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Lęborskie Dni Jakubowe

Miasto zaprasza na wydarzenia obchodów Dni Jakubowych 
w dniach 22 – 25 lipca 2021. Ze względu na cały czas ist-
niejące zagrożenie "covidowe" impreza zorganizowana zo-
stanie w wersji maksymalnie bezpiecznej i zgodnie z obowią-
zującymi środkami bezpieczeństwa. Wydarzenia będą miały 
charakter kameralny.
str. 3

Ulica oddana po rewitalizacji

Zakończyła się gruntowna prze-
budowa ulicy Malczewskiego 
w ramach programu rewitalizacji 
„Lębork Nowy Świat”. Po remoncie 
budynków komunalnych przy tej 
ulicy, efektownym zagospodarowa-
niu podwórza, swoje oblicze zmie-
niła także infrastruktura drogowa. 
str. 2

rozmowy o komUnikacji

Uruchomienie Lęborskiego Wę-
zła Przesiadkowego stworzy 
nowe szanse dla publicznej ko-
munikacji. W poniedziałek 5 lip-
ca 2021 roku w „Stacji Kultura” 
zaprezentowana została koncep-
cja przez specjalistę p. Marcina 
Gromadzkiego.
str. 8
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Artur razem z kolegą stworzył projekt techniczny pod nazwą „USV 
Czajka”. Młodzi technicy skonstruowali innowacyjny dron z dużym 
potencjałem w zakresie wspierania ochrony środowiska wodnego po-
przez nadzorowanie stanu wód na terenie całego basenu portowego. 
Zajął on 2. miejsce  w konkursie, a ponadto zakwalifikowany został do 
finału Konkursu Explory Week, którzy odbędzie się jesienią w Gdyni.

Artur Kamieniecki ukończył ze świetnymi notami szkoły - pod-
stawową oraz gimnazjum w Lęborku, zaś w tym roku III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni. Od października planuje studia na kie-
runku ścisłym.

Arturowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

W ostatnim czasie 
zakończono remont 
dWóch ulic
W czerwcu i lipcu oddano do użytku dwie wyremon-
towane ulice zofii Witkowskiej i zawiszy czarnego.

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 10 000 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.

Wspomnienie
Ryszard Jan Wittke był związany 
z Urzędem Gminy w Nowej Wsi 
Lęborskiej ponad 46 lat od 1 kwietnia 
1975 roku, kiedy w dniu swoich uro-
dzin został zatrudniony na stanowi-
sku instruktora rolnego. Następnie 
pełnił w nim kolejne funkcje - kie-
rownika służby rolnej i kierownika 
referatu rolnictwa. Przez dwie kaden-
cje był radnym rady gminy, a przez 
jedną kadencję członkiem zarządu 
i radnym powiatu lęborskiego.
W 2002 roku po raz pierwszy 
wygrał wybory samorządowe na 
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
W swojej pracy zawsze skupiał się 
na poprawie infrastruktury w zakre-
sie gospodarki wodno-ściekowej, 
drogownictwa, a także oświaty, 
kultury i sportu. Z deklaracji wy-
borczych wywiązywał się niemal 
w 100%, realizując je jako włodarz 
gminy przez kolejne cztery kadencje 
(2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 
2014-2018). Swoje ostatnie piąte 

wybory samorządowe w 2018 roku 
wygrał w I turze, potwierdzając 
ogromne zaufanie, jakim przez lata 
obdarzali go mieszkańcy gminy.
Przez wiele lat z dużym oddaniem 
poświęcał się pracy oraz sprawom 
naszej gminy i jej mieszkańców. Był 
dobrym, życzliwym i pełnym optymi-
zmu człowiekiem. Został wielokrotnie 
wyróżniony medalami i odznaczenia-
mi za wieloletnią służbę na rzecz sa-
morządności oraz z zakresu edukacji, 
rolnictwa i ochrony przeciwpożaro-
wej (Brązowy Krzyż Zasług, Brązowy 
Medal Zasług 2011 Medal Komisji E.N. 
2011 Złoty Krzyż Zasług 2010 Medal 
Złoty od Prezydenta RP za długolet-
nia służbę 2012).
Od kilku ostatnich lat zmagał się 
z poważną chorobą. Mimo ogrom-
nego wysiłku do końca swoich dni 
wytrwale pełnił obowiązki Wójta. 
Miał 68 lat.
Na zawsze pozostanie w pamięci 
pracowników urzędu, jednostek pod-
ległych i mieszkańców gminy.

odszedł Wójt Gminy noWa Wieś lęborska
W dniu 25 czerwca 2021 roku odszedł ryszard Wittke - Wójt Gminy nowa Wieś lęborska.

Po remoncie budynków komunalnych przy 
tej ulicy, efektownym zagospodarowaniu po-
dwórza za budynkami Malczewskiego 31/33, 
budowie wielofunkcyjnego boiska przy Spo-
łecznej Językowej Szkole Podstawowej swoje 
oblicze zmieniła także infrastruktura drogowa. 
Pojawiła się też nowa zieleń. 

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Mal-
czewskiego i ulicy Krótkiej oraz budowa po-
łączenia ulicy Kellera z ulicą Łokietka przy 
noclegowni MOPS” wybudowano kanalizację 
deszczową na ulicy Malczewskiego (odcinek 
od Nadmorskiej do Witkacego), nową jezdnię 
o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bruko-
wej i chodniki. W ramach przebudowy drogi 
powstało kilkadziesiąt miejsc postojowych. 
Bezpieczeństwo poprawiły jasne ledowe lam-
py uliczne, dwa dobrze oświetlone przejścia 
dla pieszych i kamery monitoringu miejskie-
go. Przy ulicy pojawiły się  ławki i kosze na 
śmieci. Wprowadzono nową organizację ruchu 
poprzez wprowadzenie Strefy Zamieszkania, 
oraz na części ulicy ruchu jednokierunkowe-
go. W ramach zadania  wyremontowano także 
ulicę Krótką oraz wybudowano łącznik z Mal-
czewskiego do Stryjewskiego przy budynku 
Stryjewskiego 5. Wyremontowana została także 
ulica Kellera przy noclegowni MOPS-u w kie-
runku Łokietka.

