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Pomoc dla szPitala 

Samorząd Lęborka, i firmy: Drutex S.A., MIDAM i zielona-
energia.com, Sondex Sp. z o.o., Faberlic, „Łëczk", AMG sp. 
z o.o. wsparły ostatnio nasz Szpital. Od Samorządowców 
Szpital otrzymał 700 sztuk masek ochronnych KN95 o stop-
niu zabezpieczenia FFP2, a w trakcie realizacji jest dostawa 
5 pulsoksymetrów.
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30 lat samorządu lęborka

30. rocznica reaktywowania w Pol-
sce samorządów na szczeblu gmin-
nym. Niespełna rok po pierwszych, 
częściowo wolnych wyborach do 
Sejmu i Senatu, 27 maja 1990 roku 
odbyły się pierwsze po wojnie, 
w pełni wolne, demokratyczne wy-
bory do rad gmin. 
str. 4

samorząd - siła wspólnoty

W tym roku mija dokładnie 30 
lat od uchwalenia ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. O tym, jak 
przez ostatnie trzy dekady zmie-
niło się Pomorze, rozmawiamy 
z Mieczysławem Strukiem, mar-
szałkiem województwa pomor-
skiego.
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Budowa 
nowego 
wodociągu 
o średnicy 
315mm wy-
magała wy-
konywanie 
przejścia 
pod rzeką 
Łebą i Stru-
gą Rybnicką 
w rejonie 
występowa-
nia namu-

łów torfiastych z wysokim poziomem wód gruntowych. 
Wcześniej  w ramach skomplikowanej technologicznie 
inwestycji metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowa-
nym wykonano także przejście pod torami na linii nr 202 
relacji Gdańsk – Stargard. Zastosowana metoda pozwala 
na zaoszczędzenie na odwodnieniu i wymianie gruntu.
Wykonanie nowego wodociągu usprawni funkcjonowanie 
systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.

Kolejny etap rozbudowy 
sieci wodociągowej

wytyczne dla branży turystycznej

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji 
w lęborku realizuje kolejny etap rozbudowy sieci 
wodociągowej zasilającej południowo-wschodnią 
część miasta lęborka m.in. osiedle wschód i strefę 
przemysłową.

w związku z wejściem w życie dnia 4 maja 2020 r., "ii etapu odmrażania gospodarki 
i życia społecznego", burmistrz Helu ogłosił wytyczne dla funkcjonowania hoteli/
obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii coVid-19 w polsce. 
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Ogromnie się cieszę, że w tak bezproblemo-
wy sposób, przy doskonałej współpracy mię-
dzy samorządami udało się wykonać przebu-
dowę tej drogi  – mówi Alicja Zajączkowska, 
Starostwa Lęborski – Inwestycja uzyskała 
wsparcie ze środków rządowych w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, jako kolejna 
z inwestycji drogowych współrealizowanych 
przez Powiat, a więc na ile jest to możliwe, 
wykorzystujemy dostępne środki centralne 
dla poprawy warunków przemieszczania się 
na obszarze powiatu i poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Wartością dodaną inwestycji 
drogowych jest także postępująca w ten spo-
sób estetyzacja miejscowości zlokalizowanych 
przy tych drogach. Myślę, że oprócz ułatwień 

komunikacyjnych dla mieszkańców powiatu, 
realizacja inwestycji drogowych poprawi też 
dostępność turystyczną i zachęci mieszkań-
ców innych regionów do poznawania walo-
rów  powiatu lęborskiego.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli rów-
nież: Edmund Głombiewski, Wicestarosta 
Lęborski oraz Wojciech Guźniczak, Zastęp-
ca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, która 
z Powiatem współfinansowała inwestycję.

W kwotach bezwzględnych wartość inwe-
stycji wyniosła 1.669.295,94 zł. 834.647 zł po-
chodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, 
znajdującego się w dyspozycji wojewody, zaś 
po 417.324,47 zł solidarnie sfinansowały Po-
wiat i Gmina Nowa Wieś.

Jesteśmy największą terytorialnie gminą po-
wiatu lęborskiego, a więc mamy też największe 
potrzeby w zakresie remontów i przebudo-
wy istniejącej sieci drogowej – mówi Woj-
ciech Guźniczak – Wynika to z jednej strony 
z naturalnego zużywania się sieci drogowej, 
a z drugiej z potrzeby jej dostosowywania do 
zwiększonego ruchu na skutek postępu cywi-
lizacyjnego oraz konieczności stałego podno-
szenia parametrów określających bezpieczeń-
stwo. Potrzeby mieszkańców naszej gminy są 
nam dobrze znane i staramy się je realizować 
w miarę możliwości i posiadanych środków. 
W tym wypadku współpraca z Powiatem nie-
sie wymierne korzyści.

