posiadają dużą widzę 
z zakresu bezpieczeństwa.

AD

Bezpiecznie w ferie

lęboRK | policjanci przed feriami rozdają 
dzieciom odblaskowe lampki.
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W bibliotece nie tylko moż-
na wypożyczać książki, do-
kształcać się intelektualnie, 
ale również odbyć niezwy-
kłą przemianę dla ciała i du-
cha, niczym ze znanych pro-
gramów telewizyjnych.
Panie, które wraz z począt-
kiem roku chcą dokonać 
zmian w swoim wyglądzie, 
powinny skorzystać z czwar-
tego cyklu Warsztatów Pięk-
na, organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Lęborku. 
- Warsztaty są bardzo popu-
larne. Panie przychodzą róż-
nymi grupami. Czasem to 
koleżanki z pracy, z sąsiedz-
twa, a innym razem mama 
z córką. Przedział wiekowy 
jest bardzo zróżnicowany, 

Chcesz metamorfozy?
lęboRK | dyskUsje o stylU, makijażU i fryzUrach. dzielenie się porada-
mi i świetna zabawa. tak właśnie będą wyglądać warsztaty piękna.

innymi naukę porządkowania 
szafy, znalezienie własnego sty-
lu i określenie typu urody. Panie 
będą dobierać fryzury i dodat-
ki do kształtu twarzy. Te najbar-
dziej wytrwałe i zmotywowane 
uczestniczki kończą Warsztaty 
Piękna nie tylko z wiedzą teore-
tyczną...
- Podczas II edycji wyłoniłyśmy 
kandydatkę do metamorfo-
zy. Pani Dorota Jelińska wzięła 
udział we wszystkich spotkań 
i wykazała się największą mo-
tywacją do przemiany. Przez 4 
miesiące pracowała z dietety-
kiem, który ułożył jej plan tre-
ningowy i dietę. Razem ze mną 
Pani Dorota układała stylizacje i 
robiła porządki w szafie. Oczy-
wiście całość przemiany jest dla 
kandydatki darmowa - dodaje 
Aleksandra Werenczuk-Hinc.
Pierwsze spotkanie IV edycji 
Warsztatów Piękna odbędzie się 
już 8 lutego w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Lęborku. Chęć 
uczestnictwa należy wcześniej 
potwierdzić zapisem. AD

więc jest z kim porozmawiać. 
Na pierwszym zebraniu zawsze 
robię jakąś grę integracyjną. 
Przecież nie tylko się uczymy i 
dzielimy poradami, ale również 

świetnie bawimy i poznajemy 
nawzajem - mówi stylistka i or-
ganizatorka warsztatów, Alek-
sandra Werenczuk-Hinc.
Warsztaty mają na celu między 
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Wraz z nowym rozkładem jazdy od dnia 10 grudnia obsługę 
pociągów kursujących pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem 
przejęła spółka PolRegio. Wcześniej pasażerów woziła SKM, 
a bilet na tej trasie kosztował 10,50 zł. 
Zmiana przewoźnika wywołała falę negatywnych komen-
tarzy, głównie ze względu na wzrost cen biletów (13,50 zł) 
i koszt przewozów roweru - 7 zł niezależnie od długości tra-
sy. Krótko więc po tych wydarzeniach, bo 15 grudnia, spół-
ka PolRegio przedstawiła swoim pasażerom nową ofertę - 
Bilet Dobrych Relacji. Od tej pory za podróż na odcinku Lę-
bork-Słupsk pasażerowie płacą 9,80 zł.
- Chcieliśmy po prostu się wyróżnić, wyjść z dobrą ofer-
tą. 9,80 zł za bilet to cena zbliżona do wcześniejszej ofer-
ty SKM. Liczyliśmy na to, że damy radę zmienić negatyw-
ne opinie o naszym przewoźniku. Pasażerowie mają swoje 
oczekiwania, a my staramy się je spełniać - mówi Dominik 
Lebda, rzecznik prasowy spółki PolRegio. AD

Bilet DoBrych relacji
Przewozy Regionalne wypowiadają się na temat zmian 
w cenie biletów na trasie lębork-Słupsk.
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wywiAD | o zrealizowanych działaniach i planach na najbliższe miesiące z michałem kowalskim, dyrektorem central-
nego ośrodka sportU – ośrodka przygotowań olimpijskich cetniewo, rozmawia anna walk.

Pozycja Cetniewa stale się umacnia 
Styczeń to doskonały mie-
siąc do podsumowań. Czy 
2017 rok był dobrym okre-
sem dla CoS-oPo Cetnie-
wo?

To był bardzo dobry czas, 
zwłaszcza pod względem 
wszelkich inwestycji, rozwi-
jania kontaktów z klubami, 
czy też upowszechniania 
marki Ośrodka oraz orga-
nizowania imprez sporto-
wych i kulturalno-społecz-
nych. 2017 rok dla Central-
nego Ośrodka Sportu Cet-
niewo były nie tylko udany, 
ale i wyjątkowo pracowity. 
Udało nam się między in-
nymi przeprowadzić inwe-
stycję związaną z przebu-
dową zachodniego skrzy-
dła internatu sportowego 
Albatros. Przedsięwzięcie, 
które realizowaliśmy przy 
dofinansowaniu z Funda-
cji Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, opiewało na kwotę 
około 4 mln zł. Nadto re-
alizowaliśmy zadanie zwią-
zane z przebudową sys-
temu wentylacji pomiesz-
czeń kuchni głównej i po-
mieszczeń pomocniczych. 
Zrealizowana została też 
inwestycja związana z re-
montem elewacji zachod-
niego skrzydła internatu 
sportowego Albatros i ma-
łej hali sportowej. Dodatko-
wo przeprowadzono prace 
związane z modernizacją 
podłogi w kuchni głównej 
i pomieszczeniach pomoc-
niczych. Przeprowadzo-
ny został też remont stre-
fy prysznicowej w budyn-
ku krytej pływalni, a przed 
jego wejściem odnowiono 
nawierzchnię z kostki bru-
kowej.

Na terenie CoS-oPo Cet-
niewo sporo się działo nie 
tylko w obszarze inwe-

stycji. 2017 rok obfitował 
w różnego rodzaju wyda-
rzenia kulturalno-sporto-
we. Jakie imprezy udało 
się zorganizować?

W dniach od 23 do 28 maja 
odbył się turniej Polish Ju-
nior & Cadet ITTF Golden 
Junior, w którym uczestni-
czyło 326 osób. Wcześniej 
zorganizowane zostały 
XVIII Mistrzostwa o Puchar 
Prezesa NBP w halowej pił-
ce nożnej, a pod koniec li-
stopada Cetniewo gości-
ło uczestników Mistrzostw 
Polski Państwowych Straży 

Pożarnych w halowej piłce 
nożnej. Nadto przeprowa-
dzonych zostało kilka im-
prez kulturalno-społecz-
nych, do których należy za-
liczyć między innymi Super 
Puchar Kaszub dla Niepod-
ległej, czyli turniej baśki roz-
grywany w ramach obcho-
dów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę. Tradycyjnie pod koniec 
października zorganizowa-
na została też wieczorni-
ca. W tym roku wspomina-
no przede wszystkim czte-
rech sportowców, którzy 

odeszli w minionym roku, 
tj. prof. Jerzego Młynarczy-
ka, pięściarzy Jana Szcze-
pańskiego i Józefa Grud-
nia oraz szermierza Józe-
fa Pawłowskiego. Niewąt-
pliwie wartym odnotowa-
nia wydarzeniem było też 
otwarcie w grudniu Ścia-
ny Chwały Trenera Feliksa 
Stamma. Pod koniec minio-
nego roku zorganizowa-
ny został też II Bieg Świą-
teczny, którego głównym 
celem było propagowa-
nie zdrowego stylu życia. 

Tyle o tym, co było, a teraz 
o tym, co będzie. Jakie wy-
zwania stawia Pan sobie na 
2018 rok?

Stawiam na dalsze rozpo-
wszechnianie marki Cen-
tralnego Ośrodka Sportu 
poprzez pozyskiwanie du-
żej liczby odbiorców usług 
oferowanych w Cetnie-
wie, a także nawiązywanie 
kontaktów z klubami spor-
towymi. W dalszym ciągu 
kontynuowane będą też 
działania inwestycyjne. Do 
najważniejszych z zadań, 
które zamierzamy zrealizo-
wać w 2018 roku, należy 
zaliczyć przebudowę i nad-
budowę olimpijskich inter-
natów sportowych A – E. 
Dodatkowo w planach jest 
remont podłogi sportowej 
w pawilonie podnoszenia 
ciężarów wraz z montażem 
monitoringu. Przeprowa-
dzona ma zostać również 
modernizacja pomiesz-
czeń recepcyjnych inter-
natu sportowego Albatros. 
Nadto powyższy budy-
nek, począwszy od parteru 
do trzeciego piętra, zyska 
nową stolarkę okienną.

Za nami wielkie Nordowe 
Morsowanie. Jakie inne 

wydarzenia odbędą się 
w tym roku na terenie Co-
S-oPo Cetniewo? 
W przyszłym miesiącu, a do-
kładniej 10 lutego, zorga-
nizowany zostanie Turniej 
Zaślubinowy o Puchar Dy-
rektora COS OPO Cetnie-
wo w Baśkę. 2 kwietnia od-
będzie się I Bieg Wielkanoc-
ny, którego głównym celem 
jest szerzenie idei populary-
zacji biegów świątecznych. 
W tym samym miesiącu od-
będą się też XIX Mistrzo-
stwa o Puchar Prezesa NBP 
w halowej piłce nożnej. Na 
maj zaplanowany został tur-
niej Polish Junior & Cadet 
ITTF Golden Junior, a także 
Mistrzostwa Europy Kobiet 
w Boksie. W grudniu odbę-
dzie się kolejny Bieg Świą-
teczny. Nadto zorganizowa-
ne zostaną imprezy komer-
cyjne, m.in. Letnie Igrzyska 
Pracowników Grupy Aviva.