Warta 1 mln 539 tys. zł inwestycja zrealizo-
wana została w ramach dużego projektu inwe-
stycyjno-infrastrukturalnego „Odnowiony Lę-
bork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Jego 
łączna wartość to aż 20 mln 467 tys. zł w tym 

11 mln 423 tys. zł to pozyskana przez Miasto 
Lębork unijna dotacja.

To nie koniec pozytywnych zmian przy ulicy 
Malczewskiego. Przy budynkach Malczewskiego 
22-24 trwa budowa podwórka integracyjnego.

Ulica oddana po 
rewitalizacji

Zakończyła się gruntowna przebudowa ulicy Malczewskiego w ramach programu rewitalizacji 
„Lębork Nowy Świat”. 

Gratulacje dla 
maturzysty
za sukces
Burmistrz Miasta Witold Namyślak zaprosił do ratusza Artura Ka-
mienieckiego, mieszkańca Lęborka, tegorocznego maturzystę, który 
odniósł duży sukces w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody 
Innowator 2020/2021”.

Remont ulicy Zofii Witkow-
skiej zakończył się w ostat-
nim tygodniu czerwca. 
Zaszły tu duże zmiany, wy-
konano remont asfaltowej 
nawierzchni i chodników, 
zmianie uległa też organiza-
cja ruchu.
Po sfrezowaniu starego 
asfaltu na odcinku 350 

metrów wylano nową warstwę na głównej ulicy oraz dwóch 
łącznikach do ulicy Kossaka. Wyremontowano też wszyst-
kie chodniki i zjazdy do posesji.
Powstały nowe zatoki postojowe dla kilkudziesięciu po-
jazdów. Wybudowanie zatok było możliwe dzięki zmianie 
organizacji ruchu i wprowadzeniu częściowo ruchu jedno-
kierunkowego.
W ostatnim czasie również remontowi została poddana ul. 
Zawiszy Czarnego. W ramach prac drogowych na całej dłu-
gości ponad 260-metrowej ulicy od Legionów Polskich do 
Emilii Plater po sfrezowaniu starej, wylano nową warstwę 
asfaltu. Wyremontowano także chodniki po obu stronach 
ulicy i wjazdy na posesje. Przy okazji robót na ulicy i chod-
nikach wymieniona została sieć gazowa. 
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Ze względu na cały czas istniejące zagro-
żenie "covidowe" impreza zorganizowana 
zostanie w wersji maksymalnie bezpiecznej 
i zgodnie z obowiązującymi środkami bez-
pieczeństwa. Wydarzenia będą miały charak-
ter kameralny.

Co będzie?
uliczne występy zespołów folklorystycznych,•	

Muzyka Regionów,•	
wystawa w nowo wyremontowanej wieży •	
św. Jakuba,
uliczne spektakle teatralne dla dzieci,•	
turnieje tenisa ziemnego i siatkówki pla-•	
żowej,
wirtualny bieg „Żyj sportowo - beznało-•	
gowo”,

tradycyjnie, w niedzielę 25 lipca odpra-•	
wiona zostanie uroczysta suma odpustowa 
w Sanktuarium św. Jakuba Ap.

Z kolei na spacer z duchami krzyżaków za-
prasza Lęborskie Bractwo Historyczne. To 
cykl wydarzeń o charakterze rekonstrukcji 
historycznej, które odbędą się w Lęborku 
właśnie podczas Jarmarku Świętego Jakuba 
w dniach od 23 do 25 lipca 2021 roku.

Harmonogram wydarzeń:
1. Spacer z duchami Krzyżaków - 23 lipca 

(piątek) godzina 21.30 Wieża Ciśnień w Par-
ku Chrobrego

2. Konferencja „Camino de Sanitago" 
24 lipca (sobota) godzina 10.00 Sala Raj-
ców Urzędu Miejskiego w LęborkuMiasto 
Lębork podało, że odbędą się w tym roku 
Lęborskie Dni Jakubowe. To największa 
i zawsze oczekiwana przez mieszkańców 
impreza letnia w mieście, jednak nie będzie 
jak dawniej.

3. Festiwal rzemiosł dawnych 24 lipca (so-
bota) godzina 13.00 Sanktuarium Świętego 
Jakuba Apostoła

4. Przemarsz pielgrzymów konnych i pie-
szych z Lęborka do Runowa - 25 lipca (nie-
dziela) godzina 16.00, Sanktuarium Świętego 
Jakuba Apostoła

A jednak odbędą się 
W Łebie w Parku Oblatów zamon-

towano nowe oświetlenie. W ramach 
zadania ustawiono 27 lamp oświetle-
niowych, kompletnie wyposażonych, 
w technologii LED. Przy jednej z alejek 
powstała również siłownia plenerowa. 
Wykonano 2 urządzenia: orbitrek i pra-
sa ręczna oraz ławki i kosze na śmieci. 

Zmiany zachęcają do spędzania czasu 
w parku.

Miasto zaprasza na wydarzenia obchodów Dni Jakubowych w dniach 22 – 25 lipca 2021.

Zwycięzcy XV Otwartego Konkursu 
Literackiego pn. "Legendy Błekitnej Krainy"
Na konkurs wpłynęły łącznie 42 legendy z 8 jednostek oświatowych powiatu lęborskiego i wejherowskiego. 

Triumfatorem XV Otwartego Konkursu Li-
terackiego "Legendy Błękitnej Krainy" został 
Mateusz Kamieniecki, autor "Legendy o duchu, 
który szukał Laury".

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach 
zostali:

– Michał Kondratko (kat. wiekowa "10 - 12 lat")
– Maksymilian Halas (kat. wiekowa "13 - 15 lat")
– Magdalena Kubiak (kat. wiekowa "16 

lat i Osoby Dorosłe") 
Warto dodać, iż z okazji rozstrzygnięcia kon-

kursu, staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lęborku oraz LOT-u, została wydana okolicz-
nościowa broszura zawierająca wybór legend, 
dokonany spośród prac nagrodzonych przez 
jury w ramach ostatnich kilku edycji.   

 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom za wysiłek, mobilizację i czas po-
święcony na napisanie legend – jednocześnie 
zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej, szes-
nastej edycji konkursu. 

W Parku Oblatów 
w Łebie zaszły zmiany

noWy samochód 
kWatermistrzoWski dla 
osP W Wicku
5 lipca br. odbyła się uroczysta zbiórka w siedzibie 
ochotniczej straży Pożarnej w Wicku. były dwa 
powody tej uroczystości. 

OSP otrzymała nowy pojazd do swojej floty oraz akt włącze-
nia do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 Samochód kwatermistrzowski OSP otrzymała od  Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Prze-
kazania dokonała Alicja Zajączkowska - Starosta Powiatu 
oraz Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży 
Pożarnych dh Marian Borek.
Wręczenia aktu włączenia jednostki OSP do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego Wójtowi Gminy Wic-
ko, Dariuszowi Waleśkiewiczowi oraz  przedstawicielom 
jednostek Ochotniej Straży Pożarnej w Strzeszewie i Wicku 
dokonał  Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Żywicki. 
Strażakom Ochotnikom gratulujemy awansu oraz nowego 
pojazdu.

reklama 174/2021/DB
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Raport opisuje sytuację społeczno-go-
spodarczą województwa pomorskiego 
w 2020 r. oraz podsumowuje działania 
zrealizowane przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego. Marszałek Struk podkreślał, 
że był to wyjątkowo trudny rok z uwagi na 
pandemię COVID-19.

– Pandemia wywołała nowy rodzaj kry-
zysu społeczno-gospodarczego, wpływa-
jąc na funkcjonowanie wielu dziedzin 
życia. Najważniejszym wyzwaniem było 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne-
go i ekonomicznego mieszkańców, a tak-
że wsparcie przedsiębiorców – mówił 
marszałek Struk.

Konieczne było wprowadzenie zmian 
do RPO WP lata 2014-2020. Dzięki temu 
20 mln euro przeznaczono na wsparcie 
przedsiębiorców, a 25 mln euro na rzecz 
podmiotów leczniczych.

Jeśli chodzi o pomorską gospodarkę, to 
od lat znajduje się na 7. pozycji pod wzglę-
dem wielkości PKB, ale już na 5. miejscu 
pod względem PKB na mieszkańca. Miesz-
kańcy województwa należą do jednych 
z bardziej przedsiębiorczych w kraju.

– Region plasował się też w czołówce wo-
jewództw (4. miejsce) o dużym potencjale 
innowacyjnym, co podnosi naszą atrakcyj-
ność zwłaszcza wśród zagranicznych inwe-
storów – tłumaczył Mieczysław Struk.

W 2020 roku poprawiła się dostępność 
do usług medycznych, w tym wysoko-
specjalistycznych w zakresie leczenia 
i poziomu diagnostyki medycznej. W ra-
porcie zaznaczono, że duża część proble-
mów wynikała z braku adekwatnej do 
ponoszonych kosztów wyceny świadczeń 
medycznych. Jeśli chodzi o transport, to 
jednym z największych wyzwań była po-
prawa dostępności do zachodniej części 
województwa.

– Sfinansowaliśmy m.in. projekt doku-
mentacyjny dotyczący rewitalizacji linii 
kolejowych nr 211 i 212 na odcinkach 
Lipusz – Bytów i Lipusz – Kościerzyna – 
informował marszałek województwa.

Kontynuowana jest modernizacja in-
frastruktury transportowej, dzięki czemu 
stopniowo poprawia się bezpieczeństwo 
na drogach. W 2020 roku oddano do użyt-
ku 4 odcinki dróg wojewódzkich (DW 
203 Ustka – granica województwa, DW 
211 Mojusz – Kartuzy, DW 515 Malbork 
– Grzymała, DW 521 Kwidzyn – Prabu-

ty). W celu przeciwdziałania wykluczeniu 
transportowemu mieszkańców regionu 
przywrócono też komunikację autobuso-
wą na 36 liniach.

Warto dodać, że Pomorskie dba o stan śro-
dowiska. – Zajmujemy 1. miejsce pod wzglę-
dem odsetka mieszkańców obsługiwanego 
przez zbiorczą kanalizację sanitarną oraz 4. 
w przypadku korzystających z oczyszczalni 
ścieków – zauważył marszałek Struk. 

Za raportem i jednocześnie udziele-
niem wotum zaufania dla Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego głosowało 19 
radnych, 11 było przeciw i jedna osoba 
wstrzymała się.

Podczas czerwcowego posiedzenia 
radni województwa zadecydowali też 
o udzieleniu Zarządowi Województwa 
Pomorskiego absolutorium z wykonania 
budżetu za 2020 rok. 

Dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 
1 102 304 544 zł. To o ok. 14 proc. mniej 
niż było planowane. Wydano natomiast 
1 062 717 321 zł i również jest to kwota 
mniejsza od zaplanowanej. Największą, 
bo liczącą 729 432 53 zł pulę środków 
przeznaczono na tzw. wydatki bieżące. 
W tej kwocie 158 082 439 zł stanowiły 
dotacje dla regionalnych przewoźników 
kolejowych, a 33 505 000 zł – dopłaty do 

biletów ulgowych dla przewoźników au-
tobusowych. Warto zaznaczyć, że 40 754 
005 zł przeznaczono na projekty z zakre-
su polityki społecznej związane z prze-
ciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na 
liczne prowadzone inwestycje oraz za-
kupy inwestycyjne przeznaczonych było 
138 158 308 zł. Zdecydowana większość 
środków skierowana została na przedsię-
wzięcia drogowe.

Zarząd województwa raportuje 
– Sejmik daje wotum zaufania 
i udziela absolutorium

Raport o stanie województwa to dokument, na podstawie którego pomorski Sejmik raz do roku udziela wotum zaufania marszałkowi i jego zastępcom. 
Podczas czerwcowej sesji Sejmiku raport za ubiegły rok przedstawił radnym marszałek Mieczysław Struk.

Wsparcie, jakie z budżetu 
województwa otrzymują straża-
cy ochotnicy, to już pomorska 
tradycja. Każdego roku samo-
rząd województwa pomorskiego 
wspiera służby ratunkowo-ga-

śnicze w wymianie sprzętu czy 
samochodów. Warto pamiętać, że 
strażacy ochotnicy bardzo często 
są pierwsi na miejscu zdarzenia 
i podejmują działania ratowni-
cze. Jednostki OSP działające 

w ramach Krajowego Systemy 
Ratowniczo-Gaśniczego są bardzo 
sprawne i dyspozycyjne. Decyzją 
radnych województwa, podjętą 
podczas posiedzenia Sejmiku 
w czerwcu br., strażakom ochotni-

kom zostanie przekazane 506 tys. 
zł. Łącznie, wsparcie otrzymają 
182 jednostki z 58 pomorskich 
gmin. Pieniądze będą pochodzić 
ze środków własnych samorządu 
województwa.

Dzięki przekazanym środkom, stra-
żacy ochotnicy będą mogli zakupić 
niezbędny w akcjach ratunkowych 
sprzęt. Chodzi tu na przykład o spe-
cjalistyczne aparaty oddechowe 
wraz z butlą kompozytową. 

Ponad Pół miliona złotych dla strażakóW ochotnikóW
Ponad 500 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w 58 gminach z całego regionu. dzięki temu kupione zostaną między innymi pompy, 
mundury i inny niezbędny w akcjach ratowniczych sprzęt.
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Trójmiasto 
w europejskiej czołówce
―  Województwo Pomorskie jest jednym z większych województw w Polsce, 
gdzie pełno wyjątkowych miast i miasteczek oraz idyllicznych wiosek.  ―

Jest to jednocześnie niedoskonale 
połączony dostępnymi połącze-
niami komunikacyjnymi zresztą 
kraju, a gdańskie lotnisko należy 
do najsprawniejszych portów lot-
niczych w kraju. Każdy, kto po-
szukuje ciszy i spokoju, znajdzie 
je właśnie tutaj, bowiem Pomorze 
ma coś dla każdego.
Jest to także świetne miejsce na 
rozpoczęcie lub rozwój karie-
ry zawodowej niemal w każdej 
branży. Dzięki lokalnym władzom 
samorządowym, wspaniałej infra-
strukturze, setkom prywatnych, 
dobrowolnych i niezależnych 
świadczeniodawców, wyższym 
uczelniom oraz usługom pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
w mgnieniu oka można znaleźć 
stanowisko, adekwatne do wy-
kształcenia i doświadczenia za-
wodowego.
 Pomorskie znalazło się w czo-
łówce najbardziej atrakcyjnych do 
życia regionów Polski, a Gdańsk 
i Gdynia zajęły wysokie miejsca 
w najnowszym rankingu eksperc-
kiej organizacji Emerging Europe, 
która poddała analizie potencjał 
biznesowy miast Europy Środ-

kowej i Wschodniej, osiągając 
szczególnie dobre wyniki za wy-
soki poziom aktywności fizycznej, 
społeczności i wolontariatu oraz 
dobrą jakość powietrza – dzięki 
czemu jest to wspaniałe miejsce 
do życia i pracy. 
Z kolei w kategorii „Jakość życia” 
Gdańsk i Gdynia zrobiły prawdzi-
wą furorę. Gdańsk znalazł się na 
trzecim miejscu za Pragą i Lubla-

ną. Na czwartym miejscu jest Bu-
dapeszt, a na piątym – Gdynia, 
razem z Bratysławą i Sofią.
Mając do wyboru różne możliwo-
ści zatrudnienia, szkoły wyższe 
uczelnie i zajęcia rekreacyjne, 
Trójmiasto i inne ośrodki Pomo-
rza oferują idealny styl życia dla 
każdego, kto tutaj chce budować 
swoją przyszłość
Województwo posiada szeroką 

gamę przedsięwzięć bizneso-
wych, branż i możliwości pracy 
rozsianych we wszystkich swoich 
miastach i miasteczkach.
Już teraz staje się jednym z naj-
szybciej rozwijających się obsza-
rów zatrudnienia dla start-upów 
cyfrowych i technologicznych 
w Polsce. Od światowej klasy 
inżynierii, produkcji i badań lot-
niczych, morskich, przemysłu 
petrochemicznego, usług finanso-
wych i agrotechnologii, produkcji 
żywności imperium biznesowe 
regionu należy do najlepiej roz-
wijających się miejsc w Polsce.
Wyższe uczelnie z Uniwersytetem 
Gdańskim, Politechniką Gdań-
ską, czy też Uniwersytetem Mor-
skim i Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, oferują szereg Kie-
runków, kursów, praktyk, stopni 
naukowych, studiów podyplomo-
wych i innych możliwości uczenia 
się, studiowania lub nauczania.
Wiele osób mieszkających na Po-
morzu jest bardzo dumnych ze 
swojego województwa i nie chcia-
łoby mieszkać nigdzie indziej. 
Dlatego właśnie wybieram Po-
morskie
Grzegorz Adamczewski

Dzięki niedawno przepro-
wadzonemu kompleksowe-
mu remontowi jednostka 
wciąż pozostaje w czynnej 
służbie i pomaga har-
cerzom popularyzować 
żeglarstwo. W rejsie na 
Zawiszy może wziąć udział 
każdy zainteresowany.

Zawisza Czarny to najwięk-
szy skautowy żaglowiec na 
świecie, obchodzi 60-lecie 
podniesienia bandery. 
Jednostka przeszła nie-
dawno gruntowny remont, 
którego koszt wyniósł 
ponad 1 mln zł. 65 tys. zł 
pozyskano z internetowej 
zbiórki, mówi Weronika 
Nadzikiewicz, dyrektor 
Centrum Wychowania Mor-
skiego ZHP. Zakres prac 
był na tyle szeroki, że Za-
wisza Czarny powinien bez 
problemu posłużyć kolejne 
kilkadziesiąt lat, zwłaszcza, 
że ta zasłużona jednostka 
wciąż pływa w rejsach sta-
żowo-szkoleniowych, zabie-
rając na pokład młodzież, 
harcerzy, kluby i szkoły 
żeglarskie. Organizowane 
są także rejsy międzynaro-
dowe, a na koncie żaglow-
ca jest również podróż 
dookoła świata.
Tu trzeba dodać, że rejsy 
tym niewątpliwie kultowym 
żaglowcem to wieloletnia 
tradycja, ciesząca się się 
zawsze dużym zaintereso-
waniem, a wolne miejsca 
rezerwują się w ekspreso-
wym tempie.  

Urodziny 
zawiszy

fot. G. Adamczewski
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Stawiamy na dalszy, 
dynamiczny rozwój

Z Przemysła-
wem Sztanderą, 
prezesem zarządu 
Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, 
o obszarze i zakre-
sie działania oraz 
korzyściach, jakie 
mają przedsiębior-
cy przystępujący 
do PSSE, rozma-
wia Rafał Korbut.

Początek XXI wieku był 
trendem na ekologiczny tryb 
życia. Wzrastająca świadomość 
proekologiczna sprawiła, że 
pojazdy elektryczne były coraz 
bardziej ergonomiczne.

Liczba samochodów elektrycznych 
i hybrydowych typu plug-in nieusta-
jąco rośnie. Powoduje to coraz więk-
sze zapotrzebowanie na miejsca, 
gdzie możliwe jest ich naładowanie. 
Badania przeprowadzone przez Pol-
ski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego wykazały, że w Polsce na koniec 
kwietnia 2021 roku dostępnych było 
1456 stacji ładowania i 2838 ogól-
nodostępnych punktów ładowania. 
Wśród największych dostawców sie-
ci ładowania wyróżnić można: Green-
Way, PGE, Tauron, Orlen i Innogy

Zdecydowanym liderem rynku jest 
GreenWay, na koniec roku 2020 kie-
rowcy mogli korzystać z 225 stacji ła-
dowania tej firmy. Drugim dużym gra-
czem jest forma Tauron z liczba 192 
punktów ładowania. PKN Orlen posia-
da 86 stacji a PGE zakończyła 2020 
rok z ilością 40 stacji ładowania. 

Energia elektryczna nie jest stała dla 
całej Polski. Średnia cena za 1 kWh 
wynosi 0,61 zł Naładowanie samo-
chodu elektrycznego posiadającego 
akumulator o pojemności 40 kWh 
kosztuje zatem: 40kWh x 0,61 = 
24,40.

Kiedy powstała Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i jaki był główny cel powołania 
jej do funkcjonowania?
- Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna pod obecną nazwą 
funkcjonuje od 2001 roku. 
Wcześniej, czyli od 1997 roku, 
działała pod nazwą Żarnowiec-
Tczew. Celem powołania Strefy 
było przyspieszenie rozwoju re-
gionów między innymi poprzez 
przyciąganie nowych inwestycji, 
tworzenie miejsc pracy oraz 
rozwój gospodarczy kraju.
Łącznie w Polsce powstało 14 
specjalnych stref ekonomicz-
nych. Początkowo były one 
wyodrębnioną administracyjnie 
częścią kraju. Do wejścia w życie 
nowej ustawy granicami strefy 
było objęte zaledwie 0,08 proc. 
powierzchni kraju, a procedura 
włączenia nowych terenów była 
skomplikowana. 
Przełom nastąpił w czerwcu 
2018 roku, kiedy weszła w życie 
ustawa o wspieraniu nowych 
inwestycji, na mocy której po-
wstała Polska Strefa Inwestycji. 
Ustawa nie tylko rozszerzyła 
obszar, na którym możliwe jest 
uzyskanie wsparcia do całego 
terytorium Polski, ale ułatwiła 
dostęp do pomocy publicznej 
firmom z sektora MŚP. 