Realizacja pierwszego etapu przebudowy 
zakończyła się w grudniu ub. roku. Komplet-
ne zakończenie całości, planowane pierwot-
nie na koniec maja, nastąpiło ponad trzy ty-
godnie wcześniej. Jak wyjaśnił Adrian Wenta, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, prze-
budowa polegała na odnowie istniejących 
elementów betonowych ulic: krawężników, 
obrzeży, oporników i chodników. Na odcin-
ku drogi powiatowej nr 1309G, pomijając 
zwartą zabudowę w miejscowości Janowice, 
wymieniono nawierzchnię jezdni. Po prze-
budowie drogi szerokość jezdni pokrytej 
nowym asfaltem sumarycznie sięga 5,5 m 
(pierwotnie 4,0 m). Na odcinku drogi po-
wiatowej nr 1311G w miejscowości Janowi-
ce utwardzono istniejące pobocze gruntowe 
chodnikiem w celu stworzenia bezpiecznego 
i dogodnego dojścia mieszkańcom do cmen-
tarza parafialnego. Poprawie bezpieczeństwa 
służy przeniesienie zatoki autobusowej, usu-
nięcie zakrzaczeń, a także wykopanie rowów 
i wykonanie wyprofilowanych skarp popra-
wiających widoczność na przebudowywanej 
drodze.

Oddano do użytku 
przebudowaną drogę

Starostwo Powiatowe w Lęborku poinformowało o dokonanym, we wtorek 5 maja, końcowym 
odbiorze przebudowanej drogi powiatowej 1309G i 1311G. Całość dwuetapowej inwestycji 
kosztowała blisko 1,7 mln zł. Środki pochodziły ze „składki” trzech podmiotów: Powiatu Lęborskiego, 
Gminy Nowa Wieś Lęborska i Funduszu Dróg Samorządowych.

Powraca bezpośrednia 
obsługa obywateli
Od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miejski w Lęborku, przywrócił 
bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich 
wymogów sanitarnych.

Wytyczne zostały wydane przez Mini-
sterstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 
28.04.2020 r.
Cel wdrażanych procedur:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla pracowników (obsługi) gości 
hoteli/obiektów/pensjonatów. 
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia go-
ści oraz innych osób z zewnątrz, w tym 
dostawców. 
3. Ograniczenie liczby kontaktów na 

terenie hoteli/obiektów/pensjonatów 
w danym przedziale czasowym, w ra-
mach zabezpieczenia przed ryzykiem 
zakażenia . 
4. Kompleksowe działanie dostosowane 
do etapu zaawansowania stanu epide-
micznego. 
Wytyczne zostały podzielone na cztery 
części (http://leba.eu/pl/post/64000):

Zapewnienie bezpieczeństwa pra-•	
cownikom/obsłudze 

Zapewnienie bezpieczeństwa •	
w obiekcie 

Procedury zapobiegawcze: po-•	
dejrzenie zakażenia koronawirusem 
u pracownika/obsługi 

Procedury postępowania w przy-•	
padku podejrzenia u osoby/klienta 
zakażenia koronawirusem 

Wchodząc do urzędu masz obowiązek:
zasłonić usta i nos, możesz to zrobić za pomocą maseczki jed-•	

norazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika, dzięki 
temu chronisz siebie i innych, 

zdezynfekować ręce płynem, •	
zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych osób. •	

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 
br. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym 
czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 
jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania 
w zakresie obsługi interesantów.

W dalszym ciągu Urząd, zachęca mieszkańców do załatwiania spraw 
drogą mailową, przez e-puap, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
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Od Samorządowców Szpital otrzymał 700 
sztuk masek ochronnych KN95 o stopniu za-
bezpieczenia FFP2, a w trakcie realizacji jest 
dostawa 5 pulsoksymetrów. 

Paczka od firmy Drutex S.A. zawierała 20 
kombinezonów ochronnych, 2000 masek 
chirurgicznych oraz 200 przyłbic. Leszek 
Gierszewski - założyciel i prezes zarządu 
Drutex S.A. zainicjował akcję „Jesteśmy ra-
zem. Pomagamy”, której celem jest zachęca-
nie innych przedsiębiorców do pomagania 

oraz koordynacja działań w walce z epidemią 
wirusa COVID-19 i ułatwianie przedsiębior-
com-darczyńcom kontaktu z instytucjami 
i ludźmi, którzy najbardziej tego wsparcia 
potrzebują.

Od firmy MIDAM i zielona-energia.com 
oraz od firmy Sondex Sp. z o.o. Szpital otrzy-
mał kombinezony ochronne. Pani Agnieszka 
Rutkowska-Gellert – konsultanta firmy Faber-
lic, przekazała personelowi kremy nawilżają-
ce, które ukoją ich narażone na częste działa-

nie środków do dezynfekcji dłonie. Natomiast 
Pani Ewa Szczypior, właścicielka firmy cate-
ringowej „Łëczk", już kilka razy przywiozła 
posiłki dla ratowników medycznych.

Firma AMG sp. z o.o. zakupiła natomiast 
fumigator. Jest to urządzenie nieodzow-
ne w szpitalu podczas panującej pandemii 
COVID-19. Fumigator służy do dezynfekcji 
pomieszczeń metodą zamgławiania. Sucha 
mgła o wielkości około 5 mikronów docho-
dzi do wszystkich trudno dostępnych miejsc, 
także takich, gdzie nie jest możliwe użycie 
tradycyjnych środków do dezynfekcji. Me-
toda fumigacji nie uszkadza sprzętu elek-
tronicznego znajdującego się na salach ope-
racyjnych, oddziałach intensywnej terapii 
i innych miejscach, w których używa się wy-
soce specjalistycznych urządzeń. Stosowanie 
tej metody dezynfekcji pozwala ograniczyć 
ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń wśród 
pacjentów i personelu szpitala.