Marka CoS-oPo Cetniewo 
stale się umacnia. Co wpły-
wa na to, że rozpoznawal-
ność ośrodka jest coraz 
większa? 

Trzeba wiedzieć, że mar-
ka COS OPO Cetniewo jest 
znana i rozpoznawalna nie 
tylko w Polsce, ale także 
na arenie międzynarodo-
wej, a dzięki różnym działa-
niom i zabiegom marketin-
gowym jej pozycja stale się 
umacnia. Centralny Ośro-
dek Sportu - Ośrodek Przy-
gotowań Olimpijskich Cet-
niewo we Władysławowie 
to tętniący życiem, ogrom-
ny i nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny. Tu-
taj przygotowują się za-
wodnicy kadr narodowych 
w boksie, judo, zapasach, 
podnoszeniu ciężarów, jiu 
jitsu, szermierce, grach ze-
społowych, takich jak: ko-

szykówka, piłka ręczna czy 
piłka nożna. Swoje umie-
jętności podnoszą tu i roz-
wijają wybrane dyscypliny 
lekkoatletyczne, zawodni-
cy tenisa stołowego, tenisa 
ziemnego, łucznictwa, gol-
fa, badmintona, żeglarstwa 
i sportów motorowych. Do 
Ośrodka chętnie przyjeż-
dżają też zawodnicy i osoby 
niepełnosprawne, do po-
trzeb których dostosowa-
no całą infrastrukturę. Choć 
Cetniewo nastawione jest 
przede wszystkim na orga-
nizowanie procesu szkole-
niowego w ramach sportu 
kwalifikowanego dla kadr 
narodowych, to swoją ofer-
tę kieruje również do klu-
bów sportowych. Położenie 
Ośrodka stanowi także do-
skonałe miejsce do organi-
zacji tzw. „zielonych szkół”, 
pobytów rehabilitacyjnych, 
wczasów, szkoleń, konfe-
rencji i imprez firmowych. 
Do dyspozycji zawodników 
i gości są: kompleks odno-
wy biologicznej (fizykotera-
pia, hydroterapia i kinezy-
terapia), gabinety masażu, 
gabinety lekarskie, labora-
torium analityczne, gabi-
net kosmetyczny oraz krio-
komora. Ośrodek posiada 
siedem obiektów noclego-
wych. Łącznie dysponuje 
352 miejscami noclegowy-
mi. Oferta gastronomicz-
na to kolejna mocna stro-
na Ośrodka w Cetniewie. 
Przepyszne, zawsze świeże 
i niebanalnie skompono-
wane posiłki smakują, tym 
bardziej że panoramiczna 
jadalnia „Nadmorska” daje 
gościom niepowtarzalny 
duet dla podniebienia i oka 
– można bowiem delekto-
wać się specjałami kuchni 
i podziwiać nadmorski kra-
jobraz za oknem.

26. finał WOŚP w Lęborku 
otworzyła kąpiel morsów 
w basenie na Placu Poko-
ju. Potem impreza przenio-
sła się do auli ZSMI, gdzie 
już do końca dnia odby-
wały się występy artystów 
i licytacje. Wśród licytowa-
nych przedmiotów znajdo-

wały się same „perełki”, mię-
dzy innymi koszulki z auto-
grafami polskich sportow-
ców i wykonane ze srebra 
i bursztynu „Orkiestrowe La-
tawce”. Gwiazdą wieczoru 
był Antek Smykiewicz.
W Lęborku kwestowało aż 
174 wolontariuszy, którzy 

Finał WOŚP. 
Jest rekord
lęboRK | po raz 26. w całym krajU grała 
wielka orkiestra świątecznej pomocy. 
w lęborkU padła rekordowa kwota.

do samych puszek zebrali re-
kordową kwotę blisko 65 tys. 
zł. Ale na tym nie koniec - or-
ganizatorzy muszą podliczyć 
kwoty z licytacji przedmio-
tów. Już same „Orkiestrowe 
Latawce” zostały wylicytowa-
ne za kwoty: 2550 zł, 1600 zł 
i 1700 zł. A fantów było prze-
cież znacznie więcej...
Zebrane pieniądze mają zo-
stać przekazane na wyrów-
nanie szans w leczeniu nowo-
rodków. AD

fb.com/gle24

Codziennie 
nowe informacje
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„Lęborskie Dziewuchy” ist-
nieją i działają już od 2 lat. 
Do członków organizacji 
należy kilkanaście kobiet 
i miężczyzn z powiatu lę-
borskiego. 
- Działamy głównie ws. 
obrony praw kobiet, czyli 
po prostu obronie praw 
człowieka. Walczymy prze-
ciwko ustawom, które są 
niebezpieczne dla demo-
kracji i dla zdrowia ludzi. 
Organizowaliśmy konkret-
ne manifestacje, rozdawali-
śmy ulotki, rozwieszaliśmy 
plakaty. Ostatni protest od-
był się 17 stycznia na Placu 
Pokoju w Lęborku. Tam po-
wiedzieliśmy głośne „NIE” 
przeciw próbie wprowa-
dzania w Polsce kolejnych 
ograniczeń w dostępie 
do aborcji. Teraz musimy 
zmienić trochę naszą takty-
kę - mówi Patrycja Konkel, 
liderka grupy „Lęborskie 
Dziewuchy”.
Tzw. „czarna środa” była 
ostatnią manifestacją „Lę-
borskich Dziewuch”. Człon-
kowie jednak nie zawieszają 
działalności. Wręcz przeciw-

„Dziewuchy” się rozkręcają
PowiAT | o działalności, planach i fali nienawiści opowiada grUpa „lęborskie dziewUchy”.

nie - dopiero się rozkręcają.
- Coraz mniej ludzi zaczęło 
uczestniczyć w naszych mani-
festacjach, ale wcale się im nie 
dziwię. Na takich akcjach spo-
tykamy się z agresją. Ludzie 
boją się, że stracą przez to pra-
cę i będą szykanowani. Takie 
zachowania staramy się zwal-

czać dobrocią, bo przecież nie 
robimy nikomu krzywdy. Każ-
de nasze działania są w pełni 
legalne - dodaje liderka.
„Lęborskie Dziewuchy” już 
niedługo staną się stowarzy-
szeniem. W planach mają wie-
le akcji społecznych, a pierw-
sza odbędzie się już w lutym. 

Będzie to ogólnoświatowa 
akcja pn. „One Billion Rising/
Nazywam się miliard” prze-
ciwko przemocy wobec ko-
biet. W centrum miasta, czyli 
na Placu Pokoju w Lęborku, 
zatańczy kilkadziesiąt osób. 
Ma to być inna, nowoczesna 
forma manifestacji.

Do „Lęborskich Dziewuch” 
przyłącza się coraz więcej męż-
czyzn. Najstarszy członek ma 
70 lat.
- Mężczyźni nas bardzo wspie-
rają. Biorą udział w zebraniach, 
chronią na manifestacjach, 
zbierają podpisy pod projek-
tami i roznoszą ulotki. Widać 

w nich zaangażowanie, bo 
przecież właśnie z kobietami 
wiążą wspólną przyszłość. Ra-
zem chcemy „odwarszawić” 
Polskę. Chcemy zwrócić uwagę 
na małe miejscowości, gdzie 
również zmagamy się z wielo-
ma problemami - mówi liderka 
„Lęborskich Dziewuch”. AD

„lęborskie dziewu-
chy” już niedługo 
staną się stowarzy-
szeniem. w planach 
mają wiele akcji spo-
łecznych, a pierwsza 
odbędzie się już w lu-
tym. będzie to ogól-
noświatowa akcja pn. 
„one billion rising/
nazywam się miliard” 
przeciwko przemocy 
wobec kobiet.
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obwiESZCZENiE
STARoSTy lęboRSKiEGo o wyDANiU DECyZJi

ZEZwAlAJĄCEJ NA REAliZACJę iNwESTyCJi DRoGowEJ

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. 
zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2017r. poz. 1257)

obwiESZCZA Się

że w dniu 16.01.2018r. na wniosek Gminy Miasta Lębork, reprezentowanej przez Burmistrza Mia-
sta Lęborka, została wydana decyzja ZRID nr 14/2018 (znak sprawy B.6740.591.2017.AE), o ze-
zwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na:
„budowa ulicy Pięknej w Parku Chrobrego w Lęborku”

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:

Działki wydzielone, powstałe zgodnie z załączonym projektem podziału:
działka nr 146/11 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 146/5 obr. 8 w Lęborku),•	
działka nr 148/6 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/1 obr. 8 w Lęborku),•	
działka nr 148/7 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/1 obr. 8 w Lęborku),•	
działka nr 148/9 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 148/2 obr. 8 w Lęborku),•	
działka nr 149/4 obr. 8 w Lęborku (powstała po podziale działki nr 149/2 obr. 8 w Lęborku),•	

Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kate-
gorii:

działka nr 140 obr. 8 w Lęborku.•	

Obwieszcza się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie de-
cyzją zatwierdzającą projekt budowlany.
Decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości.
Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego ma-
teriałami można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. 
Czołgistów 5, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Od ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwoła-
nia do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 
14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego podaje dane 
statystyczne dotyczące reli-
gijności Polaków. Z raportu 
wynika, że w diecezji pel-
plińskiej nastąpił znaczący 
spadek uczestników nie-
dzielnych mszy św. - 46,4 
proc. (w 2016 roku 49,7 
proc.). To samo dotyczy 
osób przystępujących do 
komunii - 19,7 proc. (rok 
wcześniej było 21,4 proc.). 

