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#zostanwdomu

Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sani-
tarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny 
respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powin-
ny przebywać w wyznaczonym miejscu, z dnia na dzień rośnie.

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco
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Lęborski Węzeł 
PrzesiadkoWy W budoWie

Urząd Miasta Lęborka poinfor-
mował o rozpoczętej inwestycji 
drogowej w artykule „Walce dro-
gowe przed dworcem PKP”.

str. 5

Pamięci 
„Żołnierzom WykLętym”

Po raz dziesiąty 1 marca w Lębor-
ku jak i całej Polsce obchodzony 
był Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. W tym dniu 
w kościele pw. Miłosierdzia Boże-
go odprawiona została Msza Św.

str. 6

„rozWój i kWaLifikacje”

W dniu 10 marca 2020 r. w Sali 
Konferencyjno-Bankietowej „Ar-
kada” przy ul. Bolesława Krzywo-
ustego w Lęborku odbyło się spo-
tkanie z pracodawcami w ramach 
cyklu „Rozwój i kwalifikacje”.
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W targach uczestniczyło oko-
ło 250 podmiotów nie tylko 
z kraju, ale też ze świata. Tar-
gi dotyczyły turystyki. Mimo 
iż było naprawdę wiele pod-
miotów to stoisko Łeby cie-
szyło się bardzo dużą popu-
larnością wśród odwiedzają-
cych je osób.

Nasze stoisko jako jedno 
z nielicznych zostało wybrane 
do udziału w grze targowej. 
Uczestnicy otrzymali specjal-
ne karty i musieli odwiedzić 
wszystkie punkty, w tym Łebę, 
aby uzyskać komplet punktów. 
A żeby zdobyć punkty trzeba 
było odpowiedzieć na kilka 
pytań z danego regionu. Poja-
wiły się zatem pytania o „wy-
dmy ruchome” znajdujące się 
w Słowińskim Parku Narodo-
wym, gatunki chronione na 
polskim wybrzeżu czy choć-
by Festiwal Latawców, któ-
ry organizowany jest w ostat-
ni weekend sierpnia w Łebie. 
– mówi Michał Sałata, pod-
inspektor ds. kultury i sportu 
Urzędu Miejskiego w Łebie.

Znaczek, który został przy-
porządkowany naszemu mia-
stu to rakieta. Pewnie dlatego, 
że na obecny sezon wakacyj-
ny przygotowaliśmy naprawdę 
„kosmiczną” ofertę kulturalną 
i rozrywkową. – dodaje Pani 

Marta Jarosińska, podinspek-
tor ds. turystyki i promocji 
Urzędu Miejskiego w Łebie.

Na scenie pośrodku hali tar-
gowej Pan Michał Sałata po-
prowadził prelekcję na temat 
projektu „Morze, Góry i Ma-
zury” zapraszając tym samym 
do odwiedzenia Łeby oraz na-
szych miast partnerskich tj. 
Mikołajek i Szczyrku. Du-
żym zainteresowaniem cie-
szyła się tradycyjnie degusta-
cja śledzika po łebsku. Oczy-
wiście była to też świetna oka-
zja aby zaprezentowaćfilm 
promocyjny Łeby (www.fa-
cebook.com/LebaMiasto/vi-
deos/2685394298205208/), 
który był chwalony ze strony 
odwiedzających łebskie sto-
isko promocyjne za dynamikę 
i nowoczesność. Pracownicy 
Urzędu Miasta chętnie udzie-
lali odpowiedzi na wszyst-
kie zapytania ze strony zain-
teresowanych przyjazdem do 
Łeby. W tych dniach rozdano 
setki ulotek związanych z bazą 
noclegową miasta, materiałów 
promocyjnych oraz atrakcji 
turystycznych, a stoisko od-
wiedziło ponad 1300 osób!

Tekst i zdjęcie: 
Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie.

Łeba się chwaliła
W dniach od 28 lutego do 1 marca br. pracownicy Centrum Infor-
macji Turystycznej w Łebie promowali nasz region podczas „Mię-
dzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego”, które odbywa-
ły się na stadionie we Wrocławiu. 