Szpital: Ogromną radość i wdzięczność 
wśród personelu szpitala wywołują kolejne 
przesyłki ze środkami ochrony osobistej. Jest 
to asortyment zużywany obecnie w dużej ilo-
ści przez medyków.

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie AMG za 
zakup urządzenia (fumigator), tym bardziej, 
że obecnie na rynku panuje bardzo ograni-
czony dostęp do tego typ sprzętów.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy 
za wsparcie!

Pomoc dla Szpitala 
wciąż płynie

Samorząd Lęborka, i firmy: Drutex S.A., MIDAM i zielona-energia.com, Sondex Sp. z o.o., Faberlic, 
„Łëczk", AMG sp. z o.o. wsparły ostatnio nasz Szpital.

Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarek 
i Położnych
Zarząd Powiatu Lęborskiego złożył najserdeczniejsze życzenia, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, wszystkim osobom 
wykonującym ten wyjątkowy oraz szlachetny i piękny, bo poświęcony 
innemu człowiekowi zawód.

Przyłbice przywiózł Ksiądz dziekan 
Zenon Myszk, proboszcz Parafii św. 
Jakuba Apostoła w Łebie i zaprezen-
tował włodarzom sposób montażu 
tychże. A trening czyni mistrza - 
wspólnie z członkami Stowarzyszenia, 
złożyli już tysiąc sztuk.
Składanie przyłbic jest bardzo proste 
i każdy jest sobie w stanie szybko po-
radzić. Chociaż skończyłem teologię, 
a nie kierunek techniczny, też sobie 
sprawnie radzę – mówił ks. Z. Myszk.
Przyłbice trafią do jednostek organiza-
cyjnych Powiatu Lęborskiego w miarę 
zgłaszanych potrzeb.
Jako starostwo czynimy starania, by 
jak najlepiej zabezpieczyć pracow-
ników urzędu oraz podległych nam 
jednostek, w tym szpitala, na co prze-
znaczamy środki własne oraz te, które 
możemy pozyskać z innych źródeł, 
choćby w ramach projektów. Społecz-
na inicjatywa pomocy w zabezpiecze-

niu się przed prawdopodobieństwem 
kontaktu z patogenem zasługuje na 
szczególne podziękowanie, podobnie 
jak wysiłki tych wszystkich osób i or-
ganizacji, które z własnej woli i inicja-
tywy wspierają sprzętem ochronnym 
choćby lęborski szpital – mówiła Alicja 
Zajączkowska, dziękując za przekaza-
ny dar.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
istnieje od 27 lutego 2000 roku przy 
parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. 
Pielęgnuje tradycję katolickiej organi-
zacji zainicjowanej przez niemieckiego 
kapłana i społecznika błogosławione-
go ks. Adolpha Kolpinga. Najistotniej-
sza działalność Stowarzyszenia skupia 
się przede wszystkim na rozwiązywa-
niu problemów społecznych.

dar od stowarzyszenia
rodzina Kolpinga
darczyńcą sprzętu ochronnego 
w postaci 500 szt. przyłbic jest 
stowarzyszenie rodzina Kolpinga 
z Łeby. obdarowani to starostwo 
powiatowe w lęborku.

Zawody pielęgniarki i położnej to trudne profesje, bo wykonywanie 
ich wiąże się często z wieloma wyrzeczeniami i nierzadko poświęce-
niem. Współczesną pielęgniarkę, pielęgniarza, położną, musi cecho-
wać profesjonalizm zawodowy, co wymaga nieustannego podnoszenia 
kwalifikacji, umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się 
z otoczeniem. Osoby wykonujące tę pracę to ludzie o odpowiednich pre-
dyspozycjach, cechach osobowości i etycznej postawie.

Wasze kompetencje zawodowe, szczególne zaangażowanie i empatia 
stanowią o jakości i bezpieczeństwie złożonego procesu leczniczo-te-
rapeutycznego, a także budują pozytywny wizerunek Służby Zdrowia. 
W trudnym czasie pandemii Wasza wiedza, umiejętności, ale także psy-
chiczne wsparcie udzielane pacjentom są bezcenne. Na różnych etapach 
diagnozowania, leczenia to Was pacjent widzi najczęściej i to Wy jeste-
ście świadkami jego zmagań z chorobą.

Dzień Waszego święta jest dobrą okazją, by wszystkim pielęgniarkom, 
pielęgniarzom, położnym podziękować za wysokiej jakości pracę, za 
zaangażowanie i troskę, za profesjonalizm i odwagę w podejmowaniu 
codziennych wyzwań.

Życzymy Wam zdrowia, nieustającej satysfakcji z niesienia pomocy po-
trzebującym, wielu powodów do radości i szczęścia w życiu osobistym.

Informacja dotycząca coVid-19 
w powiecie lęborsKiM

gmina
liczba osób 
poddanych 

kwarantannie

liczba osób 
hospitalizow-

anych

liczba osób 
u których stwi-
erdzono wynik 

dodatni

liczba 
wyzdrowień

Lębork 24 0 0 0

Łeba 19 0 1 1

Cewice 3 0 0 0

Nowa 
Wieś 

Lęborska
14 0 1 1

Wicko 10 0 0 0

Razem 70 0 2 2
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Niespełna rok po pierwszych, częściowo 
wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, 27 
maja 1990 roku odbyły się pierwsze po woj-
nie, w pełni wolne, demokratyczne wybory 
do rad gmin. Zapoczątkowały one odradza-
nie się w Polsce samorządu terytorialnego. 

Początki były trudne. Uczyliśmy się de-
mokracji, funkcjonowania, zakresu praw 
i obowiązków nowo powstałych struktur 
samorządowych. Rozpoczął się proces 
kształtowania demokracji obywatelskiej. 
Przez pierwsze lata  wypracowywane były 
nowe formy zarządzania. 

Jednocześnie rzeczywistość w każdej 
dziedzinie – stan gospodarki, infrastruk-
tury, handlu, wreszcie finansów - zarówno 
na poziomie państwa, jak i gmin, do tego 
galopująca inflacja, nie napawały optymi-
zmem. Kraj stał na krawędzi upadłości. 

Wszystkich nas czekały lata ciężkiej 
pracy i wyrzeczeń, a wiedzę i doświad-
czenie, jak rządzić, jak naprawiać kraj 
na wszystkich praktycznie poziomach, 
zdobywaliśmy w praktyce, działając „na 
żywym organizmie”.

Decentralizacja administracji publicznej 
oznaczała upodmiotowienie społeczeń-
stwa. Ten proces kształtuje się do dzisiaj. 
Przez trzydzieści lat zmieniły się warun-
ki, potrzeby i świadomość społeczeństwa. 

Lokalne społeczności zaczęły włączać się 
w proces zarządzania, mieszkańcy „małych 
ojczyzn” interesują się i w coraz większym 
stopniu chcą mieć wpływ na otaczającą ich 
rzeczywistość. 

Przez minione trzy dekady nie bez pro-
blemów, popełnianych błędów, uczyliśmy 
się samorządności. 

Korzystaliśmy przy tym z doświadczeń 
demokracji zachodnich, które w najtrud-

niejszym dla nas czasie udzieliły nam rów-
nież wsparcia finansowego – początkowo 
w ramach środków przedakcesyjnych. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
pojawiły się dużo większe możliwości, któ-

re przyspieszyły przemiany i dalszy rozwój 
kraju, także na poziomie lokalnym. O tym, 
jak wiele środków mogliśmy i nadal mo-
żemy otrzymać na działania i inwestycje 
ważne dla gminy i jej mieszkańców decy-
dują w dużym stopniu umiejętności i fa-
chowość służb samorządowych. 

A zmiany jakie nastąpiły w kolejnych 
dziesięcioleciach widzimy i odczuwamy, 
jak Polska długa i szeroka. 

Te zmiany widzimy także w naszym re-
gionie, także w Lęborku.

Na dzisiejszy obraz Lęborka od przywró-
cenia w 1990 roku samorządności wpłynę-
ły działania radnych kolejnych kadencji, 
których przez minione 30 lat było siedem, 
a od jesieni 2018 r. działa Rada Miejska 
ósmej już kadencji. 

Przez te lata widoczny był także proces  
coraz większego angażowania się lokalnych 
stowarzyszeń, fundacji, lokalnych wspól-
not. To zjawisko kształtuje coraz bardziej 
widoczne społeczeństwo obywatelskie. To 
jeden z bardzo ważnych – i cennych -  skut-
ków samorządności.

Wiele jeszcze zadań i wyzwań przed 
nami, zmieniła się i wciąż się zmienia rze-
czywistość i warunki - pojawiają się nowe 
problemy do rozwiązania.

Wierzę, że lęborczanie, identyfikując się i an-
gażując w nasze lokalne sprawy, w działania 
na rzecz nas wszystkich, w kolejnych latach 
osiągną jeszcze więcej,  a Lębork będzie miej-
scem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Lęborka

30 lat samorządu Lęborka
30. rocznica reaktywowania 
w Polsce samorządów na 
szczeblu gminnym.
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Święto to zainicjował australijski strażak J.J. 
Edmondson z Melbourne na pamiątkę tra-
gicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków 2 
grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali rato-
wać czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak 
robią to strażacy na całym świecie.

W Polsce święto zostało ustanowione w 2002 
roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 
roku. Dodany artykuł (art. 30a) formalnie 
ustanawia Dzień Strażaka.

Zarząd Powiatu Lęborskiego złożył serdecz-
ne podziękowania funkcjonariuszom Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i dru-

hom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Życzymy wyłącznie szczęśliwych finałów 

podejmowanych akcji ratowniczych, satysfak-
cji z działalności społecznej, zdrowia, szczę-
ścia osobistego oraz pomyślności w pracy 
zawodowej. Dziękujemy Wam za codzienną 
ofiarność, wykraczającą często poza ramy 
zwyczajnie pojmowanej pracy zawodowej. 
Wasza postawa powinna być dla Was i Wa-
szych rodzin powodem do dumy.

„Dzień Strażaka”,  to święto tych, którzy 
pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też 
piękną służbę, niosąc pomoc innym.

