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Polub nas 
na facebooku:

Łeba w czołówce 
samodzielnych 
gmin w Polsce

– Wysoką samodzielność finansową osiągnęły w 2018 roku 23 gminy i trzy miasta na prawach powiatu. 
Natomiast w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów znalazło się osiem gmin, które 
były uzależnione od dochodów przekazywanych z budżetu państwa – poinformowała Krajowa Rada RIO.
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W lęborskim ratuszu odbyła się konferencja 
prasowa przedstawicieli DKMS oraz lęborskich 
inicjatorów zaplanowanej jeszcze we wrześniu 
akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
na terenie Lęborka.

Inicjatorem akcji w Lęborku jest pani Ewa Repp, 
mama 25-letniego Konrada, który na początku 
tego roku zachorował na ostrą białaczkę szpi-
kową. Od potwierdzenia diagnozy w kwietniu 
br. Konrad przez praktycznie cały czas prze-
bywa w szpitalu. Otrzymał już 3 cykle chemii 
i zakwalifikowany został do przeszczepu szpi-
ku od osoby niespokrewnionej.

– W marcu 2019 wyjechałem do pracy w Holan-
dii. Po upływie miesiąca zacząłem odczuwać 
osłabienie, gorsze samopoczucie, zaburzenia 
widzenia. W Wielki Czwartek udałem się do 
szpitala. Daleko od domu i rodziny otrzymałem 
szokującą informację – jestem chory na ostrą 
białaczkę szpikową. Szybko wróciłem do domu, 

dzięki czemu Wielkanoc mogłem spędzić z ro-
dziną. Po świętach trafiłem do szpitala w Słup-
sku, gdzie wciąż jestem – mówi Konrad.

O wsparcie akcji i rejestrowanie się potencjal-
nych dawców apelowała także mama małej 
Zosi, która 3 lata temu też zachorowała na bia-
łaczkę i miała przeszczep szpiku.

masz szansę zostać bohaterem

Do udziału w akcji przekonywała również pani 
Małgorzata, młoda lęborczanka, która jakiś 
czas temu została dawcą szpiku dla chorego 
z Hiszpanii. Przybliżyła zebranym, jak przebie-
gały procedury i samo pobranie szpiku.

– Zabieg jest całkowicie bezbolesny i już 5 dni 
później pokonałam trasę w Biegu Niepodległo-
ści. Dawca szpiku nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z procedurą i podróżą do miejsca, 
w którym szpik jest pobierany. To tak mało dla 

nas, a tak wiele dla chorej osoby – mówiła pani 
Małgorzata.

gdzie można się zgłosić?

Akcja rejestracji przeprowadzona zostanie 
w sobotę 21 września w 3 punktach: przy Kau-
flandzie (godz. 9-18), przy DH Kupiec (9-14), 
na Placu Pokoju (10-16) oraz 22 września przy 
kościołach: NMP (godz. 11-15), św. Jakuba Ap. 
(10-14) i Miłosierdzia Bożego (10-15).

W dniu 28 września akcja przeprowadzona bę-
dzie również podczas Pożegnania Lata w Łebie 
(od godz. 15.00).

Podstawowe warunki, aby zostać potencjal-
nym dawcą szpiku: wiek 18-55 lat, dobry ogól-
ny stan zdrowa. Rejestrujący się wypełnią for-
mularz, przeprowadzany jest wstępny wywiad 
lekarski, pobierany jest wymaz z policzka.

Wzruszająca historia Konrada. 
Możesz go uratować!

Zarejestruj się jako dawca szpiku i daj Konradowi szansę na nowe życie.

Agnieszka Choszcz poprzez udział w pół-
finałach, zakwalifikowała się do krajo-
wego finału Miss Polski, który odbędzie 
się w grudniu. Od wielu lat gmina Cewice 
jest ważnym partnerem i wspiera konkurs 
Miss Pomorza Środkowego na etapie re-
gionu oraz pomaga w jego organizacji.

Agnieszka Choszcz to 22-letnia mieszkan-

ka miejscowości Linia. Wśród osiągnięć 
na swoim koncie ma już między innymi: 
tytuł II Vice Miss w konkursie Bursztyno-
wa Miss Polski 2017, Miss Bikini w świa-
towej klasy konkursie Miss Earth Poland 
2018 oraz I Vice Miss Pomorza Środkowe-
go. Agnieszka jest fanką aktywności fi-
zycznej, na co dzień trenuje piłkę nożną 
w kobiecej drużynie „Lew Lębork”.

Finalistka Miss Polski z wizytą w Urzędzie GMiny CewiCe
wójt gminy cewi-
ce Jerzy bańka gościł 
w Urzędzie gminy fi-
nalistkę wyborów miss 
Polski, zwyciężczy-
nię regionalnego etapu 
konkursu, który odbył 
się w lęborku.

Policjanci przestrzega-
ją przed oszustami dzia-
łającymi metodą ,, na poli-
cjanta’’. 

Policjanci stawiają na profi-
laktykę, ponieważ jest ona 
istotnym elementem ich pra-
cy. Funkcjonariusze zajmują-
cy się profilaktyka społecz-
ną przy każdej możliwej oka-
zji mówią o zagrożeniach 
wynikających z kontaktu 
z osobami dopuszczający-
mi się oszustw metoda „na 
policjanta”. Wysoka świado-
mość zagrożenia, dostatecz-
na wiedza na temat metod 
działania sprawców to więk-
sze szanse, że do przestęp-
stwa nie dojdzie. Policjan-
ci sami organizują spotka-
nia z seniorami, ale także 
uczestniczą w tych organizo-
wanych przez inne instytu-
cje. W trakcie takich spotkań 
prezentują słuchaczom, jak 
może przebiegać rozmowa 
telefoniczna z oszustem. To 
działanie ma na celu wskaza-
nie szczegółów, na które na-
leży zwrócić uwagę.

Podczas takiej rozmowy 
oszust przedstawia się jako 
policjant bądź funkcjona-
riusz innej służby, najczę-
ściej podaje stopień imię 
i nazwisko, czasami wymy-
ślony numer identyfikacyj-
ny. Sprawca informuje swo-
ją ofiarę o tym, że jest ob-
serwowana przez oszu-
stów i w końcu straszy, że jej 
pieniądze w banku oraz te 
w domu są zagrożone kra-
dzieżą. Na koniec dodaje, że 
przekazując pieniądze poli-
cji ofiara, może je uratować. 
Najczęściej pada polecenie 
wyrzucenia ich przez okno 
lub pozostawienie w umó-
wionym miejscu. Fikcyjny po-
licjant, za którego podaje się 
oszust, gwarantuje także, że 
pieniądze zostaną zwrócone 
ich właścicielowi.

Jeżeli w rozmowie telefo-
nicznej wystąpią elemen-
ty, o których mówimy, nale-
ży natychmiast się rozłączyć, 
powiadomić o tym policjan-
tów oraz swoich bliskich.

Oszukują 
na pOlicjanta
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– Wysoką samodzielność finansową osią-
gnęły w 2018 roku 23 gminy i trzy miasta 
na prawach powiatu. Natomiast w gro-
nie najbardziej niesamodzielnych finan-
sowo samorządów znalazło się osiem 
gmin, które były uzależnione od docho-
dów przekazywanych z budżetu państwa 
– poinformowała Krajowa Rada RIO.
Jak wynika z danych ze sprawozdania 
z wykonania budżetu przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, w 2018 r. bu-

dżety samorządów mniej więcej w poło-
wie opierały się na dotacjach i subwencji 
ogólnej przekazywanych z budżetu pań-
stwa. Pozostałą część dochodów całko-
witych samorządów stanowiły dochody 
własne. Według Krajowej Rady RIO, są to 
szczególne rodzaje dochodów, ponieważ 
świadczą o poziomie samodzielności fi-
nansowej samorządu.
W dochodach własnych samorządów naj-
większe znaczenie miały dochody z tytu-

łu udziału we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych (41,1 proc.). 
Istotnym źródłem dochodów własnych 
były także dochody z podatku od nieru-
chomości (18,2 proc.), stanowiącego naj-
bardziej efektywny i najważniejszy poda-
tek lokalny. Natomiast niewielkie znacze-
nie miały dochody ze sprzedaży majątku 
(3 proc.).
Opierając się na tych danych, przygoto-
wano ranking najbardziej samodzielnych 
gmin w Polsce. I tak Łeba stanęła na wy-

sokiej, bo na 13 pozycji z 2478 miejsc. Sa-
modzielność finansowa gminy została 
oszacowana na 75 procent. Tym samym 
Łeba stała się najbardziej samodzielną 
gminą w powiecie lęborskim.

