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W dzisiejszym wydaniu

- Detoks skóry domowymi metodami
- Co zrobić z otyłością

- Witamina C na rozjaśnianie włosów

Inwestycje na drogach

Aktualnie w powiecie lęborskim realizowane są trzy inwestycje 
drogowe, które poprawią bezpieczeństwo i komfort użytkowa-
nia. Prace trwają na następujących odcinkach dróg powiato-
wych: Janowice - Redkowice. Ten odcinek drogi nr 1311G zosta-
nie poszerzony do 5 m, jego konstrukcja będzie wzmocniona 
z wykorzystaniem nowoczesnych i trwałych technologii.
str. 3

Kolej do Łeby to priorytet

Zarząd Powiatu Lęborskiego wy-
stąpił do Prezesa Zarządu PKP PLK 
S.A. z wnioskiem o podjęcie działań 
w celu modernizacji linii kolejowej 
nr 229 z Lęborka do Łeby. To prio-
rytetowe zadanie w związku z pla-
nowanymi wkrótce inwestycjami 
energetycznymi.
str. 2

Gmina z Klasą

Pierwsze wzmianki dotyczące 
Kolbud (niem. Obr./Unter Kahl-
bude) pochodzą z 1395 roku, 
kiedy to Wielki Mistrz Krzyżac-
ki, Konrad von Jungingen nadał 
klasztorowi Kartuzów wieś Biel-
kowo wraz z przysiółkiem zwa-
nym Kolbudami.
str. i - Wybieram pomorskie
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 Dobiega końca buDowa 
mostu na rzece Łebie
most na czołgistów oraz drogi dojazdowe są już wyas-
faltowane i wygląda na to, że budowa dobiega końca.
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Obecny stan infrastruktury kolejowej na linii 
nr 229 z Lęborka do Łeby jest poważnie nie-
zadowalający. Podróż między tymi miastami 
zajmuje od 40 minut w przypadku szynobusu 
do godziny dla dużych składów kolejowych. 
Winny jest stan techniczny infrastruktury, re-
montowanej ostatnio w większym, niż doraź-
ne naprawy wymiarze, w latach 70 ub. wieku, 
wymagający z tego powodu znacznego ogra-
niczenia prędkości. Zarząd Powiatu Lębor-
skiego wystąpił do Prezesa PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z wnioskiem o uwzględnienie 
modernizacji linii kolejowej Lębork – Łeba 
w grupie priorytetowych zamierzeń inwesty-
cyjnych PKP PLK – zarządcy narodowej sieci 
linii kolejowych.

Linia kolejowa Lębork – Łeba, pełni ważną 
rolę komunikacyjną w regionie, nie tylko pod-
czas sezonu letniego, kiedy do Łeby dojeżdżają 
pociągi z różnych rejonów Polski, dowożące 
nad Bałtyk turystów. To również komunikacyj-
na alternatywa dla drogi wojewódzkiej nr 214 
oraz bardzo ważny element w planowanym 
rozwoju gospodarczym regionu, związanym 
z rozpoczętymi inwestycjami energetycznymi 
Morskich Farm Wiatrowych. W ramach 10 
projektów ma wkrótce powstać sieć MFW na 
2.340 km kw. obszarów morskich. Łączna moc 
przyszłych siłowni wiatrowych szacowana jest 
na 8,5 GW. Z racji dogodnej lokalizacji, port 
morski w Łebie zyska nową funkcję, oprócz 
obecnej rybacko turystycznej, stając się portem 
serwisowym, obsługującym (wspólnie z por-
tem w Ustce) budowę i przyszłą eksploatację 
MFW. To będzie wymagało sprawnego zaple-
cza transportowego, zapewniającego stały do-
wóz specjalistów, materiałów eksploatacyjnych 
i zaopatrzenia portu serwisowego w ramach 
sprawnie działającego łańcucha dostaw i kom-
petencji. Również na etapie koniecznej moder-
nizacji łebskiego portu – sprawny i efektywny 
transport kolejowy jest koniecznością.

Z uroków Łeby i jej okolic – otuliny Słowiń-
skiego Parku Narodowego i europejskiej atrakcji 
turystycznej – ruchomych wydm, znajdujących 
się od 1977 roku na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO, corocznie korzystają turyści 
z Polski i zagranicy. W sezonie turystycznym 
Łebę odwiedza blisko milion osób, jednak ruch 
turystyczny trwa tam cały rok z uwagi na walo-
ry zdrowotne łebskiego mikroklimatu. Wkrót-
ce, w związku z budową Muzeum Morskiego 
w Łebie i całoroczną multimedialną ofertą edu-
kacyjną tej instytucji, ruch ten jeszcze ulegnie 
zwiększeniu. Zważywszy na ekologiczne walory 

regionu, zasadna wydaje się modernizacja linii 
kolejowej, uwzględniająca jej elektryfikację. 
Stosowne zapisy dotyczące zachowania ekolo-
gicznej czystości oraz wspierania rozwoju gałęzi 
gospodarki nieinwazyjnych dla środowiska na-
turalnego, znalazły się zarówno w strategicznych 
dokumentach dla całego obszaru Pomorza, jak 
i w aktualnej Strategii Rozwoju Powiatu Lębor-
skiego. Zarząd Powiatu podkreślił, że planowane 
inwestycje energetyczne to szansa rozwoju go-
spodarczego i społecznego nie tylko powiatu, ale 
również korzyści w wymiarze regionalnym, stąd 
modernizacja kolei do Łeby jest nieodzowna.

Kolej do Łeby to priorytet
Zarząd Powiatu Lęborskiego wystąpił do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z wnioskiem o podjęcie 
działań w celu modernizacji linii kolejowej nr 229 z Lęborka do Łeby. To priorytetowe zadanie 
w związku z planowanymi wkrótce inwestycjami energetycznymi i modyfikacją funkcji łebskie-
go portu morskiego. Pismo w imieniu Zarządu Powiatu, sygnował Edmund Głombiewski – Wi-
cestarosta Lęborski.

Rozbudowa budynku 
OSP w Łebie
Trwa rozbudowa budynku OSP w Łebie połączona z adaptacją części 
pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny).

3. etap przewiduje rozbudowę budynku o dodatkowe wejścia i wyko-
nanie oddzielnego dostępu do budynku dla komisariatu policji i punk-
tu medycznego. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu 
przyległego, na którym powstaną miejsca parkingowe. Szacowany koszt 
inwestycji to 3 066 468,80 zł. Kwota dofinansowania z RFIL wynosi: 2 000 
000,00 zł.

Planowana przebudowa zwiększy dostęp do usług społecznych na te-
renie miasta Łeba. Ułatwi również mieszkańcom i turystom dostęp do 
wszystkich służb ratunkowych: policja i straż pożarna, pogotowie ratun-
kowe w jednym budynku.

Inwestycja pt. „Budowa połą-
czenia drogowo-mostowego 
ul. Kazimierza Wielkiego 
z ul. Czołgistów w Lęborku – 
budowa i przebudowa dróg 
gminnych wraz z mostem 
na rzece Łebie” przewiduje 
przebudowę ulicy Kazimie-
rza Wielkiego od strony 
Mostnika, nowy most na rze-

ce Łebie w miejscu rozebranej kładki dla pieszych, budowę 
nowej drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku ulicy Głowackiego 
oraz nowe połączenie z ulicy Głowackiego do Czołgistów za 
budynkiem Czołgistów nr 20. Prace rozpoczęły się w stycz-
niu tego roku i kolejne etapy kończyły się planowo.
Nie tylko mieszkańcy rejonu objętego budową czekają 
na jej zakończenie. Planowane połączenie składające się 
z 500 metrowej drogi z chodnikami i ścieżkami rowero-
wymi oraz oświetleniem umożliwi przekierowanie ruchu 
samochodowego, rowerowego w nowym kierunku odciąża-
jąc tym samym most na Alei Wolności, skrzyżowanie Alei 
Wolności z Armii Krajowej czy skrzyżowanie ulic Czołgi-
stów z Armii Krajowej przy Starostwie Powiatowym. Nowe 
połączenie poprawi płynność ruchu, poprawi dostępność 
komunikacyjną, zwiększy bezpieczeństwo ruchu umożli-
wiając m.in. bezpośredni, szybki dojazd straży pożarnej.

Obserwuj nasz 
profil expressy.pl 

na issuu.com
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Ogółem inwestycje będą kosztowały 
1.130.000 zł. Gmina Nowa Wieś Lę-
borska udzieliła pomocy finansowej 
w wysokości połowy wartości przed-
sięwzięć. Umowa współfinansowania 
została podpisana w poniedziałek 2 
sierpnia br.
Finansowanie inwestycji drogowych 
z gminami to w powiecie lęborskim 
już niemal tradycja. W zeszłym roku 
gminy dołożyły do remontu dróg 
powiatowych prawie dwa mln zł, co 
było najlepszym wynikiem od kiedy 
metoda współfinansowania partner-
skiego zaistniała. Efekty współpracy 
gmin z powiatem, to przede wszyst-
kim wymierny wzrost bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i poprawa kom-
fortu korzystania z sieci drogowej na 
terenie powiatu lęborskiego. 
Nowe inwestycje stały się możliwe 
dzięki oszczędnościom uzyskanym 
w poprzednio realizowanych przed-
sięwzięciach. Jak mówi Wicestarosta 
Lęborski Edmund Głombiewski:

„W wyniku przetargów na dotychczas 
realizowane wspólne inwestycje dro-
gowe, udało nam się uzyskać na tych 
zadaniach znaczne oszczędności. To, 
że przeznaczamy te środki w całości 
na kolejne inwestycje jest realizacją 

priorytetów przyjętych przez Zarząd 
Powiatu Lęborskiego na początku tej 
kadencji dotyczących konieczności 
pilnej poprawy stanu technicznego 
infrastruktury drogowej w naszym 
powiecie.”

wspóŁpraca się opŁaca
Dzięki współpracy powiatu Lęborskiego oraz gminy nowa wieś Lęborska będzie możliwa realizacja trzech inwestycji 
drogowych na terenie gminy. Łączna  wartość zaplanowanych przebudów dróg to ponad milion zł. przebudowy, które mają 
zostać zrealizowane najpóźniej do końca listopada br., dotyczą dróg w tawęcinie, krępie kaszubskiej – rozgorzu oraz 
pierwszy etap robót w Lędziechowie.