Urzędy Gmin wspierają seniorów 
oraz osoby w potrzebie
Z uwagi na podwyższone ryzyko zachorowania na koronawi-
rusa wśród osób starszych, gminy informują o numerach tele-
fonu do kontaktu. Seniorzy, osoby niepełnosprawne i samotne 
mogą zadzwonić zawsze, jeżeli potrzebują pomocy, rady, in-
formacji, chcą porozmawiać o epidemii koronawirusa, potrze-
bują pomocy w zrobieniu zakupów, zakupieniu lekarstw.

601-306-317•	  - gm. Wicko + 59 8611-119   
codziennie od 7:30 do 19:00 (MOPS Wicko)
59	8661	510•	  (UM Łeba) + 59 3067 160 (MOPS Łeba)
668	205	407•	  (MOPS Lębork) 
59	8611	467	•	 (MOPS Cewice)
59	861	24	74•	  (MOPS Nowa Wieś Lęborska)

Włodarze zachęcają również mieszkańców, aby w ramach po-
mocy sąsiedzkiej osobom potrzebującym udzielić wsparcia – 
zrobić zakupy, wyprowadzić psa itp.
 
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lęborku funkcjonuje Centrum Wsparcia dla Osób w Kry-
zysie, w którym świadczą poradnictwo specjalistyczne psy-
cholog i pedagog. Do zadań centrum należy też udzielanie 
wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowanie 
motywacji do pozytywnych zmian.

59/	8622711•	   tel. dla osób znajdujących się w sytuacji kry-
zysowej od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Masz ciekawy
 temat?
Napisz do nas:

k.laskowska@expressy.pl
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Na ten dzień, na terenie powiatu nie ma potwierdzonego przy-
padku zakażenia, niemniej jednak, trzeba zachowywać ostrożność 
i stosować procedury sanitarne:

 ograniczyć do minimum wyjścia z domu,•	
 unikać większych skupisk ludzkich,•	
 zachowywać odstęp,•	
 stosować się do zakazu zgromadzeń,•	
 myć i dezynfekować ręce,•	
 prać często odzież,•	
 wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa,•	
 zrezygnować należy również z podawania ręki na powitanie.•	

W razie podejrzeń o to, że zostało się zarażonym, koniecznie trze-

ba zachowywać tryb zgłoszenia telefonicznego. Wówczas służby 
sanitarno-medyczne będą w stanie przygotować się do zabezpie-
czenia chorego w odpowiedni sposób, przy zachowaniu bezpie-
czeństwa własnego i pozostałych pacjentów placówki medycznej.

Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem 59 862 19 28 lub 604 
755 717. W przypadku nasilonych objawów, można skorzystać 
z telefonu alarmowego 112 lub skontaktować się bezpośrednio 
z oddziałem zakaźnym pod numerem 58 341 55 47. Potencjalni 
pacjenci mają także do dyspozycji infolinię NFZ 800 190 590.

Od wtorku, 17 marca wiele urzędów i instytucji będzie niedostęp-
nych dla klientów bezpośrednio. Większość z nich uruchomiła ka-
nały dostępu zdalnego, w tym elektroniczne skrzynki podawcze.

Obradował Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego
16 marca w lęborskim starostwie zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego skład weszli przedstawiciele samorządów 
miejskich i gminnych oraz reprezentanci służb. Rozmawiano o rozwoju sytuacji związanej z ogłoszoną przez WHO pandemią koronowirusa.

Za narażenie życia i zdrowia innych osób 
grożą surowe kary - #zostanwdomu

Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji 
i narażają na ryzyko inne osoby. Wszyscy ci, któ-
rzy nie stosują się do przepisów obowiązujących 
w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważny-
mi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań. 
Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wpro-
wadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło 
#zostanwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpie-
czeństwa nas wszystkich.
Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osoba-
mi objętymi kwarantanną domową. Umunduro-
wani policjanci przynajmniej raz na dobę spraw-
dzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwa-
rantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebra-
ne informacje są przekazywane do służb sanitar-
nych i wojewodów. Policja codziennie otrzymuje 
też zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrze-
wają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantan-
ny. Stróże prawa sprawdzają każdą taką informa-
cję. W większości przypadków, osoby poddane do-
mowej izolacji stosują się do postanowień decyzji, 
jednak zdarzają się również przypadki bardzo nie-
odpowiedzialnego zachowania mieszkańców, któ-
rzy opuszczają miejsce swojej kwarantanny, nie 
zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i ży-
cie innych osób.