Tuż za Łebą na 225 miejscu uplasowała 
się gmina Wicko z wynikiem 57 procent. 
Potem kolejno: Lębork na 664 miejscu 
z wynikiem 46 procent, Nowa Wieś Lębor-
ska na 1213 miejscu (36 proc.) i Cewice na 
1691 pozycji (prawie 30 proc.).

Łeba jedną z najbardziej 
samodzielnych gmin w Polsce

Ranking samodzielności. Łeba w ścisłej czołówce. 

Z tej okazji stowarzyszenie zorganizowało 
uroczyste spotkanie członków organizacji. 
Uczestniczyli w nim także  przedstawiciele 
samorządu, organizacji pozarządowych, in-
stytucji opieki społecznej oraz przyjaciele 
i darczyńcy wspierający działalność „Ama-
zonek”.  

Burmistrz Lęborka Witold Namyślak wrę-
czając jubileuszowy grawerton na ręce 
prezes stowarzyszenia Bogumiły Zieliń-
skiej złożył podziękowanie i gratulacje za 
wytrwałość, poświęcenie, aktywność i za-
angażowanie w niesieniu wsparcia innym 
kobietom, które nie muszą samotnie odnaj-

dywać się w nowej, trudnej dla nich rze-
czywistości.
Głównym celem lęborskich „Amazonek” 
jest wszechstronna rehabilitacja psycho-fi-
zyczna podczas pobytu oraz po wyjściu pa-
cjentki ze szpitala po leczeniu onkologicz-
nym raka piersi. Nowotwór piersi, atrybutu 
kobiecości to nie tylko cierpienie fizyczne, 
ale również trauma psychiczna. „Amazon-
ki” przede wszystkim leczą „duszę”, stając 
się drugim filarem terapii, oprócz lecze-
nia somatycznego. Realizuje to organizu-
jąc grupy wsparcia, zajęcia rehabilitacyjne, 
spotkania informacyjne oraz różnego ro-
dzaju formy aktywności towarzyskiej.

20 lat lęborskich „Amazonek”
lęborskie stowarzyszenie „amazonka” ma już 20 lat.

M I E J S C E  N A 

T W O J Ą   R E K L A M Ę
z a d z w o ń :

7 9 1  9 8 0  1 5 5

n a p i s z :

r . l a s k o w s k i @ e x p r e s s y . p l
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Lębork otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosz-
tów kwalifikowanych tj. 1.754.467 zł na przebudowę ostat-
niego fragmentu ulicy Weterynaryjnej oraz II etap budowy 
ulicy Majkowskiego. Szacowany koszt realizacji tych waż-
nych drogowych inwestycji to ok. 4 mln 280 zł.

Projekt przebudowy ulicy Weterynaryjnej obejmuje odcinek 
od mostu na rzece Łebie do ulicy Pionierów. Wąska droga 
bez pobocza i chodnika utrudnia tam dziś sprawną komu-
nikację. Ma to się zmienić. 200 metrowy odcinek drogi ma 
zostać poszerzony, wybudowany zostanie chodnik i prze-
dłużona ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji wybudo-
wana zostanie także kanalizacja deszczowa, a bezpieczeń-
stwo zapewni wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pie-
szych. Szacunkowy koszt zadania pn. „Przebudowa z roz-
budową ulicy Weterynaryjnej w Lęborku wraz z instalacja-
mi technicznymi” wynosi 1 mln 177 tys. zł w tym 464 tys. zł 
dotacji.

Projekt przebudowy ulicy Majkowskiego (II etap) zakłada 
zastąpienie płyt YOMB nawierzchnią asfaltową oraz czę-
ściowo wyznaczenie nowego przebiegu ulicy wzdłuż ogro-
dzenia firmy ROBEX. Nowe połączenie z ulicą Kaszubską 
usprawni ruch lokalny w tej części miasta. Drogowa inwe-
stycja zakłada budowę wzdłuż 680 metrowej drogi asfal-
towej ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów, oświetle-
nie oraz od strony cmentarza budowę dużego parkingu na 
132 pojazdy. Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności, bez-
pieczeństwa i płynności ruchu dojazdu z drogi nr 6 do dro-
gi nr 1330 g (do ul. Kaszubskiej) poprzez budowę II eta-
pu ul. Majkowskiego w Lęborku” wyceniono na 3 mln 102 
tys. zł. W tym przypadku dotacja z Funduszu Dróg Lokal-
nych wyniesie 1 mln 290 tys. zł. Ostateczne koszty reali-
zacji drogowych inwestycji zaplanowanych do realizacji do 
końca września 2020 roku określi postępowanie przetar-
gowe. Miasto posiada kompletną dokumentację projektową 
przebudowy ulic z pozwoleniem na budowę i prowadzi pro-
cedury przetargowe na wykonanie inwestycji.

Potężne dofinansowanie na drogi
Ponad 1,7 mln dotacji na budowę ulicy Weterynaryjnej i Majkowskiego

Inwestycja realizowana jest w ramach programu Rewitalizacji „Odnowiony Lębork”. W for-
mule „zaprojektuj i wybuduj” adaptację budynku i otoczenia na potrzeby mieszkańców 
dzielnicy wykonuje Zakład Budowlany „Dzida i Zaręba” sp. jawna z Lęborka. Wartość pod-
pisanej umowy wynosi 3 mln 544 tys. zł, a termin oddania budynku to jesień tego roku.

Wyróżniającym się elementem inwestycji jest charakterystyczna elewacja z drewnianych 
belek. Budynek zyskał windę, taras, zagospodarowano także otoczenie. Ideą jaką przy-
świeca budowie miejsca integrującego i wspierającego lokalną społeczność jest otwarcie 
przejścia z Łokietka do ulicy Kellera dla ruchu pieszego. Trwają prace przy brukowaniu 

przylegającej do Klubu Osiedlowego BAZA ulicy Kellera i budowie miejsc parkingowych. 
Nowy chodnik pojawił się też przed budynkiem przy ulicy Łokietka. Równolegle z budową 
prowadzone są postępowanie na zakup wyposażenia placówki (meble, sprzęt komputero-
wy, multimedia, wyposażenie kuchni).

W Klubie Osiedlowym BAZA funkcjonować będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkty Wsparcia 
Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”. Przed budynkiem pojawi się zie-
leń  a w bliskim sąsiedztwie podwórka przebiegać będzie ścieżka pieszo-rowerowa łączą-
ca ulice Łokietka z Kellera. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna i prze-
szklenia zachęcać będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców w każdym 
wieku.

Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lę-
bork Nowy Świat” mają charakter inwestycyjny jak i społeczny. Wartość Zintegrowanego 
Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” to 21 mln 436 tys. zł w tym 14 mln 49 
tys. zł dofinansowania unijnego.

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy 
mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwycię-
żeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także za-
planowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia 
inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, pod-
niesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie 
bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem 
działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie 
do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarza-
mi swoich dzielnic, ulic i podwórek.

BAZA na ukończeniu
coraz bliżej zakończenia przebudowy byłej bazy zakładu Komunikacji miejskiej przy ul. łokietka 5 
na nowoczesny Klub osiedlowy baza.
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Mieszkańcy gminy i okolic od rana zagląda-
li na targowisko w Cewicach, zlokalizowane za 
Zespołem Szkół. Sprzedawcy oferują warzywa 
i owoce, miód ale też inne wyroby spożywcze, 
czy ubrania. Wójt Jerzy Bańka osobiście powi-
tał pierwszych sprzedawców, wręczył upominki 
i życzył zarówno mieszkańcom jak i potencjal-
nym handlującym udanej wymiany handlowej. 

Targowisko będzie czynne w każdy wtorek 
i piątek w godzinach 7:00 – 13:00. Do końca 
roku 2019 nie będzie pobierana opłata targo-
wa od sprzedających.

tarGowisko GMinne 
w CewiCaCh jUż otwarte
w dniu 13 września targowisko gminne zaczęło 
funkcjonować.

W sympatycznej uroczystości uczestni-
czył Komendant Powiatowy Policji w Lę-
borku kom. Mariusz Mejer i Naczelnik Wy-
działu Prewencji Komendy Powiatowej Po-
licji kom. Adam Thiel.
Do zatrzymania sprawcy rozboju dokona-

nego 20 lipca 2019 roku w Stęknicy (gm. 
Wicko) doszło tego samego dnia przed lę-
borskim dworcem PKP. Skuteczna inter-
wencja to dobry przykład zaangażowania 
i współpracy służb dbających o bezpie-
czeństwo mieszkańców Lęborka.

Podziękowanie 
za skuteczną interwencję
serdeczne gratulacje za sprawne zatrzymanie i szyb-
kie przekazanie w ręce policji sprawcy rozboju otrzymał 
z rąk burmistrza lęborka witolda namyślaka starszy 
inspektor w straży miejskiej tomasz sobisz.