Opublikowane dane doty-
czą roku 2016 i wskazują 
na tendencję spadkową. 
Mimo wszystko, diecezja 
pelplińska na tle całego 
kraju znajduje się w „TOP” 
pod względem religijności 
mieszkańców.
Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego opublikował 
również rząd innych da-
nych dotyczących diecezji. 
I tak w diecezji pelplińskiej 

w 2016 roku odnotowano 
10287 chrztów (w 2015 
roku było ich 10155). Sa-
krament I komunii w 2016 
roku przyjęło 10976 dzie-
ci (w 2015 roku było ich 
10155). W 2016 roku bierz-
mowanie przyjęło 9436 
osób (w 2015 roku było ich 
9234). Sakrament małżeń-
stwa w 2016 roku przyjęło 
3366 par (w 2015 roku było 
ich 3543). AD

Mniej wiernych
w kościele
wiADoMośCi | w diecezji pelplińskiej znacząco spadła 
liczba Uczestników niedzielnych mszy św. opUblikowano 
szczegółowe statystyki.

Już w 65 miejscach na te-
renie Pomorza trwa akcja 
zbierania plastikowych na-
krętek dla Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom ze Spek-
trum Autyzmu „Niebieski 
Skarb”. W roku 2017 udało 
się ich zebrać rekordowe 
5027 kg.
Pozyskane środki ze sprze-
danych nakrętek Stowarzy-
szenie przekazuje na dzia-
łalność statutową, głównie 
jako finansowy wkład wła-
sny w realizowanych pro-
jektach przez „Niebieski 
Skarb”. W roku 2017 w ra-
mach projektów w powie-
cie lęborskim prowadzone 
były specjalistyczne szko-
lenia dla rodziców i osób 

pracujących z dziećmi z au-
tyzmem, zorganizowano 
kilka wycieczek i spotkań 
integracyjnych oraz zor-
ganizowano kilkudniowy 
Światowy Dzień Autyzmu.
- Najwięcej nakrętek do-
starczają nam zdecydowa-
nie szkoły i przedszkola. 
Jest też kilka punktów han-
dlowych, do których miesz-
kańcy masowo przynoszą 
nakrętki.Nie bez znaczenia 
jest także walor ekologicz-
ny. Promocja właściwych 
postaw pomagania innym 
idzie tu w parze z segrego-
waniem odpadów - mówi 
Agnieszka Pujsza-Pomor-
ska, prezes „Niebieskiego 
Skarbu”. AD

5027 kg plastikowego szczęścia
PowiAT | „niebieski skarb” rozpoczął kolejną zbiórkę plastiko-
wych nakrętek. pUblikUjemy listę pUnktów odbiorU.

Centrum Rozwoju Osobistego „Modus”•	
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku•	
MOPS w Lęborku•	
MZGK w Lęborku•	
Urząd Miejski w Lęborku•	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lęborku•	
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku•	
Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Lęborku•	
Przedszkole „Baśniowe” w Lęborku•	
Przedszkole nr 2 w Lęborku•	
Przedszkole nr 5 w Lęborku•	
Przedszkole nr 6 w Lęborku•	
Przedszkole nr 9 w Lęborku•	
PCE-ZSP „Budowlanka” w Lęborku•	
Społeczne Liceum Językowe w Lęborku•	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku•	
Szkoła Podstawowa nr 8•	
Szkoła Muzyczna w Lęborku•	
Zespół Szkół Katolickich w Lęborku•	
ZSGŻiA w Lęborku•	
BULINEX w Lęborku ul. 1 Maja•	
Cukiernia „Iwonka” w Lęborku•	
Kiosk „U Pani Eli” WP 40 Lębork•	
Komis Meblowy „U kotka” w Lęborku•	
Robex Lębork•	
Salon BE-KO – Targowisko w Lęborku•	
Sklep CZARNUSZKA w Lęborku•	
Sklep Motoryzacyjny APOLLO w Lęborku•	
Studio Marzenie Siłownia w Lęborku•	
Drukarnia Ines w Mostach•	
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej•	
Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej•	
Zespół Szkół w Łebieniu•	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach•	
Szkoła Podstawowa w Cewicach•	
Szkoła Podstawowa w Maszewie•	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie•	
Szkoła Podstawowa w Łebuni•	
Sklep Danuta Opara w Brzeźnie Lęborskim•	
Szkoła Podstawowa w Wicku•	

Punkty odbioru 
Plastikowych 
nakrętek:

Nieważny dowód oso-
bisty nie spełnia swoich 
funkcji, czyli nie potwier-
dza naszej tożsamości 
i obywatelstwa m.in. 
w kontaktach z urzędem. 
Minister Mariusz Błasz-
czak podkreśla, że taki do-
kument jest bezużytecz-
ny w obrocie prawnym, 
ponieważ nie można się 
nim dłużej posługiwać. 
Nie załatwimy żadnych 
spraw w urzędzie czy na 
poczcie. W kwestiach wy-

nieważne dowody osobiste
wiADoMośCi | ministerstwo spraw wewnętrz-
nych i administracji podaje kolosalną liczbę 
nieważnych dowodów osobistych.

magających weryfikacji toż-
samości, możemy mieć pro-
blem z uzyskaniem kredytu 
bankowego, czy z dokona-
niem zakupu ratalnego.
- W ubiegłym roku ponad 
czterem milionom osób 
skończył się okres ważno-
ści dowodu osobistego. 
W pierwszym kwartale tego 
roku upływa termin waż-
ności dowodów kolejnego 
miliona osób — powiedział 
minister Mariusz Błaszczak.
Jak podaje resort spraw we-
wnętrznych, w 2017 roku 
ważność dowodu osobiste-
go skończyła się aż 4 mln 729 
tys. Polaków. Prawie 870 tys. 
tych osób, którym w 2017 r. 
upłynął 10 letni okres waż-
ności dowodu osobistego, 
nadal nie odebrało nowe-
go dowodu. W pierwszym 
kwartale 2018 roku upływa 
termin ważności dowodów 
kolejnego miliona osób. AD

Trzy nieoznakowane 
radiowozy trafiły na 
wyposażenie pomorskiej 
policji.
To pojazdy marki BMW 
330i xDrive. 
Pojazdy zostały wypo-
sażone w wideorejestra-
tory z kamerą zarówno 
z przodu, jak i z tyłu. 
Posiadają dwulitrowy 
silnik benzynowy o mocy 
252 KM i maksymalnym 
momencie obrotowym 
350 Nm. BMW 330i xDrive 
mają napęd na cztery 
koła, prędkość 100km/h 
osiągają w 5,8 sekundy.
Nieoznakowane radio-
wozy zostaną skierowane 
do służby na głównych 
ciągach komunikacyjnych 
województwa pomor-
skiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dróg 
ekspresowych i szybkiego 
ruchu. Można będzie się 
na nie natknąć m.in. na 
obwodnicy Trójmiasta.
Nowoczesne pojazdy mają 
być batem na piratów dro-
gowych. Niedostosowanie 
prędkości do warunków 
jazdy to wciąż jedna 
z głównych przyczyn wy-
padków drogowych. AD

NIEOZNAKOWANE BMW

fo
t. 

pi
xa

ba
y

fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e

fo
t. 

pi
xa

ba
y

OGŁOSZENIE                                         1/2018/GM



8 | gle24.pl/aktualnościPiątek, 25 stycznia 2018

Nowy Rok 2018 przyniósł 
harcerzom Hufca ZHP w Lę-
borku wyjątkowo dobre wia-
domości. Projekt pn. „Otwie-
ramy horyzonty! Rozwój 
usług społecznych na rzecz 
dziecka i rodziny w powiecie 
lęborskim poprzez urucho-
mienie placówki wsparcia 
dziennego typu podwórko-
wego” otrzymał dofinanso-
wanie. Będzie realizowany 
w okresie od 1 marca do 29 
lutego 2020 roku i obejmie 
min. 100 osób.
Zaplanowane w ramach 
projektu usługi społeczne, 
świadczone w środowisku 
lokalnym na rzecz całych 
rodzin, obejmują w szcze-
gólności działania o cha-
rakterze profilaktycznym. 
Głównie będą to prace po-
dwórkowe (streetworking, 
partyworking, zajęcia ani-

macyjne, zbiórki zuchowe 
i harcerskie, atrakcyjne za-
jęcia rozwijające zaintereso-
wania i umiejętności wśród 
społeczeństwa).
Ważnym punktem projektu 
będzie też wczesna profilak-
tyka środowiskowa. Tu głów-
nie chodzi o zapobieganie 
i ograniczanie występowa-
nia dysfunkcji zachowań 
wśród dzieci i młodzieży. 
Działania projektowe zapla-
nowano w oparciu o analizę 
głównych wniosków z lokal-
nej diagnozy zapotrzebowa-
nia na usługi społeczne na 
rzecz mieszkańców terenów 
o ponadprzeciętnym wyklu-
czeniu społecznym w po-
wiecie lęborskim. W związ-
ku z tym projekt obejmuje 
mieszkańców terenu gmin: 
Lębork, Cewice i Nowa Wieś 
Lęborska. AD

Otworzą horyzonty
lęboRK | niedłUgo rUszy projekt, który zmieni życie U minimUm 100. osób.

Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego 1. 
typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku lo-
kalu po restauracji Resursa.
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego.2. 
Zapewnienie uczestnikom projektu bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwija-3. 
jących uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje (planowane są m.in. zajęcia 
pracowni kulinarnej, pracowni DIY, pracowni modelarsko-szkutniczo-stolarskiej, 
pracowni multimedialnej i artystycznej – np. warsztaty dziennikarskie, fotogra-
ficzne z kamerą, dronem, aparatem cyfrowym i komputerami, pracowni fitness 
i aktywności prozdrowotnej).
Wyjazdowe i stacjonarne formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego.4. 
Empowerment – włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży 5. 
uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego. W tym 
m.in.: wspólne wycieczki do ZOO, Aquaparku, Loopy’s Word, Centrum Hevelia-
num, Europejskiego Centrum Solidarności, a także wyjazdowe spotkania i even-
ty edukacyjno-integracyjne.
Diagnoza dzieci.6. 
Korepetycje przedmiotowe.7. 

bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie 
oraz zasadach rekrutacji udostępniane będą na stronach internetowych 
http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

KONKRETNE DZIAŁANIA 
W RAMACH PROJEKTU:

W ramach działań ukierun-
kowanych na promowanie 
bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego, 
policjanci z lęborskiej dro-
gówki będą kontrolować 
w szczególności autokary 
przeznaczone do przewo-
zu dzieci i młodzieży na 
zorganizowane wycieczki. 
Mundurowi sprawdzą wy-
posażenie, stan techniczny 
pojazdów oraz dokumenta-
cję kierowców. Pojazdy oraz 
kierowcy będą kontrolowani 
pod kątem stanu trzeźwości, 
stanu technicznego pojaz-
du, prawidłowości przewozu 
osób, kontroli dokumentów 
uprawniających do kiero-
wania pojazdami oraz prze-
szkoleń w zakresie przewozu 
osób oraz czas pracy kierow-
ców.

Działania te mają w szcze-
gólności zwiększyć bezpie-
czeństwo użytkowników ru-
chu drogowego, ale zarazem 
ukierunkowane są na pro-
mowanie bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.
Takie kontrole będą prze-
prowadzane w Lęborku na 
ul. Toruńskiej 6 na parkingu 
oraz doraźnie na tzw. „wy-
spie kontrolnej” na ul. Jana 
Pawła II. 
Kontrole autokarów należy 
zgłaszać pisemnie bądź tele-
fonicznie pod nr tel.: 59 8634 
853 z kilkudniowym wy-
przedzeniem. Pismo należy 
złożyć w Komendzie Powia-
towej Policji w Lęborku bądź 
przesłać drogą elektronicz-
ną na e-mail kpplebork@po-
morska.policjia.gov.pl. AD

Kontrola autokarów
PowiAT: mUndUrowi będą sprawdzać wy-
posażenie, stan techniczny pojazdów oraz 
dokUmentację kierowców aUtokarów.

- Chciałbym państwu życzyć, 
aby ten czas świąteczny, czas 
nowego roku był dla pań-
stwa czasem bliskości Boga 
i bliskości drugiego człowie-
ka. Dajmy szansę sobie, żeby 
dobro i miłość, zrozumienie 
i troska o innego człowieka 
mogły w nas zagościć – mó-
wił biskup dr Ryszard Kasyna 
podczas noworocznego spo-
tkania w Starostwie Powiato-
wym w Lęborku. 
Wśród zaproszonych gości 

pojawili się m.in. senator 
Kazimierz Kleina, burmistrz 
Lęborka Witold Namyślak, 
przedstawiciele samorządów 
gminnych powiatu lęborskie-
go, a także przedstawiciele 
Rady i Zarządu Powiatu, kie-
rownicy powiatowych jed-
nostek organizacyjnych oraz 
służb mundurowych. Zebra-
nych powitał Waldemar Wal-
kusz – przewodniczący Rady 
Powiatu Lęborskiego.
O dokonaniach powiatu 

Biskup z wizytą
lęboRK | biskUp ryszard kasyna odwiedził 
starostwo powiatowe z kolędą i najlep-
szymi życzeniami.

w minionym roku mówiła Tere-
sa Ossowska – Szara – starosta 
lęborski.
– To był dla powiatu lębor-
skiego bardzo dobry rok pod 
względem inwestycyjnym. 
Wiele inwestycji udało się 
przeprowadzić w powiato-
wych jednostkach oświato-
wych. Wiele z nich zakończy 
się w tym roku, w tym budowa 
stadionu lekkoatletycznego 
tuż obok „Mechanika” - mówiła 
starosta.
Wpisując się zwłaszcza w pro-
społeczną część podsumowań 
ubiegłego roku, biskup R. Ka-
syna, składając życzenia, od-
niósł się szczególnie do wza-
jemnych pozytywnych relacji 
międzyludzkich.
– Tak jak Bóg z miłości dał nam 

Jezusa Chrystusa, tak my tę mi-
łość i dobroć przekładajmy na 
grunt naszych rodzin, czy na 
pozytywne relacje międzyludz-
kie w miejscu pracy. Człowiek 
potrzebuje bliskości Boga, ale 
też bliskości i zrozumienia dru-
giego człowieka, by czerpiąc 
z głębi człowieczeństwa, mógł 
stanąć zawsze na wysokości 
zadania - mówił biskup.
Życzeniom dla obecnych na 
spotkaniu towarzyszyło bło-
gosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców powiatu lębor-
skiego. Artystyczną oprawę 
spotkania kolędowego zapew-
nił Młodzieżowy Dom Kultu-
ry i jego absolwenci: Oliwia 
Stromska, Aneta Suchta i Piotr 
Sadkowski, pod kierunkiem 
Sylwestra Kustusza. AD

Strona internetowa miasta lę-
bork zmieniła swoje oblicze. 
Nowa strona internetowa dosto-
sowana jest do prawidłowego wy-
świetlania się na różnych prze-
glądarkach i urządzeniach, w tym 
urządzeniach mobilnych jak smart-
fony i tablety. Na stronie głównej 
znajdują się nie tylko najnowsze 
aktualności, ale również komunika-

ty, aktualny kalendarz imprez i odnośniki do ważnych informacji. 
- Dotychczasowa strona Lęborka powstała ok. 5 lat temu. Wy-
magała więc już pewnego odświeżenia zarówno graficznego, 
jak i funkcjonalnego. Wykonawca projektu przeniósł wszyst-
kie dane z dotychczasowej strony - mówi Ewa Dzitko-Szybisty 
z Wydziału Współpracy i Rozwoju w UM w Lęborku.
Nową stronę www.lebork.pl wykonała firma z Lęborka. Koszt jej 
budowy wyniósł 17 tys. zł brutto. AD

NOWA STRONA LęBORKA
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Rozpoczęła się kampania, 
która ma na celu zwiększenie 
świadomości o autyzmie. Od-
powiednia terapia dzieci z za-
burzeniami ze spektrum au-
tyzmu jest bardzo kosztowna. 
Dlatego wielu rodziców nie 
może finansować jej w takim 
stopniu, jak wymagają tego 
potrzeby ich dziecka. Przeka-
zując swój 1% podatku (KRS: 
0000470550) lub wpłacając 
drobną darowiznę, można 

szybko pomóc Niebieskim 
Bohaterom.

KiM SĄ NiEbiESCy 
bohATERowiE?

Są nimi dzieci z „Niebieskiego 
Skarbu”. Codzienne czynno-
ści, które zdrowym ludziom 
przychodzą z łatwością, dla 
nich często są wyzwaniem. 
Kampania ma zachęcić po-
datników do przekazywania 

swojego 1%. Zebrane środki 
pomogą Niebieskim Boha-
terom rozwijać swoje super-
moce.
www.niebiescybohaterowie.
pl - to strona internetowa 
dedykowana kampanii. Moż-
na na niej zobaczyć zdjęcia 
i przeczytać krótki opis każde-
go Bohatera. Oprócz zbiórki 
1% dla Stowarzyszenia, moż-
na także przekazać wsparcie 
na konkretne dziecko, a także 

Myśl globalnie, 
działaj lokalnie
wiADoMość | wspieraj niebieskich bohaterów! możesz 
przekazać im 1% podatkU.

dokonać wpłaty online szyb-
kim przelewem bankowym. 

