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Do Popowa nową drogą 
– za miesiąc     
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Na finiszu znajduje się prze-
budowa drogi z Lęborka do 

Popowa, wspólna inwestycja 
Powiatu Lęborskiego i Gmin: 
Cewice i Linia. Potrzeba za-

ledwie kilku bezdeszczowych 
dni, żeby ułożyć specjalną 

warstwę wzmacniającą, 
a następnie wiążącą i finalną 

warstwę ścieralną.
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Dwuletnia Iga jest córką lęborskie-
go policjanta. Swoją codzienną 
służbą mundurowy stara się poma-
gać mieszkańcom. Tym razem jed-
nak on i jego córeczka liczą na ludzi 
z dobrym sercem, którzy mogą od-
dać krew o grupie 0Rh + bądź 0Rh -.

Iga od miesiąca 
zmaga się z ciężką 
anemią aplastycz-
ną – bardzo cięż-
ką chorobą podob-
ną do białaczki. Tyl-
ko przeszczep szpi-
ku kostnego może jej 
uratować życie. W tej 
chwili potrzebuje 
granulocytów - ko-
mórek krwi (potrzeb-
ni dawcy grupy 0+ 
bądź 0-), aby mieć 
szansę wyjść z cięż-
kiej infekcji. Czas ma 
ogromne znaczenie! 
Dziewczynka aktu-
alnie czeka na prze-
szczep szpiku kost-

nego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na Oddzia-
le Intensywnej Terapii na ul. Dębinki 7.

Aby mieć szansę zwalczyć infekcję, z którą aktualnie 
zmaga się Iga, potrzebne jest specjalistyczne przeto-
czenie granulocytów z krwi dawcy o grupie krwi 0Rh+ 
bądź 0Rh-. Tylko zwalczenie infekcji da szansę Idze na 
przeszczep szpiku kostnego, który może uratować jej 
życie. 

Osoby które chcą być dawcą muszą być zdrowe, nie 
przyjmować żadnych leków (w tym antydepresantów, 
przewlekle leków przeciwbólowych, leków hormonal-
nych). Poszukiwani są dawcy w wieku 18-45 lat. Wklu-
czone są osoby w ciąży, w połogu, a także z tatuażami, 
które powstały w ostatnich 6 miesiącach.

Oddanie krwi możliwe jest wyłącznie w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Byd-
goszczy na ul. Markwarta 8. Na najbliższe dni dawcy 
są rekrutowani. Osoby, które chcą pomóc proszone są 
o zgłoszenie się pod nr telefonu 883-354-946. 

Pilnie Potrzebna 
Pomoc dla córki 
Policjanta

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 ?

Sezon wędkarski jeszcze się nie skoń-
czył, a działająca Społeczna Straż Ry-
backa Gminnego Koła PZW „Pstrąg” 
już mówi o wielu przypadkach niele-
galnego połowu.
– Jeszcze wiele może się zmienić 
ze względu na okres ochronny tro-
ci, który zaczyna się z dniem 1 paź-
dziernika. Jednak na tą chwilę mogę 
powiedzieć, że już niejednokrot-
nie wykryliśmy przypadki kłusow-
nictwa. Wykorzystywano do tego ry-
backie narzędzia, nie posiadając przy 
tym koniecznych uprawnień. Sprawy 
oczywiście trafiły do sądu – mówi Se-
bastian Kowalski, Grupowy Społecz-
nej Straży Rybackiej.

Największa jednak plaga, o której 
mówi PZW „Pstrąg”, to wykroczenia 
z ustawy o rybactwie śródlądowym – 
amatorski połów ryb wędką bez po-
siadania dokumentu do tego upraw-
niającego.
– Mówimy tu też o nieprzestrzeganiu 
regulaminowych wymiarów ochron-
nych oraz o amatorskim połowie ryb 
na więcej niż dwie wędki. Oczywiście 
nie wspominając już o braku wpisu do 
rejestru – dodaje Sebastian Kowalski.
Koło PZW „Pstrąg” więc nie próżnu-
je. Regularnie patroluje akweny wod-
ne powiatu lęborskiego i sprawdza, 
czy pasjonaci wędkarstwa współgrają 
z prawem. Tutaj dużym wsparciem dla 

Straży Rybackiej jest KPP w Lęborku. 
Jakie kary mogą egzekwować?
Kary, jakie przewiduje ustawodawca, 
są rożne w zależności od popełnione-
go czynu. Jeżeli mówimy o najczęst-
szych wykroczeniach, to za połów wię-
cej niż dwiema wędkami kara grzywny 
wynosi od 200 do 500 zł. Z kolei za 
brak dokumentów uprawniających do 
połowu zapłacimy do 500 zł.
– W sumie przy każdym wykroczeniu 
możemy mówić o przedziale od 50 zł 
do 500 zł. Chyba, że nastąpił „zbieg 
okoliczności zdarzeń”. Wtedy wykro-
czenia oczywiście sumujemy, co daje 
dużo wyższy mandat. Mandaty zosta-
ją wystawiane tylko przez policję lub 
organy do tego uprawnione. My jako 
Społeczna Straż Rybacka nie możemy 
wystawiać mandatów – informuje Se-
bastian Kowalski.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby 
wędkarstwo było w pełni legalne?
Warunkiem etycznego wędkarstwa 
jest posiadanie stosownych dokumen-
tów (karta wędkarska, zezwolenie po-
łowu na danym akwenie). Należy też 
przestrzegać zasad i regulaminu ama-
torskiego połowu ryb.
 
Młodzież do lat 14 jest zwolniona z po-
siadania karty wędkarskiej i ma prawo 
wędkować. Jednak możliwe to jest wy-
łącznie pod opieką i w ramach upraw-
nień stanowiska oraz dziennego limitu 
połowu ryb osoby pełnoletniej, posia-
dającej kartę wędkarską.

Nielegalny połów to plaga 
na naszych wodach 
– mówi Straż Rybacka

Gminne Koło PZW „Pstrąg” w Nowej Wsi Lęborskiej wypowiada się na temat 
nielegalnego połowu ryb.
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W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
kl.8a i 8c: Olaf Noryśkiewicz, Hubert 
Stencel, Igor Kubisiak, Patryk Erni 
oraz nauczyciele – Katarzyna Wró-
blewska-Kurzydło oraz Izabela Lipow-
ska. Podczas spotkania 18 nauczycie-
li i 40 uczniów z Luksemburga, Gre-
cji, Polski, Finlandii, Włoch i Hiszpa-
nii pracowali w międzynarodowych 

grupach wykonując zadania projekto-
we. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zwiedzić i uczestniczyć we wszystkich 
zajęciach projektowych w bardzo no-
woczesnej szkole: Deutsch – Luxem-
burgisches Schengen Lyzeum w Perl, 
w muzeum Schengen czy w najstar-
szym mieście w Niemczech -  Trier. 
Korzystając z lokalizacji szkoły bli-

sko granicy niemiecko – luksembur-
skiej i sąsiędztwa Francji uczestnicy 
projektu zwiedzali zarówno ciekawe 
miejsca związane z historią Niemiec 
jak również samą stolicę Luksembur-
ga oraz miasto Metz we Francji. Ko-
lejne spotkanie projektowe uczniów 
i nauczycieli odbędzie się już w lutym 
2020 roku w Finlandii.

Erasmus+. Uczniowie 
SP1 w Luksemburgu

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku w dniach 14-22 
września br. wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu projektu Erasmu-
s+„Wellbeing Improvement for New Generations at Schools” w Luksemburgu. 

Jesień to czas, kiedy znaczna część rodziców 
ogranicza wspólne wyjścia z dzieckiem na świeże 
powietrze. Tymczasem ta pora roku niesie ze sobą 
wiele rozrywki. Przedstawiamy TOP 5 pomysłów 
na jesienne zabawy z dzieckiem.

Jesień to wyjątkowa, barwna pora roku. Niestety 
pogoda od września do listopada potrafi pokazać 
swoją kapryśną stronę. Chcąc uniknąć przeziębienia 
u dziecka, część rodziców ogranicza w tym czasie 
zabawy na świeżym powietrzu. Druga część robi to z 
powodu braku pomysłów na wspólną rozrywkę. A co 
jeśli mamy sposób na oba przypadki?

W pierwszej sytuacji – ubierzcie się wszyscy „na cebul-
kę”! A co do drugiej… zobaczcie nasze TOP 5 pomy-
słów na jesienne zabawy z dzieckiem:

Wybierzcie się na spacer. Zbierzcie tyle żołędzi i 
kasztanów, ile się da. Jak wrócicie do domu będziecie 
mieli zajęcie na całe popołudnie. Weźcie też zapałki – 
wyjdą wspaniałe ludziki.

Jesienią liście przybierają całą gamę barw… ale 
wciąż za mało! Zabierzcie liście do domu i pomalujcie 
je farbkami – na swój sposób.

Jesień to pora dyni. Wybierz się z dzieckiem na 
dyniową farmę. W domu możecie wyciąć z jednej 
lampion.