Kom. Adam Thiel, który już po raz trzeci star-
tował w światowych igrzyskach lekkoatletycz-
nych służb mundurowych, wrócił z tych zawo-
dów z trzema złotymi medalami. Tegoroczne 
mistrzostwa odbywały się od 8 do 18 sierpnia 
w Chengdu w Chinach. W Światowych Igrzy-
skach Służb Mundurowych rywalizowało około 
10 tys. policjantów, strażaków, funkcjonariuszy 
straży granicznej i przedstawicieli innych for-
macji z 79 krajów.

W kilkunastoletniej historii igrzysk po raz pierw-
szy przedstawiciele służb mundurowych zmie-
rzyli się w jednym z krajów azjatyckich. Było 
to również największe w historii chińskiego 
Chengdu wydarzenie sportowe, w którym za-
wodnicy z całego świata rywalizowali w 56 róż-
nych dyscyplinach. Zawody na żywo, w tym ce-
remonię otwarcia i zamknięcia oraz za pośred-
nictwem internetu oglądało łącznie ponad 100 
tys. osób. Ambasadorem WPFG Chengdu 2019 
był znany fanom kina aktor Jackie Chan.

Przez 10 dni, od 8 do 18 sierpnia, zawodnicy 
startowali na najnowocześniejszych obiektach 
w różnych konkurencjach, m.in.: bieganiu, pły-
waniu, strzelaniu, tenisie, badmintonie, rugby. 

Towarzyszyło im hasło imprezy: „Joy and glo-
ry”, czyli „Radość i chwała”.

Wśród przedstawicieli służb mundurowych 
z Polski nie mogło zabraknąć policjanta Adama 
Thiela, który od wielu lat reprezentuje forma-
cję w dyscyplinie biegów i który cyklicznie bie-
rze udział w zawodach tak wysokiej rangi. Kom. 
Adam Thiel podczas światowych igrzysk w Fi-
refax w 2015 r. wywalczył 1 złoty medal i dwa 
srebrne zaś w Los Angeles w 2017 r. wywalczył 
dwa srebrne medale w biegach. Podczas tego-
rocznych zawodów w Chengdu zdobył aż 3 zło-
te krążki w kategorii: bieg przełajowy na 10 km, 
bieg na 3000 m z przeszkodami oraz bieg na 
10000 m rozgrywany na bieżni.

Kom. Adam Thiel biega, zdobywa medale od 
1993 roku. Policjantem jest od 21 lat. Obecnie 
w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku zaj-
muje stanowisko Naczelnika Wydziału Prewen-
cji. Mimo trudnej i wymagającej służby znajdu-
je on czas na codzienne treningi. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sportowych 
sukcesów! Następne Światowe Igrzyska Służb 
Mundurowych już za dwa lata w Rotterdamie.

Adam Thiel – najszybszy 
policjant na świecie
w dniach od 8 do 18 sierpnia 2019 r. w chengdU 
(chiny) rozgrywane były XViii mistrzostwa Świata 
Policjantów i strażaków.
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Ostatnie prace archeologów w Łebie miały miejsce we 
wrześniu 2018 roku. Wtedy na terenie Zasypanego Mia-
sta dokonano niesamowitych odkryć.

Studenci z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersyte-
tu Gdańskiego pod kierunkiem dr Joanny Dąbal wykopa-
li kolejny fragment posadzki kościoła. Archeolodzy zna-
leźli również: 3 brakteaty (monety wybite jednostronnie), 
2 srebrne monety (wybite dwustronnie) – jedną z wize-
runkiem gryfa, a drugą z herbem Elbląga, 2 duże haczy-
ki służące do połowu ryb, okucia miedziane, zdobioną 
oprawkę (najprawdopodobniej jakiegoś narzędzia), frag-
ment ceramiki, fragmenty dachówek, a także kości zwie-
rząt i szkielety ludzi. Na jednym ze szkieletów widoczne 
były ślady tkanin. Archeolodzy obiecali wtedy, że prace 
w Łebie będą kontynuować za rok. Tak też zrobili.

Na terenie Zasypanego Miasta znów trwają badania. Na 
tą chwilę spod wydmy wyłaniają się kolejne mury kościo-
ła św. Mikołaja.

Przed studentami jeszcze sporo pracy. Nie możemy się 
doczekać kolejnych odkryć!

arCheolodzy 
odkryli 
FraGMenty 
zasyPaneGo 
Miasta
na terenie zasypanego miasta w łe-
bie dokonano kolejnych odkryć.

W PSZOKu właściciele nieruchomości położonych na tere-
nie gminy Cewice mogą nieodpłatnie, w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostawić wytwa-
rzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne 
na zasadach określonych w regulaminie.

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Cewice Jerzy 
Bańka wraz z wicestarostą lęborskim Edmundem Głom-
biewskim. W otwarciu uczestniczyły przedszkolaki z Ze-
społu Szkół w Cewicach, które podczas wizyty zostały za-
poznane z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych.

PSZOK został wyposażony w nowe pojemniki do składo-
wania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: 
odpady wielomateriałowe, papier, zużyte baterie, akumu-
latory, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw 
domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, 
czy opakowania z metali.

W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi 
kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wy-
budowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kost-

ką betonową, zostało wybudowane oświetlenie oraz prze-
suwna brama wjazdowa.

W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów 
komunalnych:

papier i tektura,•	
tworzywa sztuczne (plastik, metale),•	
opakowania ze szkła,•	
odpady zielone, odpady ulęgające biodegradacji,•	
przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz •	
opakowania po nich,
zużyte baterie i akumulatory,•	
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,•	
meble i inne odpady wielkogabarytowe,•	
odpady niebezpieczne,•	
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej •	
niż 5m3 / z gospodarstwa domowego,
zużyte opony,•	
popiół, tekstylia i odzież•	

PSZOK mieści się przy ulicy Zielonej 47 w Cewicach. Czyn-
ny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00. 
W poniedziałki oraz w niedziele punkt jest nieczynny.

W Cewicach 
otwarto PSZOK

9 września nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Cewicach.

Nap i s z  do  nas !  a . damps@expressy. p l

C h c e s z 
z g ł o ś i ć  t e m a t ?
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czym Jest Kształcenie Ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne to proces ciągłego, trwającego 
przez całe życie odnawiania i uzupełniania wiedzy ogól-
nej i kwalifikacji zawodowych, czyli całożyciowa eduka-
cja. Coraz częściej używany jest też termin lifelong le-
arning.         
– Pamiętajmy, że kształcić się może każdy, bez względu 
na wiek, miejsce, poziom wykształcenia czy zajmowane 
stanowisko – podkreśla Joanna Witkowska, dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – W dobie innowa-
cji technologicznych i nieustannie postępującego rozwo-
ju w każdej sferze życia, zdobyte umiejętności szybko się 
dezaktualizują. Wiedza i kwalifikacje uzyskane na pozio-
mie kształcenia szkolnego nie są wystarczające, aby kon-
kurować na współczesnym rynku pracy. Uzupełnianie tra-
dycyjnej wiedzy jest na obecnym rynku pracy niezbędne 
i bardzo przez pracodawców pożądane.

Postaw na rozwóJ 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w tym roku został 
partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej Dni Ucze-
nia się Dorosłych, która ma na celu wspieranie osób do-
rosłych w uczeniu się przez całe życie i pokazanie płyną-
cych z tego korzyści. Pod hasłem „Postaw  na rozwój” 
w gdańsku i w słupsku 4 października nasi doradcy za-
wodowi poprowadzą warsztaty rozwojowe i indywidual-
ne konsultacje. Każdy, kto odwiedzi nas tego dnia, bę-
dzie mógł skorzystać ze specjalnie przygotowanej ofer-
ty, w tym m.in.: stworzyć swój plan poszukiwania pracy, 
przeanalizować z doradcą swój biznesplan czy nauczyć 
się, jak wykorzystać swoje mocne strony w życiu zawo-
dowym i osobistym. Uczestnicy wydarzenia będą również 
mieli okazję dowiedzieć się, jak planować karierę zawodo-
wą na pomorskim rynku pracy oraz gdzie szukać inspira-
cji i wsparcia. Zapraszamy.

Kształcenie ustawiczne. 
Szansa czy konieczność 
współczesnych czasów?

