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Majówka w czasie epideMii 

Starosta Powiatu Lęborskiego zwróciła się do mieszkańców 
z apelem, aby rozsądnie i rozważnie korzystać w czasie dłu-
giego majówkowego weekendu z wypoczynku. Przypomnia-
ła obowiązujące zasady bezpieczeństwa ustalone przez 
rząd. Odniosła się też do obecnej sytuacji epidemicznej 
w powiecie.
str. 3

Opinia mieszkańców miasta

Urząd Miasta Lęborka poinformo-
wał (23.04.2020r.) o trwających 
pracach nad przygotowaniem Stra-
tegii Rozwoju Miasta Lęborka na 
lata 2021-2030. Dokument będzie 
określał zadania i wyznaczał cele 
oraz kierunki rozwoju Miasta Lę-
borka w najbliższych latach. 
str. 2

węzeł przesiadkOwy

Marszałek Województwa Pomor-
skiego przekazał samorządowi Lę-
borka dodatkowe środki finanso-
we na budowę Lęborskiego Węzła 
Przesiadkowego. Dzięki korzyst-
nym różnicom kursowym euro 
unijna dotacja na budowę węzła 
zwiększy się o 1 141 799 zł.
str. 4
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Włodarze chcieli przygotować jednostkę na atak koronawirusowy 
i na walkę przeznaczyli dodatkowe kwoty. Zakupiono środki ochrony 
osobistej oraz środki do dezynfekcji rąk dla jednostek podległych. 
Sporą kwotę przeznaczono na wybudowanie izolatki na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej oraz izolatki do użytkowania przez 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Niektóre gminy również wsparły jed-

nostkę. Można było zaopatrzyć medyków w kombinezony i przyłbice 
oraz niezbędny sprzęt medyczny.

"Szpital służy wszystkim mieszkańcom, stoi na pierwszej linii fron-
tu i wiadomo, jakie zagrożenia z tego tytułu są dla personelu i jakie są 
braki" (Wójt gm. Cewice).

 Do pomocy szpitalowi ruszyli także inni: przedsiębiorcy, właścicie-
le sklepów, restauracji, osoby prywatne, instytucje. Medycy podzię-
kowali za hojność na swojej stronie internetowej, gdzie zamieścili 
nawet listę darczyńców z ostatniego miesiąca.

"Ostatni miesiąc pokazał, że podobnie jak w całej Polsce, lekarze, 
pielęgniarki i ratownicy medyczni SPS ZOZ w Lęborku mogą liczyć 
na pomoc mieszkańców naszego regionu, lokalnych przedsiębiorców 
oraz włodarzy miast i gmin naszego powiatu.

Firmy i mieszkańcy poruszeni obecną sytuacją pandemii COVID-
19 wywołanej koronawirusem SARS-COV2 niemal codziennie doko-
nują wpłat darowizn na konto SPS ZOZ i konto Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szpitala w Lęborku. Do tej pory dzięki Państwa hojności udało 
nam się zebrać ponad 90 tys. zł. Środki te pozwolą na sfinansowanie 
zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony 
osobistej. Dotychczas SPS ZOZ za środki pochodzące z darowizn za-
kupił m.in. respirator, maski ochronne, termometry bezdotykowe, 
buty operacyjne, fartuchy, przyłbice i probówki... Liczy się dla nas 
każda złotówka czy uszyta maseczka. Jeszcze raz składamy serdecznie 
podziękowania wszystkim razem i każdemu z osobna" (Szpital)

Pomoc dla Szpitala płynie z wielu stron
Lęborski szpital otrzymał finansową pomoc już w marcu, zarówno od Miasta jak i ze Starostwa. 

Policja przypomina i ostrzega:
Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. 
Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przy-
rodę, ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi 
na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym 
się żywiołem. Ryzyko natomiast jest ogromne. Wzniecony 
pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną 
zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagod-
niejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.
Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. 
Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, 
że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, 
silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą 
spowodować znacznie większy pożar. Wówczas ewentual-
ne konsekwencje są naprawdę poważne.
Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo 
przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując 
duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób 
postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często 
wypalane łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym 
może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co 
stwarza dodatkowe zagrożenie.

Paliło się w lęborku
osP lębork gasiła pożar traw 10.04.2020. przy ulicy 
spokojnej w lęborku. Pożarem objęte było około 
100m2 trawy. Na miejsce również zadysponowano 
zastęp Gba z JrG lębork. 
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Dokument będzie określał zadania i wy-
znaczał cele oraz kierunki rozwoju Miasta 
Lęborka w najbliższych latach. Włodarze 

chcieliby i jest to niezbędne przy tworze-
niu projektu, poznać opinie i oczekiwania 
mieszkańców co do jakości życia w mieście 

oraz przyszłych działań w zakresie rozwoju 
Lęborka.

 Zapraszamy Państwa do podzielenia się 
opinią poprzez udział w ankiecie.

 Anonimowa ankieta składa się z 23 pytań 
a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Wy-
niki wykorzystane zostaną zbiorczo do okre-
ślenia potrzeb oraz propozycji kierunków 
rozwoju Lęborka. W przypadku problemu 
z udzieleniem odpowiedzi istnieje możli-
wość pominięcia pytania.

 Państwa opinia przyczyni się do powsta-
nia Strategii Rozwoju Miasta Lęborka na lata 
2021-2030.