Na jakim obszarze i w jakich 
dziedzinach działa PSSE?
- Przede wszystkim jesteśmy 
regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. Działamy na 
terenie 226 gmin we wschod-
niej części województwa 
pomorskiego i w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 

Do naszych głównych zadań 
należy przyznawanie, w imieniu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, decyzji o wspar-
ciu, upoważniającej do uzyskania 
ulgi podatkowej. 
Jesteśmy także bardzo aktywni 
w obszarze promocji szkolnictwa 
branżowego. Od lat organizujemy 
wizyty studyjne dla uczniów i do-
radców zawodowych, tworzymy 
klasy patronackie, organizujemy 
staże i praktyki, a także wyposaża-
my pracownie praktycznej nauki 
zawodu. Stworzone przez nas 
w 2019 roku Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych, 
pozwala nam w pewnym stopniu 
spełniać ten cel. Ośrodek umoż-
liwia podnoszenie kompetencji 
pracowników, a także pomaga 
uczniom w obraniu ścieżki 
kariery związanej z automatyką 
i robotyką. Zajęcia skierowane 
są zarówno dla przedsiębiorców 
jak i uczniów szkół branżowych, 
a ich program ustalany jest 
indywidualnie i dostosowany do 
potrzeb grupy szkoleniowej. 
Zarządzamy także w Trójmieście 
dwoma parkami naukowo - 
technologicznymi. W Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicz-
nym zapewniamy kompleksowe 
wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw i startupów, 
szczególnie w dziedzinie ICT, 
biotechnologii i energetyce. 
Z kolei w Bałtyckim Porcie No-
wych Technologii zlokalizowa-
nym na terenie dawnej Stoczni 
Gdynia, tworzymy ekosystem 
wspierający przemysł morski. 

Więcej w najnowszym, 98 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Od uroczystego odtworzenia Hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 13:00 
rozpoczęło się w dniu 13 czerwca br. odsło-
nięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wspólnie 
uczciliśmy pamięć o wszystkich tych, którzy 
dla polskiego morza żyli, którzy na nim pra-
cowali i którzy życie w jego toni utracili.
Przed odsłonięciem Gwiazd Zasłużonych 
Ludzi Morza głos zabrali gospodarz wydarze-
nia, kierujący pracami kapituły Zasłużonych 
Ludzi Morza wójt gminy Kosakowo, Marcin 
Majek, a następnie Senator X kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Rybicki. 
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzyma-
ło czterech kandydatów, trzech wyłonionych 
w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz 
jeden tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. 
inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. 
gen. bryg. Józef Wrycza, kpt. ż.w. Zbigniew 
Deyczakowski (wyłoniony w tym roku).

Po odsłonięciu tablic nastąpiła cere-
monia wręczenia odznaczeń. Złotą 
Odznakę Szkoły Morskiej w Tcze-
wie wręczył prof. dr honoris causa 
Akademii Marynarki Wojennej, 
kpt. ż.w. Daniel Duda, honorowy 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego, jako jedyny 
honorowy tczewianin z pierw-
szego rocznika Szkoły Morskiej 
w Tczewie podarował odznakę 
tzw. Znak Absolwenta Szkoły 
za krzewienie tradycji morskiej 

na ręce wójta gminy Kosakowo.
Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczy-
ków na ręce Komendanta Komisariatu Policji 
w Kosakowie Podkomisarza Marcina Witt-
brodta wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Medal za krzewienie idei i czynów Pierwsze-
go Marszałka Józefa Piłsudskiego dla gminy 
Kosakowo na ręce wójta gminy Marcina 
Majek wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch  wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów pod 
Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Z okazji odbywającej się uroczystości 
przy rewskiej alei stanęła wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć 
niepodległe państwo polskie (...) z wolnym 
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Ku-
jaw do Polski 1918–1920”
Na ekspozycji poruszone zostały następujące 
kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospo-
litej, walka o granice, działalność niemiec-
kiej ochotniczej organizacji paramilitarnej 
Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), 
powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, Zaślubi-
ny Polski z morzem, spory na zachodnim 
pograniczu, plebiscyt na Powiślu, wojna 
polsko-bolszewicka. Ciekawą częścią wystawy 
są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza 
i Kujaw m.in. ks. gen. bryg. Józefa Wryczy, 
którego pamiątkową tablicę odsłonięto w tym 
roku. Współautorką wystawy jest mieszkanka 
gminy Kosakowo dr Barbara Męczykowska.

Jazda pod 
napięciem

BIZNES

Aleja Zasłużonych 
Ludzi Morza

Według Pomorskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy młodzi ludzie, którzy zaczy-
nają karierę zawodową, nie boją się braku 
zatrudnienia. Odmrażająca się gastronomia 
i branża turystyczna poszukują nowych 
pracowników, ale firmy stawiają teraz 
większy nacisk na rekrutowanie tzw. 
talentów i osób z doświadczeniem. Mło-
dzi ludzie są najbardziej poszkodowani 
na rynku pracy przez pandemię. Stopa 
bezrobocia wśród osób do 25. roku życia rosła w całej UE, a w Polsce 

wynosiła aż 15 proc. Po załamaniu pandemicznym rynek pracy dla osób, które 
zaczynają karierę zawodową, znowu się otwiera.