Wkraczamy w czwartą rewolucję przemysłową, kojarzoną z dynamicznie rozwi-
jającymi się technologiami. Z jednej strony stwarza to nowe możliwości dla rynku 
pracy, z drugiej – wymusza konieczność dopasowania się do nowych zadań i organi-
zacji pracy. By dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości, zachodzi potrze-
ba dokształcania się bez względu na wiek czy zajmowane stanowisko. 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.wup.gdansk.pl/dniuczenia

M I E J S C E  N A 

T W O J Ą  R E K L A M Ę
zadzwoń:

791 980 155

napisz:

r. laskowski@expressy.pl

Od początku września 
funkcjonariusze poma-
gają maluchom zapoznać 
się z przepisami i zasa-
dami bezpieczeństwa na 
drodze w teorii i praktyce. 
W tym celu policjanci od-
wiedzali oprócz szkół rów-
nież przedszkola na tere-
nie powiatu. W trakcie spo-
tkań przypominają mię-
dzy innymi o tym: że przed 
przejściem na drugą stro-
nę jezdni należy spojrzeć 
w lewo, w prawo i jeszcze 
raz w lewo, że należy ko-
rzystać ze specjalnie ozna-
kowanych przejść dla pie-
szych, że nie wolno bawić 
się w pobliżu ulicy. Zwró-
cili również uwagę, że po 
zmierzchu należy mieć na 

sobie odblaskowe elemen-
ty a w trakcie jazdy samo-
chodem trzeba siedzieć 
w foteliku i mieć zapięte 
pasy bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze omówi-
li również bezpieczeństwo 
na rowerze i konieczność 
zakładania kasku. Mun-
durowi przypominali rów-
nież maluchom, że nie na-
leży się bać policjantów, 
ponieważ jesteśmy od tego 
aby im pomagać. W trak-
cie spotkań dzieci zada-
wały dużo pytań i opowia-
dały o swoich przeżyciach 
związanych z bezpieczeń-
stwem, a na koniec spotka-
nia każdy z nich otrzymał 
odblaskowy gadżet.

Policjanci z wizytą 
u przedszkolaków
lęborscy policjanci odwiedzili przed-
szkole nr 10 w lęborku w ramach 
„bezpiecznej drogi do szkoły”.

Na starcie zawodów stanęło 35 osób z terenu powiatu 
lęborskiego – 28 uczniów i 7 dorosłych, w tym 11 Sza-
chowych Rodzinek. Na 17 szachownicach, pod okiem Sę-
dziego – Mariusza Hagela rozegrano tego dnia 119! po-
tyczek szachowych.

rodzinny tUrnieJ szachowy 
wyłonił mistrzów PoŚród:

Uczniów – Paweł Jereczek
Dorosłych – Piotr Jereczek,
Szachowych Rodzinek – Rodzina Jereczków,
Szachowy Debiutant – Oliwia Czaja.

Przyznano też tytUły:

Szachowej Mamy – Małgorzata Gryciuk,
Szachowego Taty – Piotr Jereczek,
Szachowej Cioci – Katarzyna Duda,
Szachowego Wujka – Mirosław Pelc,
Szachowego Dziadka – Andrzej Szczepaniak,
Szachowego Brata – Paweł Jereczek,
Szachowej Siostry – Zofia Bonemberg.

rodzinny 
tUrniej szaChowy
14 września w sobotni poranek, szko-
ła Podstawowa im. Polskich olimpij-
czyków w maszewie lęborskim za-
pełniła się Pasjonatami szachów.
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2 września o godzinie 6 rano wylatujący 
z lotniska Gdynia Babie Doły, metodą spa-
dochronową w rejonie  lotniska Siemirowi-
ce przedostała się Połączona Grupa Awan-
gardowa. Jest to grupa połączona z żołnie-
rzy rozpoznania, którzy wylądowali na polu 
około 8 km na północ od lotniska w Sie-
mirowicach, zadaniem dokonania rozpo-
znania lotniska. Żołnierze wylądowali bez-
piecznie, skrycie ukryli swoje spadochrony 
i przemieścili się do lotniska w Siemirowi-
cach, gdzie założyli trzy posterunki obser-
wacyjne, z których przez dwie doby obser-
wowali lotnisko. Obserwowali ruch przeciw-
nika, który był podgrywany na ćwiczeniu 
przez jedną kompanie z brygady. Żołnierze 

obserwowali ruch statków powietrznych 
i wszystkie swoje obserwacje na bieżąco, 
drogą radiową, przekazywali do głównego 
ćwiczącego, którym był batalion powietrz-
nodesantowy. Główne siły w postaci kilku-
set żołnierzy przemieściły się we wtorek  3 
września, z Krakowa do Gdyni. 4 września 
załadowali się na statki powietrzne i prze-
lecieli z Gdyni Babie Doły na lotnisko w Sie-
mirowicach, gdzie metodą spadochronową 
desantowali się na samą płytę lotniska z za-
daniem opanowania terenu lotniska. Opa-
nowali lotnisko po kilku godzinach i zamel-
dowali dowództwu o wykonaniu zadania. 
Przez jedną dobę byli nękani przez podgry-
wane siły przeciwnika oraz różne sytuacje, 

Pantera 19
W dniach 2 – 7 września w gminie Cewice odbyły się ćwiczenia pk. 
PANTERA 19 – Lądowanie Połączonej Grupy Awangardowej.

stworzone przez kierownictwo. Po jednej 
dobie dostali informacje, że bardzo duże 
siły przeciwnika zbliżają się z kierunku 
północno-wschodniego. W związku z tym 
dowódca ćwiczących wojsk podjął decy-
zję o opuszczeniu lotniska i rozproszeniu 
wojsk przejściu do tzw. działań nieregu-
larnych – rozproszeniu wojsk na południe 
od lotniska w Siemirowicach. W promieniu 
10km rozproszył swoje podległe siły i re-
agował na zmieniającą się sytuację tak-
tyczną. Kulminacyjnym wydarzeniem pod-
czas działań nieregularnych było zada-
nie opanowania dwóch obiektów, którymi 
było gospodarstwo oraz budynek w miej-
scowości Karwica. Zadanie żołnierze wy-
konali w godzinach porannych. 7 września 
zakończono ćwiczenie Pantera 19. – Całe 
ćwiczenie uważamy za bardzo udane. Te-
ren był dla nas nowy. Żołnierze wcześniej 
go nie znali, musieli reagować na bardzo 
szerokie spektrum incydentów, ponieważ 
w ćwiczenie byli zaangażowani przedsta-
wiciele władz lokalnych, funkcjonariusze 
policji oraz straży pożarnej, a więc nie byli 
to przebrali żołnierze, którzy zazwyczaj 
w takich sytuacjach stymulują funkcjona-

riuszy policji bądź straży pożarnej. Ponad-
to żołnierze musieli wchodzić w interak-
cje z mieszkańcami, z ludnością cywilną 
z gminy Cewice. Jednakże mieli zakaz wy-
powiadania się na temat samego ćwicze-
nia. Mogli jedynie poinformować, że biorą 
w takowym udział ale nie mogli zdradzać 
szczegółów – mówił sierż. Adam Lewkow-
ski z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

7 września po zakończeniu ćwiczenia 
w Siemirowicach, żołnierze przemieści-
li się do OSPWL Dęba, gdzie po przerwie 
taktycznej zrealizowana zostanie część 
ogniowa ćwiczenia. W ćwiczeniu  pk. PAN-
TERA – 19 zaangażowane były wszyst-
kie jednostki wojskowe brygady a tak-
że kompania zmechanizowana i pluton 
rozpoznawczy z 7BOW, drużyna piecho-
ty (podchorążowie z AWL) oraz para sa-
molotów F-16 (2SLT), klucz samolotów 
C-295M (3SLTr), 2 plutony lekkiej pie-
choty (7PBOT), a także przedstawicie-
le 25BKPow oraz AWL jako Kierownictwo 
Ćwiczenia. Z 6BPD w ćwiczenie zaangażo-
wanych było ponad 400 żołnierzy i kilka-
dziesiąt pojazdów.

ZKM zakupił za 5 mln 464 tys. zł pięć 
fabrycznie nowych autobusów nisko-
podłogowych firmy Solaris. Zakup 
w 85% został dofinansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województw Pomorskiego.

14 września br. w ramach Dni Otwar-
tej Zajezdni ZKM-u przy ul. War-
szawskiej 15A w obecności burmi-
strza Lęborka, radnych i mieszkań-
ców zaprezentowano nowe pojazdy. 
Była możliwość poznania szczegó-
łów technicznych nowoczesnych au-
tobusów, usiąść za kierownicą oraz 
zwiedzić bazę w tym salę z archiwal-
nymi zdjęciami taboru lęborskiej ko-
munikacji na przestrzeni kilkudzie-
sięciu. W tym roku Zakład Komuni-
kacji Miejskiej obchodzi jubileusz 
45-lecie działalności, symbolizował 
to tort z autobusowym akcentem. 
Pojazdy poświecił proboszcz Parafii 
św. Jakuba Ap o. Roman Zioła.

Zakup 4 pojazdów Solaris Urbino 
12 i 1 krótszego Urbino 10 znacznie 
odnowił tabor lęborskiej komunika-
cji. Średni wiek 11 autobusów będą-
cych na stanie ZKM-u spadł do 7,2 
roku. Zakup nowych pojazdów po-
zwolił na skasowanie czterech naj-
starszych, dwudziestoletnich po-
jazdów. Wymiana taboru zwiększyła 
możliwości przewozowe przewoźni-
ka. Ilość miejsc dla pasażerów wzro-
sła o 27,5% (z 701 do 894).

