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Tak świętowaliśmy 
odzyskanie niepodległości 

w powiecie lęborskim
Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy gmin powiatu lęborskiego 

świętowali odzyskanie niepodległości.     
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Uczestnicy projektu – klasa 9a i 9d ze 
Stralsundu  i  27 uczniów z Lęborka 
mieszkali w Domu Pojednania i Spotkań 
w Gdańsku, gdzie odbywały się zajęcia 
w polsko - niemieckich grupach. Róż-
norodne warsztaty miały na celu przy-
bliżyć polskiej i niemieckiej młodzieży 
jaki wpływ miała „Solidarność” na wy-
darzenia w Polsce, Niemczech ale i ca-
łej Europie. Podczas jednego z nich 
uczniowie obejrzeli film „Von Solidar-
ność zur Freiheit - Od Solidarności do 
wolności”. Była to doskonała okazja do 
refleksji nad wydarzeniami, które miały 
i mają miejsce we współczesnej Euro-

pie. Podczas pobytu w Gdańsku uczest-
nicy projektu zwiedzili m.in. Europej-
skie Centrum Solidarności. Spotka-
nie w Gdańsku uczniów z Lęborka i ze 
Stralsundu było świetną okazją do kon-
wersacji w języku niemieckim i angiel-
skim, zawieranie nowych znajomości 
oraz wspaniałą zabawą łączącą uczniów 
z Niemiec i Polski. Młodzież w polsko-
niemieckich grupach zwiedzała Gdańsk 
i Sopot. Uczniowie uczestniczyli też 
w warsztatach pierwszej pomocy, bawili 
się na kręgielni czy samodzielnie przy-
gotowywali pizzę. Goście z Niemiec go-
ścili także w Lęborku, gdzie zwiedzili  

szkołę, obejrzeli film o Lęborku w lębor-
skim muzeum, by na zakończenie tygo-
dniowego spotkania wspólnie bawić się 
na dyskotece w „Różanej”.

Już w maju 2020 uczniowie SP1 od-
wiedzą  swoich kolegów w Stralsun-
dzie. W listopadzie w polsko- nie-
mieckiej wymianie brali również 
udział absolwenci, którzy obecnie 
uczęszczają do LO nr 1 w Lęborku. 
W przygotowanie projektu zaangażo-
wani byli nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Lęborku Katarzyna 
Kurzydło i Izabela Lipowska.

Polsko-niemiecka 
wymiana młodzieży w SP 1

Uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 z Lęborka w listopadzie br. wzięli udział  razem 
z młodzieżą z Niemiec, z Hansa-Gymnasium ze Stralsundu w dwóch turach tygodnio-
wej polsko – niemieckiej wymianie  pt. „Gdańsk i Stralsund - miasta hanzeatyckie”.

W piątek, 8 listopada w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach odby-
ło się spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Szlangą – twórcą książki „Ba-
sia i kot”.

 

W wydarzeniu uczestniczyły dzieci wtajemniczone 
w akcję Agent Kot, które dołączyły do Tajnego Stowa-
rzyszenia podczas zajęć prowadzonych przez pracow-
ników GCK w szkołach podstawowych. W trakcie spo-
tkania odbyły się warsztaty dla dzieci oraz spotka-
nie z rodzicami, podczas którego poruszono tematy-
kę czytania wśród najmłodszych i dorosłych. Na końcu 
rozstrzygnięto konkurs fotograficzny oraz umożliwio-
no uczestnikom zakup książki naszego gościa. Dzię-
kujemy wszystkim dzieciom za obecność, rodzicom 
za merytoryczną i budującą dyskusję oraz Grzegorzo-
wi Szlanga za fantastycznie poprowadzone spotkanie 
oraz wskazówki i porady dot. czytelnictwa. Gratulu-
jemy zwycięzcom nagród i zachęcamy do aktywnego 
czytania w domu.

Agent Kot 
w CewiCACh

To już kolejna edycja – 
tak, jak zapowiadali wo-
lontariusze z grupy „Po-
magamy Lębork”. Wła-
śnie pojawiło się oficjalne 
ogłoszenie o rozpoczęciu 
świątecznej zbiórki dla 
potrzebujących.

Rozpoczęła się zbiórka żywności 
i środków czystości dla potrzebują-
cych rodzin z Lęborka i okolic. Miesz-
kańcy, tak jak co roku, będą mieli oka-
zję do zrobienia dobrego uczynku, two-
rząc z grupą „Pomagamy Lębork” świą-
teczne paczki.
– Zbierana żywność powinna być dłu-
goterminowa. Mówimy tu na przykład 
o kawie, cukrze, mące, makaronach, 
słodyczach itd. Mile widziane też żele 

pod prysznic, mydła, proszki do pra-
nia i innego rodzaju środki czystości – 
mówi wolontariusz grupy z Lęborka.

Jeżeli chcesz przyłączyć się do zbiórki, 
napisz do grupy www.facebook.com/
Pomagamylebork/. Zbiórka rozpocz-
nie się 15 listopada i zakończy dokład-
nie tego samego dnia w grudniu. Ludzie 
dobrej woli mają więc 31 dni, żeby po-
darować potrzebującym godne święta.

„Pomagamy Lębork” znowu w akcji. 
31 dni na zrobienie dobrego uczynku

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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LęBorK

- Dziś świętujemy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 11 listopada to symboliczna przełomowa data 
pomiędzy Polską uciemiężoną, a Polską niepodległą – mówił 
podczas uroczystości przy Skwerze Orła Białego Burmistrz 
Lęborka, Witold Namyślak.

Oprócz władz Lęborka, w uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu powiatowego z Edmundem Głom-
biewskim, Wicestarostą Lęborskim na czele, reprezentan-
ci organizacji społecznych, jednostek mundurowych, oświa-
ty i biznesu.

Uroczystości przy Skwerze Orła Białego poprzedziła msza 
w Sanktuarium św. Jakuba Ap. koncelebrowana przez o. 
Romana Ziołę, ks. Andrzeja Żura i ks. Rafała Cieszyńskie-
go. W homilii o. Zioła przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego, zawierające wezwanie do wspól-
nej odpowiedzialności za ojczyznę i budowania jej dobra, do 
przedłożenia dobra narodu nad dobro osobiste.  

Istotą patriotyzmu jest nie tylko jednoczenie się podczas wiel-
kich zagrożeń. To także poszanowanie narodowych symboli, 
dbałość o język i polską tradycję, pamięć o ważnych dla narodu 
rocznicach. Patriotyzm to również miłość, wiara, nadzieja, służ-
ba i praca, a także wspieranie najsłabszych i potrzebujących. 
To również konstruktywna wizja przyszłości budowanej odpo-
wiedzialnie i w poszanowaniu dokonań minionych pokoleń.

Podczas uroczystości przy Skwerze Orła Białego kompania 
honorowa 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. 
gen. Jerzego Jastrzębskiego oddała salwę honorową. Por. 
Piotr Kłodziński odczytał Apel Pamięci, po czym uczestnicy 

uroczystości złożyli pod Obeliskiem Niepodległości okolicz-
nościowe wiązanki kwiatów.

Uroczystości ubarwili miłośnicy militariów i zabytkowego 
sprzętu wojskowego. Ulicami Lęborka przejechał barwny ko-
rowód pojazdów wojskowych z różnych okresów i różnego 
zastosowania, prowadzonych przez pasjonatów z „Amicusa 
– Militarnych Lębork”. Każdy chętny mógł z bliska obejrzeć 
transportery opancerzone, a nawet zasiąść wewnątrz czołgu 
i pozostałych prezentowanych pojazdów.