Przypominamy, że przepisy obowiązują również 

wszystkich przedsiębiorców. Zdarzają się bowiem 
również interwencje dotyczące łamania przez nich 
prawa. Właściciele czasami nie rozumieją powo-
dów policyjnych czynności, wyrażając swoje nie-
zadowolenie. Podkreślamy raz jeszcze - lokale wy-
mienione w ustawach i rozporządzeniach będą za-
mykane, a wobec łamiących kwarantannę - wycią-
gane konsekwencje prawne oraz finansowe.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne za-
chowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych 
ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń 
służb. W tym trudnym dla wszystkich momen-
cie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszyst-
kich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantan-
ną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale 
społecznego obowiązku dbania o innych współo-
bywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jeste-
śmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być 
w miejscu kwarantanny!

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień 
decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte suro-
we konsekwencje. O takich ujawnianych przypad-
kach policjanci informują służby sanitarne, które 
mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. zł. 
Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjan-
ci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związ-

ku z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za takie 
wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakaże-
nie, oddali się z miejsca, w którym powinna prze-
bywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. 
Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia 
wolności.

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, 
gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosu-
ją się do ograniczeń nałożonych na nich Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłosze-
nia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, mogą 
ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk. lub 54 kw. 
Za powyższe przestępstwo grozi kara do 8 lat po-
zbawienia wolności, z kolei za wykroczenie - do 
500 zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, na-
rażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy od-
powiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! 
Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obo-
wiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze 
wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, 
przystępując do akcji #zostanwdomu.

Każdego dnia policjanci w całym kraju wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na 
nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu, z dnia na dzień rośnie.
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•	projekt	–	zadanie	nieinwestycyjne	(do	10.000	zł)
•	mały	projekt	–	zadanie	inwestycyjne	(do	40.000	zł)
•	duży	projekt	–	zadanie	inwestycyjne	(do	200.000	zł)

Formularze zgłoszenia projektu są dostępne na stronach internetowych: lebork.budzet-obywatelski.org 
oraz bip.um.lebork.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można złożyć w na-
stępujących formach:
a) listownie na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14,
b) elektronicznie poprzez stronę internetową: lebork.budzet-obywatelski.org.

Szczegółowe informacje oraz wszelką pomoc można uzyskać pod numerem tel. 59 8637 763 - Wydział 
Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Rozpoczęła się VIII edycja Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku
Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 marca 2020 r.. Do rozdysponowania w 2021 roku jest 1 milion 
złotych. Włodarze zachęcają mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji w trzech kategoriach:

Rocznicowe obchody rozpoczęły się okoliczno-
ściową mszą św. w Sanktuarium św. Jakuba Ap., 
podczas której wspomniano ofiary działań wo-
jennych 10 marca na terenie miasta, które choć 
nie ucierpiało wskutek bezpośrednich działań 
wojennych, to jego centrum zostało zdewasto-
wane przez plądrujących je „wyzwolicieli”.

75 lat temu działania wojenne stanowiły część 
tzw. Operacji Pomorskiej oddziałów Armii Ra-
dzieckiej, wchodzących w skład 2 Frontu Bia-
łoruskiego pod dowództwem marszałka Kon-
stantego Rokossowskiego. Chociaż koncentra-
cja wojsk w mieście i na jego obrzeżach była 
ogromna, finalnie oddano tylko kilka strzałów 
na oślep w kierunku miasta. Zostało ono zajęte 
praktycznie bez ciężkich walk. Ostatni żołnierze 
niemieccy opuścili je tuż po północy i ewaku-
owali się w kierunku Wejherowa. Plądrowanie 
i dewastacja miasta przez sowieckich „trofiejsz-
czyków”, podążających na tyłach regularnej ar-
mii rozpoczęły się po południu 10 marca. Wy-
rzucano z mieszkań niemiecką ludność cywilną 
w poszukiwaniu pozostałych hitlerowskich żoł-
nierzy i w celu grabieży majątku. Koszmar nad-
szedł nocą, kiedy Sowieci odkryli w firmie Koch 