Pierwsze Solarisy na ulicach Lębor-
ka pojawiły się w styczniu 2019 roku 
i egzemplarze te mają na licznikach 
ponad 40 tys. km każdy. Warto do-
dać, że od września ZKM uruchomił 
dodatkowy autobus na linii nr 6 od-
powiadając na postulaty mieszkań-
ców osiedla Roszarniczego o lepsze 
skomunikowanie dzielnicy ze szkołą 
podstawową i dworcem PKP.

Nowe Solarisy w komplecie     
w sierpniu br. zakończyła się dostawa ostatniego au-
tobusu dla lęborskiego zakładu komunikacji miejskiej.
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W konkursie udział wzięło 28 posesji z te-
renu gmin: Cewice, Wicko i Nowa Wieś Lę-
borska. Zgłoszone posesje oceniane były 
w kategoriach: posesja rolnicza, posesja 
nierolnicza i inne.

W poszczególnych kategoriach kolejne 
miejsca zajęli:

Kategoria PosesJa rolnicza:

I miejsce – Adam Ozimek, Gąska, gm. Wic-
ko

II miejsce – Jolanta i Andrzej Parczewscy, 
Karlikowo Lęborskie, gm. Nowa Wieś Lę-
borska

III miejsce – Agnieszka Radłowska, Żar-
nowska, gm. Wicko

wyróżnienia:

Irena Rynkiewicz, Karlikowo Lęborskie, gm. 
Nowa Wieś Lęborska

Krystyna Jacyniak, Krępa Kaszubska, gm. 
Nowa Wieś Lęborska

Kategoria PosesJa nierolnicza:

I miejsce – Mirosław Pawlikowski, Mosty, 
gm. Nowa Wieś Lęborska

II miejsce – Janina Czuprewicz, Nowa Wieś 
Lęborska, gm. Nowa Wieś Lęb.

II miejsce – Regina i Jerzy Gączarzewicz, 
Cewice, gm. Cewice

III miejsce – Gabriela i ZBiegniew Bibliw, 
Krępkowice, gm. Cewice

III miejsce – Halina Borkowska, Nowa Wieś 
Lęborska, gm. Nowa Wieś Lęb.

IV miejsce – Katarzyna Woźniak, Cewice, 
gm. Cewice

IV miejsce –  Katarzyna Złoch, Żarnowska, 
gm. Wicko

wyróżnienia:

Maria Szulc, Krępkowice, gm. Cewice

Maria Wojdak, Maszewo Lęborskie, gm. 
Cewice

Dorota i Roman Światły, Gęś, gm. Wicko

Zofia i Daniel Laddoch, Redkowice, gm. 
Nowa Wieś Lęborska

Janina Rahn, Nowa Wieś Lęborska, gm. 
Nowa Wieś Lęborska

Kategoria inne:

Wyróżnienie specjalne: Elżbieta i Witold 
Kacprzyk, Nowęcin, gm. Wicko

Komisja XIX Powiatowego Konkursu „Żyj-
my ładniej” dziękuje uczestnikom konkur-
su za włożony wkład w podnoszenie este-
tyki swojej wsi i powiatu. Laureaci i wyróż-
nieni w konkursie otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Starostę Powiatu Lęborskie-
go, Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej, 
Wójta Gminy Cewice, Wójta Gminy Wicko.

Zwycięzcy konkursu 
„Żyjmy Ładniej”
Podczas powiatowych dożynek, które odbyły się 8 września w Krępie 
Kaszubskiej, odbyło się wręczenie nagród z konkursu „Żyjmy ładniej”. 

Dożynki, czyli Święto 
Plonów to ludowe świę-
to połączone z obrzę-
dami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i prac 
polowych. Święto Plonów 
rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w Kościele 
pw. WNMP w Cewicach. 
Po mszy korowód do-
żynkowy, któremu towa-
rzyszyła Orkiestra Dęta 
z Łęczyc, ruszył w stronę 
amfiteatru, gdzie zorga-
nizowano główną część 
dożynkowej zabawy. Po 
oficjalnym otwarciu im-
prezy nastąpiło tradycyj-
ne dzielenie chleba wśród 
wszystkich uczestników 
i gości. Uroczystościom 
dożynkowym towarzy-
szyły występy wokalne 
zespołu Maresci i Skrza-
ty z Cewic, Chóru Gmi-

ny Cewice oraz Orkiestry 
Dętej z Łęczyc. Program 
tegorocznych dożynek 
był urozmaicony – sołec-
twa gminy rywalizowały 
ze sobą w licznych kon-
kursach i zawodach. Ro-
zegrano XII Turniej So-

łectw. W turnieju więzły 
udział 5 osobowe druży-
ny reprezentujące sołec-
two Bukowina, Cewice, 
Łebunia, Maszewo Lę-
borskie, Oskowo, Osowo 
Lęborskie, Pieski, Popo-
wo oraz Osiedle na Skar-
pie. Uczestnicy turnieju 
wzięli udział w konkuren-
cjach sprawnościowych 
takich jak: „Bieg w gumo-
filcach”, „Przechlapane”, 
„Dożynkowa kasa”, „Ale 
jaja” a także „Rzut filca-
kiem”. Zwycięzcą turnie-
ju zostało Sołectwo Łe-
bunia. Drugie miejsce za-
jęły Cewice a trzecie Bu-
kowina. Rozstrzygnięto 
także tradycyjny kon-
kurs na wieniec dożyn-
kowy. W konkursie wień-
ców dożynkowych  zwy-
ciężył wieniec z Cewic. 
Wieniec ten będzie re-
prezentował nasz region 
na dożynkach powiato-
wych 8 września w Krę-
pie Kaszubskiej.

Święto Plonów 
w Cewicach

W niedzielę, 1 września, na deskach Amfiteatru Gminnego Cen-
trum Kultury odbyły się obchody święta plonów gminy Cewice. 
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Od lat do Nadleśnictwa Cewice dochodzą informacje o obec-
ności wilków w okolicznych lasach. Są to relacje grzybiarzy, 
myśliwych i samych leśników. Jest to jednak w dalszym cią-
gu zwierzę rzadkie, a spotkanie go można traktować jako nie-
zwykłą przygodę.

– W naszych warunkach wilk ma wystarczająco dużo pożywie-
nia w lesie, rzadko zapuszcza się więc na tereny gospodarstw. 
Oczywiście, słyszeliśmy o przypadkach zagryzionych psów, 
czy zwierząt hodowlanych, takich jak np. owce na terenie Le-
śnictwa Maszewo. Na ten moment są to jednak sytuacje wyjąt-
kowe – uspokaja Michał Polasik, starszy specjalista Służby Le-
śnej ds. Stanu Posiadania.

– mimo wszystko o spotkaniu z wilkiem słyszymy coraz 
częściej. czy jego obecność jest jakoś szczególnie moni-
torowana?

– Statystyki liczebności staramy się prowadzić na wniosek or-
ganizacji zewnętrznych. Do tego celu została też utworzona 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności 
„Matecznik” specjalna platforma, gdzie nasze służby terenowe 
mogą odnotować swoje obserwacje. Badania takie są jednak 
niezwykle trudne z uwagi na mobilność wilków, ich prędkość 
przemieszczania pomiędzy kolejnymi fragmentami lasu. Cięż-
ko o pewność, że spotkane stado jest nowym, a nie odnoto-
wanym w leśnictwie obok. Do tego typu wniosków potrzebne 
jest doświadczenie, które wciąż zdobywamy – mówi pracownik 
Nadleśnictwa Cewice.

Wilki staną się w naszych lasach 
nie gośćmi, a gospodarzami 
– mówi Michał Polasik

Nadleśnictwo Cewice wypowiada się 
na temat obecności wilków w oko-
licznych lasach.

– ciężko więc określić ryzyko, udając się na spacer do 
lasu…

– Jeśli chodzi o nasze wewnętrzne obserwacje tegoroczne, 
nie odbiegają one znacząco od tych z lat ubiegłych. Póki co, 
mamy wrażenie, że populacja wilków w naszych lasach jest 
stabilna i nie rozrasta się w znaczącym tempie – tłumaczy.

– a jakie są prognozy na przyszłość?

– Mamy świadomość, że rozmiar bazy żerowej, czyli liczba 
zwierzyny płowej, będącej głównym pokarmem wilków, może 
wspierać rozrost ich populacji w przyszłości. Może się więc 
okazać, że za kilka lat wilki staną się w naszych lasach nie go-
śćmi, a gospodarzami… – mówi Michał Polasik.

