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Na potrzeby raportów PIE przebadano 205 z 712 małych ośrod-
ków miejskich oraz 90 ze 202 średnich, w tym miasto Lębork. 
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Kolejny reKord 
lęborskiej zbiórki WoŚP

Tegoroczny 28 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w dniu 12 stycznia przyniósł ko-
lejny rekord – do teraz zebrano 
119.484,77 zł.
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Projekt zakłada zastąpienie płyt 
YOMB nawierzchnią asfalto-
wą oraz częściowo wyznaczenie 
nowego przebiegu ulicy wzdłuż 
ogrodzenia firmy ROBEX. 
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„Niebieski skarb” 
PodsumoWał rok 2019

Stowarzyszenie „Niebieski 
Skarb” podsumował rok pełen 
wyzwań. Członkowie zapowia-
dają, że przed nimi jeszcze wie-
le pracy. 
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Podczas imprezy integracyjnej w Miejskiej 
Hali Sportowej w Lęborku wystąpiły dzieci 
i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz 
placówek kulturalnych. Wystąpił także Ka-
baret „Koń Polski”.
Podczas występów na scenie prowadzone 
były licytacje m.in. gadżetów WOŚP i in-
nych ciekawych przedmiotów. I tak np. ko-
szulka WOŚP „poszła” za 500 zł, budzik 
WOŚP wylicytowano na 410 zł, podusz-
kę na 400, a orkiestrowy kubek na 300 zł. 
Można też było wylicytować trzy specjal-
nie wykonane na tę okazję statuetki „Or-
kiestrowa żaglówka”. Statuetka nr 1 została 
zlicytowana za kwotę 2.000 zł, nr 2 za 2.600 
zł, a nr 3 za 2.200 zł. Jedna statuetka prze-
znaczona została na licytację internetową 
Allegro.

Wśród rzeczy przekazanych przez miesz-
kańców miasta wylicytowano m.in.: vo-
ucher na wykonanie muralu - za 1600 zł, 
bursztynowy kubek – za 1300 zł, kurs na 
prawo jazdy – 1300 zł.
W dzień finału WOŚP na Pl. Pokoju odbył 
się pokaz pojazdów militarnych, strażac-
kich i motocykli, a w specjalnie przygoto-
wanym basenie strażackim kąpieli zażywa-

ły morsy z Mors Team Lębork.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Lę-
borka za pomoc i wsparcie tej wspaniałej 
akcji. Koordynatorem działań XXVIII Fi-
nału WOŚP, podobnie jak w latach ubie-
głych, było Centrum Sportu i Rekreacji 

w Lęborku.  Burmistrz Miasta Witold Na-
myślak podziękował Kryształowym Sercem 
panu Kazimierzowi Piochowi, Edmundo-
wi Głodowskiemu oraz B. i M. Wentom za 
wieloletnie zaangażowanie i wkład w akcję 
WOŚP.

Kolejny rekord lęborskiej 
zbiórki WOŚP
Tegoroczny 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 12 stycznia przyniósł kolejny 
rekord – do teraz zebrano 119.484,77 zł.

Statuetka „Orkiestrowa Żaglówka” zosta-
ła zaprojektowana i wykonana przez Za-
kład Jubilerski „Tytan” z Lęborka przy 
wsparciu Meyn Polska.
Kadłub wykonany został z egzotycznego 
afrykańskiego drewna padok o charakte-
rystycznym czerwono-ceglastym kolorze. 
Drewno wykorzystywane jest w szkut-
nictwie, lutnictwie. Do wykonania ża-
gli masztu, bomu, steru oraz olinowania 
użyto srebra w wysokiej próby Ag 0,925 
wykorzystywanego w wyrobach jubiler-
skich. Łączna waga elementów srebrnych 
wynosi ok. 55 gram. Wymiary żaglówki 
bez podstawy: dł. 100 mm, szer. 30 mm, 
wys. 170 mm. Na burcie widnieje srebr-
ne logo 28. Finału WOŚP. Główny ża-
giel ozdabia bursztynowe serce o wymia-
rach 30/25 mm. Serce wykonano z natu-
ralnego bursztynu bałtyckiego. Żaglówka 
spoczywa na plastrze naturalnego agatu 
przymocowanego do podstawy wykona-
nej ze szlachetnej stali nierdzewnej.

Licytuj na Allegro 
„Orkiestrową Żaglówkę”
Trzy takie statuetki zostały zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w Miejskiej Hali Sportowej 
w Lęborku, a czwartą można licytować na Allegro!

W słowie do przybyłych gości 
Ksiądz Biskup mówił o potrze-
bie życia w miłości.  Udzielił 
też błogosławieństwa kolędo-
wego na cały 2020 rok władzom 
miasta i powiatu, zgromadzo-
nym księżom, samorządow-

com, pracownikom Urzędu 
Miejskiego, przedstawicielom 
służb mundurowych, placówek 
oświatowych, firm i stowarzy-
szeń oraz wszystkim mieszkań-
com  Lęborka.
Wizytę kolędową uświetnił wy-

stęp wokalistów z Klasy Wokalu 
przy Lęborskim Centrum Kul-
tury „Fregata” w Lęborku pro-
wadzonej przez Annę Krawczy-
kowską. Akompaniament ze-
społowi zapewnił Tadeusz For-
mela. 

Biskup Ryszard Kasyna 
z kolędą w ratuszu
Z tradycyjną kolędą gościł w lęborskim ratuszu Ksiądz Biskup Ordynariusz 
Diecezji Pelplińskiej dr Ryszard Kasyna. 

Jesteś osobą pracującą? Masz problem z nadciśnieniem 
lub chorobą układu krążenia? Jesteś po incydencie kar-
diologicznym? W Lęborku rusza bezpłatny program reha-
bilitacji kardiologicznej.

Projekt odbędzie się w ramach projektu „Rehabilitacja 
kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawo-
dowej mieszkańców województwa pomorskiego” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sprawności 
fizycznej i psychicznej. Dopasowanie programu rehabi-
litacji kardiologicznej jest kwestią indywidualną – u nie-
których osób konieczne jest skorzystanie z pomocy kil-
kunastu specjalistów, w tym: kardiologa, dietetyka, fizjo-
terapeuty i psychologa.

W ramach projektu organizator zapewnia:
echo serca 
próbę wysiłkową 
badania laboratoryjne 
kompleksową rehabilitację kardiologiczną 
sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne 
konsultacje z dietetykiem i psychologiem
 
Zgłoszenie do programu:
Tel. 509 575 413 
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej 
Optima Care Sp. z o.o. 
Ul. Aleja Wolności 40A 
(Centrum Medyczne Stary Browar) 
84-300 Lębork

W LęBorku rusZa
BEZpłatny prograM 
rEhaBiLitacJi 
kardioLogicZnEJ
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ZD
JĘ

CI
E:

 U
M

 L
ęb

or
k

ZD
JĘ

CI
E:

 U
M

 L
ęb

or
k



www.gle24.pl Czwartek, 30 stycznia 2020 3

Grupę 39 średnich miast o najlepszych wskaźnikach nazwano lokomo-
tywami rozwoju rynków lokalnych. Znalazły się wśród nich m.in. Gliwi-
ce, Świnoujście, Tychy, Skierniewice i Lębork. W województwie pomor-
skim w tej wyróżnionej grupie znalazła się jeszcze Gdynia, Reda i Wej-
herowo.
Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych wg Raportu PIE mają dobrą sy-
tuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodar-
czej i sytuacji społecznej. Wnioski takie wyciągnięto z analizy 25 wybra-
nych wskaźników GUS-u. Miasta zaliczone do lokomotyw rozwoju ryn-
ków lokalnych charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym 
świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wyso-
ki udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gmi-
ny ogółem. Mają one najwyższy średni wskaźnik osób fizycznych pro-
wadzących działalność na tysiąc mieszkańców oraz najwyższy wskaźnik 
podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym, przy prze-
ciętnym wskaźniku udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestro-
wanych. Dobrze wypada sytuacja społeczna (najniższy na tle średnich 
miast poziom korzystania gospodarstw domowych z pomocy społecz-
nej) oraz mieszkaniowa (stosunkowo wysoki poziom średniego wskaź-
nika mieszkań na tysiąc mieszkańców).
- Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych mają silną pozycję w regionie, 
dobrą sytuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospo-
darczej i sytuacji społecznej – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik 
zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomiczne-
go. – Miasta te postrzegają siebie jako otwarte i ładne, a także przyjazne 
dla mieszkańców i biznesu, co pozwala im optymistycznie patrzeć w przy-
szłość, mimo nie zawsze ukierunkowanego rozwoju. Aby miasta te mo-
gły zrealizować najbardziej optymistyczny scenariusz przygotowany przez 
ekspertów PIE, potrzebują zapewnienia stabilnego i przyjaznego otoczenia 
stwarzającego atrakcyjne warunki życia w mieście, a także szerokie moż-
liwości rozwoju biznesu. Wszystkim małym miastom zalecamy działania 
mające na celu przyciąganie inwestorów poprzez specjalne zachęty i zwięk-
szanie konkurencyjności miasta dzięki wspieraniu lokalnego kapitału.

Badanie PIE. Lębork 
lokomotywą rozwoju 
rynku lokalnego
Pod koniec ubiegłego roku Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował obszerny raport „Scena-
riusze rozwoju małych i średnich miast”. Na potrzeby raportów PIE przebadano 205 z 712 ma-
łych ośrodków miejskich oraz 90 ze 202 średnich, w tym miasto Lębork. 

”

W Święto Trzech Króli 6 stycznia już po raz ósmy, Orszak Trzech Króli przeszedł z Lubo-
widza w kierunku Mostów, by następnie przejść do Lęborka. Hasłem tegorocznego Orsza-
ku było zawołanie „CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ”. Kolorowy orszak na placu Pokoju powitali 
licznie zebrani mieszkańcy miasta, a Trzej Królowie oddali pokłon Dzieciątku Jezus.

orsZak trZEch króLi 
dotarł do LęBorka
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Lokomotywy rozwoju 
rynków lokalnych mają 
silną pozycję w regio-
nie, dobrą sytuację eko-
nomiczną oraz korzyst-
ne wskaźniki działalno-
ści gospodarczej i sytu-
acji społecznej. Miasta 
te postrzegają siebie jako 
otwarte i ładne, a tak-
że przyjazne dla miesz-
kańców i biznesu, co po-
zwala im optymistycznie 
patrzeć w przyszłość (...) 
- mówi Katarzyna Dęb-
kowska, kierownik ze-
społu foresightu gospo-
darczego Polskiego In-
stytutu Ekonomicznego.