Myśl GlobAlNiE, 
DZiAŁAJ loKAlNiE

- Terapia osób dotkniętych au-
tyzmem jest bardzo kosztow-
na, dla wielu rodzin wręcz nie-
dostępna. Niestety bezpłatna 
oferta służby zdrowia i innych 
podmiotów jest dalece niewy-
starczająca. Dlatego mocno 

zabiegamy by jako Stowarzy-
szenie oferować pomoc 365 
dni w roku. Pomagają w tym 
właśnie środki z 1%. Pomysł by 
zrobić coś oryginalnego, zbie-
rając środki z 1% od razu zna-
lazł poparcie wśród rodziców 
dzieci. Idziemy z pozytywnym 
przekazem, szukamy mocnych 
stron dzieci i budujemy koali-
cję osób wspierających terapię 
osób z autyzmem. Nie bez zna-
czenia jest to, że przekazane 

przez podatników środki po-
zostają na miejscu, na terenie 
Pomorza, powiatu lęborskiego 
i wejherowskiego, wspierając 
mieszkające tu osoby - mówi 
Agnieszka Pujsza-Pomorska, 
prezes „Niebieskiego Skarbu”.
Każdy podatnik ma prawo 
wskazania Organizacji Pożytku 
Publicznego, której przekaże 
swój 1% podatku. Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom ze 
Spektrum Autyzmu „Niebieski 
Skarb” z Lęborka od września 
2015 posiada status OPP, dzię-
ki któremu mogło pozyskiwać 
środki z 1% podatku. Za rok 
2016 była to kwota 9.818 zł. 
Środki te, zgodnie z wcześniej-
szą deklaracją, w całości zostały 
przekazane na sfinansowanie 
lub dofinansowanie specjali-
stycznej terapii dla kilkudzie-
sięciu dzieci z autyzmem. Ter-
min rozliczania podatku za rok 
2017 mija z końcem kwietnia 
2018. AD

Pomimo typowo zimowej 
aury i temperatury poniżej 
zera nie zabrakło chętnych 
do uczestnictwa w trzeciej 
już edycji cyklicznej impre-
zy turystycznej „Zimowy 
Rajd Nocny”, organizowanej 
przez Lokalną Organizację 
Turystyczną „Ziemia Lębor-
ska – Łeba”.
Tegoroczna przebieżka tu-
rystyczna na tradycyjnej już 
trasie z Placu Pokoju do Par-
ku Chrobrego i wieży ciśnień, 
stała się okazją do edukacyj-
nych pogadanek na temat 
bezpieczeństwa na drogach 
w ruchu pieszym. Pracow-
nicy Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego 
w Lęborku i asp. Arkadiusz 
Loda przekazali uczestni-
kom elementy odblaskowe, 
poprawiające widoczność 
pieszych na drogach. Ka-
mizelki odblaskowe, opaski 
i różnego rodzaju odblasko-
we wisiorki pozyskano z Po-
morskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Gdańsku i Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Słupsku.
Jak podkreślają policjan-

ci, wyposażenie pieszego 
w elementy odblaskowe 
wyraźnie poprawia jego stan 
bezpieczeństwa podczas 
poruszania się po drogach 
publicznych.
– Akcję informacyjną będzie-
my kontynuować wspólnie 
z policjantami również w cza-
sie ferii zimowych – mówi Ze-
non Kaczykowski z Wydziału 
Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego – Z dostępnych 
statystyk wynika, że ogólnie, 
w skali kraju, występuje duża 
liczba zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych zwłasz-
cza w wieku 45+. Dlatego 
też zależy nam na dotarciu 
z informacją i wyrobieniu 
pozytywnych nawyków słu-
żących bezpiecznemu ko-
rzystaniu z dróg do jak naj-
większej liczby odbiorców 
we wszystkich wiekowych 
przedziałach.
Akcja „Bądź widoczny – Bądź 
bezpieczny”, jak zapowiadają 
jej organizatorzy, nie będzie 
akcją jednorazową. Kolejne 
jej edycje znajdują się już 
w przygotowaniu.
AD

Zimowy Rajd Nocny
lęboRK | iii zimowy rajd nocny zgromadził 
ogromną liczbę chętnych do wieczornego 
spacerowania.
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samorząd lęborka 
zakwalifikował się 
do kategorii „powiaty 
do 120 tys. miesz-
kańców”. zajął 15. 
pozycję wśród 120 
rywali, jednocześnie 
kwalifikując się do 
ścisłej „top 15-tki”.
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Po raz kolejny mogliśmy 
się przekonać, że katoliccy 
hierarchowie są jak kościół 
– wieża celuje w obłoki ale 
fundament jest dobrze osa-
dzony w ziemi. Po okolicz-

nościowych powitaniach, 
Metropolita przypomniał 
czekającą nas w roku 2018 
najważniejszą rocznicę: 
- Ten rok jest szczególny, 
przeżywamy w nim bowiem 

100-lecie odzyskania nie-
podległości. Będziemy mieli 
okazję, żeby tą niepodległość 
razem ze wszystkimi struktu-
rami samorządowymi uczcić.
Zainicjowaliśmy już obcho-

dy 100-lecia poświęceniem 
ołtarza ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy. Niech Gwiazda 
Betlejemska nas prowadzi 
i nam przyświeca w dobrych 
myślach i dobrych czynach, 

Samorządowcy 
noworocznie 
u Arcybiskupa

Oczy ku niebu ale stopy na ziemi

jak co rokU, abp sławoj leszek głódź zaprosił na początkU stycznia na noworocz-
ne opłatkowe spotkanie samorządowców z archidiecezji gdańskiej.  w wydarzeniU 
Uczestniczyli obaj biskUpi pomocniczy oraz dariUsz drelich, wojewoda pomorski.

a Pan Bóg niech nas w tym 
wszystkim wspiera.
Nieoficjalnie dodał, że hie-
rarchowie spodziewają się 
w tym roku beatyfikacji pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, 
co może nastąpić już w maju 
br.
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski wymienił inne, 
przypadające w tym roku ju-
bileusze:
- Jest to także rok 10 -tej rocz-
nicy, od kiedy to ksiądz arcy-
biskup prowadzi nas prostą 
drogą do Boga i do Niepod-
ległej. Upłynie bowiem 10. 
rocznica nominacji Ekscelen-
cji na metropolitę gdańskie-
go i jego ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie. Wiemy, że na tej dro-
dze  napotyka na liczne roz-
staje. Pragnę podziękować, 
że ksiądz arcybiskup nie tylko 
nas wspiera, ale także na tych 
drogach napomina - podkre-
ślał wojewoda.
- Mimo pewnych różnic są 
takie sprawy, które nas łączą, 
w których potrafimy wspólnie 
działać. Myślę, że mieszkańcy 
Pomorza doceniają te właśnie 
momenty. Zawsze starałem 
się tak podchodzić do swo-
jej służby, by nie patrzeć na 
różnice, ale szukać dobrego 
rozwiązania. Mamy wspólne 
zadania. Służymy tej samej 
Rzeczypospolitej - stwierdził 
D. Drelich.
Swymi refleksjami podzielił 
się także wicemarszałek po-
morski.
Krzysztof Trawicki – wicemar-
szałek pomorski zapewniał, że 
samorząd to forma sprawo-
wania władzy, która się nad-
zwyczaj udała, o czym świad-
czy np. uzyskanie przez nasze 
województwo pierwszego 
miejsca w Polsce w dziedzi-
nie wydatkowania funduszy 
unijnych, co byłoby niemożli-
we bez współpracy lokalnych 

społeczeństw i samorządów.  
Zarząd Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Po-
morskiego nadał honorowe 
„sołtysostwo” Ryszardowi Kal-
kowskiemu, wójtowi gminy 
Szemud - „w uznaniu zasług 
na rzecz społeczności lokal-
nej, integracji Kaszubów oraz 
aktywność i zaangażowanie 
w rozwiązywaniu problemów 
lokalnej społeczności”. Jako 
symbol przynależności do 
stowarzyszenia, otrzymał on 
z rąk prezesa Jana Zaborow-
skiego oraz metropolity Sł. L. 
Głódzia, tradycyjny kapelusz 
sołtysa.
Wśród licznych wypowie-
dzi, że samorząd to forma 
władzy, która najlepiej służy 
interesom społeczeństwa, 
znalazło się też życzenie na 
przyszłość:
- Abyśmy w tym gronie spo-
tkali się za rok i aby każdy, 
z kandyduących w jesiennych 
wyborach, osiągął wynik po-
dobny jak w tym miesiącu 
Adam Zliwicki, który w przed-
terminowych, (po tragicznej 
śmierci Henryka Doeringa), 
wyborach na stanowisko wój-
ta w Gminie Krokowa, uzyskał 
70% poparcia (przy wynoszą-
cej ponad 50% frekwencji wy-
borców).
Jednak, jak powiedziałam, 
kościelni hierarchowie z jed-
nej strony zerkają ku niebio-
som, z drugiej stąpają mocno 
po ziemi, zatem abp Sławoj 
Leszek Głodź zaproponował, 
aby na zakończenie spotka-
nia ustawić się do wspólnej, 
pamiątkowej fotografii, która 
po wykonaniu zostanie prze-
słana wszystkim uczestnikom 
wieczoru. 
W pogodny, rodzinny nastrój 
wieczoru wprowadziła Orkie-
stra Promenadowa z Gdańska 
i 5-osobowa grupa z Cappelli 
Gedanensis.
Anna Kłos
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Ogólnopolski Ranking Gmin 
i Powiatów to bezpłatny i do-
browolny konkurs prowadzo-
ny przez Związek Powiatów 
Polskich. Laureaci typowani 
są w podziale na: powiaty do 
60 tys. mieszkańców; powia-
ty od 60 do 120 tys. miesz-
kańców; powiaty powyżej 
120 tys. mieszkańców; miasta 
na prawach powiatu; gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie.
Oceniając rywali, eksperci 
ZPP wydają opinię według 
wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tema-
tycznych takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwo-
jowe; rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu teryto-

rialnego; rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskie-
go; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji; promocja 
rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej; 
wspieranie działań na rzecz 
gospodarki rynkowej; pro-
mocja rozwiązań ekoenerge-
tycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i mię-
dzynarodowa; działania pro-
mocyjne.
Kolejność na liście wyróż-
nionych uzależniona jest od 
wyników osiąganych przez 
samorząd oraz od zrealizo-
wanych działań.
Samorząd Lęborka zakwalifi-
kował się do kategorii „Powia-
ty do 120 tys. mieszkańców”. 

