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Rozmowy - ElEktRownia

O planach budowy elektrowni rozmawiali przedstawiciele 
zarządu PGE EJ 1 z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą 
Lęborskim. Gruntowna modernizacja dróg lokalnych, reakty-
wacja dwóch linii kolejowych wraz z ich elektryfikacją, budo-
wa wschodniej obwodnicy Lęborka – to wymierne korzyści, 
jakie powiat lęborski mógłby zyskać.
str. 3

Rozmowa z maRszałkiem

Pomorska tarcza antykryzysowa to 
już ponad 400 mln zł wsparcia, ale 
pieniędzy będzie brakować. Wciąż 
jeszcze trwa walka z pandemią, ale 
jednocześnie nie ustają działania 
łagodzące powstały z jej powodu 
kryzys. Ostatnio pojawiła się infor-
macja o uruchomieniu dotacji. 
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Nowa Droga oDDaNa

Ponad 2 mln zł kosztowało sfinali-
zowanie II etapu gruntownej prze-
budowy drogi do Popowa, będącej 
częścią tzw. „kaszubskiego skrótu” 
do Trójmiasta. Całość inwestycji 
wraz z I etapem kosztowała blisko 
6 mln zł i została sfinansowana 
wspólnymi siłami.
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„Farma Alexa”, bo o niej mowa, powstała 
w Charbrowie na trasie do Łeby. W ofi-
cjalnych materiałach reklamuje się jako 
sielska kraina powstała z dziecięcych 
marzeń i miejsce beztroskiej zabawy. 
Najmłodszych na pewno przyciągnie 
zagroda z królikami, po której oprowadza 

oczywiście sam Królik Alex. W „Chomi-
kowie” można sprawdzić jak czuje się 
chomik w swojej klatce. Bieganie w ko-
łowrotku i zjazdy tubą, to część zabawy 
uwrażliwiająca na to, co odczuwać mogą 
zwierzęta. To element spełniający funk-
cję edukacyjno-poznawczą. Poza tym 
liczne labirynty, kombajn ze zjeżdżalnią, 
traktorki, stodoła, słowem wszystko, co 
wiąże się z farmerskim życiem, podane 

w przyjaznej i bezpiecznej formie. - To 
tutaj usłyszysz, jak rośnie marchewka – 
zachęca Królik Alex.
Oficjalne otwarcie atrakcji miało miejsce 
4 lipca 2020r.

Z ostatniej edycji badań oceny wybranych 
instytucji wynika, że większość Polaków czuje 
się bezpiecznie w miejscu swojego zamiesz-
kania, a Policja po raz czwarty raz z rzędu 
jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną 
spośród wszystkich poddanych ocenie re-
spondentów. Działania Policji dobrze ocenia 
aż 80% ankietowanych, a tak wysoka ocena 
działalności Policji jest najlepszą formą po-
dziękowań za codzienny trud służby.

2020 rok postawił przed funkcjonariuszami 
Komendy Powiatowej Policji w Lęborku wiele 
nowych wyzwań. Pierwsze półrocze nałoży-

ło na mundurowych dodatkowe obowiązki 
związane z przeciwdziałaniem rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa. Dla naszego wspól-
nego bezpieczeństwa policjanci a w szczegól-
ności dzielnicowi kontrolowali osoby objęte 
kwarantanną domową, sprawdzali, czy osoby 
stosują się do wprowadzonych ograniczeń 
oraz reagowali wobec tych, którzy nie stoso-
wali się do tych restrykcji. Pomimo dodatko-
wych działań związanych z walką z covid-19 
lęborscy funkcjonariusze osiągnęli wymierne 
efekty w walce z przestępczością.

W minionym półroczu w powiecie lęborskim 

wykrywalność w kategoriach bójek, pobić, 
uszkodzeń mienia oraz ciała została utrzymana 
na podobnym poziomie jak w pierwszym pół-
roczu 2019 r. Na wysokim poziomie kształtuje 
się wykrywalność przestępstw kradzieży, która 
wzrosła o ponad 14% i przestępstw dotyczących 
uszkodzenia ciała o prawie 40%. Policjanci z Lę-
borka odnotowali w minionym półroczu rów-
nież wzrost ujawnionych czynów karalnych nie-
letnich, szczególnie w kategoriach przestępstw 
tj. rozboje, pobicia, kradzieże i włamania. Z 7 
czynów karalnych w pierwszym półroczu 2019 
r. w tym roku ujawnili już 26 takich czynów. 

Wyraźną poprawę widać także w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze. W I półroczu 2020 
roku na terenie działania Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku odnotowano spadek ilości 
zdarzeń drogowych z 320 w pierwszym półro-
czu 2019 r. do 231 w tym półroczu. Również 
spadek ilości wypadków drogowych z 15 do 
13. Ponadto policjanci nie odnotowali wypad-
ków drogowych na przejściach dla pieszych, 
a w 2019 r. odnotowano 3 takie zdarzenia. 
Dbając o bezpieczeństwo na drodze, lęborscy 
policjanci w minionym półroczu udaremni-
li dalszą jazdę 70 kierowcom, którzy rażąco, 
tj. o ponad 50 km/h, przekroczyli dozwoloną 
prędkość w obszarze zabudowanym.

Z każdym wypadkiem, ale również każdym 
zdarzeniem na drodze często wiąże się ludzki 
dramat, dlatego Policja podejmuje różnego ro-
dzaju działania, aby zminimalizować zdarzenia 
na drogach. W ich realizację zaangażowane są 
patrole ruchu drogowego i prewencji. Celem róż-
nego rodzaju działań kontrolno-prewencyjnych, 
które policjanci realizują na drodze, jest budo-
wanie świadomości grożących niebezpieczeństw 
oraz promowanie właściwych zachowań.

Jak wypadł powiat 
lęborski w półrocznym 
podsumowaniu?

Pomimo codziennego zaangażowania w walce z covid-19, służba wszystkich policjantów przyniosła 
wymierne efekty. Spadek liczby przestępstw przy jednoczesnym utrzymaniu na podobnym poziomie 
ich wykrywalności oraz spadek o ponad 80 ilości zdarzeń drogowych to dla policjantów motywacja 
do służby na najwyższym poziomie.