CeWiCe

W dniu 11 listopada podczas obchodów 101. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości wójt gminy Cewice, radni 
gminy oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury złożyli kwia-
ty na pomniku  upamiętniającym miejsce śmierci wejherow-
skiego prałata ks. Edmunda Roszczynialskiego.
Ks. Edmund Roszczynialski urodził się 30 października 1888 
roku w Łężycach. W okresie I wojny światowej powołany zo-
stał do służby w armii niemieckiej, gdzie był sanitariuszem 
i kapelanem. Po zakończeniu działań wojennych powrócił na 

Pomorze do Grudziądza, gdzie mieszkał do 1920 r. Zaanga-
żował się mocno w działalność społeczno-kulturalną, zakła-
dając Towarzystwo Czeladzi Katolickiej, którego został pre-
zesem. W latach 1920-26 pełnił obowiązki katechety w Semi-
narium Nauczycielskim w Wejherowie. Jako proboszcz w Wej-
herowie w latach 1927-29 rozbudował kościół farny. Zajmował 
się zbieraniem materiałów historycznych o Kalwarii wejhe-
rowskiej. W 1928 r. wydał cenną monografię pt. „Kalwaria wej-
herowska, jej fundatorzy, duszpasterze i uroczystości”. Ks. 
Edmund Roszczynialski przyczynił się do zaprowadzenia kur-
sów haftu kaszubskiego i kroju. Działał w Towarzystwie Czy-
telni Ludowych, w latach 1915-39 należał do Towarzystwa Na-
ukowego Toruńskiego, był również jednym z współzałożycie-
li „Gazety Kaszubskiej”. Za liczne inicjatywy duszpasterskie 
i działalność kulturową w 1933 r. otrzymał godność szambe-
lana papieskiego. Należał do gorliwych krzewicieli kultury ka-
szubskiej, za co został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Orderu „Polonia Restituta”.

W czasie II wojny światowej z jego inicjatywy powstała w Wej-
herowie organizacja charytatywna „Pomoc Polakom”. Organi-
zacja świadczyła pomoc materialną polskim rodzinom, ofia-
rom działań wojennych, dzieciom oraz wdowom po zamordo-

wanych polskich działaczach. Organizacja ta w 1940 r. przy-
jęła nazwę „Polska Żyje”, a w 1942 r. weszła w skład „Gryfa 
Pomorskiego”.

Na początku września 1939 r. w Wejherowie odwiedził go ge-
nerał E. Rommel, jeden z czołowych dowódców hitlerowskie-
go wermachtu. Obaj znali się, ponieważ żoną generała była 
kuzynka ks. E. Roszczynialskiego. Podczas odwiedzin E. Rom-
mel zostawił zasłużonemu kapłanowi „żelazny list”, pismo za-
bezpieczające go przed aresztowaniem przez SS. Gesta-
po jednakże nie honorowało żadnego listu asekuracyjnego 
i aresztowało księdza 30 października 1939 roku. Ks. Edmund 
Roszczynialski więziony był najpierw w Wejherowie, następ-
nie 10 listopada przeniesiono go do więzienia w Lęborku. Zgi-
nął rozstrzelany przez SS 11-12 listopada 1939 w Cewicach.

Pomnik ks. Roszczynialskiego w Cewicach został odsłonięty 
9 listopada 1986 w miejscu jego męczeńskiej śmierci.

NoWa Wieś LęBorSKa

Piękny Listopadowy dzień kolejnej, 101 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Zaangażowani uczestnicy oraz 
organizatorzy Militariów na Saharze w Garczegorzu. Patrio-
tyczna atmosfera przy dźwiękach legionowych utworów mu-
zycznych, ciepła grochówka legionowa i życzliwi ludzie - tak 
świętowali odzyskanie niepodległości w gminie Nowa Wieś 
Lęborska.

WiCKo

7 listopada  2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
mieszkańcy gminy Wicko świętowali 101 rocznicę odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

Sala widowiskowa swym wystrojem nawiązywała do barw 
i symboli narodowych, a zapalone świece dodawały nastroju.

Wśród bogatego programu artystycznego mogliśmy po-
dziwiać młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wicku czy też 
chór dziecięcy “Biedronki”. Ponadto swym śpiewem za-
chwycała Katarzyna Kobiela przy akompaniamencie Piotra 
Fugiela. Piękny, patriotyczny występ zaprezentowali pra-
cownicy Szkoły Podstawowej w Maszewku. Występy zosta-
ły urozmaicone pokazem multimedialnym o drodze Pola-
ków do niepodległości.

Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy gmin powiatu lęborskiego świętowali 
odzyskanie niepodległości.

Niepodległościowe 
uroczystości
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- Z miłości do Boga, z potrzeby nie-
sienia duchowego wsparcia niepełno-
sprawnym, chorym, zagubionym w ży-
ciu powstała „Iskierka Nadziei” – mówi-
ła składając życzenia Alicja Zajączkow-
ska, Starosta Lęborski – Z głębi serca 
życzę twórcom i członkom stowarzysze-
nia kolejnych lat niegasnącego zapału, 
przychylności dobrych ludzi i satysfakcji 
z niesienia dobra.

O historii stowarzyszenia i pomyśle na 
jego funkcjonowanie mówiła prezes 
„Iskierki”, Barbara Gulgowska. Aktualnie 
organizacja skupia 84 osoby w wieku od 
14 lat. Wśród podopiecznych znajdują się 
osoby po porażeniu mózgowym, niesły-
szące, w różny sposób upośledzone i po-
szkodowane przez los. Prezes z zarządem 
organizuje dla nich różne zabawy, turnie-
je sprawnościowe, pikniki, zawody pły-
wackie na miejskiej pływalni i wyjazdy do 
teatru. Równie ważną częścią działalno-
ści jest organizowanie dla podopiecznych 
pielgrzymek, nierzadko połączonych ze 
zwiedzaniem okolic, do których pielgrzy-
mują. Stowarzyszenie współdziała rów-
nież z Klubem Wodnym LOK w Lęborku, 
z którym współorganizuje imprezy inte-
gracyjne nad jeziorem w Lubowidzu, po-
łączone z atrakcjami żeglarskimi.

Od 2008 roku Stowarzyszenie zyska-
ło status organizacji pożytku publiczne-
go, w związku z czym uprawnione jest do 
pozyskiwania 1% z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Jak mówi prezes 
B. Gulgowska, całość środków przezna-
czana jest na organizację zajęć i opieki, 
ponieważ zarówno zarząd i opiekunowie 
pracują na zasadzie wolontariatu.

 – Dziękujemy starostwu i miastu, które 
również wspierają nas finansowo – mówi 
pani prezes – Ogromnie wspiera nas 
również Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Bez tych instytucji i życzliwo-
ści przychylnych nam ludzi, nasza dzia-
łalność byłaby mocno ograniczona.

„Iskierka Nadziei” współpracuje także 
z innymi podobnymi stowarzyszeniami 
i organizacjami pozarządowymi, stąd też 
znaczna reprezentacja ich przedstawi-
cieli w dniu jubileuszu. Aktualnie Stowa-
rzyszenie prowadzi Centrum Rehabilita-
cji, korzystając  z pomieszczeń „Lębor-
skiego Parasola”. Oprócz zajęć terapeu-
tycznych i uczestnictwa w formach zor-
ganizowanego spędzania wolnego czasu 
przez stowarzyszenie, podopieczni ak-
tywnie uczestniczą w życiu kulturalnym 

i sportowym powiatu, prezentując m.in. 
swoje umiejętności na organizowanych 
w Wicku zawodach dla osób niepełno-
sprawnych. Talenty aktorskie zaprezen-
towali również w dniu jubileuszu, przed-
stawiając kabaretowe skecze i prezenta-
cje taneczno-wokalne. „Iskierka Nadziei” 
zajmuje się także prowadzeniem różnych 
form aktywnego wsparcia dla rodzin 
podopiecznych, a – w miarę możliwości, 
pomaga w wyposażeniu podopiecznych 
w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 

- Na naszej drodze spotykamy wspania-
łych ludzi – mówi prezes B. Gulgowska – 
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe i spon-
sorzy, którzy swoim wsparciem, w tym 
własną pracą pomagają w opiece nad 
potrzebującymi. Dziękujemy wam za to, 
że jesteście.

20 lat Iskierki
20-lecie istnienia obchodzi w tym roku Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej 
Troski „Iskierka Nadziei”. Uroczyste podsumowanie 20-lecia odbyło się przy udziale 
władz Powiatu Lęborskiego, Miasta Lęborka, zaprzyjaźnionych organizacji i stowa-
rzyszeń oraz podopiecznych stowarzyszenia.