Zajął 15. pozycję wśród 120 
rywali, jednocześnie kwalifi-
kując się do ścisłej „TOP 15-
tki”. AD

Lęborski znowu wysoko
wiADoMośCi | po raz kolejny jUry konkUrsU organizowanego przez związek 
powiatów polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.
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Dwa nowe auta otrzyma-
ły w wczoraj (18 stycznia) 
Domy Pomocy Społecznej 
w Lęborku. Nowoczesne 
pojazdy przystosowane 
są do przewozu w komfor-
towych warunkach osób 
niepełnosprawnych.
- Niezmiernie się cieszę, 
że mogliśmy skorzystać ze 
środków PEFRON i współfi-
nansując ten zakup, nabyć 
nowe pojazdy dla obu na-
szych DPS. Jestem pewna, 
że dzięki temu przewóz 
podopiecznych odbywać 
się będzie w bardzo do-
brych i bezpiecznych wa-
runkach. Oczywiście na 
tych zakupach nie poprze-
staniemy i będziemy apli-
kować o kolejny sprzęt, 
poprawiający warunki 
funkcjonowania osób nie-
pełnosprawnych – mówiła 
Teresa Ossowska–Szara, 
starosta lęborski.
Uroczystość odbyła się 
z udziałem dyrektorów 
obu Domów Pomocy Spo-
łecznej - Jolanty Wilkiel 
i Agnieszki Szumańskiej 
oraz Zdzisława Kordy – 
kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie.
Specjalistyczne auta przy-
stosowanie do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
udało się zakupić dzięki 
pozyskaniu środków z PE-
FRON i własnemu wkłado-
wi finansowemu Powiatu. 
Ze strony Funduszu w uro-

Bezpieczniej 
i wygodniej
lęboRK | nowe samochody trafiły do domów pomocy społecznej. pojazdy są 
w pełni przystosowane do przewozU osób niepełnosprawnych.

czystości przekazania uczest-
niczył Dariusz Majorek, dy-
rektor Oddziału Pomorskiego 
PEFRON.
DPS nr 1 otrzymał auto marki 
Volkswagen Caravelle Trend 
Line, wyposażony w oszczęd-
ny i wydajny 150-konny silnik 
diesla o pojemności 2.0. Auto 
wyposażone jest w windę 
hydrauliczną oraz 3-strefową 
klimatyzację. Samochód jest 
przewidziany do przewozu 9 
osób. Jest w stanie również 
pomieścić jednorazowo dwie 
osoby na wózkach inwalidz-
kich.

Koszt zakupu to 173 800 zł. 
Wkład własny Powiatu wy-
niósł 93 800 zł, dofinansowa-
nie z PEFRON 80 tys.
DPS nr 2 otrzymał Opla Viva-
ro Kombi Extra Long z nieco 
mniejszą, ale równie wydaj-
ną dieslowską jednostką na-
pędową o pojemności 1,6. 
Auto również posiada windę 
hydrauliczną, 2-strefową kli-
matyzację i również przewo-
zi jednorazowo 9 osób lub 2 
osoby na wózkach inwalidz-
kich. Samochód kosztował 
łącznie 154 164 zł. Wkład 
własny Powiatu to 75 tys. zł, 

dofinansowanie z PEFRON 
wyniosło 79 164 zł.
Ogółem w ubiegłym roku 
Powiat pozyskał z PEFRON 
blisko 280 tys. zł. W ramach 
tych środków, oprócz zaku-
pu samochodów dla DPS, 
dofinansowano krzesełko 
dźwigowe w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym i windę w Zespo-
le Szkół w Łebie. W 2018 
roku Powiat będzie starał 
się o pozyskanie środków na 
wybudowanie windy dla nie-
pełnosprawnych klientów 
starostwa. AD

W 2017 roku z terenu po-
wiatu lęborskiego 30 dzie-
ci zostało umieszczonych 
w pieczy zastępczej, w tym 
21 dzieci trafiło do rodzin 
zastępczych, a 9 umieszczo-
no w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych (tzw. 
domach dziecka). W samym 
Lęborku w 2017 roku w pie-
czy zastępczej umieszczono 
23 dzieci. Natomiast w 2016 
roku z terenu powiatu lę-
borskiego w pieczy zastęp-
czej umieszczono 21 dzieci. 
Wszyscy ci podopieczni zo-
stali przyjęci do rodzin za-
stępczych.
- Najczęstsze powo-
dy umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej w la-
tach 2016-2017 to: śmierć 
rodziców, bezradność 
w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, zanie-
dbywanie dzieci oraz uza-
leżnienia rodziców - mówi 
Bogusława Lis-Zielińska, 
zastępca kierownika PCPR 
w Lęborku.
Spośród dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej 
w 2017 roku (z rodzin za-
stępczych i placówki opie-
kuńczo-wychowawczej): 3 
dzieci powróciło do rodzi-
ców naturalnych, 1 osoba 
usamodzielniła się, nato-
miast 26 osób nadal prze-
bywa w pieczy zastępczej 
- w rodzinach zastępczych 
i placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej.
- Powszechny jest proble-
mem z brakiem miejsc 
w formach pieczy zastępczej 
(w rodzinach zastępczych, 
a także w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych). 

Jednocześnie, zgodnie obo-
wiązującym w obszarze po-
lityki społecznej dążeniem 
do deinstytucjonalizacji 
pieczy zastępczej, kładzie 
się nacisk na rozwój ro-
dzinnych jej form, a przede 
wszystkim na kwestię 
umieszczania dzieci poza 
rodziną generacyjną tylko 
w ostateczności i po wy-
czerpaniu wszelkich środ-
ków i działań. Wciąż jednak 
brak chętnych kandydatów 
do sprawowania rodzinnej 
pieczy zastępczej, głównie 
dla dzieci starszych, na-
stoletnich oraz wymagają-
cych szczególnego wspar-
cia. Potrzeba medialnego 
i społecznego zrozumienia 
i docenienia rodziców za-
stępczych jako pełniących 
bardzo ważną i trudną rolę, 
społeczne zadanie. Ludzie 
Ci przyjmują do własnego 
domu nieswoje dzieci, po-
święcają im swój czas, tro-
skę, uczucia. Starają się o ich 
wychowanie, dając poczu-
cie bezpieczeństwa i stabili-
zacji. Podejmują trud wpro-
wadzenia podopiecznych 
w dorosłe samodzielne 
życie. To ludzie wyjątkowi, 
dobrzy, o wielkiej empatii 
i życzliwości - dodaje Bogu-
sława Lis-Zielińska.

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Lęborku 
zaprasza do kontaktu oso-
by, które rozważają chęć 
zostania rodziną zastępczą. 
Szczegółowych informacji 
na ten temat udziela Bo-
gusława Lis-Zielińska pod 
nr tel.: 59/8628106, PCPR 
w Lęborku ul. Czołgistów 5, 
pok. 232. AD

30 odebranych dzieci
wiADoMośCi | w Ubiegłym rokU w pow. lę-
borskim odebrano rodzicom 30 dzieci. to 
więcej, niż rokU 2016.

Jak twierdzi Andrzej Rada-
jewski z Wydziału Ochrony 
Środowiska w UM w Lębor-
ku, te zadowalające statysty-
ki zawdzięczamy programo-
wi opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi.
- Co roku do 31 marca Rada 
Miejska w Lęborku określa 
w drodze uchwały program 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz program 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Projekt przedmio-
towego programu jest opi-

niowany przez powiatowego 
lekarza weterynarii i organi-
zacje społeczne działające 
na obszarze gminy - mówi 
Andrzej Radajewski.
Realizacja programu polega 
na odławianiu oraz zapew-
nieniu bezdomnym zwierzę-
tom miejsca w schronisku. 
Tutaj ważna jest współ-
praca gmin ze schroniska-
mi. Gmina miejska Lębork 
współpracuje z Ośrodkiem 
Tresury Psów oraz Hotelem 
i Schroniskiem dla Psów 

Mniej bezdoMnych zwierząt
wiADoMośCi | pojawił się zaskakUjący ra-
port dotyczący bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy lębork.

„Bajer” z siedzibą w Małoszy-
cach. Po zapewnieniu miejsca 
w schronisku zwierzęta trze-
ba dokarmiać, zapewniać po-
moc weterynaryjną i pomoc 
w odszukaniu właściciela.
Bardzo ważnym aspektem 
programu jest też zmniejsza-
nie populacji wolno żyjących 
kotów, polegające na wyko-

nywaniu im zabiegów steryli-
zacji i kastracji.
Na realizację Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt w 2017 
roku Gmina Miasto Lębork 
przeznaczyła łącznie kwotę 
170.000,00 zł. 

AD
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Obrady prowadził przewod-
niczący Konwentu,Mirosław 
Czapla, starosta malborski.
Główny wątek spotkania 
miał charakter historyczny.
Sławomir Lucewicz,dyrek-
tor Departamentu Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Po-
morskiego, szeroko omówił 
najważniejszy projekt tego 
roku, czyli POMORSKIE DNI 
do NIEPODLEGŁEJ 2018 – 
20. Zaplanowano w nim 4 
bloki:

edukacja, animacja, •	
czyli debaty i spotka-
nia,
upowszechnienie wie-•	
dzy – poprzez publika-
cje i podróże studyjne,
upamiętnienie osób •	
zaangażowanych 
w walce o niepodległą 
Polskę, a także miejsc 
historycznych, poprzez 
pomniki, tablice, two-
rzenie szlaków kulturo-
wych,
eventy, rekonstrukcje •	
historycznych wyda-
rzeń (co już się zaczęło).

Finansowanie działań po-
wiatowych urzędów pracy 
w roku 2018 omówiła Jo-
anna Witkowska – dyr Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.
Rozbudowane zostaną 
programy na rzecz pro-
mocji zatrudnienia, co jest 
konieczne ze względu na 
obniżenie się stopy bezro-
bocia w województwie po-
morskim i wynikająca stąd 
koniecznością zmobilizo-
wania do wejścia na rynek 
pracy osób długotrwale 
bezrobotnych. Program 

regionalny PRACA dla PO-
MORZAN 2018 zostanie 
poszerzony o nowe działy, 
w tym gospodarczo-spo-
łeczne skutki ubiegłorocz-
nej nawałnicy oraz o dział: 
Wyrównywanie szans.
Podczas spotkania omó-
wiony został też projekt 
zmian dotyczących funk-
cjonowaniu warsztatów 
terapii zajęciowej. Przed-
stawił je Dariusz Majorek, 
dyrektor Oddziału Pomor-
skiego Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Konwentu 
Mirosław Czapla poinfor-
mował też o planowanych 
działaniach w sferze ad-
ministracji rządowej, czyli: 
wypracowywaniu stano-
wiska w sprawie systemu 
CEPiK. Miał on podnieść ja-
kość realizacji zadań zwią-
zanych z dopuszczeniem 
pojazdów do ruchu, któ-
rego to celu nie osiągnął, 
natomiast utrudnił pracę 
Wydziałom Komunikacji – 
wydłużył czas obsługi inte-
resantów i zwiększył odse-
tek niezałatwionych spraw. 
Konwent Powiatów chce 
pismo w tej sprawie wysłać 
do Ministerstwa Cyfryzacji.
Następnym działaniem jest 
protest przeciwko obni-
żeniu od stycznia br, sub-
wencji na rzecz naucza-
nia języka regionalnego 
bądź języka mniejszości 
narodowych (w naszym 
województwie dotyczy to 
języka kaszubskiego i ukra-
ińskiego).
Ustalono, że kolejny Kon-
went odbędzie się w maju 
br. w powiecie sztumskim.
Anna Kłos

Starostowie obradowali w Bytowie
SAMoRZĄD | pierwszy tegoroczny konwent starostów województwa pomorskiego zorganizowano w bytowie.
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NA ZDJęCIU, OD LEWEJ: JAN KLEINSZMIDT, PRZEWODNICZąCY SEJMIKU WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO, ZBIGNIEW PTAK, STAROSTA NOWODWORSKI, 
ALICJA ŻURAWSKA, STAROSTA KOśCIERSKI I JANINA KWIECIEń, STAROSTA KARTUSKI.

GOSPODARZEM SPOTKANIA BYŁ LESZEK WASZKIEWICZ, 
STAROSTA BYTOWSKI.

FINANSOWANIE DZIAŁAń POWIATOWYCH URZęDóW PRACY W ROKU 2018 OMóWIŁA 
JOANNA WITKOWSKA, DYREKTOR WOJEWóDZKIEGO URZęDU PRACY W GDAńSKU.

PKP Polskie Linie kolejowe S.A. 
podpisały w piątek 19 stycz-
nia dwie umowy o wartości 
prawie 30 mln zł netto na za-

projektowanie modernizacji 
linii kolejowej z Gdyni Chyloni 
przez Lębork do Słupska. In-
westycja skróci czas podróży 

na terenie województwa po-
morskiego i zwiększy komfort 
obsługi pasażerów na stacjach 
i przystankach.

Modernizacja linii kolejowej
wiADoMośCi | planowana od wielU lat modernizacja pomorskiej li-
nii kolejowej gdynia – słUpsk nr 202 nabrała tempa.

- Inwestycja zwiększy dostęp-
ność kolei w regionie. Wpisuje 
się również w cele Krajowego 
Programu Kolejowego jakimi 
są wzmocnienie efektywności 
transportu kolejowego, popra-
wa bezpieczeństwa i jakości 
przewozów – powiedział wice-
minister Kazimierz Smoliński z  
Ministerstwa Infrastruktury.
Projekty pozwolą na realizacje 
przedsięwzięcia i budowę 5 
nowych przystanków i prze-
budowę 22 stacji i przystan-
ków. Dla podróżnych oznacza 
to wygodny dostęp do po-
ciągów regionalnych i dale-
kobieżnych. Nowe przystan-
ki, o roboczych nazwach to: 
Reda Buczka (Gniewkowska), 
Bolszewo, Gościcino Zielony 
Dwór, Łebień i Siemianice.
Nowe perony będą wybudo-
wane m.in. w Gdyni Chyloni, 
Rumii, Redzie, Wejherowie, 
Gościcinie Wejherowskim, 
Bożympolu Wielkim, Godęto-

wie, Lęborku, Pogorzelicach, 
Strzyżnie Słupskim, Leśnicach, 
Słupsku. Inwestor podkreśla, 
że wszystkie obiekty zosta-
ną w pełni dostosowane do 
potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności. Dobrą jakość ob-
sługi zapewnią wiaty, nowe 
oświetlenie, ławki i czytelna 
informacja pasażerska.
– Podpisane umowy na projek-
towanie to ważny krok ku lep-
szej kolei na Pomorzu. W 2020 
r. będziemy mogli rozpocząć 
modernizację, a to oznacza 
zwiększenie możliwości linii 
miedzy Gdynia - Lęborkiem 
a Słupskiem na koniec 2023 
r.  - mówi Ireneusz Merchel, 
prezes PKP Polskich Linii Kole-
jowych S.A.
Modernizacja obejmie ponad 
100 km linii między Gdynią 
Chylonią a Słupskiem. Lepsze 
możliwości podróży i przewo-
zu towarów zapewni dobudo-
wa nowych torów. Będą dwa 

dodatkowe tory dla ruchu 
aglomeracyjnego na odcinku 
Rumia – Wejherowo oraz je-
den dodatkowy tor (linia dwu-
torowa) na odcinkach: Gdynia 
Chylonia - Rumia, Wejherowo 
– Lębork i Lębork – Słupsk. 
Dzięki poprawie przepustowo-
ści nadmorskiej linii, przewoź-
nicy będą mogli uruchamiać 
więcej pociągów pasażerskich 
i towarowych.
Prace projektowe na linii kole-
jowej nr 202 na odcinku Gdy-
nia Chylonia – Słupsk mają 
zakończyć się w IV kwartale 
2019 r. Roboty budowlane 
zaplanowano na lata 2020-
2023. Łączna wartość umów 
na projektowanie to 29,9 mln 
zł netto.
Projekt w Krajowym Programie 
Kolejowym oszacowany jest 
na 2 mld zł. Współfinansowa-
nie przewidziano z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. AD
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W Urzędzie Miasta Lębork 
odbyła się konferencja pra-
sowa nowo powołanej Spo-
łecznej Komisji ds. Kontroli 
Polityki Mieszkaniowej. Ko-
misja (w składzie 7 człon-
ków) jest organem kon-
trolnym, a do głównych jej 
zadań należy czuwanie nad 
prawidłowym przydziałem 
mieszkań, których dokonu-
je Burmistrz Miasta. 
- To nowy rozdział w polity-
ce mieszkaniowej. Minione 
lata można nazwać dość 
niechlubnymi dla Lęborka. 
Był to czas, kiedy Komisja 
nie była powoływana przez 
Burmistrza i przydział lo-
kali mieszkalnych odbywał 
się bez kontroli i nadzoru 
mieszkańców miasta. Dzi-
siaj chcemy powiedzieć gło-
śno i wyraźnie:”mieszkańcy 
Lęborka – jesteśmy tutaj 
dla Was, jesteśmy Waszym 
głosem w Urzędzie i chce-
my Was godnie reprezento-
wać” – mówi Radosław Zim-
nowoda, przewodniczący 
Komisji Mieszkaniowej.
Poprzednia Komisja Miesz-
kaniowa powołana była 
w 2011 na okres 2 lat. Nowa  

Komisja nie została powo-
łana pomimo, że przepisy 
prawa nakładają na urzęd-
ników taki obowiązek. Do 
tej sprawy odniósł się na 
jednej z sesji Rady Miasta 
radny Włodzimierz Klata.
- Ta sytuacja przybrała dla 
mnie znamiona patologii. 
Pan Burmistrz przez te lata 
nie sygnalizował radnym, 
że są jakiekolwiek problemy 
czy niejasności ze sprawo-
waniem społecznej kontroli 
nad polityką mieszkaniową 
– mówił radny.