Współcześnie, strażacy nie tylko ratują mie-

nie, gaszą ogniową pożogę, ale przede wszyst-
kim są profesjonalnymi ratownikami i oso-
bami znającymi wszelkie tajniki prewencji 
– zapobiegania tragediom, stojąc codziennie 
na straży bezcennego daru, jakim jest ludzkie 
życie. Służą również tym, którzy ulegli wypad-
kom drogowym, a także stali się ofiarami klęsk 
żywiołowych, czy katastrof ekologicznych. 
Zwykle pierwsi na miejscu zdarzeń, nierzad-
ko z narażeniem własnego życia, ratują życie 
innych. To wizerunek dzisiejszego strażaka, 
który słusznie zasługuje na najwyższe spo-
łeczne uznanie i jako profesja jest zawodem 
najwyższego społecznego uznania.

Powiat wspiera w walce z zarazą Międzynarodowy dzień strażaka
4 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Dzień ten został poświę-
cony wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć.

W imieniu mieszkańców Lęborka kwiaty złożyli Burmistrz 
Miasta Witold Namyślak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Litwin i Sekretarz Miasta Marian Kurzydło.
W tym roku obchodziliśmy 75 rocznicę zakończenia II 
wojny światowej.
8 maja 1945 r. podpisany został akt bezwarunkowej 
kapitulacji III Rzeszy, który zakończył działania wojenne 
w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na 
Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja 2 września 
1945 r. była końcem II wojny światowej, która pochłonęła 
ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmar-
łych w wyniku działań wojennych.
W takim dniu pamiętajmy o ofiarach – zmarłych i po-
ległych podczas II wojny światowej, winni jesteśmy im 
pamięć i szacunek.

Kwiaty zŁożone
ofiaroM wojny
władze samorządowe lęborka uczciły ofiary wojny, 
składając kwiaty na zbiorowej mogile więźniów Kl 
stutthof, ofiar Marszu Śmierci na lęborskim cmentarzu.
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

Z perspektywy czasu należy ocenić, 
że jest to najbardziej udana i trwała re-
forma III RP. 30 lat temu, wraz z komi-
tetem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Jastarni do 
wyborów – pierwszych w pełni wol-
nych wyborów po 89 roku. Wszystko, 
co wiązało się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieliśmy, jak 
sprawdzi się w praktyce. Wszystkiego 
uczyliśmy się w biegu, często na wła-
snych błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć się sa-
morządności. Ale podchodziliśmy do 
tego wyzwania bez strachu, bo to co 
było dla nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi gospoda-
rzami w naszych małych ojczyznach. 
Dla nas, na Kaszubach i Kociewiu, na 
Pomorzu, samorządność miała szcze-
gólny wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgrywają dzi-
siaj? Jak po 30 latach funkcjonowania 
samorządu terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?

Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i możliwości, 
ale nadrzędnym celem zawsze jest 
służba społeczności. Nie da się porów-
nać samorządu terytorialnego sprzed 
30 lat i tego obecnego. Ówczesne bu-
dżety gmin i możliwości inwestycyjne 
były nieporównywalnie mniejsze niż 
dzisiaj. Jeszcze jako burmistrz Jastar-
ni z trudem znajdowałem finanse na 
ważne wówczas inwestycje w gminie. 
Nie mieliśmy dostępu do środków 
Unii Europejskiej, czy innych me-

chanizmów finansowych. Nie można 
natomiast też powiedzieć, że dzisiejsi 
włodarze mają łatwiej. Zmieniły się 
bowiem wyzwania i ich skala, zmieni-
ły się również cele i ambicje lokalnych 
społeczności. Spójrzmy na obecny 
kryzys epidemiczny. Większość ob-
ciążeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty w nad-
zwyczajnych warunkach, czy w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej. 
Samorządy też są w trudnych czasach 
ostoją praworządności i demokracji. 
Doświadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji wybo-
rów 10 maja. To samorządy w oparciu 
o prawo Rzeczypospolitej obroniły 
praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju regionu, 
jaką samorządy otrzymały jest człon-
kostwo Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdysponowywane 
w województwie pomorskim widać 
niemal na każdym kroku. O jakich 
zmianach w samorządności dzięki UE 
możemy mówić?

Skok cywilizacyjny, jakiego doko-
naliśmy dzięki członkostwu w UE jest 
gigantyczny. Na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale Pomorze otrzy-
mało od początku członkostwa ponad 
48 mld zł unijnego wsparcia, w tym 
prawie 11 mld zł w ramach dwóch edy-
cji regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
Dzięki tym środkom zrealizowano po-
nad 37 tys. projektów. Fundusze euro-
pejskie dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych inwesty-
cji takich jak: budowa Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, rozbudowa Portu 
Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności 

i Teatru Szekspirowskiego czy Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowerowych 
czy kompleksowa modernizacja szkół 
zawodowych w całym regionie. Zmia-
ny w naszym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy jednym 
z tych miejsc w Polsce, gdzie ludzie 
najchętniej przyjeżdżają, osiedlają się 
i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed sa-
morządami? Na pewno jednym z nich 
niespodziewanie stała się walka z ko-
ronawirusem.