WYNiKi:
1 miejsce- Tatiana Morari solo show dance 9-11
1 miejsce- Tatiana Morari solo IFT 9-11
1 miejsce- Tatiana Morari i Carla Hrycyk duet taniec współczesny 9-11
1 miejsce- Zuzanna Tęsny solo show dance do 8 lat
1 miejsce- Zuzanna Tęsny solo IFT do 8 lat
1 miejsce- Joanna Dawidowska solo show dance +15
1 miejsce- Joanna Dawidowska i Wiktoria Bojke duet jazz +15
1 miejsce- TESS mini-formacja jazz 9-11
1 miejsce- TESS mini-formacja taniec współczesny 9-11
2 miejsce- Tatiana Morari solo taniec współczesny 9-11
2 miejsce- Tatiana Morari solo jazz 9-11
2 miejsce- Zuzanna Tęsny solo jazz do 8
2 miejsce- Wiktoria Bojke solo show dance +15
2 miejsce- Joanna Dawidowska i Wiktoria Bojke duet taniec współczesny +15
2 miejsce- TEMPO jazz mini-formacje +15
2 miejsce-TEMPO IFT mini-formacje +15
3 miejsce- Aleksandra Hachaj solo taniec współczesny do 8 lat
3 miejsce- Aleksandra Hachaj solo jazz do 8 lat
3 miejsce- Ewa Raczyńska solo show dance 9-11
3 miejsce- Joanna Dawidowska solo taniec współczesny +15
4 miejsce- Carla Hrycyk solo show dance 9-11
5 miejsce- Carla Hrycyk solo IFT 9-11
6 miejsce- Wiktoria Bojke solo taniec współczesny +16

Dnia 9 listopada tancerki z SP 8 
(op. Mirosława i Klaudia Jóźwiak) 
zaprezentowały choreografie pod-
czas iX ogólnopolskiego Turnie-
ju Solistów, Duetów i Mini Formacji 
ph. „Mistrz Tańca”.

To impreza taneczna, której głównym 
organizatorem jest Agencja Artystycz-
na „BRAVO”. Gorąca atmosfera udziela-
ła się nie tylko uczestnikom, ale także 
publiczności. Młodzi adepci tańca ry-
walizowali od rana do późnych godzin 
wieczornych w wielu kategoriach ta-
necznych. Jury zwracało głównie uwa-
gę na stosowaną technikę, odpowied-
nio dobrany strój, różnorodność pre-
zentowanych figur oraz rekwizyty.

Skład reprezentacji SP 8: Zuzanna Tęsny, Aleksandra Hachaj, 
Ewa Raczyńska, Carla Hrycyk, Tatiana Morari, Maja Lan-
ge, Laura Kuczwalska, Julia Dampc, Wiktoria Bojke, Patrycja 
Przychodna, Joanna Dawidowska.

MistrzowsKie 
rozpoczęcie sezonu 
tAneCznego
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Defibrylator AED CU Medical iPAD SP1 umiejscowiony został 
na ścianie budynku Starostwa, przy wejściu bocznym, wyposa-
żonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Niezawodność 
i wielofunkcyjność tego modelu uczyniło z niego sprzedażowy 
bestseller wśród tego typu urządzeń w 2017 roku. Ciekawostką 
jest automatyczne dostosowywanie komend głosowych apa-
ratu do głośności otoczenia, co sprawdza się w miejscach pu-
blicznych. Elektrody dopasowane są zarówno do dzieci i do-
rosłych. Sprzęt samoczynnie wykonuje autotesty, samoczyn-
nie dbając o sprawność w każdym momencie. Umożliwia rów-
nież defibrylację na mokrej i metalowej powierzchni. Urządze-
nie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G.

Od teraz Starostwo będzie dziewiątym miejscem na mapie po-
wiatu lęborskiego, w którym będzie dostępny defibrylator po-
wszechnego użytku. Dotychczas AED zostały zainstalowane 
w następujących miejscach:

Lębork: Hala Widowiskowo-Sportowa   1. 
(przy Szkole podstawowej nr 7),
Lębork: Biurowiec ZUS,2. 
Lębork: Biurowiec dawnego ZWAR    3. 
przy siedzibie Ochotniczej Służby Ratowniczej,
Lębork: Pływalnia Miejska RAFA,4. 
Lębork: Dworzec PKP,5. 
Cewice: przy Urzędzie Gminy,6. 
Wicko: przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu,7. 
Łeba: Skwer Rybaka.8. 

- Zdaniem członków Zarządu Powiatu, urządzenie AED to wy-
znacznik współczesnych czasów i nowoczesnych standardów 
niesienia pomocy. To narzędzie ułatwiające ratowanie ludzkie-
go życia i stąd jednogłośna decyzja o zakupie defibrylatora – 
mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Żyjemy w rze-
czywistości, w której epizod krążeniowo-oddechowy zagraża-
jący życiu może przytrafić się praktycznie każdemu. Dlatego 
tak ważne jest stworzenie wszelkich warunków, żeby ułatwić 
ratowanie życia. Oczywiście nawet najlepsze urządzenie nie 
zastąpi szybkiej reakcji drugiego człowieka, który pospieszy 

poszkodowanemu z pomocą oraz wezwie profesjonalną po-
moc. To urządzenie ma pomóc, ułatwić czynności reanimacyj-
ne i wesprzeć ratownika w akcji. Cieszę się, że obiekt, w któ-
rym znajduje się starostwo może zaoferować dostęp do AED 
wszystkim potrzebującym w okolicy.
Powszechne stosowanie AED zgodne jest z wytycznymi Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji, szeregując jak najwcześniejsze za-
stosowanie RKO wspartego AED i niezwłoczne wezwanie po-

mocy, jako kluczowe elementy tzw. „łańcucha przeżycia”. Zda-
niem Romana Wypaska, Kierownika Referatu Bezpieczeństwa 
Starostwa Powiatowego w Lęborku, obecność tego typu urzą-
dzeń w przestrzeni publicznej powiatu w znaczy sposób wpły-
wa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Umieszczone na 
budynku starostwa AED posłuży przede wszystkim poprawie 
bezpieczeństwa klientów urzędu, pracowników, mieszkańców 
pobliskich osiedli i klientów sieci pobliskich sklepów.

Defibrylator w starostwie 
już dostępny

Przekazano do użytku zakupiony przez Powiat Lęborski nowoczesny, sterowany komputerowo defibrylator AED. 
O zakupie ratującego życie urządzenia zdecydował Zarząd Powiatu Lęborskiego.

W uroczystościach uczestniczył Edmund Głombiewski, Wicesta-
rosta Lęborski, przedstawiciele samorządu powiatowego i wła-
dze miejskie. W przeddzień 101 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości lęborski Hufiec ZHP im. Polskich Olimpijczy-
ków zorganizował uroczysty capstrzyk przy pomniku gen. Sta-
nisława Sosabowskiego, który ze względu na spadochronowe 
tradycje lęborskich harcerzy jest im postacią szczególnie bliską. 
Gen. Sosabowski był organizatorem i dowódcą 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej w szeregach której walczył w bitwie 
pod Arnhem. Był również członkiem ruchu strzeleckiego i skau-
tingu. Pomnik gen. Sosabowskiego stanął w pobliżu lęborskiej 
biblioteki w październiku 2017 r. Wzniesiony został siłami spo-
łecznymi, dzięki pasjonatom z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwo-
nych Beretów im. Gen. St. Sosabowskiego, pielęgnującej pamięć 
o bohaterze i jego żołnierzach już od ponad 35 lat. Uroczysto-
ści pod pomnikiem generała rozpoczęły się odśpiewaniem hym-
nu państwowego. Po Apelu Poległych i symbolicznym ułożeniu 
ze zniczy polskiej flagi, harcerze zaprosili uczestników do Ko-
mendy Hufca na poczęstunek i prezentację multimedialną o te-

gorocznych obchodach rocznicy bitwy pod Arnhem w Holandii, 
w których uczestniczyli.

Po uroczystościach pod pomnikiem gen. Sosabowskiego władze 
powiatu i miasta uczestniczyły w uroczystości zapalenia zniczy 
pod tablicą upamiętniającą powstanie w 1918r.  Polskiej Rady Lu-
dowej. Tablicę wmurowano przy ul. Targowej 48 w 2009 roku, w 
90 rocznicę proklamowania Polskiej Powiatowej Rady Ludowej 
w Lęborku. Celem Rady w Lęborku było rozwijanie i umacnianie 
wśród miejscowej ludności kaszubskiej ducha narodowego oraz 
prowadzenie agitacji na rzecz przyłączenia powiatu lęborskiego 
do Polski. Jej liderem był Szczepan Gracz, powiatowy lekarz we-
terynarii i późniejszy delegat na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

W przeddzień obchodów Święta Niepodległości, lęborczanie od-
dali również hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Towarzyszyła 
im msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyń-
skiej oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową tablicą przy 
Sanktuarium św. Jakuba Ap.

Capstrzyk i wieczornice
oficjalne obchody święta Niepodległości w Lęborku to nie tylko uro-
czystości odbywające się 11 listopada. Poprzedzają je inne uroczystości 
związane z niepodległościowym świętowaniem oraz miejscami i osobami 
związanymi w Lęborku z drogami do wolności. 
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Pani Dorota jest łebianką, a z miejscową biblioteką mia-
ła styczność poprzez wolontariat. Nowa dyrektor to miło-
śniczka literatury, teatru i muzyki. Dorota Reszke jest rów-
nież autorką czterech książek o tematyce regionalnej – 
..Bajką przez Łebę”, ,,Łebskie skrzaty i Boże Narodzenie”, 
,,Łeba bez tajemnic”, ,,Minus 27 Łeba dobra na wszystko”.

Dorota Reszke 
nowym dyrektorem
biblioteki w Łebie
Stanowisko dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Łebie
sprawuje teraz Dorota reszke.

Duży nakład pracy, ludzi dobrej woli 
i czekolady – tak ma wyglądać tego-
roczna zbiórka czekoladowych mi-
kołajów w Łebie. Cel jest szczytny. 
Zbiórka czekoladowych mikołajów to już tradycja dla miesz-
kańców Łeby i okolic. Akcja właśnie się rozpoczęła i organi-
zatorzy liczą na to, że ludzi dobrej woli nie zabraknie.

    – Praktycznie każdego roku wyniki zbiórki się polep-
szają, w tym roku również na to liczymy. Cel jest szczytny, 
bo mikołaje zostaną przekazane dzieciom z przedszkoli. 
Szczególnie chcemy dotrzeć do maluchów, które borykają 
się z różnymi chorobami albo pochodzą z biednych rodzin 
– mówi Michał Sałata, podinspektor ds. Kultury i Sportu 
w CIT w Łebie.

Akcja trwa do 4 grudnia. Czekoladowe mikołaje można 
przynosić do Centrum Informacji Turystycznej w Łebie lub 
do biura LOT Łeba w godzinach urzędowania.

Łeba. zbiórka 
CzeKolAdowyCh 
mikoŁajów

W ramach projektu „Akademia młodych 4” można skorzystać:

z doradztwa zawodowego;•	
ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwa-•	
lifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wy-
płacane jest stypendium szkoleniowe, zapewniony jest 
zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, ma-
teriały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz ubra-
nia robocze;
z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do za-•	
wodu, ze stypendium stażowym w wysokości 1033,70 zł 
„na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestni-
kom zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu i opieki 
nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu 
będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczeki-
wań. Do projektu mogą zapisać się mieszkańcy bez pracy 
(bierni zawodowo, niezarejestrowani w PUP) w wieku 18-
29 lat. W sumie ze wsparcia skorzystają 54 osoby.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w bu-
dynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. 
Krzywoustego 1. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe 
informacje dot. wsparcia są dostępne na stronie www.twin-
media.pl oraz pod numerem telefonu 796 000 054. Rekru-
tacja do projektu rozpoczęła się z dniem 12 listopada.

Masz 18-29 lat? 
To może być dla Ciebie 
wielka szansa

Doradztwo zawodowe, szkolenia, staże… i to wszystko dla mieszkańców pow. 
lęborskiego w wieku od 18 do 29 lat. Mowa oczywiście o projekcie „Akademia 
młodych 4”. Już niedługo rusza rekrutacja. 

Zbliża się kolejna edycja prestiżowe-
go konkursu Miss Pomorza środko-
wego. Niedługo pierwsze castingi. 
Castingi do konkursu Miss Pomorza Środkowego 2020 od-
będą się już 24 listopada. W Wejherowie kandydatki spo-
tkają się o godzinie 11:00 w restauracji „Leśna” na ul. Ks. 
Roszczynialskiego 57. W Słupsku natomiast o godzinie 
16:00 w Pałacu AUREUS na ul. Westerplatte 4.

Do konkursu mogą zgłaszać się dziewczyny w wieku od 15 
do 27 lat z terenu całej Polski. Na casting należy zabrać ze 
sobą: sukienkę koktajlową, dwuczęściowy strój kąpielowy 
oraz szpilki. Niepełnoletnie kandydatki muszą przynieść 
też pisemną zgodę opiekuna prawnego.
Organizatorzy konkursu zaznaczają, że w castingu mogą 
brać udział jedynie kandydatki zainteresowane udziałem.

Na adres: wyborymissnapomorzu@tlen.pl można wysłać 
zgłoszenie potwierdzające chęć uczestnictwa w castingu.

Miss Pomorza Środkowego 2020 – 
ruszają castingi!



www.gle24.pl Czwartek, 21 listopada 2019 7

Z powodów trudnych wa-
runków geologicznych, 
dbając o trwałość wybudo-
wanej drogi w trakcie reali-
zacji inwestycji zdecydo-
wano o dodatkowej wymia-
nie gruntu pod ulicą. Do-
datkowe prace przesunęły 
nieco termin zakończe-
nia budowy nowej drogi. 
Koszt budowy kanalizacji 
deszczowej oraz asfaltowej 
jezdni na całej długości 
205 metrowej ulicy wyniósł 
475 tys. zł. Inwestycję zre-
alizowała firma Strabag.

Powstania Styczniowego 
z nowym asfaltem
Zakończyły się prace kanalizacyjno-drogowe przy budowie 
asfaltowej jezdni na ulicy Powstania Styczniowego. Była to 
jedna z ostatnich nieutwardzonych ulic w tej części miasta.

W ramach parkingowej 
inwestycji wybudowa-
no 68 metrową drogę 
dojazdową z płyt typu 
YOMB wraz z chodni-
kiem oraz miejsca po-
stojowe z zagęszczo-
nego kruszywa. Po-
trzebę budowy parkin-
gu wewnątrz osiedla 
sygnalizowali miesz-
kańcy. Parking posiada 
54 miejsc postojowych 
w tym dla osób niepeł-
nosprawnych.

Nowy parking na 54 pojazdy 
przy Wojska Polskiego
Prawie 1000m2 miejskiego i spółdzielczego terenu 
przeznaczono pod budowę dużego parkingu we-
wnątrz osiedla przy ulicy Wojska Polskiego.

Do 30 listopada 2019 r. na stronie CZYTAJ PL Instytut 
Książki oferuje bezpłatnie aż 12 superksiążek i 10 au-
diobooków. Do wyboru m. in. Mróz, Michniewicz, Wit-
kiewicz, Krajewski; kryminały, reportaże, książki oby-
czajowe.

Aby wziąć udział w akcji i należy pobrać kod QR z pla-
katu dostępnego w budynku głównym lęborskiej bi-
blioteki i cieszyć się czytaniem. A przy okazji można 
promować czytelnictwo i zdobyć nagrody w konkursie 
„Zostań emisariuszem książek”. Do wygrania są czytni-
ki PocketBook, bony do Woblinka, koszulki i smartfony.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie 
https://akcja.czytajpl.pl/krzewiciel.html

Pytania można także kierować do pracowników wypo-
życzalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku.

Przedstawiciele firmy Apple odwiedzili także Szkołę Pod-
stawową nr 4 w Lęborku, by podczas serii spotkań, uży-
wając do tego nowoczesnych urządzeń typu iPad zapo-
znać uczniów z aplikacją Swift Playgrounds. Na zajęciach 
uczniów, nauczycieli i wykładowców odwiedził Burmistrz 
Witold Namyślak i Sekretarz Miasta Marian Kurzydło.   
Programowanie staje się niezbędną umiejętnością, a na-
uka kodowania może odblokować kreatywność uczniów, 
rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów i otwo-
rzyć nowe ścieżki kariery. W 90 minutowych warsztatach 
z iPadami „Każdy może programować”, w ośmiu grupach 
uczestniczyli uczniowie klas 5-8. Uczniowie rozwiązując 
kolejne zagadki nauczyli się podstawowych pojęć związa-
nych z programowaniem, takich jak polecenia, sekwencje, 

pętle czy funkcje. Przede wszystkim jednak przekonali się, 
że pisanie kodu w języku Swift jest łatwe i intuicyjne oraz, 
że naukę można połączyć z dobrą zabawą.

Europejski Tydzień 
Kodowania w SP4

W październiku z okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania w całej Europie orga-
nizowane były spotkania i warsztaty, mające na celu promowanie programowa-
nia i umiejętności cyfrowych. 

Darmowe ebooki 
i auDiobooki 
w bibliotece
Wszystkich zainteresowanych dar-
mowymi ebookami Biblioteka Miej-
ska zachęca do udziału w akcji czy-
telniczej „Upoluj swoją książkę”.
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obiekt posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbiór prac 
budowlanych to najważniejszy etap uruchomienia BAZY. Trwają odbiory wartego ok. 350 tys. 
zł wyposażenia (meble, komputery, sprzęt elektroniczny, wyposażenie kuchni i inne), realizo-
wane będą one do końca roku.  W planie jest także budowa drogi, ścieżki rowerowej i parkin-
gu przed budynkiem. Inwestycja ta zrealizowana zostanie wiosną 2020 roku.

Wyróżniającym się elementem inwestycji jest charakterystyczna elewacja z drewnianych 
belek. Ideą przewodnią przyświecającej budowie jest stworzenie miejsca integrującego 
i wspierającego lokalną społeczność. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże 
okna i przeszklenia zachęcać będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców 
w każdym wieku. Ważnym elementem tej koncepcji jest otwarcie przejścia z Łokietka do uli-
cy Kellera dla ruchu pieszego. Wybudowano też parking.

Działania w Klubie Osiedlowym BAZA w ramach projektu „OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” 
- usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” rozpoczęło w tym tygodniu lęborskie 
Stowarzyszenie EDUQ, który buduje Punkt Wsparcia Rodzin i Punkt Wsparcia Seniorów. Z kolei 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od stycznia przyszłego roku prowadzić bę-
dzie prace resocjalizacyjno-terapeutyczną - Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce.

Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork 
Nowy Świat” mają charakter inwestycyjny jak i społeczny. Wartość Zintegrowanego Progra-
mu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” to 23 mln 431 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, przezwycięże-
niu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zapla-
nowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia in-
westycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podnie-
sienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bez-
pieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem dzia-
łań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do 
identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami 
swoich dzielnic, ulic i podwórek.

7 listopada dokonano odbioru technicznego budynku Klubu Osiedlowego BAZA. Tak po 
gruntownej przebudowie nazywa się obiekt po dawnej bazie Zakładu Komunikacji Miejskiej 
przy ul. Łokietka 5. Adaptację budynku na potrzeby mieszkańców dzielnicy i rewitalizowa-
nego obszaru „Lębork Nowy Świat” wykonał Zakład Budowlany „Dzida i Zaręba” sp. jawna 
z Lęborka. Wartość inwestycji budowlanej wyniosła 3 mln 544 tys. zł.

W nowoczesnym budynku od rana do wieczora prowadzone będą działania na rzecz miesz-
kańców rewitalizowanego obszaru. Do ich dyspozycji udostępnionych zostanie kilka sal z wy-
posażeniem, rozbudowane zaplecze kuchenne, duży taras i teren przed budynkiem.  Znalazły 
się w nim także biura i pomieszczenia do pracy indywidualnej. Klimatyzowany i monitorowany 

Klub Osiedlowy BAZA 
po pierwszym odbiorze

To z pewnością wizytówka programu Rewitalizacji „ODNOWIONY LĘBORK”.

ZD
JĘ

CI
A

: U
M

 L
ęb

or
k



www.gle24.pl Czwartek, 21 listopada 2019 11

Rozpoczął się sezon na wypożyczanie kostiumów. Minęło 
Halloween, następnie Jasełka, Mikołajki, Nowy Rok i Karna-
wał. Jak często po przebrania sięgają Lęborczanie?

– Niestety Halloween z każdym rokiem staje się coraz mniej 
popularny. Dzieci nie przebierają się, bo księża szerzą po-
gląd, że to zakazane święto. Jednak ogólnie rzecz biorąc, ko-
stiumy wypożyczane są bardzo często. Jeśli nie na karnawał, 
to z okazji urodzin, wieczorów panieńskich, a nawet wesel. 
Klienci są wymagający, wybierają kostiumy najlepszych jako-
ści i chcą, żeby były jak najbardziej podobne do oryginału – 
mówi Anna Gołębiowska-Rusak, właścicielka jednej z wypo-
życzalni kostiumów w Lęborku.

W Lęborku jest szeroki wybór kostiumów, jednak coraz czę-
ściej sięga się po przebrania kościelne.

– Stroje kościelne są bardzo popularne. Najczęściej tego 
typu kostiumy wybierane są przez młodzież na Nowy Rok. 
Mają duży dystans do religii, więc nikt nie czuje się urażony. 
Sytuacja wygląda trochę inaczej ze strony osób starszych. 

W zeszłym roku na przykład przyszły do nas 4 dziewczyny 
i wszystkie chciały być zakonnicami. Często młodzi ludzie 
przebierają się w ten sposób grupami, na przykład biskup 
i gromadka zakonnic. Całe ekipy kościelne – informuje Anna 
Gołębiowska-Rusak.

Dzieci zazwyczaj sięgają po kostiumy z produkcji Disney’a. 
Dorośli po przebrania często wybierają się wspólnie. Pracow-
nicy wypożyczalni nie ukrywają, że to właśnie wtedy zaczyna 
się prawdziwa zabawa.

– Mężczyźni chcą sięgać po Elvisa Presleya albo tradycyjne 
stroje hiszpańskie. Jednak gdy przychodzą ze swoimi kobie-
tami, to one dyktują warunki ubioru. Mieliśmy ostatnio parę, 
która przebrała się za pszczołę i trutnia. Była też sytuacja, 
gdzie pani przez 2 godziny przymierzała 40 peruk i jej wy-
branek nie wytrzymał presji. Wyszedł i powiedział, że będzie 
czekał w domu. Takich zabawnych kłótni małżeńskich było 
kilka. Mieliśmy też nietypowe życzenia. Na przykład ktoś 
chciał być choinką, papryką, a nawet lamą – śmieje się wła-
ścicielka jednej z wypożyczalni kostiumów w Lęborku.

Trzeba przyznać, że w powietrzu 
czuć już zimową aurę. Niskie tempe-
ratury zaczęły odczuwać też czworo-
nogi ze schroniska oToZ „animals” 
w Dąbrówce. ich opiekuni apelują 
o pomoc.
W schronisku OTOZ „Animals” w Dąbrówce (koło Wejhe-
rowa) przebywa obecnie około 300 zwierząt. Są to głów-
nie psy, bo jest ich aż ponad 240. Na dworzu jest już zimno, 
a prawdziwe minusowe temperatury dopiero nadejdą.
Każdy może podarować psiakom ciepłą zimę. Jedyne, cze-
go tym razem potrzebują, to… słoma w kostkach.
– Może znajdzie się jakiś wspaniały gospodarz, który po-
dzieli się swoimi zapasami z psiakami ze schroniska OTOZ 
„Animals” w Dąbrówce. Wspólnie postaramy się zorganizo-
wać transport, jeśli jest to przeszkodą darowizny – czyta-
my w apelu opiekunów bezdomnych zwierząt.

W celu udzielenia pomocy należy skontaktować się z biu-
rem schroniska pod numerem tel.: 607-540-557

Halloween za nami. 
Jakie kostiumy 
wybierają lęborczanie?

– Niestety Halloween z każ-
dym rokiem staje się coraz 

mniej popularny. Dzieci nie 
przebierają się, bo księża sze-

rzą pogląd, że to zakazane 
święto. Jednak ogólnie rzecz 

biorąc, kostiumy wypożycza-
ne są bardzo często. 