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA: reklama@expressy.pl
ISSUU: ExpressBiznesu

FB/ ExpressBiznesu
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Najistotniejszą zmianą w edukacji jest tzw. „podwójny rocz-
nik” w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej w ponad-
gimnazjalnych). Co to oznacza? To, że do liceów, techników 
i szkół branżowych poszli zarówno uczniowie trzecich klas 
gimnazjów (to ostatni rocznik, od września gimnazja przesta-
ły istnieć) jak też uczniowie klas 8. szkół podstawowych. Ta 
zmiana była ogromnym wyzwaniem przede wszystkim dla po-
wiatów, które są organami prowadzącymi szkoły ponadpod-
stawowe. Konieczne było bowiem przygotowanie odpowied-
niej ilości miejsc dla uczniów, zwiększenie ilości kierunków 
kształcenia, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej w pla-
cówkach jak również zapewnienie kadry nauczycielskiej. 
Czy to się udało? Nie do końca. Wielu rodziców podkreśla, że 
kwestie związane z rozpoczęciem nauki przez ich dzieci wią-
zało się niejednokrotnie z niewystarczającymi informacjami 
dotyczącymi naboru, brakiem klarownych wytycznych odno-
śnie rekrutacji w szkołach, ogromną ilością chętnych do nie-
których placówek (w niektórych pomorskich szkołach o jed-
no miejsce ubiegało się blisko 40. uczniów!) i w związku z tym 
z niepotrzebnymi nerwami zarówno dzieci, jak i ich opieku-
nów. Na to wszystko nałożył się także strajk nauczycieli. 
Obecnie sytuacja zaczyna się stabilizować, ale niektóre szko-
ły musiały wydłużyć uczniom godziny nauki lub wręcz wpro-
wadzić zmianowość. W innych placówkach (np. w sąsiednim 
powiecie wejherowskim) zajęcia z konieczności prowadzone 
są w dwóch a nawet więcej budynkach. 
O ocenę obecnej sytuacji poprosiliśmy kandydatów do Sejmu 
z ramienia Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych. 

Janina Kwiecień, 
wieloletnia starosta 
kartuski:

- Jesteśmy zmęczeni ciągłymi 
zmianami, tzw. reformą w sys-
temie edukacji.  Błędem byłyby 
więc kolejne zmiany ustrojowe, 
chyba nie tego oczekują rodzice 

i uczniowie, szkoła i nauczyciele. 
Poprawmy, zmieńmy to, co uczniowi i szkole szkodzi, co 
przeszkadza. Pedagodzy uciekają z zawodu, a dobry na-
uczyciel to kluczowa postać dla efektywnego kształcenia. 
Problem dotyczy wszystkich rodzajów placówek. Koniecz-

ne  jest więc przejęcie przez władzę centralną bezpośred-
niej odpowiedzialności za finansowanie wynagrodzeń na-
uczycieli wraz z możliwością wyrównania wynagrodzeń 
zasadniczych w górę. Nie można się  zgodzić się na rzą-
dową propozycję rozdziału subwencji oświatowej, która 
uzależnia jej wysokość m.in. od dochodów samorządów. 
Propozycje dla edukacji mają nauczyciele i samorządow-
cy – a ja należę do tego grona. To zwiększenie autonomii 
programowej szkół i samorządów – odejście od szczegó-
łowej podstawy programowej, ustalanej na poziomie cen-
tralnym, to możliwość kształtowania przez szkoły i samo-
rządy programów nauczania wraz z zachowaniem ogól-
nych wymogów w zakresie treści nauczania objętych eg-
zaminami centralnymi. Konieczne są ekonomiczne zachę-
ty dla pracodawców, jeśli kształcenie zawodowe ma być 
faktycznie powiązane z rynkiem pracy. 
Ważna dla rozwoju edukacji jest jakość kształcenia. Nie 
ma dobrej jakości bez bezstronnej i profesjonalnej ewalu-
acji pracy szkoły. Myślę, że  dobrą decyzją byłoby  powie-
rzenie takiego zadania niezależnej  agencji kontrolującą 
dostępność i jakość edukacji.
Oddajmy więcej przestrzeni nauczycielom i szkołom, upo-
wszechniajmy ideę szkół przyjaznych, zaangażujmy się 
w pomoc uczelniom przygotowującym pedagogów do pra-
cy, stwórzmy warunki do pozytywnego naboru do zawodu. 
Wybierzmy zdrową szkołę!

hanna 
PrUchniewsKa, 
burmistrz Pucka:

- Deforma zwana reformą eduka-
cji została nieprzygotowana, zro-
biona w pośpiechu, bez diagnozy, 
nie uwzględniając potrzeby prze-
prowadzenia referendum mimo 

prawie miliona zebranych podpi-
sów. Nie konsultowano jej ani z nauczycielami, ani ro-
dzicami, ani samorządami, które w zadaniach własnych 
mają utrzymanie oświaty i chcą zapewnić jak najwyż-
szy poziom nauczania. Subwencja oświatowa przekazy-
wana przez rząd powinna w 100 proc. zabezpieczać po-
krycie kosztów wynagrodzenia. Samorządy i tak dokła-
dają do dodatkowych lekcji, zajęć pozalekcyjnych czy 

tworzą i remontują całą infrastrukturę szkolną. Obec-
nie z każdym rokiem ta subwencja się niestety zmniej-
sza drastycznie. O 100 proc. można pomarzyć, zazwy-
czaj kończy się na zabezpieczeniu w wysokości 40 – 70 
proc. (w Pucku to konkretnie 66 proc.). W poprzednim 
roku do 11 mln subwencji musieliśmy dołożyć z budżetu 
miasta 6 mln zł.
Popieramy podwyżki dla nauczycieli, ale nie jesteśmy 
w stanie ich sfinansować samodzielnie. Obiecano sub-
wencję państwa – tymczasem do tej pory nie otrzyma-
liśmy nawet decyzji na piśmie, czy ją w ogóle otrzyma-
my. A jeśli tak, to w jakiej kwocie. Szanse są jednak dla 
Pucka niewielkie, bo z zapowiedzi wynika, że dodatko-
wą subwencję na podwyżki otrzymają tylko samorządy 
z małym dochodem na mieszkańca i z mało liczebnymi 
klasami. Czyli raczej zostaniemy pominięci. A to po pro-
stu oznacza, że za dobrą pracę jesteśmy karani. Zapo-
wiedź podwyżek dotyczyła przecież wszystkich samorzą-
dów, bez względu na sytuację. Oznaczać to może, iż za-
hamowany zostanie rozwój naszych miast i gmin. Trzeba 
będzie znaleźć w tegorocznym budżecie ok. 400 tys. zł. 
To wydatek bieżący, zatem z innych wydatków bieżących 
trzeba będzie zrezygnować. Jakich? Oświetlenia, sprzą-
tania, zajęć dodatkowych w szkole? W roku kolejnym bę-
dzie to już wydatek ok.1,5 mln zł.

Piotr wittbrodt, 
zastępca 
burmistrza Rumi:

- Będąc radnym Sejmiku Wo-
jewódzkiego miałem możli-
wość pracy w Pomorskiej Ko-
misji Oświatowej, która została 
utworzona przez marszałka wo-
jewództwa pomorskiego. Był to 

właśnie ten czas, gdy pojawił się pomysł na wprowa-
dzenie reformy oświaty. W tej potężnej radzie zasiada-
ło i zasiada trzech byłych ministrów oświaty czy szkol-
nictwa wyższego: Edmund Wittbrodt, Katarzyna Hall 
i Franciszek Potulski – są to osoby z bardzo dużym, 
niekwestionowanym doświadczeniem. Warty podkreśle-
nia jest fakt, iże nikt z tej rady nie twierdził, że reformy 
nie należy przeprowadzać. Wręcz przeciwnie, ci dosko-
nali specjaliści twierdzili i nadal twierdzą, że reformę 
należało przeprowadzić; życie się przecież wciąż zmie-
nia, czasy się zmieniają, zainteresowania dzieci także 
się zmieniają. Jedynym problemem było tak chaotyczne 
i nieprzygotowane wprowadzenie tej reformy. To spo-
wodowało bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo nie-
pokojów i pracy, która była kompletnie niepotrzebna. 
Gdyby było to zrobione sukcesywnie i bardziej przemy-
ślanie, efekt z pewnością byłby dużo lepszy. 
W przypadku Rumi problem z niewystarczającą ilością 
miejsc w placówkach edukacyjnych nas nie dotyczył, po-
nieważ mamy tylko jedno liceum. Stworzyliśmy więc je-
dynie dodatkowe klasy, co rozwiązało problem zanim 
się pojawił. To jeden dodatkowy oddział dla kończących 
klasy ósme podstawówki oraz dwa dla kończących trze-
cie klasy gimnazjów. 
Obecnie następuje pewna stabilizacja i spokój. Jak to 
będzie dalej – zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie-
my przeżywać kolejnych reform i że w końcu ten proces, 
który został niejako zakończony, będzie tylko dopiesz-
czany i dopracowywany. Jest oczywiście jeszcze wiele 
rzeczy, które należy zrobić, i staramy się to realizować 
jak najszybciej, w miarę naszych możliwości.