Sezon grzybowy w pełni. W jedną rękę weź koszyk, 
a w drugą dłoń swojego dziecka. Może nawet uda się 
coś znaleźć?

Rodzinna sesja fotograficzna – to jest to! Poza sesją 
świąteczną, jest to chyba najlepsza pora na zdjęcia. 
Świetna zabawa i pamiątka na całe życie.

TOP 5 POmySłóW na 
JeSienne zabaWy z dzieckiem
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Dodatkowe dofinansowanie na 
Lęborski Węzeł Przesiadkowy

Aneksowanie umowy o dofinansowanie 
ważnej dla Lęborka inwestycji drogowo-
transportowej było możliwe dzięki mię-
dzy innymi korzystnemu przeliczeniu kur-
su euro. Wartość realizowanego przez mia-
sto projektu to aż 39,1 mln zł. Dofinansowa-
nie unijne włącznie z dodatkowymi środka-
mi wyniesie ponad 24,7 mln zł.

Inwestycja w rejonie dworca PKP jest za-
awansowana w 50%. Jej efektem będzie po-
wstanie nowoczesnego węzła przesiadko-
wego łączącego ruch kolejowy, autobuso-
wy, samochodowy i pieszy. Projekt zakłada 
m.in. rozbudowę przejścia pieszego pod to-
rami PKP i budowę miejsc postojowych na 
ul. Żeromskiego. Zakończyły się już prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej na ul. 
Sienkiewicza oraz w Parku im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich. Trwają prace na ul. Boha-
terów Monte Cassino, Warszawskiej i Dwor-
cowej.

Projekt przewiduje też budowę ulic War-
szawskiej i Dworcowej wraz z ich połącze-
niami komunikacyjnymi z ulicą Sienkiewi-
cza, Bohaterów Monte Cassino i Wojska 
Polskiego, budowę dworca autobusowego z 
9 peronami i miejscem odstawnym dla au-
tobusów, budowę miejsc postojowych na 
ok. 150 pojazdów, miejsc chwilowego po-
stoju, miejsc postoju taxi oraz sieci ścieżek 
rowerowych w tym obszarze wraz z miej-
scem parkowania rowerów. W ramach pro-
jektu Lęborski Węzeł Przesiadkowy Zakład 
Komunikacji Miejskiej zakupił 5 nowocze-
snych autobusów marki Solaris.

3,5 mln zł dodatkowych środków z Unii na budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego przekazał 3 października 
burmistrzowi Lęborka Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Prawie 1000m2 miejskiego i spółdzielczego terenu prze-
znaczono pod budowę dużego parkingu wewnątrz osie-
dla przy ulicy Wojska Polskiego. W ramach parkingowej 
inwestycji powstaje 68 metrowa droga dojazdowa z płyt 
typu YOMB, chodnik i miejsca postojowe z zagęszczo-
nego kruszywa. Docelowo parking ma pomieścić 54 po-
jazdy w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Przy ulicy Wojska 
Polskiego PoWstaje 
osiedloWy Parking
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Skrzyżowanie Lębork – Popowo – Nawcz 
zyskało aktualnie formę ronda, co w znacz-
nym stopniu usprawni ruch i poprawi bez-
pieczeństwo w tej części drogi.

Rondo ma wewnętrzny promień 7 metrów, 
na zewnątrz okręgu – 13 m, a więc 6 m 
pasa drogowego przedzielonego wysep-
ką – mówi Adrian Wenta, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lęborku – Dopuści-
my tu warunkowe poruszanie się dużych 
aut ciężarowych przez centralną wyspę 
ronda. Chodzi o te samochody, które mo-
głyby mieć problem z promieniem skrętu 
na tym rondzie. Słowo „warunkowo” ozna-
cza, że dotyczyć to będzie wyjątkowych 
sytuacji. We wszystkich innych przypad-
kach, będzie obowiązywał w tym miejscu 
oczywiście ruch okrężny.

Ułatwi to również poruszanie się po dro-
dze mniejszych aut np. z przyczepkami, 
ponieważ zaledwie 2-cm wysokość kra-
wężnika wyspy centralnej skutecznie za-
pobiegnie uszkodzeniu pojazdu. W pozo-
stałej części drogi trwają aktualnie prace 
nad modernizacją poboczy. Kierowcy mu-
szą się jeszcze uzbroić w cierpliwość, po-
nieważ obowiązuje ruch wahadłowy, kiero-
wany sygnalizacją świetlną. Jak podkreśla 
A. Wenta, postęp prac przebiega zgodnie 
z przyjętym harmonogramem inwestycji. 
Drogowcy narzekają jednak na warunki at-
mosferyczne. Padający deszcz uniemożli-
wia ułożenie wzmacniającej siatki wraz ze 
spoiwem łączącym ją z konstrukcją drogi.

Czekamy na kilka bezdeszczowych dni – 
mówi Leszek Pranczke, kierownik budo-
wy, przedstawiciel generalnego wykonaw-
cy robót – Na ten moment musimy po pro-
stu cierpliwie czekać aż warunki pogo-
dowe umożliwią wykonanie wzmocnienia. 

Takie są po prostu uwarunkowania tech-
nologiczne.

Konstrukcja drogi została również wyposa-
żona w zmodernizowane pobocza i umoc-
nione skarpy.

Praktycznie nie ma możliwości, by w wa-
runkach normalnej eksploatacji, bez udzia-
łu jakiegoś kataklizmu, te skarpy uległy 
uszkodzeniu – mówi Tadeusz Ejsmont, in-
spektor nadzoru – Wzmocnienie terenu 
na skarpach przy użyciu ażurowych płyt 
„Meba” stabilizuje grunt na tyle pewnie, 
że nie pojawią się osuwiska zagrażające 
strukturze nawierzchni drogi.

A dodać warto, że zróżnicowanie terenu 
w tym miejscu jest znaczne. W podstawo-
wym zakresie inwestycji, długość prze-
budowywanej drogi to 4 km. Zakres uzu-
pełniający, na wykonawstwo którego pod-
pisana została właśnie umowa, poszerzy 
prace o wykonanie kolejnych 810 m, łącząc 
nową nawierzchnię z miejscowością Popo-
wo odcinkiem nawierzchni o poprawio-
nych warunkach eksploatacyjnych. W po-
równaniu do poprzednio istniejącej drogi, 
po przebudowie pojawi się zupełnie nowa 
jakość. Wzmocnienie konstrukcji umożliwi 
swobodne przemieszczanie się pojazdów 
o obciążeniu 10 ton na oś. Przystanek au-
tobusowy z zatoką postojową w miejsco-
wości Dziechno oraz ograniczenie prędko-
ści na rondzie i w Dziechnie do 50 km/h 
również wpłynie na bezpieczeństwo ru-
chu. Podczas przebudowy, wykorzystany 
został również materiał pozyskany w trak-
cie prac. Z materiału rozbiórkowego uzy-
skanego z miejsc, w których staną nowe 
bariery, wykonano dodatkowy 200-m odci-
nek bariery bezpieczeństwa od strony Lę-
borka.

Droga z Lęborka do Popowa stanowi część 
tzw. „kaszubskiego objazdu” do Trójmia-
sta, Korzystają z niego ci, którzy chcą 
uniknąć stania w korkach na DK6, kierow-
cy aut ciężarowych oraz osoby pragnące 
sprawnie dostać się do portu lotniczego 
w Gdańsku. To również alternatywna trasa 

dla DK214 prowadzącej od Łeby do Warlu-
bia. Prace na drodze do Popowa wpisują 
się w tegoroczne działania w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, jako innowacja mająca na celu 
wymierną poprawę bezpieczeństwa w ru-
chu pojazdów, rowerów i pieszych na tere-
nie powiatu lęborskiego.

Do Popowa nową drogą 
– za miesiąc

Na finiszu znajduje się przebudowa drogi z Lęborka do Popowa, wspólna inwestycja Powiatu Lęborskiego i Gmin: Cewice i Linia. Potrzeba za-
ledwie kilku bezdeszczowych dni, żeby ułożyć specjalną warstwę wzmacniającą, a następnie wiążącą i finalną warstwę ścieralną.
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Trwa przebudowa parku w atrakcyjne miej-
sce spotkań i wypoczynku. Inwestycja re-
alizowana jest w ramach dużego projektu 
„Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”. 
W ostatnich tygodniach wykonano niezbęd-
ne prace związane z nawiezieniem ziemi, wy-
tyczeniem szutrowych ścieżek czy zawiesze-
niem na drzewach budek dla ptaków i owa-
dów. Kolejnym etapem będą nasadzenia 
drzew, krzewów, bylin, trawy. Na montaż cze-
kają już ławki, kosze na śmieci. Charaktery-
stycznym elementem „Mini Parku” będzie la-
birynt z krzewów dla dzieci.