„

Halloween – święto przez jednych uwielbiane, przez drugich zaś tępione. Spraw-
dziliśmy, czy mieszkańcy Lęborka biorą w nim czynny udział oraz jakie kostiumy 
najchętniej wybierają. W Polsce pojawił się nowy trend, 

niosący ze sobą wiele wątpliwości. 
Niedawno obchodziliśmy Wszyst-
kich świętych, a kwiaciarnie oferu-
jące cmentarną pocztę kwiatową za-
cierały ręce. 
Pierwszy listopada to szczególnie ważny dzień w kalen-
darzu każdego Polaka. Ten dzień poświęcamy zmarłym, 
czcimy ich pamięć i znacznie bardziej opiekujemy się 
ich grobami. Z drugiej strony medalu, dzień Wszystkich 
Świętych to też liczne wyjazdy, szalone zakupy i oblę-
żone kwiaciarnie. Te z kolei mają nowy pomysł na za-
spokojenie potrzeb klientów.

Cmentarna poczta kwiatowa to jeszcze świeży wynala-
zek. Mieszkańcy większych miast chętnie z niej korzy-
stają, gdy nie są w stanie dojechać na czas, by odwie-
dzić groby bliskich. Wystarczy zadzwonić i wybrać bu-
kiet, a poczta dostarczy go w wybrane przez nas miej-
sce. Sprawdziliśmy, jak ten biznes kwitnie w mniejszych 
miasta, takich jak Lębork.

Większość kwiaciarni przyznaje, że słyszała już o takich 
usługach, jednak same jeszcze takiej nie wprowadziły 
do swojej oferty.

– Prowadzimy pocztę kwiatową, ale cmentarnej akurat 
nie. Faktycznie w minionym i bieżącym roku mieszkań-
cy się pytali o taką usługę. Na razie takiej nie prowadzimy 
i z tego co się orientuje, konkurencja też nie – mówi wła-
ściciel jednej z kwiaciarni w Lęborku.

„zamów kwiaty 
z Dostawą na grób”.
lęborczanie korzystali?

W tym przypadku 
słoma jest na wagę złota

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
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Główną zmianą jest przesunięcie parkingu 
dla autobusów i busów komunikacji zbioro-
wej przed wejście do budynku dworca i cza-
sowa likwidację parkingu dla samochodów 
osobowych na placu przed dworcem. Do dys-
pozycji kierowców aut osobowych jest m.in. 
wybudowany w ramach węzła parking w oko-
licy wiaduktu przy tzw. „Okrąglaku”. Reakty-
wowano także przystanek autobusowy na ul. 
Dworcowej przy przychodni.

Plan nowej organizacji ruchu został omówio-
ny podczas spotkania przedstawicieli firmy 

STRABAG – wykonawcy, pracowników Urzę-
du Miejskiego i Straży Miejskiej z przewoź-
nikami w ratuszu. Wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu pozwoli na realizację bu-
dowy węzła i w zamyśle ma być jak najmniej 
uciążliwa dla firm przewozowych, ich klien-
tów oraz pasażerów kolei.

Inwestycja ma zostać zakończona w połowie 
2020 roku. Jej efektem będzie m.in. budowa 
węzła przesiadkowego przy ulicy Dworco-
wej z ośmioma stanowiskami dla komunikacji 
zbiorowej i parkingami dla aut osobowych.

Zmiana organizacji ruchu 
przed dworcem PKP
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy „Lębor-
skiego Węzła Przesiadkowego”, od dnia 14 listopada 2019r. 
zmieniona została organizacja ruchu przed dworcem PKP.

W ramach realizowanych już po raz jedenasty w tym 
roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariu-
sze zwrócili szczególną uwagę na zachowania kieru-
jących samochodami wobec pieszych i użytkowników 
rowerów. Szczególną opieką zostały objęte przejścia 
dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usy-
tuowane na ruchliwych drogach oraz takie, na któ-
rych doszło do wypadków z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych jest obecnie 
na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Obydwie 
grupy uczestników ruchu drogowego brały udział 
w mniejszej liczbie wypadków. Co za tym idzie mniej 
osób zostało rannych a co najważniejsze, mniej po-
niosło śmierć. Mimo wszystko należy przypomnieć, 
że piesi to grupa niechronionych uczestników ru-
chu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń zwią-
zanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przej-
ściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej 
istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować 
im bezpieczne przekroczenie jezdni.

niechronieni uczestnicy
ruchu Drogowego 
- sŁużby w akcji
14 listopada w całym kraju poli-
cjanci ruchu drogowego prowadzili 
działania pn. „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego”. 

Celem wizyt było zapoznanie studentów ze specyfiką służ-
by w Policji, zwiedzenie komendy oraz przekazanie prak-
tycznej wiedzy z zakresu działań policjantów pionu pre-
wencji, ruchu drogowego oraz techniki kryminalistycznej. 
Studenci mieli też okazję zapoznać się z wykorzystywa-
nym przez funkcjonariuszy wyposażeniem służbowym. Ta-
kie spotkanie to też możliwość bezpośredniego kontaktu 
z funkcjonariuszami co umożliwiło im zadanie szeregu py-
tań na temat służby w Policji. Była to też dobra okazja  do-
wiedzieć się jak wygląda nabór do służby w Policji.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o szczegó-
łach podstawowego szkolenia zawodowego, które musi 
odbyć każdy, nowo przyjęty policjant oraz o zadaniach 
wykonywanych przez stróżów prawa różnych pionów. Ta 
forma realizacji procesu dydaktycznego z pewnością po-
może studentom w lepszym opanowaniu treści dotyczą-
cych zagadnień policyjnych, a zwłaszcza poznania prak-
tycznych aspektów codziennej służby.

Policjanci spotkali się ze studentami 
z wydziału bezpieczeństwa

W ramach porozumienia Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, w dniach 8 
i 9 listopada 2019 roku w komendzie w Lęborku odbyły się zajęcia ze studentami Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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Na wymianę starej sieci ciepłowniczej na 
nowoczesną sieć preizolowaną oraz montaż 
indywidualnych węzłów cieplnych pozyska-
no ponad 3,9 mln zł dofinansowania z  Pro-
gramu Regionalnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, z osi prioryteto-
wej 10. Łączna wartość wieloletniego pro-
jektu to prawie 10 mln zł.  

Rok 2019 obejmował przebudowę osiedlowej 
sieci ciepłowniczej przy ul. 1-go Maja i Armii 
Krajowej z przebudową węzłów cieplnych 
oraz przebudowę podziemnej sieci ciepłow-
niczej w rejonie ul. Legionów Polskich.

Przebudowa sieci w rejonie ul. 1-go Maja 
i Armii Krajowej została zakończona i ode-
brana w sierpniu br. Wykonawcą robót było 
Konsorcjum „Lębork sieci i węzły 2019” 
w składzie: Infracorr Sp. z o.o. – Lider, M-3 
Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. W ra-
mach prac wymieniono 312 metrów bieżą-
cych sieci ciepłowniczych, zlikwidowa-
no wymiennikownię grupową oraz zain-
stalowano 7 indywidualnych węzłów ciepl-
nych w budynkach przy ul. 1-go Maja 7, 8, 9 
oraz Armii Krajowej 56, 57, 58 i 58A. Dzięki 
przeprowadzonej modernizacji mieszkańcy 
w/w budynków mają możliwość korzysta-
nia z miejskiego ciepła na cele centralne-
go ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 
po uprzednim zlikwidowaniu podgrzewaczy 
gazowych i wykonaniu w budynkach insta-
lacji c.w.u. Całkowity koszt wykonania zada-
nia wyniósł 662.434,11 zł brutto.

W ramach projektu w rejonie ul. Legionów 
Polskich wymieniono 218 metrów sieci wy-

sokoparametrowej, kanałowej o średnicy DN 
300, na sieć preizolowaną. Przebudowę zakoń-
czono w miesiącu wrześniu br. Zadanie zosta-
ło wykonane przez El-Pomiar Sp. z o.o. w Gdań-
sku, na łączną kwotę 772.440,00 zł brutto.
Zadania objęte dofinansowaniem, realizo-
wane są zgodnie z harmonogramem robót, 
który dzieli się na poszczególne etapy. Oba 
w/w zadania wchodziły w skład kolejnego, 
III etapu, których realizacja przypadała na 
rok 2019. Roboty przebiegały zgodnie z za-
łożeniami, a zakończenie wszystkich prac 
montażowych i odtworzeniowych zosta-
ło zrealizowane w terminie, przed sezonem 
grzewczym.