Eksperci ZPP oceniają samorządy według kry-
teriów ujętych w dziesięciu grupach tematycz-
nych. Lider rankingu na koniec roku otrzymu-
je prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”. 
Są to kryteria takie jak: działania proinwestycyj-
ne i prorozwojowe, rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go oraz umacnianie systemów zarządzania bez-
pieczeństwem informacji. Wśród kryteriów nie 
zabrakło również promocji rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspiera-
nia działań na rzecz gospodarki rynkowej, a tak-
że promocji rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych. Pod uwagę brana też była spół-
praca krajowa i międzynarodowa.

Maksymalne noty powiatowi lęborskiemu przy-
znano za przeprowadzenie programu polityki 
zdrowotnej, wielkość środków wydatkowanych 
na realizację zadań publicznych przez organiza-
cje pozarządowe, a także za promocję aktywnego 
stylu życia poprzez organizowanie imprez o cha-
rakterze sportowym, rozwój szkolnictwa zawo-
dowego, wspieranie inicjatyw integrujących lo-

kalną społeczność oraz za udział w szkoleniach 
podnoszących kompetencje zawodowe nauczy-
cieli powiatowych jednostek oświatowych. Na 
maksymalną punktację zasłużyła również strona 
internetowa, spełniająca standardy dostępności 
Web Content Accessibility Guidelines WCAG 
2.0. Chodzi tu głównie o dostępność treści na 
stronie dla szerszego grona użytkowników nie-
pełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych 
i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących.

Kolejne wysokie noty powiat lęborski otrzymał 
za ilość pozyskanych środków finansowych, po-
chodzących z funduszy zewnętrznych, sprawne 
działanie elektronicznego obiegu dokumentów 
i systemu usług elektronicznych e-urząd. Jakość 
pracowni informatycznych działających na te-
renie powiatu lęborskiego, działania przekłada-
jące się na rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 
działania promocyjne, a w szczególności inicja-
tywy służące zachowaniu specyfiki, stanowiły 
również element, który zwrócił uwagę twórców 
rankingu.

Powiat lęborski 
w „złotej piętnastce”
Po raz trzeci z rzędu powiat lęborski trafił do „złotej piętnastki” w rankingu Związku Powiatów Pol-
skich. W kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców powiat lęborski zajął 12 miejsce, nie-
znacznie tylko ulegając powiatowi słupskiemu.
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Leon urodził się 2 stycznia 
przed południem w lęborskim 
szpitalu. W tym roku burmistrz 
miasta złożył również wizytę 
i uhonorował małego Mikoła-
ja, który urodził się jako ostat-

ni lęborczanin w starym roku - 
31 grudnia 2019.
Zarówno Leon, jak i Mikołaj 
mają już nieco starsze rodzeń-
stwo. Tradycyjnie burmistrz 
ufundował dla nowych miesz-

kańców Lęborka wyprawki 
o wartości 500 zł. Burmistrz 
złożył młodym rodzicom i ich 
pociechom gratulacje i życze-
nia zdrowia oraz samych szczę-
śliwych dni.

Wizyta u pierwszego 
urodzonego w 2020 dziecka 
i …ostatniego urodzonego 
w 2019 roku
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak odwiedził pierwsze urodzone w 2020 roku w Lęborku dziecko, 
małego Leona oraz jego rodziców.

dzieci z publicznego przedszkola nr 
10 mają powody do radości.

O ok. 1300 m2 powiększył się te-
ren przedszkolnego placu zabaw. Na 
ten cel przeznaczono przylegającą 
do przedszkola od strony obwodnicy 
niezagospodarowaną działkę, rezer-
wę pod stary przebieg ekspresów-
ki S6. Wybudowano nowe ogrodze-
nie i jednocześnie przesunięto płot 
z drugiej strony, od dawnej Mleczar-
ni. Przedsiębiorcy i ich klienci zyska-
li kilka miejsc parkingowych, a dzieci 
ogrodzenie oddzielające teren prze-
mysłowy od przedszkola. Powsta-
je na nim duże graffiti z baśni „Król 
Lew”. Koszt powiększenia terenu 
przedszkola i budowy ogrodzeń to 
ok. 30 tys. zł.

BaJkoWE ogrodZEniE 
W prZEdsZkoLu nr 10

Spotkanie było okazją do wrę-
czenia nagród i wyróżnień. De-
cyzją Burmistrza Lęborka Witol-
da Namyślaka Medal św. Jakuba 
Ap. za zasługi na rzecz Lęborka 
otrzymali członkowie PZW An-
drzej Florczyk, Ryszard Bara-
nowski i Henryk Orlikowski.

Zarząd Koła PZW przy KPP 
w Lęborku wyróżnił także człon-
ków, którzy brali czynny udział 
w zawodach wędkarskich, sprzą-
taniu jeziora oraz organizo-
wali festyn wędkarski z oka-
zji „Dnia Dziecka”. Puchary za 
te i inne działanie z rąk preze-

sa Mieczysława Szmidtke i bur-
mistrza odebrali Ryszard Bara-
nowski, Franciszek Krzyżanow-
ski i Waldemar Drozd. Za duży 
wkład w pracę na rzecz koła oraz 
prowadzenie strony interneto-
wej pucharem uhonorowano p. 
Aleksandrę Sznycer.

Do tej pory odbyły się trzy lęborskie przeglądy 
kolęd , w tym roku zmieniona została formuła im-
prezy. Organizatorzy postanowili wyjść poza Lę-
bork, a nawet poza teren powiatu, zachęcając do 
udziału zespoły z całych Kaszub.
Patron przeglądu, Franciszek Okuń był działa-
czem i uznanym muzykiem kaszubskim. Zwią-
zany był z Luzinem i Lęborkiem, gdzie przez po-
nad 10 lat występował w kaszubskim zespole re-
gionalnym Levino, którego od października 2008 
r. był też kierownikiem. Zmarł 8 stycznia 2017 
roku. Był gorącym orędownikiem i współorgani-
zatorem pierwszego przeglądu kolęd i pastorałek, 
dlatego też stał się jego naturalnym patronem. 
Na scenie w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lębor-
ku zaprezentowało się 17 zespołów i wykonawców 
– w sumie ok. 300 osób, m.in. z Parchowa, Słup-
ska, Żukowa, Nadola, Władysławowa, Lęborka. 
Gościnnie wystąpił ukraiński zespół Switanok.
Współorganizatorami  Przeglądu byli: Kaszub-

ski Zespół Parlamentarny z senatorem Kazimie-
rzem Kleiną, Marszałek Województwa Pomor-
skiego, Powiat Lęborski, Miasto Lębork i Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej w Wejherowie wraz z jego dyrektorem, 
Tomaszem Fopke, którzy wspólnie z Tadeuszem 
Formelą, Dyrektorem Instytutu Muzyki Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku, oceniali poszczególne 
prezentacje. Posiłki dla uczestników przygotowa-
ło Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach. Orga-
nizację przeglądu wsparli również liczni wolon-
tariusze ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Stowarzyszenia św. Jakuba i Sanktuarium św. Ja-
kuba Ap. oraz Lęborskie Centrum Kultury „Fre-
gata”.
I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pasto-
rałek połączony został z I Ogólnopolskim Kon-
kursem Kompozytorskim na kolędę kaszubską. 
Nagrody i wyróżnienia otrzymali kompozytorzy 
ze Straszyna, Elbląga, Otwocka i Gniewu.

I Pomorski Przegląd 
Kaszubskich Kolęd 
i Pastorałek
W Sanktuarium św. Jakuba Apostoła odbył się I Pomorski Przegląd Ka-
szubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia.

Wędkarze podsumowali rok. 
Medale Burmistrza Lęborka
Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku 
podsumowali na zebraniu 12 stycznia 2020 roku swoją działalność w roku ubiegłym. 
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oBWodnica LęBorka prZEdMiotEM roZMóW WłodarZy 
saMorZądoWych poWiatu LęBorskiEgo
drogownictwo to wiodący temat 
spotkania starosty i Wicestarosty 
Lęborskiego, z włodarzami gmin 
powiatu Lęborskiego, które odbyło 
się w dniu 22 stycznia 2020 r.
Główną uwagę zebranych skupiono 
na planowanym przebiegu obwodni-
cy wschodniej Lęborka, na bazie ist-
niejącej od roku 2015 koncepcji, tj. od 
miejscowości Rybki, w kierunku ul. 
Kębłowskiej.  Realizacja tego przed-
sięwzięcia miałaby zostać dofinanso-
wana w ramach projektu Ministerstwa 
Infrastruktury pn. „Sto obwodnic”. „Do 
końca tygodnia sporządzony zostanie 
wniosek o realizacji w/w inwestycji, 
który mam nadzieję zasili listę rankin-
gową” – wspomina Starosta Lęborski, 
Alicja Zajączkowska.
 Samorządowi włodarze podczas spo-
tkania podjęli również temat nieren-

townych linii autobusowych PKS, 
na terenie gmin: Wicko oraz Nowa 
Wieś Lęborska oraz ich finansowa-

nia. Zgodnie z ustaleniami, do końca 
stycznia zostanie podpisane porozu-
mienie w tej sprawie.

Głównym celem programu kierowane-
go do niepełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności jest pomoc osobom do-
rosłym na zasadach opisanych w usta-
wie z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1172 z późn. zm.) o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych. Chodzi 
przede wszystkim o zapewnienie do-
stępu do usług zamieszkiwania dzien-
nego lub całodobowego.
Centra Opiekuńczo-Mieszkalne to 
nowa forma usługi, która miałaby dzia-
łać jako uzupełnienie funkcjonującego 
systemu wsparcia osób niepełnospraw-
nych. Osoby, do których kierowany jest 
program, na równi z innymi różnorod-
nymi formami wsparcia (m.in. w zakre-
sie potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyj-
nych) będą miały możliwość samodziel-
nego, niezależnego i godnego funkcjo-
nowania w miarę swoich potrzeb.
Program adresowany jest do gmin i po-
wiatów, które zorganizują usługi za-
mieszkiwania w formie pobytu dzien-
nego lub całodobowego w Centrach. 
Alicja Zajączkowska, starosta lęborski, 
która przewodniczyła spotkaniu, prze-
kazała uczestnikom specjalne ankie-
ty, dzięki którym będzie można poznać 
skalę potrzeb oraz poziom zaintereso-
wania wdrażaniem programu w po-
szczególnych jednostkach samorządo-
wych. Konkretnych wniosków można

spodziewać się już wkrótce, ponieważ 
termin wypełnienia ankiet określono 
na koniec stycznia br. Dwumodułowa 
konstrukcja programu zakłada w ra-
mach modułu pierwszego, finansowa-
nie zadań w zakresie procesu tworze-

nia Centrum, tzn. kosztów budowy, 
zakupu, przebudowy i należytego do-
stosowania lokalu oraz zakup sprzę-
tu i wyposażenia. Drugi moduł to fi-
nansowanie zadań umożliwiających 
funkcjonowanie już utworzonego Cen-

trum. Chodzi o finansowanie utrzyma-
nia Centrum, wydatków obejmujących 
transport uczestników, a także kosztów 
wynagrodzenia kadry i osób świadczą-
cych usługi na rzecz uczestników pro-
gramu.

W Lęborku powstanie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne 
dla niepełnosprawnych?
Tematyce związanej z określeniem potrzeb powołania Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych było poświęcone spotkanie, 
jakie odbyło się w lęborskim starostwie powiatowym z udziałem pracowników pomocy społecznej oraz organizacji i sto-
warzyszeń, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starosty lęborskiego.

To oni są w naszych domach 
piewcami tradycji. Niosą cie-
pło i zrozumienie.
W tym szczególnym dniu, ży-
czenia zdrowia, długich lat ży-
cia w dobrym zdrowiu, w gro-
nie najbliższych, pogody du-
cha, satysfakcji oraz spełnie-
nia wszystkich marzeń, złożył 
w imieniu Wójta Gminy Ce-
wice Jerzego Bańki Pan dyr. 
Gminnego Centrum Kultu-
ry w Cewicach Karol Płotka. 
Do życzeń dołączyli się Sołtys 
Jan Itrych wraz z Radą Sołecką 
Sołectwa Maszewa oraz  radni 
gminy Cewice Pani Katarzyna 
Drywa, Zbigniew Tryba, Ma-
riola Myszk.
Całą uroczystość poprowa-
dziła Pani Kasia, która wspól-
nie z Panią Marceliną Dzie-
nisz przygotowały bogaty pro-
gram artystyczny. Wystąpiły 
dzieci z domu kultury w Ma-
szewie oraz kaszubski zespół 
Mareszki . Występujący artyści 
wprowadzili wesołą atmosferę, 
która udzieliła się wszystkim 
obecnym. Goście częstowali się 
słodkościami i razem z wyko-
nawcami dołączali do wspól-
nej zabawy. Seniorzy z Masze-
wa Krępkowic, Osowa Lębor-
skiego, Malczyc z pewnością na 
długo zapamiętają ten uroczy-
sty, styczniowy wieczór.

Zimowy 
Dzień Seniora 
w Maszewie 
Lęborskim

Dzień Seniora to szczegól-
ne święto. Święto ludzi star-
szych, którym należy się 
szacunek i uznanie za bezin-
teresowną miłość i mądrość, 
jakimi obdarowują młodsze 
pokolenia. 



www.gle24.plCzwartek, 30 stycznia 20206

Ogólnopolski Ranking Szpitali „Rzeczpo-
spolitej” Bezpieczny Szpital odbył się już po 
raz szesnasty. W tegorocznej edycji wzięły 
udział 202 szpitale. Baza łóżkowa szpitali, 
które wzięły udział w rankingu to 73.759 
szt., czyli 40% wszystkich (185,3 tys.) łóżek 
szpitalnych w Polsce. W tych właśnie pla-
cówkach odbywa się 59% wszystkich ho-
spitalizacji.
CMJ stworzyło dla potrzeb rankingu trzy 
kategorie oceny: zarządzanie, jakość i opie-
kę medyczną. Oceniane były m.in.: zarzą-
dzanie majątkiem oraz sytuacja finanso-
wa ocenianych jednostek, liczba i poziom 
kwalifikacji personelu, ale również kom-
fort pacjenta podczas pobytu w szpitalu.
Najwięcej, bo aż 410 punktów, można było 
uzyskać w grupie „opieka medyczna”. 360 
– to maksymalna punktacja w grupie „za-
rządzanie”, 230 pkt. można było uzyskać za 
„jakość”. W skali kraju, najlepszym szpi-
talem okazało się Centrum Onkologii im. 
prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgosz-
czy z dorobkiem 897,09 pkt. na 1000 moż-
liwych maksymalnie do uzyskania.
Szpital w Lęborku uplasował się na 54 

miejscu w kraju, wyprzedzając 148 uczest-
ników rankingu. W województwie pomor-
skim SPSZOZ zajął wysokie 5 miejsce, 
ustępując jedynie szpitalom w Miastku, 

Kościerzynie, „Copernicusowi” w Gdań-
sku i liderowi pomorskiej części rankin-
gu – Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjali-
stycznemu w Słupsku.

Lęborski szpital 
w pierwszej piątce!
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku uplasował się na 
piątym miejscu w województwie w 2019 roku. Ranking zorganizowało Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia wspólnie z „Rzeczpospolitą”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom SPS ZOZ Lębork, w imie-
niu Rycerzy Kolumba, w szpitalu pojawiło się 10 nowych 
wózków.

Rycerze Kolumba to świecka organizacja skupiająca wielu 
chętnych, gotowych do niesienia pomocy potrzebującym. 
W Polsce działa od roku 2006. Na terenie Lęborka funkcjo-
nuje w dwóch parafiach: Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski oraz Miłosierdzia Bożego.

Lębork. 10 wózków 
inwalidzkich 
dla pacjentów szpitala
O niezwykle dobroczynnej idei przekonali się pracowni-
cy i pacjenci lęborskiego szpitala.

domy pomocy społecznej podnoszą swoje standardy. 

Po kompleksowej termomodernizacji obiektów, przebu-
dowie ulegną dźwigi osobowe. Stosowne kwoty na ten 
cel zabezpieczył zarząd powiatu lęborskiego. Decyzję 
podjęto jednogłośnie.
Ogółem zarząd zabezpieczył w ramach środków z re-
zerwy ogólnej kwotę 207.900 zł. To tylko część środ-
ków, które trzeba wyłożyć na planowany zakres remon-
tów. W celu pozyskania pozostałych środków, do Urzę-
du Marszałkowskiego złożony został „Wniosek o dofi-
nansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze środków PEFRON dla DPS 1 i 
DPS 2”. Oznacza to, że o ostatecznym powodzeniu fi-
nansowania planowanych remontów, zdecyduje Zarząd 
Województwa Pomorskiego, przedzielając niezbędne 
dofinansowanie.

Dźwigi w obu obiektach, w obecnym stanie, nie są do-
stosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
w tym osób ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i 
słuchu. Aby dostosować oba urządzenia dźwigowe do 
wymaganych standardów, konieczna jest – w przypad-
ku DPS nr 1 – całkowita wymiana dźwigu na nowy. W 
przypadku DPS nr 2, zakres wymaganych robót, to peł-
na modernizacja dźwigu osobowego z 4 przystankami.
Dostosowanie urządzeń dźwigowych do wymaganych 
standardów stanowiłoby finalizację kompleksowej mo-
dernizacji obu obiektów, poprawiając komfort życia 
pensjonariuszy. Przypomnijmy, że prace termomoder-
nizacyjne, obniżające koszty utrzymania obiektów, po-
prawiające komfort termiczny pensjonariuszy oraz 
przywracające pierwotny stan wizerunkowy budynków, 
zakończyły się w 2018 roku. Możliwe były m.in. dzię-
ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach realizacji na obszarze Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork.

dpsy podnosZą 
standard

ZDJĘCIE: UG Cewice

Zakupiony sprzęt umożliwi zwięk-
szenie gotowości bojowej jednost-
ki. Ekwipunek o łącznej wartości 30 
207,00 zł składa się na:

sprzęt do działań w zakresie ra-•	
townictwa wodno – lodowego: 
pneumatyczne sanie ratowni-
cze wraz z osprzętem: kamizel-
ki asekuracyjne, rzutki ratow-
nicze, linki, lornetka, zestaw 
ABC,
sprzęt do działań ratowniczo – •	

gaśniczych: linka strażacka ZL 
30 – 2szt, kurtyna wodna 52 
z regulacją
ubrania sportowe, koszulki •	
i czapki dla Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej,
szarfy do sztandaru,•	
flagi,•	
buty oraz koszulki•	
wentylator oddymiający,•	
opryskiwacz plecakowy spali-•	
nowy Sthil
węże tłoczne W-52 – 7 sztuk•	

Nowy sprzęt na wyposażeniu OSP Łebunia
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni otrzymała nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych, które odbyły się od 
13 do 17 stycznia, Dom Kultu-
ry w Maszewie filia – GCK Ce-
wice przygotował ofertę skła-
dającą się z zajęć i spotkań o 
różnej tematyce. Dzieci i mło-
dzież miały możliwość uczest-
nictwa w zajęciach plastycz-
nych, w zabawach na dmu-
chańcach oraz w wieczornym 
seansie filmowym z dużą ilo-
ścią popcornu. Wszystkim 
uczestnikom ferii dopisywał 
dobry humor i nie opuszczał 
ich ani na moment. Czas spę-

dzony wspólnie z rówieśnika-
mi pozostanie na długo w na-
szej pamięci.

Drugi tydzień ferii to zajęcia 
integracyjne przygotowane 
przez Filię Biblioteki w Masze-
wie Lęborskim. W dniach od 
21 do 24 stycznia dzieci i mło-
dzież będą mogły wziąć udział 
zajęciach literacko – plastycz-
nych, w zabawach polegają-
cych na rozwiązywana zaga-
dek i rebusów oraz wspólnie 
spędzić czas przy grach plan-
szowych.

Ferie zimowe 
w Maszewie Lęborskim
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„Niebieski Skarb” podsumował rok 2019
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” podsumował rok pełen wyzwań. Członkowie zapowiadają, że przed nimi jeszcze wiele pracy. 

Dofinansowanych ponad tysiąc godzin specja-
listycznych zajęć dla osób z autyzmem, orga-
nizacja warsztatów i szkoleń, aktywna Grupa 
Wsparcia „Niebieska Dłoń”, skuteczna kampa-
nia 1% „Niebiescy Bohaterowie”, organizacja 
już po raz szósty Światowego Dnia Autyzmu 
w Powiecie Lęborskim, czy zajęć dla dzieci 
z autyzmem w ferie zimowe oraz wiele działań 
integrujących rodziny i środowisko dotknięte 
problemem autyzmu to najważniejsze z dzia-
łań podejmowanych przez Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebie-
ski Skarb” w roku 2019.

NajważNiejsze liczby

Dokładnie 607 godzin specjalistycznych zajęć 
dla osób z autyzmem sfinansowało w roku 2019 
Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” w ramach 
dwóch projektów „Autyzm nie jesteś sam” do-
finansowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, PFRON i Telewi-
zję Polską. Drugie tyle godzin zajęć sfinanso-
wano z 1% podatku i innych wpłat przekaza-
nych na „Niebieski Skarb”.
– Konkretna pomoc w sfinansowaniu zajęć te-
rapeutycznych i rehabilitacji dla dzieci i mło-
dzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to 
rzeczy, o które najczęściej pytają rodzice dzie-
ci z autyzmem. Ceny zajęć wciąż rosną, a bez-
płatna oferta publiczna jest na naszym terenie 
ograniczona i nie wystarczająca. W wielu przy-
padkach, gdyby nie nasze środki, dzieci i mło-
dzież z autyzmem pozbawione byłyby specjali-
stycznej rehabilitacji. Nie ma miesiąca, byśmy 
nie odebrali telefonu o nowym dziecku ze zdia-
gnozowanym autyzmem czy Zespołem Asper-
gera. Musimy walczyć, by przy pomocy specja-
listów dzieci, a potem dorośli były jak najbar-
dziej samodzielni – mówi prezes „Niebieskiego 
Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska. 
Od 2 i pół roku część działań terapeutycznych 
prowadzona jest w siedzibie Stowarzyszenia. 
Dla wysoko funkcjonujących uczniów z Zespo-
łem Aspergera zorganizowano zajęcia z socjo-
terapii. W cotygodniowych zajęciach w roku 
szkolnym 2018/2019 uczestniczy aktualnie 10 
osób (5 w grupie młodszej 9-12 lat i 5 w star-
szej 13-16 lat).
Na koniec roku 2019 pod opieką „Niebieskiego 
Skarbu” było 28 osób (głównie dzieci) z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu. Liczba człon-
ków Stowarzyszenia wynosi 60 osób.

 Druga eDycja 
„Niebieskich
 bohaterów”

Wymierne wsparcie finansowe w zakresie te-
rapii zapewniają środki pozyskane z 1%. Słu-
żyła temu druga odsłona kampanii „Niebiescy 
Bohaterowie”. Dzieci z „Niebieskiego Skarbu” 
uczestniczyły w profesjonalnej sesji fotogra-
ficznej w Studiu Małgorzaty Prochowskiej. 
Było to dla nich wielkie przeżycie. Codzien-
ne czynności, które nam przychodzą z łatwo-
ścią, dla nich często są wyzwaniem. Kampa-
nia miała zachęcić podatników do przekazy-
wania swojego 1%, by pomóc Niebieskim Bo-
haterom rozwijać swoje supermoce.
Powstała dedykowana strona interneto-
wa www.niebiescybohaterowie.pl do tego 
plakaty, ulotki, działania w internecie w tym 
spot o bohaterach nagrany przez rodziców. 
Do firm, instytucji wyruszył Ambasador 

Niebieskich Bohaterów, w którego wcielił się 
uczeń LO nr 1 w Lęborku, Konrad Bloch.
Na konto Stowarzyszenia z tytułu 1% 
z podatku za rok 2018 wpłynęło rekordowe 
49.463,30 zł.

wsparcie po DiagNozie
i Nie tylko

Wielkim kapitałem jest funkcjonująca przy 
Stowarzyszeniu Grupa Wsparcia „Niebieska 
Dłoń” dla Rodziców, Dziadków i Opiekunów 
osób z autyzmem oraz osób zawodowo zwią-
zanych z tą tematyką. W ramach comiesięcz-
nych spotkań (także w plenerze) uczestnicy 
grupy w 2019 roku zapoznali się m.in. z te-
matyką komunikacji w rodzinie oraz spotkali 
się z ciekawymi ludźmi, m.in. z adwokat Edy-
tą Wojciechowicz, która przedstawiła najważ-
niejsze zagadnienia z prawa rodzinnego, funk-
cjonowania mediatorów, alimentów, przemo-
cy rówieśniczej, czy prawa cywilnego. Ciekawe 
było spotkanie z Agnieszką Laskowską, autor-
ką pracy magisterskiej pt. „Dzieci z zaburze-
niami autystycznymi w środowisku szkolnym” 
w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. Praca oparta była na obserwacjach 
i rozmowach z trójką rodziców dzieci z auty-
zmem w wieku 8-11 lat w tym z dwoma mama-
mi z „Niebieskiego Skarbu”.
– Grupa Wsparcia to bardzo ciekawe i ciepłe 
spotkania, podczas których w gronie kilkuna-
stu osób, głównie pań, poznajemy nowe rze-
czy, dzielimy się troskami, sukcesami, wspól-
nie rozwiązujemy problemy. To także wiele na-
wiązanych przyjaźni osób z podobnymi pro-
blemami i wzajemne wspieranie się. W spotka-
niach szukamy także motywacji i pomysłów do 
działania. Bardzo nam zależy, by nasi człon-
kowie, a przede wszystkim rodzice zaangażo-
wali się w pomoc sobie i innym. Nasza orga-
nizacja ma charakter samopomocowy. Wszyst-
ko leży w naszych rękach, wszystko należy do 
nas – mówi Emilia Wolska, Wiceprezes Stowa-
rzyszenia. 

 
warsztatowo 
o aktywNości 

zawoDowej

W lutym w ramach projektu „Atlas Motywacji 
dla rodziców dzieci z autyzmem – z mapą ku 
aktywności” w siedzibie „Niebieskiego Skar-
bu” odbyły się 4 godzinne warsztaty dla 14 
osób, głównie rodziców dzieci i nastolatków 
z autyzmem. Poprowadziły je panie z Trójmia-
sta: Anna Kobiela-Kanaan – pedagog, filozof, 
specjalista ds. zarządzania zasobami ludzki-
mi, instruktor teatralny, trener, moderator de-
sign thinking, działaczka pozarządowa, mama 
6-letniego Wiktora z autyzmem oraz Anna 
Szczepkowska – trener, visual coach, rysow-
nik. W ramach spotkania uczestnicy korzysta-
jąc z kreatywnych metod w tym metafor roz-
mawiali, dyskutowali o aktywności zawodo-
wej opiekunów osób z autyzmem, wskazując 
na problemy systemowe, prawne, ale też na te 
ludzkie (brak pewności siebie, brak kwalifi-
kacji itp.). Za pomocą atrakcyjnych wizualnie 
map uczestnicy szukali pozytywów i zagrożeń 
w podejmowaniu przez rodziców decyzji o za-
przestaniu/przerwie w aktywności zawodowej 
oraz znalezieniu motywacji i pomocy w skon-
struowaniu planu powrotu do aktywności za-
wodowej.
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światowy Dzień autyzmu 
w powiecie lęborskim

Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim to duże wyda-
rzenie o uznanej marce na Pomorzu. W roku 2019 odbyło się ono 
w dniach 2-6 kwietnia. W tych dniach przez Lębork przeszedł duży, 
niebieski „Marsz dla Autyzmu”, a po nim w Sanktuarium św. Ja-
kuba Ap. odprawiona została msza św. dla osób z autyzmem i ich 
rodzin. W kinie „Fregata” bezpłatnie wyświetlono film dokumen-
talny „Portrety emocji”. Dużym zainteresowaniem cieszył się kon-
kurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam” oraz Konferencja dla nauczycieli i rodziców „Wspoma-
ganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”, połączona z kierma-
szem książek specjalistycznych. W konferencji w auli ZSM-I wzię-
ło udział aż 170 osób. To frekwencyjny rekord, pokazujący jak po-
trzebna jest ta wiedza i spotkania specjalistów w tematyce autyzmu. 
W ramach promocji Dni Autyzmu odbyło się kilka lekcji o autyzmie 
w szkołach i przedszkolach w powiecie lęborskim.

i komuNia św. Dla Dzieci z autyzmem

1 czerwca 2019 roku kilkoro podopiecznych stowarzyszenia uczest-
nictwo w wyjątkowej uroczystości komunijnej dla dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lę-
borku. Inicjatywa zorganizowania I Komunii Św. dla dzieci z au-
tyzmem po raz pierwszy pojawiła się w lutym 2018 roku, podczas 
spotkania Grupy Wsparcia „Niebieska Dłoń” z Panią Izabelą Bu-
gałą, katechetką ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Od września 2018 roku siedmiu uczniów z klas autystycznych Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku oraz trójka 
dzieci z innych szkół przygotowywała się w kościele i salce domu 
parafialnego do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej. Dzień 
przed uroczystością odbyła się spowiedź, w tym dla dzieci nie mó-
wiących. Sakrament Komunii Św. przyjęło 7 chłopców i 3 dziew-
czynki, także spoza Lęborka, piątka z nich to podopieczni Stowa-
rzyszenia „Niebieski Skarb”. Piękna uroczystość uwzględniająca wy-
magania i ograniczenia dzieci z autyzmem nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania katechetki z SOSW Izabeli Bugała, otwartości Oj-
ców Franciszkanów w tym proboszcza Romana Zioły i ojca Kamila 
Średnickiego, który z cierpliwością i wrażliwością przygotowywał 
dzieci do tego wyjątkowego dnia i poprowadził komunijną Mszę Św. 
Msza Komunijna dla dzieci z autyzmem to pierwsza tego typu ini-
cjatywa w naszym mieście.