Miasto na realizację wartego 4 mln 136 tys. 
zł projektu „Więcej drzew i krzewów – zielo-
ny Lębork” pozyskało dofinansowanie  3 mln 
516 tys. zł (85% wartości projektu). Celem 
zielonego projektu była modernizacja i stwo-
rzenie nowych miejsc zielonych w mieście. 
„Zieloną rewolucją” objętych zostało aż 55,8 
tys. m2 miasta. Efekty prac ogrodniczych do-

brze widać w części Parku im. Michalskie-
go, przy stawach w Parku Chrobrego i „Mor-
skie Oko” przy ul. Lipowej/Gierymskiego czy 
na Osiedlu Czołgistów i Sportowa. Wszyst-
kie prace w ramach projektu wykonuje firma 
„Ogród Twoich Marzeń –Teresa Szpilewicz” 
z Kębłowa Nowowiejskiego  

O skali projektu realizowanego w 11 rejonach 
miastach świadczą liczby. Na terenie objętym 
programem zasadzonych zostanie 706 drzew, 
37.113 krzewów, krzewinek i bylin, a trawą ob-
sianych zostanie teren o powierzchni prawie 
38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aran-
żacja terenu, budowa żwirowych lub betono-
wych ścieżek i alejek oraz postawienie 164 
ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia ro-
ślin bazować będą na gatunkach rodzimych, 
tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla 
ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże 
w tym montaż 213 budek lęgowych dla ptaków 
i nietoperzy oraz 99 budek dla owadów.

„Mini Park” przy 
ul. Konopnickiej 
zmienia oblicze

Konsekwentnie zmienia się wygląd tzw. „Mini Parku” nad rzeką 
Łeba przy ul. Konopnickiej/Al. Wolności.

Zakończyły się kilkumiesięcz-
ne prace przy przebudowie ulicy 
Pięknej w Parku Chrobrego. 
 Remont i poszerzenie  drogi był niezbędny w związku 
z przebudową  i adaptacją na cele muzealno-turystycz-
ne Wieży Ciśnień. Ulica została poszerzona do 6 metrów 
i pełni funkcję drogi przeciwpożarowej. Zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytków zniszczony asfalt za-
stąpiła nawierzchnia z kostki granitowej.  Swój bieg ulica 
Piękna rozpoczyna przy Powiatowym Urzędzie Pracy, a następnie wzniesieniem dociera do Wie-
ży, gdzie kończy się parkingiem, w tym dla autokarów. Obok drogi pożarowej dla pojazdów wy-
budowano  dwumetrowy ciąg pieszo-rowerowo z gęsto spoinowanej małej kostki granitowej.

Ulica Piękna z nową nawierzchnią

Wójt gminy Cewice, Jerzy Bańka podpisał 
umowę o dofinansowanie zadań w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczy-
ste podpisanie umowy z Wojewodą Po-
morskim Dariuszem Drelichem odbyło się 
1 października w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie.

Gminie Cewice przyznano długo oczeki-

wane dofinansowanie na 3 zadania. Wśród 
nich znalazły się:

– „Budowa i przebudowa drogi gminnej 
nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 
1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Ce-
wicach”. Wartość tej inwestycji wynosi 
1.865.723,00 zł, a wysokość dofinansowa-
nia 932.861,00 złotych

– „Przebudowa drogi gminnej nr 149113G 
w miejscowości Bukowina”. Wartość tego 
zadania wynosi 1.097.833,00 zł, a dofinan-
sowanie 548.916,00 złotych

– „Budowa drogi gminnej nr 149046G 
ul. Spacerowej w miejscowości Cewi-
ce”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 
1.594.682,00 zł, a kwota dofinansowania 
797.341,00 złotych

Fundusz Dróg Samorządowych to kom-
pleksowy instrument wsparcia realiza-
cji zadań na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Jego 
celem jest przyspieszenie powstania in-
frastruktury drogowej na szczeblu lo-
kalnym. Łączna kwota dofinansowania 
dla gminy Cewice wynosi 2.279.118,00 zł. 
W najbliższym miesiącu zostanie rozpisa-
na procedura przetargowa.

gmina ceWice. trzy drogi 
przejdą totalną metamorfozę
Długo wyczekiwany remont przejdą trzy drogi 
w gminie Cewice.







10 impulsów na pomorskich torach

4,3 mln zł na zdrowie

Wektor dla samorządu
Początkowo samorząd planował 
zakupić 5 nowoczesnych Impulsów, 
jednak ostatecznie będzie ich 
dwa razy tyle

Dwa regiony - Pomorze oraz Mazowsze - zostały wyróżnione Wektorami 
30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii województw.

Rada Dialogu Społecznego otrzy-
mała Wektora Nadziei. Na-
tomiast prof. dr hab. Henryk 

Skarżyński został uhonorowany Wekto-
rem Specjalnym.
To kolejna nagroda dla województwa 
pomorskiego przyznana w tym roku. 
W Brukseli w czerwcu Pomorze i Gdańsk 
otrzymały specjalną nagrodę – Europej-
ski Region Przedsiębiorczości. To mię-
dzynarodowe wyróżnienie dla regionów, 
które sprzyjają biznesowi. Województwo 
doceniono za przyciąganie wykwalifiko-
wanych pracowników, współpracę biz-
nesu i nauki, edukację młodzieży oraz 
wspieranie innowacyjnych start-upów.
Wśród samorządów województw wek-
tory otrzymały Mazowsze oraz Pomo-
rze. W kategorii metropolii i miast po-
wyżej 500 tys. nagrodzono Łódź oraz 
Wrocław, a w kategorii gmin miejskich 
oraz miejsko-wiejskich – Nowa Sól. 
Wszystkie wyróżnione samorządy zo-
stały nagrodzone za „szczególne osią-
gnięcia w tworzeniu warunków do roz-
woju przedsiębiorczości”.
– Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej 
przez Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej – mówił marszałek Mieczysław 
Struk. – To dla naszego regionu ogromne 
wyróżnienie świadczące o tym, że podej-
mowane przez nas działania sprzyjają 
rozwojowi przedsiębiorczości na Pomo-
rzu. Przypomnę, że nasze województwo 
jest liderem nie tylko w Polsce, ale także 
w Europie. Chodzi m.in. o utrzymujący 
się wysoki wzrost PKB, skuteczną wal-
kę z bezrobociem, dynamiczny przyrost 
nowych przedsiębiorstw, a także coraz 
bardziej proeksportowe ukierunkowanie 
naszej gospodarki – dodał Struk.  
Wektora Nadziei otrzymała Rada Dia-
logu Społecznego. W laudacji napisa-
no: „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, 

że nada właściwy kierunek relacjom 
między rządem a stroną społeczną oraz 
że wyznaczy standardy nowoczesnego 
i partnerskiego dialogu”.
Natomiast dyrektor Instytutu Fizjo-
logii i Patologii Słuchu oraz twórca 
Światowego Centrum Słuchu w Kaje-
tanach prof. dr hab. n. med. Henryk 
Skarżyński otrzymał Wektora Specjal-
nego: „Za pomoc tysiącom osób cier-
piącym z powodu wad słuchu, która 
zmieniła ich życie na lepsze. Za opra-
cowanie metod tak pionierskich i tak 
skutecznych, że stały się one wzorcem 
dla lekarzy na całym świecie”.
Nagrody jubileuszowe, jak czytamy 
w regulaminie, zostały przyznane przez 
pracodawców: „osobom oraz podmio-
tom, które swą działalnością i postawą 
wyznaczają kierunki godne naśladowa-
nia dla innych”. Wektorami odznaczono 
tych, którzy przez 30 lat pomagali przed-
siębiorcom i pracodawcom. Wskazywali 
nowatorskie rozwiązania i koncepcje 
istotne dla polskiej gospodarki oraz 
przyczyniali się do rozwoju społecznego. 
Natomiast Super Wektor 30-lecia przy-
znawany jest w dowód uznania za wybit-
ne osiągnięcia w działalności przynoszą-
cej korzyści państwu, jego gospodarce, 
stosunkom politycznym i społecznym 
oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego 
rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.
Wektor 30-lecia mogą być przyznawane 
w takich kategoriach jak np.: Przedsię-
biorca 30-lecia, Odpowiedzialny Biznes, 
Międzynarodowy Sukces Biznesowy, 
Narodowy Sukces Biznesowy, Polityk 
(mający znaczące zasługi dla rozwoju 
przedsiębiorczości) oraz Media.
Nagrodą w konkursie jest statuetka 
Wektora 30-lecia oraz Super Wektora 
30-lecia dłuta polskiego rzeźbiarza Mi-
chała Kubiaka.

Pomorskich Impulsów będzie 
dziesięć. Samorząd wojewódz-
twa wykorzysta opcję przewi-

dzianą w przetargu.
Dziesiąty Impuls przyjedzie na Pomo-
rze w pierwszym kwartale 2020 roku. 
Skład kosztuje 24,6 mln zł. „Dziesiąt-
ka” będzie taka sama, jak pozostałe, już 
jeżdżące, składy pomiędzy Słupskiem 
a Elblągiem. W 2019 roku na Pomorze 
przyjadą z Nowego Sącza jeszcze 4 skła-
dy. Dwa w listopadzie i dwa w grudniu.
Zakup kolejnego, składu to wykorzy-
stanie opcji przewidzianej w przetargu 
z 2018 roku. 
– Pierwotnie samorząd województwa 
pomorskiego planował kupić pięć pojaz-
dów. Udało się jednak uzyskać dodatkowe 
środki finansowe i dokupić dodatkowe – 
mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek 

województwa pomorskiego. 
Ostatecznie po pomorskich torach będzie 
kursować dziesięć Impulsów. Wartość 
całego kontraktu to 246 mln zł. Skład 
rozpocznie kursy z pasażerami w połowie 
lutego 2020 roku. Obsługiwać będzie, 
podobnie jak pozostałe Impulsy, trasę po-
między Słupskiem i Trójmiastem a Elblą-
giem. W przyszłości, po elektryfikacji trasy, 
składy będą również obsługiwać relacje na 
linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Pięcioczłonowy skład będzie tak samo 
wyposażony, jak poprzednie. Znajdzie 
się w nim 195 miejsc siedzących oraz 
co najmniej 20 miejsc do przewozu ro-
werów. Zainstalowany będzie system 
dynamicznej informacji pasażerskiej. 
Wnętrze będzie monitorowane i kli-
matyzowane. W czasie podróży będzie 
można skorzystać z sieci wi-fi.

Marszałek województwa prze-
kazał ponad 4,3 mln zł pocho-
dzących z funduszy unijnych 

na ochronę zdrowia. Dzięki tym pienią-
dzom spółka Geneva Trust Polska kupi 
cztery mammobusy. Będą one wypo-
sażone w bardzo zaawansowany sprzęt 
cyfrowy. Takie mammografy emitują 
o 30 proc. mniej promieniowania rent-
genowskiego od tradycyjnych aparatów. 

Ponadto, zapewniają pacjentkom więk-
szy komfort poprzez mniejszy ucisk 
piersi podczas badania. W pojazdach 
przeprowadzane będą badania kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat, organizowane 
będą również szkolenia. Całkowita war-
tość projektu to ponad 6 mln zł. Unijne 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego wyniesie ponad 4,3 mln zł.
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Widziałem z jednej strony ra-
dość z zakończonych żniw 
i bądź co bądź dobrych plonów. 
Z drugiej, doświadczyć moż-
na było szacunku dla tradycji, 
w którą wpisuje się wieź z Pa-
nem Bogiem. Rolnicy wiedzą, 
że ich plony zależą nie tylko od 
nakładów pracy, ale też Boże-
go Błogosławieństwa. Stąd ży-
cie i praca na polskiej, kaszub-
skiej wsi podporządkowane są 
prawu naturalnemu. „Czyńcie 
sobie ziemię poddaną” mówił 
do nas św. Jan Paweł II. 
Obserwuję to na co dzień, gdyż 
jestem mieszkańcem małej wsi 
– Grabówka, koło Nowej Karcz-
my. 

Polski rolnik 
potrafi

Nasze gospodarstwa indywi-
dualne - podstawa polskiej wsi, 
produkują żywności tyle, że je-
steśmy w stanie wyekspor-
tować jej za 30 mld euro. Pol-
ska żywność cieszy się powo-
dzeniem, bo jest dobrej jako-

ści. Powinniśmy dalej czynić 
wszystko, aby nasze rolnictwo 
było bardziej konkurencyjne. 
Stąd ważnym zadaniem jest 
zaangażowanie rządu w spra-
wę poprawy naszej pozycji we 
Wspólnej Polityce Rolnej UE. 
To też wyzwanie dla minister-
stwa rolnictwa i wszystkich 
agend okołorolniczych. 

Konkurencja 
nie śpi

Coraz częściej słyszy się, że 
my dziś lękamy się żywno-
ści. Mówimy, że jest żywność 
ekologiczna – dobra, i ta gor-
sza – pełna różnych „E”. Pod-
czas jednej z homilii dożynko-
wych usłyszałem, że jest tak, 
bo „człowiek wybujały w wy-
obraźni, szukając takich czy 
innych sposobów realizowa-
nia siebie a nie bożego prawa, 
robi wszystko, żeby pokazać, 
że stał się mądrzejszy niż to co 
zawarte jest w naturze”. 
Wielcy producenci ze sta-
rej unii przekonywali, że bę-

dzie większa rentowność pro-
dukcji, kiedy z kilograma mię-
sa zrobi się 1,6 kg „produktu 
mięsnego”. Albo kiedy w „zwy-
kłym” powszednim chlebie, bę-
dzie 60 proc. wody. To oni wła-
śnie biorą od nas naszą zdrową 
żywność, a nas zasypują tymi 
podróbkami. Tylko dlaczego 
nikt nie mówi, ile będzie kosz-
tować później zdrowie ich kon-
sumenta.

Rolnik to służba

Urodziłem się i wychowywa-
łem na gospodarstwie prowa-
dzonym od wielu pokoleń. Ro-
dzice nauczyli mnie szacunku 
dla chleba, dla pracy, dla czło-
wieka. Rolnik nie pracuje dla 
siebie - pracuje dla rodziny, dla 
innych. Jego praca jest służbą, 
niezależnie od pory dnia czy 
tygodnia. 
Pamiętam jak kromkę chleba, 
kiedy spadł na ziemię podno-
siło się i całowało, a jego okru-
chy były dla ptactwa, a nie do 
śmieci. Dziś wiele żywności tra-

fia do kubłów. Robią to ci bez 
wyobraźni, ile potu kosztuje jej 
wytworzenie. Bez szacunku dla 
pracy rolnika i dla dóbr natury. 
Wkrótce nawet tak dostępna 
woda, może stać się skarbem. 

To co kiedyś oglądaliśmy 
w telewizji, dziś już jest na-
szym doświadczeniem. Mówię 
o nawałnicy z sierpnia 2017 r., 
która przetoczyła się przez 
Pomorze. Głośno o innych ka-

taklizmach. Musimy bardziej 
szanować naturę, tak jak rol-
nik, który na co dzień z nią 
żyje. To ważne, aby tych rela-
cji uczyć młode pokolenie. 
Dariusz Męczykowski

Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach, z ostatniej niedzieli zakończyły tegoroczny cykl wydarzeń związanych ze świętem plo-
nów. Zaczął się on ponad miesiąc temu, 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Byłem uczestnikiem wielu dożynek gminnych, niektórych po-
wiatowych no i oczywiście tych Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu. 

Rolnik – sługa bliźniego i natury, 
wzorem dla społeczeństwa

Kompleksowy remont 
kuchni wraz z jadalnią 
był realizowany przez 
trzy miesiące. Inwesty-
cja finansowana z bu-
dżetu gminy pochłonęła 
blisko 700 tys. zł.

Zmodernizowany obiekt 
przeszedł remont po-
mieszczeń spełniając, 
warunki sanitarne i wy-
sokie standardy żywie-
nia zbiorowego. Kom-
pleksowo zmoderni-
zowano i wymieniono 
wyposażenie gastro-
nomiczne. Kuchnię wy-
posażono w nowocze-
sne maszyny i urządze-
nia oraz sprzęt gastro-
nomiczny taki jak: ko-
tły, warzelne, patelnia 
elektryczna, kuchnia 
z piekarnikiem i wiele 
innych.

Nowoczesna kuchnia 
została zaprojektowa-
na i wykonana według 
najnowszych trendów. 
Kuchnia od jadalni od-
dzielona została ladą 
podawczą, a uczniowie 
mają możliwość obser-
wowania przygotowywa-
nia posiłków w kuchni.

Jak mówią panie z kuch-
ni, posiłki będą równie 
smakowite jak poprzed-
nio, a nawet lepsze. 
Umożliwia to piec kon-
wekcyjno-parowy, który 
pozwala na przygotowy-
wanie wielu produktów 
„beztłuszczowo”, co nie-
wątpliwie wpływa na ja-
kość żywienia uczniów.

Z posiłków i obiadów 
szkolnych będą korzy-
stały przedszkolaki i bli-
sko 200 uczniów szkoły.

Łeba. Szkolna kuchnia na miarę XXI wieku
Z udziałem zaproszonych gości odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego bloku 
żywienia w placówce edukacyjnej w Łebie.
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Na wernisaż przybyli m. in. żołnierze - uczestnicy misji 
pokojowych i stabilizacyjnych, żołnierze Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sym-
patyków Niebieskich Beretów, harcerze i instruktorzy z 7 
Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. genera-
ła Stanisława Sosabowskiego, która jak powiedział ppłk 
rez. Jan Strynowicz „była kuźnią dla wielu żołnierzy za-
wodowych w tym i dla mnie…” Wiele osób przyjechało 
w innych miast. Na otwarcie wystawy przybyli również 
samorządowcy miejscy i powiatowi, rodzina oraz kole-
żanki i koledzy, którzy niejednokrotnie wspomagali Jana 
Strynowicza w powiększaniu jego kolekcji.

Zbiór, wystawiany w lęborskim Muzeum składa się z 9 
tysięcy pozycji: odznaki pamiątkowe, proporczyki na be-
ret, orły, korpusówki, oznaki (emblematy) Wojsk Lą-
dowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk 
Specjalnych i Obrony Terytorialnej. Kolekcja obejmuje 
też odznaki i oznaki pamiątkowe, ordery i odznaczenia 
nadawane uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyj-
nych poza granicami państwa. Wystawa jest wzbogaco-
na o mundury polowe uczestnika misji w UNIFIL W Li-
banie, Iraku i Afganistanie. Zbiór obejmuje również dużą 
liczbę odznak i oznak jednostek specjalnych i powietrz-
nodesantowych WP, poczynając od 6 PDPD, a skończyw-
szy na współczesnych odznakach i oznakach JW Gom, 
JW, Agat i 6 BPD.

Ppłk rez. Jan Strynowicz wspominał: Moja przygoda ze 
zbieraniem zaczęła się dosyć dawno w połowie lat 70-
tych już w szkole podstawowej w Lęborku – były to ozna-
ki wojskowe niebieskich beretów. Zbieranie na dobre za-
częło się pod koniec lat 80-tych po rozpoczęciu zawodo-
wej służby wojskowej w Warszawie. Głównym bodźcem 
były przemiany ustrojowe1989 i wprowadzanie nowej 
symboliki wojskowej: orzeł odzyskał koronę, znoszono 
powoli ograniczenia tajemnicy wojskowej. Wcześniej-
sze JW   stawały się pułkami, batalionami, eskadrami. 
Czerpano garściami z jakże bogatej tradycji wojskowej 
II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wprowadzo-
no pierwsze odznaki pamiątkowe i oznaki rozpoznawcze. 

Sitodruk, guma a następnie haft komputerowy. Powsta-
ła komisja historyczna MON i wszystkie symbole zaczę-
to zatwierdzać i wprowadzać decyzją MON. Oznaka i od-
znaka pamiątkowa JW. są symbolami solidarności i więzi 
żołnierzy z Jednostkami Wojskowymi, w której pełnili lub 
pełnią służbę. Jest czymś, co integruje żołnierzy i daje 
powód do dumy.

Uczestnicy obecni na wernisażu byli pod wielkim wraże-
niem wielkości i różnorodności wystawianej kolekcji.

Ppłk rez. Jan Strynowicz urodzony w Lęborku 11 listopa-
da 1965 r., absolwent: Szkoły Chorążych Wojsk łączności 
w Legnicy 1987 r., Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łącz-
ności w Zegrzu 1993 r., Politechniki Warszawskiej 1997 
r., Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie 2003 r. 
Współautor książek: Żołnierz polski w działaniach poza 
granicami państwa; ordery i odznaczenia, odznaki i ozna-

ki pamiątkowe, W-wa 2016; Wojsko Polskie; ordery i od-
znaczenia, odznaki pamiątkowe  -  oznaki rozpoznawcze, 
W-wa 2017 r. W przygotowaniu do wydania: Wojsko Pol-
skie w misjach i operacjach stabilizacyjnych 1953- 2018, 
odznaki i oznaki pamiątkowe, ordery i odznaczenia.

Od 1987 r. do 2008 r. pracował na różnych stanowiskach 
w instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, odpowiedzialnych za zapewnienie łączności dla 
kierownictwa resortu poczynając od stanowiska techni-
ka, a kończąc na stanowisku Szefa Wydziału Bezpieczeń-
stwa Systemów Łączności i Informatyki Centralnego Wę-
zła Łączności MON. W latach 2008 - 2017 starszy specja-
lista w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojen-
nych Akademii Obrony Narodowej. Zbiór lub jego część 
wystawiany był w: Pałacu Prezydenckim, Muzeum Woj-
ska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Akademii 
Obrony Narodowej, Centrum Weterana.

9 tysięcy wojskowych odznak, 
proporczyków, emblematów 
w lęborskim Muzeum

27 września 2019 r. w Muzeum w Lęborku odbył się wernisaż wystawy pt. „Co zdobi mundur żołnierza WP. Odznaki pamiątkowe, 
oznaki rozpoznawcze, orły, proporczyki” .

Na ul.  Stryjewskiego w Lę-
borku wtargnęła 10-letnia 
dziewczynka.
Do zdarzenia doszło w sobotę,  28 września na 
ul .  Stryjewskiego w Lęborku. Ze wstępnych 
informacji  wynika,  że po godzinie 20:00 na 
jezdnię wtargnęła tam 10-letnia dziewczynka. 
Dziecko zostało potrącone przez nadjeżdżają-
cy samochód.

Policjanci ustalają szczegóły zdarzenia.  Na 
tą chwilę wiadomo, że kierowca pojazdu był 
trzeźwy. 10-latkę przewieziono do szpitala.

lębork. dziewczynkę 
potrącił samochód
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zuzanna PobudkieWicz 
laureatką nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej

Podczas wtorkowej sesji Rady Gminy Wicko, w dniu 
24 września 2019 r., Zuzanna Pobudkiewicz otrzyma-
ła z rąk Zastępcy Wójta Gminy Wicko – Agnieszki Wo-
lańskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wicko – 
Jacka Stanucha nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Miłym akcentem był występ laureatki, która 
zaprezentowała swoje wokalne umiejętności.

Uroczystości upamiętniające Marsz 
Śmierci więźniów KL Stutthof trady-
cyjnie corocznie odbywają się w ostat-
nią niedzielę września w miejscowo-
ściach Gęś (gm. Wicko) i Krępa Ka-
szubska (gm. Nowa Wieś Lęborska).

 W tym roku montaż słowny zawiera-
jący fragmenty pamiętników byłych 
więźniów obozu, poezję patriotyczną 
o tematyce II wojny światowej i frag-
menty historii obozu ewakuacyjnego 
w Gęsi zaprezentowała młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Wicku. 

Uroczystości w Krępie Kaszubskiej 
odbyły się przy udziale kompanii ho-
norowej 1 Lęborskiego Batalionu Zme-
chanizowanego im. gen. Jerzego Ja-
strzębskiego. Msza św., apel poległych 

i salwa honorowa oraz montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół im. Męczenników Mar-
szu Śmierci KL Stutthof w Garcze-
gorzu i koncert Wokalnego Zespołu 
Wojskowego „Wiarusy”, uświetniły tę 
część uroczystości.

Uroczystości w Gęsi i Krępie upamięt-
niają wydarzenia z 1945r., kiedy z obo-
zu KL Stutthof pędzono w katorż-
niczym marszu prawie 11 tys. więź-
niów. Uformowani w 9 kolumn w cią-
gu 10 dni mieli przebyć od 120 do 170 
km, do ośmiu obozów ewakuacyjnych 
w miejscowościach: Krępa Kaszubska, 
Gęś, Tawęcino, Gniewino, Toliszczek, 
Rybno, Nawcz i Łówcz. W warunkach 
ostrej zimy z 20-stopniowymi mroza-
mi, życie straciło ok. 4 tys. osób. Pozo-

stali zostali zamordowani przez eskor-
tę, lub też zbiegli podczas postojów, 
korzystając z pomocy mieszkających 
w okolicy Kaszubów. Po wojnie na całej 
trasie Marszu Śmierci przeprowadzo-
no prace ekshumacyjne w celu prze-
niesienia rozsianych po całym Pomo-
rzu ciał do zbiorowych mogił. Jedna 
z nich  znajduje się w Krępie Kaszub-
skiej, gdzie zgromadzono prochy pra-
wie 900 osób. Wg szacunków bada-
czy historii, w Gęsi straciło życie pra-
wie 500 więźniów, których upamięt-
nia obelisk wzniesiony w 2001 roku 
w formie prostokątnej ściany obłożo-
nej metalowymi płytami stylizowanymi 
na karty obozowej kartoteki. To w po-
łączeniu z rzędami nazwisk i urzędo-
wych formularzy zapewnia przy mi-
nimum zastosowanych środków ar-
tystycznych, nieprzeciętny klimat 
sprzyjający zadumie nad losem ludzi, 
którzy zginęli na kilkanaście, bądź kil-
ka dni przed wyzwoleniem. W imieniu 
władz Powiatu Lęborskiego hołd po-
ległym złożyli: Edmund Głombiewski, 
Wicestarosta Lęborski, Zdzisław Choj-
nacki, Przewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego i Jacek Perłak, członek 
Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Uroczystości w Krępie Kaszubskiej od-
bywają się cyklicznie od wielu lat. Za 
zasługi w związku z upamiętnianiem 
pamięci ofiar Marszu Śmierci, Ryszard 
Wittke, wójt Gminy Nowa Wieś Lębor-
ska otrzymał pamiątkowe wyróżnienie 
nadane przez Muzeum Stutthof.

Upamiętnienie 
Marszu Śmierci

Coroczne wspomnienie pamięci ofiar Marszu Śmierci, uczczenie pamięci pomordowanych przez 
hitlerowców więźniów KL Stutthof odbyło się w miejscowościach Gęś i Krępa Kaszubska.

Ranking Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” to jeden z najbardziej pre-
stiżowych rankingów w Polsce. Or-

ganizowany jest już od 15 lat. Do 
ogólnej oceny zestawienia redakcja 
weryfikuje takie aspekty jak dzia-

PRENUMERATA: reklama@expressy.pl
ISSUU: expressbiznesu
FB/ expressbiznesu

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

Ranking Samorządów. 
Lębork wypadł średnio
„Rzeczpospolita” opublikowała najnowszy ranking 
samorządów. Na którym miejscu stanął Lębork?

łania związane z ochroną środowiska 
i korzystanie z zewnętrznych źródeł 
finansowania. Jednym słowem naj-
wyżej w rankingu staje ten samorząd, 
który najlepiej dba o swój zrównowa-
żony rozwój.

W kategorii „Gminy Miejskie” Lębork 
stanął na 39 pozycji z 50 możliwych 
miejsc. Trwałość ekonomiczno-fi-
nansowa została tu oceniona na 3.39 
punktów, trwałość społeczna na 8.71, 
trwałość środowiskowa na 6.24, a ja-
kość zarządzania i współpraca na 6 
punktów. Łącznie w tej kategorii Lę-
bork otrzymał 24.34 punty.

Trwałość ekonomiczno-finansowa to 
m.in. zdolność samorządu do zwięk-
szania dochodów własnych (w tym 
z podatków) i korzystania z zewnętrz-
nych źródeł finansowania. Trwałość 
społeczna obejmuje te obszary działal-
ności samorządów, które mają wpływ 
na jakość życia mieszkańców (są to 
wydatki na usługi w zakresie edukacji, 
kultury, sportu i rekreację, transportu 
publicznego). Trwałość środowiskowa 
to kwestie związane z ochroną środo-
wiska i dostosowaniem do zmian kli-
matycznych.
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Znana już grupa wolontariuszy 
„Pomagamy Lębork” po raz kolejny 
organizuje akcję sprzątania opusz-
czonych grobów.
Grupa „Pomagamy Lębork” znana jest z wielu bezin-
teresownych akcji na rzecz pomocy potrzebującym. 
Do inicjatyw wolontariuszy wpisuje się też coroczne 
już sprzątanie opuszczonych grobów przed uroczy-
stością Wszystkich Świętych. Tym razem sprzątanie 
odbędzie się 27 października o godzinie 13:00, zbiór-
ka przy drugiej bramie cmentarza w Lęborku.

– Pomysł narodził się po tym, jak odwiedzając groby 
bliskich, zauważyliśmy opuszczone, zaniedbane gro-
by. W zeszłym roku akcja odbyła się po raz pierwszy. 
Pomimo złej pogody z pomocą mieszkańców udało 
się posprzątać kilka grobów – mówią wolontariusze 
„Pomagamy Lębork”.

Będą sprzątać 
opuszczone groby 
w Lęborku

Odkryj w sobie artystę! Przygotuj 
projekt muralu – najlepszy pomysł 
ozdobi ścianę w samym centrum 
Warszawy, Twój zespół pojedzie na 
zieloną szkołę, a Twojej szkole za-
fundują odmalowanie klas!
Konkurs dedykowany jest uczniom klas III-VI szkół pod-
stawowych z całej Polski. Należy przygotować najlepszą 
grafikę prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach 
kolejowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac zo-
stanie wybrana najlepsza – przy współpracy jej autorów 
i znanych artystów muralowców trafi ona na ścianę bu-
dynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wiel-
koformatowy mural. Odwiedź miasteczko Peronowo, po-
znaj jego mieszkańców i zainspiruj się www.kolejoweabc.
pl/peronowo. Projekt muralu powinien być związany tema-
tycznie z bezpieczeństwem na terenach kolejowych oraz 
mieszkańcami Peronowa, w tym nosorożcem Rogatkiem.

W konkursie przewidziane są wspaniałe nagrody!

Dla zwycięskiej drużyny:

WYJAZD NA 3-DNIOWą ZIELONą SZKOŁę,
20 000 ZŁ NA ODMALOWANIE WYBRANYCH 
POMIESZCZEń W PLACóWCE, DO KTóREJ 
UCZęSZCZAJą AUTORZY ZWYCIęSKIEJ PRACY.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

wykonać kolorowy projekt muralu w formacie A4 lub 
A3 w orientacji pionowej w zespole liczącym od 3-30 
uczniów, wypełnić formularz rejestracyjny,
dołączyć pracę artystyczną wykonaną przez zespół 
uczniów klas III-VI szkoły podstawowej.
Jedna szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac, 
tym samym zwiększając szanse na wygraną!

Więcej szczegółów w Regulaminie Akcji Mural

Odkryj w sobie
muralowca!

W Polsce żyje aż 26 gatunków nieto-
perzy. Przygotowania do zimowej hi-
bernacji każdego z gatunków wyglą-
dają trochę inaczej.

Najpierw opowiedzmy o wytrwałych 
migrantach. Karliki większe podej-
mują długo dystansowe migracje, się-
gające nawet 2000 km. Te niewiel-
kie zwierzęta (ważą około 8 g) potra-
fią w czasie migracji pokonywać Bał-
tyk. Największe szanse na zaobser-
wowanie migrujących nietoperzy, czy 
nawet przypadkowe spotkanie z nimi 
mają mieszkańcy miejscowości poło-
żonych nad morzem. Okolice Czołpi-

na, Łeby i okoliczne nadmorskie lasy 
to południowobałtycki korytarz mi-
gracyjny, przez co od końca sierpnia 
do listopada zdarza się, że zmęczo-
ne wędrówką nietoperze wpadają do 
dość przypadkowych miejsc, czy po-
jawiają się w jakimś miejscu dosłow-
nie na jedną noc.
    – W przypadku karlików zdarzają 
się sytuacje, że osobniki migrujące 
(choć nie lecą w stadach) znajdują np. 
uchylone okno i licznie (kilka, kilka-
naście nietoperzy) pojawia się w nie-
spodziewanym miejscu. Takie sytu-
acje nazywamy troszkę na wyrost „in-
wazjami”. Nie należy się jednak takich 

inwazji obawiać, bo zazwyczaj wystar-
czy otworzyć okno i pozwolić nieto-
perzom odlecieć samodzielnie – mówi 
Konrad Bidziński, biolog z Uniwersy-
tetu Gdańskiego.

Wolontariusze z PTOP „Salamandra” 
(możecie ich znaleźć na Facebooku 
– „Pomorskie Nietoperze”) w ramach 
wolontariatu podejmują w rejonie Lę-
borka kilka, a nawet kilkanaście in-
terwencji związanych z nietoperza-
mi rocznie. Najczęściej jest to pomoc 
zdalna w formie porady, jak wypuścić 
nietoperza, który wpadł do domu. Jak 
się okazuje, większość osób po pierw-
szej zaskoczonej reakcji jest wsta-
nie pomóc przypadkowemu gościo-
wi samodzielnie. Wystarczy przetrzy-
mać nietoperza do zmroku, w ubranej 
w grubą rękawiczkę (nietoperze nie 
są agresywne, jednak zawsze to dzi-
kie zwierzęta) posadzić nietoperza na 
wysokości 1,5 m, aby mógł samodziel-
nie odlecieć.
    – Zdarza się również, że otrzy-
mujemy od mieszkańców nietope-
rze wymagające pomocy weteryna-
ryjnej i czasowej rekonwalescencji 
w naszych rękach zanim wrócą na 
wolność. Miejmy jednak nadzieję, 
że na ziemi lęborskiej pojawimy się 
planowo znów w lutym, gdy nadcho-
dzi czas zimowego liczenia hibernu-
jących nietoperzy – dodaje członek 
grupy Pomorskie Nietoperze.
Uwaga! Ważne jest, aby w okresie 
zimowym nie niepokoić nietoperzy 
w obiektach, w których zimują. Za-
pasów z jesieni musi im starczyć aż 
do wiosny, gdy znów pojawi się ich 
pokarm – owady.

Lębork. Nietoperze wlatują 
do domów. Jak się zachować?

Jesień to dla nietoperzy czas godów i przemieszczania się w stronę zimowisk. 
Co robić, gdy nieproszony gość wpada do nas przez okno?



Policjanci z Lęborka 
wyjaśniają okolicz-
ności zdarzenia dro-
gowego, do którego 
doszło w zeszłym 
tygodniu na drodze 
wojewódzkiej nr 
W 214 na odcinku 
Rybki-cewice.
Policjanci z Lęborka wyjaśniają okolicz-
ności zdarzenia drogowego, do którego 
doszło w  środę po godz. 15.00 na 
drodze wojewódzkiej W214 na odcinku 
między miejscowością Rybki i Cewice. 
Kierujący seatem dachował i zjechał do 
przydrożnego rowu. Badanie trzeźwo-
ści kierowcy samochodu dostawcze-
go wykazało ponad promil alkoholu 
w jego organizmie. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali 
oględziny, dokumentację fotograficzną 
oraz kierowali ruchem, umożliwiając 

przejazd innym kierującym. Policjanci 
zatrzymali mu prawo jazdy i teraz za 
swoje czyny odpowie przed Sądem. 
Za kierowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości grozi mu do dwóch lat 
pozbawienia wolności, trzyletni zakaz 
prowadzenia pojazdów oraz kara finan-
sowa.

W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia 
policjanci zauważyli kierującego innym 
pojazdem, który wymijał kolumnę 
samochodów które utworzyły tzw. 
korytarz życia. Jego celem jest umoż-
liwienie jak najszybszego dojazd służb 
ratunkowych w miejsce zdarzeń drogo-
wych. Nieodpowiedzialny kierujący nie 
stosował się do tych zasad i teraz trwa-
ją czynności w celu jego identyfikacji.

Policjanci ponownie apelują do wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego.
Pamiętajmy o prawidłowych zachowa-
niach na drodze!

Korytarz życia to pozostawione miejsce 
dla pojazdów ratunkowych porusza-
jących się w korku, między stojącymi 
samochodami.

Jazda zakończona dachowaniem auta

Policjanci zatrzymali do kontroli 
kierującego motorowerem.

W sobotę (28.09), w godzinach 
porannych na jednym z osiedli 
mieszkaniowych w gminie Cewice 
policjanci z patrolu interwencyjnego 
lęborskiej komendy zatrzymali do 
kontroli kierującego motorowerem. 
Podczas kontroli policjanci wyczuli 
od kierowcy silną woń alkoholu i 
przeprowadzili kontrolę trzeźwości. 
Miał on w organizmie blisko promil 
alkoholu. Mężczyzna został zatrzy-
many za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości i przestępstwo 
korupcyjne. Dodatkowo okazało się, 
iż posiada on cofnięte uprawnienia 
do kierowania pojazdami kategorii A, 
T i B. 61-latek stracił je właśnie przez 
prowadzenie pojazdów po alkoholu.

Za przestępstwa kierowania autem 
w stanie nietrzeźwości grozi mu do 
pięciu lat więzienia. Za wręczenie ko-
rzyści majątkowej funkcjonariuszom 
w zamian za odstąpienie od czynno-
ści służbowych może natomiast trafić 
do więzienia nawet na osiem lat.

Jechał pijany 
i chciał 
przekupić 
policjantów

Policjanci z Lęborka zatrzy-
mali 39-latka podejrzane-
go o usiłowanie zabójstwa 
swojej konkubiny. 
W poniedziałek, 23 września, około godziny 19:00 oficer 
dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości 
pod Lęborkiem doszło do awantury. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynikało, że 39-latek przyszedł do swojej 
byłej konkubiny i wszczął awanturę. Podczas niej ranił 
swoją konkubinę nożem. Policjanci, którzy przyjechali na 
miejsce  zastali w mieszkaniu zranioną kobietę. Na miejsce 
natychmiast skierowano pogotowie. W pierwszej kolejno-

ści udzielono pomocy pokrzywdzonej. 26-letnia kobieta 
została przetransportowana do szpitala w Gdańsku.

Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawca uciekł w kie-
runku pobliskiej miejscowości. W niespełna kilkanaście 

minut od zdarzenia policjanci zatrzymali poszuki-
wanego mężczyznę. W chwili zatrzymania 39-latek 

był pijany.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi 

kara dożywotniego pozbawienia wolno-
ści. Decyzją Sądu Rejonowego w Lę-

borku zastosowano wobec 39-latka 3 
miesięczny areszt.

Dźgnął nożem konkubinę i uciekł

W przeciągu pięciu dni, policjanci zatrzymali aż 8 
praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość 
w terenie zabudowanym.
Od 29 września lęborscy policjanci prowadzą wzmożone 
kontrole prędkości na drodze krajowej nr 6. Głównym 

celem działań jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeń-
stwa z powodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, 
zwłaszcza w terenie zabudowanym.
Do tej pory policjanci lęborskiej drogówki zatrzymali 
osiem praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość 
w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.
Funkcjonariusze podczas badania prędkości wykorzystują 
ręczne mierniki prędkości oraz pojazdy nieoznakowane 
wyposażone w wideorejestratory.
Nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn 
wypadków drogowych. Funkcjonariusze apelują o rozwa-
gę, zwłaszcza wjeżdżając na teren zabudowany.

Lębork. Kierowcy szarżują w zabudowanym

N A  S Y G N A L E
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Policjanci zwalczający przestęp-
czość narkotykową z komendy Po-
wiatowej Policji w Lęborku zabez-
pieczyli ponad 3,5 kg narkotyków.

Funkcjonariusze zwalczający prze-
stępczość narkotykową Komendy 
Powiatowej Policji w Lęborku wspól-
nie z funkcjonariuszami Pomorskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni 
pracowali nad sprawą dotyczącą roz-
prowadzania narkotyków 
na terenie m.in. powiatu 
lęborskiego. Gdy ustalili 
miejsce przechowywania 
narkotyków na terenie 
Lęborka, zorganizowali 
zasadzkę. Policjanci 
zatrzymali dwóch 
mężczyzn, 52-letniego 
mieszkańca Koszali-
na oraz 28-letniego 
lęborczanina. W 
trakcie sprawdzania 
wskazanego adresu 
funkcjonariusze 
ujawnili środki 
takie jak amfeta-
mina, haszysz, eks-
tazy, marihuana, 
kokaina oraz inne 

substancje psychotropowe. Łącz-
nie funkcjonariusze zabezpieczyli 
prawie 4 kilo narkotyków. Ponadto w 
miejscu, w którym policjanci ujawnili 
narkotyki zabezpieczyli pieniądze w 
kwocie ponad 50 tys. zł. Jak ocenili 
policyjni specjaliści czarnorynkowa 
wartość zabezpieczonych środków 
odurzających to prawie 200 tys. 
złotych.

Zebrane w tej sprawie dowody 
pozwoliły na przedstawienie 

zarzutów posiada-
nia znacznej ilości 
narkotyków zatrzy-
manym mężczyznom. 
Na podstawie i na 
wniosek policjantów 
oraz prokuratury sąd 

zastosował wobec 
52-letniego mężczyzny 

środek zapobiegawczy w 
postaci trzymiesięcznego 
aresztowania a wobec 

drugiego dozór policji. 
Teraz grozi mężczyznom 
kara do 10 lat więzienia. 

Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi Komenda Powiato-

wa Policji w Lęborku.

Policjanci przejęli ponad 
3 kg narkotyków

Lipniczanka to tegoroczny beniaminek, dla którego zderzenie z IV ligą jest bardzo bolesny. 
Do Lęborka goście przyjechali tylko w 13 zawodników. Od początku spotkania dominacja Po-
goni nie podlegała dyskusji, choć trzeba zaznaczyć, że goście wypracowali w pierwszej czę-
ści trzy klarowne sytuacje. Gole strzelała jednak tylko Pogoń.

Już w 5 minucie wynik uderzeniem z głowy otworzył Przemysław Kostuch. Nie minął kwa-
drans, a było już 2:0. Tym razem do siatki trafił grający od kilku spotkań bardziej z przodu ka-
pitan Wojciech Musuła. Na 3:0 strzelił w 20 minucie Kostuch, a przed gwizdkiem oznaczają-
cym przerwę wynik podwyższył z dystansu Musuła.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił, a do zdobywania bramek ruszyli kolejni zawodnicy. 48 
minuta to skuteczny strzał z głowy Adriana Kochanka. Na 6:0 wynik podkręcił w 56 minucie 
Michał Jeruć. Celebrując radość „Jery” podbiegł do trybuny z gestem serca ze splecionych 
rąk, a bramkę dedykował swoim rodzicom. Przejechali oni do Lęborka aż 400 kilometrów, by 
na żywo zobaczyć grę. Na 7:0 przed końcem meczu strzelił Przemysław Kostuch i tym sa-
mym zdobył hat-tricka. Podawał mu dobrze z boku Łukasz Kwaśnik. Techniczne uderzenie, 
lob z 25 metrów dający ósmą bramkę, zaliczył w ostatniej minucie meczu Jakub Michor. To 
był czas, gdy przez Lębork przechodziła duża ulewa. Mecz kończył się w strugach deszczu.

Pogoń wygrywa 8:0 i przygotowuje się do trudnego tygodnia. W środę Puchar Polski w Dam-
nicy z KS, a w sobotę wielkie derby Pomorza Środkowego Gryf Słupsk – Pogoń Lębork.

Ze zwycięstwa jestem zadowolony, z jego rozmiarów też. Z drugiej strony szacunek dla za-
wodników gości, z którymi mogłem się spotkać. Z wieloma z nich pracowałem wcześniej w By-
towie. Dzisiaj przyjechali, pokazali swoje umiejętności, ale trudna sytuacja kadrowa determi-
nuje, jak mówił trener Mielewczyk, to co jest. Wierzę, że to są ludzie z charakterem i jeszcze 
się podniosą. My nauczeni tym, że od początku sezonu brakowało u nas czasem tej determi-
nacji i walki gdzie mecze, które były do wygrania, przegrywaliśmy w kuriozalnych okoliczno-
ściach. Dziś wynik pokazał, że graliśmy do końca, bo zawsze trzeba grać do końca – mówił 
Waldemar Walkusz, trener Pogoni.

Osiem bramek dla Pogoni
Ostrą strzelaninę i aż osiem bramek (wszystkie dla Po-
goni) zobaczyli 28 września widzowie meczu 9. kolejki IV 
ligi Pogoń Lębork – Lipniczanka Lipnica.

Trener Lipniczanki natomiast skwitował mecz ostrymi słowami.

– Muszę przeprosić trenera Walkusza, że do Lęborka przywiozłem tak śmieszny zespół. To, co 
gramy, to jest kpina. Kibice widzieli – to co gramy jest zaproszeniem do strzelania bramek, a pił-
ka w naszym polu karnym to jest 90% pewność, że będzie zaraz bramka. Jeżeli zawodnik gości 
nie trafi w bramkę to nie ma, jeżeli trafi w bramkę to jest gol. Tak to wygląda u nas od kilku me-
czy. Jesteśmy 70% słabsi niż w zeszłym sezonie w okręgówce. Odeszło od nas 4 zawodników, 
w tym 3 podstawowych obrońców. Gramy tym, czym mamy. Nasz kierownik w trakcie meczu po-
wiedział, że drużynę mamy taką, że jakby poszli w 11 na imprezę, to by każdy dostał po głowie 
i nikt by nawet nie oddał. Tak to wygląda. Nie podejmujemy walki, zero ambicji na boisku. Dru-
żyna Pogoni prowadząc 6:0, chłopaki w 70 minucie na połowie przeciwnika walczą o piłkę, robią 
wślizgi, a my pod własną bramką nie potrafimy ostrzej zagrać z zawodnikiem i wygląda to tak, 
jak wygląda – komentował Tomasz Mielewczyk, trener Lipniczanki.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

WYNAJMĘ

POkóJ do wynajęcia z używalnością kuchni 
i łazienki w Lęborku. Tel.695052776

RuMIA, pokój dla dwóch osób do wynajęcia, tel. 
694 642 709

POSZukuJĘ WYNAJĄĆ

kuPIĘ

kuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SkuP, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

JAWA typ 223. 1977 r., farbig Rote Creme, 2T, 
2 os., OC, BT, cena 2023 zł, Sopot, tel. 574 797 
077

PIAGGIO/VESPA Ciao, skuter, 1os., 2T, 1995r., 
czarny, cena: 1666 zł, Tczew tel. 574 797 077

kuPIĘ

INNE

EDUKACJA

LEkCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, 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 

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAkOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

PROfESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finansowo 
i mieszkaniowo, zmotoryzowanego. Na SMS 
nie odpowiadam, tel. 881 237 164

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

RÓŻNE
OPRYSkIWACZ 400 l, 1550 zł, maszyna do 
siana, 1200 zł, tel. 600 667 860

BRYCZkA na drewnianych kołach do odno-
wienia, 2100 zł, tel. 600 667 860

ZŁOTA Rączka, malowanie, armatu204 992

SPRZEDAM kanapę rozkładaną, stan dobry, 
cena 100 zł, Luzino, tel. 570 009 969

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

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

SPRZEDAM wytwornicę acytlenową, stan 
bardzo dobry, cena do uzgodnienia, tel. 693 
678 887

SPRZEDAM drewno opałowe, gałęziówkę, so-

snę, buk, 130 zł, tel. 729 888 783

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

SPRZEDAM kanapę rozkładaną roz. 220x120, 
Wejherowo, 574 688 023

BLAChY stalowe do wypieku z pieca, 40-60 
cm, tel. 694 642 709

OBSYPNIk do bulew z szpilką do balotów 450 
zł, tel. 600 667 860

SPRZEDAM piecyk gazowy dwufunkcyjny vies-
sman, 750 zł, Wejherowo, tel. 538 443 446

SPRZEDAM stolik 170 zł, kanapę 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 538 443 446

SPRZEDAM kołdrę dużą, gruba, wełniania, 
w róże, 215x185 cm, 190 zł, 790 290 835

SPRZEDAM odkurzacz przeciwalergiczny oraz 
cały zestaw do prania dywanów i tapicerek, 950 
zł, tel. 790 290 835

SPRZEDAM lodówkę białą, używaną wys. 125 
cm, 63c. W dobrym stanie, tel. 790 290 835

SPRZEDAM pralkę małą z wirówką 2w1, nowa, 
wys. 73 cm, szer. 63 cm, cena 410 zł, tel. 795 
019 958

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Lu zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwiową, typ da-
ewoo, cena do uzgodnienia, 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 Pierwoszynie, 4 oso-
bowy, tel. 607 291 564
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kLASYfIkACJA 
DRużYNOWA:

1. Czersk
2. Barcice
3. Lębork
4. Gdańsk Nr 2
5. Gdańsk Nr 1
6. Słupsk
7. Gdańsk Nr 26
8. UKS Start – Lębork
9. UKS Fenix- Gdańsk

kLASYfIkACJA 
INDYWIDuALNA:

Dziewczęta młodsze:
1.  Emilia Pestka (Czersk)
2.  Patrycja Babińska (Czersk)
3.  Julia Kikhia (Lębork)

Dziewczęta starsze:
1. Aleksandra Kuch (Lębork)
2. Paulina Szady (Lębork)
3. Magdalena Szymańska (Lębork)

Chłopcy młodsi:
1. Paweł Pielecki (Barcice)
2. Dawid Paliński (Barcice)
3. Dominik Rytlewski (Czersk)

Chłopcy starsi:
1. Mateusz Rekowski (Czersk)
2. Jan Janikowski (Czersk)
3. Michał Nieżorawski (ZZS Nr2 Gdańsk)

Imprezę dla uczniów szkół specjalnych zorga-
nizowano na Stadionie Miejskim w Lęborku. Pa-
tronat honorowy nad zawodami objął Burmistrz 
Lęborka Witold Namyślak i Starosta Lęborski 
Alicja Zajączkowska.

W zawodach uczestniczyło 57 uczniów z 9 dru-
żyn szkół, Uczniowskich Klubów Sportowych 

i ośrodków specjalnych z województwa pomor-
skiego reprezentowane przez drużyny z  Czer-
ska, Lęborka, Słupska, Barcic i Gdańska. Mi-
strzostwa Województwa Pomorskiego w Je-
siennych Biegach Przełajowych Związku Sto-
warzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” wy-
łonić miały najlepszych biegaczy, którzy będą 
reprezentowali województwo pomorskie na 

ogólnopolskich zawodach w biegach przełajo-
wych ZSS „Sprawni-Razem” w Warszawie.
W imieniu patronów honorowych imprezy, na-
grody najlepszym wręczali: Sekretarz Lęborka 
Marian Kurzydło, Sekretarz Powiatu Krzysztof 
Król i Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Lęborku Barbara Kotwi-
ca. Zwycięzcy otrzymali puchary i upominki.

„Sprawni Razem” - Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego 
w Biegach Przełajowych

Dziewięć drużyn z Pomorza wzięło udział w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Biegach Przełajowych.

W minioną sobotę 
w lasku przy Stadionie 
Miejskim w Lęborku 
przeprowadzony zo-
stał pierwszy z pięciu 
biegów zaliczany do 
Grand Prix-Lęborka 
sezonu 2019/2020.
Przy pięknej pogodzie rywalizo-
wało ponad 160 zawodniczek i za-
wodników ze Słupska, Bytowa, 
Trójmiasta oraz  z powiatów wej-
herowskiego i lęborskiego. Naj-
większa frekwencja była wśród 
najmłodszych.

Następny bieg przeprowadzo-
ny zostanie 19 października br. 
o godz. 11:00, na który organiza-
torzy serdecznie zapraszają.

Pierwszy bieg z cyklu Grand-Prix
Reprezentacja Urzędu Miejskiego w Lęborku zagrała 20 
września br. w II Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników 
Samorządowych. 

 Ideą turnieju siatkówki była integracja, popularyzacja pił-
ki siatkowej w środowisku samorządowym oraz promocja 
zdrowego stylu życia. Siatkarską imprezę ma Miejskiej Hali 
Sportowej w Lęborku zorganizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Nowej Wsi Lęborskiej, Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku oraz lęborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Siat-
kówki. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Burmistrz Lę-
borka Witold Namyślak.

W turnieju wzięło udział 8 mieszanych drużyn. Reprezen-
tacja Urzędu Miejskiego w Lęborku złożona głównie z pra-
cowników ratusza po zaciętych meczach zajęła ostatecz-
nie 7. lokatę i w nagrodę otrzymała puchar, dyplom i meda-
le. W składzie samorządowego teamu zagrali: Anetta Hinc, 
Joanna Młyńska, Przemysław Skarbek, Dorota Krop, To-
masz Kozłowski, Adam Smoliński, Karol Łagowski, Marcin 
Klukowski, Alicja Rojek i wybrana najlepszym zawodnikiem 
drużyny UM Lębork Kamilla Pięta.

Turniej wygrała reprezentacja Urzędu Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, przed Urzędem Gminy Choczewo i SPS Lę-
bork. Tytuł najlepszej siatkarki turnieju odebrała Adria-
na Tomasiewicz (UG NWL), a najlepszego siatkarza Robert 
Skwiercz (UG Choczewo).

ii turniej piłki siatkowej 
pracowników samorządowych