Jak już wspomniałem cele się zmie-
niają. Kiedyś to było nadgonienie 
cywilizacyjne „Zachodu”, budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dzisiaj inwestujemy w innowacje, 
chcemy żyć w czystym środowisku, 
inwestujemy w rozwiązania ekolo-
giczne. Obecnie zmagamy się z zupeł-
nie niespotykanymi przez ostatnie 30 
lat wyzwaniami. I musimy być na nie 
przygotowani. Niecałe trzy lata temu 
przez Kaszuby przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Straty były ogromne. 
Wówczas to samorządy i społeczności 
lokalne stanęły na wysokości zadania 
i również teraz, kiedy zmagamy się 
z epidemią to, jak już wspomniałem, 
główne obciążenia związane z za-
pewnieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samorządach. 
Chciałbym zaznaczyć, że duże wspar-
cie otrzymaliśmy dzięki Unii Euro-
pejskiej. To dzięki szybkim decyzjom 
Komisji Europejskiej mogliśmy prze-
znaczyć z regionalnego programu 
operacyjnego 50 milionów złotych na 
pomorskie szpitale. I nie tylko te pod-
ległe samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy dekady zmieniło się Pomorze, 
rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

- Jakie są najważniejsze zadania dla sa-
morządów na najbliższe lata?

Na poziomie regionalnym zdefinio-
waliśmy kilka ważnych wyzwań, które 
wymagają strategicznej współpracy nie 
tylko samorządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodarczych. 
To przede wszystkim negatywne skutki 
zmian klimatu, jak na przykład nawał-
nica czy susza. Powinniśmy tak kształ-
tować otoczenie i nasze codzienne na-
wyki, aby ograniczać wpływ na klimat 
oraz presję na środowisko i przeciw-
działać jego degradacji, a także tworzyć 

warunki do rozwoju produkcji zielonej 
energii i technologii ekoefektywnych. 
Kolejnym ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus przeniósł 
nas jeszcze bardziej w świat cyfrowy. 
Niektórym biznesom „uratowało to ży-
cie”, ale np. w zakresie oświaty obnażył 
braki techniczne i kompetencyjne. Jest 
to ogromne pole do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu terytorialnego 
wymaga zmian, aby mógł on się rozwi-
jać? Jakie są bariery stojące na drodze 
do tego rozwoju?

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.
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Niecodzienna 
interwencja

Uprawa konopi 
zlikwidowana

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego lęborskiej policji w pierwszych dniach maja.

19 maja policjanci Wydziału Kryminalnego lęborskiej komendy, 
w jednej z miejscowości na terenie gminy Cewice, ujawnili nielegalną 
uprawę konopi indyjskich.

Funkcjonariusze na sygnałach uprzywilejowania pilotowali do szpi-
tala samochód z rannym pasażerem. Sytuacja była poważna, gdyż męż-
czyzna wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Do wspomnianego zdarzenia doszło w miejscowości Nowa Wieś 
Lęborska. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, które-
go kierowca znacznie przekroczył prędkość, a jego styl jazdy wy-
dawał się bardzo nerwowy. Powodem pośpiechu była bardzo po-
ważna sytuacja, gdyż mężczyzna wiózł kolegę z raną dłoni, który 
podczas prac domowych szlifierką uciął sobie kciuk i palec wska-
zujący. Kierowca chciał jak najszybciej dostać się do szpitala. Męż-
czyzna stracił sporo krwi, a jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. 
Policjanci z lęborskiej drogówki wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się 
każda minuta. Natychmiast przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych podjęli eskortę Volkswagena do oddziału SOR w Lębor-
ku. Jednocześnie o wszystkim poinformowali dyżurnego komendy. 
Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona po-
moc pozwoliły na szybkie udzielenie rannemu profesjonalnej pomocy 
medycznej, a tym samym być może uratowanie mężczyźnie ręki.

Plantacja marihuany zorganizowana była w jednym z domów, gdzie 
znaleziono kilkadziesiąt krzewów tej rośliny oraz ponad kilogram su-
szu. Znajdował się tam również specjalistyczny sprzęt do uprawy mari-
huany, tj. namioty, lampy, wentylatory i klimatyzatory oraz kilkadziesiąt 
donic i łodygi konopi indyjskich.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która z tech-
nikiem kryminalistyki wykonywała szczegółowe oględziny. Munduro-
wi zatrzymali na miejscu 29-latka w związku z uprawą i posiadaniem 
znacznej ilości narkotyków.

Mężczyzna noc spędził w policyjnej celi. Zostanie przesłuchany i usły-
szy zarzuty. Teraz odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, za 
które grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci 
wnioskować będą także o areszt dla niego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pokrzywdzona wraz 
ze swoją rodziną była nękana przez oprawcę od kilkunastu 
miesięcy. Mężczyzna wielokrotnie dzwonił do pokrzywdzo-
nej o różnych porach dnia i nocy, używając przy tym róż-
nych numerów telefonów. Groził śmiercią w wiadomościach 
na portalach społecznościowych. Wtargnął do mieszkania 
rodziny, niszcząc drzwi i groził im śmiercią. 46-latek mimo 
wyraźnego sprzeciwu ofiary nękał kobietę i jej najbliższych. 
Zaniepokojona i zdenerwowana kobieta zaalarmowała 
policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który trafił 
do policyjnego aresztu. 
Funkcjonariusze przesłuchali świadków, zabezpieczyli 
treści przekazane przez sprawcę kobiecie oraz informacje 
z portali społecznościowych zamieszczane przez mężczy-
znę. Dochodzeniowcy po zebraniu materiału dowodowego 
przedstawili 46-latkowi zarzut uporczywego nękania 
kobiety, kierowania wobec niej gróźb karalnych oraz 
zakłócanie miru domowego. Decyzją sądu mężczyzna trafił 
do aresztu na 2 miesiące, a za stalking grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

zatrzyMany stalKer
policjanci z lęborskiej komendy na przełomie kwietnia 
i maja zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stalking. 
to 46-latek z lęborka.