Szkolny krajobraz 
po reformie edukacji

Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny. Wyjątkowy, ponieważ od tego roku realizowana przez rząd reforma edukacji 
wprowadziła wiele istotnych zmian. Najbardziej odczuli to kończący szkołę gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 



N A  S Y G N A L E

Do kolizji trzech samochodów osobowych doszło w miejsco-
wości Mosty (gm. Nowa Wieś Lęborska).

Zdarzenie miało miejsce 6 września w godzinach popołudnio-
wych na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Mosty. Tam, z nie-
ustalonych dotąd przyczyn, doszło do kolizji trzech samochodów 
osobowych.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne. Natychmiast prze-
transportowano je do szpitala w Lęborku.

Zderzenie trzech samochodów

Ogień zajął wielorodzinny budynek w Karż-
nicy w gminie Potęgowo koło Słupska. Stra-
żacy ewakuowali trzy rodziny.

Potężny pożar strawił 
dobytek trzech rodzin

Pożar miał miejsce 2 września w godzi-
nach popołudniowych w miejscowości 
Karżnica (gm. Potęgowo). Ogniem zajął 
się budynek zamieszkiwany przez trzy 
rodziny, które na szczęście zostały szyb-
ko ewakuowane. Na miejsce przyjechało 
aż 9 zastępów straży pożarnej. Po trwają-
cej blisko 7 godzin akcji, pożar udało się 
ugasić.

Niestety w wyniku pożaru trzy rodziny 
straciły cały swój dobytek. Przyjaciele 
pogorzelców postanowili zorganizować 
zbiórkę.

– Kochani, stała się tragedia w Karżni-
cy. Spłonął dom, w którym mieszkały 3 
rodziny. Cały dobytek stracili w jednej 
chwili. Potrzebne wsparcie finansowe 
i rzeczowe. Zbiórki odbędą się w świe-
tlicach wiejskich w każdej miejscowości 

w gminie Potęgowo. Rzeczy można też 
wysłać na adres GOK (ul. Szkolna 2B, 76-
230 Potęgowo) lub do Lęborka (Salon 
Łazienek BLU, ul. Słupska 16D) – czytamy 
apel Artura Gwóźdź na Facebooku.

ROzMiaRy POtRzEBNych uBRań:

2 chłopców rozmiar 140/146
1 chłopiec rozmiar 122/128
kobieta rozmiar M, 38
mężczyzna rozmiar M,L

Buty:
chłopięce 29,35
damskie 37,38,39,40
męskie 43,42,45

Poszkodowane rodziny można
też wspomóc tutaj 
www.zrzutka.pl/5kf8ch

Wraca sprawa podpalenia kamie-
nicy w Lęborku. W pożarze zginęło 
dwoje dzieci.

Do Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 
która zajmuje się sprawą nastolatka 
podejrzanego o podpalenie kamie-
nicy w Lęborku, wpłynęła opinia bie-
głych. Oskarżony o podłożenie ognia 
Maciej D. był poczytalny w momencie, 
kiedy podkładał ogień.

PRzyPOMiNaMy

Do zdarzenia doszło w nocy z 30 
września na 1 października 2018 roku 
w kamienicy przy ul. Pileckiego w Lę-
borku. Jak wynika z uzyskanych przez 
nas informacji, podejrzany Maciej D. 
wzniecił pożar poprzez podpalenie 
szmat i butelek plastikowych na naj-
niższym poziomie budynku. Ogień 
szybko się rozprzestrzenił. W obiek-
cie znajdowało się wówczas 25 osób, 
20 z nich zostało rannych. Niestety 
nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. 
16-letnia Agata oraz jej 13-letni brat 

Janek zmarli w wyniku licznych popa-
rzeń.

Następnego dnia zatrzymano podej-
rzanego o podpalenie 18-latka. Bez 
większych oporów przyznał się do za-
rzucanych mu czynów i opisał, w jaki 
sposób podłożył ogień. Poinformował, 
że chciał podpalić budynek, bo miesz-
kała w nim jego była dziewczyna.

Sprawy nabrały innego obrotu, gdy 
Maciej D. usłyszał zarzut spowodowa-
nia pożaru ze skutkiem śmiertelnym. 
Wówczas chłopak wycofał zeznania 
i stwierdził, że jest niewinny.

Pojawiły się wątpliwości co do stanu 
psychicznego 18-latka. Jednak po 
4-tygodniowej obserwacji psychia-
trycznej biegli wydali „miażdżącą” 
opinię. Maciej D. w momencie wznie-
cania pożaru, był poczytalny.

Za spowodowanie pożaru ze skut-
kiem śmiertelnym grozi kara od 12 lat 
pozbawienia wolności.

18-latek, który 
podpalił kamienicę, 
był poczytalny

Do wyjątkowo groźnego zdarzenia 
doszło w Małoszycach (gm. Nowa 
Wieś Lęborska).

W jednym z budynków mieszkalnych 
w Małoszycach doszło groźnego 
zdarzenia. Na pierwszym piętrze wy-
buchła butla z gazem. Niestety w za-
sięgu wybuchu znalazła się kobieta 
i mężczyzna.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zo-
stały ranne. Poparzony mężczyzna 

wymagał natychmiastowej pomocy. 
Został zabrany przez śmigłowiec LPR 
do szpitala.

Budynek, w którym doszło do wy-
buchu, jest w zabudowie bliźniaczej. 
Z drugiego domu ewakuowano 14 
osób.

Powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego wykluczył mieszkanie 
z użytkowania. Wybuch w znacznym 
stopniu uszkodził dach budynku.

Wybuch gazu w Małoszycach

tragedia w Łebie. Wyłowiono ciało 
54-latka.

Do zdarzenia doszło 11 września w 
Łebie. Tam 54-letni mieszkaniec woje-
wództwa dolnośląskiego w okolicach 
godziny 18:00 wszedł do morza, po 
czym stracono go z wzroku.

Plażowicze wezwali służby ratunko-
we, które wszczęły akcję poszukiwaw-
czą mężczyzny. Po dwóch godzinach 
znaleziono 54-latka. Niestety mimo 
natychmiastowej reanimacji, nie uda-
ło się go uratować.

54-letni mężczyzna 
utopił się w morzu
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MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Policjanci lęborskiej komendy prowadzili ćwiczenia sztabowe. Dyżurny lębor-
skiej policji otrzymał zgłoszenie od pracownika lęborskiej fabryki frytek, że 
na taśmie produkcyjnej ujawniony został przedmiot przypominający granat z 
czasów wojny. O powyższym dyżurny natychmiast powiadomił komendanta 
lęborskiej policji oraz kieruje w to miejsce wszystkie patrole będące w służ-
bie, oraz powiadamia inne służby ratunkowe. Część mundurowych przebywa 
już na terenie fabryki w związku ze zgłoszonym chwilę wcześniej pożarem. 
Policjanci na miejscu zdarzenia przeprowadzili ewakuację osób znajdujących 
się w fabryce, ale również w jego obrębie, zabezpieczyli miejsce, by nie dosta-
ły się tam osoby niepowołane. Funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko 
– pirotechnicznego podjęli decyzję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
powiadomieniu saperów w celu neutralizacji ładunku. Policjanci z wydziału 
ruchu drogowego wstrzymują ruch pojazdów na czas działań w obrębie fa-
bryki. Po zakończonych działaniach policjanci przywracają go.

Pożar i ładunek 
wybuchowy 
w fabryce frytek
Ewakuowano pracowników w lęborskiej fa-
bryce produkującej frytki, w związku z po-
żarem oraz informacją o znalezieniu tam 
ładunku wybuchowego z czasów wojny.

wdowa pozna Pana od 65 do 
70 lat: bez nałogów, niezależnego 
finansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

seX-sex-sex to lubię, gorąca 
Blondi pozna Panów Sponsorów, 
Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

drewno opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

słoma w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

sPrzedam rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

beczKi plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

KUPię tarcze zębate, widiowe fi 125, 
180, tel. 692 486 567

PłUg trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

rozsiewacz KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

Prasa FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477
złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

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

sPrzedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

wynaJmę

PoszUKUJę wynaJĄć

PoszUKUJę wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo, w rozsąd-
nej cenie, tel. 605 966 593

KUPię

KUPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzedam

Piaggio/VesPa Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Sopot tel. 574 797 077

KUPię

KUPię Piaggio/Vespa LX 125/150 
cm. używany, z salonu, 3-7 l., 
Tczew, tel. 574 797 077

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

sPrzedam telefon nokia 81104 
4g, nowy, pudełko, akcesoria, 170 
zł, tel. 723 851 645

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

ProfesJonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

DAM PRACĘ

szUKam Pani z Wejherowa do pro-
wadzenia korespondencji. Wyma-
gania: wyrazisty charakter pisma, 
dyspozycyjność, emerytka lub ren-
cistka. Kontakt: 669 869 837.

