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Artystka, której występy spotykają się z entuzjastycznym 
przyjęciem, zaśpiewa w szczytnym celu. W trakcie koncertu 
zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz budowy Lębor-
skiego Hospicjum Stacjonarnego. Wstęp wolny.
Magda Steczkowska wraz z Michałem Jurkiewiczem, mul-
tiinstrumentalistą, wykona świąteczny program artystycz-
ny. Podczas występu usłyszymy najpiękniejsze kolędy, pa-
storałki oraz piosenki świąteczne. Nie zabraknie też utwo-
rów autorskich, które połączą tradycyjną magię świąt 
z współczesnym wykonaniem.
Magda Steczkowska – wokalistka, autorka tekstów, któ-
ra na swoim koncie ma 4 solowe płyty. We wrześniu 2018 
roku ukazał się jej piąty album z najpiękniejszymi piosenka-
mi z polskich seriali zatytułowany „SeriaLove”. Przed roz-
poczęciem kariery solowej współpracowała z największymi 
gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Wzięła udział w pro-
gramie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, mogliśmy ją oglądać 
również w programie „Aplauz, Aplauz!” i „Przygarnij mnie”. 
We wrześniu na antenie TVN zobaczymy ją w programie 
„Ameryka Ekspress” w którym wzięła udział wspólnie z mę-
żem. Aktywnie działa w akcjach charytatywnych na rzecz 
dzieci. Prywatnie żona Piotra Królika (perkusisty grupy In-
digo, Brathanki) oraz mama trzech córek: Zosi, Michalin-
ki i Antoninki. Uwielbia podróże, muzykę klasyczną, dobre 
kino oraz włoską kuchnię.

Magda Steczkowska 
zaśpiewa kolędy w Lęborku

To będzie wyjątkowy koncert świąteczny. We wtorek, 7 stycznia 2020 roku, w kościele p.w. Św. Jakuba 
Apostoła w Lęborku wystąpi Magda Steczkowska. Początek koncertu o godzinie 19:00.
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Kilkadziesiąt osób – członków 
i sympatyków Lęborskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku spotkało 
się w czwartkowe popołudnie, by 
wspólnie przygotować się na nad-
chodzące święta, a także w atmos-
ferze kolędowania przypomnieć te-
goroczne osiągnięcie LUTW. Oprócz 
władz samorządowych powiatu 
i miasta, w spotkaniu wzięła udział 
Mirosława Kaczyńska, radna Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego oraz 
ks. Andrzej Żur, proboszcz para-
fii NMP Królowej Polski. Życzeniom 
towarzyszyło dzielenie się opłat-
kiem i wspólne z chórem „Emery-
ton” śpiewanie kolęd.

Wigilia w lęborskim Uniwersytecie
Tradycyjne wigilijne 
spotkanie zorganizo-
wał Lęborski Uniwer-
sytet Trzeciego Wie-
ku. We wspólnym ko-
lędowaniu uczestni-
czyła Alicja Zającz-
kowska, Starosta 
Lęborski.
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Schronisko w Dąbrówce prowadzone jest przez „OTOZ” 
Animals od 2008 roku. Obecnie przebywa w nim 300 zwie-
rząt. Są to głównie psy, bo jest ich ponad 240. W tym roku 
do kociarni trafia też niepokojąco dużo kotów. Schronisko 
ma przed sobą trudny czas, ponieważ dużymi krokami zbli-
ża się zima.

– Zima jest bardzo trudnym okresem dla podopiecznych schro-
niska. Rośnie zapotrzebowanie na wysokoenergetyczną karmę. 
Mróz bardzo dokucza naszym podopiecznym. Niestety najtrud-
niej mają psi seniorzy, których organizm nie jest już tak od-
porny. Dokładamy oczywiście wszelkich starań, aby zwierzęta 
miały odpowiednią opiekę. Wkładamy słomę do bud, zakłada-
my zawieszki na wejścia. Oczywiście rosną również opłaty za 
ogrzewanie placówki, co bardzo odbija się na finansach – mówi 
Anna Szczepaniak ze Schroniska „OTOZ” Animals.

– A jak zimą wyglądają adopcje? Jest ich więcej?

– Nie ma reguły, o każdą adopcję musimy zabiegać. Staramy 
się, aby nasi podopieczni byli widoczni na wszystkich portalach 
z ogłoszeniami. Apelujemy do ludzkiej wrażliwości i uświada-
miamy w imieniu podopiecznych, że ”chcemy zdążyć do domu 
przed zimą”. Jeżeli dochodzi do adopcji, to niestety wciąż za-
uważamy większe zainteresowanie młodymi, małymi psami. 
A tak jak już wcześniej wspomniałam, zimę najtrudniej prze-
chodzą starsze zwierzaki  – tłumaczy Anna.

– Psy ze schroniska to zazwyczaj psy po przejściach. Czy 
można powiedzieć, że taki pies kocha bardziej?

– Myślę, że każdy pies kocha tak samo. Ważna jest relacja mię-
dzy psem a opiekunem, to od niej wszystko zależy. Oczywiście 
zwierzęta, które po traumie odnajdują ukojenie, spokój i miłość, 
są niezwykle wierne i oddane. Mimo wszystko nie można gene-
ralizować. Warto zaznaczyć, że schronisko utrzymuje kontak-
ty z rodzinami adopcyjnymi. Prowadzimy grupę, na której nowi 
opiekunowie mogą „pochwalić się” swoim szczęściem – wsta-
wić zdjęcia i napisać kilka słów. Z łezką w oku zaglądamy na 
grupę ciesząc się, że kolejne psie czy kocie życie zostało ura-
towane – mówi Anna.

– Jak wygląda życie z psem ze schroniska? Czego taki zwie-
rzak najbardziej potrzebuje?

– Każda adopcja jest inna. Inaczej podchodzimy do adopto-
wanego szczeniaka, a inaczej do psa, który w przeszłości spę-
dził wiele lat przykuty łańcuchem do budy. Warto pamiętać, że 
w obu przypadkach zwierzęta potrzebują czasu i z góry okre-
ślonych zasad, jakie będą panowały w nowym domu. Nie należy 
zapominać o tym, że tak jak dzieci będą one sprawdzać na ile 

zasady te można nagiąć. Adoptując psa musimy zdawać sobie 
sprawę, że bierzemy pod swój dach psa z bagażem doświad-
czeń, psa który najbardziej na świecie potrzebuje uwagi, miło-
ści i zrozumienia – tłumaczy Anna.

– Jeżeli nie mamy możliwości zaadoptowania zwierza-
ka przed zimą, to możemy pomagać też na inne sposoby. 
Ostatnio zakończyła się zbiórka na rzecz schroniska.

– Z dumą możemy powiedzieć, że z roku na rok pomoc tego 
rodzaju jest coraz większa, a przede wszystkim bardziej prze-
myślana. Warto zwrócić uwagę na potrzeby schroniska. Można 
zapytać w biurze, czego aktualnie brakuje naszym podopiecz-
nym. Czasem pilnie potrzebujemy jakiejś specjalistycznej kar-
my, czasem obroży i smyczy. Potrzeby nigdy się nie kończą 
i tak naprawdę bez ludzi dobrej woli trudno byłoby nam poma-
gać bezdomnym zwierzętom. Na terenie schroniska dostępne 

są specjalne plakaty informacyjne odnośnie obecnych potrzeb. 
Każdy, kto chciałby zorganizować zbiórkę, może zgłosić się do 
biura po taki plakat – wyznaje Anna.

– Czy chciałaby Pani dodać coś jeszcze na koniec?

– Bardzo chcielibyśmy, aby każdy nasz podopieczny mógł cie-
szyć się z nowego domu. Niestety wiemy, że jest to bardzo nie-
realne marzenie. Dlatego serdecznie zapraszamy do wolonta-
riatu na rzecz bezdomnych zwierząt w Dąbrówce. Można po-
darować psiakom trochę czasu podczas spaceru albo pobawić 
się z kotami w kociarni. Każdy może również dołożyć małą ce-
giełkę, organizując zbiórkę darów wśród znajomych, rodziny, 
w szkole lub w zakładzie pracy. Warto również udostępniać na 
portalach społecznościowych zdjęcia naszych podopiecznych 
– nigdy nie wiadomo czy wśród naszych znajomych nie czai się 
nowy właściciel – dodaje Anna Szczepaniak.

Zwierzęta chcą zdążyć do domu przed 
zimą – mówi Anna Szczepaniak

Rozmawialiśmy z Anną Szczepaniak ze Schroniska „OTOZ” Animals w Dąbrówce (pow. wejherowski).

Z lęborskim ratuszu na zaproszenie burmistrza miasta gościł pan Zdzisław 
Korda, który przez niemal 20 lat szefował Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie, a niedawno przeszedł na emeryturę.
Burmistrz Witold Namyślak oraz jego zastępcy Jerzy Pernal i Teresa Ossow-
ska-Szara osobiście podziękowali panu Zdzisławowi Kordzie za lata pracy 
i zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz bardzo do-
brą współpracę z samorządem. Życzyli także p. Kordzie dużo zdrowia, reali-
zacji pasji i zainteresowań oraz wypoczynku w tym nowym etapie życia.