W ramach IV etapu realizowanego w roku 
2020 w budynkach wielorodzinnych przy 
ulicach Legionów Polskich oraz Wojska Pol-
skiego zainstalowanych zostanie 17 indywi-
dualnych węzłów cieplnych oraz wymienio-
ny zostanie ok. 1000 metrów sieci ciepłow-
niczej. Rok 2021 to V, ostatni etap i wymiana 
sieci ciepłowniczej od kotłowni KR-1 w kie-
runku osiedla przy Legionów Polskich.

Kluczowym rezultatem projektu będzie ob-
niżenie strat ciepła na przesyle w stosun-
ku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, 
a tym samym poprawa sprawności funkcjo-
nowania komunalnej infrastruktury energe-
tycznej w Lęborku. Efektem prawie 10 milio-
nowej inwestycji będzie nie tylko ogranicze-
nie emisji szkodliwych substancji do środo-
wiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), 
ale ograniczenie w zużyciu energii co przy-
niesie oszczędności finansowe dla gminy 
i mieszkańców.

MPEC modernizuje 
sieć ciepłowniczą

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku w roku 2019 zrealizowało kolejne zadania inwestycyjne w ramach 
III etapu projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017- 2021”.

reaLiZaCJa PrZeDSięWZięCia „MoDerNiZaCJa 
MieJSKieJ SieCi CiePŁoWNiCZeJ W LęBorKU” 
SKŁaDa Się Z 7 ZaDań:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej 1. 
w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych (zrealizowana)
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater (zrealizowane)2. 
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i Wojska 3. 
Polskiego z przebudową węzłów cieplnych (plan  na rok 2020)
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolno-4. 
ści i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych (zrealizowana)
Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów 5. 
Polskich (plan na rok 2021)
Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Mu-6. 
zeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z li-
kwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego (zrealizowane)
Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywo-7. 
ustego na terenie dawnego ZWAR-u (zrealizowane).
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Długi weekend i obchodzone w poniedziałek 
Narodowe Święto Niepodległości sprawiło, że 
wiele osób chciało wykorzystać ten wolny czas 
na zasłużony wypoczynek, często z dala od 
domu. W bezpiecznym pokonaniu wielu kilome-
trów pomagali policjanci, którzy już od piątku (8 
listopada) pełnili wzmożone patrole na drogach. 
Podczas kontroli funkcjonariusze zwracali szcze-
gólną uwagę na stan trzeźwości kierujących, 
sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, 
zwłaszcza dzieci, oraz prędkość jazdy. Powyższe 
działania, miały głównie charakter prewencyjny 
a listopadowy weekend zakończył się bez po-
ważniejszych zdarzeń drogowych.

Pomimo iż policjanci skupiali się głównie na 
roli prewencyjnej, na taryfę ulgową na pewno 
nie mogli liczyć ci, którzy za kierownicą po-
zwalają sobie na zbyt wiele. W trakcie trwającej 
akcji policjanci odnotowali na terenie powiatu 
lęborskiego 4 kolizje drogowe oraz zatrzymali 
prawo jazdy kierującemu za poważne naruszenia 
przepisów ruchu drogowego. Ponadto zatrzyma-
li 2 kierujących w stanie nietrzeźwości, a także 
jednego, który kierował pojazdem w stanie po 
użyciu środków działających podobnie do alko-

holu oraz 2 kierujących poruszających się rowerami w stanie nietrzeźwości.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Lęborku policjanci zabezpieczyli przemarsz 
mieszkańców ulicami Lęborka oraz czuwali nad bezpieczeństwem, szczególnie pieszych, w trakcie przejazdu 
historycznych aut militarnych oraz klasycznych pojazdów.

To był bezpieczny 
weekend listopadowy
Lęborscy policjanci przez cztery dni czuwali nad 
bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego 
w ramach akcji „Bezpieczny weekend listopadowy”. 

Do 12 lat pozbawienia wolności grozi podejrzane-
mu o rozbój w salonie gier w Lęborku. 

Do zdarzenia doszło w jednym z salonów gier na 
terenie Lęborka. Jak wynika z relacji obsługi salonu, 
do lokalu weszło trzech zamaskowanych mężczyzn. 
W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął gaz 
i psiknął nim, obezwładniając pracownika punktu. 
Następnie mężczyźni dokonali kradzieży pieniędzy 
w kwocie 3000 zł oraz portfela z dokumentami. 
Policjanci szybko pojechali we wskazane miejsce 
i ustalili dane sprawców. Czynności procesowe oraz 
działania operacyjne policjantów doprowadziły 
do ustalenia danych personalnych, oraz miejsca 
przebywania jednego z mężczyzn. 37-latek trafił 
do policyjnego aresztu, a w czwartek 31.10 br. Sąd 
Rejonowy w Lęborku na wniosek policji i prokuratury 
w Lęborku zastosował wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy. Mężczyzna znany jest lęborskim 
policjantom z wcześniejszych przestępstw o podob-
nym charakterze. Teraz policjanci dążą do szybkiego 
zatrzymania dwóch kolejnych sprawców.

Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Kia zatrzymała się na DK6, 
bo przed nią zderzyły się 
dwa pojazdy. Chwilę później 
sama stała się częścią dru-
giego zdarzenia drogowego.
Do rzadko spotykanego zdarzenia drogowego do-
szło wczoraj, 6 listopada na DK6 nieopodal Zajazdu 
Kaszubskiego w Lęborku. Tam samochód osobowy 
marki Kia zatrzymał się na drodze, bo około 100 
m przed nim właśnie doszło do zderzenia dwóch 
pojazdów. Chwilę później kia sama stała się częścią 
drugiego zdarzenia drogowego.

Pojazd ciężarowy DAF nie zareagował w porę i ude-
rzył w tył samochodu marki Kia Optima. W pojeź-
dzie znajdowały się 3 osoby, na szczęście jednak 
nikt nie odniósł obrażeń.

Droga w tym miejscu była częściowo zablokowana, 
ponieważ ciężarówka zjechała na przeciwny pas i wy-
magała holowania. Ruch odbywał się wahadłowo.

    – Kierowca samochodu ciężarowego został uka-
rany mandatem. Trzeba jednak mieć wyobraźnie 
i domyślać się, co tak naprawdę mogło się wyda-
rzyć. Uderzenia w tył pojazdu są bardzo niebez-
pieczne, komuś mogła stać się krzywda. Apelujemy 
do kierowców o dopasowanie prędkości jazdy do 
warunków, jakie panują na drodze. Jest ślisko, więc 
reagować trzeba wcześniej – mówi asp.sztab. Mag-
dalena Zielke z KPP w Lęborku.

Drugie zdarzenie drogowe, jak informuje policja, 
miało miejsce już na terenie pow. wejherowskie-
go. Na tą chwilę wiadomo jedynie, że samochód 
dostawczy uderzył tam w tył skręcającego w lewo 
opla. W tym zdarzeniu również nikt nie odniósł 
obrażeń.

Podwójne zderzenie na DK6

Trzy miesiące 
za rozbój w salonie gier

Policja poszukuje Łukasza Chromczuk. 

Lębork to ostatnie miejsce zameldowania mężczyzny. 
Łukasz Chromczuk poszukiwany jest na podstawie Art. 
190 § 1 „Grożenie innej osobie popełnieniem przestęp-
stwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli 
groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, 
że będzie spełniona (groźba karalna)”.

Rysopis mężczyzny:

SYLWETKA: waga 70-89 kg, sylwetka krępa   •	
(muskularna)
WŁOSY: włosy faliste, włosy krótkie, włosy:  •	
uczesanie do góry, włosy jasnoblond
UZĘBIENIE: uzębienie pełne•	
USZY / UCHO: uszy normalne•	
NOS: nos czerwony, nos średni•	
TWARZ: cera czerwona, twarz owalna, brak zarostu•	

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

Jeżeli posiadasz informacje dot. pobytu mężczyzny, 
zadzwoń pod numer tel.: 112 lub 997.

Ten mężczyzna jest 
poszukiwany przez policję
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Funkcjonariusze z Lęborka podsumowali 
tegoroczną akcję „Znicz”.
Wszystkich Świętych 2019 lęborska policja podsumowuje jako bezpieczne. Pod-
czas akcji „Znicz” funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy poruszali się z od-
powiednią prędkością. Kontrolowali również stan techniczny pojazdów i badali 
trzeźwość kierujących. Przy okazji każdej kontroli policjanci zwracali szczególną 
uwagę na to, czy dzieci przewożone były w fotelikach bezpieczeństwa.
W czasie działań „Znicz” policjanci z Lęborka nie odnotowali żadnego wypadku. 
Na drogach powiatu doszło do 12 kolizji. Mundurowi ujawnili 2 kierujących pod 
wpływem alkoholu oraz jednego kierującego pod wpływem środka odurzającego. 
W dwóch przypadkach policjanci zatrzymali fakultatywnie prawo jazdy kierują-
cym za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ponadto funkcjonariusze 
zatrzymali trzech kierujących rowerami w stanie nietrzeźwości.

1 listopada na drodze gminnej między miejscowością Łebunia i Okalice doszło 
do groźnie wyglądającej kolizji, w której kierujący 20-letni mieszkaniec powiatu 
lęborskiego nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w konsekwencji 
czego auto dachowało w przydrożnym rowie. Na szczęście kierujący nie odniósł 
poważnych obrażeń. Policjanci ukarali kierującego mandatem karnym.

Do kolejnej niebezpiecznej kolizji doszło następnego dnia w Nowej Wsi Lębor-
skiej, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku tego zdarzenia jeden 
z pojazdów uderzył w drzewo, a drugi zatrzymał się na ogrodzeniu posesji. W tym 
przypadku również nikt nie odniósł obrażeń, a policjanci zebrany materiał dowo-
dowy skierowali do sądu.

Podsumowanie akcji „Znicz”

Obowiązują nowe zasady kontroli 
ruchu drogowego. 

7 listopada weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące kontroli ruchu 
drogowego. Zauważalną dla kierują-
cych zmianą będzie odczyt wskazań 
drogomierza w pojeździe bez wzglę-
du na to, czy dokonywana jest kon-
trola stanu technicznego, czy nie. 
Policjant będzie mógł także dokonać 
kontroli licznika pojazdu holowa-
nego lub przewożonego. Te dane 
będą przekazywane do centralnej 
ewidencji pojazdów. Inną istotną 
zmianą jest dopuszczenie postoju 
pojazdu policji w miejscu, gdzie jest 
to zabronione, lecz nie zagraża bez-
pieczeństwu ruchu drogowego.

Skróci się też czas kontroli trzeźwo-
ści. Policjant, który zatrzymał pojazd, 
nie będzie się już przedstawiał, a po-
przestanie na podaniu przyczyny 
zatrzymania. Rozporządzenie wska-

zuje także sposób zachowania się 
kierującego podczas kontroli. Jest 
on zobowiązany do trzymania rąk na 
kierownicy. Na polecenie policjanta 
ma także obowiązek wyłączyć silnik 
pojazdu, włączyć światła awaryjne 
oraz umożliwić identyfikacje po-
jazdu. Wysiadać z kontrolowanego 
pojazdu kierujący lub pasażer mogą 
wyłącznie za zezwoleniem kontrolu-
jącego.

Kontrola drogowa po zmianach

ISSUU: ExpressBiznesu
FB/ ExpressBiznesu

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

JaSTrZęBia Góra ładne m., 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, po remoncie 238 000, tel. 505 
454 919

SPrZeDaM 2 działki budowlane Kębłowo Nowo-
wiejskie 3 km od Lęborka, 1033 m, cena 45 000, tel. 
602 306 210

PoSZUKUJę WYNaJĄĆ

PoSZUKUJę do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w rozsądnej cenie, tel. 605 966 593

WYNaJMę

WYNaJMę niedrogo garaż z działką o pow. 616 m2, 
Reda, 12 Marca, tel. 602 306 210

PoKóJ do wynajęcia z używalnością kuchni i ła-
zienki w Lęborku, tel. 695 052 776

KUPię

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

MOTORYZACJA
SPrZeDaM

SKUP, złomowanie, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 
789 345 593

VoLKSWaGeN Polo 1,4 1998 r., stan bardzo dobry, 
przegląd ma, tanio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 
549 579

roK 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Diesel, spalanie 5-6 
l, bezwypadkowy, cena 13.900 zł, tel. 602 306 210

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 okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

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

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

WoLNY, spragniony kobiecego towarzystwa, na 
stałe, od Lęborka do Trójmiasta, tel. 723 910 644

RÓŻNE
SPrZeDaM drewno opałowe, gałęziówkę, sosnę, 
buk, 130 zł, tel. 729 888 783

BeCZKi plastikowe 200 l, na działkę do wody, czy-
ste, lub pod rynny, tel. 511 841 826

SPrZeDaM rury plastikowe 250x10x05 szare, cena 
5 zł szt., tel. 511 841 826

DreWNo opałowe buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

SŁoMa w balotach 120x150 siano, słoma w kost-
kach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

ZieMNiaK, odpady, 30 groszy, Szemud, tel. 510 
751 837

SŁoMa 120x120, sucha, 50 zł, tel. 510 751 837

SiaNoKiSZoNKa 120x120, 80 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SPrZeDaM kanapę 250 zł, stolik 160 zł, pie-
cyk gazowy viessmann dwufunkcyjny 550 zł, 
zabawki, tel. 794 583 441

oBSYPNiK do ziemniaków, trzy rzędy 390 zł, 
tel. 600 667 860

roZDraBNiaCZ BAK z silnikiem 790 zł, tel. 
600 667 860

BrYCZKa na drewnianych kołach do odnowie-
nia, 1950 zł do negocjacji, tel. 600 667 860

KLaTKi z karmnikami do królików od 120 do 
160 zł, tel. 600 667 860

SPrZeDaM dużą pufę 65x55 z pojemnikiem, 
tel. 507 486 424

SPrZeDaM komórkę Nokia, sprawną, 40 zł 
i dwie niesprawne za 30 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835 

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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Był to jednocześnie trzeci z pięciu biegów zaliczany do Grand 
Prix-Lęborka sezonu 2019/2020. Przy deszczowej pogodzie 
rywalizowało 201 zawodniczek i zawodników z Gdańska, Ko-
szalina, Sopotu, Wejherowa, Bytowa, ze Słupska, Ustki, Lębor-
ka oraz  z powiatów wejherowskiego i lęborskiego.
 
Następny bieg przeprowadzony zostanie 28 marca 2020 roku.
Wyniki biegów dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego 
w Lęborku.

Biegi w strugach 
deszczu
W minioną sobotę w lasku przy Stadio-
nie Miejskim w Lęborku przeprowadzo-
ne zostały indywidualne Biegi Przełajo-
we z okazji święta Niepodległości.
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W zawodach rywalizowało 478 zawodników z 22 klubów 
z Chojnic, Gdańska, Garczyna, Gdyni, Grudziądza, Elbląga, 
Kartuz, Krosna, Koszalina, Malborka, Rumi, Słupska, Sopo-
tu, Ustki, Ustronia Morskiego, Władysławowa i Lęborka.
 
Podopieczni trenerów Mirosława Abrahama, Mirosława 
Dyndo i Dariusza Gromulskiego zdobyli 11 medali (4 złote, 4 
srebrne, 3 brązowe). Medale złote zdobyli: Oliwia Złoch na 
50m stylem klasycznym 0.46.98, Hanna Walkusz na 100m 
stylem grzbietowym 1.08.14 ustanawiając nowe rekordy Lę-
borka w kategorii dziewcząt 13 i 14 letnich. Maksymilian 
Młyński na 100m stylem dowolnym 0.59.42, Konrad Rybar-
czyk na 100m stylem zmiennym 1.09.07.

XII Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie MEYN

W minioną sobotę na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku odbyły się 
XII Ogólnopolskie Zawody Pływackie MEYN.