Komisja, która została po-
wołana uchwałą w paź-
dzierniku 2017 roku, odby-
ła dwa posiedzenia. Kolejne 
ma odbyć się już niedługo, 
bo 22 stycznia. Pojawiły się 
już Już pierwsze spostrze-
żenia i wnioski, co do obec-
nej polityki mieszkaniowej 
w Lęborku. 
- Przed nami dużo pracy. 
Tematy związane z go-
spodarowaniem zasobem 
mieszkaniowym wywołują 
zawsze wiele kontrowersji 
i wątpliwości. Zza biurka 

nie zawsze wszystko widać. 
Cyferki i statystyki mogą 
pokazywać zupełnie co 
innego niż rzeczywistość, 
dlatego zapraszamy do 
współpracy mieszkańców 
miasta. Chcemy wiedzieć, 
jak ta sytuacja wygląda 
z Państwa perspektywy. 
Mamy wrażenie, że tematy 
związane z mieszkaniami 
komunalnymi w Lęborku 
były traktowane po ma-
coszemu. Brak nadzoru 
i kontroli to jedno, a drugie 
to brak dokumentu, który 

określa jaka jest aktualna 
struktura zasobu miesz-
kaniowego miasta i plany 
na przyszłość. Dokument, 
który to opisuje przestał 
obowiązywać w 2015 roku 
i do tej pory Rada Miasta 
nie przystąpiła do prac nad 
nim. Komisję niepokoi tak-
że znikoma ilość przydzia-
łów lokali mieszkalnych 
dla rodzin z tzw. rejestru 
„A” (mieszkanie komunalne 
dla osób nieposiadających 
lokalu mieszkalnego). Dzi-
siaj na liście oczekujących 
są 43 rodziny, a najstarsze 
wnioski pochodzą z 2006, 
2007 i 2008 roku. Od 2011 
roku zawarto umowy tylko 
z 10 rodzinami – stwierdził 
przewodniczący Komisji 
Mieszkaniowej .
Przewodniczący Komisji 
odniósł się także do moż-
liwości, jakie daje rządo-
wy program Mieszkanie+. 
Wskazał, że przystąpienie 
do programu przez Lę-
bork byłoby szansą na roz-
wój nie tylko społeczny, 
ale i gospodarczy. Dzisiaj 
z powodzeniem program 
jest realizowany w Gdyni, 

Gdańsku i Pelplinie.
- Mam przyjemność dużo 
rozmawiać z młodymi ludź-
mi, mieszkańcami Lęborka, 
którzy dopiero wchodzą na 
rynek pracy, chcą się usa-
modzielnić, założyć rodzi-
nę. Nie stać ich na kredyt 
albo po prostu nie chcą 
się wciągnąć w tą spiralę 
kredytową. Miasto nie ma 
dzisiaj dla nich żadnej ofer-
ty, jeśli chodzi o mieszka-
nia. Program Mieszkanie+ 
to świetne rozwiązanie dla 
takich właśnie osób. To mo-
głaby być także odpowiedź 
na potrzeby rodzin wielo-
dzietnych i osób starszych, 
które dzisiaj ledwo wiążą 
koniec z końcem, wynajmu-
jąc mieszkania na wolnym 
rynku. Gmina w tym przy-
padku nie ponosi żadnych 
kosztów, jedynie musieliby-
śmy znaleźć odpowiednie 
grunty pod taką zabudo-
wę. To jest na pewno jedna 
z wielu możliwości, która 
powstrzyma emigrację 
młodych ludzi z naszego 
pięknego miasteczka – kon-
tynuował przewodniczący 
Zimnowoda. AD
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Nowa polityka mieszkaniowa
lęboRK | kontrola polityki mieszkaniowej w lęborkU rUszy pełną parą. nowa komisja ma jUż plan działania.
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NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

STARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

loKAl na pub, bar, kebab, dwupozio-
mowy z mieszkaniem na ul. Pomorska 
Wejherowo 1600 zl. Tel 606272015

loKAl handlowy uslugowy 64 m na 
ulicy Pomorskiej Wejherowo. Wolny 
od zaraz . Tel 606 272 015

KUPIĘ
KUPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

lEKCJE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
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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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

fb.com/gle24

Codziennie 
nowe informacje

Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI

USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

PRofESJoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panow sponsorów tel. 
514120213 sopot

RÓŻNE

SPRZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 

elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

SKUPUJEMy stare militaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 
666 025 860 e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SiANoKiSZoNKA. 120x120.do-
bra. 70. rotacjna 1750.zł. Szemud. 
510751837

SiANo, słoma w balotach  120x150, 
siano, sloma w kostkach z magazy-
nu.Możliwość trasportu. 506250477

DREwNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477

RoZDRAbNiACZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600 667 860



#GramyDlaLeborka

Dokładnie tydzień trwało 
poszukiwanie szkoleniowca, 
który zastąpiłby Waldema-
ra Walkusza. Trener Walkusz 
zrezygnował z prowadzenia 
drużyny ze względów osobi-
stych.   
Grzegorz Lewandowski przy-
godę trenerską rozpoczął 
w 2003 roku w Gwardii Ko-
szalin. Prowadzenie zespołu 
łączył tam z grą w piłkę. Po-
dobnie było w Kotwicy Koło-
brzeg, Ruchu Wysokie Mazo-
wieckie, ŁKS-ie Łomża, Redze 
Trzebiatów, Mewie Resko czy 
przez ostatnie 3 i pół roku 

w Sławie Sławno (koszaliń-
ska liga okręgowa) gdzie był 
podporą formacji obronnej 
Sławy. 

- Swój akces do Pogoni zgło-
siłem już jakiś czas temu. 
Ostatnio miałem krótką prze-
rwę w trenerce, mieszkam 
w miarę blisko, dogadaliśmy 
się i zaczynam swoją przygo-
dę w Lęborku – mówił kilka 
godzin przed pierwszymi za-
jęciami Grzegorz Lewandow-
ski. - Przyznaję, że nie znam 
żadnego zawodnika, ale do 
ligi mamy czas i na pewno 

dobrze się jeszcze poznamy. 

Większość fanów futbolu 
Grzegorza Lewandowskiego 
kojarzy przede wszystkim 
z polskich i zagranicznych 
aren piłkarskich. Urodził się 1 
września 1969 roku w Szcze-
cinku. Grę w piłkę nożną za-
czynał w Zawiszy Grzmiąca. 
Później była Gwardia Kosza-
lin i Wisła Kraków w której 
spędził 5 sezonów (124 me-
cze i 11 goli). Pół roku grał 
w Hiszpanii w Club Depor-
tivo Logroñés. Następnie 
przeszedł do Legii Warszawa 

w której barwach podczas 
dwóch sezonów zdobył Mi-
strzostwo Polski, Superpu-
char, a przede wszystkim 
dotarł z „wojskowymi” aż do 
ćwierćfinału Ligi Mistrzów. 
Kolejne lata nasz trener spę-
dził w SM Caen - Francja, 
Polonii Warszawa, Zagłębiu 
Lubin, RKS Radomsko, Hutni-
ku Kraków, australijskim Ade-
laide City i ponownie Hutniku 
Kraków. Łącznie w polskiej 
Ekstraklasie Lewandowski 
wystąpił w 227 meczach 
oraz strzelił 19 bramek.  
27 października 1993 roku 

Pogoń stawia 
na Lewandowskiego

Sparingi pogoni – zima 2018
27 stycznia 2018 (sobota) godz. 12

Pogoń Lębork – MKS Władysławowo (V liga) 

10 lutego 2018 (sobota) godz. 12
Pogoń Lębork – Kaszubia Kościerzyna (IV liga) 

10 lutego 2018 (sobota) godz. 12
Pogoń Lębork – Kaszubia Kościerzyna (IV liga) 

17 lutego 2018 (sobota) godz. 12
Pogoń Lębork – GKS Przodkowo (III liga) 

24 lutego 2018 (sobota) godz. 12  
Pogoń Lębork – GKS Sierakowice (V liga)

4 marca 2018 (niedziela) godz. 15
Pogoń Lębork – KS Olimpic Warszkowo (A-klasa)

iV liGA | nazwisko lewandowski to w polskim fUtbolU gwarancja dobrej marki. od 
poniedziałkU 22 stycznia jest ono kojarzone także z seniorską drUżyną pogoni lę-
bork. szkoleniowcem pierwszego zespołU został 48-letni grzegorz lewandowski.

zadebiutował w koszulce 
z orzełkiem na piersi w Stam-
bule w meczu z Turcją (el. MŚ 
1994) i na boisku przebywał 
90 minut, podobnie jak w dru-
gim swoim eliminacyjnym wy-
stępie z Holandią w Poznaniu. 
Lewandowski na swoim kon-
cie ma łącznie 5 występów 
w Reprezentacji Polski. Oprócz 
eliminacji do Mistrzostw 
Świata zagrał w towarzyskich 
meczach z Hiszpanią, Rosją 
i Niemcami. 
 

W poniedziałkowy wieczór 
(22.01) w sali sportowej przy 
Pl. Piastowskim odbył się 
pierwszy trening z udziałem 

nowego szkoleniowca. Trene-
ra zawodnikom przedstawił 
prezes piłkarskiej sekcji Marek 
Piotrowski. Po krótkiej „prze-
mowie” trenera zawodnicy ru-
szyli do rozgrzewki. W sporto-
wy strój przebrał się też trener 
i razem z zawodnikami wyko-
nywał ćwiczenia. Zwyczaj ten 
trener Lewandowski realizował 
także w poprzednich klubach. 
Czy to oznacza, że byłego pił-
karza Wisły i Legii zobaczymy 
na boisku? – Nie będę nikomu 
zabierał miejsca w składzie 
i wierzę, że sytuacja kadrowa 
będzie na tyle dobra, że moje 
występy nie będą konieczne 
– uspokajał przed treningiem 
trener Lewandowski, dodając, 
że zawsze stawia na młodych 
piłkarzy i to oni przede wszyst-
kim powinni grać i wdrażać się 
w dorosłą piłkę. 

Na treningu stawiło się kilku-
nastu zawodników w tym „sta-
re nowe” twarze w osobach 
Łukasza Janowicza czy Prze-
mka Śliwińskiego. Brakowało 
kilku zawodników, większość 
z nich była usprawiedliwiona. 
Cały styczeń zespół spędzi na 
sali i siłowni mieszczącej się 
w piwnicy obiektu. 

W sobotę pierwszy sparing. 
O godz. 12 w Lęborku Pogoń 
podejmie 2. zespół gdańskiej 
V ligi MKS Władysławowo.

”w poniedziałkowy 
wieczór (22.01) w sali 
sportowej przy pl. 
piastowskim odbył 
się pierwszy trening 
z udziałem nowego 
szkoleniowca. tre-
nera zawodnikom 
przedstawił prezes 
piłkarskiej sekcji ma-
rek piotrowski.
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