Prace trwają na następujących odcinkach 
dróg powiatowych:

Janowice - Redkowice. Ten odcinek drogi nr 
1311G zostanie poszerzony do 5 m, jego kon-
strukcja będzie wzmocniona z wykorzystaniem 
nowoczesnych i trwałych technologii. Zostaną 
użyte szklano-węglowe siatki geokompozy-
towe i beton asfaltowy na podbudowie z ła-
manego kruszywa i cementu stabilizowanego 
mechanicznie. W ciągu drogi zostaną wykona-
ne chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Prace 
obejmą również przebudowę poboczy wraz 
z ich stabilizacją oraz oczyszczenie i renowację 
odwodnień i przepustów.

Lębork - Dziechno. Tutaj przebudowywany 
jest odcinek drogi nr 1330G od granicy Gminy 
Miasto Lębork do skrzyżowania (rondo) z dro-
gą powiatową nr 1336G w Dziechnie. Powstaną 
stalowe bariery, utwardzone pobocza i zjazdy, 
nowoczesna jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 
m z poszerzeniami na łukach. Zostaną przebu-
dowane dwa skrzyżowania, poprawione odpro-
wadzenia wody z nawierzchni oraz pionowe 
i poziome oznakowanie. Korzyści z tej inwesty-
cji odniosą przede wszystkim podróżujący tzw. 
„kaszubskim skrótem” do Trójmiasta.

Kopaniewo - Łebień. W tym, przypadku robo-
ty prowadzone są na trzech odcinkach o łącznej 
długości 2.250 m. Zakres robót obejmuje, oprócz 

przebudowy jezdni asfaltowej, wykonanie 37 
utwardzonych zjazdów, 6 przejść dla pieszych, 
zatok i przystanków autobusowych. Inwestycja 
obejmuje również wykonanie dwóch wynie-
sionych skrzyżowań, odwodnienia liniowego 
i umocnienia skarp. Pojawi się oznakowanie, 
w tym znaki aktywne oraz 30 szt. tzw. „kocich 
oczek”, czyli niskoprofilowych oznakowań od-

blaskowych typu PEO-2, co w znaczący sposób 
poprawi bezpieczeństwo szczególnie po zmierz-
chu i podczas opadów atmosferycznych. 

Łączna wartość trwających projektów to po-
nad 6 mln 600 tys. zł. W połowie środki po-
chodzą z dofinansowania, jakie Zarząd Powia-
tu pozyskał w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Inwestyc je na 
powiatowych drogach

Aktualnie w powiecie lęborskim realizowane są trzy inwestycje drogowe, które poprawią bezpieczeń-
stwo i komfort użytkowania.

Wkrótce ruszą 
roboty na lęborskim 
odcinku S6
29 lipca w Lęborku podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór 
inwestorski nad budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – 
Bożepole Wielkie, Leśnice – Bożepole Wielkie.

Droga ekspresowa S6 ma zostać 
oddana do użytku w całości, od 
Trójmiasta do Szczecina, do roku 
2025. Dzięki tej inwestycji kierow-
cy zyskają możliwość szybszego 
i bezpiecznego  przejazdu w kie-
runku Trójmiasta oraz Słupska, 
a mieszkańcy Lęborka południową 
obwodnicę miasta.

Budowa odcinka lęborskiego ma 
kosztować ponad 700 mln zł. Jak 

powiedział Dyrektor ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Gdańsku Waldemar Chejmanowski, odcinek, 
na którego realizację podpisano umowę jest odcinkiem 3 razy „naj” 
– najważniejszy, ponieważ zawiera obwodnicę Lęborka, najdłuższy, 
bo to aż 22 km i odcinek najdroższy, bo o wartości aż 718,6 mln zł. 
W ramach tego odcinka powstaną aż trzy ważne węzły: Lębork-Po-
łudnie, Lębork-Wschód, węzeł Łęczyce i zostanie rozbudowany węzeł 
Bożepole Wielkie.

Według wiceministra Rafała Webera znaczenie tej inwestycji jest 
wielowymiarowe, bo oprócz poprawy bezpieczeństwa i komfortu po-
ruszania się, droga ta będzie taką aortą komunikacyjną od Trójmiasta 
do Szczecina. Nowa droga to także szansa na rozwój gospodarczy i po-
prawę warunków dla wzrostu ruchu turystycznego.

skrzyżowanie
po przebuDowie
zakończyła się duża przebudowa skrzyżowania ulicy 
kossaka z boczną nadmorską. w ramach drogowej 
inwestycji drogowej obecni i przyszli mieszkańcy 
nowej dzielnicy zyskają bezpieczny i komfortowy 
dojazd do swoich domów.

Skorzystają też rowerzyści i piesi, pasażerowie komu-
nikacji publicznej oraz kierowcy jadący i wracający 
z Lęborka ulicą Kossaka.
Projekt pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kossaka DW 
214 z ulicą Nadmorską w Lęborku” zakładał poszerzenie 
ulicy Kossaka i wykonanie na niej lewoskrętu oraz zatok 
autobusowych po obu stronach drogi. Poprawiło to zde-
cydowanie płynność ruchu na mocno obciążonej ruchem 
samochodowym drodze. Zatrzymujące się na przystan-
kach autobusy nie blokują już ruchu. O wiele łatwiej i bez-
pieczniej jest też skręcić z Kossaka w Nadmorską.
W ramach przebudowy powstało bezpieczne, dwuetapo-
we przejście dla pieszych. Skrzyżowanie z tzw. boczną 
Nadmorską zyskało nowy, łagodny profil, co ułatwi 
włączanie się do ruchu. W ramach inwestycji wybudowa-
no także brakującą drogę dla rowerów, oświetlenie oraz 
postawiono bariery drogowe. Koszt drogowej inwestycji 
wyniósł 783 tys. zł.
Miasto Lębork posiada gotową dokumentację na budo-
wę kolejnego odcinka ulicy Nadmorskiej (bocznej) od 
skrzyżowania z Kossaka do ronda przy Nadmorskiej. 
Termin realizacji uzależniony jest od pozyskania ze-
wnętrznego dofinansowania.

Zamów nekrolog lub kondolencje w naszej gazecie
wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138
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Teren wokół stawu został uporząd-
kowany i zagospodarowany dwa lata 
temu w ramach dużego programu 
unijnego „Zielony Lębork”. Wykonano 
wówczas liczne prace, które doprowa-
dziły okolicę do obecnego stanu, m.in. 
tarasy na których zasadzono roślin-
ność w tym drzewa liściaste, iglaste 
oraz krzewy, krzewinki i byliny. Poja-
wiły się tabliczki z nazwami gatunko-
wymi roślin. Skarpy obsiane zostały 
trawą, pojawiła się też łąka kwietna, 
która stała się stołówką dla owadów 
i ptaków, dla których na drzewach 
zawisły budki. W ramach inwestycji 
wymieniono też wszystkie ławki.
Teraz, od kilku dni, na stawie u podnóża 
Parku działa pływająca fontanna. Można 
powiedzieć, że fontanna powróciła tutaj 
i jest jak za czasów przedwojennych, 
gdyż wyglądem nawiązuje do tej, która 

wówczas zdobiła staw. Pojedyncza 
dysza strumieniowa wyrzuca wodę na 
wysokość około 8 metrów. Działa w go-
dzinach od 7.00 do 23.00, a wieczorem 
jest podświetlana różnymi kolorami.
Ta swoista ozdoba powstała w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Lęborka i nie tylko zdobi, ale pełni też 
funkcję praktyczną - napowietrza wodę 
w stawie i tworzy miłą mgiełkę, przy-
datną w czasie upałów. Koszt montażu 
fontanny wyniósł 35 tys. zł.

pŁywająca fontanna na parkowym stawie
warto wybrać się na spacer do parku chrobrego. okolice stawu są od jakiegoś czasu zadbane, a teraz sam staw 
zyskał pływającą fontannę.

Zabytkowa wieża 
po remoncie
Remont zabytkowej wieży kościoła św. Jakuba Apostoła w Lęborku 
rozpoczął się w 2018 roku. 41-metrowa wieża Sanktuarium przeszła 
remont i renowację, i została udostępniona do zwiedzania od lipca br. 
Utworzono sale wystawiennicze i punkt widokowy.