W marcu 30 proc. pomorskich firm 
wskazywało, że odczuwa poważne skut-
ki związane z epidemią, w kwietniu od-
setek ten wzrósł do 50 proc., ale dopiero 
najbliższe miesiące pokażą prawdziwą 
skalę problemu.

spada zapotrzebowanie 
na pracowniKów i roŚnie 
bezrobocie

Część firm planuje większe niż w po-
przednich miesiącach redukcje za-
trudnienia w ramach tzw. zwolnień 
grupowych. Słabnie też zainteresowa-
nie zatrudnianiem cudzoziemców. Fir-
my wstrzymują procesy rekrutacyjne, 
a w związku z tym powiatowe urzędy 
pracy dysponują coraz mniejszą liczbą 
ofert pracy. 

- W kwietniu br. zgłoszono do powiato-
wych urzędów pracy jedynie 4,2 tys. ofert 
pracy, co w porównaniu do tego samego 

okresu roku poprzedniego, oznacza spa-
dek o ponad połowę – mówi Joanna Wit-
kowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. 

Na koniec kwietnia zarejestrowanych 
jako bezrobotne było 49 tys. osób, tj. 
o 3,6 tys. (o 8 proc.) więcej niż w mar-
cu br. Stopa bezrobocia w Pomorskiem 
wzrosła do poziomu 5,2 proc. (w stosun-
ku do marca br. o 0,4 pkt. proc.). Wzrostu 
bezrobocia w regionie należy spodziewać 
się też w maju (według danych szacun-
kowych, w połowie miesiąca bezrobocie 
wzrosło o kolejne 1,8 tys. osób, tj. 3,6%) 
oraz w czerwcu. 

urzędy cHronią Miejsca pracy 
- już blisKo 240 Mln zŁ trafi do 
poMorsKicH firM

Pomorskie firmy walczą o przetrwanie 
korzystając z pomocy w ramach tarczy 
antykryzysowej oraz oferowanej przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego. 
Coraz bardziej pewne jest, że wszyscy 
uczestnicy rynku pracy będą musieli 
przygotować się na nową sytuację. Już 

w tej chwili urzędy pracy zajmują się 
nie tylko wsparciem osób bezrobotnych 
i poszukujących zatrudnienia, ale anga-
żują się w pomoc pracodawcom i przed-
siębiorcom. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku, który realizuje dopłaty do 
ochrony miejsc pracy w ramach Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych - do 25 maja br. -  rozpatrzył 
już  wnioski na kwotę  blisko 240 mln 
zł,  wsparcie finansowe otrzyma ponad 
1600 firm z województwa pomorskiego, 
dzięki czemu pomocą objętych zostanie 
prawie 57 tys. pracowników.

- Z punktu widzenia przedsiębiorcy je-
żeli ktoś stracił przychody na poziomie 
ok. 25 – 30 proc., może nawet 50 proc. 
to jest pomoc. Natomiast dla tych, któ-
rzy stracili więcej to, niestety, za mało 
– ocenia Jarosław Filipczak, przedsię-
biorca, wiceprezesa Zarządu Regional-
nej Izby Gospodarczej Pomorza oraz 
członka Pomorskiej Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy. – Trzeba jednak zazna-
czyć, że poziom pomocy leży dziś po 
stronie państwa, dlatego kierujemy ape-

le przede wszystkim do rządu. Regional-
nie powinniśmy skupić się na skutecz-
nym odmrażaniu gospodarki.

Zaplanowane w tarczy antykryzysowej 
instrumenty wsparcia niestety nie są ła-
twe dla pracodawców i przedsiębiorców. 
W ich opinii wsparcie jest wdrażane zbyt 
późno i pomoc nie jest wystarczająca.

- Działania osłonowe rządu mają cha-
rakter doraźny i z samej nazwy oznaczają 
ochronę gospodarki a nie stymulowanie 

jej ponownego, dynamicznego rozwoju. 
Nawet przy aktywnym zaangażowaniu 
instytucji publicznych w podtrzymywa-
nie życia gospodarczego, można spodzie-
wać się ujawnienia opóźnionych efektów 
wcześniejszego zamrożenia polskiej go-
spodarki – ocenia Grzegorz Pawłowski, 
dr ekonomii na UG. 

Więcej informacji na Portalu Pomor-
skiego Obserwatorium Rynku Pracy

 www.porp.pl

Koronawirus zmienia 
pomorski rynek pracy
WojeWódzki urząd pracy W gdańsku | Mniej ofert pracy, redukcja zatrudnienia, 
więcej osób w rejestrach bezrobotnych – tak  między innymi zareagował pomorski rynek pracy 
na obecny kryzys związany z epidemią.
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedaM

Kupię

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

sKup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedaM

sKoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

roMet ogar Caffe 124, 2019 r., blue/
black, 4t, cena 1100 zł, po kolizji Tczew, 
tel. 574 797 077

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1555 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa typ 223, 1977 r. farbig Rote-Creme, 
2T, 2os. OC, BT, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

Kupię

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

EDUKACJA

KrótKie porady z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

OGŁOSZENIA
SPRZĘT ELEKT.

sprzedaM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opaKowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

KotŁownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

sprzedaM drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sianoKiszonKa 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

rozsiewacz lej 480 zł, opryskiwacz 
400 l, lance 12 m, mało używany, 1480 zł, 
tel. 600 667 860

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.

sprzedaM lodówkę, lawe szw. na kół-
kach, tel. 576 204 945

rozdrabniacz BAK na 2 worki z silni-
kiem 840 zł, tel. 600 667 860

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

drewno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

zŁota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 

w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sprzedaM lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sprzedaM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

sprzedaM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

sprzedaM grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl  

na issuu.com
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GRATULUJEMY!!!
To była dla nas wielka radość, gdy do-

wiedziałem się, że decyzją Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej drużyny z miejsc ba-
rażowych awansowały do PLJ. To była dobra 
decyzja, choć pewnie wymusi zmianę syste-
mu rozgrywek. Zgodnie z tabelami Pomor-
ska Liga Juniorów D1 w przyszłym sezonie 
liczy aż 18 drużyn – mówi trener drużyny 
Wiesław Krefft. - Gra z najlepszymi druży-
nami na Pomorzu w przyszłym sezonie była 
naszym celem i został on zrealizowany. To 
duży impuls dla naszej drużyny, ale też dla 
piłkarzy z tego rocznika z całego Lęborka 
i okolic. Wciąż szukamy utalentowanych, 
chcących pracować chłopców do drużyny. 
Chcemy się wzmocnić. Doceniam tu coraz 
szerszą współpracę z Akademią Piłkarską 
Diego. Perspektywy dla tego rocznika rysują 
się bardzo dobrze. Chłopcy już nie mogą się 
doczekać meczów z Arką, Lechią, Bałtykiem, 
Chojniczanką czy Jaguarem

W rozgrywkach słupskiej grupy I D2 Pogoń 
2008/2009 prowadzona przez trenerów Wie-
sława Kreffta i Sebastiana Brzozowskiego za-
jęła 2. lokatę (5 zwycięstw, 1 remis, 1 poraż-
ka), bilans bramkowy 29:8. Razem z Pogonią 
do PLJ awansował z 1. miejsca Gryf Słupsk, 
którego co ciekawe Pogoniści pokonali u sie-
bie 2:1.

Kadra pogoń lęborK, junior "d2", 
roczniK 2008/2009 

Bramkarze: Filip Krefft (2008)
Obrońcy:
Michał Gajdus (2008) 
Jan Kwella (2008) 
Natan Łukaszuk (2009) 
Bartosz Miedziński (2009) 
Pomocnicy:
Antoni Hat (2008) 
Mateusz Urbański (2008) 

Piotr Krefft (2009) 
Gracjan Smentoch (2009) 
Jakub Pepliński (2008) 
Mateusz Dudek (2008) 
Napastnicy:
Maciej Gosz (2009) 
Nikodem Fludra (2008) 
Nikodem Bronk (2009) 
Jakub Szulfer (2010) 
Trenerzy:
Wiesław Krefft i Sebastian Brzozowski

Pogoń 2008/2009 
awansowała!

Plan w skróconym sezonie wykonali w 100 procentach! Drużyna D2 Pogoni Lębork rocznika 
2008/2009 awansowała do Pomorskiej Ligi Juniorów!

„odMrożona” rywalizacja
organizatorzy akcji „powiat lęborski  - z nami zdrowo 
i sportowo” ogłosili „odmrożenie” rywalizacji:

Już od 15 maja zapraszamy do bicia rekordów i mierzenia 
się z konkurentami oraz własną wytrzymałością. Bardzo 
ważne jest jednak zadbanie przy tym o bezpieczeństwo 
własne i innych. Tak więc obowiązujące przepisy epide-
miczne dotyczące odstępów, używania środków ochrony 
osobistej obowiązują uczestników rywalizacji, podobnie 
jak pozostałych członków społeczności. Wirus nie zniknął, 
zagrożenie również jest aktualne, więc zachowujmy daleko 
idącą ostrożność. Zdaniem specjalistów epidemiologów, 
oprócz wszystkich działań zmierzających do ujarzmienia 
koronawirusa, a więc opracowaniem skutecznego leku 
i prac nad szczepionką, niezwykle istotnym warunkiem 
poprawiającym nasze bezpieczeństwo jest podnoszenie 
odporności organizmu. Istotny jest zdrowy styl życia, po-
prawna dieta i supelementacja witaminowo-mikroelemen-
towa, jeśli jest konieczna. Siły obronne organizmu wzmaga 
również trening fizyczny. Dlatego znów ruszamy na trasy. 
W tym roku zbieramy kilometry, by Partner Akcji – Farm 
Frites Poland S.A., mógł nagrodzić nasz wspólny wysiłek 
fundując niepełnosprawnej osobie z powiatu lęborskiego 
podnośnik transportowy i ssak medyczny.
Zachęcamy Państwa do odwieszenia kijków, rowerów i bu-
tów biegowych z przysłowiowego kołka i do zobaczenia na 
trasie. Zachęcamy również do nadsyłania zdjęć dokumen-
tujących Państwa osiągnięcia pod adresem: promocja@
starostwolebork.pl 
Z przyjemnością opublikujemy Państwa sportowy wyczyn.