Podziękowania 
za wieloletnią pracę
i współpracę
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– To żaden luksus. Obecnie wszyst-
kie nowo budowane obiekty urzędowe 
są w tego typu instalacje wyposażane. 
Nasz obiekt, historyczny zabytek mu-
siał do tych funkcji „dorosnąć”, by speł-
nić obowiązujące standardy obsługi 
klienta. To termiczny komfort w okre-
sie letnim i zimowym, który zapewni ta 
właśnie instalacja, gwarantująca kom-
fort bytowy interesantów i urzędników 
– mówi Łukasz Łudziński, kierownik 
Referatu Realizacji Inwestycji.
Jest to wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła, wyposażona też w agre-
gat chłodzący z filtrami na okres letni. 

Całkowity koszt instalacji to 310 tys. zł. 
Prace w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj” trwały 4 miesiące.
– Każde z pomieszczeń ma dostęp do 
wentylacji nawiewno-wiewnej. Instala-
cja ma dostęp sterujący za pośrednic-
twem protokołu internetowego i jest 
w pełni instalacją wodną, czyli bez-
pieczna pod względem przeciwpożaro-
wym. Czujniki są zlokalizowane w kana-
łach i zbierają dane sumaryczne z pie-
tra – mówi technik, przedstawiciel wy-
konawcy.
Roczna eksploatacja włącznie z wymia-
ną filtrów, odkażaniem instalacji oraz 

obsługą serwisową ma kosztować ok 
1,5 tys. zł. System już działa.
Kolejny element ułatwiający korzy-
stanie z urzędu to wymiana schodów 
prowadzących do bocznego skrzy-
dła starostwa, tuż obok podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych oraz scho-
dów do Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Technika wykonania na-
wiązuje do tej, która została zasto-
sowana przy remoncie schodów do 
głównego wejścia do budynku sta-
rostwa. Nowe schody zapewnią bez-
pieczeństwo i komfort użytkowania 
w warunkach zimowego oblodzenia.

Lębork. Starostwo 
podwyższa standard

W starostwie powiatowym w Lęborku oddano do użytku instalację rekuperacyjną, pod-
wyższającą standard obsługi klientów urzędu i poprawiającą komfort pracy w bu-
dynku. Instalacje niemal kosmicznej konstrukcji pojawiły się na poddaszu starostwa.
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Ze świątecznymi życzeniami i stroikami Ratusz odwiedzi-
ły przedszkolaki z Przedszkola nr 5. Miłych gości przyjęli 
w urzędzie Zastępcy Burmistrza Miasta - Teresa Ossow-
ska-Szara oraz Jerzy Pernal. Wszyscy goście zostali obda-
rowani słodkimi upominkami.

Świąteczna wizyta 
przedszkolaków
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Na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Łebie, 8 grud-
nia odbył się festiwal z okazji odpustu 
patrona ludzi morza- Świętego Mikoła-
ja. Wszystkich przybyłych gości powitał 
włodarz miasta – Andrzej Strzechmiński, 
ojciec proboszcz – Mariusz Legieżyński 
oraz dyrektor szkoły podstawowej – Ma-
ciej Barański.
Charakterystycznym elementem wyda-
rzenia jest to, że każda z przygotowanych 
potraw musi składać się z ryby. W tym 
roku wyjątkowo w zmaganiach kulinar-
nych udział wzięli uczniowie z poszcze-
gólnych klas. Poza tym potrawy przygo-
towywali przedstawiciele kuchni domo-
wej i amatorskiej.
Jurorzy przyznali nagrodę za I miejsce 

w konkursie kulinarnym „Sielskiej Chacie” 
za przygotowanie tzw. „Wariacji dorszo-
wej”. Drugie stanowisko na podium zajął 
Stół Parafialny parafii pw. WNMP w Łebie 
za potrawę „Paella”. Trzecie miejsce zdo-
było Koło Gospodyń Wiejskich „Łabędź” 
z Łebieńca za „Gołąbki jak u mamy”.
Całość wydarzenia była okraszona wy-
stępami lokalnych zespołów: Biedron-
ki, chór Fa-La-Re, Promyki Pana, zespół 
szkolny, a także Iwona Juchniewicz oraz 
Gitary Niepokalanej. Na koniec goście 
zostali poczęstowani tortem, ufundowa-
nym przez burmistrza miasta Łeby.
Wydarzenie z pewnością zapisze się na 
stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń 
miasta, ze względu na pozytywny odbiór 
i sympatię lokalnej społeczności.

Przegląd dań rybnych na Festiwalu Pomuchla w Łebie
W Łebie po raz 
XXI odbył się Fe-
stiwal Pomuchla, 
czyli Święto Dor-
sza, które co-
rocznie organizo-
wane jest w ra-
mach odpustu 
Św. Mikołaja.

Wyjątkowo wcześnie, bo już 7 grudnia otwarto sztucz-
ne lodowisko przy Pl. Piastowskim. Lodowisko będzie 
czynne codziennie w godz. 9.00-19.45 z przerwą tech-
niczną w godz. 14-15. Wstęp bezpłatny. Przy obiekcie, 
podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonować będzie 
wypożyczalnia łyżew.

lodowisko w lęborku 
już otwarte
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W nowoczesnym budynku od 
rana do wieczora prowadzone 
są działania na rzecz mieszkań-
ców rewitalizowanego obszaru. 
Do ich dyspozycji udostępnio-
nych zostało kilka sal z wypo-
sażeniem i zapleczem kuchen-
nym, duży taras i teren przed 
budynkiem.  Znalazły się w nim 
także biura i pomieszczenia do 
pracy indywidualnej. Klimaty-
zowany i monitorowany obiekt 
posiada windę i jest przystoso-
wany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 
Działania w Klubie Osiedlo-
wym BAZA prowadzi m.in. lę-
borskie Stowarzyszenie EDUQ. 

W ramach Punktu Wspar-
cia dla Seniorów do południa 
wsparciem objętych zostało 
20 seniorów z terenu rewita-
lizacji. Do południa propono-
wane są im zajęcia plastycz-
ne, gry planszowe, nauka języ-
ków obcych, drugie śniadanie, 
wycieczki integracyjne i inne. 
Punkt Wsparcia Rodzin to 
z kolei specjalistyczne wspar-
cie indywidualne i grupowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Trwa nabór do projektu mają-
cym objąć wsparciem 80 osób 
z terenu rewitalizacji. Do ich 
dyspozycji są specjaliści: psy-
cholog, terapeuta uzależnień, 

mediator, pedagog, specjalista 
ds. przemocy czy prawnik. 
Kolejną propozycją już dla 
wszystkich mieszkańców rewi-
talizacyjnego obszaru będzie 
Centrum Animacji Społecz-
nych, a w nim otwarte zajęcia 
językowe, wykłady, przedpołu-
dniowa oferta dla dzieci, kółka 
plastyczne, taneczne i inne.
Od stycznia 2020 roku na tere-
nie Klubu Osiedlowego BAZA 
pracę resocjalizacyjno-tera-
peutyczną w ramach Ośrodka 
Pracy z Młodymi „Nasze Miej-
sce” prowadzić będzie także 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Kuratorów Sądowych.

Ruszyły działania społeczne 
w Klubie Osiedlowym BAZA

Klub Osiedlowy BAZA to jedna z wizytówek programu rewitalizacji „Lębork NOWY ŚWIAT”. Przebudowana siedziba Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej przy ulicy Łokietka 5 stała się centrum działań społecznych tzw. „miękkich” w ramach projektu „OŻYWIONY 
LĘBORK „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”. 
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Inwestycja zrealizowana została 
w ramach dużego projektu „Więcej 
drzew i krzewów – zielony Lębork”. 
W parku wytyczono nowe szutro-
we alejki, postawiono ławki, kosze 
na śmieci, a przede wszystkim za-
sadzono mnóstwo drzew, krzewów, 
bylin i trawę . Całość uzupełniają 
zawieszone na drzewach budki dla 
ptaków i owadów oraz tabliczki z na-
zwami gatunkowymi zasadzonych 
roślin. Charakterystycznym elemen-
tem „Mini Parku” jest labirynt z krze-
wów dla dzieci.
Miasto na realizację wartego 4 mln 
136 tys. zł projektu „Więcej drzew 
i krzewów – zielony Lębork” po-
zyskało dofinansowanie  3 mln 516 
tys. zł (85% wartości projektu). Ce-
lem zielonego projektu była moder-
nizacja i stworzenie nowych miejsc 
zielonych w mieście. „Zieloną rewo-
lucją” objętych zostało aż 55,8 tys. 
m2 miasta. Efekty prac ogrodni-
czych dobrze widać w Parku im. Mi-
chalskiego, przy stawach w Parku 
Chrobrego i „Morskie Oko” przy ul. 
Lipowej/Gierymskiego czy na Osie-

dlu  Czołgistów i Sportowa. Wszyst-
kie prace w ramach projektu wyko-
nała firma „Ogród Twoich Marzeń 
–Teresa Szpilewicz” z Kębłowa No-
wowiejskiego 
O skali projektu realizowanego w 11 
rejonach miastach świadczą liczby. 
Na terenie objętym programem za-
sadzono 706 drzew, 37.113 krzewów, 
krzewinek i bylin, a trawą obsiano te-
ren o powierzchni prawie 38 tys. m2. 

„Zielony Lębork” to także aranżacja 
terenu, budowa żwirowych lub beto-
nowych ścieżek i alejek oraz posta-
wienie 164 ławek i 53 koszy na śmie-
ci. Nasadzenia roślin bazowały na 
gatunkach rodzimych, tworząc do-
godne i atrakcyjne warunki dla pta-
ków, owadów i drobnych ssaków. Po-
mógł w tym montaż 213 budek lęgo-
wych dla ptaków i nietoperzy oraz 
99 budek dla owadów.

Stary betonowy chodnik i wysłużoną as-
faltową nawierzchnię  zastąpiły szlachet-
ne, tradycyjne materiały m.in. czarna i czer-
wona kostka granitowa oraz stylowe lampy 
i ławki. W ramach inwestycji postawiono 10 
ozdobnych lamp ulicznych, ławki, stojaki na 
rowery i charakterystyczne donice (24 ma-
łych i 10 dużych) w których zasadzone zo-
staną trawy pampasowe. Na zrewitalizowa-
nej ulicy pojawiała się zieleń i wiele drzew 
(wiśnia pospolita i piłkowana). Wygospoda-
rowano nowe miejsca parkingowe w tym te 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Wykonano też nowe wejście 
– wjazd do kina przystosowu-
jąc je do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych czy dziecięcych 
wózków. Przed wejściem do 
kina pojawiły się ławki. Wpro-
wadzono nową organizację ru-
chu  poprzez ustanowienie 
„strefy zamieszkania” i ruchu 
jednokierunkowego od strony 
ulicy Przyzamcze w kierunku 
Gdańskiej przed kinem. Na za-
pleczu pojawiły się miejsca po-
stojowe dla autokarów. Inwe-
stycję zrealizowano w ramach 
programu rewitalizacji „Lębork 

Nowy Świat”. Koszt tego etapu prac wyniósł 
784 tys. zł. Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Przemysław Ko-
złowski z Gdańska.
W ramach I i III etapu „Zakątka Kultury” 
w okolicy kina udrożniono przejazd ulicą 
Przyzamcze w kierunku Gdańskiej oraz wy-
budowano za kinem tarasy z kompozyto-
wych desek aranżując w ten sposób miejsce 
na organizację plenerowych wydarzeń ar-
tystycznych, teatrów, zajęć warsztatowych, 
tanecznych i innych.

Płytami typu YOMB wyłożono używany przez kierowców do 
parkowania teren na którym podczas opadów deszczu tworzyły 
się duże kałuże. To kolejna inwestycja parkingowa w tym rejo-
nie. We wrześniu br. do użytku oddano parking na 50 pojazdów, 
wybudowany na terenie miejskim i spółdzielczym obok przed-
szkola. Z nowych zatok parkingowych na ok. 50 pojazdów ko-
rzystać będą mieszkańcy okolicznych budynków, pracownicy 
przedszkola i rodzice dzieci.

Gdańska przy kinie „Fregata” 
w nowej odsłonie

To miejsce zyskało klimat! Praktycznie zakończyły się prace na ulicy Gdańskiej przy kinie „Fregata”. Gruntownie 
wyremontowany został 100 metrowy odcinek ulicy od skrzyżowania Jana Styki w górę. 

nowe miejsca 
Parkingowe Przy 
Przedszkolu nr 9
Zakończyła się budowa utwardzonych 
zatok parkingowych wzdłuż ulicy Mi-
reckiego (boczna) i Jagiellońskiej oraz 
ogrodzenia Przedszkola nr 9. 
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„Mini Park” nad rzeką 
Łebą zmienił oblicze

ZDJĘCIA: UM Lębork

Marzenia mieszkańców się spełniły. „Mini Park” nad rzeką Łebą przy 
ul. Konopnickiej/Al. Wolności zmienił swoje oblicze, a wiosną powinien 
stać się jednym z ulubionych miejsc do spotkań i wypoczynku. 
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Szpitalny Oddział Ratunkowy w Samodziel-
nym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Lęborku wzbogacił się 
o nowoczesny ambulans oraz przenośny re-
spirator. Zakup ułatwiła dotacja z Minister-
stwa Zdrowia w wysokości 400 000 zł w ra-
mach „Programu wymiany ambulansów”. Lę-
borski SPZOZ zadbał o należyte wyposaże-
nie pojazdu, a także, uzupełniając ministe-
rialną dotację własnymi środkami, zakupił 
nowoczesny respirator. Karetka służyć bę-
dzie Zespołowi Ratownictwa Medycznego 
w Wicku, jako ambulans typu „P”.
Nowoczesny ambulans to Volkswagen Cra-
fter, o najwyższym możliwym standardzie 
i największej medycznej przestrzeni operacyj-
nej z optymalnym rozmieszczeniem lokalizacji 
sprzętu medycznego i ułatwieniem w postaci 

bocznych drzwi. To ruchoma jednostka inten-
sywnej opieki, skonstruowana i wyposażona 
tak, by służyła do transportu, zaawansowane-
go leczenia oraz monitorowania pacjentów.
Zakupiony przez lęborski szpital ambulans 
posiada mocny i dynamiczny silnik o pojem-
ności 1950 cm3 i mocy 160 KW, spełniający 
normę czystości spalin Euro 6. Dzięki temu 
oraz wyposażeniu w nowoczesne, niezawod-
ne systemy, w tym ABS zapobiegający blo-
kowaniu kół podczas hamowania, układ prze-
ciwpoślizgowy napędu ASR, elektroniczny 
system stabilizacji toru jazdy ESP, spełnia 
najwyższe wymagania bezpieczeństwa i ja-
kości. Nowy pojazd wyróżnia się też sygna-
lizacją świetlno-dźwiękową. Dzięki dodat-
kowemu oświetleniu będzie już z daleka wi-
doczny na drodze.

Wicko. Nowa 
karetka ruszyła 
w teren

Nowoczesny ambulans rozpoczął służbę w Wicku. W prze-
kazaniu pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem uczestni-
czyła Alicja Zajączkowska, starosta lęborski, Edmund 
Głombiewski, wicestarosta lęborski i Marta Frankowska, 
dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.
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Zarząd Powiatu Lęborskiego z dniem 1 grud-
nia zatrudnił Martę Frankowską na stanowi-
sko dyrektora SPS ZOZ. M. Frankowska peł-
niła obowiązki dyrektora po rezygnacji z tej 
funkcji Wiktora Hajdenrajcha. Jednocześnie 
pełniła funkcję naczelnego lekarza lębor-

skiego szpitala.
6-letnia umowa kontraktowa będzie obo-
wiązywała do 30 listopada 2026 roku. Za-
rząd wyraził jednocześnie zgodę na łącze-
nie funkcji dyrektora z prawem do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Szpital w Lęborku 
ma nowego dyrektora
Marta Frankowska podpisała umowę kontraktową na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Specjalistycz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

-  Gratuluję wyników młodzieży i dyrekcji – mó-
wił Edmund Głombiewski – To duże osiągnię-
cie, kiedy ponad 20 procent absolwentów po tej 
szkole trafia do pracy w wojsku. Życzę dalszych 
sukcesów dyrekcji i pracownikom szkoły, a mło-
dzieży satysfakcji z nabywanych umiejętności i 
sukcesów w przyszłej pracy.

Praca w wojsku od dawna przestała być dome-
ną jedynie mężczyzn. O karierze w służbach 
mundurowych myśli coraz więcej kobiet. W kla-
sach wojskowych Powiatowego Centrum Edu-
kacyjnego kształceni są technicy budownictwa 
i technicy logistycy.

Na zakończenie klasy pierwszej uczniowie no-
minowani są do stopnia „kadet” i otrzymują 
dwie belki. Uczniowie klas trzecich, po pozytyw-
nym zaliczeniu przedmiotu edukacja wojskowa, 
otrzymują nominacje do stopnia starszy kadet i 
trzy belki oznaczające ten stopień. Tegoroczna 
nominacja odbyła się w PCE po raz szósty. Jak 
mówił Artur Obolewski, Dyrektor PCE, obec-
nie blisko połowa uczniów szkoły uczęszcza do 
klas mundurowych. Docenił doskonałą współ-
pracę z jednostką wojskową oraz zasługi ofi-
cerów zaangażowanych w realizację edukacji 

wojskowej i przedmiotów zawodowych. W wy-
stąpieniu dyrektora znalazły się również słowa 
uznania za efekt wzorowej współpracy samo-
rządów powiatowego i miejskiego, której efek-
tem było wybudowanie przy PCE wielofunkcyj-
nego boiska sportowego wraz z Otwartą Stre-
fą Aktywności, czyli „siłownią pod chmurką”. 
Uczniowie klas mundurowych realizują zadania 
w warunkach poligonowych, odbywają praktyki 
w lokalnych firmach i z sukcesem wykonują po-
wierzone im obowiązki. To jednak tylko część z 
tego, czym PCE może się pochwalić.
 
– Nasza reprezentacja szkolna wywalczy-
ła pierwsze miejsce wśród klas wojskowych w 
województwie pomorskim – mówi Artur Obo-
lewski - W Mistrzostwach Polski Klas Mundu-
rowych uzyskaliśmy również znaczące III miej-
sce w kraju.

W powiecie lęborskim PCE jest jedyną pla-
cówką realizującą kształcenie w zakresie edu-
kacji wojskowej. W województwie takich szkół 
jest 10. Wśród 119 uczniów otrzymujących mia-
nowania, 23 osoby otrzymały odznaki „Wzoro-
wy Kadet”, w tym 12 osób otrzymało odznaki 
pierwszego stopnia.

Mianowania i wyróżnienia 
w klasach mundurowych

Do stopnia kadet i starszy kadet otrzymali nominację ucznio-
wie klas II i III profilu mundurowego w Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym. Najlepsi otrzymali złote i srebrne odznaki 
„Wzorowy Kadet”. W uroczystej nominacji uczestniczył Ed-
mund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski.

Parkowanie w ścisłym centrum 
miasta będzie łatwiejsze. Za-
kończyły się prace przy upo-
rządkowaniu miejsca parkin-
gowego na tyłach ulicy Staro-
miejskiej (Przymurnej). Plac na 
którym parkowały pojazdy wy-
równano i utwardzono zagęsz-
czonym kruszywem. Wokół pla-
cu położono krawężniki likwidu-
jąc tym samym metalowe barie-
ry. Kostką wybrukowano miejsce 
pod śmietniki. Koszt prac drogo-
wych wyniósł 77 tys. zł. Inwesty-
cję zrealizowała firma Usługi Le-
śne-Budowlane z Popowa.

utwardzony Parking 
Przy ulicy Przymurnej
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Grupa „Lęborq+” to innymi słowy Lę-
borska Grupa Wsparcia dla Osób LGB-
TQ+. Choć grupę utworzono pod ko-
niec września, to wokół niej szybko zro-
bił się duży „szum”. Wszystko z powo-
du logo klubu, na którym widnieje lew 
z herbu miasta. I choć wszystko brzmi 
zwyczajnie, to mieszkańcy zwróci-
li uwagę na ogon zwierzęcia, który jest 
w kolorach… tęczowych.
– Jako członek społeczności LGBTQ+ 
zauważyłem, że wiele osób z Lębor-
ka i okolic nie ma możliwości kontaktu 
z innymi ludźmi podobnymi sobie. Nie-
stety najbliższa grupa wsparcia znaj-
duje się w Gdańsku, a nie każdy może 
pozwolić sobie na wyjazd tam z róż-
nych powodów. Kolejną przyczyną jest 
fakt, że istnieje duża grupa osób, któ-
re nie mają możliwości wsparcia, po-
mocy. Nasza grupa ma na celu stwo-
rzenie bezpiecznej przestrzeni i być 
formą pomocy dla tych osób. Chcie-
libyśmy także poprawić nasz wizeru-
nek wśród lokalnej społeczności, który 
często jest bezpodstawnie negatywny 
– mówi członek grupy „Lęborq+”.

Klub przyznaje, że spodziewał się słow-
nych ataków z powodu wykorzystania 
i zmodyfikowania herbu Lęborka.
– Postawa osób, których wzburzył wy-
gląd naszego logo, nie jest niczym cze-
go ja lub inni współorganizatorzy się 
nie spodziewaliśmy. Niestety doszło 
do niefortunnego nieporozumienia. Na-
sze logo nigdy nie miało na celu nikogo 
urazić, wręcz przeciwnie – mieliśmy za-
miar pokazania dumy z bycia lęborcza-
nami. Niestety nie każdy zinterpretował 
to w taki sposób – tłumaczy.
Pojawiły się też komentarze, że modyfi-
kacja herbu to czyn nielegalny.
– Z kolei jeśli chodzi o kwestie praw-
ną zapożyczenia lwa, to nie jest to nie-
legalne. Zgodnie ze statutem (par.4): 
“Herbem Miasta Lęborka jest jest wize-
runek fragmentu średniowiecznych mu-
rów miejskich oraz lwa, którego głowa 
jest zwrócona w prawo, poniżej pasmo 
zielonego podłoża i błękitne fale rzeki 
Łeby. Sylwetka lwa żółta lub złota, bu-
dowle białe, dachy niebieskie, tło czer-
wone.” Herb podlega ochronie prawnej 
jako całość. Wielokrotnie konsultowali-

śmy tą kwestie z osobami postronnymi 
i nie uważamy, że zrobiliśmy coś niesto-
sownego. Tak jak już wspomniałem, ni-
gdy nie mieliśmy na celu obrazić, a tym 
bardziej sprofanować symbolu miasta, 
z którego jesteśmy dumni – kontynuuje 
członek grupy.
Do „LGBTQ+” docierają nie tylko ne-
gatywne komentarze. Grupa przyzna-
je, że zainteresowanie klubem jest co-
raz większe.
– Jak na razie liczba osób, które się 
z nami kontaktują jest spora, jak na 
rozpoczynającą działalność grupę. 
Problem leży jednak w tym, że wielu 
z mieszkańców boi się publicznie po-
kazać na naszych spotkaniach ze stra-
chu przed odkryciem przez rodzinę 
lub przemocą fizyczną i psychiczną od 
innych ludzi. Spotkania te zachowują 
zasady RODO, co oznacza, że bez zgo-
dy danej osoby nie ukażemy publicz-
nie ich wizerunku. Jak na razie może-
my liczyć na wsparcie stowarzyszenia 
Dialog, które chce pomóc nam w roz-
głosie oraz innych sekcjach – informu-
je członek „LGBTQ+”.

Burzliwa dyskusja o herbie Lęborka. 
Lew z tęczowym ogonem?

Na jednym z portali społecznościowych zawrzało od licznych komentarzy w stronę Lęborskiej Grupy Wsparcia 
dla Osób LGBTQ+. Klub na swoje logo wykorzystał lwa z herbu miasta, dodając mu tęczowy ogon.

Coroczny bieg po schodach w Olivia 
Business Centre w Gdańsku to duża 
impreza charytatywna. Tym razem 
wydarzenie uświetnił Paweł Kostec-
ki, strażak OSP i jednocześnie sołtys 
Potęgowa (pow. słupski), który zrobił 
uczestnikom niemałą niespodziankę.
Olivia Business Centre liczy aż 34 pię-
tra (723 schody), więc bieg na sam 
szczyt wymaga dużej samodyscypli-
ny i świetnej formy. Strażak z Potęgo-
wa wbiegł na gmach w pełnym umun-
durowaniu, jednak to utrudnienie nie 
przeszkodziło mu w osiągnięciu celu.
Na czym polegała wielka niespodzian-
ka? Otóż Paweł Kostecki dobiegł do 
mety nie tylko w pełnym umunduro-
waniu, ale również z bukietem pięk-
nych róż. Na szczycie budynku cze-
kała na niego jego dziewczyna, która 
nie ukrywała zaskoczenia. Nie minęła 
chwila, a sołtys Potęgowa ukląkł, po 
czym oświadczył się wybrance. Odpo-
wiedź oczywiście brzmiała „tak”.
Znacie takie romantyczne historie? 
Dajcie nam znać!

Strażak wbiegł na 34 piętro, 
po czym się… oświadczył
Wydawałoby się, że tak romantyczne sceny można zobaczyć 
tylko w filmach. Strażak z Potęgowa (pow. słupski) wbiegł po 
723 schodach w Olivia Business Centre w Gdańsku, po czym 
oświadczył się swojej wybrance.
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Projekt ma na celu zbudowanie 
ośmiu Dróg Kulturowych i Przyrod-
niczych i wdrożenie w życie pakie-
tów kilkudniowych „Wycieczek Ma-
rzeń” po opracowanych szlakach.
Lębork w ramach projektu opra-
cował szlak „Wierzenia i religie na 
obszarze Południowego Bałtyku”. 
Wokół południowego obszaru Mo-
rza Bałtyckiego, od szwedzkie-
go Blekinge, przez duńskie wyspy, 
Meklemburgię, Pomorze Przed-
nie, polskie Pomorze, po litewską 
Żmudź znajduje się kilka tysięcy 
świątyń, miejsc kultu oraz obiek-
tów związanych z wierzeniami 
i religijnością. Choć dziś to obszar 
głównie chrześcijański, nie brak tu 
miejsc świadczących, iż zanim do-
tarli tu misjonarze i rycerze nio-
sący nowinę o Jezusie, miejscowe 
ludy przywiązywały dużą wagę do 
kontaktów ze światem nadprzyro-
dzonym, a ich religijność była głę-
boka i żarliwa.
Koncepcja szlaku opiera się na 18 
lokalizacjach (Litwa: Taurogi, Kłaj-
peda, Palanga, Telsze; Polska: El-

bląg, Malbork, Lębork, Koszalin, 
Kamień Pomorski; Niemcy: Gre-
ifswald, Rugia, Stralsund, Rostock; 
Dania: Nykobing/Felster, Roskil-
de, Bornholm oraz Szwecja: Ystad 
i Karlshamn).
Wybór najciekawszych miejsc był 
trudny, ale łącznie na szlaku pre-
zentowanych jest blisko 100 świą-
tyń, świętych gór, sanktuariów 
i prehistorycznych cmentarzysk. 
Korzystający ze szlaku, w miarę 
możliwości i czasu, jakim dysponu-
je, zapewne wzbogaci proponowa-
ne destynacje o inne, położone po 
sąsiedzku, obiekty. Planując podróż 
nadbałtyckim szlakiem religii i wie-
rzeń warto pamiętać, iż to nie jedy-
ne atrakcje w tej części Europy.
Dokładny opis naszego szlaku 
oraz 7 pozostałych znajduje się na 
stronie www.southbaltic-tourist.
eu. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony i zapoznania się z naszymi 
propozycjami. Być może staną się 
one inspiracją do odkrycia nowych 
miejsc lub spojrzenia na już nam 
znane z innej perspektywy.

lęborski szlak na obszarze 
PoŁudniowego baŁtyku
Miasto Lębork jest partnerem w projekcie 
„Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój 
infrastruktury turystyki na obszarze Połu-
dniowego Bałtyku”, współfinansowanym 
ze środków programu Południowy Bałtyk.



www.gle24.pl Czwartek, 19 grudnia 2019 11

Dziewczęta z zespołów TESS, KLARIS i TEMPO (op. Mirosława 
i Klaudia Jóźwiak) wytańczyły 7 złotych, 6 srebrnych i 6 brązo-
wych medali w kat. solo i duety, 2 srebrne i 2 brązowe puchary 
w kat. mini formacje. Organizator przygotował wiele niespodzia-
nek dla uczestników, nagrody specjalne oraz medale dla wszyst-
kich tancerzy bloku I.

W kategorii „TALENT” wręczono 4 nagrody specjalne.

Choreografowie również zostali docenieni za talent improwi-
zatorski, muzykalność, wrażliwość. kreatywność, pomysłowość 
w tworzeniu ogólnej koncepcji układu tanecznego do utworu. 
Podczas sobotnich zawodów jury przyznało 3 wyróżnienia dla 
choreografów. Bardzo dobrze wypadły debiutujące kategorii 
jazz improwizacja Carla Hrycyk i Ewa Raczyńska, które dosta-
ły się do finału.

WYNIKI:

1 miejsce- Tatiana Morari solo taniec współczesny 10-11
1 miejsce- Tatiana Morari solo show dance 10-11
1 miejsce- Tatiana Morari i Carla Hrycyk jazz duety do 10-11
1 miejsce- Tatiana Morari i Carla Hrycyk taniec współczesny duety 10-11
1 miejsce- Joanna Dawidowska show dance solo 14-15

2 miejsce- Zuzanna Tęsny show dance solo 8-9
2 miejsce- Wiktoria Bojke jazz solo +15
2 miejsce- Wiktoria Bojke taniec z przyborem solo +15
2 miejsce- Roksana Pilarska IFT solo +15
2 miejsce- Wiktoria Bojke i Joanna Dawidowska taniec współczesny duety +15
2 miejsce- TESS jazz mini-formacje 10-11
2 miejsce- TEMPO jazz mini-formacje +15

3 miejsce- Tatiana Morari jazz solo 10-11
3 miejsce- Tatiana Morari IFT solo 10-11
3 miejsce- Joanna Dawidowska jazz solo 14-15
3 miejsce- Joanna Dawidowska taniec współczesny solo 14-15
3 miejsce- Wiktoria Bojke i Roksana Pilarska jazz duety +15
3 miejsce- TESS mini-formacje modern do 15 lat
3 miejsce-TEMPO mini-formacje IFT +15

4 miejsce- Carla Hrycyk IFT solo 10-11
4 miejsce- Carla Hrycyk jazz solo 10-11
4 miejsce- Carla Hrycyk taniec z przyborem 10-11
4 miejsce- Ewa Raczyńska show dance solo 10-11
4 miejsce- Zuzanna Tęsny IFT solo 8-9
4 miejsce- Zuzanna Tęsny jazz solo 8-9

6 miejsce- Ewa Raczyńska jazz solo 10-11

Nagroda specjalna w kategorii TALENT- Carla Hrycyk

Nagroda specjalna dla choreografa- Klaudia Jóźwiak

Skład reprezentacji SP 8: Zuzanna Tęsny, Nadia Czekaj, Ewa Raczyńska, Carla 
Hrycyk, Tatiana Morari, Maja Lange, Laura Kuczwalska, Julia Dampc, Wiktoria 
Bojke, Patrycja Przychodna, Joanna Dawidowska, Roksana Pilarska.

Roztańczone 
Żuławy
W sobotę 7 grudnia taneczna reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 8 wzię-
ła udział w I Mikołajkowych Mistrzo-
stwach w Tańcu Nowoczesnym ph. Roz-
tańczone Żuławy w Cedrach Wielkich 
(org. Agencja Artystyczna BRAVO).

W silnie obsadzonych zawodach, 
w których wystartowało 941 zawod-
ników z 70 klubów z Rosji, Ukrainy, 
Litwy, Łotwy i Polski, w pierwszym 
dniu pływaczki z Lęborka zdobyły 2 
srebrne medale: 13-letnia Hanna Wal-
kusz zajęła II miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym w czasie 1;07,67s ustana-
wiając 3 nowe rekordy Lęborka w ka-
tegorii dziewcząt 13,14 i 15 letnich; 14-
letnia Weronika Klejna zajęła II miejsce 
na dystansie 50 m stylem klasycznym 
w czasie 0;34,01s.
W drugim dniu Międzynarodowych 
Zawodów Pływackich w Olsztynie pły-
waczki Solex-u Lębork zaprezentowa-
ły równie doskonałą formę. W wyścigu 
na dystansie 200 m stylem grzbieto-

wym Hania Walkusz zajęła II miejsce, 
a też ustanowiła nowy rekord Lęborka 
w kategorii dziewcząt 13-letnich z wy-
nikiem 2;27,58s. W wyścigu na dystan-
sie 100 m stylem klasycznym Weroni-
ka Klejna popłynęła jak mistrzyni zaj-
mując I miejsce i ustanawiając nowy 

rekord Lęborka w kategorii dziewcząt 
14-letnich z wynikiem 1;11,01s. O ko-
lejną niespodziankę postarała się Ha-
nia Walkusz na dystansie 50 m sty-
lem motylkowym, zdobywając III miej-
sce z nowym rekordem Lęborka w ka-
tegorii dziewcząt 13-letnich z czasem 
0;30,24s.
Olsztyńskie zawody zawodniczki Sole-
x-u zakończyły zdobyciem 5 medali (1 
złoty, 3 srebrne i 1 brązowy). Po zawo-
dach trener Dariusz Gromulski nie krył 
satysfakcji: „Na koniec roku powiało 
świeżym sportowym wiatrem w lębor-
skim pływaniu, czego dowodem jest 6 
nowych rekordów Lęborka osiągnię-
tych przez pływaczki Solex-u na pły-
walni Aquasfera w Olsztynie”.

kolejne sukcesy lęborskich PŁywaczek
W IV Grand Prix Warmii i Mazur w pływaniu w Olsztynie wysokie 
umiejętności potwierdziły pływaczki UKS 1 Meyn Solex Lębork.
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Gmina Nowa Wieś Lęborska jest 
jedną z największych gmin w woje-
wództwie pomorskim, liczy ponad 
13 tys. mieszkańców. O losach gmi-
ny decyduje 15-osobowa rada gmi-
ny. I tutaj pojawia się problem, bo 
radni muszą wkrótce podjąć decy-
zje w sprawach dotyczących gmin-
nych inwestycji, a zwłaszcza boiska 
„Sahara” w Garczegorzu, którego 
modernizacja ma kosztować 1,5 mln 
złotych. O projekcie szybko zrobiło 
się głośno, bo wstępne rozeznanie 
wskazuje na to, że większość rad-
nych jest za realizacją inwestycji. 
Zaledwie kilkoro z nich jest prze-
ciwne remontowi boiska. Za nimi 
zaś stoją prawie wszyscy mieszkań-
cy gminy i jednym głosem stwier-
dzają: „te pieniądze powinniśmy 
przeznaczyć na drogi”.
– Gmina Nowa Wieś Lęborska to 
gmina przede wszystkim dużych 
potrzeb, wymagająca inwesty-
cji drogowych, świetlic, kanalizacji. 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest 
najważniejsze, ale czy dla wszyst-
kich? Harmonogram dróg powia-
towych został zrobiony w czerw-
cu, patrzyliśmy jako radni na moż-
liwości finansowe dla gminy. Ciężko 
wtedy mówiło się o tym, czy gmi-
na znajdzie pieniądze na inwesty-
cje drogowe. Natomiast 15 listopa-
da radni dostali projekt budżetu na 
2020 rok, w którym to zostały uję-
te dwie kontrowersyjne inwestycje, 
a mianowicie boisko w Garczegorzu 
„Sahara” za ok. 1,5 mln zł i przystań 
kajakowa za 400 tys. zł. Dlaczego 
kontrowersyjne w moim odczuciu? 
Zamiast boiska za tą kwotę mogliby-
śmy zrobić około półtora kilometra 
odcinka drogi powiatowej. Patrząc 
na współpracę z powiatem lębor-
skim 50/50 łącznie byłby to odci-
nek trzykilometrowy drogi powiato-
wej. Czy ta inwestycja, a mianowi-
cie boisko „Sahara” w Garczegorzu 
jest w tej chwili tak bardzo ważna, 
ze pan wójt musi brać obligacje na 
ten cel? Oczywiście, że w projek-
cie budżetu są drogi powiatowe do 
wykonania, natomiast obligacje na 
cel jakim jest boisko w Garczego-
rzu, czy tez przystań kajakowa, któ-
ra leży na prywatnej działce radne-
go z Chocielewka, która jest w for-
mie użyczenia dla gminy to są prio-

rytetowe inwestycje? Wiem, ze rad-
ni, którzy byli za inwestycją boiska 
przegłosują, bo jest ich większość 
w tej chwili. Czym pan Wójt się kie-
rował, wstawiając te inwestycje do 
projektu budżetu na 2020 rok, sko-
ro po moim artykule znalazłam tyl-
ko jeden komentarz, który mówiłby 
o tym, że ktoś jest za boiskiem? – 
mówi radna Monika Wlusek.
Na jednym z portali społecznościo-
wych opublikowano ankietę, w któ-
rej mieszkańcy gminy Nowa Wieś 
Lęborska mogli wyrazić swoje po-
parcie dla remontu boiska „Sahara”. 
Jednak zdecydowana większość 
była za przeznaczeniem tych pie-
niędzy na modernizacje dróg, któ-
re są w opłakanym stanie. Takie re-
akcje mieszkańców skłoniły nas do 
poproszenia wójta o zabranie gło-
su.
– Wszystkie zadania publiczne na-
leżące do zakresu działania gminy 
są dla mnie ważne. Sprawując funk-
cję wójta Gminy Nowa Wieś Lębor-
ska od 2002 roku wykonałem za-
równo wiele remontów oraz budów 
dróg jak i remontów i budów bo-
isk szkolnych, gminnych. Przebu-
dowa boiska „Sahara” stwarza wa-
runki sprzyjające rozwojowi spor-
tu, integracji lokalnej i wypełnia-

niu wolnego czasu przez dzieci, 
młodzież i dorosłych. Budowa i re-
mont dróg ważna jest ze względów, 
przede wszystkim, bezpieczeństwa 
ale również umożliwienia łatwiej-
szej komunikacji w terenie. Dlate-
go też ustosunkowując się do pani 
pytania i mając na uwadze katalog 
zadań własnych gminy odpowia-
dam, że wszystkie potrzeby gminy 
i naszych mieszkańców są dla mnie 
na równi ważne – o sprawie mówi 
Ryszard Wittke, wójt gminy Nowa 
Wieś Lęborska.
Jak informuje Monika Wlusek, osta-
teczna decyzja ws. remontu bo-
iska „Sahara” ma zapaść w połowie 
grudnia. Prognozy dla mieszkań-
ców gminy nie są jednak kolorowe. 
Większość radnych popiera blisko 
1,5 milionowy projekt.
– W minionym czasie pojawiło się 
bardzo dużo wiadomości dotyczą-
cych wydatkowania pieniędzy z bu-
dżetu gminy Nowa Wieś Lęborska. 
Informacje te mają na celu wprowa-
dzenie mieszkańców gminy w błąd. 
Pani radna z Łebienia w niedawnym 
artykule opublikowała informacje, 
jako by radnym z Koła Radnych 
Mocna Wieś zależało na upiększa-
niu boiska w Garczegorzu kosz-
tem modernizacji dróg na terenie 

gminy NWL. Fakty są jednak inne. 
Już w budżecie na 2019 rok zostały 
przyznane pieniądze na moderniza-
cję głównej płyty boiska w wysoko-
ści 400 tys. zł, z czego wydatkowa-
no tylko kwotę 30 tys. zł na projekt, 
reszta pozostała nienaruszona. Je-
steśmy świadomi ogromnych kosz-
tów, jakie mają zostać przeznaczo-
ne na modernizację boiska w miej-
scowości Garczegorze. Klub, któ-
ry przez wiele minionych lat roz-
sławiał gminę Nowa Wieś Lęborska 
oraz w innych powiatach i miastach 
naszego województwa, korzystał 
do niedawna z gminnego terenu, na 
którym znajduje się boisko. Nieste-
ty z przyczyn technicznych nie ma 
możliwości odbywania się tam roz-
grywek. W związku z powyższym 
został stworzony projekt dot. mo-
dernizacji boiska. Fakt jest taki, że 
projekt opiewa na sumę 1,5 mln zł. 
Mając gotowy projekt jesteśmy na 
etapie szukania środków zewnętrz-
nych na realizację takiej inwesty-
cji. Po drugie projekt obejmuje całą 
infrastrukturę, również z boiskiem 
bocznym, trybunami oraz bardzo 
dobrym drenażem i nawodnieniem 
płyty głównej jak i oświetleniem. 
Nie możemy dopuścić do faktu, jaki 
zaistniał w miejscowości Łebień. 

Modernizacja boiska przy szkole 
pochłonęła ogromne środki finan-
sowe z budżetu gminy, środki ze-
wnętrzne oraz środki z firmy działa-
jącej na ternie naszej gminy. W efek-
cie otrzymaliśmy boisko, które nie 
spełnia podstawowych norm i prze-
pisów do rozgrywek zgodnie z nor-
mami PZPN, gdyż zanikła trawa, 
a bieżnia służy do organizowania 
zawodów strażackich, ponieważ nie 
ma prawidłowych wymiarów okre-
ślonych w normach PZL. Rozumie-
my, że drogi są najważniejsze, dla-
tego obecna rada gminy, działając 
przy komisji infrastruktury podjęła 
niezbędne działania i środki mające 
na celu polepszenie się stanu dróg 
na terenie gminy. Wspólnie z całą 
radą zinwentaryzowaliśmy  dro-
gi w gminie z podziałem na powia-
towe oraz gminne. Został również 
przygotowany plan na nowy bu-
dżet, w którym będą zagwaranto-
wane pieniądze na drogi powiatowe 
przy udziale starostwa. Należy jed-
nak pamiętać, że kilometr drogi to 
nie mały koszt. Przykładem może 
być ulica Bałtycka w Nowej Wsi Lę-
borskiej. Modernizacja takiej ulicy 
to koszt 7 mln zł, a już wiadomo, że 
na dzień dzisiejszy, aby dokończyć 
całkowicie modernizację potrzeb-
ne są jeszcze środki w wysokości 5 
mln złotych. Każda modernizacja to 
działanie długofalowe. Należy też 
pamiętać, że sport różnego typu, 
jaki jest rozwijany i wspierany z bu-
dżetu gminy to dyscypliny takie 
jak: tenis stołowy, lekkoatletyka, 
karate sportowe, piłka nożna, pił-
ka siatkowa. W związku z powyż-
szym w budżecie gminy znajdują 
się zrównoważone środki zarówno 
na modernizację dróg, które z roku 
na rok są coraz wyższe ze względu 
na potrzeby mieszkańców, wspie-
ranie sportu i oświaty, jak i inne 
inwestycje niezbędne do popra-
wy komfortu życia naszych miesz-
kańców. Dodatkową informacją bę-
dzie fakt, że Klub Radnych Mocna 
Wieś planuje wprowadzenie zmian 
do studium mające na celu budowę 
hali widowiskowo-sportowej przy 
szkole podstawowej w Nowej Wsi 
Lęborskiej – czytamy w oświadcze-
niu wystosowanym przez klub rad-
nych Mocna Wieś.

Remont boiska „Sahara” to już 
pewniak? Konfrontacja dwóch stron

Trwa gorąca dyskusja na temat realizacji dużego projektu, jakim jest remont boiska „Sahara” w Garczegorzu (gm. Nowa Wieś 
Lęborska). Spór jest jak najbardziej uzasadniony, bo inwestycja ma opiewać na blisko 1,5 mln zł. Mieszkańcy mówią stanowcze 
„nie” z uwagi na inne potrzeby w gminie. Za nimi stoi zaledwie garstka radnych, bo większość członków rady gminy jest za re-
montem boiska. Pomiędzy nimi natomiast stoi wójt. Jakie ma zdanie?

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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Około godziny 9:00 funkcjonariusz 
lęborskiej policji, otrzymał zgło-
szenie o wdarciu uzbrojonych męż-
czyzn na teren jednostki wojskowej. 
Trzech intruzów uwięziło żołnierzy, 
żądając wydania broni z magazynów 
w zamian za uwolnienie zakładnika, 
pieniędzy oraz pojazdu do ucieczki. 
Przestępcy ukryci w budynku zranili 
jednego z uwięzionych żołnierzy.
Na miejsce zdarzenia natychmiast 
wysłano patrole policji oraz policyj-
nych negocjatorów KWP w Gdań-
sku. Ze względu na duże ryzyko wy-
wołane powstałą sytuacją, podjęto 
decyzję o wezwaniu Samodzielne-
go Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji w Gdańsku. Jednost-
ka upewniła się, że w budynku nie 
znajduje się nikt poza podejrzany-
mi oraz zakładnikami i otoczyła te-
ren, a negocjatorzy przystąpili do 
rozmów z terrorystami. Sprawne 
negocjacje doprowadziły do uwol-

nienia rannego żołnierza, którego 
z miejsca zdarzenia odebrały woj-
skowe służby medyczne. W wyniku 
negocjacji terroryści otrzymali po-
jazd do ucieczki, gdy próbowali się 
do niego dostać wraz z zakładnika-
mi, do akcji wkroczyli policyjni an-
tyterroryści, obezwładnili napastni-
ków i uwolnili zakładnika. W trakcie 
ucieczki przestępcy wzniecili w bu-
dynku pożar, do którego ugaszenia 
wezwano strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku.
Na całe szczęście cała sytuacja była 
zaaranżowana przez lęborską jed-
nostkę wojskową, aby sprawdzić 
stan gotowości wojska, policji, stra-
ży pożarnej i wojskowych służb me-
dycznych w razie zaistnienia zagro-
żenia terrorystycznego. Tego rodza-
ju ćwiczenia usprawniają również 
współpracę tych jednostek w po-
dobnych okolicznościach.

Terroryści wdarli 
się do lęborskiej 
jednostki wojskowej
13 grudnia na teren lęborskiej jednostki 
wojskowej wdarli się terroryści. Uwięzili 
żołnierzy oraz żądali wydania broni.

Minusowe temperatury niekie-
dy mogą być zagrożeniem dla 
zdrowia i życia. Takie niebez-
pieczeństwo dotyczy również 
osób pod wpływem alkoholu. 
Szczególne zagrożenie stano-
wią one dla osób bezdomnych 
lub nietrzeźwych. Właśnie dla-
tego lęborska policja o tej po-
rze roku kładzie duży nacisk 
na monitorowanie miejsc, gdzie 
potencjalnie mogą znajdować 
się ludzie bezdomni.
Dzielnicowi podczas obchodu 
kontrolują miejsca takie jak: pu-
stostany, ogródki działkowe, al-

tanki, piwnice, dworce i strychy 
starych kamienic. Mundurowi, 
którzy odnajdą osobę zagrożo-
ną wychłodzeniem, informują 
o ośrodkach niosących pomoc 
w takich sytuacjach. Miejsca te 
oferują nocleg oraz ciepły po-
siłek. Doświadczenie policjan-
tów pokazuje, że życie osób do-
tkniętych bezdomnością, urato-
wały komunikaty przekazywane 
przez społeczeństwo.
Osobami szczególnie narażony-
mi na wychłodzenie są nietrzeź-
wi przebywający na zewnątrz 
w czasie niskich temperatur. 

Jeśli widzimy takiego człowie-
ka, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy, aby powia-
domić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest na-
tychmiast sprawdzane.
W czasie mrozów szczególnie 
uważać na siebie muszą rów-
nież osoby starsze. Jeśli zna-
my kogoś starszego, żyjące-
go samotnie, nie wstydźmy się 
sprawdzić i spytać, czy potrze-
buje naszej pomocy. Należy pa-
miętać, że są ośrodki i placówki, 
w których taka osoba otrzyma 
opiekę i będzie bezpieczna.

Zimowy komunikat 
od lęborskiej policji
Zima zbliża się wielkimi krokami. Nie przechodźmy 
obojętnie obok osób narażonych na wychłodzenie.



www.gle24.plCzwartek, 19 grudnia 201914

Do wypadku drogowego doszło 
2 grudnia około godziny 18:30 
na DK6 w Pogorzelicach (gm. 
Nowa Wieś Lęborska). Tam oso-
bę o nieustalonej dotąd tożsa-
mości ze skutkiem śmiertelnym 
potrącił kierujący pojazdem, 
który również do chwili obec-
nej pozostaje nieustalony.
Świadków oraz wszelkie oso-
by, które w tym czasie prze-
mieszczały się drogą krajową 
nr 6 na wskazanym odcinku 
i być może widziały powyższe 
zdarzenie, proszone są o kon-
takt z policjantami z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego lę-
borskiej komendy, telefon: 59 
863 49 05 lub 112.

Wypadek 
w Pogorzelicach. 
Zginął pieszy

Policjanci z wydziału kryminalnego lębor-
skiej komendy wspólnie z policjantami 
z lubelskiego CBŚP pracowali nad sprawą 
nielegalnej uprawy narkotyków w Lęborku. 
W jednym z domów jednorodzinnych na te-
renie miasta odkryli plantację, która znajdo-
wała się na piętrze budynku mieszkalnego.
Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadzie-
siąt roślin konopi indyjskich. Ponadto 
w domu mężczyzny ujawnili susz roślinny 
przechowywany w słoikach. Przeprowa-
dzone badania potwierdziły, że była to 
marihuana. Na miejscu pracowała grupa 
dochodzeniowo-śledcza, która z techni-
kiem kryminalistyki wykonywała szcze-
gółowe oględziny. Mundurowi zatrzymali 
na miejscu podejrzanego 38-latka. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Tomasz Krauze pochodzi z Lę-
borka, po raz ostatni widziano 
go w miejscowości Wrześcien-
ko (gm. Wicko). Poszukiwany 
jest na podstawie: Art. 209 § 
1a Jeżeli sprawca czynu okre-
ślonego w § 1 naraża osobę 

uprawnioną na niemożność 
zaspokojenia podstawowych po-

trzeb życiowych.
 
– Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu osoby 
poszukiwanej, do zawiadomienia o tym najbliższej 
jednostki policji lub prokuratora. Za ukrywanie osoby 

poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 5 – mówi asp. sztab. Mag-
dalena Zielke z KPP w Lęborku.
 
Policja zapewnia anonimowość osoby informującej.

 CeChy rysopisowe
SYLWETKA: waga 70-89 kg •	
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy:  •	
uczesanie do góry, włosy ciemnoblond 
SZYJA: szyja długa •	
PODBRÓDEK: podbródek wyraźnie cofnięty •	
POLICZKI / POLICZEK: policzki zapadnięte •	
UZĘBIENIE: uzębienie pełne •	

WARGI (USTA): wargi cienkie •	
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie •	
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni,   •	
nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony 
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie małe •	
NOGI / NOGA: nogi grube, nogi długie •	
OCZY / OKO: oczy wpadnięte •	
PALCE / PALEC: palce rąk grube, palce rąk długie •	
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże •	
TWARZ: brak zarostu •	

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

Lębork. Policja poszukuje
Funkcjonariusze proszą o pomoc w odnalezieniu Tomasza Krauze.

Tomasza K.

Domowa plantacja 
marihuany w Lęborku
Funkcjonariusze wydziału Kryminalnego z Lęborka 
wspólnie z policjantami CBŚp z Lublina zlikwidowali 
plantację konopi indyjskich w Lęborku. 

policja szuka świadków tragicznego wypadku, 
który miał miejsce 2 grudnia w pogorzelicach. 
potrącono tam pieszego.

Policja poszukuje Wojciecha Dawi-
dowskiego. 
Funkcjonariusze poszukują 42-
letniego Wojciecha Dawidowskie-
go. Mężczyzna po raz ostatni wi-
dziany był w Lęborku.
– Wzywa się każdego, kto zna 
miejsce pobytu osoby poszuki-
wanej, do zawiadomienia o tym 
najbliższej jednostki policji lub 
prokuratora. Za ukrywanie osoby 
poszukiwanej lub pomaganie jej 
w ucieczce grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 5 – mówi asp.
sztab. Magdalena Zielke z KPP w 
Lęborku.
Policja gwarantuje anonimowość 
osoby zawiadamiającej.

Funkcjonariusze poszukują 
Wojciecha D. z Lęborka

Lębork. Widziałeś 
tego mężczyznę?
Policja poszukuje Tadeusza Czaja.
Funkcjonariusze poszukują 51-letniego 
Tadeusza Czaja. Mężczyzna po raz ostat-
ni widziany był w Lęborku.
– Wzywa się każdego, kto zna miejsce 
pobytu osoby poszukiwanej, do zawia-
domienia o tym najbliższej jednostki 
policji lub prokuratora. Za ukrywanie 
osoby poszukiwanej lub pomaganie jej 
w ucieczce grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 5 – mówi asp.sztab. Magda-
lena Zielke z KPP w Lęborku.
Policja gwarantuje anonimowość osoby 
zawiadamiającej.
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Od wielu lat lęborscy policjanci pro-
wadzą serię działań profilaktycznych, 
które mają na celu uwrażliwienie osób 
starszych na sytuacje, w których mogą 
stać się ofiarą przestępstwa. Mimo akcji 
prowadzonych przez funkcjonariuszy, 
nadal pojawiają się kolejni oszuści, któ-
rzy sprytnie wykorzystują łatwowierność 
niektórych mieszkańców miasta. Tak też 
było niedawno w Lęborku.
Do 44-letniej mieszkanki Lęborka za-
dzwonił mężczyzna podający się za po-
licjanta z grupy antykorupcyjnej. Fałszy-
wy funkcjonariusz poinformował ją, że 
w celu zabezpieczenia jej pieniędzy na 

koncie przed złodziejami musi podać 
mu hasła i kody do swojego konta. Poli-
cjant podał swój numer identyfikacyjny 
oraz kazał jej nacisnąć na klawiaturze nr 
997 w celu połączenia się z policją, co też 
kobieta uczyniła. Następnie w słuchaw-
ce telefonu usłyszała innego mężczyznę, 
który potwierdził jej, że takie działania są 
prowadzone przez policję. Kobieta poda-
ła oszustowi wszystkie dane potrzebne 
do przelewu pieniędzy. Tego dnia straciła 
całe oszczędności, gdyż pieniądze zostały 
wypłacone przez oszusta. Kobieta zawia-
domiła o całej sytuacji policję i teraz praw-
dziwi policjanci wyjaśniają całą sprawę.