Wartą 1 mln 117 tys. zł inwestycję zrealizuje firma 
NORDECO z Kościerzyny. Na nowy budynek komunal-
ny Miasto Lębork pozyskało dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35% (ok. 390 tys. 
zł).  Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono 
na 31 lipca 2020 r., po tej dacie rozpoczną się odbiory 
techniczne.
Jednoklatkowy budynek będzie miał 4 kondygnacje 
i wyjątkową elewację. Z racji bliskości z wybudowanym 
niedawno w sąsiedztwie Klubem Osiedlowym BAZA na 
elewacji budynku projektanci z pracowni Szpilewicz 
Architekci wprowadzili detal architektoniczny w postaci 
pionowych elementów spinających balkony. Będą one 
montowane w przyszłym tygodniu. Jest to bezpośrednie 
nawiązanie do detalu elewacji Klubu. Budynek zostanie 
podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, a projekt 
zakłada także zagospodarowanie otoczenia budynku 
o teren zielony (trawnik).
W ramach tego samego dofinansowania  z Banku 
Gospodarstwa Krajowego trwa budowa dwóch innych 
budynków komunalnych przy ulicach Stryjewskiego 
i Grunwaldzkiej.

Budynek już stoi

Alex zAprAszA nA swoją fArmę.

na rogu ulic Łokietka i placu piastowskiego kończy 
się budowa budynku komunalnego. znajdzie się w nim 
8 mieszkań o powierzchni od 25 do 30m2 w tym dwa 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

w powiecie lęborskim powstał nowy 
obiekt rozrywkowy przeznaczony 
dla dzieci.

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Katarzyna Laskowska
k.laskowska@expressy.pl

SekretArZ dS. AdminiStrAcyjnych:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

DRUK Polska Press,
oddział w Bydgoszczy

NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa 
jest zabronione.

ISSN 2084-627

redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. 
redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń.

Szpital Miejski 
w Lęborku poinformował 
o wznowieniu porodów 
rodzinnych

Od 20 lipca br. w SPS ZOZ 
w Lęborku  uruchomiona zo-
stanie pojedyncza sala dedy-
kowana porodom rodzinnym. 
Tym samym przywrócone 
zostają porody rodzinne, z za-
chowaniem wszelkich zasad 
mających przeciwdziałać roz-
przestrzeniania się COVID-19.

Pomieszczenie jest zgodnie 
z zaleceniami konsultanta kra-
jowego oraz wojewódzkiego 
w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii, jest  odpowiednio 
wyposażone i posiada własny 
węzeł sanitarny. 
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Gruntowna modernizacja dróg lokal-
nych, reaktywacja dwóch linii kolejowych 
wraz z ich elektryfikacją, budowa wschod-
niej obwodnicy Lęborka – to wymierne 
korzyści, jakie powiat lęborski mógłby 
zyskać, jeśli decyzja lokalizacyjna budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej,  
wskazałaby okolice Kopalina – Lubiatowa.

Budowa pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej to jeden z kierunków transforma-
cji sektora energetycznego, spełniających 
wymagania Unii Europejskiej w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia 
udziału źródeł odnawialnych w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej. W związku 
z aktualnym rozmieszczeniem źródeł wy-
twarzających energię w Polsce, lokalizacja 
przedsięwzięcia na północy kraju wydaje 
się zasadna z racji ograniczenia kosztów 
przesyłu prądu i szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Aktualnie rozpatrywane są dwie lokalizacje 
elektrowni jądrowej: w Żarnowcu i w oko-
licach Lubiatowa - Kopalina na terenie po-

wiatu wejherowskiego. Przygotowaniem 
wstępnego etapu inwestycji z realizacją ba-
dań lokalizacyjnych i środowiskowych zaj-
muje się spółka celowa PGE EJ 1 sp. z o.o., 
którą w charakterze Doradcy Techniczne-
go wspiera Jacobs Clean Energy Ltd.

We wtorek (7.07) odbyło się w lęborskim 
starostwie spotkanie w sprawie planowa-
nych lokalizacji siłowni jądrowej nieopo-
dal granic powiatu lęborskiego. Edmund 
Głombiewski, Wicestarosta Lęborski przy-
jął Roberta Ostrowskiego – p.o. Prezesa Za-
rządu PGE EJ 1, Wiceprezesa – Pawła Za-
rębę, Daniela Piróga – Kierownika Zespołu 
ds. Infrastruktury oraz Krzysztofa Tyszko, 
pełniącego funkcje Infrastructure Deve-
lopment Expert. – Priorytetem w związku 
z budową elektrowni jądrowej jest bezpie-
czeństwo – mówił Paweł Zaręba, Wicepre-
zes Zarządu PGE EJ 1 – Koszty inwestycji 
to sprawa drugorzędna. Na ten moment 
dla nas istotne jest stworzenie infrastruk-
tury transportowej do budowy elektrowni. 
Dotychczasowe badania i analizy wskazały 

nam dwie najbardziej zasadne lokalizacje. 
Która okaże się tą najkorzystniejszą, wska-
żemy w raporcie w lipcu 2021 r.

Powiat Lęborski pracuje aktualnie nad 
dwoma dokumentami strategicznymi: 
Strategią Rozwoju Powiatu Lęborskiego 
do roku 2027 (okres programowania UE) 
i Strategią Elektromobilności. Wyniki uzy-
skane w trakcie badań przeprowadzonych 
przez PGE EJ 1 mogłyby w znaczący spo-
sób wesprzeć oba opracowania i wpisać się 
w planowany strategiczny rozwój powiatu. 
Uruchomienie pierwszego bloku energe-
tycznego elektrowni zaplanowane zostało 
na 2033 r. Wcześniej, do 2027 r. miałaby 
powstać całość infrastruktury umożliwiają-
cej budowę. Na razie nie określono w jakiej 
technologii miałaby powstać projektowana 
elektrownia. To określą decyzje polityczne 
Rządu RP z uwzględnieniem, jako priory-
tetu, wymienionego wcześniej bezpieczeń-
stwa. Powiat Lęborski sąsiadujący bezpo-
średnio z planowaną inwestycją (nieopodal 
Harcerskiej Bazy „Szklana Huta”) mógłby 

na tej lokalizacji zyskać bardzo wiele: mo-
dernizację lokalnej sieci dróg, wybudowa-
nie wschodniej obwodnicy Lęborka o du-
żym znaczeniu tranzytowym i reaktywację 
dwóch linii kolejowych wraz z ich pełna 
elektryfikacją: Garczegorze – Wejherowo 
i szlaku 202 Wejherowo – Gdańsk. To po-
zwoliłoby na stworzenie alternatywnych 
połączeń dla dotychczasowej znacznie 
obciążonej i jednotorowej z Lęborka do 
Wejherowa linii łączącej Lębork z Trójmia-
stem. Kolejną korzyścią, na którą wska-
zuje aż 67% ankietowanych mieszkańców 
gmin lokalizacyjnych, byłoby stworzenie 
nowych miejsc pracy. Zgodnie z badania-
mi przeprowadzonymi w końcu kwietnia 
br. Aż 71% mieszkańców gmin lokaliza-
cyjnych popiera budowę siłowni jądrowej 
w regionie, co stanowi wzrost o 2 pkt. proc. 
w stosunku do roku 2018. Wśród moty-
watorów 18% ankietowanych wskazuje na 
korzyść w postaci tańszej elektryczności, 
a 35% liczy na nowe miejsca pracy. Energia 
jądrowa, do tej pory w Polsce nieobecna, 
budzi jednak tez sporo obaw w kontek-
ście katastrofy w Czarnobylu sprzed 34 lat, 
czy tragedii w elektrowni Fukushima nr 1 
w Japonii, 10 lat temu. O ile w Czarnobylu 
zawiódł czynnik ludzki stymulowany nie-
właściwymi decyzjami politycznymi władz 
ówczesnego ZSRR, tragedia w Fukushima 
była skutkiem tąpnięcia geologicznego 
z towarzyszącym mu tsunami, to polska 
lokalizacja siłowni jądrowej zdaje się być 
wolna od podobnych obciążeń. Znajduje-
my się bowiem na obszarze poza obszarem 
niekontrolowanych zdarzeń sejsmicznych, 
a technologia, zabezpieczenia i nadzór nad 
funkcjonowaniem elektrowni wyłączają 
prawdopodobieństwo błędu ludzkiego 
i zależności od jakichkolwiek politycznych 
decyzji, bez względu na aktualny układ 
politycznych sił. Decyzja lokalizacyjna jest 
decyzją transgraniczną, uwzględniającą in-
teresy 14 krajów znajdujących się w 1000 
km dystansie potencjalnej siły rażenia ją-

drowej katastrofy. Wstępne projekty w tej 
kwestii zostały sporządzone w 2016 r., jed-
nak badania środowiskowe trwają do dnia 
dzisiejszego, również po decyzji wstrzyma-
nia budowy niezbędnej infrastruktury.

Przyszłość energetyki, stopniowo unie-
zależniającej się od kopalin węglowych, to 
odnawialne źródła energii, w tym energia 
pozyskiwana z siły wiatru i słońca. Energia 
jądrowa stanowi uzupełnienie OZE, sta-
nowiąc energię „zeroemisyjną”. – O wiele 
większą emisyjność wykazuje banan, który 
zawiera izotopy potasu, niż elektrownia 
jądrowa – argumentowali członkowie Za-
rządu PGE EJ1 – A pomimo tego wszyscy 
chętnie jemy banany, które są świetnym 
uzupełnieniem zdrowej diety.

Oprócz studium transportowego opraco-
wanego na potrzeby planowanej inwestycji, 
ważne jest także rozmieszczenie tzw. zaple-
cza ludzkiego. W budowie elektrowni bę-
dzie brało udział ok. 8 tys. osób. To z kolei 
rodzi zapotrzebowanie na kwatery zarówno 
w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, jak 
i w niewielkim dystansie, np. w gm. Nowa 
Wieś Lęborska, co może stanowić dodatko-
we źródło dochodu dla mieszkańców gmin 
wokół inwestycji. – Jesteśmy otwarci na 
współpracę i będziemy lobbować, w miarę 
możliwości, na rzecz tej inwestycji – mówi 
Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lę-
borski – To ważna inwestycja dla bilansu 
energetycznego kraju i szansa na rozwój 
wszystkich gmin powiatu lęborskiego.

Starostwo Lęborskie udostępni na po-
trzeby projektu mapy geodezyjne do celów 
projektowych w ramach posiadanego bo-
gatego zasobu geodezyjnego, sięgającego 
od współczesności po XIX w. W zamian 
PGE EJ 1 zadeklarowała, że weźmie udział 
w konsultacjach dotyczących planowanej 
Strategii Rozwoju Powiatu 2027, udo-
stępniając wszelkie materiały i badania 
ułatwiające formułowanie dokumentu 
określającego przyszłość społeczno-gospo-
darczą regionu.

Rozmowa o planach budowy 
elektrowni jądrowej

O planach budowy elektrowni rozmawiali przedstawiciele zarządu PGE EJ 1 z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

To warunek niezbędny dla zachowania pierwotnego prze-
znaczenia tej sali oraz poprawy stanu ogółu zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w szkole.
Jeszcze w czerwcu w Starostwie Powiatowym w Lęborku 
odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz 
zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do 
stopnia trudno zapalnego”. Użyte w nazwie skróty ozna-
czają: System Sygnalizacji Przeciwpożarowej i Dźwiękowy 
System Ostrzegawczy, które podniosą skutecznie poziom 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Wraz z in-
stalacjami, umiejscowione w suficie auli zabytkowe kasetony, 
pokryte zostaną specjalną niepalną powłoką, co zapewni ich 
ognioodporność, a jednocześnie pozwoli na utrzymanie ich 
zabytkowego charakteru.

powstAnie zABezpieczenie 
przeciwpożArowe
w zespole szkół mechaniczno-informatycznych 
w lęborku powstanie nowoczesna instalacja 
przeciwpożarowa wraz z zabezpieczeniem 
zabytkowego sufitu w auli. 

coVid-19 w powiecie lęBorskim

Gmina
liczba osób 
poddanych 

kwarantannie

liczba osób 
hospitalizowanych

liczba osób 
u których stwierd-

zono wynik dodatni

liczba 
wyzdrowień

Lębork 8 0 0 0

Łeba 9 0 1 1

Cewice 0 0 0 0

Nowa Wieś Lęborska 17 0 2 1

Wicko 2 0 0 0

Razem 36 0 3 2
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Wciąż jeszcze trwa walka z pandemią, 
ale jednocześnie nie ustają działania 
łagodzące powstały z jej powodu kry-
zys. Ostatnio pojawiła się informacja 
o uruchomieniu przez samorządy wo-
jewództw specjalnych dotacji dla osób 
samozatrudnionych. Czy na Pomorzu 
te dotacje też zostaną uruchomione?

– Rzeczywiście, wśród wielu działań 
mających na celu pomoc przedsiębior-
stwom, które zostały dotknięte skutkami 
epidemii, rząd wskazał programy regio-
nalne, zarządzane przez samorządy wo-
jewódzkie, jako źródło środków na tzw. 
dotacje bezzwrotne dla samozatrudnio-
nych. Sęk w tym, że regionalne progra-
my operacyjne są na różnym stopniu 
zaawansowania, część regionów (np. 
województwo kujawsko-pomorskie) 
dysponowało jeszcze wolnymi środka-
mi, które można było przeznaczyć na 
tego typu wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, gdzie już 
dawno ponad 90 proc. funduszy na lata 
2014-2020 zostało rozdysponowane. 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możliwości, tym 
bardziej że bardzo ważne było również 
wsparcie szpitali. Ostatecznie, podjęli-
śmy decyzję, że na wsparcie płynności 
przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
pandemii przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przeznaczyliśmy na 
zeroprocentowe pożyczki, a 30 mln zł 
na dotacje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrudnionych) 
z branży turystycznej,  które są obecnie 
wskazywane jako potrzebujące najpil-
niejszego wsparcia. Oczywiście, poin-
formowaliśmy minister Jarosińską, że 
nie przystępujemy do modelu rządowe-
go w proponowanym przez rząd zakre-
sie, bo nie mamy już na to środków.

Dotacje dla branży turystycznej „roze-
szły się” w niecałą godzinę…

– Skoro rząd zadbał w swoich tar-
czach jedynie o firmy średnie, dedyku-
jąc im 2,5 mld zł (średnio to ledwie 156 
mln na województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- i małych 
(o których zapomniał, a których jest 
o wiele więcej) 30 mln rozpłynęło się 
błyskawicznie. Agencja Rozwoju Po-
morza przygotowała konkurs o spe-
cjalnej – uproszczonej i rekomendowa-
nej właśnie przez rząd formule, dzięki 
której środki mogą trafić do firm już 
w lipcu, a nie pod koniec sierpnia. Pa-
miętajmy, że firmy z branży turystycz-
nej mają za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. Regula-
min konkursu zakładał, że zostanie on 
zamknięty po przyjęciu wniosków na 
kwotę dwukrotnie wyższą niż wynosi 
pula do przyznania, czyli na kwotę 60 
mln zł. Okazało się, że pula ta wyczer-
pała się po około pół godzinie. Oczy-
wiście, wielu przedsiębiorców poczuło 

rozczarowanie, ale warto zauważyć, 
że 2/3 uczestników starających się 
o wsparcie – dokładnie 325 przedsię-
biorców – zdążyło złożyć wnioski. Te-
raz wszystkie wnioski będą weryfiko-
wane i oceniane przez ekspertów.

Co mają zrobić ci, którzy grantów nie 
otrzymają?

– To trudne pytanie, bo jak już mó-
wiłem, nasze pieniądze z RPO też są na 
wyczerpaniu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji dla sa-
mozatrudnionych”, zasili nasz Program 
Operacyjny dodatkowymi środkami, 
a ma taką możliwość i środki. Pamię-
tajmy, że istnieje możliwość przesunięć 
między programami krajowymi a re-
gionalnymi. Rząd może też skierować 
na ten cel dodatkowe środki z nowego 
instrumentu Unii Europejskiej, tzw. 
REACT-EU, gdzie Polska ma otrzy-
mać do końca tego roku ok 3 mld euro. 
Czekamy więc na szybką decyzję rządu 
i na przekazanie województwu pomor-
skiemu środków na dotacje dla samo-
zatrudnionych.

Jakie inne formy wsparcia przygotował 
pomorski samorząd w związku z pan-
demią?

– Od samego początku bardzo aktyw-

nie angażowaliśmy się w różne formy 
wsparcia, wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno unijne 
jak i własne. Na różne formy wsparcia 
pracowników, pracodawców i przed-
siębiorców przeznaczyliśmy łącznie już 
ponad 310 mln zł. Kolejne 53 mln zł 

trafiło do placówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiatowych i rzą-
dowych w naszym regionie. Kolejne 10 
mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych i pomoc 
społeczną. W sumie, wykorzystaliśmy 
więc prawie 400 mln zł. W tej chwili 

przygotowujemy kolejny projekt, który 
ma wesprzeć finansowo pomorskich 
artystów i twórców kultury. Cały czas 
angażujemy się w najróżniejsze działa-
nia pomocowe, o których informujemy 
na bieżąco m.in. na specjalnej stronie 
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Pomorska tarcza antykryzysowa to już ponad 400 mln zł 
wsparcia, ale pieniędzy będzie brakować.

Rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego Mieczysławem Strukiem
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Celem programu jest ochrona zasobów 
wody poprzez zwiększenie retencji na 
terenie posesji przy budynkach jedno-
rodzinnych oraz wykorzystywanie zgro-
madzonej wody opadowej i roztopowej. 
Termin naboru wniosków: nabór ciągły 
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 
r. lub do czasu rozdysponowania puli 
środków.

Dla kogo?
Beneficjentami programu są osoby fi-

zyczne będące właścicielami lub współ-
właścicielami nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny jed-
norodzinny, z uwzględnieniem domów 
nowo budowanych z kompletnym sys-
temem orynnowania dachu, z wyłącze-
niem tych nieruchomości, dla których 
udzielono już dofinansowania z progra-
mu „Moja Woda”.

Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w for-

mie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów 
kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 
5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, mon-

taż, budowę i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie nie-
ruchomości objętej przedsięwzięciem, 
takich jak:

przewody odprowadzające wody •	
opadowe zebrane z rynien, wpustów do 
zbiornika nadziemnego, podziemnego, 
otwartego lub zamkniętego, szczelnego 
lub infiltracyjnego, 

instalacja rozsączająca, •	
zbiornik retencyjny szczelny lub in-•	

filtracyjny: 

zbiornik retencyjny nadziemny •	
otwarty od 2 m3 pojemności, 

zbiornik retencyjny nadziemny za-•	
mknięty od 1 m3 pojemności (w przypad-
ku zbiorników o pojemności mniejszej niż 
2 m3 wymagane jest aby w ramach dofi-
nansowania zostały zakupione minimum 
2 szt.), 

zbiornik retencyjny podziemny za-•	
mknięty od 2 m3 pojemności, 

elementy do nawadniania lub innego •	
wykorzystania zatrzymanej wody. 

Sposób składania wniosków
W celu złożenia wniosku o dofinanso-

wanie należy:
Założyć konto w Portalu beneficjenta 

(nie dotyczy podmiotów posiadających 
już konto w portalu beneficjenta). Po ak-
tywacji konta będzie można się zalogować 
i korzystać z portalu. 

Pobrać, a następnie wypełnić aktywny 
formularz PDF wniosku o dofinansowa-
nie. Wniosek dostępny jest po zalogo-
waniu w Portalu Beneficjenta po lewej 
stronie w Menu > Dedykowana oferta dla 

Beneficjenta> Programy i konkursy. Po 
zakończeniu wypełniania należy spraw-
dzić poprawność wpisanych danych. 

Wysłać wypełniony formularz wniosku 
do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI 
PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w por-
talu beneficjenta. 

Wydrukować wypełniony formularz 
wniosku, podpisać i dostarczyć za po-
mocą poczty tradycyjnej wraz z załącz-
nikami do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 
80-861 Gdańsk. 

Dopuszcza się złożenie wniosku jedy-
nie w wersji elektronicznej pod warun-
kiem złożenia wniosku poprzez ePUAP 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu potwier-
dzonego profilem zaufanym. W tym 
przypadku należy pobrać z Portalu be-
neficjenta aktywny pdf wniosku o do-
finansowanie, a następnie wypełniony 
wniosek wysłać poprzez ePUAP. 

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie Funduszu:

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/mo-
ja-woda

To strategiczna inwestycja usprawniająca 
ruch kołowy między Lęborkiem i Trójmia-
stem. Z tego komunikacyjnego szlaku chętnie 
korzystają kierowcy dowożący pasażerów do 
portu lotniczego w Gdańsku, ciężki transport 
towarowy oraz wszyscy ci, którzy chcą uniknąć 
uciążliwości podróżowania drogą nr 6 wiodącą 
przez tzw. „małe Trójmiasto”, czyli Wejherowo, 
Redę i Rumię do Gdańska. Mniejsze natęże-
nie ruchu poza dużymi ośrodkami miejskimi 
i brak spowalniającej sygnalizacji świetlnej, to 
niewątpliwe atuty tego drogowego połączenia.

Do tej pory, stan techniczny drogi, niedosto-
sowana do współczesnych wymogów znisz-

czona nawierzchnia, niewystarczający stan 
infrastruktury okołodrogowej w miejscowo-
ściach leżących na tej strasie, powodowały 
znaczne zagrożenia i uciążliwość dla okolicz-
nych mieszkańców. Pierwszy etap gruntownej 
przebudowy udało się zakończyć 18 listopada 
ub. roku. 16.07.2020 inwestycja została w peł-
ni zakończona i oddana do użytku.

Można powiedzieć, że ten odcinek drogi 
został wykonany na nowo.  W zakresie inwe-
stycji znalazły się: roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudów 
i elementów ulic, wykonanie nawierzchni 
o parametrach wymaganych dla obciążenia 

100 kN, przebudowa skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1327G, wzmocnienie istnie-
jącej jezdni bitumicznej, wykonanie posze-
rzeń, przebudowie zjazdów i chodników, 
wykonanie oznakowania pionowego i pozio-
mego, ustawienie barier i stalowych poręczy 
ochronnych, wyznaczenie granic pasa drogo-
wego wraz z montażem słupków betonowych 
„PAS DROGOWY” oraz czynności zabez-
pieczające w postaci ogrodzeń umożliwiają-
cych migrację zwierząt, a także zapewnienie 
bezpieczeństwa podczas prac budowlanych 
i wykonanie stałego oznakowania poziome-
go i pionowego.

Nowa droga do 
Popowa oddana

Ponad 2 mln zł kosztowało sfinalizowanie II etapu gruntownej przebudowy drogi do Popowa, 
będącej częścią tzw. „kaszubskiego skrótu” do Trójmiasta. Całość inwestycji wraz z I etapem 
kosztowała blisko 6 mln zł i została sfinansowana wspólnymi siłami Powiatu Lęborskiego, Gminy 
Cewice, Gminy Linia, Miasta Lębork i Funduszu Dróg Samorządowych.

Jej otwarcie poprzedziły 
wydarzenia związane 
z upamiętnieniem osób 
i wydarzeń tworzących 
lęborskie korzenie 
Wolności i Solidarności, 
składając symboliczne 
wiązanki kwiatów pod  
pomnikiem Jana Pawła 
II, Obeliskiem Niepodle-
głości, pomnikiem gen. 
Stanisława Sosabow-
skiego oraz  upamięt-
nieniem bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki przy 
Sanktuarium św. Jakuba 
Ap. w Lęborku. Korzy-

stając z zaproszenia IPN, w wydarzeniach uczestniczyli: 
Starosta Lęborski -Alicja Zajączkowska, Wicestarosta 
Lęborski - Edmund Głombiewski, Burmistrz Miasta 
Lęborka – Witold Namyślak oraz inni przedstawiciele 
władz samorządowych,  służb mundurowych, organizacji 
zakładowych SOLIDARNOŚCI, a przede wszystkim  wie-
lu działaczy i ludzi biorących udział w lipcowym strajku.
Wystawę otworzył dyrektor Oddziału  Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku, Pan Mirosław Golon, nawiązujący 
w swej wypowiedzi do historii rodzącej się SOLIDARNO-
ŚCI oraz „walki pokojowej” o wolną Polskę.
Wystawa jest  jedną z 53,  prezentowanych w całej Pol-
sce,  w ramach 40. Rocznicy Powstania NSZZ Solidarność. 
Inauguracja wystawy odbyła  się w Mielcu, w miejscowości, 
w której „Świat pracy wywalczył powstanie Niezależnych 
Samorządnych Związków Zawodowych pn. „Solidarność”. 
Dzięki odwadze pracowników WSK PZL Mielec  przyniosła 
upragnione zwycięstwo (…) wspomniał podczas otwarcia 
pierwszej wystawy, prezes IPN, dr Jarosław Szarek.
Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich 
masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. 
Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części 
regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie 
„Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. 
Teksty na panelach wystawowych są prezentowane 
w języku polskim i angielskim. 
Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej 
Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidar-
ność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną 
się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. W Lęborku 
będzie dostępna do 12 sierpnia.

"tu rodziŁA się solidArność"
to tytuł wystawy plenerowej, która 21 lipca br. stanęła 
na placu pokoju w lęborku. 

Program – moja woda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w pro-
gram „Moja Woda”. 
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Biblioteka na Wakacjach

Ponad 300 gramów narkotyków 
w mieszkaniu 27-latka

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, jak co roku organizuje zajęcia 
wakacyjne – w tym roku dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa). 
Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 10.00 w cyklach tygodniowych. 

Kryminalni z lęborskiej komendy przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze 27-
letniego mężczyzny w związku z podejrzeniem posiadania przez niego narkotyków.

Obecny tydzień poświęcony jest przyrodzie i nosi tytuł "Miłośnicy 
przyrody". I już pierwszego dnia (poniedziałek, 27.07.) pierwsza atrak-
cja przyrodnicza - odwiedziny wełnianych gości. Na trawniku przed 
biblioteką pojawiła się lama i alpaki. Zwierzęta zrobiły ogromne wraże-
nie na uczestnikach zajęć i oczywiście na przechodniach. W kolejnych 
dniach tygodnia dzieci spotkają się oko w oko z sokołem, zapoznają się 
z życiem pszczół i skarbami ula, odwiedzą ścieżkę przyrodniczą w Nad-
leśnictwie Lębork oraz poznają kuchnię prosto z trawnika czyli postawią 
swoje pierwsze kroki z zielarstwem. 

A co się będzie działo w Bibliotece w kolejnych tygodniach? 
03.08 – 07.08 Odkrywcy talentów•	
10.08 – 14.08 Wynalazcy robotów•	
17.08 – 21.08 Poszukiwacze przygód•	
24.08 – 28.08 Twórcy papieroplastyki•	

Zajęcia wakacyjne zawsze cieszyły się popularnością. W tym roku, 
z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 zajęcia prowadzone są 
w mniejszych niż zwyczajowo grupach.

Przypominamy: 
Udział jest bezpłatny, a zajęcia odbywają się w grupie liczącej mak-

symalnie 10 dzieci, w sali zapewniającej przestrzeń nie mniejszą niż 4 
m2 na osobę. Aby wziąć udział należy zapisać się w Dziale dla Dzieci 
i Młodzieży (tel. 59 86 22 307, w. 24), zapoznać się z obowiązującymi na 
zajęciach zasadami i dostarczyć wypełnioną deklarację udziału.

Szczegółowy program i regulamin dostępne na stronie www.bibliote-
ka.lebork.pl.

W trakcie przeszukania zabezpieczyli ponad 
300 gramów środków odurzających. Za posia-
danie i uprawę narkotyków może grozić męż-
czyźnie do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wydziału kryminalnego lęborskiej 
komendy w jednej z miejscowości na terenie 
gminy Nowa Wieś Lęborska, w trakcie przeszu-
kania pomieszczeń należących do 27-letniego 
mężczyzny ujawnili narkotyki i nielegalne krze-
wy konopi. Na terenie całej posesji znaleziono 
ponad 300 gramów różnych narkotyków i in-
nych środków odurzających. Znajdował się tam 
również specjalistyczny sprzęt do uprawy niele-
galnych roślin, tj. nawozy oraz wagi elektronicz-
ne, oraz ukryte pieniądze i zawinięte w srebr-

ną folię porcje narkotyków. Na miejscu, gdzie 
policjanci zlokalizowali narkotyki, pracowała 
grupa dochodzeniowo-śledcza, która z techni-
kiem kryminalistyki wykonywała szczegółowe 
oględziny. Łącznie policjanci wyeliminowali 
z rynku ponad 300 gramów środków odurza-
jących. Zostały one zabezpieczone i przekazane 
do dalszych badań. Teraz biegły z zakresu fizy-
kochemii przeprowadzi badania tych substancji. 
27-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został 
przesłuchany i teraz odpowie przed sądem za 
popełnione przestępstwa, za które grozi mu kara 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Zabezpie-
czone przez policjantów narkotyki będą stano-
wić dowód w postępowaniu przeciwko niemu.

Zatrzymany 22-latek 
usłyszał zarzuty posiadania 
środków odurzających, co 
zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat 3.
Od początku trwania 
sezonu letniego w nadmor-
skich miejscowościach na 
terenie powiatu lęborskie-
go, policjanci z Komisaria-
tu Policji w Łebie wspólnie 

z policjantami z Oddziałów Prewencji z Gdańska pro-
wadzą wzmożone kontrole, aby zapewnić mieszkańcom 
oraz turystom bezpieczeństwo.
W trakcie jednej z interwencji policjanci zatrzymali męż-
czyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. 22-latek 
wbrew ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał 
przy sobie susz roślinny o wadze ponad 15 gramów. Po 
przebadaniu testerem okazało się, że była to marihuana. 
22-latek został zatrzymany, a noc spędził w policyjnym 
areszcie. Śledczy przedstawili mu zarzut posiadania 
środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat pozba-
wienia wolności.
Pamiętajmy, posiadanie narkotyków, bez względu na ilość 
jest przestępstwem, a narkotyki i dopalacze to trucizna 
i ich zażycie nawet w najmniejszej ilości może mieć tragicz-
ne skutki. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa 
się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takich substancji.

22-lAtek zAtrzymAny zA 
posiAdAnie nArkotyków

Stróże prawa dokonują kontroli miejsc wy-
poczynku oraz prowadzą wzmożone kontrole 
ruchu drogowego w ramach działań pn. „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą". 

W związku z okresem wakacyjnym policjanci 
kontrolują szereg miejsc wypoczynku na tere-
nie powiatu lęborskiego. W codziennej służbie 
sprawdzają kąpieliska strzeżone i niestrzeżone 
oraz miejsca, w których wypoczywają przy-
jezdni turyści, ale również mieszkańcy po-
wiatu. Doświadczenie pokazuje, że wzmożone 
działania funkcjonariuszy w znacznym stop-
niu zapobiegają nieszczęśliwym wypadkom 
i zwiększają bezpieczeństwo podczas letniego 
wypoczynku. Podczas służby przy akwenach 
policjanci reagują na wszelkie przypadki łama-
nia obowiązujących przepisów, a także ostrze-
gają przed zagrożeniami związanymi z nieod-

powiednim i nieostrożnym zachowaniem. 
Policjanci pełniący służbę na drogach syste-

matycznie przeprowadzają kontrole trzeźwości 
kierowców i rowerzystów, sprawdzają upraw-
nienia i wyposażenie pojazdów m.in. w foteliki 
do przewozu najmłodszych pasażerów. Poli-
cjanci na drodze szczególną uwagę przykładają 
do kontroli zorganizowanego transportu wa-
kacyjnego. Kontrolują autokary i autobusy do 
przewożące turystów. Funkcjonariusze wspól-
nie z pracownikami Straży Leśnej i Rybackiej 
przeprowadzają kontrole parkingów leśnych 
i akwenów oraz terenów przyległych. 

Wcześniej w ramach przygotowań do waka-
cji policjanci przeprowadzili szereg spotkań 
z dziećmi i młodzieżą, ale również mieszkańca-
mi, dotyczących podstawowych zasad bezpie-
czeństwa w sezonie letnim, aby przygotować się 

do spędzenia tego czasu bezpiecznie. Policjanci 
wspólnie z pracownikami Kuratorium Oświa-
ty przeprowadzają w okresie wakacji kontrole 
miejsc wypoczynku dzieci. Wspólnie z Ratow-
nikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz Państwową i Ochotniczą 
Strażą Pożarną spotykają się z najmłodszymi 
przy akwenach, aby pokazać i opowiedzieć im, 
na jakie niebezpieczeństwa są narażeni, gdy 
nieuważnie korzystają z kąpieli wodnych. 

W związku z panującą pandemią korona-
wirusa funkcjonariusze swoją uwagę zwrócą 
również na osoby, które nie przestrzegają zale-
ceń i przepisów sanitarnych. Niewątpliwie nikt 
z nas nie chce zachorować na Covid-19. Pamię-
tajmy, że dbanie o bezpieczeństwo w tej materii 
jest również naszym obowiązkiem i wspólną 
sprawą wszystkich wypoczywających osób. 
Stosujmy się do obowiązujących obostrzeń 
i w pełni cieszmy się czasem wolnym. 

Z uwagi na fakt, iż w sezonie letnim większość 
turystów odwiedza nadmorskie miejscowości 
powiatu lęborskiego, do Komisariatu Policji 
w Łebie zostali skierowani na sezon letni funk-
cjonariusze OPP w Gdańsku w ilości 20 osób, 
których wczoraj w lęborskiej komendzie przy-
witał Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 
kom. Mariusz Mejer oraz Komendant Komisa-
riatu Policji w Łebie kom. Bartosz Budkowski.

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie let-
nich wakacji to bardzo ważne zadanie lębor-
skiej policji. 

Apelujemy o rozwagę i rozsądek w trakcie 
wypoczynku.

Trwają wakacje, a jakie 
są działania policji 
w sezonie letnim 2020?
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz z podległych komisariatów w ramach sezo-
nu letniego i wakacji kontrolują rejony kąpielisk, akwenów wodnych oraz dzikich plaż.

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

policjanci oddziałów prewencji w Gdańsku pełniący 
służbę w trakcie sezonu letniego na terenie gminy wicko 
oraz gminy Łeba zatrzymali mężczyznę, który posiadał 
przy sobie narkotyki.



NIERUCHOMOŚCI

sprzedAm

sprzedAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka 1033 m, 
cena 59 000, tel. 602 306 210

sprzedAm 3 działki po 1000 m2, Darżlu-
bie, cena 295 000 zł, tel. 602 306 210

poszukuję wynAjąć

szukAm do wynajęcia 2 pokojowe mieszka-
nie (samodzielne), W-wo, tel. 663 253 846

wynAjmę

odnAjmę niedrogo garaż/do remontu/ 
z działką o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, tel. 
602 306 210

rumiA, pokój do wynajęcia, tel. 694 642 709

kupię

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

kupię mieszkanie za gotówkę, tel. 511 790 832

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

kupię działki, grunty za gotówkę, tel. 602 
306 210

MOTORYZACJA

sprzedAm

jAwA 50/ Typ 223, 43 lat, 2T, 2 os. ,czerwo-
no-kremowa, cena 1998 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

OGŁOSZENIA
romet Ogar Caffe, 124, 4 T, 2020 r. farbig 
Black/Blue, cena 1086 zł, po kolizji,Tczew, tel. 
574 797 077

skodA 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, iGaS 
(BRC), cytrynowa, cena 2345 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

citroen C5 III, 2008 r., sedan, 2000 tdi, 
przebieg 205 000 km, cena 17 000 zł, tel. 
602 496 139

kupię

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzedAm komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opAkowAniA jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotŁownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

profesjonAlnA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

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.

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

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

piec cukierniczy, tel. 694 642 709

sprzedAm mieszankę zbożową, owies 
i słome kostka, tel. 733 760 434

przyczepkA wywrotka na balonówkach, brak 
dokumentacji, cena 4500 zł, tel. 692 775 319

dojArkA Alfa Lava dwukominowa, kom-
pletna, cena 700 zł, tel. 692 775 319

przewrAcArkA do siana konna - tzw. dia-
bełek, cena 550 zł, tel 692 775 319

sŁomA sucha 120/120, cena 25 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

pŁuG 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

dmuchAwA do zboża, stan dobry, cena 

650 zł, Szemud, tel. 510 751 837

drewno opałowe buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane i ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

sŁomA w balotach, 120x150 siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

lodówkA duża, lawa, szw. szybkowar, tel. 
576 204 945

zŁotA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzedAm lodówkę, dwudrzwiową, typ da-
ewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

sprzedAm materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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

/gle24Polub nasz 
faNPage!
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Oto, co  o finale akcji mówią organizatorzy.
„Wszystko co piękne kiedyś się kończy. Nasza 

wspólna sportowo-charytatywna zabawa w tego-
rocznej edycji zakończy się już za dwa tygodnie, 
31 lipca. Po tym terminie organizatorzy przystą-
pią do wyłonienia tych, którzy przeszli, przebie-
gli, przejechali najwięcej kilometrów, by wyło-
nić finalistów. Przypomnijmy, że finalistą, który 
może ubiegać się o tytuł najlepszego w swojej 
dziedzinie może być tylko mieszkaniec powiatu 
lęborskiego, który w aplikacji Endomondo udo-
stępnił publicznie swoje treningi, by można było 
dokonać obliczeń z podziałem na poszczególne 
aktywności oraz zarejestrował się na stronie 
www.powiat-lebork.com, korzystając z rejestra-
cyjnego formularza rywalizacji. Kto jeszcze tego 
nie zrobił, a chce uczestniczyć w finałowym po-
dziale nagród, powinien uczynić to niezwłocz-
nie. Formularz znajduje się na prawym panelu 

strony pod bannerem z logo rywalizacji. Prosimy 
również o nie rejestrowanie się wielokrotne – raz 
w zupełności wystarczy, a organizatorom uła-
twi przebrnięcie przez długą listę uczestników. 
Nagrody dla najaktywniejszych są rzeczą oczy-
wistą, ale nie zapominajmy również, a może 
przede wszystkim o głównym celu tej rywa-
lizacji – budowaniu własnej kondycji i inwe-
stowania w zdrowie i sprawność oraz o celu 
charytatywnym. W tym roku – niezawodny od 
pierwszej edycji Partner – Farm Frites Poland 
S.A. ufunduje niepełnosprawnej osobie z terenu 
powiatu lęborskiego, wskazanej przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie – specjalistyczny 
podnośnik i ssak medyczny – urządzenia uła-
twiające codzienne funkcjonowanie.

Fakt, że zbliżamy się do zakończenia rywa-
lizacji nie ogranicza możliwości przystąpienia 
do niej nawet w tym momencie. Oczywiście 

rozpoczęcie rywalizacji w jej końcowej fazie ra-
czej na pewno nie zapewni wyniku umożliwia-
jącego wejście do ścisłego finału, ale na pewno 
stanie się pozytywną mobilizacją do ruchu, po-
prawiania sprawności i dbania o zdrowie, a ta 
wartość, zwłaszcza w tym roku, jest bezcenna. 
Każdy z nas zmuszony był zmierzyć się z zagro-
żeniem koronawirusem COVID-19. Powiat lę-
borski jest miejscem, w którym oddziaływanie 
patogenu do tej pory nie było dotkliwe, jednak 
skutki wprowadzonych globalnie w skali kraju 
ograniczeń dotknęły również jego mieszkań-
ców oraz funkcjonujących na tym terenie firm. 
Czasowe zatrzymanie gospodarki, ogranicze-
nia w kontaktach społecznych na pewno nie 
pozostaną bez skutku, jednak z funkcjonowa-
niem w oblicvzu zagrożenia koronawirusem 
trzeba było nauczyć się żyć. Tej umiejętności 
sprzyja dbałość o kondycję, zdrowy styl życia 
i ogromna dawka optymizmu, która cechuje 
wszystkich uczestników rywalizacji.

O szczegółach dotyczących terminu wielkie-
go finału połączonego z wręczeniem pucharów 
i nagród dla najaktywniejszych, poinformuje-
my Państwa na stronie internetowej i poprzez 
społecznościowy Facebook. Pierwotnie miało 
to nastąpić podczas festynu na zakończenie lata 
w ostatni weekend sierpnia, jednak obowiązu-
jące ograniczenia uniemożliwiły realizację im-
prezy. Niemniej - finał rywalizacji „Powiat Lę-
borski – Z nami zdrowo i sportowo” odbędzie 
się w najdogodniejszym możliwym terminie 
– prosimy śledzić bieżące informacje na stronie 
internetowej i Facebooku.”

Odliczamy do końca
371.592 km znajdują się aktualnie na wspólnym liczniku rywalizacji „Powiat Lęborski – Z nami 
zdrowo i sportowo”. Powoli zaczyna się końcowe odliczanie. 

ŁeBA sAdzi nowe drzewA
jak co roku Gmina miejska Łeba przystąpiła do nasadzeń 
drzew i krzewów na terenie naszego pięknego miasteczka, 
co w efekcie widać na terenie ulic, parków i lasów.

W ostatnim czasie w wyniku nasadzeń posadzono łącznie 
ok. 4375 sztuk drzew i krzewów na terenie ulicy Kościusz-
ki, ok. 3180 krzewów i 32 szt. drzew na terenie ul. Obr. 
Westerplatte, 12 szt. drzew na terenie ul. 1 Maja, ok. 300 
szt. krzewów na deptaku na ul. Kościuszki, 10 sztuk drzew 
owocowych oraz 20 sztuk krzewów przy budynku MOPS 
w Łebie, kilkanaście sadzonek głogów na ul. Turystycznej, 
nasadzono również 500 szt. sadzonek olchy jak również 
ok. 30 sztuk drzew gat. sosna czarna w lesie komunalnym 
w Łebie z planem dalszych nasadzeń sadzonek drzew 
leśnych. Gmina realizując nasadzenia drzew i krzewów nie 
tylko dokonuje rekompensaty przyrodniczej w zamian za 
usunięte drzewa czy krzewy, ale również stwarza korzyst-
ne warunki do przebywania w przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców i wszystkich osób przebywających w Łebie.
Warto pamiętać, iż drzewa odgrywają ogromną rolę 
w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie 
dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. Oprócz tego 
drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt, oczyszcza-
ją powietrze z toksycznych gazów i pyłów, zatrzymują 
wody opadowe, wzbogacają powietrze o substancje lotne, 
chronią przed hałasem, urządzone tereny zadrzewione ob-
niżają poziom stresu i agresji, przyczyniają się do rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnej, wpływają na poprawę 
stanu zdrowia.