Ankietę wypełnić można pod adre-
sem: https://eu-consult.info.pl/2/index.
php/942813?lang=pl

W razie wątpliwości Urząd prosi o kon-
takt:

 Wydział Współpracy i Rozwoju w Urzę-
dzie Miejskim w Lęborku,

e-mail: k.pieta [AT] um [DOT] lebork.pl, 
telefon: 59 8637-762

 EU-Consult (firma biorąca udział w pra-
cach nad Strategią, administrator ankiety),

e-mail: krzysztof.gutta [AT] eu-consult 
[DOT] pl, telefon:58 719 19 00

Miasto chce poznać 
opinię mieszkańców

Urząd Miasta Lęborka poinformował (23.04.2020r.) o trwających pracach nad przygotowaniem 
Strategii Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030.

@expressy.plObserwuj nas na instagramie! Trwa II etap przebudowy 
ważnej drogi
Nowe połączenie do ulicy Kaszubskiej w Lęborku coraz bliżej. 
Zgodnie z umową ma ono być otwarte do 15 września 2020 roku. 

 Przebudowa ulicy Majkowskiego, bo o nią chodzi, wkroczyła w II 
etap. Inwestycja ta ma połączyć drogę krajową nr 6 (obwodnicę) 
z rejonem cmentarza, co usprawni ruch lokalny w tej części miasta. 
Projekt zakłada zastąpienie płyt YOMB nawierzchnią asfaltową oraz 
częściowo wyznaczenie nowego przebiegu ulicy wzdłuż ogrodzenia 
firmy ROBEX.

W ramach drogowej inwestycji wzdłuż 680 metrowej drogi wybu-
dowana zostanie asfaltowa 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 budowę II etapu ul. 
Majkowskiego w Lęborku” wyceniono na 2 mln 580 tys. zł. Miasto 
na przebudowę ulicy Majkowskiego pozyskało dotację z Funduszu 
Dróg Lokalnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.
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Przypomniała obowiązujące zasady bez-
pieczeństwa ustalone przez rząd. Odniosła 
się też do obecnej sytuacji epidemicznej 
w powiecie. Niestety pojawiły się na terenie 
powiatu pierwsze zdiagnozowane przy-
padki zakażenia COVID-19.

 Szanowni Państwo – Mieszkańcy powia-
tu lęborskiego.

 Przed nami piękny wiosenny czas, a tak-
że nieco dłuższy weekend majówkowy. Bu-
dząca się do życia natura, słońce za oknem 
i wiosenny nastrój nakłaniają nas do space-
rów, aktywnego spędzania wolnego czasu 
i spotkań ze znajomymi, także przy grillu, 
który od lat wrósł niejako w naszą wiosen-
ną tradycję. Wiosna to czas radości – to 

prawda, ale w tym roku mamy do czynie-
nia z sytuacją nadzwyczajną i zupełnie do-
tąd niespotykaną.

 Żyjemy w cieniu pandemii zakaźnego 
patogenu, który na świecie zainfekował 
już prawie 3 mln ludzi. Ponad 200 tys. 
straciło życie.

 Widok za oknem zdaje się nie potwier-
dzać stanu realnego zagrożenia, bo go 
nie widać gołym okiem. Miejmy jednak 
świadomość, że to co zabójcze, może być 
właśnie niewidoczne.

 W Polsce z problemem zakażenia spo-
tkało się prawie 12 tys. osób. Ponad 500 
straciło życie.

 Od minionego weekendu mamy rów-

nież pierwsze zachorowanie w powiecie 
lęborskim.

 Przez bardzo długi czas udawało nam 
się na terenie powiatu lęborskiego utrzy-
mywać komfortowy stan bezpieczeństwa 
sanitarnego w dobie pandemii. To w prze-
ważającej części właśnie Państwa zasługa 
– Waszego zdyscyplinowania i odpowie-
dzialnego podejścia do tematu.

 Apelujemy więc o nie rezygnowanie 
z zasad zapewniających wszystkim real-
ne poczucie bezpieczeństwa. Ze swojej 
strony, jako administracja publiczna, do-
kładamy wszelkich starań, by zminimali-
zować niedogodności skutków społecznej 
izolacji, niemniej jednak musimy wszyscy 
współdziałać dla utrzymania zdrowia. Nad 
naszym zdrowiem czuwają medycy i spe-
cjaliści epidemiolodzy, służby porządkowe 
– policja, straż miejska, dbają o to by zapisy 
procedur bezpieczeństwa były przestrzega-
ne. Bez względu jednak na to kto i w jaki 
sposób będzie egzekwował obowiązujące 
prawo, wszyscy powinniśmy zyskać we-
wnętrzne przekonanie, że najlepiej przy-
pilnujemy się i zadbamy o siebie sami, 
wyzbywając się zbędnej brawury, świętując 
majówkę bez zbędnych ekscesów i przede 
wszystkim zdrowo.

 Poniżej najważniejsze zasady bezpie-
czeństwa w czasach pandemii:

 Stosujmy się do zakazów zgromadzeń 
– czas na huczne imprezy jeszcze nadej-

dzie, ale nie teraz – pamiętajmy, że nie 
każdy chory ma objawy, ale każdy zaraża, 
nawet nieświadomie;

 Stosujmy środki ochrony osobistej – 
maseczki, które ograniczają emisję oraz 
zmniejszają ryzyko wziewnego wchłonię-
cia patogenu. Warto pamiętać, by maski 
wielokrotnego użytku zmieniać możliwie 
często, a zużyte prać w temperaturze co 
najmniej 60 st. C i prasować;

 W przestrzeni publicznej, zwłaszcza pod-
czas zakupów, stosujmy rękawice ochron-
ne, ponieważ nie wiemy czy powierzchni 
nie dotykał ktoś zarażony, a także co sami 
mamy na rękach. Po użyciu, rękawice nale-
ży wyrzucić do pojemnika na śmieci; (...)

 Osoby o zaburzonej odporności – chore 
na choroby przewlekłe lub w podeszłym 
wieku, powinny w miarę możliwości zrezy-
gnować z samodzielnego przemieszczania 
się w przestrzeni publicznej, a o załatwie-
nie potrzebnych spraw – zakupów, wizyt 
w urzędach, na poczcie, poprosić rodzinę, 
przyjaciół, sąsiadów;

 Wszyscy bezwzględnie zachowujmy 
bezpieczną odległość – co najmniej 2 m – 
od innych osób, zwłaszcza od tych, które 
kaszlą lub kichają. Również kiedy nam 
chce się odkaszleć, albo mamy zamiar 
kichnąć – zakrywajmy nos i usta dłonią 
lub ramieniem. Każdy, nawet ktoś, kto tego 
nie stosował wcześniej, powinien przeko-
nać się do noszenia przy sobie jednorazo-
wych chusteczek, które zarówno pomogą 
oczyścić nos, jak i mogą być stosowane 
przy obsłudze windy, naciskania guzików 
w parkometrach i dotykania powierzchni 

w przypadku braku rękawic;(...)
 Dbajmy o zdrowy styl życia i higienę 

wokół nas. Wietrzmy mieszkanie lub 
inne miejsca, w których dłużej przeby-
wamy. Wzmacniajmy odporność orga-
nizmu zdrową dietą. Starajmy się unikać 
picia alkoholu, bo on – wbrew pozorom 
- obniża odporność;

 Korzystając ze środków komunikacji 
publicznej, pamiętajmy, żeby nie two-
rzyć tłoku w środkach transportu. To też 
przestrzeń publiczna, a więc maseczka 
jest obowiązkowa;

 Warto urzędowe sprawy załatwiać ko-
rzystając z możliwości kontaktu elektro-
nicznego. (...)

 Dezynfekujmy ręce korzystając z ogólnie 
dostępnych płynów przy wejściach do skle-
pów, urzędów i innych instytucji. (...)

 NIEZWYKLE WAŻNE!!! W przypad-
ku wystąpienia jakichkolwiek objawów 
pozwalających przypuszczać, że ulegliśmy 
zakażeniu, a więc kiedy występuje kaszel, 
duszność, ogólne problemy z oddychaniem 
i gorączka (powyżej 38 st. C), należy bez-
względnie skontaktować się telefonicznie 
ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod 
numerem 59 8621010 lub numerem alar-
mowym 604755717. Można również zgło-
sić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
pod numerem telefonu 58 3415547. Służby 
sanitarne wraz z medykami zdecydują co 
robić dalej. NIE WOLNO pod żadnym 
pozorem z takimi objawami przemieszczać 
się środkami komunikacji publicznej.

 Życzę Państwu zdrowia i rozważnego 
wypoczynku podczas „majówki”

Majówka w czasie pandemii
Starosta Powiatu Lęborskiego zwróciła się do mieszkańców z apelem, aby rozsądnie 
i rozważnie korzystać w czasie długiego majówkowego weekendu z wypoczynku.

Powiat pomaga 
dzikim zwierzętom
Już po raz drugi Zarząd Powiatu Lęborskiego wsparł Pomorski Ośrodek 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Pomieczynie, finansując zakup specja-
listycznej karmy dla małych jeży.

 Natomiast ponad 130 osób przebywa na kwarantannie 
domowej. I do takich osób docierają z pomocą mate-
rialną strażacy ochotnicy. Pomagają w dowożeniu arty-
kułów pierwszej potrzeby, m. in. dostarczają żywność 
i leki.
 Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samo-
rządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy spo-
łecznej.W działaniach tych uczestniczą odpowiednio 
przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywi-
dualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą 
materialną pod wskazane adresy.
 Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpie-
czenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). (PSP w Lęborku)
Strażacy zostali również poproszeni o pomoc przy gło-
szeniu komunikatów dotyczących epidemii, dezynfekcji 
przystanków autobusowych i przy rozprowadzaniu 
maseczek dla mieszkańców. To nieoceniona pomoc, 
za którą, w imieniu społeczności powiatu lęborskiego, 
dziękujemy.

Nie tylko do Pożaru!
Na dzień dzisiejszy w powiecie lęborskim odnotowano 2 
przypadki osób zakażonych koronawirusem. Natomiast 
ponad 130 osób przebywa na kwarantannie domowej.

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” ma status 
fundacji i organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest niesienie po-
mocy nieoswojonym, często  chorym, rannym, osieroconym zwierzę-
tom, które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabi-
litacji, a także przystosowania do samodzielnego życia. Podopieczni, 
którzy trafiają do placówki, mają szansę na powrót do zdrowia, a tym 
samym również i do swoich naturalnych środowisk.

„Ostoja” obsługuje rocznie ponad dwa tysiące zwierząt z obszaru 
województwa pomorskiego, w tym również zwierząt z Powiatu Lębor-
skiego. Jako fundacja i organizacja pożytku publicznego uczestniczy 
w możliwości pozyskiwania środków w ramach 1% z tytułu podatku 
dochodowego. Ma również swoich stałych darczyńców, jednak, jak 
mówi  Prezes Fundacji, Beata Rydelek, "nadal jest to kropla w morzu 
potrzeb”. Stąd okazana troska Radnych Powiatu Lęborskiego i decyzja 
o udzieleniu wsparcia.

I Ty możesz wspomóc "Ostoję"

Informacja dotycząca 

CoVid-19 
w PowieCie lęborskim

Gmina

osoby 
poddane 
kwaran-
tannie

osoby 
hospitali-
zowane

osoby 
z wyni-

kiem 
dodatnim

Lębork 106 0 0

Łeba 1 0 1

Cewice 20 0 0

Nowa 
Wieś 

Lęborska
28 0 1

Wicko 18 0 0

Razem 183 0 2

*Stan na dzień 29.04.2020 r., godz. 9:20

/gle24
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Dzięki korzystnym różnicom kurso-
wym euro unijna dotacja na budowę 
węzła zwiększy się o 1 mln 141 tys. 799 
zł. Wartość realizowanego przez miasto 
projektu to aż 39,2 mln zł, a dofinanso-
wanie unijne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 
ponad 25,9 mln zł (68% kosztów kwalifi-
kowanych).

Wykonawcą najważniejszych elemen-
tów węzła za ponad 25 mln zł jest firma 
STRABAG sp. z o.o. W ramach podpi-
sanej umowy do końca roku 2020 wy-

buduje ona węzeł przesiadkowy wraz 
z parkingami oraz wykona szereg prac 
związanych z budową kanalizacji desz-
czowej i remontem ulic przyległych do 
dworca PKP. Większość zadań została już 
zrealizowana.

Roboty skupiają się obecnie na „nowej 

Dworcowej”, gdzie przy tzw. Wyładowni 
trwa budowa drogi dojazdowej do Wę-
zła. Ma ona być połączona z ulicą Wojska 
Polskiego bezkolizyjnym skrzyżowaniem 
przy stacji paliw „Orlen”. Kolejnym eta-
pem inwestycji będzie budowa dużej pę-
tli autobusowej z 9 zadaszonymi stanowi-
skami dla lokalnych przewoźników wraz 
z parkingiem dla autobusów i co równie 
ważne parking dla 124 pojazdów oso-
bowych (obecnie niezagospodarowana 
część ul. Dworcowej). Uporządkowany 
ma zostać też plac przed dworcem PKP.

Transportowa inwestycja odmieniła 
okolice dworca PKP i pobliskich ulic 
a w efekcie poprawi komfort pasażerów 
komunikacji kolejowej i autobusowej. 
W ramach wielomilionowej inwesty-
cji zagospodarowany zostanie rozległy 
teren przydworcowy. Nowością będą 
miejsca postojowe typu kiss & ride 
o ograniczonym czasie postoju 3-5 mi-
nut dla wysiadających lub wsiadających 
pasażerów. Wybudowane zostaną ścież-
ki rowerowe i zadaszony parking dla 

rowerów oraz postój taxi. Duża część 
prac została już wykonana, jak chociaż-
by ulica Sienkiewicza i część Dworcowej 
z parkingami, Bohaterów Monte Cas-
sino od Dworcowej do hotelu, Grun-
waldzka, Warszawska czy parking na 
Żeromskiego. Ważnym elementem Wę-
zła Przesiadkowego było też wybudowa-
nie tunelu dla pieszych pod torami. 

 Zmiany objęły Park im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Stawek w parku przebu-
dowany został na przepływowy zbiornik 
retencyjny. Na całym obszarze Węzła 
Przesiadkowego zamontowane zostało 
nowe oświetlenie – 130 nowoczesnych 
lamp ledowych co pokazuje skalę trans-
portowego przedsięwzięcia. Specjalnymi 
lampami doświetlone zostały przejścia 
dla pieszych. W ramach wielomilio-
nowego projektu Zakład Komunikacji 
Miejskiej pozyskał z dofinansowaniem 
unijnym 5 nowoczesnych autobusów 
marki Solaris. Od wielu miesięcy wożą 
one mieszkańców Lęborka i Gminy 
Nowa Wieś Lęborska.

Dodatkowe środki od Marszałka
na Węzeł Przesiadkowy

Marszałek Województwa Pomorskiego przekazał samorządowi 
Lęborka dodatkowe środki finansowe na budowę Lęborskiego 
Węzła Przesiadkowego.
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 BudoWa RoNda u zBiegu uLiCy Wojska PoLskiego i dWoRCoWej.

Wsparcie finansowe przeznaczono dla miej-
scowej Komendy Powiatowej Policji, szpitala, 
Domów Pomocy Społecznej oraz szkół. Za-
rząd Powiatu podjął decyzję o uruchomieniu 
środków na zadania na wniosek Przewod-
niczącej Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Wniosek sformułowany został 
na podstawie analizy aktualnej sytuacji epide-
micznej w powiecie.

Środki przyznane policji mają być przezna-
czone na zakup sprzętu technicznego dla po-
licjantów z miejscowej KPP pełniących służbę 
patrolową oraz do celów profilaktyki społecz-
nej, a także na rekompensatę pieniężną dla po-
licjantów KPP w Lęborku, pełniących służbę na 
terenie powiatu w godzinach ponadwymiaro-
wych. Obecnie, oprócz swoich podstawowych 
obowiązków, w związku z ograniczeniami pole-
gającymi na izolacji społecznej w celu przeciw-
działania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, 

policjanci mają wiele zadań dodatkowych, 
w tym – zgodnie z grafikiem zmodyfikowanej 
dyslokacji – prowadzenie patroli w różnych 
częściach powiatu, w tym na terenach z wyłą-
czonym dostępem. Patrole własne lub łączone 
z innymi służbami mundurowymi, prowadzone 
są w różnych porach, a szczególnie wzmagają 
się w okresach weekendowych i świątecznych. 
Podczas prowadzonych działań, policjanci 
przede wszystkim monitorują sytuację, infor-
mują, uświadamiają i zwracają uwagę. W przy-
padkach rażących wykroczeń lub oczywistego 
oporu przed zachowaniem obowiązujących 
procedur, mają do dyspozycji sankcje w postaci 
nakładanych kar administracyjnych.

Kolejne środki z rezerwy celowej na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzyso-
wego, zostały przekazane na zakup materiału 
w celu wykonania środków ochrony osobistej 
dla personelu SPSZOZ w Lęborku w postaci 

przyłbic ochronnych. Środki ochrony osobistej 
i płyny dezynfekcyjne otrzyma również Placów-
ka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku oraz 
oba Domy Pomocy Społecznej.

Wśród kolejnych działań będących reakcją 
na sytuację związaną z epidemią koronawirusa 
znajduje się zakup sprzętu komputerowego dla 
sześciu powiatowych szkół: LO 1, LO 2, Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespołu 
Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, 
Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Ogółem wartość sprzętu dla szkół ma sięgnąć 
100 tys. zł. Potrzeba doposażenia placówek 
w sprzęt komputerowy wynika z faktu wprowa-
dzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii, zamknięcia placówek oświatowych 
i wdrożenie nauczania zdalnego. Na realizację 
tego przedsięwzięcia Powiat pozyska środki 
w ramach programu „Zdalna Szkoła” (Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach).

W zakresie ułatwiania dostępu do sieciowych 
treści edukacyjnych warto zauważyć inicjatywę 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lę-
borku. Zgłosiła ona akces uczestnictwa w akcji 
Cyfrowego Polsatu i Plusa oraz Fundacji Pol-
sat, które rozdysponowały dwa tys. tabletów do 
domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Do lęborskiej placówki trafi-
ło w ten sposób 14 kompletów urządzeń wraz 
z pakietami bezpłatnego internetu. Akcja jest 
odpowiedzią organizatorów na zapotrzebowa-
nie związane ze zdalną edukacją i w celu wspar-
cia społecznej akcji #zostańwdomu.

Powiat wspiera w walce z zarazą
Jeszcze przed świętami wielkanocnymi Starostwo Powiatowe podjęło decyzję o wsparciu finan-
sowym kilku instytucji. Cel jest jeden: przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

Rozumiemy trudną sytuację w jakiej znaleźli się lokalni 
przedsiębiorcy i osoby świadczące usługi hotelarskie, jed-
nak obserwując ostatni weekend zauważamy, że panujące 
aktualnie zasady są lekceważone. Naganne jest nieprze-
strzeganie zasad dotyczących funkcjonowania obiektów 
hotelarskich, pensjonatów i innych miejsc noclegowych 
czy gastronomicznych (ogródki gastronomiczne) z roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Dziękujemy tym samym 
wszystkim, którzy stosują się do wszelkich zaleceń.
Przypominamy, że do czasu zniesienia kolejnych 
obostrzeń obowiązuje całkowity zakaz wynajmowania 
miejsc noclegowych i prowadzenia działalności gastrono-
micznej poza usługami cateringowymi. Za nieprzestrze-
ganie ustanowionych ograniczeń są przewidziane kary 
zgodnie z kodeksem wykroczeń."

burmistrz miasta łeby 
aPeluJe i ostrzeGa
"drodzy łebianie, mając na uwadze bezpieczeństwo 
nas wszystkich przypominamy o obowiązujących 
zasadach i ograniczeniach.
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Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

– Najlepiej ocenił ją sam rząd, ogłasza-
jąc po kilku dniach potrzebę wprowa-
dzenia Tarczy 2.0. Doceniam gotowość 
do autorefleksji. Byłbym jednak spo-
kojniejszy, gdyby zostały wprowadzone 
zapisy, o których od samego początku 
mówią przedsiębiorcy i samorządowcy, 
czyli praktycy. Tyle, że rząd naszych 
głosów nie słucha. Jeżeli działania mają 
być skuteczne muszą być proste i cel-
ne, tak żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samozado-
wolenia pomysłodawcom. Nasze firmy 
potrzebują jak największego wsparcia 
w utrzymaniu płynności i w zachowa-
niu zatrudnienia. Musimy zmierzyć 
się z najpoważniejszym kryzysem go-

spodarczym w historii wolnej Polski. 
Rządzący muszą się na tym skoncen-
trować. Jest to dla mnie niepojęte, że 
najważniejsi ludzie w państwie zajmują 
się dziś wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla demo-
kracji – zgodnie z konstytucją – moż-
na je przełożyć do czasu opanowania 
kryzysu. Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?

– Mamy pełną mobilizację na wszyst-
kich poziomach samorządu teryto-
rialnego i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  Dzięki 
tej współpracy udało się w krótkim 
czasie zachęcić do decyzji zmniejsza-
jących obciążenia lokalnego biznesu. 
Chodzi m.in. o ulgi w czynszach w lo-
kalach komunalnych czy zwolnienia 
lub odroczenia w podatkach lokalnych. 

Samorząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunięciach 
w budżecie województwa na łączną 
kwotę 130 mln zł,  aby zasilić szpitale 
czy wesprzeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zerowym 
oprocentowaniem. Dobra współpraca 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z po-
wiatowymi urzędami też przynosi 
efekty. Pracownicy tych urzędów są 
bowiem na pierwszej linii współpracy 
z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił o centra-
lizacji, a może nawet likwidacji urzę-
dów pracy.

– A my pytaliśmy: czy jeżeli w jakiejś 
miejscowości dawno nie było pożaru, 
to należy zlikwidować straż pożarną? 
Dzisiaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów pracy”. 
Znakomita część funduszy adresowa-

nych do przedsiębiorców trafia za po-
średnictwem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy 
do firm. Dzięki nim już dzisiaj może-
my mówić o tysiącach pracowników, 
którzy mają zabezpieczone środki do 
życia. Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posługują nie 
są jeszcze doskonałe, są testowane 
w boju. A przepisy i ich interpretacje 
ulegają dynamicznym zmianom. Po 
drugiej stronie znajduje się przedsię-
biorca ze wszystkimi swoimi obawa-
mi, zobowiązaniami, niepewnością 
jutra, często niezrozumieniem zawi-
łych przepisów czy przesadnie rozbu-
dowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Uruchomionych jest kilka form 
wsparcia. W Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy można skorzystać z dofinanso-
wania kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego czasu pracy. W urzędach 
powiatowych na pomoc w pokryciu 
części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą liczyć 
samozatrudnieni. Natomiast mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy oraz or-
ganizacje pozarządowe mogą otrzy-
mać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenie społeczne. Ponadto, mikro 
przedsiębiorcy mogą liczyć na po-
życzki w wysokości 5 tys. zł z szansą 
na umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?

– Na mój wniosek zostały urucho-
mione środki z rezerwy Funduszu 
Pracy w łącznej wysokości 71 mln zł. 
Środki te przekazane z ministerstwa 
pracy, za pośrednictwem Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, trafiły PUP-ów 
i są przeznaczone na dofinansowanie 
wynagrodzeń i pokrycia części kosz-
tów działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatkowo, na 
mój wniosek, powiatowe urzędy otrzy-
mały środki w wysokości 63 mln zł po-
chodzące również z Funduszu Pracy, 
które są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działania prowa-
dzone bezpośrednio przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się każdego 
dnia, około 70 proc. wniosków ma ja-
kieś niedociągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawiają się pra-
cownicy WUP, którzy pomagają przed-

siębiorcom w ich poprawieniu. Do tej 
pory 75 wniosków trafiło do wypłaty. 
Szacowana wartość pomocy, ze wzglę-
du na liczbę złożonych do dzisiaj wnio-
sków, stanowi łączną kwotę ponad 114 
mln zł.  Z tego ponad 40 mln zł dotyczy 
przestoju ekonomicznego, a ponad 73 
mln zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

– Złożone wnioski dotyczą prawie 
32 tys. pracowników, ale te dane nie 
są jeszcze precyzyjne. Urząd cały czas 
je uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy  Joanna Witkowska wraz z ze-
społem podjęła wiele ponadstandar-
dowych działań. Jednym z nich jest 
uruchomienie infolinii, która już ob-
służyła tysiące rozmów. Pamiętajmy, 
że to niestety wciąż początek. Liczba 
wniosków rośnie, bo rośnie liczba 
firm decydujących się na wsparcie 
i go potrzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracownicy urzę-
du są przeszkalani do obsługi systemu 
i opracowywania wniosków.

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

–  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku praktycznie od początku był goto-
wy do przyjmowania wniosków od 
przedsiębiorców. Jesteśmy jednym 
z pierwszych województw, które ze-
brało zapotrzebowanie z powiatowych 
urzędów, dzięki czemu mogłem wy-
stąpić z wnioskiem o uruchomienie 
środków. Te środki już od 8 kwietnia 
pracują na rzecz naszych firm.

Codziennie pojawiają się nowe decy-
zje i pomysły. Gdzie przedsiębiorcy 
mają szukać informacji?

– We współpracy z naszymi jednost-
kami, jak: Agencja Rozwoju Pomo-
rza, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych stworzyli-
śmy specjalną platformę komunikacji 
w postaci strony internetowej dedyko-
wanej przedsiębiorcom. Strona, zawie-
ra kompleksową informację i wszel-
kie wskazówki czy przekierowania 
do instytucji, które świadczą pomoc 
dla firm. Zachęcam do odwiedzania 
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Potrzebna jest mobilizacja. Specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę 
komunikacyjną, zawierającą kompleksową informację o dostępnej dla firm pomocy – 
mówi Mieczysław  Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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Ze względu na nadal panujący w kraju stan epidemii 
i związanym z tym zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
COVID-19, zwracamy uwagę odwiedzającym Park w celach 
turystycznych i rekreacyjnych na konieczność przestrze-
gania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W celu minimalizacji zagrożeń oraz z uwagi na bezpieczeń-
stwo odwiedzających Słowiński Park Narodowy obowiązuje 
przede wszystkim:
- zachowanie odległości (przynajmniej 2 metry między 
osobami),
- zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej (m.in. na 
parkingach, plażach i w miejscach, w których przebywają 
i poruszają się inne osoby) - maseczką, chustą lub innego 
rodzaju zasłaną ust i nosa
Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić stałej 
dezynfekcji całej udostępnianej infrastruktury, zatem zale-
camy używanie materiałów ochrony osobistej, zapewnio-
nej we własnym zakresie, takie jak rękawiczki oraz płyny 
odkażające, które mogą być przydatne podczas zwiedzania 
Parku i korzystania z udostępnianych obiektów.

możNa wChodzić
do lasów i Parków
w ramach pierwszego etapu wychodzenia z zastoju 
społecznego, z dniem 20.04.2020r., otwarte zostają lasy, 
parki i inne miejsca rekreacji. w związku z tym dyrekcja 
słowińskiego Parku Narodowego zwraca się z apelem do 
potencjalnych zwiedzających. 

Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska wydał komunikat w związku ze zmianą w rozkładzie jazdy autobusów. 

Z  dniem 1 kwietnia pacjenci z Lęborka i okolic 
będę mogli wykonać badania rezonansem magne-
tycznym w Lęborku.    Pracownia wizjaMED mieści 
się na terenie SPZOZ. Nowa umowa z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, to możliwość wykonania ba-
dań w szybkim terminie. Pracownia oferuje szeroki 
katalog badań podstawowych i specjalistycznych.

Pracownia wizjaMED dba o pacjentów komplekso-
wo, posiada również pracownię Tomografii Kompu-
terowej w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 9.

elastyczne formy umówienia na badanie.  

dane kontaktowe do pracowni rezonansu 
magnetycznego: 

adres - ul. Węgrzynowicza 13, 
 84-300 Lębork na terenie sPzoz

Telefon - 42 208 10 00 

Decyzję o w/w zmianie podjęto na podstawie 
przeprowadzonych badań ruchu pasażerskiego 
na linii nr 2 i 3 wykonanych na zlecenie Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Lęborku. Z uwagi na 
zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre kursy 
dokonano zmian w rozkładzie, które wejdą w życie 
1 maja br.:

- całkowite zawieszenie linii nr 3 w sobotę;
- zawieszenie kursu linii nr 3 w dniu powszednim 

Lębork - Redkowice o godz. 05:43 oraz Redkowice - 

Lębork o godz. 06:13;
- kursy linii nr 2 w dniu powszednim Lębork - Kę-

błowo o godz. 04:50 oraz o godzinie 18:19 zostaną 
skrócone do Nowej Wsi Lęborskiej (POM - pętla). 
Zawieszone zostaną kursy linii nr 2 Kębłowo - Lę-
bork o godz. 05:05 i o godz. 18:50;

- kurs linii nr 2 w sobotę Lębork - Kębłowo o godz. 
14:55 zostanie skrócony do Nowej Wsi Lęborskiej 
(POM - pętla). Zawieszony zostanie kurs linii nr 2 
Kębłowo - Lębork o godz 15:25.

WizjaMED dla mieszkańców 
powiatu lęborskiego Zmieni się rozkład jazdy 

autobusów dwóch linii

Karę administracyjną w wysokości 10 ty-
sięcy złotych musiał zapłacić 22-letni miesz-
kaniec powiatu lęborskiego, który złamał 
zasady kwarantanny. Było to na początku 
kwietnia. Będąc na kwarantannie, wycho-
dził z domu trzykrotnie. Za trzecim razem 

to pracownik sanepidu usłyszał telefonicznie 
od ojca mężczyzny, że go nie ma. Funkcjona-
riusze sporządzili dokumentację dla sanepi-
du i wniosek o ukaranie do sądu. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku 
wystosował decyzje o nałożeniu na sprawcę 

kary administracyjnej w kwocie 10 tysięcy 
złotych.

Inny przypadek złamania zasad kwarantanny 
miał miejsce pod koniec marca. Dzielnicowi 
z Lęborka pojechali sprawdzić, czy 51-latek ob-
jęty domową kwarantanną dotrzymuje jej wa-
runków. W rozmowie telefonicznej usłyszeli, że 
jest on jeszcze w mieszkaniu, ale wybiera się po 
piwo. Kiedy policjanci podjechali pod miejsce 
zamieszkania mężczyzny, napotkali go na ulicy 
w drodze do sklepu. Dopiero po kilkukrotnym 
nawoływaniu dzielnicowych i przejściu kilku-
dziesięciu metrów lęborczanin wrócił do domu.

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek 
przebywać we wskazanym przez siebie miejscu 
i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. In-
spektor sanitarny za nieprzestrzeganie kwaran-
tanny może nałożyć karę do 30 tys. zł.

Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy 
objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka 
odpowiedzialność na nich ciąży – nie prze-
strzegając jej zasad, mogą się w sposób pośred-
ni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.

Codzienne sprawdzenia przez policję i kon-
takt telefoniczny z osobami odbywającymi 
kwarantannę, mają na celu nie tylko potwier-
dzenie, czy osoba stosuje się do jej zasad. Po-
licjanci podczas rozmów ustalają także, czy ta-
kiej osobie czegoś nie potrzeba. Wszystkie tego 
typu sygnały policjanci przekazują do służb 
miejskich, które organizują pomoc. 

Złamali zasady kwarantanny
W powiecie lęborskim znaczna liczba osób przebywa na kwarantannie. To sposób na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się epidemii. Poziom świadomości mieszkańców naszego powiatu w tym zakre-
sie jest dość wysoki, według oceny policji, jednak zdarzają się jednostki, które do zakazu opuszcza-
nia mieszkania podchodzą bardzo lekceważąco.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas:
k.laskowska@expressy.pl



NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

sPrzedam pawilon handlowy 25 m, 
w Rumi, ul. Pomorska, cena do uzgod-
nienia, tel. 606 357 674

sPrzedam działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3 km od Lębor-
ka, 1033 m, cena 45 tys., tel. 602 306 
210

wyNaJmę

wyNaJmę garaż, w Rumi, tel. 668 
385 455

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

kuPię

kuPię mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem. 
Szybka gotówka, tel. 791 715 131

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

OGŁOSZENIA
rok 2006 Mercedes B czarny silnik 
1.8, diesel, automat, bezwypadkowy, 
cena 12 900 zł, tel. 602 306 210

romet Ogar Caffe 124, 2019 r. blue/
black, 4T, cena 1100 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

Jawa typ 223, 1977 r., farbig Rote-
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 1989 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

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

EDUKACJA

krótkie porady z  matematyki, fi-
zyki i  chemii udzielę uczniowi przez 
telefon. 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

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIENIĘ:

EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA 
SPRZEDAM:

EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
INNE:

EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

kotłowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ProfesJoNalNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

RÓŻNE

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

siaNokiszoNka 120x120, dobrej 
jakości, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

beCzkę 2000.l na podwoziu do 
szamba, cena 1200 zł, Szemud tel. 
510 751 837

owies, cena za 100 kg po 70 zł, mie-
szanka 80 zł, tel. 510 751 837

sPrzedam opony letnie, guldier 4 
sztuki, używane, R17/235/55, Luzino, 
240 zł, tel. 570 009 915

sPrzedam piłę tarczową, silnik 4k, 
2 tarcie, 25 m kabla na kółkach, Luzi-
no, cena 450 zł, tel. 570 009 915

sPrzedam pralkę małą z wirówką 2 
w 1 nowa, wys. 73 cm, szer. 63, cena 

410 zł, Sierakowice, tel. 795 019 958 

sPrzedam lodówkę z zamrażarką, 
w dobrym stanie, wys. 125, szer. 60, 
cena 310 zł, Sierakowice tel. 790 290 
835

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

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, 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 lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

Obserwuj 
nasz profil 
expressy.pl 

na issuu.com
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Ograniczenia związane w walką z CO-
VID-19 mocno wpłynęły na życie pił-
karskiej sekcji Pogoni. Wielotygodniowa 
przerwa w zespołowych treningach i roz-
grywkach związana z epidemią koronawi-
rusa wymusiła wdrożenie alternatywnych 
metod treningowych. Wchodzą one wła-
śnie w drugi etap. Po zawieszeniu trenin-
gów 12 marca piłkarze wszystkich grup 
wiekowych oraz seniorzy trenowali in-
dywidualnie w domach. Każdy z piłkarzy 
otrzymał wytyczne, a trenerzy starają się 
utrzymywać bezpośredni kontakt z zawod-
nikami czy rodzicami i wspólnie w ramach 
drużyn mobilizować się do indywidualnej 
aktywności.

Zluzowanie części ograniczeń przez rząd 
od 20 kwietnia pozwoli na rozwinięcie tre-
ningów o nowe elementy. Wszystko oczy-
wiście z zachowaniem np. obowiązku izo-
lacji. Otwarcie lasów i parków i zgoda na 
wyjścia rekreacyjne to szansa na trening 
biegowy i wykonywanie ćwiczeń na po-
wietrzu. Równie ważna jest możliwość po-
ruszania się w przestrzeni publicznej bez 
opieki rodziców dzieci powyżej 13 roku 
życia, z czego z pewnością skorzystają ju-
niorzy „B” i „C”.

Z poluzowania ograniczeń 
cieszą się sportowcy Pogoni
Szkoleniowcy Pogoni Lębork opowiedzieli o treningach w czasie pandemii. 

rowerzyśCi ChCą 
być bezPieCzNi

Członkowie z lew lębork – stowarzyszenie rowerowe 
apelują do mieszkańców! „zabezpieczcie swoje posesje 
poprzez zamknięcie furtek w ogrodzeniach, przez które 
mogą wyskakiwać psy, powodując zagrożenie w ruchu 
drogowym dla nas rowerzystów” – czytamy w liście do 
mieszkańców Powiatu lęborskiego i okolic