W ramach prac budowlanych realizowanych przy współpracy z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków w środku wieży wybudowano 
nową słupowo-ryglową drewnianą klatkę schodową. Prace renowacyjne 
prowadzone były także przy kościelnym dzwonie, zegarze i drzwiach 
wejściowych do wieży. Naprawione zostały także spiralne schody na po-
ziom pierwszy wieży. W ramach remontu wieża zyskała nową instalację 
elektryczną i przeciwpożarową. 

Łączny koszt inwestycji w zabytkowej świątyni w ramach zadania pn. 
„Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego 
Jakuba Apostoła Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu 
widokowego” to 910 tys. 136 zł. Dotacja Marszałka Województwa Po-
morskiego wyniosła 545 tys. 100 zł. Do tego Miasto Lębork przekazało 
w formie dotacji na ten cel 111 tys. 315 zł. Remont kościelnej wieży nie 
byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania finansowego parafii i para-
fian. W ramach projektu było to 252 tys. 721 zł.

Nowe przestrzenie wystawiennicze w wieży zostały już zagospodaro-
wane. Wystawa  na kilkudziesięciu planszach przedstawia historię ko-
ścioła wraz z archiwalnymi zdjęciami. Do końca wakacji w kościelnej 
wieży prezentowane są też prace malarskie Krzysztofa Grzesiaka „I anie-
li Go powiedli”. Wieżę bezpłatnie można w sierpniu zwiedzać w środy 
i piątki w godzinach 16.00-18.00. Grupy zorganizowane po kontakcie 
telefonicznym z parafią są przyjmowane także w innych terminach.

reklama 174/2021/DB

- Służba w policji we współczesnych czasach 
wymaga od funkcjonariuszy nieustannego 
samodoskonalenia, by skutecznie nadążać 
za cywilizacyjnym postępem oraz skutecznie 
przeciwdziałać nowym rodzajom przestępstw 
występujących nie tylko w realnym świecie, 
ale popełnianych również w cyberprzestrze-
ni – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta 
Lęborski, składając życzenia lęborskim funk-
cjonariuszom – Policjanci KPP w Lęborku 
wielokrotnie potwierdzili skuteczność swoich 
działań i to zarówno w czasie służby, jak i poza 
nią, nierzadko ratując zdrowie i życie poszko-
dowanych na skutek przestępstw. Jako Zarząd 
Powiatu dostrzegamy to i doceniamy.

W imieniu Zarządu Powiatu, starosta przeka-
zała życzenia na ręce nadkom. Mariusza Me-
jera, Komendanta KPP w Lęborku. Podobny 

wydźwięk miały życzenia kierowane do poli-
cjantów przez pozostałych, uczestniczących 
w lokalnych uroczystościach Święta Policji 
samorządowców, wśród których znaleźli się: 
Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębor-
ka, Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta 
Łeby, Jerzy Bańka – Wójt Gminy Cewice oraz 
Zdzisław Korda – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Nowa Wieś Lęborska, który składając życze-
nia, przywołał wspomnienie zmarłego niedaw-
no Ryszarda Wittke, Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, który przy wielu okazjach podkreślał 
szacunek dla policyjnego munduru i podkre-
ślał rolę tej formacji w zachowaniu porządku 
prawnego i bezpieczeństwa.

Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę 
powołania tej formacji do życia 24 lipca 1919 
roku. – Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, by podsu-

mować i docenić osiągnięcia naszych funk-
cjonariuszy – mówił nadkom. Mariusz Mejer, 
komendant KPP w Lęborku – Serdecznie osią-
gnięć tych gratuluję. Jednocześnie pragnę po-
dziękować samorządowcom. To dzięki dobrej 
współpracy z samorządami, jesteśmy w stanie 
skutecznie realizować nasze cele. 

Komendant złożył życzenia również pracow-
nikom cywilnym komendy, którzy także mają 
swój ogromy udział w efektach pracy całej ko-
mendy. 16 policjantek i policjantów otrzymało 
awanse na wyższe stopnie. 4 osoby otrzymały 
medale „Za długoletnią służbę” - nadane przez 
Prezydenta RP. 5 osób otrzymało odznaki „Za-
służony Policjant” nadane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Wyróżnieni od-
biorą medale i odznaczenia podczas wojewódz-
kich obchodów Święta Policji w Gdańsku.

Awanse i wyróżnienia 
z okazji Święta Policji

Wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia otrzymali wyróżniający się policjanci Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lęborku z okazji odbywających się  (28 lipca) obchodów Święta Policji. 
Życzenia funkcjonariuszom przekazali również samorządowcy miast i gmin powiatu lęborskiego.
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Historia obecnych Międzynarodowych 
Spotkań z Folklorem „Muzyka Regio-
nów” rozpoczęła się 15 lat temu od impre-

zy promującej folklor kaszubski w ramach 
Lęborskich Dni Jakubowych. Z roku na 
rok rosła ranga i wymiar imprezy, się-

gającej o wiele dalej niż rodzimy folklor 
kaszubski. Na scenie zaczęły się pojawiać 
zespoły z innych rejonów Polski, ale tak-

że z Belgii, Białorusi, Słowacji, Węgier, 
czy z Macedonii. W tym roku, podczas 
przeglądu zaprezentowało się 8 zespołów: 
„Salanta” i „Strazdelis” z Litwy, „Szczyrzy-
canie” z Małopolski, „Liarman” – posia-
dający w repertuarze muzykę hiszpańską, 
a także ukraiński „Switanok”. Kaszubsz-
czyznę reprezentowali „Przodkowianie”, 
„Levino”, „Ziemia Lęborska” i „Fran-
tówka”. „Muzyka Regionów” to nie tylko 
występy na scenie, ale również integracja 
międzykulturowa wszystkich uczestni-
ków. W tym roku integracyjne ognisko 
odbyło się w „Uroczysku Drętowo”, obiek-
cie Lasów Państwowych. Uczestników 
przywitała Alicja Zajączkowska – Starosta 
Lęborski wspólnie z Witoldem Namy-
ślakiem, Burmistrzem Miasta Lęborka. 
W poniedziałek (26 lipca) przedstawiciele 
zespołów, wraz z Reginą Szczupaczyńską, 
pomysłodawczynią imprezy, uczestniczyli 
w spotkaniu w Starostwie Powiatowym. 
Rozmowy, przy udziale Ryszarda Wenty, 
członka Zarządu Powiatu Lęborskiego 
i Danuty Mikołajczyk, Sekretarza Powiatu 
oscylowały wokół jubileuszowych pod-
sumowań, planów rozwojowych „Mu-

zyki Regionów” i ogromu pozytywnego 
ładunku emocjonalnego, towarzyszącego 
imprezie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że czas pandemii nie poszedł na marne, 
pozwalając doskonalić warsztat wyko-
nawczy, czego można było doświadczyć 
podczas tegorocznych występów.

W miniony piątek (23 lipca), starosta 
Alicja Zajączkowska uczestniczyła w wer-
nisażu wystawy „I anieli go powiedli”, 
przygotowanej przez Muzeum w Lęborku 
w wieży Sanktuarium św. Jakuba Ap., po-
święconej malarskiej twórczości Krzyszto-
fa Grzesiaka i  upamiętniającej postać nie-
dawno zmarłego artysty, będącego m.in. 
współtwórcą Międzynarodowej Enklawy 
Malarzy, odbywającej się w Łebie.

Tegoroczne Dni Jakubowe, podobnie 
jak te z lat poprzednich, zawierały rów-
nież wątek ekumeniczny, który wyrażony 
został podczas ekumenicznego nabożeń-
stwa, odprawionego wspólnie przez du-
chownych obrządku rzymskokatolickiego 
i ewangelicko-augsburskiego w Sanktu-
arium św. Jakuba Ap. z udziałem przed-
stawicieli władz miejskich i starosty Alicji 
Zajączkowskiej.

Międzynarodowo, artystycznie 
i ekumenicznie

Po raz XV odbyły się w Lęborku Międzynarodowe Spotkania z Folklorem – impreza międzynarodowej rangi popularyzująca folklor regionalny. W ramach 
Dni Jakubowych, Lęborskie Muzeum przygotowało wystawę „I anieli go powiedli”, poświęconą twórczości Krzysztofa Grzesiaka. W wernisażu oraz powi-
taniu artystów uczestniczyła starosta Alicja Zajączkowska.

Nowa droga rowerowa ma 
szerokość 2,5 metra i asfal-
tową nawierzchnię. Powstał 
też chodnik i przystanek 
autobusowy przy ul. Krzy-
woustego oraz postawiono 
bariery drogowe.
Zakończona inwestycja 
przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa rowerzy-
stów na mocno obciążonej 
ruchem samochodowym uli-
cy Krzywoustego i zapewni 
bezpieczny przejazd przez 
obwodnicę. Wcześniej wielu 
rowerzystów poruszało się 
w tym miejscu niezgodnie 
z prawem - po chodniku. 

na krzywoustego mamy nową 
ścieżkę DLa rowerów i choDnik
piesi nowym chodnikiem, a rowerzyści nową ścieżką przemieszczają się już na ulicy 
krzywoustego. powstał brakujący 600-metrowy odcinek drogi rowerowej biegnącej 
teraz nieprzerwanie od ronda solidarności do cmentarza.