Trudna sytuacja na rynku pracy

W Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się 
XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic 
Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza.
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Pomorskie, to jednocześnie jeden z najbar-
dziej urokliwych i najbardziej różnorodnych 
regionów w Polsce. gdzie czekają na cykli-
stów i innych turystów nie tylko morze i setki 
kilometrów piaszczystych plaż, ale także jezio-
ra, rzeki, lasy, malownicze ścieżki rowerowe, 
niezwykłe zabytki, liczne pięknie położone 
morenowe wzgórza ,a na nawet... pustynia. 
Tak więc na Kaszubach wszystko jest możli-
we, nawet górskie szlaki rowerowe snujące 
się malowniczo w okolicach Kartuz i Chmiel-
na, czyli w tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej. 
Długa jazda rowerem i wysiłek włożony w po-
konanie sporych różnic wysokości na pewno 
wynagrodzą wspaniałe widoki na wzgórza 
poprzecinane jeziorami, u podnóża których 
znajdują się kaszubskie wsie i miasteczka.
Gdy przejedziemy dalej na zachód i znaj-

dziemy się w okolicach Słupska, czeka nas 
nieco łatwiejszy szlak. Pora więc nacieszyć 
oczy niepowtarzalną architekturą regionu 
charakteryzującą się tzw. zabudową regional-
ną Krainy w Kratę. Gdzie pięknie zrewitalizo-
wana Ustka może stać się atrakcyjnym przy-
stankiem w drodze. Aby dokładnie zapoznać 
się z ryglowymi budynkami pochodzącymi 
z przełomu XIX i XX w. należy wybrać szlak – 
o magicznej nazwie Pierścień Gryfitów.
Żuławy to dla odmiany zdecydowanie prost-
sza jazda krainą dostojnej Motławy, przeci-
nającej rozległe i płaskie połacie żuławskich 
pól i łąk. Głównym szlakiem geograficznej 
depresji jest Szlak Mennonitów, który łączy 
przyjemną wycieczkę rowerową z poznawa-
niem regionalnej kultury Żuław. Pamiętające 
krzyżackie czasy gotyckie kościółki, wiatraki 

i podcieniowe domy to wciąż żywa historia 
osadnictwa menonitów. 
Kaszubskie szlaki rowerowe to sieć rowero-
wych dróg także w okolicach Chojnic, gdzie 
dzięki staraniom wielu pokoleń mieszkańców 
tych ziem, można do dzisiaj sycić się pięknem 
jednego z największych leśnych kompleksów 
w Polsce. Dostępne dla turystów szlaki bazują 
na trasach zlokalizowanych w Parku Narodo-
wym Bory Tucholskie oraz Zaborskim Parku 
Krajobrazowym.
Będąc nad morzem koniecznie trzeba wy-
brać jedną z wielu z tras rowerowych pół-
nocy. To tutaj znajduje się malowniczy szlak, 
prowadzący wzdłuż Zatoki Puckiej, z Gdyni 
do Helu (Pierścień Zatoki Puckiej). Dla wielu 
cyklistów droga ta stała się niemal obowiązko-
wym punktem na mapie. Co ważne, ta niepo-

wtarzalna trasa rowerowa już wkrótce stanie 
się elementem międzynarodowej sieci szla-
ków rowerowych Euro Velo, a dziś należy do 
najpiękniejszych widokowo tras rowerowych 
w Polsce.
Sercem Pomorza Gdańskiego i jednocześnie 
miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć 
jest Trójmiasto, wraz ze wspaniale rozwiniętą 
siecią dróg rowerowych, po których z po-
wodzeniem można poruszać się rowerem 
miejskim. Wciąż rozbudowywany system tras 
pozwala dogodnie dotrzeć do większości 
atrakcji turystycznych Gdańska, Gdyni i So-
potu, a i nowoczesny system wypożyczalni 
rowerów dodatkowo ułatwia odkrywanie roz-
maitych tego pięknego regionu Polski
Dlatego wybieram Pomorskie.
Grzegorz Adamczewski

Czar dwóCh kółek Czyli 
rowerem po pomorzu

―  Pomorze to obszar w północnej części Polski, obejmujący Pomorze Gdańskie, 
Kaszuby i Pojezierze Pomorskie. Dominuje na tym obszarze krajobraz morenowy, czego 
konsekwencją jest występowanie licznych naturalnych jezior i malowniczych wzgórz.  ―

Pokonując kilometry na dwóch kołach nasz organizm otrzy-
muje od otoczenia dużo więcej bodźców, aniżeli podczas 
jazdy samochodem, czy innym środkiem transportu (nie 
licząc paralotni lub innych jeszcze bardziej ekstremalnych 
środków). Przysłowiowy „wiatr we włosach” i poczucie „wol-
ności” nie są tylko pustymi sloganami, lecz jedynymi z naj-
ważniejszych powodów, z których to stawiam ten sposób 
lokomocji ponad innymi. Jednym ze zmysłów, który bardzo 
mocno działa podczas jazdy jest zmysł węchu. Bo czy jest 
coś przyjemniejszego, jak zapach lasu w wiosenne przedpo-
łudnie, albo zapach gór w sudeckich dolinach? Poza zmy-
słem węchu odczuwamy wszystkie czynniki atmosferyczne, 
takie jak: temperatura, wilgotność, wiatr, deszcz, mgła itd. 
Dla niektórych osób czynniki atmosferyczne, na które nie 
mamy wpływu, są nieakceptowalne podczas podróżowania. 
Nasz zmysł słuchu też dostaje dużo więcej informacji, pod 

warunkiem, że mamy cywilizowany wydech, spełniający ja-
kiekolwiek normy hałasu. Zmysł równowagi, podczas jazdy 
po krętej drodze, dostaje tyle bodźców, że nasz mózg zaczy-
na produkować niesamowite ilości dopaminy. W rezultacie 
ma to ogromny wpływ na stan naszego umysłu. 
Faktem jednak jest, że jazda motocyklem jest dużo tańsza, 
jeśli chodzi o wszelkie opłaty drogowe (autostrady, drogi 
widokowe, drogi szybkiego ruchu), przeprawy promami, 
tunelami, mostami itd. Opłaty parkingowe też są dużo niż-
sze lub nie ma ich wcale. A jak zliczymy wszystko razem to 
okaże się, że możemy nasz urlop przedłużyć o jeszcze dwa 
lub nawet trzy dni.
Motocyklem możemy wjechać tam, gdzie zwykła osobówka 
nie da rady lub nie może. Jakoś tak to już jest, że każda 
przejażdżka, wycieczka czy wreszcie podróż motocyklowa, 
to niezapomniana przygoda. fo
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wakacje na dwóch kółkach
― Każdy, kto choć raz doświadczył przyjemności jazdy motocyklem i poczuł ten rodzaj wolności wie jakie są plusy podróżowania jednośladem. ―
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W poniedziałek 5 lipca 2021 roku w „Stacji 
Kultura” z aktywnym udziałem burmistrza, 
radnych miejskich, dyrektora, członków rady 
nadzorczej oraz pracowników Zakładu Komu-

nikacji Miejskiej zaprezentowana została „Kon-
cepcja nowego układu tras i rozkładów jazdy 
opartej na dedykowanych jej kompleksowych 
badaniach marketingowych wielkości popytu 

na usługi przewozowe i uwzględniającej obsługę 
komunikacyjną „Lęborskiego Węzła Przesiad-
kowego”. Koncepcję po szczegółowych bada-
niach marketingowych wykonanych w 2019 
roku przedstawił p. Marcin Gromadzki z firmy 
Marcin Gromadzki Public Transport Consulting 
specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących 
zarządzania ofertą przewozową publicznego 
transportu zbiorowego.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki 
badań i pomysły na nowe trasy i rozkład jazdy po 
otwarciu Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

Dla burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka 
wizyta na dworcu kolejowym była okazją do 
odwiedzenia Punktu Informacji Turystycznej 
prowadzonej przez Lokalną Organizację Tu-
rystyczną Ziemia Lęborska Łeba. Lada dzień 
przydworcowy teren ma zyskać nową atrakcję 
– odrestaurowaną lokomotywę.

PoWiatoWa Gala sPortu
odbyła się coroczna Powiatowa Gala sportu. 

Zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Lęborku oraz trener 
Pan Piotr Pobłocki odebrali nagrody i wyróżnienia za wysokie 
wyniki sportowe uzyskane w 2020 roku we współzawodnic-
twie sportowym krajowym i międzynarodowym. Jednocze-
śnie trener i zawodnicy klubu oraz  Wiesław Wojciechowski 
odebrali statuetki i dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury 
Powiatu Lęborskiego 2020. Ponadto Starosta Lęborski, 
w imieniu Wójta Gminy Cewice Pana Jerzego Bańki, wręczyła 
nagrodę Weronice Reclaf z Klubu Karate Shotokan w Lęborku 
dla najlepszego  sportowca gminy Cewice w 2020 roku.
Nagrody otrzymali:
TRENER ORAZ ZAWODNICY KLUBU KARATE SHOTOKAN 
W LĘBORKU: Pan Piotr Pobłocki - trener, Joanna Drzeżdżon, 
Bartosz Janczak, Hubert Judycki, Aleksandra Klimik, Filip 
Maszota, Michał Parczewski, Weronika Reclaf, Hanna Rutec-
ka, Szymon Sołtys, Piotr Szczegielniak, Igor Zagożdżan
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Janczak, Kornel Łazor-
czyk, Nina Wójtowicz, Sara Pękala, Bartosz Sołtys
W Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2020 
statuetki oraz dyplomy otrzymali:
Kategoria nr 1 – Sportowiec młodzik
Dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymali:
Piotr Szczegielniak – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Filip Maszota – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Bartosz Sołtys – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Szymon Sołtys – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kornel Łazorczyk – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 2 – Sportowiec młodziczka
Dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymały:
Hanna Rutecka – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Aleksandra Janczak – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Joanna Drzeżdżon – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Nina Wójtowicz – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 3 - Sportowiec junior
Statuetkę w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymał:
Hubert Judycki – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymał:
Igor Zagożdżan – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 4 - Sportowiec juniorka
Statuetkę w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymały:
Aleksandra Klimik – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Weronika Reclaf – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 5 - Sportowiec senior
Statuetkę w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymali:
Michał Parczewski – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Bartosz Janczak – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 6 – Drużyna, zespół roku – młodzik
Dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymały:
Klub Karate Shotokan w Lęborku – Filip Maszota, Kornel 
Łazorczyk, Szymon Sołtys, Konrad Wojciechowski, Piotr 
Szczegielniak
Klub Karate Shotokan w Lęborku – Filip Maszota, Kornel 
Łazorczyk, Szymon Sołtys
Kategoria nr 9 – Sportowe Odkrycie roku
Dyplomy w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymali:
Piotr Szczegielniak – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Szymon Sołtys – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Aleksandra Janczak – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Nina Wójtowicz – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 10 – Trener
Statuetkę w Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2020 otrzymał:
Piotr Pobłocki – Klub Karate Shotokan w Lęborku
Kategoria nr 12 – Działacz Ostatniego Ćwierćwiecza Powiatu 
Lęborskiego decyzją Powiatowej Rady Sportu w Lęborku 
otrzymał Wiesław Wojciechowski.
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Rozmowy o komunikacji miejskiej
przy Lęborskim Węźle Przesiadkowym
Uruchomienie Lęborskiego Węzła Przesiadkowego stworzy nowe szanse dla publicznej komunikacji.