& Kaspar zapasy alkoholu. Pijane hordy uzbro-
jonych bandytów zniszczyły doszczętnie cen-
trum miasta i zabudowę przy ówczesnych głów-
nych ulicach.Świadek tamtych wydarzeń wspo-
minał efekt tych działań jako wszechobecną plą-
taninę ruin, fruwającego pierza, szczątków pa-
dłych koni, wraków samochodów, przedmiotów 
gospodarstwa domowego i wyposażenia miesz-
kań i zakładów. Obalone miejskie latarnie i po-
wybijane witryny sklepowe dopełniały tragicz-
nego obrazu miasta. Kreowanie nowej lęborskiej 
rzeczywistości, w realiach politycznej podległo-
ści kraju Związkowi Socjalistycznych Republik 
Radzieckich,  rozpoczęło się po pojawieniu się 
pierwszych przedstawicieli władz polskich.
Upamiętniając osoby które zginęły uciekając 
przed Sowietami, chroniąc się na plebanii ko-
ścioła św. Jakuba Ap., wraz z księżmi: Robertem 
Königiem i Franciszkiem Szynkowskim, na tere-
nie obecnego sanktuarium 5 lat temu wmurowa-
no tablicę upamiętniającą te wydarzenia. W 75 
rocznicę wydarzeń, pod tablicą kwiaty i znicze 
złożyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Lębor-
ski, Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lę-
borka w asyście księży, urzędników i samorzą-
dowców.

75 lat polskości 
Lęborka
75 lata temu, 10 marca 1945 roku Lębork został wyzwolony spod wła-
dzy hitlerowskiej. W rocznicowych obchodach uczestniczyła Alicja Za-
jączkowska, Starosta Lęborski oraz przedstawiciele władz miejskich.

Pamiętacie	tę	niedzielę	12	stycznia	br.	
Nie	tylko	w	Lęborku,	ale	w	każdym	za-
kątku	powiatu	odbywały	się	zbiórki	do	
puszek,	licytacje	przeróżnych	cennych	
rzeczy	i	w	ogóle	działo	się	wiele.	W	tym	
dniu	byliśmy	razem	w	jednym	celu,	aby	
wesprzeć	 Fundację	Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	Pomocy.

Wśród prawie 120 tys. wolontariuszy, 
zbierających w całej Polsce i za granicą 
pieniądze na sprzęt medyczny dla dzieci, 
znalazły się też Panie Położne pracujące 
w lęborskim szpitalu.

Co roku podczas finału WOŚP stoisko 
szpitala można było znaleźć w Miejskiej 
Hali Sportowej. W tym roku Panie Położne 
sprzedawały na nim wypieki przygotowa-
ne przez siebie oraz innych pracowników. 
Pieniądze za sprzedane słodkości trafiały 
do skarbonki WOŚP, która zasiliła następ-
nie konto fundacji.

Hasło 28. Finału brzmiało: „Wiatr w ża-
gle. Dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej”. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń 
niezbędnych do ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju 
operacji.

W poprzednich 27 edycjach Fundacja 
zebrała na potrzeby polskiego systemu 
ochrony zdrowia ponad miliard złotych. 
W ciągu ostatnich 20 lat również szpital 
w Lęborku otrzymał wiele razy wsparcie 
w postaci sprzętu medycznego dla dzie-
ci. Dzięki Orkiestrze Oddział Pediatryczny 
SPS ZOZ w Lęborku posiada m.in. nowe 
łóżka, pulsoksymetry, kardiomonitory, 
aparat USG oraz aparat do lokalizowania 
naczyń krwionośnych.

Lęborski szpitaL 
otrzymał podziękowanie
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Konkurs	na	wybór	Operatora	prowadzącego	Kaszubski	Inkubator	
Przedsiębiorczości	„STOLEM”	w	Lęborku	w	ramach	Sieci	Kaszubskich	Inkubatorów	

Przedsiębiorczości	na	okres	od	1.05.2020	do	31.12.2022	roku.

Oferty należy składać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 z dopiskiem „Konkurs na wybór 
Operatora Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku w terminie do dnia 10.04.2020 r. do godziny 15.00.

Szczegółowa informacja o konkursie wraz z załącznikami znajduje na 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku w zakładce Konkursy 2020.

BUrMIStrZ MIAStA LęBOrKA OGŁASZA

Rozpoczął się kolejny etap budowy Lębor-
skiego Węzła Przesiadkowego. Walce drogo-
we wyjechały na ulicę Dworcową przed dwo-
rzec PKP, gdzie trwa układanie asfaltowych 
jezdni. Zakończenie prac pozwoli na otwar-
cie ronda Warszawska - Dworcowa i udroż-
nienie dwustronnego przejazdu z ulicy Woj-
ska Polskiego przez Warszawską do dworca. 
Skorzysta na tym m.in. miejska komunika-
cja, która wróci na swoją zwyczajową trasę z 
przystankiem przy dworcu.
Równolegle trwa budowa ulicy Dworcowej 
przy tzw. Wyładowni oraz dużej pętli auto-
busowej z 9 zadaszonymi stanowiskami dla 
lokalnych przewoźników wraz z parkingiem 
dla autobusów i co równie ważne parking dla 
124 pojazdów osobowych (obecnie niezago-
spodarowana część ul. Dworcowej). Kolej-
nym etapem prac będzie budowa połącze-
nia Dworcowej z Wojska Polskiego w okoli-
cach stacji paliw Orlen. Wybudowane zosta-
nie tam bezkolizyjne skrzyżowanie.  
Wykonawcą najważniejszych elementów 
węzła za ponad 25 mln zł jest firma STRA-
BAG sp. z o.o. W ramach podpisanej umo-
wy do lipca 2020 roku wybuduje ona węzeł 
przesiadkowy wraz z parkingami oraz wyko-
na szereg prac związanych z budową kanali-
zacji deszczowej i remontem ulic przyległych 
do dworca PKP. 
Transportowa inwestycja odmieni okolice 
dworca PKP i pobliskich ulic oraz poprawi 
komfort pasażerów komunikacji kolejowej i 
autobusowej. W ramach wielomilionowej in-
westycji zagospodarowany zostanie rozległy 
teren przydworcowy. Nowością będą miej-

sca postojowe typu kiss & ride o ograniczo-
nym czasie postoju 3-5 minut dla wysiadają-
cych lub wsiadających pasażerów. Wybudo-
wane zostaną ścieżki rowerowe i zadaszony 
parking dla rowerów oraz postój taxi. Duża 
część prac została już wykonana, jak cho-
ciażby ulica Sienkiewicza i część Dworco-
wej z parkingami, Bohaterów Monte Cassino 
od Dworcowej do hotelu, Grunwaldzka czy 
Warszawska.
W ramach budowy przesiadkowego węzła 
część skrzyżowań zastąpiły bezpieczne ron-
da: Dworcowa - Warszawska, Wojska Pol-
skiego - Warszawska, Dworcowa – Sienkie-
wicza. Wyremontowana i udrożniona aż do 
Wojska Polskiego zostanie ulica Dworcowa. 
Z ulicą Wojska Polskiego łączyć ona się bę-
dzie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Ta-
kie rozwiązanie wyprowadzi część ruchu z ul. 
Warszawskiej i Boh. Monte Cassino, a dwo-
rzec PKP uzyska nowe, alternatywne połą-

czenie. Zmiany objęły Park im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich. Stawek w parku przebudo-
wany został na przepływowy zbiornik reten-
cyjny. Na całym obszarze Węzła Przesiadko-
wego zamontowane zostało nowe oświetlenie 
– 130 nowoczesnych lamp ledowych, co po-
kazuje skalę transportowego przedsięwzię-
cia. Specjalnymi lampami doświetlone zosta-
ły przejścia dla pieszych. Ważnym elemen-
tem nowego węzła przesiadkowego była bu-
dowa tunelu pod torami łączącego dworzec 
PKP z ulicą Żeromskiego wraz z parkingami. 
Zakład Komunikacji Miejskiej pozyskał z do-
finansowaniem unijnym 5 nowoczesnych au-
tobusów marki Solaris.
Wartość realizowanego przez miasto projek-
tu to aż 39,1 mln zł. Dofinansowanie unijne 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 włącznie z dodatkowymi środka-
mi wyniesie ponad 24,7 mln zł.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy w budowie
Urząd Miasta Lęborka poinformował o rozpoczętej inwestycji drogowej w artykule „Walce drogowe przed dworcem PKP”.
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MSWiA	 uruchomiło	 mobilną	 Aplikację	 „Alarm112”,	
która	 umożliwia	 w	 sytuacji	 zagrożenia	 życia,	 zdro-
wia,	mienia,	 środowiska,	 bezpieczeństwa	 i	 porządku	
publicznego	 przekazanie	 zgłoszenia	 alarmowego	 do	
Centrum	 Powiadamiania	 Ratunkowego,	 przez	 oso-
by,	 które	 nie	 mogą	 wykonać	 połączenia	 głosowego,	
w	szczególności	osoby	głuche	i	niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich 
piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz 
wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Opera-
torowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do 
odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia 
służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy po-
brać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch sys-
temów operacyjnych Android i iOS.

Aplikację można pobrać korzystając z:

Alarm112 w Google Play:•	
Alarm112 w App Store•	

Pamiętaj!

Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji 
zagrożenia!
Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!
Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym sa-
mym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

mobiLna 
apLikacja 
na ratUnek

Morska Jednostka Rakietowa przy współ-
udziale Gminy Cewice, Klubu 44 BLM 
i Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa po 
raz kolejny zorganizowała w Siemirowi-
cach bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych”. W biegu wzię-
li udział żołnierze, mieszkańcy i harce-
rze. Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-

wy medal i upominki ufundowane przez 
Gminę Cewice i Starostwo Lębork, które 
wręczył dowódca Morskiej Jednostki Ra-
kietowej kmdr Przemysław Karaś. Uczest-
nicy biegu zostali poczęstowani wojsko-
wą grochówką i bigosem oraz słodkościa-
mi przygotowanymi przez Stowarzysze-
nie Rodzina Wojskowa koło Siemirowice. 

Bieg zabezpieczała wojskowa karetka, po-
licja z Cewic i Żandarmeria Wojskowa.
Rok 2020: 80 tysięcy biegaczy w ponad 
360 miastach w Polsce i za granicą – to re-
kord największej imprezy sportowo-edu-
kacyjnej, która 1 marca br. towarzyszy-
ła obchodom Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Tropem wilczym. 
Bieg pamięci 
żołnierzy wyklętych
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego 
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w ob-
rębie przedwojennych granic RP.
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Po Mszy rodzina rotmistrza Jana Skorba, kombatanci, delegacja 
samorządu miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego oraz de-
legacje służb mundurowych, organizacji społecznych i politycz-
nych, szkół złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tabli-
cą poświęconą żołnierzom 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
i innym bohaterom podziemia niepodległościowego, w tym rot-
mistrzowi Janowi Skorbowi.

W lęborskim programie obchodów znalazł się także seans fil-
mów poświęconych żołnierzom podziemia niepodległościowego. 
2 marca 2020, o godzinie 18.00 w Lęborskim Centrum Kultury 
„Fregata” odbyła się projekcja filmów z archiwum IPN „Epizody 
z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1939-1956”. 
Wstęp był wolny.

Pamięci „Żołnierzom Wyklętym”
Po raz dziesiąty 1 marca w Lęborku jak i całej Polsce obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym dniu w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została Msza Św. z udziałem 
pocztu sztandarowego 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. Jerzego Jastrzębskiego oraz pocztów harcerzy i szkół. Mszy Św. przewodniczył proboszcz ks. Rafał Cieszyński.

Masz ciekawy
 temat?

Napisz do nas:k.laskowska@expressy.pl
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Wernisaż zgromadził wielu amatorów sztuki nie tylko 
z Nowej Wsi Lęborskiej, m.in. z Lęborka i Łeby. Pojawiło 
się na nim również wielu twórców, zarówno stowarzy-
szonych, jak i malarskich „wolnych strzelców”. W nastrój 
artystycznego święta wprowadził widzów Wiesław Mie-
lewczyk, wokalista i instrumentalista. W sprzyjającej arty-
stycznym działaniom klimatycznej przestrzeni nowowiej-
skiego GOKu wiele ciepłych słów o twórczości obu pań 
powiedział Krzysztof Pruszak, dyrektor GOKu, Danuta 
Zięć z Lęborskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku i Sta-
nisława Dawidowicz – również artystka malarka. Podzi-
wu dla dorobku artystek nie krył Edmund Głombiewski, 
zapraszając do prezentacji ich dorobku we wnętrzach 
lęborskiego Starostwa Powiatowego.

Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	 Wsi	 Lęborskiej	
zorganizował	 wystawę	 prac	 malarskich	 Jadwigi	
Szczepańskiej	i	Magdaleny	Szczęsnej.

wystawa prac 
maLarskich

W spotkaniu udział wzięli przedstawicie-
le pracodawców lokalnego rynku oraz lo-
kalne władze – Pani Alicja Zajączkowska 
– Starosta Lęborski, Pan Marian Kurzydło 
– Sekretarz Miasta Lęborka.
 
„Dynamiczny rozwój regionalnej gospo-
darki wymaga od pomorskich przedsię-
biorców dużej elastyczności i umiejętno-
ści dopasowania się do nowych warun-
ków, a inwestowanie w rozwój kompe-
tencji i kwalifikacji swoich pracowników 
jest coraz bardziej istotne dla wzmacnia-
nia konkurencyjności pomorskich firm.” 
(PUP)
 
Podczas spotkania zostały zaprezentowa-
ne następujące zagadnienia:

Pan Michał Bruski - Kierownik Wy-•	
działu Programów Rynku Pracy Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdań-
sku omówił wybrane aspekty pomor-
skiego rynku pracy,
Pani Anna Zielińska – Specjalista ds. •	
rozwoju zawodowego Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lęborku przedstawi-
ła zasady realizacji szkoleń z Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego oraz 
szkoleń skierowanych do osób bezro-
botnych,
Pan Maciej Kniter - Starszy specjali-•	
sta ds. promocji Pomorskiego Fun-
duszu Rozwoju w Gdańsku zaprezen-
tował możliwości wsparcia dla przed-
siębiorców w ramach zwrotnych in-
strumentów finansowych udziela-

nych na preferencyjnych warunkach.

 Z kolei lokalni pracodawcy chętnie dzie-
lili się własnymi doświadczeniami związa-
nymi z korzystaniem ze środków Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego.
 
Spotkanie zwieńczyła dyskusja modero-
wana przez Panią Monikę Reszko – psy-
chologa biznesu i eksperta ds. komunika-
cji. 
„Jesteśmy przekonani, że spotkanie pozy-
tywnie wpłynęło na rozpowszechnienie 
wiedzy na temat kształcenia ustawiczne-
go pracodawców i ich pracowników i jego 
wpływu na wartość firmy.”

(PUP)

Spotkanie z pracodawcami 
w ramach cyklu „Rozwój 
i kwalifikacje”
W dniu 10 marca 2020 r. w Sali Konferencyjno-Bankietowej „Arkada” przy ul. Bolesława Krzy-
woustego w Lęborku odbyło się spotkanie z pracodawcami w ramach cyklu „Rozwój i kwali-
fikacje” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Lęborku.

Zakup został  sfinansowany przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Powiat Lębor-
ski w ramach „Programu Wyrównywa-
nia Różnic Między Regionami”. Ogól-
na wartość zakupionego 9-osobowego 
Volkswagena Transportera w przedłu-
żonej wersji konstrukcyjnej to 139.750 
zł. Zastąpił on wyeksploatowane 16-
letnie auto użytkowane w SOSW od 
2004 r.

W uroczystości przekazania pojazdu 
uczestniczył Dariusz Majorek - Dy-
rektor Pomorskiego Oddziału PFRON, 
Alicja Zajączkowska – Starosta Lębor-

ski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta 
Lęborski oraz kierownictwo Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, dyrekcja 
i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz zarząd Stowa-
rzyszenia „Otwarte Drzwi”, działającego 
przy SOSW.
Poświęcenia auta dokonał o. Roman Zio-
ła, proboszcz parafii św. Jakuba Ap.

Dla poprawy bezpieczeństwa, przy Bożej 
opiece, wszystkich jego użytkowników.

Kierowca auta otrzymał brelok z wizerun-
kiem św. Krzysztofa, patrona podróżni-
ków i kierowców.

Nowy pojazd przekazany
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał nowy pojazd.
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1 miejsce- TESS w kategorii jazz dance mini-formacje 9-12 lat•	
1 miejsce- TESS w kategorii modern mini-formacje 9-15 lat •	
1 miejsce- KLARIS w kategorii IFT mini-formacje do 9 lat•	
1 miejsce- TEMPO w kategorii mini-formacje jazz +15 lat•	
1 miejsce- Tatiana Morari w kategorii jazz solo 9-12 lat•	
1 miejsce- Tatiana Morari w kategorii IFT solo 9-12 lat•	
1 miejsce- Tatiana Morari w kategorii taniec współczesny solo 9-12 lat •	
1 miejsce- Tatiana Morari i Carla Hrycyk w kategorii duety jazz 9-12 lat•	
1 miejsce- Joanna Dawidowska w kategorii jazz solo +15 lat •	
2 miejsce- Zuzanna Tęsny w kategorii solo IFT do 9 lat •	
2 miejsce- Carla Hrycyk w kategorii solo jazz 9-12 lat•	
2 miejsce- Ewa Raczyńska w kategorii IFT solo 9-12 lat •	
2 miejsce- Ola Hachaj w kategorii solo taniec współczesny do 9 lat •	
2 miejsce- Roksana Pilarska i Wiktoria Bojke w kategorii jazz dance duety +15 lat •	
2 miejsce-Roksana Pilarska i Wiktoria Bojke w kategorii IFT duety +15 lat•	

Wzięły w nim udział zawodniczki z SP 8 w Lęborku. Solistki i duety w kategorii wiekowej do 12 lat wytańczyły same czołowe miejsca we wszystkich 
prezentowanych stylach tanecznych. W bardzo dobrej formie były też mini formacje, które czterokrotnie stanęły na najwyższym podium, a raz upla-
sowały się na trzecim miejscu. Festiwal reprezentowało 16 tancerek SP 8, a oto wyniki, jakie uzyskały:

Utalentowane 
tancerki z Lęborka
29 lutego br. odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Żuławy 
Dance Project” w Elblągu.

3 miejsce- Ola Hachaj w kategorii solo IFT do 9 lat•	
3 miejsce- Zuzanna Tęsny w kategorii solo jazz 9-12 lat•	
3 miejsce- Zuzanna Tęsny w kategorii taniec współczesny solo do 9 lat•	
3 miejsce- Tatiana Morari i Carla Hrycyk w kategorii modern duety 9-15 lat•	
3 miejsce- Joanna Dawidowska i Wiktoria Bojke w kategorii   •	
taniec współczesny duety +15 lat
3 miejsce- TEMPO w kategorii IFT mini-formacje +15 lat•	

wzięła w nim udział drużyna rocznika 2013/2014, któ-
rą trenują panowie marek piotrowski i maciej Frącka.

Rozgrywki odbywały się na zadaszonych boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 3, ul. Nagietkowa 73. W turnieju wzięło udział 
12 zespołów. Nasza drużyna rozegrała w sumie 6 spo-
tkań. W fazie grupowej młoda Pogoń zajęła 4. miejsce, 
co pozwoliło rozegrać dwa kolejne spotkania o miejsca 
5-8. W pierwszym meczu Pogoń uległa Dragonowi Boja-
no, później Beniaminkowi Starogard i zajęła ostatecznie 
ósmą lokatę.
 
- Był to bardzo pożyteczny turniej. Zagraliśmy w sumie 
6 meczów w tym dwa po 15 minut. Chłopcy dali z siebie 
wszystko, jestem bardzo zadowolony z ich postawy – mó-
wił po turnieju trener Marek Piotrowski.
 
Pogoń 2013/2014 zagrała w składzie: Natan Dulewicz, 
Franek Mejna, Antek Bojarczuk, Mikołaj Galewski, Max 
Szczechowicz, Artur Czajkowski i Nikodem Wojnicz.
Warto dodać, że w przyszłym sezonie chłopcy z rocznika 
2013 oraz 2014 zostaną zgłoszeni do rozgrywek ligowych.

7 marca odbył się tUrniej 
GriFFin cUp w Gdyni