Podsumowanie trzech akcji 
w Siemirowicach
W Siemirowicach w niedzielę 1 sierpnia 2021r  podczas odpustu parafialnego i festynu rodzinnego zorgani-
zowano trzy akcje: Mobilny Punkt Sczepień, Mobilny Punkt Spisowy oraz zbiórkę charytatywną.

Po mszy odpustowej, na placu przy kościele roz-
począł się Festyn Rodzinny, który został zorganizo-
wany przez Gminne Centrum Kultury, Zarząd Osie-
dla na Skarpie, Radę Sołecką sołectwa Siemirowice 
i Pieski oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne 
Siemirowice.

Dla uczestników imprezy zorganizowano poczę-
stunek w postaci grochówki, kiełbasek z grilla, chle-
ba ze smalcem oraz słodkości. Natomiast na naj-
młodszych uczestników festynu czekała dmuchana 
zjeżdżalnia.

Odpust i festyn stały się okazją do zorganizowania 
trzech akcji, które tutaj podsumujemy.

Mobilny Punkt Sczepień - 82 osoby zaszczepiły się 
jednodawkową szczepionką Janssen  firmy Johnson 

& Johnson.
Mobilny Punkt Spisowy - 83 osoby spisały się 

u rachmistrza terenowego.
Zbiórka charytatywna na rehabilitację Rafała, 

mieszkańca sołectwa Pieski - zebrano 5.400 zł.
15 sierpnia 2021r. z kolei odbędzie się Odpust 

parafiany w Cewicach. Podczas odpustu będzie 
możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-
19 jednorazową dawką szczepionki Janssen firmy 
Johnson & Johnson. Mobilny Punkt Szczepień 
będzie dostępny w godzinach 12:00 – 15:30. Pod-
czas odpustu będzie dostępny także, w godzinach 
12:00 – 16:00, rachmistrz terenowy, u którego bę-
dzie można dokonać spisu w Narodowym Spisie 
Ludności i Mieszkań 2021. 

Z dniem 16.07.2021 roku Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Mikołaja Bazyle-
go Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa 

Wieś Lęborska do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego wójta. Na zastępcę powołano  pełnią-
cego dotychczas tę funkcję Wojciecha Guźniczaka.

Mikołaj Bazyli Ochman pełniącym 
funkcję Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska
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W Szpitalu Specjalistycznym w Ko-
ścierzynie powstało Centrum Infor-
macyjno-Koordynacyjne Volontarius. 

Ma pomagać osobom, które chorowa-
ły na COVID-19. Są pierwsi zaintere-
sowani?

- W ciągu niespełna trzech tygodni 
zgłosiło się już ponad 50 osób. W tej 
chwili przygotowywane są dla nich in-
dywidualne harmonogramy rehabilita-
cyjne.

Z jakimi problemami najczęściej się 
borykają?

Większość ma problemy oddechowe. 
Pacjenci potrzebują też wsparcia psy-
chologicznego. Trzeba pamiętać, że dla 
wielu ozdrowieńców wyjście z choroby 
to dopiero pierwszy krok na drodze do 
pełnej sprawności. Według szacunków 
specjalistów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania pocovi-
dowe. Są to nie tylko problemy związa-
ne z układem oddechowym, ale również 
pogorszenie ogólnej sprawności organi-
zmu, zaburzenia lękowe a nawet depre-
syjne. Takie osoby potrzebują konkret-
nej, skoordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi naprze-
ciw tym potrzebom. 

Na jaką pomoc konkretnie mogą liczyć 
takie osoby?

Wsparcie oferowane w ramach pro-
jektu obejmuje usługi i porady fizjote-
rapeutów, poradnictwo psychologiczne, 
szczepienia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie też 
można skorzystać z pomocy wolon-
tariuszy. Co ważne, dla każdej osoby 
biorącej udział w projekcie, zostanie 
opracowany indywidualny plan wspar-
cia, dostosowany do potrzeb uczestni-
ka. Chodzi o liczbę zabiegów i rodzaj 
wsparcia. Dzięki temu osoby po choro-
bie szybciej odzyskają sprawność i siły, 
co umożliwi im powrót do codzien-
nych aktywności, w tym aktywności 
zawodowych.

Ile osób będzie mogło skorzystać z po-
mocy?

- Zakładamy, że ze wsparcia skorzy-
sta co najmniej 3 tysiące mieszkańców 
naszego województwa. Koszt całego 
projektu to ponad 7 milionów złotych. 
I będzie realizowany przez najbliższe 
dwa lata, czyli do połowy 2023 roku. 
Doświadczenia zebrane w tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli wyko-
rzystać przy realizacji kolejnych pro-
jektów, tworzonych w szczególności 
w ramach nowego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jed-
nym z naszych celów na najbliższe lata 
jest to, aby na Pomorzu jak najwięcej 
świadczeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możliwie jak 
najbardziej kompleksowy. Ważne jest 
ponadto zaangażowanie wolontariuszy 
oraz stymulowanie jeszcze większego 
zaangażowania podmiotów leczniczych 
w działania związane z prewencją cho-
rób, czyli z profilaktyką.

W Centrum znajdą pomoc także osoby, 
które nie chorowały na COVID-19…

– Zgadza się. Pomorskie Wspiera to 
projekt skierowany również do osób na-
rażonych w szczególny sposób na ciężki 
przebieg COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. Dotyczy 
to przede wszystkim seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami i chorobami 
przewlekłymi. Już w tej chwili seniorzy 
są zainteresowani szczepieniami profi-
laktycznymi przeciwko pneumokokom. 
Na pojawienie się tej szczepionki trze-
ba jeszcze chwilę poczekać. Gdy tylko 
będzie dostępna, będziemy o tym sze-
roko informować, w tym poprzez stro-
nę internetową CIK. Proszę tam zatem 
zaglądać.

Jak można dostać się do projektu?
- Wystarczy skontaktować się z Cen-

trum Informacyjno-Koordynacyjnym 
Volontarius. Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobiście. Cen-
trum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00. Znajduje się 
w bloku A szpitala w Kościerzynie. Waż-
ne też, żeby wyraźnie podkreślić, że pro-
jekt Pomorskie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa pomor-
skiego, nie tylko w Kościerzynie. Pomoc 
dotrze zatem do każdego, kto spełni wa-
runki projektu, bez względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Pomorza.

Centrum poszukuje też wolontariu-
szy…

- Tak, to niezwykle istotne. Każdy, kto 
chce pomagać jest mile widziany. Chodzi 
o pomoc osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej, często 
chorym, którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc wolontariu-
szy będzie dla nich ogromnym wsparciem. 
Osoby, które chciałyby się w taki sposób 
włączyć do projektu, prosimy o kontakt 
z Centrum Volontarius. Bardzo zachęcam.

centrum informacyjno-
koorDynacyjne VoLontarius

telefon 58 686 01 00,

w godz. 8.00-15.00, 

e-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl,

kontakt osobisty, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00: Centrum 
Informacyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius, Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (Blok A).

Chorowałeś na COVID- 19 – zgłoś 
się do fizjoterapeuty i psychologa. 

W ramach projektu Pomorskie Wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na pomoc dla ozdrowieńców oraz osób nara-
żonych na ciężki przebieg choroby. Rozmowa z Agnieszką Kapałą-Sokalską, członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fun-
dusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz doku-
mentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.
eu Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. 
Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027" lub 
na adres poczty elektronicznej fep21-27@pomorskie.eu do 30 września 2021 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
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Kaszubskie Morze w Borach
Tucholskich
―  Wdzydze to nazwa wielkiego jeziora, powstałego 
z połączenia pięciu jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, 
Jelenie i Słupinko.  ―

Nazywane bywa również Wielką 
Wodą, Szerzawą, a także mo-
rzem kaszubskim. Leży w Borach 
Tucholskich na terenie Kaszub 
Południowych, w województwie 
pomorskim.
Jezioro Wdzydzkie, obok jeziora 
Turkusowego i jeziora Hańcza, to 
można śmiało powiedzieć, naj-
piękniejsze jezioro w Polsce. Naj-
większe wrażenie robi ogromna 
rozległość jeziora, na które składa 
się tak naprawdę aż pięć połączo-
nych ze sobą akwenów: Wdzydz-
kiego, Jelenia, Radolnego, Gołuń 
i Słupinko. Głębokość jeziora 
Wdzydze dochodzi do 68 me-
trów, a jego ogólna powierzchnia 
wynosi 1570,3 hektarów, co ozna-
cza, że jest to największe rozlewi-
sko na Pojezierzu Kaszubskim.
Kaszubskie Morze, jak nazywane 
bywa jezioro, zostało całkowicie 
objęte obszarem Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Co cieka-
we, Wdzydze nie ma stałego po-
łączenia z Morzem Bałtyckim, ale 
żyją w nim trocie. Naszą uwagę 
przykuł także fakt, że jezioro na 
mapie swoim kształtem przypomi-
na krzyż. 
Pochodzenie jeziora wiąże się 
z najmłodszym okresem epoki 
lodowcowej na ziemiach Polski, 

zwanym zlodowaceniem bałtyc-
kim. Jezioro tworzą dwie potężne 
i przecinające się rynny. Jedna 
z nich biegnie w kierunku równo-
leżnikowym, druga zaś w południ-
kowym. Obie rynny zostały wytwo-
rzone na szlaku skrzyżowania się 
dwóch systemów odpływu wód, 
które przepływały w okresie zlodo-
wacenia pod czaszą lodowca. 
Wody te płynąc pod lodem, znaj-
dowały się pod ciśnieniem hy-
drostatycznym powodując erozję 
wgłębną i przyczyniając się do 