Lębork. 44-latka 
OsZuKAnA przez 
fałszywego policjanta
Złodzieje działający metodą „na policjanta” wciąż są aktyw-
ni. Kolejna mieszkanka Lęborka padła ofiarą oszustwa.

Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 
Marka Kijewskiego.

Marek K. miał dopuścić się wykroczenia. 
Policja wzywa każdego, kto zna miejsce 
pobytu poszukiwanego. Funkcjonariu-
sze zapewniają anonimowość osoby za-
wiadamiającej.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce po-
bytu osoby poszukiwanej, do zawiado-
mienia o tym najbliższej jednostki policji 
lub prokuratora.
Ostrzega się, że za ukrywanie osoby po-
szukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. 
– informuje asp. sztab. Magdalena Zielke 
z KPP w Lęborku.

Cechy rysopisowe:

SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowa-•	
ny (-a), ubiór schludny, mężczyzna, 
waga 50-69 kg, sylwetka średnia
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie•	
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, •	
włosy: uczesanie na jeża, włosy jasne
SZYJA: szyja krótka•	
UZĘBIENIE: uzębienie pełne•	
USZY / UCHO: uszy normalne,   •	
uszy małe

NOS: kolor nosa naturalny,   •	
nos średni, nos prostolinijny
NOGI / NOGA: nogi długie•	
OCZY / OKO: oczy normalnie   •	
osadzone
CZOŁO: czoło średnie•	
PALCE / PALEC: palce rąk grube,  •	
palce rąk krótkie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże•	
TWARZ: cera śniada, wystające  •	
kości policzkowe, twarz owalna
Wzrost: 171-175 CM•	
Kolor oczu: JASNE•	

Policja poszukuje Marka K.

NIERUCHOMOŚCI

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe, 2 osoby po 50-tce, tel. 605 
966 593

WYNAJMĘ

POKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

MIESZKANIE do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

WYNAJMĘ garaż na stałe, tel. 608 
482 653

WYNAJMĘ mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, ko-
tłownia, cena 800 zł, Luzino,  tel. 570 
009 915

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

PIAGGIO/VESPA Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1616 zł, Sopot, tel. 
574 797 077

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

PROFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

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

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno opałowe, ga-

łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SŁOMA w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SŁOMA w balotach 120x120, sucha, 50 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

SIANOKISZONKA w balotach, 120x12, 
sucha, 80zł, Szemud, tel. 510 751 837

SIANO w balotach, 120x120, sucha, 70zł, 
tel. 510 751 837

SPRZEDAM tapczan jednoosobowy 
b.dobry stan, 80x185, niebieski, 450 zł, 
tel. 507 486 424

SPRZEDAM niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem,  80 zł, tel. 507 
486 424

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

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ide-
alny, 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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564
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6 grudnia na ulicach Orzeszkowej, Armii Kra-
jowej, Derdowskiego, Basztowej i Korczaka ro-
zegrano już 28. edycję ulicznych biegów. Or-
ganizatorami imprezy było Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku oraz Zakład Fotogra-
ficzny „WIFOT”, który był inicjatorem sporto-
wego wydarzenia i przez prawie trzy dekady 
funduje nagrody uczestnikom.
W szkolnych biegach wzięły udział sztafety 

dziewcząt i chłopców z dziesięciu szkół pod-
stawowych z Lęborka i z powiatu lęborskie-
go. Każda ze sztafet miała w składzie po 6 
uczniów, każdy z innego szkolnego rocznika.
Nagrody opiekunom drużyn wręczał Bur-
mistrz Lęborka Witold Namyślak, Zastępca 
Burmistrza Teresa Ossowska-Szara i właści-
ciel Zakładu Fotograficznego WIFOT Stani-
sław Wiśniewski.

WYNIKI – sztafetY dzIeWcząt:
 
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku 
2. Szkoła Podstawowa w Wicku 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku 
4. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku 
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej 
6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku 
7. Szkoła Podstawowa w Leśnicach 
8. Szkoła Podstawowa w Maszewku 
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku

WYNIKI – sztafetY chłopcóW
 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku 
2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku 
4. Szkoła Podstawowa w Wicku 
5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej 
6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku 
7. Szkoła Podstawowa w Leśnicach 
8. Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku 
9. Szkoła Podstawowa w Maszewku 
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku

28. Bieg Mikołajkowy - wyniki

W wyścigu finałowym na dystan-
sie 200m stylem klasycznym 
Weronika Klejna zajęła I miej-
sce zdobywając tytuł Mistrzy-
ni Polski w kategorii juniorów 14 
letnich osiągając czas 2;32,84s. 
Wynik Weroniki osiągnięty w fi-
nale został poprawiony o ponad 
2 sekundy w porównaniu z po-
rannymi eliminacjami i jest no-
wym rekordem Lęborka w kate-
gorii juniorek 14 letnich.
Po mistrzostwach trener Da-
riusz Gromulski powiedział: 
„Złoty medal Weroniki był dłu-
go wyczekiwany na ostrowiec-
kich Mistrzostwach Polski. Po 
2 latach szkolenia mamy nową 
Mistrzynię Polski w stylu kla-
sycznym.”

Weronika Klejna 
– złotą medalistką!

Szkolne sztafety w centrum miasta to znak, 
że w Lęborku obchodzimy Mikołajki.

W dniach 6-8 grudnia 2019 w Ostrowcu Świętokrzyskim 
odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 14.

Po zakończeniu mistrzostw, najlepsi zawod-
nicy otrzymali z rąk burmistrza Lęborka Wi-
tolda Namyślaka pamiątkowe puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. Burmistrz 
uhonorował także najstarszego uczestnika 
mistrzostw – Pana Stanisława Prokopczuka 

z Lęborka oraz najmłodszego zawodnika - 
Patryka Konkela z Mostów, którzy otrzymali 
gadżety promocyjne miasta Lęborka.
Organizatorem zawodów było Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Lęborku, a sędzią głównym 
Pan Dagmar Rzoska.

Mistrzostwa Lęborka 
w Tenisie Stołowym
W minioną sobotę w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku prze-
prowadzono Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stoło-
wym, w których wystartowało ponad 50 zawodników i zawod-
niczek z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Człuchowa, Lęborka 
oraz powiatu wejherowskiego, słupskiego i lęborskiego.

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: d.bieszke@expressy.pl
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Dowodzeni przez trenera Sebastiana Brzozow-
skiego młodzi piłkarze zdobyli złoto, a Piotr 
Krefft otrzymał statuetkę najlepszego zawodni-
ka turnieju. Świetnie w bramce spisał się też Na-
tan Łukaszuk, który w sześciu meczach wpuścił 
tylko jedną bramkę.
W rozgrywkach grupowych Pogoń 2009 zremi-
sowała 0:0 z AP Pomorzanin Gdynia i wygrała po 
1:0 Amatorem Kiełpino i KS Skorzewo.
W ćwierćfinale młodzi Pogoniści wygrali w kar-
nych z Unią Tczew 1:1 (2:1), w półfinale pokona-
li po serii rzutów karnych rówieśników z Gryfa 
Słupsk S.A. 0:0 (2:1), a w zaciętym finale ponow-

nie wygrali z Amatorem Kiełpino, tym razem 2:0.
 
– To były dobrze zorganizowane zawody, 
gdzie nasi zawodnicy pokazali się z bardzo 
dobrej strony. Miło było słyszeć komplementy 
od innych trenerów. Faza pucharowa była bar-
dzo zacięta, turniej był wyrównany – komen-
tuje turniej w Somoninie szkoleniowiec Pogoni 
Sebastian Brzozowski.

Pogoń 2009 w turnieju zagrała w składzie: Natan 
Łukaszuk, Gracjan Smentoch, Piotr Krefft, Bar-
tosz Miedziński, Maciej Gosz i Nikodem Bronk.

sukces Pogoni lębork 2009 
na somonino cuP
Zawodnicy Pogoni Lębork świetnie zaprezentowali się 
na turnieju Somonino Cup dla rocznika 2009.