TOWARZYSKIE
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To wszystko zobaczyliśmy w środowe popołudnie na sta-
dionie przy Kusocińskiego. Pogoń w 6. kolejce IV ligi po-
konała Gwiazdę Karsin 4:3 i awansowała na 12. lokatę w ta-
beli.

W podstawowym składzie na Gwiazdę Karsin wybiegł, po 
długiej przerwie spowodowanej kontuzją, Adrian Kochanek. 
Z opaską kapitana na ramieniu zagrał tradycyjnie na lewej 
obronie, mając po prawej stronie parę środkowych obroń-
ców – Kostucha i Siłkowskiego. To właśnie ten drugi zawod-
nik, zagrał jak do tej pory najlepszy mecz w Pogoni, okra-
szony dwoma golami. Pierwszy z nich padł już w 8 minucie 
po rzucie rożnym bitym przez Iwańskiego. Po drodze futbo-
lówkę podbił jeszcze Miszkiewicz, a „Siłek” bez trudu skie-
rował ją głową do bramki. Gwiazda nie pozostawała dłużna 
i w skali spotkania oddała w kierunku Labudy wiele groź-
nych strzałów. W pierwszej części meczu najlepszą sytuację 
miał Frymark, uderzając tuż nad poprzeczką Pogonistów.

Po pół godzinie gry było już 2:0 i znowu za sprawą Siłkow-
skiego, do którego trafiła piłka wycofana po rzucie rożnym. 
Mocna bomba z 18 metrów była nie do obrony!
Kolejna bramka to zasługa zdolnej młodzieży. Lewą stroną 
ładnie pobiegł Miotk i delikatnie dośrodkował pod nogi Ata-
nackovicia. Ten wystawił futbolówkę Michałowi Klińskiemu, 
który z bliska przyłożył na 3:0.

W 38 minucie wydawało się, że jest po meczu, że będzie 
łatwo, przyjemnie i wysoko. Nic bardziej mylnego… Gwiaz-
da wykazała się niesamowitą determinacją i wolą walki, co 
trzeba docenić. W 42 minucie po faulu w polu karnym Po-
goni, sędzia Marcin Skwiot dyktuje rzut karny dla Gwiz-
dy. Wykorzystuje go Mateusz Borowski. Tuż przed gwizd-
kiem ogłaszającym koniec pierwszej połowy, świetną akcję 
bramkową miał Miszkiewicz. „Greku” od 28 minuty zagrał na 
szpicy po zejściu z boiska kontuzjowanego Damiana Pod-
kańskiego.

Tuż po przerwie Gwiazda łapie kontakt. Faul bramkarza La-
budy na szarżującym prawą stroną Kerszku był ewidentny. 
Do piłki znowu podchodzi Mateusz Borowski i znowu trafia 
do siatki. Jest 3:2, a goście z powiatu kościerskiego dosta-
ją kolejny zastrzyk motywacji do walki. Sytuację uspokaja 
wprowadzony do gry Wojciech Dobek. W 60 minucie po do-
graniu z rzutu wolnego Iwańskiego, „Andrzej” jak nazywany 
jest w drużynie Dobek uderza z głowy na 4:2.

Ekipa z Karsina jednak nie odpuszcza. Na dziesięć mi-
nut przed końcem regulaminowego czasu gry Prondziń-
ski uderza z bliska na 4:3. Końcówka była więc emocjonu-
jąca, a trwała ona dość długo, bo sędzia doliczył aż 5 mi-
nut. Do tego Pogoń kończy mecz w „10” po drugiej żółtej 
kartce Miszkiewicza. Serca lęborskiej publiczności zamarły 
w 95 minucie, gdy Prondziński minimalnie przestrzelił z bli-
ska obok bramki Pogoni. To była najgroźniejsza sytuacja 
Gwiazdy w tym meczu.

Pogoń znowu zwycięża, strzela bramki i przygotowuje się 
do kolejnego spotkania. W niedzielę 15 września o godz. 17 
w Lęborku Pogoniści podejmą rewelacyjnego beniaminka 
Cartusię Kartuzy.

– Liga pokazuje, że nikt tych punktów za darmo nie odda-
je. Zespół Gwiazdy Karsin bardzo ambitnie zagrał, powal-
czyli, do końca bili się o remis. Ja mogę się cieszyć, że te 
3 punkty wydarliśmy i za to ogromne gratulacje dla chło-
paków. Aczkolwiek mecz był przedziwny. Prowadzimy 
3:0, przyjezdnych mamy na łopatkach, praktycznie zwąt-

pili w to, że mogli coś zrobić i wtedy chyba tylko pan sę-
dzia wie, dlaczego gwizdnął pierwszy rzut karny. Kostuch 
zarzeka się, że kompletnie nic nie było. Faul na krzyk, 
jest gwizdek, karny i 3:1. Mamy potem dwie sytuacje, 
Gracjan Miszkiewicz powinien skończyć bramką przynaj-
mniej jedną z tych dwóch sytuacji. Schodzimy na przerwę 
i prowadzenie 3:1, wydawało się spokojne. W szatni uczu-
lałem, byśmy nie popełniali błędu, a zespół gości nie zła-
pał kontaktu. Drugi rzut karny dla Gwiazdy był ewident-
ny, nie ma co dyskutować. W 47 minucie robi się 3:2. Sta-
ło się to, czego obawiałem się przed wyjściem na drugą 
połowę. Dobrze, że udało się przetasować zespół. Wszedł 
Wojtek Dobek i uderza bramkę na 4:2. Wydaje się, że już 
spokojniej możemy grać, ale ambitny zespół gości walczy 
o każdą piłkę i doprowadza do wyniku 4:3 po stałym frag-
mencie i naszym błędzie w kryciu. Cieszymy się ze zwy-
cięstwa, a ja mogę pogratulować trenerowi Andrzejowi 
Borowskiemu dobrego, ambitnego zespołu, który się nie 
poddaje. Naprawdę jest sztuką ze stanu 0:3 podnieść się 
i do doliczonego czasu walczyć o remis – mówi Waldemar 
Walkusz, trener Pogoni.

Pogoń Lębork zwyciężyła
Otwarta gra, walka do końca, hokejowy wynik i to, co najważniejsze – zwycięstwo. 

w okolicach gdyni w ramach gdynia 7r mtb maraton roze-
grane zostały mistrzostwa Polski w maratonie mtb. 

Kolarze rywalizowali na rundzie liczącej 30 km. Zawodnicy elity 
mieli ją do pokonania trzykrotnie, co przekładało się na 90 km 
trasę. Juniorzy oraz niektóre kategorie Cyklosport i Masters ry-
walizowały na dwóch rundach, czyli 60 km.

Na Mistrzostwach, które odbyły się 8 września, nie zabrakło ko-
larzy z Klubu Kolarskiego „Lew Lębork”. Aż trzech reprezen-
tantów drużyny wystartowało z licencją zawodniczą Polskiego 
Związku Kolarskiego.

Rodzinne tereny oraz nieposkromione ambicje dawały nam na-
dzieję na chociaż jeden medal na tej dobrze zorganizowanej im-
prezie. Niestety nie udało się ich wywalczyć – czytamy wpis na 
stronie „Lew Lębork” na Facebooku.

Wyniki kolarzy z Lęborka:
Piotr Rzeszutek – kategoria ELITA – 14 miejsce OPEN
Tomasz Rzeszutek – kategoria U23 – 15 miejsce OPEN
Artur Brzeziński – kategoria MASTERS I – 6 miejsce OPEN
Maciej Górski – kategoria amator 60km – 19 miejsce OPEN

Kolarze „Lew Lębork” 
bez medali

Podczas  zawodów Ochotni-
cza Służba Ratownicza prze-
prowadziła pokaz z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
z użyciem defibrylatora AED. 
Pod koniec sierpnia br. Miasto 
otrzymało prezent w postaci 
trzech defibrylatorów od Farm 
Frites Poland z okazji 25-lecia 
działalności firmy na naszym 
terenie. Jedno z urządzeń słu-
żących ratowaniu życia zostało  
umieszczone w Miejskiej Hali 
Sportowej. Pozostałe dwa tra-
fią na Pływalnię RAFA oraz na 
dworzec PKP.

zawody z Pierwszej PoMoCy 
i Pokaz UżyCia deFibrylatora
w minioną sobotę 14 września w miejskiej hali sportowo-widowiskowej przy 
ul. P. skargi przeprowadzone zostały XiX Powiatowe mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy PcK i obrony cywilnej.