znacznej i zróżnicowanej głębo-
kości zbiornika (od średniej wy-
noszącej 15,2 m do maksymalnej 
- 72 m). Ogromne bryły martwego 
lodu, pochodzące z rozpadu lądo-
lodu i oddzielone od głównego 
lodowca, zaległy w obniżeniach 
terenu i zakonserwowały je. Gdy 

klimat uległ znacznemu ociepleniu 
bryły lodu zagrzebane w materia-
le morenowym, w sandrowych pia-
skach i żwirach wytopiły się, a za-
chowane rynny wypełniła woda. 
W ten sposób powstało podłużne 
jezioro rynnowe o nietypowym 
kształcie i urozmaiconej linii brze-
gowej. Silnie rozwinięte brzegi 
Jezior Wdzydzkich częściowo po-
kryte są lasem i miejscami wzno-
szą się na wysokość od 7 do 10 
m ponad lustro wody. Linia brze-
gowa charakteryzuje się ponadto 
dużą liczbą półwyspów i zatok. 
Największe półwyspy krzyża to 
Kozłowiec, Zabrody (między któ-
rymi, jak przez bramę, wpływa 
się na jezioro Wdzydze) i Lipa 
(na wschodnim brzegu jeziora 
Wdzydze, między Lipą a wyspą 
Ostrów Wielki jezioro osiąga naj-
większą głębokość).
Z jeziora Wdzydzkiego wyłaniają 
się 4 wyspy, z których największa 
nosząca nazwę Wielki Ostrów jest 
zamieszkała. Wody całego kom-
pleksu Jeziora Wdzydzkiego ukła-

dają się w kształt gigantycznego 
krzyża, widocznego ze wzgórza 
stanicy PTTK we Wdzydzach Ki-
szewskich. Cztery ramiona tworzą 
jeziora rynnowe: Radolne, Jele-
nie, Gołuń i Słupinko. W pobliżu, 
w otoczeniu wzgórz i sosnowych 
lasów, rozlewa się jeszcze kilkana-
ście mniejszych jezior, co w efek-
cie tworzy wyjątkowo malowniczy 
krajobraz.
Cała okolica to prawdziwy raj dla 
żeglarzy i kajakarzy, na których 
czeka szlak rzeki Wdy biegnący 
przez Jezioro Wdzydzkie. Rów-
nież wędkarze będą zachwyceni, 
bowiem jest to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie żyje populacja 
wielkiej troci – odmiana łoso-
sia. Turyści przybywający nad 
Jezioro Wdzydze zatrzymują się 
zwykle w miejscowości Wdzydze 
Kiszewskie, słynącej z wielu atrak-
cji, ale w pobliżu znajdują się też 
inne ciekawe miejscowości: Go-
łuń, Borsk oraz Wiele (Kalwaria 
Wielewska). 
G.Adamczewski
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Fach w ręku
coraz bardziej cenny

Piwowar, ludwi-
sarz, brukarz, 
cieśla, guwer-
nantka czy dekarz 
– to zawody, które 
wracają do łask. 
Sprzyja im m.in. 
rosnący deficyt 
specjalistów 
z fachem w ręku 
na rynku pracy 
czy powracająca 
moda na rze-
miosło. W wielu 
profesjach już 
teraz zarobki są 
satysfakcjonujące, 
a w przyszłości 
można jeszcze 
liczyć na podwyżki 
– wynika z raportu 
Personnel Service. 

Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie danych sate-
litarnych – takie będzie główne 
zadanie centrum operacyjnego 
Polskiej Agencji Kosmicznej, 
które ma powstać w Gdańsku. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
wynieść ma około 20 milionów 
euro, a realny termin realizacji 
to rok 2026. 

Budowa centrum operacyjnego POL-
SY ma być finansowana z Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Krajowego 
Programu Kosmicznego. Jest to tylko 
jedna z niewielu planowanych inwe-
stycji w sektor kosmiczny. W naj-
bliższych latach Polska Agencja 
Kosmiczna będzie miała do dyspo-
zycji budżet inwestycyjny wynoszący 
nawet 170 mln euro. Część tej kwoty 
zostanie zainwestowana w centrum 
operacyjne w Gdańsku. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To 
właśnie w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym mieści się główna 
siedziba POLSY, na Pomorzu prężnie 
działają firmy z sektora kosmicznego 
i jest tutaj duży potencjał naukowy za 
sprawą uczelni wyższych, kierunków 
studiów i samych studentów. 

- Chcemy rozwijać działalność Pol-
skiej Agencji Kosmicznej tutaj na 
miejscu w Gdańsku. Chcemy, żeby 
Pomorze było ośrodkiem, gdzie dzięki 
dostępności kadr i dobrej lokalizacji 
będzie można tę działalność rozwijać 
zarówno po stronie przemysłu, jak 
i po stronie nauki - mówi wiceminister 
rozwoju pracy i technologii Robert 
Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum opera-
cyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej 
nie jest jeszcze znana. Ta sprawa jest 
przedmiotem konsultacji z władzami 
samorządowymi. Centrum operacyj-
ne ma się głównie zajmować się po-
zyskiwaniem, przetwarzaniem, prze-
chowywaniem danych satelitarnych, 
udostępnianiem ich uczelniom, fir-
mom czy administracji państwowej. 

Reformy oświaty w Polsce po 
zmianie ustroju przypominają 
stąpanie po polu minowym, 
a niemal każda poważna zmiana 
to eksperyment na żywym or-
ganizmie. Największą wadą tych 
zmian jest krótkowzroczność 
i brak umiejętności przewi-
dywania, jakie skutki reforma 
może przynieść w dalszej 
przyszłości. Tak było m.in. ze 
szkołami zawodowymi, które 
masowo były likwidowane po 
roku 2000. W efekcie dzisiaj 
w Polsce brakuje specjalistów 
z fachem w ręku, a wielu z tych, 
którzy ten fach mają wybrało 
lepiej płatną pracę za granicą. 
I choć dzisiaj młodzi ludzie nie-
koniecznie garną się do takich 
zawodów jak cieśla czy dekarz, 
eksperci Personnel Service 
wskazują, że dla wielu jest to 
lepsza ścieżka kariery niż nadal 
popularne kierunki, jak np. 
ekonomia czy socjologia. 
- Umiejętność wykonywania 
czegoś konkretnego, daje zde-
cydowanie więcej możliwości 
nie tylko na zatrudnienie się 
w jakiejś firmie lokalnej, ale też 
i na uruchomienie samodziel-
nej działalności gospodarczej 
- mówi Jolanta Kosakowska ze 
Związku Rzemiosła Polskiego.
Piwowar, ludwisarz, kowal, 
dekarz i brukarz – osoby, które 
zdecydują się na kształcenie 
w tych zawodach mogą spać 
spokojnie. W perspektywie naj-
bliższych 5-10 lat istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ich 
zarobki będą rosnąć. A już teraz 
nie należą do niskich. Piwo-
war, czyli osoba zajmująca się 
warzeniem piwa może obecnie 

zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, 
do tego należy doliczyć różnego 
rodzaju dodatki i benefity. 
Ludwisarze, którzy wykonują 
m.in. odlewy dzwonów czy 
posągów, już kilka lat temu 
zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, 
a z roku na rok ich pensje 
rosną. Z niewiele mniejszym 
wynagrodzeniem, ale również 
z dużymi szansami na podwyż-
kę są brukarze oraz kowale – 
szczególnie wyspecjalizowani, 
tacy jak kowale artystyczni czy 
materiałoznawcy. 
- Duża szansa na wzrost wyna-
grodzeń to pochodna rosnącego 
popytu na te zawody. W ostat-
nich latach browarnictwo staje 
się coraz bardziej popularne, 
podobnie rośnie moda na wzor-
nictwo użytkowe. Branża bu-
dowlana również nie zwalnia, 
w związku z czym nadal będą 
potrzebni brukarze czy dekarze, 
przy czym ci ostatni mają szansę 
na większe zarobki w związku 
z rozwojem fotowoltaiki, która 
montowana na dachach zyskuje 
coraz większą popularność – za-
uważa Krzysztof Inglot, Prezes 
Zarządu Personnel Service.
Średnie szanse na wzrost wy-
nagrodzeń mają guwernantki, 
cieśle, stolarze i kamieniarze. 
Nadal jednak w tych profesjach 
zarabia się całkiem nieźle. 
Aktualne zarobki guwernantek 
osiągają poziom nawet 8 tys. 
zł brutto. Wszystko zależy od 
kompetencji danej osoby.

Więcej w najnowszym, 99 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Widoczne gołym okiem rezultaty wyma-
gają wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej 
pracy. Tak też było w przypadku współpracy 
lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwajdy 
z władzami pelplińskiego samorządu. Przy-
gotowanie zaplecza w postaci dokumentacji 
planistycznej, przeprowadzenie procedury 
przetargowej, żmudne prace projektowe, 
wreszcie sam proces budowlany. Wielu 
komentowało, że to nie ma sensu, że współ-
praca tego rodzaju w tak małym mieście jak 
Pelplin, tym samym z inwestycją na niespoty-
kaną dotąd skalę, nie powiedzie się, a jednak 
dokładnie 4 marca 2021 r., kiedy uroczyście 
otwarto pierwszy etap tejże inwestycji. Jej 
efektem jest 47 nowych lokali mieszkalnych, 
42 komórki lokatorskie, 7 lokali usługowych 
oraz 49 stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegro-
wana polityka mieszkaniowa ma za zadanie 
tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnie-
nia mieszkańcom możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one 
nastawione na aspiracje i możliwości eko-
nomiczne gospodarstw domowych. W tym 
celu gmina stosuje odpowiednie instrumenty, 
czego przykładem jest nawiązanie współpracy 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 

Rozpoczęcie wspólnych działań miało miejsce 
13 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Bur-
mistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz Zastępca 
Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
Jarosław Pucek, w obecności Posła na Sejm 
RP Magdaleny Sroki oraz Zastępcy Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Zdzisła-
wa Kamienieckiego, podpisali porozumienie 
o współpracy. 

Podczas majowego posiedzenia Rady Miej-
skiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne 
uchwały, które zezwalają na utworzenie przez 
Gminę Pelplin spółki celowej Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. 
z o. o.. Jej udziałowcem będzie także Krajowy 
Zasób Nieruchomości, a sam sposób funk-
cjonowania spółki określony jest w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. 
Na początku lipca br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin skierował do ministra wła-
ściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa wniosek o sfinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa  działań dotyczących objęcia 
przez Gminę Pelplin udziałów w tworzonej 
spółce celowej. Ostatecznie, gmina na ten cel 
uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące 
w zakresie kreowania zintegrowanej polityki 
mieszkaniowej jest utworzenie przez samo-
rządy województwa pomorskiego, w tym 
Gminę Pelplin, wspomnianej już spółki. 
Podpisanie stosownej umowy ma nastąpić na 
początku września bieżącego roku. 

W Gdańsku ma 
powstać centrum 
operacyjne 
Polskiej Agencji 
Kosmicznej

BizneS

integracja polityki 
mieszkaniowej

Popyt na złoto ma się dobrze – analiza globalne-
go rynku złota w II kwartale 2021 roku Złoto to 
pewna inwestycja w niepewnym czasie. Kiedy 
świat wciąż obawia się kolejnych fal związa-
nych z pandemią koronawirusa, cena kruszcu 
utrzymuje się wysoko, a inwestorzy i banki nadal 
decydują się ulokować swój kapitał właśnie w tym 
kruszcu. Popyt na złoto (bez OTC) w II kwartale br. był praktycznie na poziomie II kwartału 
2020 r. i wyniósł 955,1 t (-1%), natomiast w I półroczu br. zanotował spadek o 10% – wyni-
ka z raportu Gold Demand Trends 2Q 2021. Co istotne, w ujęciu wartościowym inwestycje 
w złote sztabki i monety w I półroczu wzrosły o 60%, tym samym osiągając najwyższy od 
ośmiu lat poziom 34 miliardów USD.

Analiza rynku złota

zintegrowana polityka mieszkaniowa 
stanowi jeden z instrumentów rozwoju 
lokalnego. Wiele pozytywnych 
impulsów pobudzających gospodarkę 
mieszkaniową można w ostatnim 
czasie znaleźć na Pomorzu, w Pelplinie, 
gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje 
wyznaczone na początku kadencji cele.
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Kolbudy w tym okresie, jak i w późniejszych 
latach, były jedynie przysiółkiem znacznie 
większej i zamożniejszej wsi - Bielkowa. Pod-
czas nadawania wsi Kartuzom, w Bielkowie 
było 45 włók, w Kolbudach zaś jedynie 5 
włók i młyn wodny. Mieszkańcy Kolbud jak 
i Bielkowa, w tym czasie, mieli być wolni od 
wszelkich ciężarów i zaciągów krzyżackich. 
Z młyna w Kolbudach korzystały wioski krzy-
żackie: Lublewo, Kowale i Żuławka, które były 
zobowiązane do posyłania tam zboża, tak jak 
miało to miejsce przed 1395 rokiem.
W 1399 roku Konwent Kartuzów wydał wieś 
Kolbudy osadnikom z Bielkowa, na prawie 
chełmińskim. Od tej pory mieli oni prawo 
pobierania dla siebie szarwarków, kar i in-
nych obowiązków, a klasztorowi byli zobo-
wiązani do płacenia czynszu.W II poł. XVI 
wieku tereny wsi Kolbudy były ciągle wła-
snością kościelną klasztoru w Kartuzach. 
Wiadomo też, że w tym czasie znajdowała 
się we wsi karczma (jedna z 34 karczm le-
żących na terytorium Kartuzów). W 1670 r. 
osadnicy płacili Kartuzom 3 złote i 10 gro-
szy za użytkowanie terenów wsi Kolbudy, 13 
złotych i 10 groszy za użytkowanie hamerni, 
plus pewną ilość żelaza.
Kolbudy dzielą się na dwie wsie: Kolbudy Gór-
ne - niem. Ober Kahlbude oraz Kolbudy Dol-
ne - niem. Unter Kahlbude. Według Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych 
Krajów Słowiańskich, około 1880 r., wieś Kol-
budy Górne leżała w powiecie kartuskim, 3 
mile od Kartuz, przy bitym trakcie kościersko 
- gdańskim, nad strugą Reknicą, która w Kol-
budach wpada do Raduni, obracając koła mły-
na znajdującego się w tym miejscu. Kolbudy 
Górne były najniżej położoną osadą w całym 
powiecie kartuskim. Razem z wybudowa-
niami Podwidlino, wieś liczyła 767 morgów, 
mieszkało tu 149 katolików, 145 ewangelików, 
12 zagrodników i 3 gburów. Kolbudy Górne 
oddzielone były od Kolbud Dolnych mostem 
na rzece Raduni. Kolbudy Górne leżały po za-
chodniej stronie rzeki, zaś Kolbudy Dolne po 
wschodniej. W Kolbudach Górnych znajdo-
wała się szkoła katolicka i ewangelicka. Wieś 
należała do parafii katolickiej w Pręgowie, zaś 
ewangelickiej w Lublewie. We wsi znajdowało 
się wiele obiektów przemysłowych: były tu 4 
hamernie żelaza i stali, 2 młyny, 1 cegielnia i 1 
piec do wypalania wapna.

Według „Statystyki ludności kaszubskiej” 
S. Ramułta z 1899 roku, Kolbudy Górne 
wraz z przyległościami Poldwidlin, liczyły 
ogółem 405 mieszkańców, w tym 168 kato-
lików Kaszubów, 6 ewangelików Kaszubów, 
16 katolików Niemców i 215 ewangelików 
Niemców.
Kolbudy Dolne zaś, były wsią należącą do po-
wiatu gdańskiego, przy granicy powiatu kar-
tuskiego, leżącą nad rzeką Radunią. W Kol-
budach Dolnych znajdowały się 3 hamernie 
żelaza i stali oraz młyn wodny. Wieś leżała na 
bitym trakcie kościersko - gdańskim, 2 mile 
od Gdańska. Należała do parafii katolickiej 
w Pręgowie, poczty w Lublewie. Wieś jest 
pięknie położona w wąskiej dolinie otoczo-
nej wzgórzami. Radunia tworzy w tym miej-
scu liczne zakręty i wodospady.
W 1903 roku właścicielami terenów nale-
żących do wsi Kolbudy Górne, byli: Peter 
Holzrichter, posiadający młyn i hamernię 
żelaza, G. Monglowski posiadający ha-
mernię oraz Adolf Lorwein posiadający 
cegielnię.
W 1912 roku właścicielami tych terenów 
byli: H. Kuschel i H. Winkel posiadający 
młyn i cegielnię. W tym czasie poczta znaj-

dowała się w Kolbudach, parafia ewangelic-
ka w Lublewie, zaś katolicka w Pręgowie.
Kolbudy to także nadleśnictwo, które or-
ganizuje kompleks ścieżek rekreacyjnych, 
poprowadzone aż do Ostrzyc i obejmują 
obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza 
i Trąbek Wielkich tworząc Wielką Pętlę (li-
czącą ponad 200 kilometrów). Całość przy-
stosowana dla potrzeb turystyki rowerowej, 
pieszej i konnej, zimą zaś stanowią atrakcję 
dla miłośników narciarstwa biegowego.
Wielka Pętla nie zawsze ciągnie się lasem, 
często drogą polną, ale również fragmen-
tami ruchliwą, asfaltową szosą. W ten dość 
długi szlak można się też włączyć w do-
wolnym miejscu, i w dogodnym dla sie-
bie punkcie zrezygnować. W główną linię 
wplecione są boczne ścieżki pokrywające 
się często ze szlakami turystycznymi. Orga-
nizatorzy planują również ustawienie kilku 
wież widokowych.
Kompleks, jak zapowiada  nadleśnictwo, ma 
być wzbogacony o dobrze zagospodarowa-
ne parkingi (miejsca odpoczynku), gdzie 
można będzie coś przekąsić, napić się oraz 
wypożyczalnie rowerów lub kajaków.
Trakt prowadzi wokół Jeziora Otomińskie-

go (11-kilometrowy odcinek, z Wróblów-
ki do Otomina i wokół jeziora otwarty 18 
października 2001 roku), gdzie podziwiać 
można wiekowe dęby - pomniki przyrody. 
Dalej trasa wiedzie przez Sulmin i wzdłuż 
Jeziora Łapino (nad którym znajduje się 
elektrownia wodna zbudowana w 1925 
roku) i przez rezerwat Jar Reknicy. Ścież-
ka kończy się w Czapielsku. Osobny szlak 
wije się wokół Jeziora Przywidzkiego. 
W drugim etapie inwestycji trasy te zostaną 
połączone.
Mimo iż całość obejmuje spory obszar, 
nie sposób się tam zgubić, gdyż gęsto roz-
mieszczono białe znaki z wyrysowanymi 
na nich rowerami. Są też kierunkowskazy, 
dzięki którym tylko dwa kilometry poko-
nuje się tą samą trasą. W miejscach prze-
cięcia z drogami publicznymi ustawiono 
drewniane szlabany, pozwalające na prze-
jazd rowerom, a uniemożliwiające wjazd 
samochodom. Nad Radunią zbudowano 
drewniane kładki. Są też stoły i ławy pod 
niedużym zadaszeniem, a także miejsca, 
w których wolno palić ognisko.
Na polanie nieopodal Łapina planowane jest 
także urządzenie  pola biwakowego. Będzie 
też można organizować tu spływy kajakowe 
starym korytem Raduni.
Na terenie Gminy znajduje się także wspa-
niała atrakcja archeologiczna 
Rezerwat „Bursztynowa Góra” jest zabyt-
kiem archeologicznym. Znajduje się we wsi 
Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking 
przy lesie, urządzony i oznakowany stara-
niem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o po-
wierzchni 5 ha urządzony został zarządze-
niem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu 
zachowania w niezmienionym stanie danej 
kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksplo-
atowanych szybów.
Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po 
niej wyrobiska w postaci lejów. Największy 
ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. 
Rezerwat posiada wyraźne granice wyzna-
czone drogami leśnymi. Dostęp jest dla tury-
stów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystycz-
ny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie 
wzniesienia umożliwiając obserwację wzro-
kową dawnej kopalni.
Wybierając się na wędrówkę, koniecznie 
trzeba odwiedzić Kolbudy. To gmina z klasą!

Gmina z klasą
―  Pierwsze wzmianki dotyczące Kolbud (niem. Obr./Unter Kahlbude) pochodzą z 1395 roku, 
kiedy to Wielki Mistrz Krzyżacki, Konrad von Jungingen nadał klasztorowi Kartuzów wieś 
Bielkowo wraz z przysiółkiem zwanym Kolbudami, gdzie znajdował się młyn wodny.   ―



Przespacerujemy się po uroczym Parku 
Oliwskim, a widok na Zatokę Gdańską po-
dziwiać będziemy ze wzgórza Pachołek. 
Niewątpliwie najsłynniejszym zabytkiem Oli-
wy jest katedra z jej rokokowymi organami. 
Każdego roku tysiące turystów z Polski i za-
granicy odwiedza najdłuższą świątynię w Pol-
sce ( (107 m.) Katedra oliwska służyła jako 
nekropolia książąt pomorskich i jest nazywa-
na Wawelem Północy. Wewnątrz świątyni mo-
żemy podziwiać liczne zabytki renesansowe, 
barokowe i rokokowe, w tym słynne organy.
Niezwykły instrument, dzieło Jana Wulfa 
z Ornety, ozdobiony jest figurami aniołów 
trzymających w rękach instrumenty. W cza-
sie koncertów i prezentacji zobaczymy poru-
szające się trąbki, flety oraz wirujące słońce 
i gwiazdy. Organy składają się z 7876 pisz-
czałek. W momencie budowy były najwięk-
szym tego typu instrumentem w Europie.
Zakon cystersów jest wciąż obecny w Oli-
wie. Po II wojnie zakonnicy otrzymali po-

ewangelicki kościół na ul. Polanki. Warto 
odwiedzić tę świątynię, ponieważ jest to 
jeden z najlepszych przykładów neogotyku 
na Pomorzu. W Oliwie znajdziemy też me-
czet z minaretem.
Odkrywanie uroków i tajemnic tej niezwykłej 
miejscowości, jaką jest Oliwa, niech będzie 
celem naszej wycieczki w czasie. Odkrywa-
jąc piękno i ciekawostki dawnego opactwa 
cystersów, cofniemy się do średniowiecza 
a następnie podziwiając niezwykłą architek-
turę i dzieła sztuki przemieścimy się do XIX 
wieku. Niezwykłe uroki parku i okolicznych 
lasów, niepowtarzalne brzmienie oliwskich 
organów, oryginalne zastosowanie wody 
w zabytkowej kuźni wodnej oraz pobliska lo-
kalizacja ogrodu zoologicznego powodują, 
iż jest to miejsce w planie miasta Gdańska , 
które koniecznie należy zobaczyć.
Czarująca, różnorodna, klimatyczna - taka 
jest gdańska Oliwa.
Grzegorz Adamczewski

Magiczna Oliwa
― Po drodze odwiedzimy zabytkowe kamienice, muzea i weźmiemy udział w koncertach 

i spektaklach, czy pospacerujemy wśród przepięknych wzgórz, wśród których poczujemy się, 
jak w Beskidach, czy magicznych Sudetach. ―
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Do Maszewa zjechało ponad 150 wy-
jątkowych aut. Na maszewskim stadio-
nie można było przyjrzeć im się z bliska, 
a nawet zajrzeć do wewnątrz za symbo-
liczne 2 zł. Plac wokół szkoły wypełniły 
stanowiska gastronomiczne i dmuchańce 
dla dzieci zabawianych przez animato-
rów. W otwarciu imprezy uczestniczył 
Edmund Głombiewski – Wicestarosta 
Lęborski, któremu idea budowy hospi-

cjum jest szczególnie bliska. Nie zabrakło 
również burmistrza Lęborka, Witolda 
Namyślaka oraz Jerzego Bańki – Wójta 
Gminy Cewice, który osobiście doglądał, 
by wszyscy doskonale się bawili. Pod-
czas trwającej do 3 nad ranem imprezy 
zebrano ponad 5 tys. zł. Jak podkreślała 
Agata Kozyr, prezes Fundacji Lęborskie 
Hospicjum Stacjonarne, obecnie zbiera-
ne środki, mają posłużyć wylaniu stropu 

i wykonanie dachowego pokrycia, co za-
mknie budowę w stanie surowym otwar-
tym, czyli w połowie inwestycji.

Nie mniej radośnie i entuzjastycznie 
bawili się mieszkańcy Karlikowa, gdzie 
od lat o tej porze roku odbywa się Festi-
wal Ziemniaka. Niestety – rozpoczęcie 
obu imprez dzieliła zaledwie godzina, 
więc chętni do udziału musieli zdecy-
dować gdzie spędzą sobotnie popołu-

dnie i wieczór. W Karlikowie, choć bez 
oprawy lśniących aut w tle, można było 
spędzić czas na sportowo, o co zadbał 
Eligiusz Grotha, znany w regionie pro-
pagator sportów siłowych. Było więc 
siłowanie na rękę, przeciąganie liny i na-
uka strzelania z łuku, którą poprowadziły 
panie z Lęborsko-Nowowiejskiej Druży-
ny Łuczniczej „KRISS”. Z mieszkańcami 
Karlikowa, oprócz lokalnych działaczy 

społecznych, spotkał się wicestarosta 
Edmund Głombiewski i reprezentujący 
posła Piotra Müllera, Marcin Brodal-
ski. Podczas Festiwali Ziemniaka można 
było również skorzystać z możliwości 
zaszczepienia się przeciw civid-19. Jako 
pierwszy w mobilnym punkcie szczepień 
pojawił się Pełniący Funkcję Wójta Gmi-
ny Nowa Wieś Lęborska – Mikołaj Bazyli 
Ochman.

Festynowo – charytatywnie minął 
ostatni weekend

Niezwykłe i rzadko spotykane modele samochodów oglądać można było w Maszewie Lęborskim. Z kolei  w Karlikowie Lęborskim spotkali się amatorzy wszystkiego, 
co kojarzy się z ziemniakami – mieli do dyspozycji atrakcje Festiwali Ziemniaka. Wszystko okraszone dobrym humorem i charytatywnym wymiarem zbiórki fundu-
szy na budowę Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego.

