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Relacja z debaty ekspeRckiej

W lęborskim Starostwie odbyła się debata ekspercka doty-
cząca „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Lę-
borskiego”. Z fachowcami – specjalistami w przedmiotowej 
dziedzinie dyskutowali samorządowcy z miast i gmin powia-
tu. Interaktywny panel dostępny był również dla mieszkań-
ców za pośrednictwem czatu na kanale transmisji debaty.
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obwodnica Lęborka

Odbyło się spotkanie w sprawie 
stanu dróg wojewódzkich na tere-
nie powiatu lęborskiego i planowa-
nych inwestycjach w tym zakresie. 
W spotkaniu brali udział samorzą-
dowcy oraz Wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego i Radna 
Sejmiku Województwa 
str.2

bezpieczeństwo na drodze

W sierpniu na drogach powia-
tu lęborskiego mundurowi po-
dejmowali działania mające na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników dróg po-
wiatu lęborskiego. Do akcji przy-
łączyli się również policjanci z Od-
działów Prewencji z Gdańska.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. planuje wybudo-
wać ok. 800 metrów sieci wodociągo-
wej i 650 metrów kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków.
Wybudowane sieci będą obsługiwały 

nieruchomości położone na terenie 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” na, którym dzisiaj działa już 
16 podmiotów gospodarczych. Reali-
zacja zadania usprawni dostawę wody 
i odbiór ścieków z tego terenu i wzmoc-
ni jego atrakcyjność inwestycyjną. 
MPWiK planuje dalszą rozbudowę sieci 
wodociągowo- kanalizacyjnej w tej 
przemysłowej dzielnicy miasta Lęborka.

Na początku spotkania Starosta Lęborski po-
dziękowała przedstawicielom UW za dotych-
czasową owocną współpracę:

Dzięki tej współpracy lęborski szpital mógł 
otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 
miliona zł, a Domy Pomocy Społecznej w Lę-
borku zyskały prawie 172 tys. zł w ramach 
programu „Pomorskie SOS”. Kolejne środki 
już wkrótce trafią do DPS-ów w ramach pro-
gramu „Pomorskie Pomaga”. Za to wsparcie 
jesteśmy wdzięczni.

Jeżeli chodzi o sprawy dróg w powiecie, to 
wśród priorytetowych zadań, które trzeba by 
było pilnie zrealizować, samorządowcy podkre-
ślali znaczenie wschodniej obwodnicy Lęborka 
w kontekście trwających prac przy realizacji dro-
gi szybkiego ruchu S6. Inwestycje drogowe okre-
ślono jako element realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego do roku 2030, której 
naczelnym celem jest „dobrobyt mieszkańców”.

Podczas rozmów z Wicemarszałkiem samo-
rządowcy podkreślali fakt wspólnych z powia-
tem realizacji inwestycji drogowych na drogach 
powiatowych. Obwodnica wschodnia Lęborka 
miałaby stanowić element wiążący powstającą 
trasę S6 z drogami na terenie powiatu, ułatwia-
jąc transfer technologii i stwarzając obszary na 
terenie powiatu bardziej atrakcyjnymi dla po-
tencjalnych inwestorów z zewnątrz, przeciw-
działając realnie komunikacyjnemu i inwesty-
cyjnemu wykluczeniu tej części regionu.

To nie jedyna obwodnica, jaką trzeba by 
było wybudować w województwie pomorskim 
– argumentował Wicemarszałek Leszek Bon-
na – Jestem w pełni przekonany w zakresie 
przedstawionych przez państwa argumentów 
i jestem gotowy do współpracy, jednak budżet 
Województwa Pomorskiego nie jest w stanie 
udźwignąć takiej inwestycji w krótkim czasie. 
To jest kwota netto sięgająca 130 mln zł, pod-

czas gdy przyszły Regionalny Program Opera-
cyjny szacowany jest, mówiąc oględnie, na ok. 
400 kilkadziesiąt mln. Wiem, że obwodnica 
Lęborka jest potrzebna, ale musimy się zasta-
nowić wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich, w jakich etapach należy ją realizować 
w zakresie niezbędnym.

Ok. 18 sierpnia br. planuję spotkanie z dyrek-
torem ZDW w tym temacie.

Ogromnym ułatwieniem dla komunikacji 
na terenie miasta i powiatu było oddanie do 
użytku gruntownie zmodernizowanego wia-
duktu w ciągu Al. Niepodległości w Lęborku, 
w maju br. Inwestycja w znacznym stopniu 
poprawiła komunikację i bezpieczeństwo, 
jednak rozmowy na temat wschodniej ob-
wodnicy Lęborka muszą być kontynuowane, 
ponieważ do 2025 roku, obecny ciąg komuni-
kacyjny przez centrum Lęborka może całko-
wicie utracić zdolność przepustową.

Jestem za tym, żeby tę obwodnice budo-
wać etapowo – mówił Wicemarszałek Bonna 
– Jej przebieg musi uwzględniać możliwości 
stwarzane przez S6 oraz interesy okolicznych 
gmin. Dobrze, że wstępnie wybrany wariant 
zakłada budowę drogi na terenach należących 
do gmin i Lasów Państwowych, co pozwoli 
ograniczyć koszty inwestycji wykluczać re-
kompensaty za wykup gruntów prywatnych 
i wyburzeń budynków.

Czy i kiedy powstanie wschodnia obwod-
nica Lęborka, która umożliwi odkorkowanie 
centrum miasta – okaże się w niedalekiej przy-
szłości - jak podkreślił Wicemarszałek. Powiat 
Lęborski posiada w Sejmiku doskonałą rzecz-
niczkę powiatowych interesów w osobie radnej 
Iwony Mielewczyk, która na pewno należycie 
dopilnuje, by wszelkie pojawiające się szanse 
na budowę obwodnicy w pełni wykorzystać. 
Na razie ważne jest, żeby realizacja tej inwesty-
cji została wpisana do planowanych inwestycji 
wojewódzkich, co umożliwi wystąpienie o do-
datkowe środki z budżetu centralnego, o które 
samorządowcy miast, gmin i powiatu zamie-
rzają zabiegać.

O wschodniej 
obwodnicy Lęborka

W Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie w sprawie stanu dróg wojewódzkich na 
terenie powiatu lęborskiego i planowanych inwestycjach w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy z miast i gmin powiatu oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Leszek 
Bonna i Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego - Iwona Mielewczyk.

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w rejonie przemysłowym lęborka, 
przy ulicy Pionierów, trwa budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
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Lębork z dodatkowymi 
środkami na rewitalizację
Miasto Lębork otrzymało dodatkowe finansowanie programu rewi-
talizacji. Czek pamiątkowy na kwotę 444.219 zł przekazał na ręce 
Burmistrza Witolda Namyślaka i jego zastępcy Teresy Ossowskiej-
Szarej Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

Uroczystość odbyła się w miejscu ważnym dla programu rewitali-
zacji – otwartym w zeszłym roku Klubie Osiedlowym „BAZA” przy 
ul. Łokietka.

W trakcie spotkania podpisany został aneks do umowy zwiększają-
cej dofinansowania projektu Gminy Miasta Lęborka pt. „Odnowio-
ny Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Dodatkowe środki 
w wysokości 444.219 zł pochodzą z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Pra-
ce obejmowały m.in. adaptację 2 budynków przeznaczonych do peł-
nienia nowych funkcji społecznych. Przebudowana została siedziba 
Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 z przeznacze-
niem na Klub Osiedlowy "Baza", w którym działają Punkt Wsparcia 
Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi 
„Nasze Miejsce”. W byłej kotłowni internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy Placu Piastowskim od stycznia br. 
funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego.

W ramach projektu zaplanowano również przebudowę dróg wraz 
z budową infrastruktury podziemnej, monitoring, kompleksowe za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej (9 podwórek integracyjnych, 5 
terenów rekreacyjnych, budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową 
układu komunikacyjnego od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności), a tak-
że remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zago-
spodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 8 wspól-
not mieszkaniowych oraz 28 budynków komunalnych i socjalnych). 

Działania podejmowane w ramach rewitalizacji Lęborka mają cha-
rakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom zamieszkującym 
obszar Nowy Świat. Mają one pomóc w zmianie postaw, przezwycię-
żeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Celem dzia-
łań zaplanowanych wcześniej i skonsultowanych z mieszkańcami 
jest doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawy estetyki i jakości 
przestrzeni publicznych, podniesienie komfortu życia, stworzenie 
warunków do wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeń-
stwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym 
elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w pro-
ces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną 
dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich 
dzielnic, ulic i podwórek (Beneficjent, wspólnie z mieszkańcami za-
gospodaruje 7 podwórek integracyjnych).

Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego przeszło 
11 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Większość 
zadań inwestycyjnych została już wykonana, realizacja pozostałych 
ma się zakończyć do końca roku.

Działania „miękkie”, społeczne skierowane do mieszkańców terenu 
rewitalizacji w ramach projektu „Ożywiony Lębork „Nowy Świat” – 
usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” będą pro-
wadzone z dofinansowaniem unijnym do końca grudnia 2022 roku.
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Z fachowcami – specjalistami w przed-
miotowej dziedzinie dyskutowali samo-
rządowcy z miast i gmin powiatu. Inte-
raktywny panel dostępny był również dla 
mieszkańców za pośrednictwem czatu na 
kanale transmisji debaty. Powiat w dys-
kusji reprezentował Edmund Głombiew-

ski, Wicestarosta Lęborski.
Efektem Programu Rozwoju Elektro-

mobilności w Polsce ma być stworzenie 
warunków do rozwoju produkcji i upo-
wszechniania pojazdów o napędzie elek-
trycznym. Ministerstwo Energii zakłada, 
że do 2025 roku  po polskich drogach 

jeździć będzie milion elektrycznych 
pojazdów. Działania na rzecz rozwoju 
elektromobilności zgodne są z polityką 
klimatyczno-transportową prowadzoną 
przez Polskę i Unię Europejską. Opra-
cowywany dokument ma umożliwić 
zdefiniowanie zadań do wykonania oraz 

określić źródła finansowania. Chodzi 
również o określenie możliwości zakupu 
i eksploatacji pojazdów elektrycznych 
tak w przestrzeni publicznej, jak i pry-
watnej. To jednak także szereg zagadnień 
związanych z zapewnieniem odpowied-
nich mocy energetycznych i infrastruk-
tury umożliwiającej zaopatrzenie po-
jazdów w energię. Zorganizowany panel 
dyskusyjny miał dać odpowiedzi m.in. 
w zakresie kierunków i kolejności po-
dejmowanych działań. Sesję poprowadził 
Romuald Meyer, dyrektor Pomorskiej 
Grupy Konsultingowej S.A. w Byd-
goszczy. Wśród panelistów znaleźli się: 
Edmund Głombiewski – Wicestarosta 
Lęborski, Mariusz Sadłowski – reprezen-
tujący Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot, Andrzej Strzechmiński 
– Burmistrz Łeby, Tomasz Bońdos – kie-
rownik Zespołu Zarządzania Energią 
w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, Jerzy 
Pietrzak z Kolejowych Zakładów Łącz-
ności w Bydgoszczy i Adam Mroziński 
– przedstawiciel Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Dominującymi tematami rozmów 
okazały się: rozwój transportu zbioro-
wego, wspieranie transportu rowero-
wego i multimodalnego oraz stan dróg. 
Omawiano także cechy idealnej lokaliza-
cji ogólnodostępnych stacji ładowania, 
sposób ich oznakowania i dostosowania 
do potrzeb klienta. Ważnym elemen-

tem były również preferencje nabywcze 
pojazdów elektrycznych w kontekście 
ich ceny w zestawieniu z dochodami 
społeczeństwa i przekonaniami konsu-
menckimi. Wicestarosta Lęborski zapro-
ponował uwzględnienie w tworzonym 
opracowaniu planowanego rozmiesz-
czenia punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych, co w przyszłości pozwoli 
ubiegać się o dofinansowanie na realiza-
cję projektów infrastrukturalnych w tym 
zakresie. W gminach obsługujących 
sezonowo wzmożony ruch turystyczny 
istotną kwestią jest, oprócz stworzenia 
infrastruktury dla jednośladowych po-
jazdów elektrycznych, wdrożenia działań 
zapobiegających przeciążeniom komuni-
kacyjnym oraz – jak w przypadku Łeby 
– stworzenie centrum przesiadkowego 
w okolicach dworca PKP. Kolejne dys-
kutowane kwestie to koszty i rozmiesz-
czenie punktów ładowania, dostępność 
miejsc parkingowych w centrach miast, 
a także kwestie bezpieczeństwa określa-
jące gdzie można poruszać się pojazda-
mi elektrycznymi bez stwarzania zagro-
żeń dla ruchu pieszego. Każda gmina, 
oprócz wspólnych działań realizowanych 
w ramach przyszłej strategii, cechuje się 
również autonomiczną specyfiką, która 
będzie omawiana podczas spotkań na 
miejscu w gminach, by również lokalne 
uwarunkowania znalazły się w zapisach 
konstruowanego dokumentu.

Relac ja z debaty eksperckiej
W lęborskim Starostwie odbyła się debata ekspercka dotycząca „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Lęborskiego”.

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 18 0 8 1

Łeba 6 0 2 2

Cewice 43 0 20 2

Nowa 
Wieś 

Lęborska
13 1 5 3

Wicko 0 0 0 0

Razem 80 1 35 8

481.845 zł to kwota przyznana 
w efekcie zapotrzebowania złożonego 
przez Powiat na sprzęt komputerowy 
i audiowizualny niezbędny do reali-
zowania przez wychowanków pieczy 
zastępczej zadań w trybie zdalnego 
nauczania, środki ochrony osobistej 
oraz wyposażenie miejsc kwarantan-
ny organizowanych dla dzieci znajdu-
jących się w pieczy zastępczej.
W wyniku podziału środków dokona-
nego przez Wojewodę Pomorskiego, 
Powiat Lęborski uzyskał dofinanso-
wanie we wskazanej kwocie, skła-
dające się w 84,28 proc. (406.099 

zł) ze środków europejskich i 15,72 
proc. (75.746 zł) ze środków dotacji 
celowej w formie współfinansowania 
krajowego.
Z pomocy w zakresie dostępu do 
sprzętu multimedialnego skorzysta 
w powiecie lęborskim 41 tzw. rodzin 
spokrewnionych, 18 niezawodowych 
rodzin zastępczych, 9 rodzin za-
stępczych zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka oraz dzieci i mło-
dzież z Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej. Ogółem pomoc trafi do 
ponad 120 dzieci z terenu powiatu 
lęborskiego.

PowiaT Pozyskał dofinansowanie
Prawie 482 tys. zł Powiat lęborski pozyskał w ramach projektu „wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii coVid-19”. Środki po-
chodzą z funduszy europejskich wspartych finansowaniem krajowym.

Więcej klientów, korzystających 
z Twoich usług? To możliWe!
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Zwycięzcą kategorii "Społeczna odpowie-
dzialność biznesu" została lęborska firma 
Farm Frites Poland. Nagrodę, podczas gali 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, odebrał 
Adam Klasa - Prezes Farm Frites wraz z Ka-

tarzyną Majchrzak, szefem ds. komunikacji 
i zaangażowania społecznego. W kategorii 
"społeczna odpowiedzialność biznesu" na-
gradzane są firmy najbardziej zaangażowane 
w działalność charytatywną, prospołeczną 

lub ekologiczną. "Aktualnie firma zatrudnia 
ponad 220 osób. Dąży do obniżenia zużycia 
prądu, wody i gazu, wspiera pracowników 
i reaguje na potrzeby lokalnej społeczno-
ści i te wysiłki są doceniane i nagradzane" 
– można było usłyszeć podczas ceremonii 
wręczenia. Drugie miejsce w tej kategorii za-
jęła firma OTCF S.A. - właściciel marki 4F, 
a trzecie - Danfoss Poland.

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Roz-
woju ma charakter honorowy, a jej głównym 
celem jest promowanie polskich przedsię-
biorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, 
wpływające na rozwój rodzimej gospodarki. 
W tym roku przyznano ją po raz trzeci, a no-
minowane zostały 53 polskie przedsiębior-
stwa. Do ostatniego etapu weszło 21 pod-
miotów z największą liczbą wskazań, spośród 
których kapituła wytypowała zwycięzców 
w siedmiu kategoriach.

Wśród nagrodzonych pojawiły się również 
inne lęborskie firmy - Profarm Sp. z o.o. zajął 
drugie miejsce w kategorii "innowacyjność – 
nagroda dla firm mogących pochwalić się wię-
cej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem 
i są obecne na rynku dłużej niż dwa lata", a fir-
ma ZWAE zajęła drugie miejsce w kategorii 
"zarządzanie – dla zarządu lub osób zarządza-
jących, dla których wynik finansowy nie jest 
jedynym priorytetem w prowadzonej firmie".

Nagrody "Forum 
Wizja Rozwoju" 
dla lęborskich firm

III Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie gospodarcze roku 2020 w północnej Polsce. 
W ramach wydarzenia, przyznano Nagrody Gospodarcze Forum Wizja Rozwoju.

29 lipca 2020 r. policjanci otrzymali infor-
mację o włamaniu do jednego z lęborskich 
kościołów. Jak ustalili śledczy, sprawca 
wszedł do kościoła, uszkodził drzwiczki do 
skarbony na ofiary od wiernych, a następ-
nie, z jej wnętrza zabrał kasetkę z pieniędz-
mi. Policjanci natychmiast przystąpili do 
poszukiwań włamywacza. Funkcjonariusze 
dotarli do monitoringów i namierzyli praw-
dopodobnego sprawcę włamania. Pomimo 
że stróże prawa wiedzieli już, jak wygląda 
podejrzewany mężczyzna, to nie znali jego 

tożsamości i nie wiedzieli, gdzie może 
przebywać. Jednak kryminalni pracujący 
nad tą sprawą ustalili tożsamość mężczy-
zny, którym okazał się 30-letni mieszkaniec 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Został on wczoraj zatrzymany na terenie 
Sierakowic przez lęborskich policjantów 
i dowieziony do komendy w Lęborku. 
Mężczyzna przyznał się do włamania do ko-
ścioła w Lęborku. O dalszym losie podejrza-
nego zdecyduje sąd. Za kradzież z włama-
niem grozi mu do 10 lat więzienia.

zaTrzymany złodziej skarbonki z koŚcioła
funkcjonariusze wydziału kryminalnego lęborskiej komendy zatrzymali 30-
latka podejrzanego o kradzież pieniędzy ze skarbonki znajdującej się w kościele 
w lęborku. mężczyzna dziś usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności. Potrącony 14-latek na pasach

Do zdarzenia doszło w środę, 12.08.2020r. 14-letni rowerzysta postanowił przejechać przez przejście dla 
pieszych na ul. Mostnika w Lęborku. Skończyło się zderzeniem z samochodem i przewiezieniem do szpitala.

Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierują-
cy samochodem kia, 26-letni mieszkaniec Lęborka 
potrącił 14-leniego rowerzystę, który wjechał ro-
werem na przejście dla pieszych. Uderzenie było na 
tyle silne, że rower uderzył w pojazd nadjeżdżający 
z przeciwnej strony. Chłopiec został przewieziony 
do szpitala.

O czym musi pamiętać rowerzysta chcący prze-
kroczyć jezdnię?

Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym 
rowerzysta, chcąc przekroczyć przejście dla pie-
szych, zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowa-
dzić go po przejściu. Rowerzysta nie może przejeż-
dżać rowerem po pasach dla pieszych!

Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy obok pasów dla 
pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W ta-
kim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru, 
ale musimy pamiętać o zasadzie ograniczonego za-
chowania i upewnić się, iż wjeżdżając na ulicę z dro-
gi dla rowerów, nie grozi mu żadne niebezpieczeń-
stwo. Przecież chodzi o życie i zdrowie. 

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

fot. pixabay.com

I LO z "CYBER.MIL 
z klasą?
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku zostało 
objęte programem „CYBER.MIL Z KLASĄ”. Certyfikat kwalifikujący szko-
łę do uczestnictwa w Programie dyrektor szkoły – dr Katarzyna Wach 
– odebrała 3 lipca 2020 r. z rąk Ministra MON – Mariusza Błaszczaka.

W województwie pomorskim I LO z Lęborka będzie jedyną placów-
ką oświatową, która wdroży - w roku szkolnym 2021/2022 - wyżej 
wymieniony program. Zakłada on realizację systemowego projektu, 
polegającego na utworzeniu i prowadzeniu, w formie eksperymentu 
pedagogicznego, w zakwalifikowanych 16 szkołach ponadpodstawo-
wych na terenie kraju, klas realizujących program o profilu „Cyberbez-
pieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Program zakłada edukowanie zakwalifikowanych uczniów w za-
kresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyber-
bezpieczeństwa. W ramach eksperymentu realizuje się następujące 
obszary tematyczne: podstawy kryptografii, historia kryptografii, pod-
stawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bez-
pieczeństwem danych i informacji, a więc nauka w tej klasie umożliwi 
uczniom zdobycie kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń 
cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych 
aspektów ochrony danych.

Klasa będzie liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Pro-
gram nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpie-
czeństwa realizuje się przez pierwsze 3 lata szkolne. Nauka w ostatniej 
klasie stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego. Absolwenci 
klas cyberbezpieczeństwa będą mieli – po wdrożeniu przez Minister-
stwo Obrony Narodowej, elementów motywacyjnych – większe szanse 
na przyjęcie na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, infor-
matyki i przedmiotów ścisłych.



www.gle24.plPoniedziałek, 31 sierpnia 2020 5

Ponad 2,3 tys. mieszkańców z 17 powia-
tów województwa pomorskiego będzie 
mogło skorzystać z bezpłatnych szczepień 
przeciwko pneumokokom. Samorząd wo-
jewództwa pomorskiego docelowo prze-
znaczy na ten cel 388 tys. zł, koszt progra-
mu to 706 tys. zł.

Do programu przystąpiły również po-
wiaty: bytowski, chojnicki, gdański, kar-
tuski, kościerski, kwidzyński, malborski, 
nowodworski, pucki, tczewski, wejherow-
ski, sztumski oraz miasta: Gdynia, Słupsk 
i Sopot. Ze względu na pandemię korona-
wirusa porozumienia z 16 powiatami pod-
pisano zdalnie. Ogłoszono też konkurs na 
realizatora zadania. Konkurs w powiecie 
słupskim zostanie ogłoszony w sierpniu.
Samorządy wspólnie wspierają seniorów

Osoby starsze, które dodatkowo mają 
przewlekłe choroby, są szczególnie nara-
żone na zakażenia pneumokokami. Dlate-
go też pomorski samorząd przeznaczy 388 
tys. zł na ten cel. Pieniądze będą wydane 
m.in. na szczepienia, edukację pacjentów 
oraz promocję programu. Szczepieniami 
ma być objętych 2 318 seniorów. – Tego-
roczna edycja programu jest inna niż do 
tej pory. Z uwagi na trwającą pandemię 
koronawirusa nie było uroczystego podpi-
sania porozumień z powiatami i miastami 
na prawach powiatów – mówiła członki-
ni Zarządu Województwa Pomorskiego 
Agnieszka Kapała-Sokalska. – W progra-
mie weźmie jednak udział więcej partne-
rów, co nas niezmiernie cieszy, gdyż tym 
samym program obejmie większą niż do-

tąd część naszego województwa i więcej 
osób będzie mogło skorzystać z bezpłat-
nych szczepień. Jako Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego właśnie uruchamiamy 
konkurs, w którym zostanie wyłoniony 
realizator programu – dodała Kapała-So-

kalska. Pomysł zrodził się ze współpracy.
W związku z wysoką zapadalnością na 

chorobę pneumokokową wśród seniorów, 
samorząd województwa pomorskiego, we 
współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Gdańsku, podjął 
decyzję o utworzeniu Regionalnego Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia 
przeciwko pneumokokom dla osób 65 + 
z grupy ryzyka. Jest to pierwszy partnerski 
program polityki zdrowotnej realizowany 
na tak szeroką skalę wspólnie z powiatami 
z województwa pomorskiego. Uzyskał on 
pozytywną ocenę Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). 
Szczepienia przeciwko pneumokokom 
w ramach Programu Szczepień Ochron-
nych (PSO) w Polsce dostępne są bezpłatnie 
od 2017 r. dla dzieci. Szczepienia dla osób 
dorosłych, w szczególności seniorów, nie są 
finansowane z budżetu państwa. Mogą być 
jednak zapewnione bezpłatnie w ramach 
programów polityki zdrowotnej realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorial-

nego, w tym samorząd województwa oraz 
samorządy powiatowe.

W 2018 r. wprowadzono pilotażowy 
program, w ramach którego udało się za-
szczepić 2102 osoby z 2226 planowanych 
seniorów z 11 powiatów. Ta liczba wzrosła 
w 2019 r. kiedy to zaszczepiono 2153 osób 
z 2220 zaplanowanych.

Pneumokoki (dwoinka zapalenia płuc, 
łac. Streptococcus pneumoniae) to ro-
dzaj bakterii, który może powodować 
wiele chorób. Część z nich wywołana jest 
głównie przez pneumokoki. Inne mogą 
być konsekwencją działania różnego typu 
bakterii, wirusów bądź grzybów. Zakaże-
nia wywołane przez pneumokoki można 
podzielić na nieinwazyjne (śluzówkowe, 
niewymagające hospitalizacji) jak: zapale-
nie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie 
ucha środkowego oraz inwazyjne (wyma-
gające hospitalizacji) np. zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posoczni-
ca). Natomiast zapalenie płuc jest postacią 
infekcji o cechach pośrednich.

Mundurowi w trakcie patrolowania ulic 
powiatu lęborskiego przeprowadzali z ratow-
nikami pogadanki i prelekcje na temat pierw-
szej pomocy oraz bezpiecznych zachowań 
w trakcie wakacyjnych podróży, oraz uczyli 
jak udzielać pierwszej pomocy w czasie trwa-
jącej epidemii wirusa COVID-19.

Ratownicy – policjanci wyposażeni 
w sprzęt do nauki pierwszej pomocy umoż-
liwili przeprowadzenie ćwiczeń kierowcom 
i pasażerom na fantomach szkoleniowych 
do resuscytacji. Każdy mógł przećwiczyć na 
nich obowiązujące zasady pierwszej pomocy, 
ale również poznać algorytm postępowania 
w przypadku wypadku drogowego oraz form 
pomocy poszkodowanym osobom. Policjan-

ci przypomnieli również, że wezwanie pomo-
cy na nr alarmowy 112 już jest początkiem 
pierwszej pomocy oraz wyjaśnili, jak należy 
postępować z osobą potrzebującą naszej po-
mocy, która może być potencjalnym nosicie-
lem wirusa COVID-19. Najmłodsi uczestni-
cy spotkań również brali udział w pokazach 
i pogadankach, a wszyscy uczestnicy działań 
otrzymywali również maseczki ochron-
ne oraz zostali informowani o obowiązku 
ich noszenia w miejscach, gdzie niemożli-
we jest zachowanie bezpiecznej odległości. 
Dzięki pomocy samorządów gminy Wicko 
oraz Miasta Łeby w tym roku w sezonie let-
nim do Komisariatu Policji w Łebie zostało 
skierowanych 20 funkcjonariuszy z OPP 

w Gdańsku, którzy strzegą bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów w nadmorskich 
miejscowościach naszego powiatu. W roku 
2019 skierowanych było 12 funkcjonariuszy. 
W pierwszym miesiącu wakacji policjanci 
na terenie miejscowości nadmorskich prze-
prowadzili ponad 690 interwencji, wylegi-
tymowali blisko 1100 osób, ujawnili ponad 
520 wykroczeń, polegających m.in. na kra-
dzieżach sklepowych, spożywaniu alkoholu 
w miejscach zabronionych oraz zakłócania 
porządku. Ponad 320 osób za najbardziej 
uciążliwe społecznie wykroczenia została 
ukarana mandatami karnymi na łączną kwo-
tę ponad 29 tys. zł. Wobec kilku osób poli-
cjanci skierowali wnioski do sądu oraz po-
uczyli ponad 170 osób. Policjanci w związku 
z popełnionymi przestępstwami na terenie 
Łeby i Wicka zatrzymali na gorącym uczyn-
ku 17 osób w tym 3 sprawców kradzieży i 1 
sprawcę włamania. Mundurowi skontrolo-
wali blisko 200 pojazdów, z czego ujawnili 5 
kierujących pod wpływem alkoholu, którzy 
stracili swoje prawa jazdy za zagrożenie, ja-
kie spowodowali w ruchu drogowym. Ich 
pomoc w trakcie sezonu letniego, w którym 
znacznie zwiększa się ilość mieszkańców, jest 
dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku 
bardzo dużym wsparciem.

Działania policjantów są cykliczne, a w okre-
sie lata odbywają się w ramach ogólnopolskich 
działań „Bezpieczne Wakacje". Dzięki współ-
pracy policjantów z Lęborka i Gdańska w se-
zonie letnim osoby odwiedzające nasz powiat, 
ale również mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w ciekawych pokazach, które nie tylko skupia-
ją się na teorii, ale również na praktyce.

Działania na rzecz 
bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym

W sierpniu na drogach powiatu lęborskiego mundurowi podejmowali działania mające na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników dróg powiatu lęborskiego. Do akcji 
lęborskich policjantów przyłączyli się również policjanci z Oddziałów Prewencji z Gdańska, którzy 
na co dzień są również ratownikami medycznymi.

komunikaT dla mieszkańców
urząd miasta lęborka wydał komunikat w sprawie 
pracy ratusza:

Ważne dla osób 65+
Starostwo Powiatowe w Lęborku poinformowało o przystąpieniu do programu 
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 lat.

Napisz do nas: 
k.laskowska@expressy.pl

Rondo otwarte 
i nazwane
15 sierpnia obchodziliśmy święto Wojska Polskiego oraz 100. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r, zwanej Cudem nad Wisłą, kiedy 
to Wojsko Polskie pod przywództwem Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. 

Z tej okazji Rada Miejska w Lęborku nadała nowo powstałemu ron-
du u zbiegu ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego nazwę upamiętniają-
cą to ważne zwycięstwo naszego wojska. Rondo Bitwy Warszawskiej 
1920r., bo taką właśnie nazwę nosi, prezentuje się godnie i odświętnie 
ozdobione biało-czerwonymi flagami. Z kolei róże białe i czerwone, 
którymi zostało obsadzone, jak zakwitną w przyszłym roku, będą 
prawdziwą ozdobą tego miejsca.

W ramach obchodów rocznicowych i święta Burmistrz Witold Na-
myślak z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Litwinem zło-
żyli wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości na skwerze Orła 
Białego. Kwiaty złożyła także grupa lęborskich Radnych.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną i roz-
przestrzenianie się koronawirusa SARS-Co V-2  w Polsce, 
w trosce o Państwa bezpieczeństwo,  prosimy o ograni-
czenie wizyt w Urzędzie Miejskim do niezbędnego mini-
mum. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową, 
przez e-puap lub pocztą tradycyjną.
Dla klientów, których sprawy nie mogą być załatwione 
przez platformę e-puap, telefonicznie lub mailowo, od 
dnia 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) do odwołania 
otwarte będzie wyłącznie wejście główne (budynek B) – 
od ulicy Armii Krajowej.
Wykaz wydziałów wraz z telefonami i adresami e-mail do-
stępny jest na miejskiej stronie internetowej  tutaj: https://
www.lebork.pl/dla-mieszkanca/wydzialy-kontakty/
Wejście do budynku możliwe jest wyłącznie przy zachowa-
niu przez klientów zasad ochrony osobistej - zakrywania ust 
i nosa maską lub przyłbicą oraz dokonania dezynfekcji rąk.
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Zgłębiali tajniki graffiti

Dzisiaj Urząd Miejski 
w Lęborku poinformował 
o kończącej się budowie 
dwóch z nich, właśnie 
przy Placu Piastowskim 
i przy ulicy Stryjewskie-
go. Wczesną jesienią 16 
rodzin otrzyma klucze do 
mieszkań w tych nowych 
budynkach. Budowa 
trzeciego, wznoszonego 
przy ul. Grunwaldzkiej z 12 
mieszkaniami zakończy się 
w połowie 2021 roku. Łącz-
nie w mieście przybędzie 
28 mieszkań komunalnych.

Co ważne, na wszystkie powstające budynki komu-
nalne Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
35% poniesionych kosztów.
We wznoszonym przy ulicy Stryjewskiego, 
4-kondygnacyjnym budynku, zamieszka 8 rodzin. 
Obecnie w budynku trwają roboty wykończeniowe. 
Mieszkania będą miały powierzchnię 30-32 m kwa-
dratowych. Budynek posiada już instalację wod-kan., 
gotowa jest instalacja  elektryczna, odgromowa, cen-
tralnego ogrzewania i gazowa, wybudowany  jest węzeł 
cieplny. W ramach zagospodarowania terenu  powsta-
nie chodnik, parking z przejazdami z kostki betonowej 
oraz trawnik o  pow. ok. 1300 m2. Inwestycję realizuje 
Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. J. z Lęborka. 
Wartość zadania – 1,44 mln zł brutto.
Zaawansowana jest także budowa budynku wielorodzin-
nego z 8 lokalami mieszkalnymi przy placu Piastowskim. 
Ma on konstrukcję murowo-żelbetową. W ramach in-
westycji zagospodarowany będzie teren wokół - chod-
nik, dojazd do posesji, trawnik. W 4-kondygnacyjnym 
budynku jest jedna klatka, mieszkania mają powierzch-
nię od 25 do 30 m kwadratowych, jedno z nich zostało 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na montaż 
czeka już oryginalna elewacja z detalami architekto-
nicznymi nawiązującymi do elewacji stojącego w pobliżu 
Klubu Osiedlowego BAZA – pionowe elementy spinające 
balkony. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
„NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 1,2 mln zł brutto.

już wkróTce rodziny 
oTrzymają klucze do 
mieszkań

W lipcu pisaliśmy, że stoi już budynek mieszkalny przy Placu Piastowskim, a prace przy 
dwóch pozostałych budowanych trwają.

w lipcu pisaliśmy, że stoi już budynek mieszkalny przy 
Placu Piastowskim, a prace przy dwóch pozostałych 
budowanych trwają.

Dzisiaj Urząd Miejski w Lęborku poin-
formował o kończącej się budowie dwóch 
z nich, właśnie przy Placu Piastowskim 
i przy ulicy Stryjewskiego. Wczesną jesie-
nią 16 rodzin otrzyma klucze do miesz-
kań w tych nowych budynkach. Budowa 
trzeciego, wznoszonego przy ul. Grun-
waldzkiej z 12 mieszkaniami zakończy się 
w połowie 2021 roku. Łącznie w mieście 
przybędzie 28 mieszkań komunalnych.

Co ważne, na wszystkie powstające bu-
dynki komunalne Miasto pozyskało do-
finansowanie z Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
35% poniesionych kosztów.

We wznoszonym przy ulicy Stryjew-
skiego, 4-kondygnacyjnym budynku, 

zamieszka 8 rodzin. Obecnie w budynku 
trwają roboty wykończeniowe. Mieszka-
nia będą miały powierzchnię 30-32 m 
kwadratowych. Budynek posiada już in-
stalację wod-kan., gotowa jest instalacja  
elektryczna, odgromowa, centralnego 
ogrzewania i gazowa, wybudowany  jest 
węzeł cieplny. W ramach zagospodaro-
wania terenu  powstanie chodnik, par-
king z przejazdami z kostki betonowej 
oraz trawnik o  pow. ok. 1300 m2. In-
westycję realizuje Zakład Budowlany 
Dzida i Zaręba Sp. J. z Lęborka. Wartość 
zadania – 1,44 mln zł brutto.

Zaawansowana jest także budowa bu-
dynku wielorodzinnego z 8 lokalami 
mieszkalnymi przy placu Piastowskim. 

Ma on konstrukcję murowo-żelbetową. 
W ramach inwestycji zagospodarowany 
będzie teren wokół - chodnik, dojazd do 
posesji, trawnik. W 4-kondygnacyjnym 
budynku jest jedna klatka, mieszka-
nia mają powierzchnię od 25 do 30 m 
kwadratowych, jedno z nich zostało 
przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych. Na montaż czeka już oryginalna 
elewacja z detalami architektonicznymi 
nawiązującymi do elewacji stojącego 
w pobliżu Klubu Osiedlowego BAZA 
– pionowe elementy spinające balkony. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Ko-
ścierzyny. Koszt inwestycji wyniesie ok. 
1,2 mln zł brutto.
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NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

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

sPrzedam 3 działki po 1000 m2, Darżlubie, 
cena 299 000, tel. 602 306 210

kuPię

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

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

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

Poszukuję wynająĆ

samoTny, starszy pan szuka kawalerki 
umeblowanej lub pokoju gościnnego, tel. 
669 869 837

do wynajęcia

do wynajęcia garaż z działką o pow. 616 m2, 
Reda, 12 Marca, tel. 602 306 210
do wynajęcia domek gospodarczy, miesz-
kalny, Rumia, tel. 519 861 728

Pomieszczenie parter na działalność, tel. 
694 642 709

MOTORYZACJA

sPrzedam

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os., farbig 

OGŁOSZENIA
blau-zitrone, cena 3877 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

romeT Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., farbig 
Black/Blue, cena 1066 zł, po kolizji, Tczew, 
tel. 574 797 077

jawa 172, 1958 r. cała kompletna do reno-
wacji, ceglana, oryginał, 2 cygara, cena 5577 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

jawa 172, 1964 r. silnik w maku, do reno-
wacji Motor, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, IGaS 
(BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504
oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plener

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.

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

wysoki romantyk szuka pani po 60tce, 
uczciwa, prostolinijna, normalna, tel. 669 
869 837

RÓŻNE

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

okaP i basen na zmywak dla gastronomii, 
tel. 694 642 709

lodówkę side by side firmy DAWEOO, 3 
letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 945

sPrzedam stół, ławę szwedzką rozkłada-
ną, express do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, szybkowar 
2 szt., tor samochodowy dla dzieci w wieku 
od 10 lat (autodracha) tel. 576 204 945

sPrzedam drzwi metalowe 80x185, 2 ży-
randole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzedam chodnik dywanowy, beżowo-
brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złoTa rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, 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, 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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lębork Pochwalił 
się wysoką Pozycją 
w rankingu
miasto lębork zamieściło informację dotyczącą swojej 
pozycji w rankingu wykorzystania środków europejskich 
na inwestycje transportowe w latach 2014–2018:

„Miasto Lębork 
znalazło się 
wysoko w ran-
kingu wykorzy-
stania środków 
europejskich 
na inwestycje 
transporto-
we w latach 
2014–2018. 
Zestawienie 
przygotowało 

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”.
W kategorii miasto powiatowe Lębork znalazł się na 
43. pozycji w kraju i 4. miejscu w województwie pomor-
skim za Starogardem Gdańskim, Człuchowem i Kartu-
zami, a przed Tczewem, Wejherowem czy Malborkiem. 
Średnia wartość pozyskanych przez samorząd Lęborka 
środków unijnych na inwestycje transportowe w latach 
2014-2018 na 1 mieszkańca wyniosła 256,95 złotych. 
W rankingu sklasyfikowano 267 miast.”    
Autorzy ww opracowania zajęli się inwestycjami trans-
portowymi z prostego powodu, jak się okazuje ten dział 
obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie 
pozyskują polskie jednostki samorządu terytorialnego.
Z badaniem "Fundusze Europejskie Ranking wyko-
rzystania środków europejskich na inwestycje trans-
portowe 2014–2018" można zapoznać się na stronie: 
wspolnota.org.pl
Naszemu Miastu oczywiście gratulujemy operatywno-
ści w pozyskiwaniu środków finansowych i życzymy 
dalszych sukcesów na tym polu. 

Z tej okazji zostali uhonorowani pucha-
rem, który wręczył młodym zawodnikom 
Wiceprezes Zarządu Pogoni ds. piłki noż-
nej Marek Piotrowski. Ta sympatyczna 
uroczystość odbyła się w środę 19 sierpnia 
przed ligowym meczem drużyny "Młodej 
Pogoni". Puchar z rąk prezesa w imieniu 
drużyny odebrał kapitan Piotr Krefft. Pre-
zes Piotrowski gratulował zawodnikom 
i trenerom sukcesu oraz życzył powodze-
nia w sportowej rywalizacji z najlepszymi 
drużynami na Pomorzu.

I my gratulujemy utalentowanym młodym 
sportowcom!

Kadra Pogoń Lębork, junior "D1", rocznik 
2008/2009 - jesień 2020 
Bramkarze:
Filip Krefft (2008) 
Natan Łukaszuk (2009) 
Obrońcy:
Michał Gajdus (2008) 
Jan Kwella (2008) 
Olaf Gryń (2009) 
Bartosz Miedziński (2009) 
Pomocnicy:
Antoni Hat (2008) 
Mateusz Urbański (2008) 
Piotr Krefft (2009) 

Gracjan Smentoch (2009) 
Jakub Pepliński (2008) 
Mateusz Dudek (2008) 
Kacper Pięta (2009) 
Mikołaj Lieban (2009) 

Napastnicy:
Maciej Gosz (2009) 
Nikodem Bronk (2009) 
Trenerzy:
Wiesław Krefft i Sebastian Brzozowski

Otrzymali puchar
za awans
Nasi młodzi piłkarze rocznik 2008/2009 zasłużyli na gratulacje i honory. Awansowali do Pomorskiej Ligi Ju-
niorów D1 w sezonie 2019 - 2020.