Ferie Na Niebiesko 
i wycieczki

W ferie zimowe w siedzibie „Niebieskiego Skarbu” kilka razy w ty-
godniu organizowane były zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu i ich rodzin. W każdych zajęciach uczestniczyło po 
kilkanaście osób.
Nowe miejsca, doznanie, sytuacje dzieci z autyzmem doświadczały 
na wielu wyjazdach czy imprezach integracyjnych.
Wiele radości i wspomnień pozostało po testowaniu przez dzieci 
z autyzmem jeszcze przed oficjalnym otwarciem w styczniu 2019 
roku dużej sali zabaw Active Kids Madagaskar.

6 toN Nakrętek, 
jarmark i patroNat
 NaD „chrumakiem”

W 75 miejscach na terenie Pomorza trwa akcja zbierania nakrętek 
dla „Niebieskiego Skarbu”. Pozyskane w ten sposób środki wykorzy-
stywane są do ich statutowej działalności, głównie jako wkład wła-
sny w aplikowanych przez nich projektach. W roku 2019 udało się 
zebrać 6018 kg plastikowych nakrętek. Od wielu lat Stowarzyszenie 
uczestniczy także w Jarmarku św. Jakuba Ap. wystawiając stoisko 
z własnoręcznie wykonanymi wyrobami artystycznymi.
  
– We wrześniu pod naszym patronatem ukazała się książka „Jak 
zrozumieć Chrumaka i wejść do świata tych, którzy myślą inaczej”  
autorstwa pedagoga i socjoterapeuty Elżbiety Jodko-Kuli. Tytuł 
wydany przez Wydawnictwo Skrzat z Krakowa ukazuje rzeczywi-
stość oczami chłopca ze spektrum autyzmu. Bezpłatne egzempla-
rze książki przekazaliśmy m.in. do lęborskiej Filii Wojewódzkiej Bi-
blioteki Pedagogicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej czy biblio-
teki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku – 
mówi członek Stowarzyszenia.

Więcej o podejmowanych działaniach w roku 2019 i z lat wcze-
śniejszych w zakładce „sprawozdania” na stronie internetowej Sto-
warzyszenia www.niebieskiskarb.pl/sprawozdania

410 tys. 884 km to rewelacyjny wynik, który wszyscy 
uczestnicy sportowej zabawy zgromadzili w ubiegło-
rocznej edycji. To prawie powtórzony rezultat z pierw-
szej edycji, do której z ogromnym zapałem przystąpi-
li chodziarze, biegacze i rowerzyści. Wówczas zakła-
daliśmy jedynie skromne 100 tys. km do pokonania. 
Państwa zapał i zaangażowanie przerosły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, stąd też poprzeczka limi-
tu kilometrów powędrowała nieco wyżej. Do tej pory, 
dzięki współpracy z Partnerem akcji, firmą Farm Fri-
tes Poland S.A. i państwa zaangażowaniu w zdobywa-
niu kilometrów, udało się przekazać potrzebne do co-
dziennego funkcjonowania wózki inwalidzkie osobom 
potrzebującym z terenu powiatu lęborskiego. Tym ra-
zem, współpracujące z organizatorami Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie wskazało nowy cel zbiórki. Zdo-
bywamy kilometry, by potrzebującej osobie ufundować 
podnośnik transportowy i ssak medyczny.
W tegorocznej edycji utrzymujemy poprzeczkę limitu 
kilometrów na ubiegłorocznym poziomie 150 tys. km. 
Akcja „Powiat Lęborski. Z nami zdrowo i sportowo”, jak 
co roku, potrwa do 31 lipca. Wręczenie nagród dla naj-
aktywniejszych uczestników tej wspólnej sportowej 
zabawy odbędzie się w ostatni weekend wakacji, 29 
sierpnia, na scenie przy Placu Pokoju, podczas festynu 
na zakończenie lata.
Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji dla osób chcą-
cych uczestniczyć w finałowym podziale nagród dla 
najaktywniejszych uczestników, obowiązuje koniecz-
ność zarejestrowania się przez stronę Powiatu Lębor-
skiego w odpowiedniej zakładce oznaczonej logo akcji 
i wypełnieniu formularz umożliwiającego identyfikację 
uczestnika w chwili sporządzania podsumowania rezul-
tatów i wyłaniania zwycięzców. Chodzi o to, by organi-
zator w dniu zakończenia klasyfikacji miał dane kon-
taktowe umożliwiające zaproszenie laureatów na im-
prezę finałową. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa 
w rywalizacji z systemem nagradzania jest również za-
meldowanie na terenie powiatu lęborskiego. Szczegó-
łowy regulamin tegorocznej edycji imprezy dostępny 
będzie na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego.
Zachęcamy do wspólnej zabawy. Zróbmy wspólnie coś 
pożytecznego dla siebie i innych. Start edycji III „Po-
wiat Lęborski. Z nami zdrowo i sportowo” – 7 lute-
go (w piątek) o godz. 15.30. Inauguracyjne spotkanie 
uczestników odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu 
Lęborskiego w Starostwie Powiatowym.

rusZaMy Z trZEcią 
EdycJą akcJi „poWiat 
LęBorski - Z naMi ZdroWo 
i sportoWo”
W przyszłym tygodniu, 7 lutego b.r. wystartuje iii edycja 
imprezy „powiat Lęborski - Z nami zdrowo i sportowo. po 
ubiegłorocznym spektakularnym sukcesie, utrzymujemy 
poprzeczkę na tym samym wysokim poziomie. ponownie 
walczymy wspólnie o pokonanie dystansu 150 tys. km.
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To II etap inwestycji na ulicy łączącej dro-
gę krajową nr 6 (obwodnicę) z rejonem 
cmentarza.  Projekt zakłada zastąpienie 
płyt YOMB nawierzchnią asfaltową oraz 
częściowo wyznaczenie nowego przebie-
gu ulicy wzdłuż ogrodzenia firmy RO-
BEX. Nowe połączenie z ulicą Kaszubską 
usprawni ruch lokalny w tej części miasta.
W ramach drogowej inwestycji wzdłuż 680 
metrowej drogi wybudowana zostanie as-

faltowa ścieżka rowerowa o szerokości 
2 metrów, oświetlenie oraz parkingi na 
132 pojazdy. Zadanie pn. „Zwiększenie 
dostępności, bezpieczeństwa i płynności 
ruchu dojazdu z drogi nr 6 do drogi nr 
1330 g (do ul. Kaszubskiej) poprzez bu-
dowę II etapu ul. Majkowskiego w Lębor-
ku” wyceniono na 2 mln 580 tys. zł. Mia-
sto na przebudowę ulicy Majkowskiego 
pozyskało dotację z Funduszu Dróg Lo-

kalnych w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowalnych.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Przemysław Kozłowski 
z Gdańska. Zgodnie z umową ma ona być 
zakończona do 15 września 2020 roku. 
Obecnie trwają prace ziemne na nowym 
przebiegu drogi, budowany jest także 
przepust nad rzeką Świnuchą.

Nowe połączenie 
do Kaszubskiej
Na dobre ruszyła duża przebudowa ulicy Majkowskiego. 

Budowlane przedsięwzięcie, 
podobnie jak wszystkie po-
przednie miejskie inwesty-
cje mieszkaniowe otrzyma-
ło 35 procentowe dofinan-
sowanie z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Czterokondygnacyjny 
budynek pod numerem 50a 
ma być oddany do użytku do 
30 września 2020 roku.
W ramach budowy powstanie 
także podwórko z miejscami 
parkingowymi na 8 pojaz-
dów. Dwupokojowe miesz-
kania będą miały powierzch-
nię pomiędzy 30 a 32 m2. In-
westycje realizuje lęborska 
firma - Zakład Budowlany 
„Dzida-Zaręba”. Koszt to ok. 
1 mln 439 tys. zł z czego 35% 
kosztów kwalifikowanych 
pokryje dotacja.

Przy Stryjewskiego powstają 
mieszkania komunalne
Trwa budowa 8 mieszkań komunalnych przy ulicy Stryjewskiego.
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Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z kostki brukowej. Aby spo-
wolnić ruch pojazdów wybudowany będzie spowalniacz w formie 
wyniesienia (progu zwalniającego) na całej szerokości jezdni i o dłu-
gości 16,0 m. Zadanie będzie także obejmować budowę chodnika 
po prawej stronie jezdni o długości 293,0 m oraz po lewej stronie 
jezdni o długości 249,0 m. Ponadto zostanie zbudowana sieć kana-
lizacji deszczowej o długości 454 m oraz zamontowana jedna lam-
pa uliczna.

Przebudowa ma zakończyć się do 15 czerwca.

Bukowina. Droga 
w końcu w budowie
Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 403 m, 
prowadzący od skrzyżowania przy boisku w Bukowinie 
w stronę Niepoczołowic.

ZDJĘCIE: UG Cewice

Za kilka dni rozpocznie się budowa nowego budynku komu-
nalnego przy ulicy grunwaldzkiej. 

Czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek 
stanie na działce miasta przy budynku Grunwaldzka nr 
17. Nowy budynek składać się będzie z 12 mieszkań o po-
wierzchni od 29 do 44 m2. Te na parterze przystosowane 
będą dla osób z niepełnosprawnością.

Budowlane przedsięwzięcie, podobnie jak obecnie po-
wstające budynki komunalne przy ul. Stryjewskiego i Ło-
kietka otrzymało 35 procentowe dofinansowanie z Fun-
duszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwesty-
cję realizuje lęborska firma - Zakład Budowlany „Dzida-
Zaręba”. Koszt to ok. 2 mln 25 tys. zł z czego 35% kosztów 
kwalifikowanych pokryje dotacja. Termin oddania budyn-
ku do użytku wyznaczono na 31 stycznia 2021 roku.

prZy grunWaLdZkiEJ 
staniE cZtEro-
kondygnacyJny 
BudynEk koMunaLny
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W spotkaniu uczestniczyło około 
100 osób. Wśród nich znaleźli się 
głownie przedstawiciele zrzeszo-
nych w ZGP samorządów, ale też 
goście z Sejmu,Senatu RP, służby 
mundurowe, starostowie. Wyda-
rzenie rozpoczęło się od przywi-

tania gości. Potem krótki występ 
artystyczny zaprezentowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Tucho-
miu. Przedstawienie młodych ak-
torów zawierało akcenty muzycz-
ne, kaszubskie i przede wszystkim 
humorystyczne.

Chwilę później głos zabrał je-
den z  gospodarzy wydarzenia, 
Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski. W skrócie 
opowiedział o charakterystyce 
gminy, przedstawił też najważ-
niejsze założenia budżetowe na 

ten rok. O działalności Związku 
Gmin Pomorskich opowiedzie-
li Prezes Zarządu Błażej Konkol 
oraz Wiceprezes Andrzej Pol-
lak. Prezesi podsumowali mija-
jący rok oraz przedstawili waż-
niejsze zadania Związku na rok 
2020.

Związek Gmin Pomorskich po-
wstał z inicjatywy 10 przedsta-
wicieli samorządów gminnych, 
w 1992 roku, pod nazwą Po-
morskie Stowarzyszenie Gmin 
Wiejskich, jako efekt zapotrze-
bowania na wspólne działa-
nia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich województwa pomor-
skiego. Po 27 latach działalności 
Związek Gmin Pomorskich jest 
najstarszą i największą w woje-
wództwie pomorskim korpora-
cją zrzeszającą jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz jedną 
z największych w kraju. Obec-
nie, zrzesza 91 gmin wiejskich, 
miejsko–wiejskich i miejskich, 
a podejmowane przez organiza-
cję inicjatywy mają przełożenie 
na jakość życia ponad 800 000 
mieszkańców.

Spotkanie noworoczne członków 
Związku Gmin Pomorskich
10 stycznia 2020r. w gminie Żukowo w Kaszubskiej Restauracji Regionalnej MULK w Miszewku odbyło się noworoczne spotkanie człon-
ków Związku Gmin Pomorskich, w którym uczestniczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka.
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W dniach 20 – 24.01.2020 roku harcerze z 1 Drużyny Har-
cerskiej im. Morskiej Jednostki Rakietowej działającej 
przy Szkole Podstawowej w Przerytem gościli zaprzy-
jaźnione drużyny z Hufca ZHP Braniewo  – 1 GHDP im. S. 
Batorego oraz 11 GDSH „Melcekuke”. Inspiracją do tego-
rocznego  biwaku była „Odyseja Umysłów”, która uczy 
młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich 
radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania 
tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe.

Przez ten tydzień świetnie się bawiliśmy rozwijając swo-
ją kreatywność tworząc przedstawienia teatralne, budując 
konstrukcje z patyczków od lodów czy rozwiązując zagad-
ki logiczne w licznych grach terenowych. Wzięliśmy udział 
w zajęciach z robotyki i bawiliśmy się w escape roomie.

Nie zabrakło także elementów poznawania regionu i kultu-
ry Kaszub. Odwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku oraz weszliśmy na najwyższy szczyt – 
Wieżycę oraz znajdującą się tam wieżę widokową.
Ostatni biwakowy wieczór to moment szczególny dla na-
szej drużyny gdyż obchodziliśmy swoje drugie urodziny. 
Był to też czas szczególnie wyjątkowy dla trójki naszych 
nowych harcerzy, którzy złożyli swoje Przyrzeczenie Har-
cerskie. Nie zabrakło urodzinowego tortu i prezentów.

Szczególnie chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor SP 
w Przerytem –  Aleksandrze Klein oraz wszystkim pracow-
nikom szkoły za pomoc i zaangażowanie w to przedsię-
wzięcie. Dziękujemy także Panu Andrzejowi Długiemu, Kie-
rownikowi Klubu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemiro-
wicach za wsparcie i życzliwość.

Biwak został dofinansowany w ramach projektu „Otwiera-
my horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka 
i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie pla-
cówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”.

BiWak „odysEJa uMysłóW”
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W minionym roku mieszkańcy powiatu lę-
borskiego na elektronicznej mapie 1225 
razy poinformowali o miejscach, w których 
dochodzi do różnego rodzaju nieprawidło-
wości. Każde z nich zostało zweryfikowane 
przez lęborskich funkcjonariuszy policji, 
979 zgłoszeń zostało potwierdzonych.
Tak duża ilość informacji o zagrożeniach 
świadczy o większej świadomości miesz-
kańców oraz tego, że wyrażają chęć do 
uczestniczenia w poprawie bezpieczeństwa 
w otoczeniu, w którym przebywają.
Liczba zgłoszeń wzrosła o 745 w stosunku 
do roku 2018. Do zwiększenia zaintereso-
waniem Krajową Mapą Zagrożeń, z pew-
nością przyczyniły się organizowane z lo-
kalną społecznością debaty oraz spotkania 
z dzielnicowymi. W czasie trwania spotkań 
funkcjonariusze zwracali uwagę na to na-
rzędzie, które jest sposobem na wskazanie 
przez mieszkańców miejsc, w których za-
uważają niepokojące sygnały. Po naniesie-
niu takiego zagrożenia na mapie, policjan-
ci kilka razy sprawdzają wskazany obszar, 
żeby potwierdzić wiarygodność.
W 2019 roku największym współczynni-
kiem potwierdzenia okazały się miejsca, 
w których przekraczano dozwoloną pręd-
kość. Takich przypadków zgłoszono, aż 
806, a policjanci potwierdzili 757. Kolej-
nym najczęstszym zgłoszeniem było spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwolo-
nych – 164 przypadki, 112 potwierdzonych. 
Równie często sygnalizowano sytuacje, 
w których dochodziło do nieprawidłowego 
parkowania, potwierdzono 78 zgłoszeń. Na 
liście znajduje się również wzmianka o dzi-
kim wysypisku śmieci, ku zaskoczeniu po-
jawiło się tylko 10 zgłoszeń, natomiast poli-
cjanci odnotowali 26 przypadków i natych-
miast skierowali wnioski do zarządców te-
renu o sprzątniecie wskazanego obszaru.
Krajowa Mapa Zagrożeń została wzboga-
cona o nową, przełomową funkcję – zgło-
szenie osoby bezdomnej, wymagającej po-
mocy. Jest to element, który z pewnością 

wpłynie na realne zagrożenie zdrowia lub 
życia drugiego człowieka. W powiecie lę-
borskim odnotowano 6 takich przypadków, 
potwierdzono 1. W takiej sytuacji policjan-
ci natychmiast informują osobę potrzebu-
jącą pomocy o możliwościach i formach 
skorzystania z niej na terenie naszego po-
wiatu. Taką informację przekazują również 
do instytucji pomocowych znajdujących się 
na terenie powiatu.

Policjanci z Lęborka dziękują mieszkań-
com powiatu za korzystanie z KMZB, co 
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na 
terenie naszego powiatu i proszą o odpo-
wiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pa-
miętajmy, że każde naniesione na mapę za-
grożenie wywołuje odpowiednią reakcję 
policji – mówi asp. sztab. Magdalena Zielke 
z KPP w Lęborku.

Podsumowanie Krajowej 
Mapy Zagrożeń w Lęborku
Funkcjonariusze z lęborskiej policji podsumowali zgłoszenia mieszkańców związane 
z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku.

W lęborskiej komendzie policji odbyła się roczna odprawa 
z udziałem i Zastępcy komendanta Wojewódzkiego poli-
cji w gdańsku, insp. krzysztofa kozelana. podczas odpra-
wy podsumowano i omówiono pracę lęborskich policjan-
tów w 2019 roku.
 
Lęborscy policjanci i pracownicy Policji gościli I Za-
stępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, 
insp. Krzysztofa Kozelana, który uczestniczył w od-
prawie rocznej lęborskiego garnizonu. Komendant Po-
wiatowy Policji w Lęborku, kom. Mariusz Mejer omówił 
całoroczną pracę poszczególnych komórek organiza-
cyjnych. Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku 
czynności dochodzeniowo-śledcze, liczne akcje i dzia-
łania funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, 
organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, dzia-
łania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w te-
renie służb patrolowych i dzielnicowych sprawiły, że 
miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zosta-
ły ocenione bardzo pozytywnie. Komendant złożył rów-
nież podziękowania wszystkim policjantom i pracowni-
kom Policji za zeszłoroczną pracę i zaangażowanie w 
wykonywanie obowiązków służbowych.

Służba lęborskich policjantów miała też niewymierny 
czynnik, jakim były działania prewencyjne i profilak-
tyczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu lęborskiego. Mundurowi w 2019 r. 
uczestniczyli łącznie w 8 debatach społecznych, któ-
rych tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 
Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców 
informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowa-
ne oraz uwzględnione w codziennej służbie. Szczegól-
ny nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkań-
ców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej sku-
tecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa. Takim skutecznym narzędziem do 
osiągnięcia tego celu okazała się Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku za jej pośrednictwem 
mieszkańcy powiatu wskazali na mapie aż 1225 zagro-
żenia. Zostały one zweryfikowane i uwzględnione w 
trakcie codziennych patroli.
Ponadto policjanci przez cały rok prowadzili szereg ak-
cji na drogach, które pozwoliły na poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. W 2019 roku na terenie powia-
tu lęborskiego policjanci wyeliminowali z ruchu drogo-
wego 154 nietrzeźwych kierujących pojazdami i prze-
prowadzili 23.655 badań na zawartość alkoholu. Funk-
cjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 105 praw 
jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabu-
dowanym oraz zatrzymali fakultatywnie 30 praw jazdy 
m.in. w takich przypadkach jak: zagrożenie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym czy niestosowanie się do zna-
ku, sygnału lub poleceń w ruchu drogowym.
W minionym roku na terenie powiatu lęborskiego o 107 
zdarzeń zmalała liczba najbardziej uciążliwych społecz-
nie przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła 44,02%. 
Wykrywalność rozbojów oraz uszkodzeń ciała ukształ-
towała się na bardzo wysokim poziomie kolejno ponad 
88% i 82%. Zmalała również liczba kradzieży z włama-
niem, a wykrywalność w tej kategorii wyniosła blisko 
50%. Na przestrzeni ubiegłego roku policjanci z lębor-
skiej komendy zabezpieczyli również ponad 4,5 kilogra-
ma środków odurzających, wśród których była między 
innymi amfetamina, marihuana oraz haszysz.

Podsumowując odprawę, I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie ocenił pracę 
lęborskich policjantów, podziękował im za dotychcza-
sową służbę, a następnie przedstawił kierunki i priory-
tety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w 2020 roku.

poLicJanci 
podsuMoWaLi rok

Policjanci co roku w ramach działań 
„Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpiecz-
na Droga Do Szkoły” spotykają się 
z najmłodszymi użytkownikami dróg. 
W trakcie spotkań policjanci zajmują-
cy się profilaktyką społeczną prezen-
tują dzieciom technikę przejścia przez 
jezdnię oraz uczulają na sytuacje, któ-
re pomimo szeroko poruszanej, rów-
nież w mediach tematyki zdarzają się 
na drogach i dochodzi do nieprzy-
jemnych w skutkach zdarzeń. W trak-
cie trwania ferii zimowych policjanci 
w trakcie spotkań również poruszali 
tematykę ruchu drogowego, ale rów-
nież bezpieczeństwo dzieci w trakcie 
zabaw zimowych. Mundurowi pod-

czas spotkań z dziećmi rozmawiali jak 
bezpiecznie spędzić czas wolny od na-
uki by później całym i zdrowym wró-
cić do szkoły.

Dzieci zawsze chętnie uczestniczą w ta-
kich spotkaniach a ich wiedza i umie-
jętności coraz bardziej cieszą poli-
cjantów, gdyż z roku na rok ich świa-
domość jest coraz większa. W trak-
cie takich spotkań w roku szkolnym 
2019/2020 najmłodsi zostali wyposa-
żenia w elementy odblaskowe przeka-
zane przez firmę NFM w Lęborku. Po-
licjanci dziękują za pomoc w bardzo 
ważnym aspekcie bezpieczeństwa ja-
kim jest bezpieczeństwo dzieci.

Policjanci na spotkaniach profilaktycznych z dziećmi
Policjanci z lęborskiej komendy przez cały rok spotykają się z najmłodszymi, aby edukować ich w wielu dziedzinach bezpieczeństwa. Jednym z najważ-
niejszych aspektów spotkań jest przede wszystkim uruchomienie w najmłodszych instynktu bezpiecznego zachowania w zakresie ruchu drogowego. 
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„Zima lubi dzieci najbardziej na świecie” – 
śpiewa Anna Jurksztowicz. Jednak co zro-
bić, jeśli w tym roku zima nie zechce nas 
odwiedzić? Dzieci nie znoszą nudy, więc w 
długie zimowe wieczory warto sprawić im 
jakąś ciekawą rozrywkę. Poniżej przedsta-
wiamy kilka sposobów na miłe spędzenie 
czasu z pociechami, gdy pogoda nie pozwa-
la nam na zimowe szaleństwa.

1. Wyjście na łyżwy – wiele miejsc w zimo-
wym okresie oferuje możliwość jazdy na 
łyżwach, nawet, jeśli pogoda pozornie na 
to nie pozwala. Sztuczne lodowisko może-
my znaleźć m.in. w Lęborku przy Pl. Pia-
stowskim.

2. Pieczenie pierników – w okresie przed-
świątecznym to doskonała forma na spę-
dzenie wolnego czasu z dziećmi. Pociechy 
będą czerpały z tego wiele radości, a gdy 
zobaczą efekty swojej pracy z pewnością 
będą zadowolone i zjedzą wypieki z więk-
szym smakiem.

3. Maraton bajkowy – można go zorganizo-
wać na dwa sposoby – w formie oglądania 
lub czytania. Warto wybrać coś związanego 

z zimowym okresem, aby choć przez chwilę 
poczuć namiastkę tego mroźnego czasu.

4. Domowe eksperymenty – czyli połącze-
nie przyjemnego z pożytecznym. W In-
ternecie z łatwością znajdziemy przykłady 
eksperymentów, które bez problemu wyko-
namy z dziećmi w domu.

5. Budowa karmnika dla ptaków – taka ak-

tywność niesie za sobą wiele korzyści. Maj-
sterkowanie przyniesie dzieciom mnóstwo 
radości, a po zakończonej pracy będą mo-
gły one obserwować życie ptaków i przy 
okazji nakarmić je w trudnym dla nich 
okresie.

Sposobów na spędzenie zimowego czasu 
bez udziału śniegu jest mnóstwo, ogranicza 
nas jedynie nasza wyobraźnia.

Zima bez śniegu wcale 
nie musi być nudna
Okres zimowy kojarzy się najmłodszym z bitwami na śnieżki i lepieniem bałwanów. Co zrobić, 
jeśli za oknem zamiast śniegu mamy szarugę?

specjalnie przygotowane oferty turystyczne w ob-
niżonych o 50% cenach – brzmi jak marzenie?

Dzięki Ministerstwu Rozwoju oraz Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej dwa razy do roku staje się ono rzeczywisto-
ścią. Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ 
CENY to kampania skierowana zarówno do branży tury-
stycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkry-
wać piękno naszego kraju w korzystnych cenach.
Dla branży to świetna okazja do promocji swoich ofert, rów-
nież poza głównym sezonem turystycznym. Ogólnopolska 
kampania promocyjna, zwiększenie liczby gości i reklama 
własnych usług – to efekty, obok których nie można przejść 
obojętnie. Zadowolenie partnerów i wrażenia turystów z sze-
ściu dotychczasowych edycji są tego najlepszym dowodem.

naBór partnEróW 
do WiosEnnEJ akcJi 
„WEEkEnd Za pół cEny”
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w godzinach popołudnio-
wych 9 stycznia w lęborku 
doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. 

9 stycznia po godzinie 15:00 na Al. 
Wolności w Lęborku doszło do zderze-
nia dwóch samochodów osobowych. 
Ze wstępnych informacji wynika, że 
kierująca peugeotem kobieta wymusiła 
pierwszeństwo na prawidłowo jadącym 
volkswagenie bora.
Zdarzenie spowodowało duże utrudnie-
nia ruchu w mieście. Na szczęście jednak 
nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Lębork. Zderzenie dwóch 
osobówek na Al. Wolności

Do zderzenia dwóch pojazdów doszło 10 stycznia na ul. Waryńskie-
go w Lęborku. 10 stycznia około godziny 20:40 na skrzyżowaniu ulic 
Waryńskiego i Placu Spółdzielczym doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem 2 pojazdów. Kierujący fiatem wymusił pierwszeństwo 
przejazdu na prawidłowo jadącym oplu. Po zderzeniu samochodów, 
sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak zostaliśmy poinformo-
wani, nikt nie odniósł obrażeń.

Wymusił pierwszeństwo 
i uciekł z miejsca zdarzenia

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dziś 
na ul. kossaka w lęborku. ucierpiał przechodzień. 
13 stycznia około godziny 14:00 na ul. Kossaka w Lęborku doszło do tragicz-
nego w skutkach zdarzenia. Tam kierująca busem marki Renault wymusiła 
pierwszeństwo na prawidłowo jadącej fiatem punto. Ta z kolei, chcąc unik-
nąć kolizji, odbiła w lewo – tym samym wjeżdżając na chodnik i potrącając 
przechodzącą kobietę.
Piesza została przetransportowana do szpitala. Na tą chwilę jej stan jest 
nieznany.

Fiat wjechał 
na chodnik 
i potrącił kobietę

18 stycznia na trasie Siemirowice – Pieski (pow. lęborski) doszło do wy-
padku drogowego. 18 stycznia około godz. 19:00 na trasie Siemirowice 
– Pieski potrącono pieszego. Ze wstępnych informacji wynika, że naj-
prawdopodobniej mężczyzna sam wtargnął na jezdnię. Został potrącony 
przez samochód osobowy marki Seat.
Droga przez kilka godzin była zablokowana. Pomimo reanimacji pieszego 
nie udało się uratować.

Pieszy wtargnął na jezdnię? 
Wypadek na trasie 
Siemirowice – Pieski

Funkcjonariusze lębor-
skiej policji 6 stycznia 
2018 roku odnaleźli 
zwłoki nieznanego 
mężczyzny. Do dzisiaj nie 
udało się ich zidentyfi-
kować. 

Zwłoki zostały zlokalizo-
wane w okolicy rampy 
kolejowej przy ulicy 
Dworskiej w Lęborku. 
Mężczyzna był ubrany 
w zapinaną na zamek 
kurtkę koloru zielonego, 
sweter koloru szarego, 
ciemne prążkowane 
sztruksowe spodnie 
z brązowym paskiem 
z klamrą i sportowe buty 
koloru jasnobrązowego 
z żółtą cholewką. Cechą 
charakterystyczną jest 
tatuaż na lewym przed-
ramieniu z wizerunkiem 
trzech górskich szczytów 
z krzyżem na wierzchoł-
ku środkowego szczytu 
i widocznym pod tymi 
szczytami napisem „love”. 
Mężczyzna nie miał przy 
sobie żadnego dokumen-
tu tożsamości. Ogólny 
wygląd i stan zwłok su-
gerował, że zmarły mógł 
być osobą bezdomną.

W przypadku posiadania 
jakichkolwiek informacji 
mogących przyczynić się 
do ustalenia tożsamości 
osoby, proszę o kontakt 
z Komendą Powiatową 
Policji w Lęborku – ape-
luje asp.sztab. Magdale-
na Zielke.

Policja prosi 
o pomoc 
w identyfikacji 
denata 

Dziś, 27 stycznia policjanci z Łeby przyjęli zawiadomienie od 
burmistrza miasta o zdarzeniu, do jakiego doszło w minio-
ny piątek w jednym ze sklepów. Z informacji przekazanych 
policjantom wynikało, że do zawiadamiającego w trakcie 
zakupów podszedł mężczyzna, który trzymał w ręku nóż. 
Mężczyzna ten dotknął narzędziem samorządowca i następ-
nie wyszedł ze sklepu.

Śledczy zabezpieczali materiał dowodowy na miejscu 
zdarzenia w postaci zapisu z kilkunastu kamer monitoringu. 
Funkcjonariusze zbierali także informacje w okolicy miejsca 
zdarzenia. Działania policjantów doprowadziły do zatrzyma-
nia mężczyzny, który miał dokonać tego czynu, a następnie 
przewieźli 40-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego do 
komendy. W jego samochodzie mundurowi znaleźli nóż, 
został zabezpieczony do tej sprawy. Zebrany przez mundu-
rowych materiał dowodowy jest teraz poddawany szczegó-
łowej analizie.

Napaść z nożem w ręku 
na burmistrza Łeby
lęborscy policjanci zatrzymali 40-latka, który 
groził w sklepie nożem jednemu z samorządow-
ców z powiatu lęborskiego.



NIERUCHOMOŚCI

WynaJMę

odnaJMę kwaterę dla pracowników firm, dobra 
lokalizacja, tel. 781 426 010

pokóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709

kupię

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

kupię mieszkanie, zadłużone, z komornikiem, do re-
montu, z lokatorem, szybka gotówka, tel. 791 715 131

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie i okoli-
cach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprZEdaM

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

skoda 105S, 38 lat, iGaS (BRC) cytryna, cena 1666 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

JaWa typ 220, 1977 farbig Blau-Zitrone, 2T, 2 os. OC, 
cena 4300, Tczew, tel. 574 797 077

kupię
kupię Suzuki GSF600, Honda CB450S/500, Tczew, 
tel. 574 797 077

skup aut za gotówkę, w trójmieście i okolicach tel. 
507 741 990

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

sEx-sex-sex to lubię, gorąca blondi, pozna panów spon-
sorów, tel. 514 120 213

RÓŻNE
sprZEdaM drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

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

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

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

sianokisZonka w balotach, 120x120, sucha, 80zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

sprZEdaM kanapę, 140x200, brązowa, trzy jasne 
poduszki, b. dobry stan, 700 zł, tel. 503 300 245

sprZEdaM lodówkę, żelazko, ekspres, chodnik 6x1 
m, tel. 576 204 945

siEWnik konny przystosowany do ciągnięcia trak-
torem 17 pip 580 zł, tel. 600 667 860

pług 4 skibowy, stan dobry, cena 1500 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

sprZEdaM 2 spiningi Mikado, Sicario, stan bardzo 
dobry, 150 zł/szt, tel. 516 603 723

sprZEdaM łóżko do sypialni 190x220 cm, z stolicz-
kami nocnymi, Linia, 800 zł, tel. 503 923 874

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprZEdaM lodówkę, dwudrzwiową, typ daewoo, 
cena do uzgodnienia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54
sprZEdaM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą 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 osobowy, 
tel. 607 291 564
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
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16 stycznia po służbie st. sierż. Marcin 
Gontrek, który na co dzień pracuje 
w Wydziale Ruchu Drogowego KPP 
Lębork, w trakcie spaceru nad mo-
rzem usłyszał jak z pobliskiego lokalu 
gastronomicznego dochodzi skomlenie 
psa. Policjant podszedł i zajrzał przez 
szybę do wnętrza. Zobaczył psa rasy 
husky, którego łapy i głowa zakleszczo-
ne były w żeliwnym stojaku na rowery. 
Pies wyglądał na bardzo osłabionego, 
nie reagował na słowa policjanta, był 
wychudzony i wycieńczony. Policjant 
przez szczelinę dostał się do środka 
i oswobodził go. Następnie wyniósł psa 
na zewnątrz, gdyż nie był on w stanie 
poruszać się o własnych siłach. Był 
wystraszony, ale ufny w stosunku do 

policjanta. Funkcjonariusz przeniósł go 
do swojego samochodu i okrył kocem. 
Następnie zorganizował pomoc m.in. od 
pracowników urzędu gminy w Kroko-
wej. Pies szybko trafił do weterynarza.
Teraz policjanci będą ustalać, czy pies 
sam utknął w stojaku, czy mogło dojść 
do wykroczenia. Znęcanie nad zwierzę-
tami jest przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do lat 3. 
W szczególnie okrutnych przypadkach 
grozi od 3 miesięcy do lat 5.
 
Reakcja funkcjonariusza z pewnością 
uratowała życie psa. Trafił on pod opie-
kę pracowników schroniska dla zwie-
rząt, którzy zaopiekują się nim do czasu 
zgłoszenia się jego właściciela.

Pies utknął w stojaku 
na rowery. Uratował 
go policjant
policjant usłyszał głośne skomlenie psa, które docho-
dziło z nieczynnego po sezonie lokalu gastronomicz-
nego. okazało się, że w środku rzeczywiście jest pies, 
uwięziony w stojaku na rowery. 

Miał prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pijany obywatel 
Niemiec uderzył dziś w latarnię. Do zdarzenia drogowego doszło 19 stycznia w go-
dzinach porannych w miejscowości Pogorzelice (gm. Nowa Wieś Lęborska). Tam 
obywatel Niemiec stracił panowanie nad kierownicą, po czym zjechał z drogi i ude-
rzył w latarnię. Po zderzeniu jej stan wskazywał na to, że w każdej chwili mogła 
zawalić się na jezdnię. Ruch był więc zablokowany.Badanie alkomatem wykazało 
u kierowcy 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pogorzelice. Pijany obywatel 
Niemiec „skosił” latarnię

Chcesz 

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



www.gle24.plCzwartek, 30 stycznia 202016

5 stycznia 2020 roku w Gdańsku miało miej-
sce noworoczne spotkanie Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. W czasie uroczystości Mariusz 
Tkaczyk otrzymał z rąk prezesa PoMZPN Ra-
dosława Michalskiego Brązowy Medal Polskie-
go Związku Piłki Nożnej za „wybitne osiągnię-
cia w rozwoju piłki nożnej”. Medal podpisany 
przez Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka i Sekre-
tarza Generalnego Macieja Sawickiego był naj-
wyższym odznaczeniem wręczanym w tym dniu 
w Gdańsku.
 
Wydarzenie jest niejako ukoronowaniem kilku-
dziesięciu lat działalności Mariusza Tkaczyka 
w strukturach Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej oraz Pogoni Lębork, z którą oficjalnie jest 
związany od 2 kwietnia 1991 roku. Wyróżniony 
przez 3 kadencje pełnił funkcję Przewodniczące-
go Związkowej Komisji Odwoławczej. Zgodnie 
z regulaminem nadawania medalu „Za wybit-
ne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej” mogą go 
otrzymać tylko te osoby fizyczne, które uprzed-
nio zostały wyróżnione złotą honorową odznaką 
PZPN i wykazały się minimum 30 – letnią dzia-
łalnością na rzecz piłki nożnej.

„Widzę, że święta się nie udały, bo nikt 
nie przytył” – takimi słowami zostali po-
witani zawodnicy przez trenera. Walde-
mar Walkusz na pierwszym stycznio-
wym treningu przygotowywał seniorów 
Pogoni do rundy rewanżowej w IV lidze. 
W pierwszych zajęciach uczestniczyło kilku-
nastu graczy, w tym powracający po kontuzji 
młodzieżowiec Filip Krefft, wyróżniający się 

junior z rocznika 2003 Franciszek Stenka oraz 
młody zawodnik z Białorusi. Całości przy-
glądał się zmagający się z lekkimi problema-
mi zdrowotnymi, Łukasz Kwaśnik, który do 
treningów ma być gotowy pod koniec stycz-
nia. Zabrakło m.in. Jakuba Michora, który po 
rundzie jesiennej zrezygnował z gry w Pogoni. 
Trener drużyny przedstawił piłkarzom plan 
na najbliższe tygodnie. Następny trening za-

planowano na czwartek, w sobotę druży-
na biegnie w tzw. „teren”. 18 stycznia rozpo-
czyna się tygodniowe zgrupowanie na ba-
zie Szkoły Podstawowej nr 4. Po obozie cykl 
sparingów. W zimowych przygotowaniach 
Pogoń zagra m.in. z liderem IV ligi GKS-em 
Przodkowo, a także ze Stolemem Gniewino, 
Wikędem Luzino, czy na wyjeździe z trzecio-
ligowym Bałtykiem Gdynia.

WykaZ giEr kontroLnych 
sEnioróW pogoni LęBork 
[ZiMa 2020]:
25 stycznia 2020 (sobota), godz. 12
Pogoń Lębork – Wikęd Luzino (IV liga)
 
1 lutego 2020 (sobota)
wolny termin
 
5 lutego 2020 (środa), godz. 18
Pogoń Lębork – GKS Przodkowo (IV liga)
 
9 lutego 2020 (niedziela), godz. 12
Pogoń Lębork – KS Chwaszczyno (A-klasa Gdańsk)
 
15 lutego 2020 (sobota)
wolny termin
 
22 lutego 2020 (sobota), godz. 12
Pogoń Lębork – Stolem Gniewino (IV liga)
 
29 lutego 2020 (sobota), godz. 12
Bałtyk Gdynia (III liga) – Pogoń Lębork
 
1 marca 2020 (niedziela), godz. 13
Pogoń Lębork – Sparta Sycewice (V liga)

Seniorzy Pogoni Lębork 
wznowili treningi
7 stycznia, punktualnie o 18.30 Waldemar Walkusz przeprowadził pierwszy w tym roku 
trening piłkarzy Pogoni Lębork.

Prezes Pogoni Lębork z wysokim 
odznaczeniem PZPN
Mariusz Tkaczyk – prezes Pogoni Lębork został pierwszą osobą w Lęborku, którą wyróżniono 
wysokim związkowym odznaczeniem. 

 drużyna seniorów z pogoni Lębork pracuje 
nad formą. W sobotę, 18 stycznia zawodnicy 
rozpoczęli prawie tygodniowe zimowe zgru-
powanie. obóz stał się tradycyjnym wyda-
rzeniem, które upływa pod znakiem ciężkiej 
pracy, ale również integracji.

Drużyna ma do dyspozycji salę sporto-
wa, siłownię, „Orliki”, lekkoatletyczną bież-
nię i pełnowymiarowe sztuczne boisko na 
stadionie. Tradycyjnie trener Waldemar 
Walkusz na miejsce do treningów wybrał 
Park Chrobrego z najdłuższymi schodami 
w mieście – pod Wieżą Ciśnień.
Po wysiłku zawodnicy mogą zregenerować 

siły w saunie, sali telewizyjnej, przy sto-
le do pingponga czy też piłkarzykach. Jak 
pokazują wcześniejsze wyjazdy, popular-
nością będą się również cieszyły łóżka.
W pierwszym dniu zespół o godzinie 17:00 
zaliczył jednostkę treningową na stadio-
nie, a o godz. 20:00 udał się na siłownię 
i salę sportową. W niedzielę na zawod-
ników czekał poranny trening biegowy 
w Parku Chrobrego, po obiedzie stadion, 
a wieczorem siłownia i sala sportowa.
W obozie uczestniczy liczna grupa mło-
dych zawodników z juniorów młodszych 
rocznika 2003 i 2004.

sEniorZy pogoni na ZiMoWyM oBoZiE
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