Po mszy, w sali parafialnej, członkowie 
zgromadzili się aby podsumować ka-
dencję. Alicja Zajączkowska, starosta 
lęborski, powiedziała:
„Dzisiejszy dzień jest doskonałym mo-
mentem, aby podziękować Państwu za 
dotychczasową działalność upo-
wszechniającą wiedzę o św. Jakubie 
Starszym, a także popularyzację Po-
morskiej Drogi św. Jakuba. W szcze-
gólności podziękowania należą się 
dwóm byłym prezesom, tj. Ryszardowi 
Wencie oraz Mirosławowi Siergiejowi, 
którzy od początku tworzyli struktury 

stowarzyszenia, podejmując liczne 
działania zmierzające do sprowadze-
nia relikwii św. Jakuba, czy  zazna-
czenia Lęborka na europejskiej mapie 
szlaków Camino.”
 Starosta skierowała również po-
dziękowania obecnej prezes Reginie 
Szczupaczyńskiej, która nieprzerwa-
nie od 2007 roku kontynuuje cele 
statutowe stowarzyszenia.
Na uroczystość przybyli również m. in.: 
Danuta Mikołajczyk, Sekretarz Powiatu 
Lęborskiego, Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak, Marian Kurzydło – Sekretarz 

Miasta Lęborka, Wiesław Budkowski – 
przewodnik PTTK, Włodzimierz Klata, 
a także wielu sympatyków Stowarzy-
szenia. Gościnnie wystąpił rodzinny 
zespól Państwa Formela.
Stowarzyszenie Świętego Jakuba  po-
wołane zostało w celu współorga-
nizacji uroczystości Święta Patrona 
Miasta. Wspomaga również przygoto-
wanie nabożeństwa ekumenicznego, 
loterię na potrzeby dzieci z uboższych 
lęborskich rodzin, koncert „muzyka 
regionów”, plener malarski i konkurs 
plastyczny. Ponadto LSJ aktywnie 
wspiera prezentację kultury mniejszo-
ści etnicznych i narodowych zamiesz-
kujących Ziemię Lęborską, czyli ka-
szubską, ukraińską i niemiecką, m.in. 
poprzez promocję nowych publikacji, 
spotkania z twórcami, występy zespo-
łów, msze św. w języku kaszubskim. 
Przynajmniej dwa razy w roku odby-
wają się, organizowane we współpracy 
z Parafią św. Jakuba Ap., nabożeństwa 
ekumeniczne poświęcone modlitwom 
o pokój i jedność chrześcijan. Na stałe 
do kalendarze wprowadzono piel-
grzymki piesze na Kalwarię Wejherow-
ską i do sanktuarium Królowej Kaszub 
w Sianowie. Stowarzyszenie objęło też 
opiekę nad Regionalnym Zespołem 
„Lewino” i"Franrtówką" oraz uporząd-
kowało i opiekuje się grobem rodziców 
Mieczysława Stryjewskiego, patrona 
lęborskiego konkursu literackiego.

jubiLeusz stowarzyszenia św. jakuba
Lęborskie stowarzyszenie św. jakuba apostoła obchodziło w lipcu XX-lecie istnienia. z tej okazji odprawiona 
została msza święta w intencji wszystkich członków stowarzyszenia.

Lębork uczcił 77. 
Rocznicę wybuchu 
Powstania 
Warszawskiego
Wspólne spotkanie na skwerze przy placu Pokoju o godzinie 
17.00, Hymn, okolicznościowe przemówienie burmistrza, ułożenie 
z białych i czerwonych zniczy symbolu Polski Walczącej oraz 
wysłuchanie powstańczych pieśni patriotycznych.

W uroczystościach licznie wzięli udział mieszkańcy, władze miasta i po-
wiatu, członkowie organizacji i partii politycznych oraz strażacy z OSP. 
Honorową asystę zapewnili harcerze z Hufca Lębork.

Najważniejszymi uczestnikami rocznicowego wydarzenia byli serdecz-
nie przyjęci przez zgromadzonych kombatanci, uczestnicy Powstania, 
a dziś mieszkańcy Lęborka: uczestnik Powstania Warszawskiego pułkow-
nik Janusz Kowalski oraz porucznik Stefan Dulko.

Burmistrz Witold Namyślak podziękował uczestnikom za przybycie 
oraz żywą pamięć o Powstaniu.



Detoks skóry domowymi metodami

Oczyszczanie twarzy domowymi 
sposobami jest doskonałą alternaty-
wą dla drogich zabiegów kosmetycz-
nych i drogeryjnych kosmetyków. 

Aby zachować piękną i zdrową skó-
rę twarzy konieczne jest jej regular-
ne oczyszczanie. W skórze naszej 
twarzy kryją się bakterie i zarazki, 
ale również brud, który dostaje się 
w pory naszej skóry tworząc tzw. 
zaskórniki. Niedoskonałości skórne, 
pryszcze, zaskórniki, wągry, malino-

we nosy i cała reszta niedoskonało-
ści której chcemy uniknąć bardzo 
często wynika z nieprawidłowego 
dbania o czystość twarzy.

Słynna parówka to jeden z najsku-
teczniejszych sposobów wygładze-
nia i oczyszczenia skóry. Można ją 
także stosować w domu jako samo-
dzielny zabieg upiększający.

Przy wysokiej temperaturze pory 
skórne rozszerzają się, a zalegający 

w porach skórnych łój ulega upłyn-
nieniu. Tak rozpulchniona skóra jest 
świetnym podłożem do gruntowne-
go oczyszczenia przy pomocy: ma-
seczek, peelingów.

Wato też wiedzieć, że kąpiel paro-
wa nie jest jedynie oczyszczająco-
pielęgnacyjnym zabiegiem. Kąpiel 
parowa jest polecana również przez 
wielu lekarzy, ponieważ poprawia 
przypływ krwi oraz pobudza na-
czynka krwionośne do pracy oraz 

oczyszcza i udrażnia drogi oddecho-
we. Jest więc dodatkowo polecana 
osobom cierpiącym na katar, nie-
drożność czy też zapalenie zatok.

Kąpiel parowa twarzy nie jest zabie-
giem, który może być wykonywany 
bez ograniczeń. Częstotliwość za-
biegów zależy od typu skóry i pro-
blemów, jakie jej doskwierają.

Przy skórze normalnej wystarczy je-
den zabieg na 7-10 dni, a jeśli sucha 
i wrażliwa – jeden na dwa tygodnie. 
Jednak jeśli skóra jest tłusta, łojo-
tokowa czy trądzikowa, parówkę 
warto robić dwa, a nawet trzy razy 
w tygodniu.

Przy korzystaniu z tego typu kuracji 
mogą wystąpić przeciwwskazania

Raczej kąpiel parowa jest poleca-
na dla każdego przy każdym typie 
skóry, jednak w przypadku skóry 
bardzo wrażliwej lub alergicznej ką-
piel parową powinniśmy stosować 
w stopniu umiarkowanym i obser-
wować reakcje naszej twarzy. Z ką-
pieli parowej powinny zrezygnować 

osoby z cerą naczynkową oraz cier-
piące na: jaskrę, miażdżyce tętnic, 
poważne stany zapalne skóry oraz 
nadciśnienie tętnicze.

Propozycja parówki oczyszczającej 
pory. Taka parówka odblokowuje 
pory, pozostawiając skórę odświe-
żoną i nawilżoną.

Składniki:

3 szklanki (700 ml) wody destylo-
wanej 1⁄4 szklanki (60 ml) octu jabł-
kowego

1 łyżeczka lawendy•	
1 łyżeczka rozmarynu•	
1 łyżeczka rumianku•	

Przygotowanie:

Wodę zagotować i przelać do miski.
Dodać zioła i ocet. Odstawić na kilka 
minut. Sposób użycia: miskę umie-
ścić w miejscu, gdzie można wygod-
nie usiąść i pochylać się nad nią przez 
co najmniej 10 minut. Twarz ustawić 
nad parą. Przykryć głowę ręcznikiem 
i spokojnie głęboko oddychać.

/GA/

fo
t. 

pi
xa

ba
y.c

om

&Uroda
magazyn Expressu Powiatu Lęborskiego

Zdrowie
Czwartek, 12 sierpnia 2021 

Ciekawostka
Czy wiesz, że warto sięgać po bób, jeśli 
chcemy uniknąć zakwaszenia orga-
nizmu? Co więcej, warzywo to może 
wspomóc dietę odchudzającą, polecany 
jest także osobom mającym problem 
z chorobami układu krążenia. 

fot. freepik.com
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Witamina C na rozjaśnianie włosów

Domowe rozjaśnianie włosów 
sprawdzi się tylko w przypadku 
włosów delikatnych, o naturalnych 
jasnych odcieniach. Raczej nie da 
się rozjaśnić ciemnych włosów 
w domu do blondu. 

Można uzyskać jaśniejsze refleksji, 
w przypadku włosów brązowych 
koloru jaśniejszego brązu. Nie 
wierzmy jednak w zapewnienia, 
że z brunetki staniemy się blon-
dynką. Liczmy raczej na subtelny 
efekt rozjaśnienia i uzyskania de-
likatnych refleksów. Jakimi spo-
sobami? Witamina C do rozjaśnia-

nia włosów Jak rozjaśnić włosy 
w domu? Pomocna może być wita-
mina C, która ma w składzie kwas 
cytrynowy, wykazujący, między 
innymi, działanie rozjaśniające na 
włosy. Jak stosować witaminę C? 
To proste, rozgniatamy tabletkę, 
rozpuszczamy w przegotowanej 
wodzie i pryskamy tak przygoto-
waną miksturą całą powierzchnię 
włosów. Po kilkudziesięciu mi-
nutach myjemy włosy. Jeśli jest 
ciepło, warto wystawić głowę na 
działanie promieni słonecznych, 
co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy 
efekt rozjaśnienia włosów.

Chyba najlepiej znany sposób na 
rozjaśnianie włosów to zastosowa-
nie soku z cytryny, który pozwala 
zmienić pH włosów. Jednak de-
cydując się na tę metodę, warto 
zachować ostrożność, sok cytryno-
wy może działać zbyt intensywnie 
i drażniąco. Eksperci polecają połą-
czenie soku z odżywką czy z olejem 
kokosowym. W ten sposób można 
uzyskać odżywcze i ochronne dzia-
łanie w połączeniu z możliwością 
rozjaśniania włosów. Tak przygo-
towaną odżywkę nakładamy na 
włosy po umyciu i pozostawiamy 
na kilka minut, a następnie spłuku-

jemy. