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Wizyta Marszałka W Lęborku

Symboliczne czeki na dofinansowanie projektu „Centrum usług 
społecznych” i „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” ze środków 
UE przywiózł Mieczysław Struk, Marszałek Województwa 
Pomorskiego. Środki, jakie dostarczył na projekty, to ponad 
11 mln zł. Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie 
lęborskim” zyskał 9 mln 315 tys. dofinansowania.
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Spotkanie z rzecznikiem

Władze Powiatu Lęborskiego spo-
tkały się w minioną sobotę (05.12) 
z posłem Piotrem Müllerem, 
rzecznikiem rządu. Rozmowy 
głównie dotyczyły inwestycji na 
terenie powiatu. W starostwie roz-
mawiano o szansach rozwojowych 
dla powiatu lęborskiego.
str. 2

Lębork pozbył się azbestu?

Dzięki hojnemu dofinansowaniu 
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 
i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w latach 2019-2020, z Lęborka 
zniknęło około trzydziestu pię-
ciu ton azbestu. Czy Lębork pozbył 
się już azbestu?.
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Na mocy umowy nr WRR/000333/11/D 
zawartej przez Powiat Lęborski 31 
sierpnia 2020 r. z Pomorskim Oddziałem 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację 
obszaru D „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” pozyskano 
środki na zakup specjalistycznego samo-
chodu. Na realizację zadania pn. „Pojazd 
do przewozu osób z niepełnosprawno-
ściami dla Stowarzyszenia „Jesteśmy 
Razem” ze środków Funduszu przyznano 
kwotę 90.000,00 zł. W wyniku reali-
zacji zadania Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy 
Razem” w Lęborku zakupiło pojazd przy-
stosowany do  przewozu osób niepełno-
sprawnych za kwotę 135.210,61 zł. Wkład 
własny Stowarzyszenia wyniósł 45.210,61 

zł. Uroczystość przekazania auta stała 
się okazją do wymiany mikołajkowo-

świątecznych serdeczności i drobnych 
mikołajkowych upominków.

W starostwie rozmawiano o szansach roz-
wojowych dla powiatu lęborskiego związanych 
z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych 
oraz Funduszem Dróg Samorządowych. Z po-
słem Piotrem Müllerem rozmawiali: Alicja 
Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund 
Głombiewski – Wicestarosta Lęborski i czło-
nek Zarządu Powiatu Lęborskiego Jacek Per-
łak. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, 
spotkanie odbyło się w bardzo wąskim gronie. 
W dyskusjach wzięli także udział Mirosława 
Kaczyńska – Radna Sejmiku Województwa 

Pomorskiego i Marcin Brodalski, Kierownik 
Biura Poselskiego posła Müllera w Lęborku.

Do tej pory powiat lęborski mógł liczyć wielo-
krotnie na wsparcie ze strony rzecznika rządu. 
Dzięki zaangażowaniu posła Müllera możliwe 
stało się m.in. dofinansowanie zakupu ambu-
lansu, Premier Mateusz Morawiecki przyznał 
środki z rezerwy finansowej na budowę Do-
mów dla Dzieci, możliwe stało się również 
uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na bardzo korzystnych 
warunkach, a także na pomoc można było li-

czyć w realizacji bieżących inwestycji. Nie bez 
znaczenia również dla przyszłego rozwoju po-
wiatu jest udział posła w tworzeniu przychyl-
nego klimatu dla prowadzenia strategicznej na 
skalę regionu inwestycji – budowy trasy S6.

Jak mówi wicestarosta Edmund Głombiew-
ski, sobotnie rozmowy z ministrem Müllerem 
były na tyle owocne, że ich pozytywne skutki 
już wkrótce odczują mieszkańcy powiatu. Sta-
rosta Alicja Zajączkowska wskazuje na fakt, że 
pomimo trudnego dla wszystkich samorządów 
czasu pandemii, Powiat Lęborski mógł zreali-
zować szereg przedsięwzięć dzięki Rządowemu 
Funduszowi Inwestycji Lokalnych. Wśród nich 
znalazły się: przebudowa drogi Redkowice – 
Janowiczki, drogi łączącej krajową „szóstkę” 
z Dziechlinem, wykonanie specjalistycznych 
instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym 
auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycz-
nych. Środki z funduszu wsparły także wymia-
nę dźwigu osobowego w DPS 1 i dostosowanie 
go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
modernizację osobowej windy w DPS nr 2. 
Ogółem tylko w ramach tego funduszu powiat 
zyskał ponad 1,5 mln zł dofinansowania.

Piotr Müller w miniony weekend spotkał 
się również z innymi samorządowcami po-
wiatu lęborskiego. Odwiedził Nową Wieś Lę-
borską, Cewice i Łebę, gdzie m.in. wizytował 
budowę Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Morskiego, finansowaną ze 
środków rządowych.

Spotkanie z rzecznikiem 
rządu w Starostwie

Władze Powiatu Lęborskiego spotkały się w minioną sobotę (05.12) z posłem Piotrem Müllerem, 
rzecznikiem rządu. Rozmowy głównie dotyczyły inwestycji na terenie powiatu.

SpecjaliStyczny Samochód dla 
niepełnoSprawnych dzieci
nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymało Stowarzyszenie pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym „jesteśmy razem”. auto władzom Stowarzyszenia przekazali: alicja zajączkowska – Starosta 
lęborski i edmund Głombiewski – wicestarosta lęborski.
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Działają już 
nowe kamery 
monitoringu
Rozbudowa monitoringu zrealizowana została w ramach pro-
jektu „Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od końca listopada działa w Lęborku siedem nowych kamer moni-
toringu. Nowe kamery stanowią uzupełnienie istniejącego i systema-
tycznie rozbudowywanego na terenie miasta systemu monitoringu 
miejskiego. W ramach projektu rewitalizacji „Lębork Nowy Świat” sześć 
kamer zawisło przy ul. Kazimierza Wielkiego, rogu Orlińskiego ze Skar-
żyńskiego, Malczewskiego, Stryjewskiego, rogu Mostnika z Bohaterów 
Westerplatte oraz na rogu Gdańskiej z Styki. Rozbudowane zostało rów-
nież studio monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Dworco-
wej, do którego sygnał z kamer płynie liniami światłowodowymi. Koszt 
inwestycji wyniósł 211 tys. zł.

Poza projektem unijnym rozbudowano system monitoringu o jeszcze 
jeden punkt kamerowy - na terenie rekreacyjnym przy ul. Malczewskie-
go wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego. Koszt tego zadania 
wyniósł 43.000 zł.

Kamery zamontowane zostały w następujących lokalizacjach: 
na ul. Kazimierza Wielkiego - przy kładce dla pieszych na rzece •	

Łebie,
przy skrzyżowaniu ulic Skarżyńskiego i Orlińskiego,•	
przy skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Malczewskiego,•	
na ulicy Stryjewskiego przy budynku nr 61,•	
przy skrzyżowaniu ulic Mostnika i Bohaterów Westerplatte,•	
przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Styki,•	
na ternie rekreacyjnym za budynkami Malczewskiego 31-33.•	
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Środki, jakie przywiózł Marszałek na oba 
projekty, to ponad 11 mln zł. Projekt „Centrum 
Usług Społecznych w powiecie lęborskim” zy-
skał 9 mln 315 tys. unijnego dofinansowania. 
„Lęborski Węzeł Przesiadkowy” uzyskał do-
datkowo 2 mln 45 tys.

Przekazanie symbolicznego czeku odbyło 
się podczas spotkania Alicji Zajączkowskiej – 

Starosty Lęborskiego z Marszałkiem Mieczy-
sławem Strukiem w pomieszczeniach zrewi-
talizowanej Wieży Ciśnień. – Miło mi, że pan 
Marszałek znalazł czas by osobiście dostarczyć 
nam ten symboliczny czek będący materialnym 
znakiem podpisanej umowy. Jestem wdzięczna 
Zarządowi Województwa Pomorskiego za wy-
bór projektu Powiatu Lęborskiego jako jednego 

z tych, które otrzymały dofinansowanie, ponie-
waż uruchomienie w powiecie zinstytucjonali-
zowanej jednostki świadczącej usługi społecz-
ne jest bardzo istotne dla lokalnej społeczności, 
dla jej stymulowania i pomocy w rozwiązywa-
niu istotnych problemów – mówiła podsumo-
wując wizytę Marszałka, Alicja Zajączkowska 
– Starosta Lęborski.

Marszałek M. Struk 
z wizytą w Lęborku

Symboliczne czeki na dofinansowanie projektu „Centrum usług społecznych” i „Lęborski Węzeł Przesiadko-
wy” ze środków UE przywiózł do Lęborka Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. 

/gle24
Polub nasz fanPage!

Bezpieczne zakupy 
przedświąteczne
Zaczyna się szał świątecznych zakupów. Dzisiaj, 6 grudnia - niedziela handlowa. 
Zakupy będziemy mogli zrobić również w trzy kolejne niedziele miesiąca. Dział pre-
wencji policji przygotował dla nas wytyczne, co zrobić, aby zakupy były bezpieczne.

Jednocześnie lęborska Policja apeluje do 
mieszkańców powiatu lęborskiego o sto-
sowanie się do obowiązujących limitów, 
zaleceń oraz obostrzeń sanitarnych i za-
powiada wzmożone kontrole w sklepach 
już od tego weekendu.

Bezpieczne zakupy 
przedświąteczne

Mimo trwającej pandemii rozpoczyna 
się okres przedświątecznej gorączki robie-
nia zakupów w sklepach i galeriach han-
dlowych. Zaaferowani przygotowaniami 
do świąt niestety zapominamy o bezpie-
czeństwie nie tylko sanitarnym. Aby czas 
poszukiwania prezentów dla bliskich mi-
nął nam bezpiecznie, warto skorzystać 
z podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 28 li-
stopada 2020 r. przywrócone zostaje funk-
cjonowanie sklepów i usług w galeriach 
i parkach handlowych w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność 
sal zabaw w tych obiektach, która jest 
zakazana. W sklepach, galeriach handlo-
wych i placówkach pocztowych będzie 
obowiązywał limit osób:

1 osoba na 10 m2 w przypadku obiektów 
nie większych niż 100 m2,

1 osoba na 15 m2 w przypadku obiektów 
większych niż 100 m2.

Nadal od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-12.00 będą obwiązywać godziny dla 
seniora (osoby powyżej 60. roku życia).

Policjanci radzą, aby wszędzie tam, 
gdzie są duże skupiska ludzi, m.in. w cen-
trach handlowych, sklepach, na targach 
i w środkach komunikacji publicznej, za-
chować szczególną ostrożność. W takich 
właśnie miejscach zdarza się najwięcej 
kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wy-
korzystują tłok i nasze rozkojarzenie.

nie pozwólmy Się okraść!
Uważajmy w miejscach takich, jak 

dworce, przystanki, sklepy i jarmarki, 
gdzie jesteśmy narażeni na kradzież. Jeśli 
mamy przy sobie większą kwotę pienię-
dzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu. 
Rozdzielając ją i umieszczając w różnych 
miejscach zmniejszymy ryzyko ewen-
tualnej utraty całej posiadanej gotówki. 
Płacąc za zakupy nie pokazujmy innym 
całej zawartości portfela, najbezpieczniej 
mieć wcześniej odliczoną kwotę pienię-
dzy. Nie zapisujmy numeru PIN na karcie 
płatniczej, nie eksponujmy go również 
w widocznym miejscu. Robiąc zakupy 

pamiętajmy, aby nie przechowywać doku-
mentów, pieniędzy czy telefonów komór-
kowych w tylnych kieszeniach spodni, 
w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy 
kurtki. Zwracajmy uwagę także na torebki, 
plecaki oraz podręczne torby z zakupami, 
nie pozostawiając ich bez opieki i nadzo-
ru. Trzymajmy swoją torebkę lub plecak 
z przodu, zamknięciem do siebie.

Bądźmy czujni!
Klucze do naszego mieszkania nośmy 

w innym miejscu niż dokumenty z adre-
sem, ponieważ złodziej może okraść nasze 
mieszkanie. Zwracajmy uwagę na zamie-
szanie w sklepie, autobusie czy hali targo-
wej. Podczas podróży lub przemieszczania 
się komunikacją miejską starajmy się nie 

pozostawiać bagażu bez opieki, ponieważ 
grozi to nie tylko utratą naszego mienia, 
ale również może spowodować wszczęcie 
alarmu przez służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo.

Jeżeli na zakupy zabieramy ze sobą dzie-
ci pilnujmy je, aby się nie zgubiły. Jeżeli 
już do tego dojdzie szybko poprośmy 
o pomoc pracowników obiektu, w którym 
jesteśmy. Warto też wcześniej nauczyć 
dzieci, aby w przypadku oddalenia się od 
rodziców lub opiekunów zawsze wróciły 
do miejsca, gdzie ich widziały ostatni raz.

zakupy przez internet!
Uważajmy na super okazje i duże pro-

mocje na sprzęt i artykuły. Za każdym 
razem sprawdźmy wiarygodność sprze-

dawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie 
kupujących na jego temat. Starajmy się 
dokonywać zakupów za pobraniem, płać-
my po otrzymaniu zamówionego towaru.

Jak co roku w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia policjanci będą dbali o bez-
pieczeństwo wszystkich. Zachęcamy 
jednak, aby w przypadku zauważenia 
jakiejś niepokojącej sytuacji, czy dziw-
nie zachowujących się osób, przekazać 
niezwłocznie tą informację do odpo-
wiednich służb.

Ostrożność, czujność, a także stoso-
wanie zasad bezpieczeństwa podczas 
robienia zakupów w sklepach stacjo-
narnych jak i w sieci, pozwolą uniknąć 
problemów i cieszyć się z udanych pre-
zentów.

Wspólnie przekazali przedstawicielom Dyrekcji szpitala 
podarunki dla dzieci spędzających Mikołajki na Oddziale 
Pediatrycznym i Neonatologicznym. 
Każde dziecko zostało obdarowane słodkimi upominkami 
i drobnymi zabawkami, aby choć trochę mogło poczuć 
atmosferę tego radosnego święta, pomimo konieczno-
ści pobytu w szpitalu. Małym Pacjentom życzymy dużo 
zdrowia i mamy nadzieję, że będą mogli szybko wrócić do 
domów i swoich bliskich.

mikołaj przekazał 
podarki dla dzieci
w piątek 4 grudnia lęborski Szpital odwiedził święty 
mikołaj! nie był sam. przybył razem z panią alicją 
zajączkowską  - Starostą lęborskim oraz panem 
edmundem Głombiewskim – wicestarostą.
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Jak zatem przed laty świętowali nasi 
pradziadowie i jakie tradycje przetrwały 
do dziś? Zanim wszyscy zbierzemy się 
przy wigilijnym stole, by złożyć sobie ży-
czenia i przełamać się opłatkiem, zasta-
nówmy się nad zwyczajami, które w tych 
szczególnych chwilach towarzyszą nam 
od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są 
to tradycje wyjątkowo bogate i obfitujące 
w ciekawe obrzędy.

darcie pierza
Kaszubską osobliwością było to, że ob-

rzędy związane ze świętami rozpoczynały 
się bardzo wcześnie - już w czasie Adwen-
tu, kiedy to kobiety wieczorami zbierały 
się przy darciu pierza. Wykonywaniu tej 
czynności towarzyszyły pełne emocji dys-
kusje, żarty i sąsiedzko - rodzinne plotki. 
Jeżeli akurat nie darło się pierza, gospody-
nie wyciągały kołowrotki i przędły wełnę, 
z której potem robiły na drutach swetry 
i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało 
wielkie sprzątanie, bowiem od Wigilii aż 
do Trzech Króli nie wolno było ani prać, 
ani szyć, ani prząść. Zgodnie z dawnym 
zwyczajem, kilkanaście dni przed święta-
mi każdą checz odwiedzał Gwiżdż, który 
dzwonkami i gwizdaniem oznajmiał przy-

bycie gwiazdki. Gwiżdż pytał gospodarzy, 
czy zechcą przyjąć kolędników: "Chceta 
we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszub-
skich domach chodziły dzieci niosąc 
szopki, najczęściej gliniane, z figurkami 
Matki Boskiej, Józefa i małego Jezusa. 
Chodzenie z szopką połączone było ze 
śpiewaniem kolęd oraz ze spektaklem 
z udziałem Heroda, diabła i śmierci. Go-
spodarze w zamian obdarowywali dzieci 
słodyczami lub drobnymi monetami.

Sianko i 12 potraw
W Wigilię kaszubski gospodarz przy-

nosił do domu snopek nieomłóconego 
zboża, który potem stał w kącie przez całe 
święta, miał zapewnić dobrobyt. Zgodnie 
z tradycją na stole powinno było znaleźć 
się dwanaście – oczywiście postnych – 
potraw, czyli tyle, ilu było apostołów. 
Nieodłącznym atrybutem wigilijnego 
stołu był mak, a dokładniej – potrawy zeń 
przygotowane. Z makówek robiło się po-
tem ozdoby na “dankę” czyli na choinkę. 
Pod obrusem nie mogło zabraknąć sian-
ka. Zaś na stole, prócz karpia pojawiał się 
zazwyczaj barszcz z grzybami, zupa rybna 
z lanymi kluseczkami, śledź, bulwy (czyli 
ziemniaki), kapusta z grzybami, buraki 
tarte i kompot z suszonych owoców. Nie 

mogło też zabraknąć kaszubskiego chle-
ba (z dodatkiem ziemniaków). Dbano, by 
zostawić dodatkowe nakrycie dla stru-
dzonego wędrowca, zaś resztki jedzenia 
świątecznego – a z czasem także opłatek 
- zanoszono domowemu inwentarzowi. 
Wierzono, że zwierzęta w tę noc mówią 
ludzkim głosem, jednak na Kaszubach 
nie wolno było ich podsłuchiwać, gdyż 
mogłoby to przynieść nieszczęście.

kolędnicy i jaSełka
W czasie kolacji przychodzili kolędni-

cy. Najważniejszy był Gwiazdor, który 
dawał prezenty i przepytywał z pacierza. 
Oprócz niego do chaty wchodził Dziad 
z Babą, kominiarz, bocian (przynosił 
szczęście), Żyd z niedźwiedziem (zapew-
niał siłę i urodzaj) oraz diabeł. Późnym 
wieczorem Kaszubi zwykli iść do ko-
ścioła na Pasterkę, by radośnie powitać 
narodzonego Jezusa Chrystusa. Pierwszy 
dzień świąt tradycyjnie poświęcony był 
rodzinie i sąsiadom. Od drugiego dnia 
Bożego Narodzenia swoją wędrówkę po 
domach zaczynali trzej królowie - Mel-
chior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapo-
mnieć o jasełkach. Za twórcę przedsta-
wień bożonarodzeniowych uważany jest 
św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była 

historia narodzenia Jezusa w Betlejem 
i spisku Heroda. W XVIII wieku bisku-
pi polscy zakazali wystawiania jasełek 
w kościołach, ponieważ do treści coraz 
chętniej wprowadzano sceny i postacie 
ludowe, często związane z wierzeniami 

pogańskimi. Wtedy z szopkami poza mu-
rami kościołów zaczęli kolędować żacy 
i czeladnicy. Teksty jasełkowe, najczęściej 
gwarowe, były przeważnie anonimowe 
i często przerabiane.

Rafał Korbut

Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami przy stole, 
prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji i zwyczajów, które przetrwały do naszych 
czasów, jest znacznie więcej. 
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Lębork pozbył się azbestu?

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych i wychowanków placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych realizujących obowiązek szkolny na pozio-
mie szkoły podstawowej z terenu powiatu lęborskiego. 
Na konkurs wpłynęło 37 prac. Oceniano je w dwóch 
kategoriach.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, realizując zada-
nia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w dniach 1-19 listopada br. włączył się w światową kampa-
nię: „19 dni przeciwko przemocy i wykorzystywaniu dzieci 
i młodzieży”. Świat bez przemocy, bezpieczny i przyjazny 
dziecku. Godność, szacunek i wolność jako wartości 
sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży – 
to elementy idealnej szczęśliwej przyszłości.
Akcja ma na celu tworzenie świata, w którym dzieci czu-
ją się bezpieczne i szczęśliwe. Przypomina o prawach 
dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, 
o wartościach, które są niezbędne do prawidłowego 
rozwoju i dobrego życia.

Laureatami konkursu zostali:
 I grupa - uczniowie klas I-III:

I miejsce: Olivia Wróblewska•	
II miejsce: Aleksander Wróbel•	
III miejsce: Dorian Borowski•	

II grupa – uczniowie klas IV-VIII:
I miejsce: Wanessa Zwarra•	
II miejsce: Anna Kąkol•	
III miejsce: Malwina Mikońska•	

Komisja konkursowa przyznała również 5 wyróżnień. 
Otrzymali je: Kornelia Płotka, Antoni Żalikowski, Nadia 
Żalikowska, Antoni Adamowicz i Julia Folga.

laureaci konkurSu 
wyłonieni

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w latach 2019-2020, z Lęborka znik-
nęło około 35 ton azbestu. Czy Lębork pozbył się już azbestu?

w pierwszych dniach grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie 
powiatowego konkursu przeciw przemocy -„Bezpieczna 
rodzina”. patronat nad konkursem objęła alicja 
zajączkowska – Starosta lęborski.

Akcja demontażu, transportu i uty-
lizacji wyrobów azbestowych odby-
ła się w Lęborku już po raz siódmy 
i trwała od listopada  2019 r. do listo-
pada 2020 r. br. Obejmowała 14 nie-
ruchomości ujętych w Inwentaryza-
cji azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, znajdujących się na terenie 
Gminy Miasto Lębork. Dotyczyło to 
budynków przy ulicach: Krzywouste-
go, Targowej, Pionierów, Pułaskiego, 
Mostnika, Kossaka,  Brzozowej, Ślą-
skiej, Klonowej, Akacjowej, Kolonia, 
Klonowej, Modrzewiowej, Ks. Gra-
cza i Domeyki (23,95 t). Na 9 z tych 
posesji usunięto i przekazano do uty-

lizacji także płyty azbestowe zgroma-
dzone luzem (10,61 t) . 

Dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasto Lębork w la-
tach 2019-2020” przyznane zostało, 
w kwocie 17 553 zł brutto, przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na wniosek Gminy Miasto Lębork 
w ramach Programu Priorytetowego 
„Ogólnopolski program finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest”.

Mieszkańcy nie ponieśli żadnych 
kosztów związanych z usunięciem 

i utylizacją azbestu (jedyny koszt 
to zakup i montaż nowego dachu), 
gdyż zadanie finansowane jest nie 
tylko dzięki dofinansowaniu WFO-
ŚiGW w Gdańsku, ale także ze środ-
ków budżetu miasta.

Niestety, miasto nie pozbyło się jesz-
cze tego szkodliwego "kłopotu". Pozo-
staje niebagatelna ilość, ok. 560 ton, 
wyrobów zawierających azbest. Są to 
głównie pokrycia dachowe na terenie 
147 nieruchomości. Zgodnie z „Pro-
gramem Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009-2032” eternit należy 
usunąć do 2032 roku. Czy będą kolej-
ne akcje i kolejne dofinansowania?

REKLAMA U/2020/PR



NIERUCHOMOŚCI

kupię

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

Sprzedam
Sprzedam mieszkanie - 2 pokoje, garaż, 
Kębłowo, tel. 693 033 160

MOTORYZACJA

Sprzedam

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,farbig 
blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

rower Flamme niemiecki, z silniekiem 
spalinowym KYMCO, 80 cm, 2 takt, męski, 
cena 1333 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

Skup, złomowanie 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-

OGŁOSZENIA
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

RÓŻNE

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

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

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

ziemniaki, 80 groszy wineta, tel. 510 751 
837

SianokiSzonka, 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

Siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 510 
751 837

Słoma, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 510 751 
837

Sprzedam odkurzacz POWERMED prze-

W ostatnich dniach listo-
pada br. Burmistrz Miasta 
Lęborka, Witold Namyślak 
przekazał Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Lę-
borku, nadkomisarzowi Ma-
riuszowi Mejerowi kluczyki 
do nowego radiowozu. 
Lęborska Policja otrzymała 
nowoczesną nieoznakowa-
ną Kię Ceed.
Na mocy porozumienia 
pomiędzy Komendan-
tem Wojewódzkim Policji 
w Gdańsku a Burmistrzem 
Miasta Lęborka na zakup 
nowego radiowozu miasto 
przekazało dofinansowanie 
w wysokości 47.500 zł. 
Resztę finansów pokryła 
Komenda Główna Policji.
Nowoczesny radiowóz 
z silnikiem benzynowym 
o mocy 140 KM słu-
żyć będzie policjantom 
Wydziału Kryminalnego 
i z pewnością przyczyni się 
do  poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego 
powiatu oraz ułatwi służbę 
funkcjonariuszom.

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.

ciwalergiczny, na mokro, mao używany, 850 
zł, Sierakowice, tel. 790 290 835

Sprzedam słoiki 1, no lit., z nakrętkami 
większa ilość szt. 1 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

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 żyrandole 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!

Założenie, że jeśli samemu widzi się 
światła samochodu czy innego pojazdu, 
to kierujący także nie ma z tym problemu, 

jest błędne i może przynieść fatalne dla 
pieszego skutki. Dlatego, w trosce o bez-
pieczeństwo niechronionych uczestników 

ruchu drogowego, policjanci z lęborskiej 
drogówki, podczas prowadzonych dzia-
łań uświadamiają mieszkańcom powia-
tu jak ważne jest bycie widocznym na 
drodze i rozdają im odblaski przekazane 
przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. 
W niedzielę (6 grudnia), w ramach pro-
wadzonych działań „Bezpieczny powiat”, 
mających na celu m.in. poprawę bezpie-
czeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, policjanci z lęborskiej 
drogówki rozdawali mieszkańcom gminy 
Nowa Wieś Lęborska opaski odblaskowe. 
Działania te wpisały się również w ogól-
nopolską akcję „Świeć przykładem – noś 
odblaski”. Celem tego przedsięwzięcia 
jest przede wszystkim przypomnienie 
i uświadomienie pieszym poruszającym 
się po drodze po zmierzchu poza terenem 
zabudowanym nie tylko obowiązku, ale 
również konieczności noszenia elemen-
tów odblaskowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu.

Odblaski powinny być umieszczone 
w takim miejscu, by znalazły się w polu 
działania świateł samochodu i były wi-

doczne dla kierujących nadjeżdżających 
z obu kierunków. Nosić je należy więc na 
plecach, w okolicy klatki piersiowej, na 
wysokości dłoni i kolan. Pieszym, idącym 
lewą stroną drogi, zaleca się noszenie od-
blasków na prawej ręce lub nodze.

Policjanci zachęcają do korzystania 
z elementów odblaskowych również na 
terenie zabudowanym, zwłaszcza w miej-
scach zwiększonego ruchu pojazdów i sła-
bo oświetlonych.

Przy dobrych warunkach atmosferycz-
nych po zmroku, nieoświetlona osoba jest 
widoczna dla kierowcy dopiero z odległo-
ści około 30 metrów. Odblask natomiast 
pozwala na zauważenie pieszego czy ro-
werzysty z odległości już nawet 150 me-
trów. Dzięki temu kierujący pojazdem, 
ma możliwość odpowiednio szybkiej re-
akcji. To z kolei przekłada się na bezpie-
czeństwo pieszego.

Przekazane przez Starostwo Powiatowe 
w Lęborku opaski odblaskowe, policjan-
ci będą rozdawać mieszkańcom również 
podczas swoich codziennych czynności 
służbowych.

Odblaski dla mieszkańców 
powiatu lęborskiego

Pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, musi korzystać z elementów odblaskowych. 
Odblask powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla kierującego pojazdem. 

nowiutki 
radiowóz
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W hali wrocławskiej AWF wystąpiło 19 re-
prezentantów klubu, skupiającego zawodników 
z Lęborka, Cewic, Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby. 
Ogółem we wrocławskiej imprezie wystartowało 
300 zawodników z 38 klubów z Polski i z Czech. 
Lęborczanie, zdobywając aż 15 medali, zajęli trze-
cie miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy.
Nasi zawodnicy wywalczyli:

3 medale złote,•	
4 srebrne,•	
8 brązowych.•	
9 zawodników zajęło 5 miejsca w swoich •	

konkurencjach.
Oto lista nagrodzonych:
Medale złote:

Aleksandra Janczak w kata •	
Bartosz Sołtys w kumite•	

Michał Parczewski w kumite•	
Medale srebrne:

Weronika Reclaf w kumite•	
Kornel Łozorczyk w kumite•	
drużyna kata chłopców (Filip, Kornel •	

i Szymon) 
drużyna kata dziewcząt (Hania, Joasia •	

i Dagmara) U14
Medale brązowe:

Weronika Reclaf w kata•	
Hania Rutecka (kumite)•	
Dagmara Linszted (kumite)•	
Szymon Sołtys (kumite)•	
Piotr Szczegielniak (kumite)•	
Hubert Judycki (kumite)•	
Bartek Janczak (kumite)•	
Kornel Łozorczyk (kumite).•	

Z wyniku niezmiernie zadowolony jest 
sensei Piotr Pobłocki, który zawsze podczas 
zawodów niezwykle ekspresyjnie i żywioło-
wo dopinguje swoich podopiecznych, z na co 
dzień służy cennymi radami i wskazówkami.

To efekt ciężkiej pracy tych młodych lu-
dzi. Systematyczny trening, waleczna dusza 
i wola zwycięstwa – to klucz do sukcesu. 
Pomimo tegorocznych ograniczeń wynikają-
cych z pandemii, z zachowaniem wymogów 
sanitarnych, pracujemy nad formą i tech-
niką, a efekty są takie właśnie jak na zawo-
dach we Wrocławiu. Gratuluję wszystkim 
zawodnikom i dumny jestem z ich osiągnięć 
– mówi sensei.

My również gratulujemy: zawodnikom 
i trenerom.

Obsypani medalami
Klub Karate Shotokan w Lęborku wystawił 19-tu zawodników we Wrocław Open Karate Adidas 
Cup. Zawody zakończyły się ogromnym sukcesem naszych sportowców - zdobyli aż 15 medali.

Serce od Serca
na ulicach lęborka stoją już od kilku tygodni metalowe 
serca na plastikowe nakrętki. wczoraj, w piątek (27.11) 
stanęło kolejne duże niebieskie serce  na rogu ulic 
Staromiejskiej i targowej.

Zebrane nakrętki trafią do lęborskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski 
Skarb”, a pozyskane tą drogą fundusze wesprą osoby 
chore i z niepełnosprawnością.
Serce, które wczoraj symbolicznie otworzył Burmistrz 
Lęborka Witolda Namyślaka wraz z Sekretarzem Mia-
sta Marianem Kurzydło, zakupione zostało ze zbiórki 
w internecie przeprowadzonej przez nieformalną grupę 
„Pomagamy Lębork”.
Podczas krótkiego spotkania przy sercu prezes „Nie-
bieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska wraz 
z członkami Stowarzyszenia przekazała na ręce inicja-
torów zbiórki Mateusza i Patryka Domaros oraz Kamila 
Erona podziękowania za zaangażowanie w zbiórkę, zakup 
i przekazanie pojemnika, a Burmistrzowi i Sekretarzowi 
podziękowanie za wskazanie lokalizacji oraz montaż me-
talowego pojemnika w kształcie serca do podłoża.
Zachęcamy lęborczan do włączenia się do akcji zbiera-
nia nakrętek!


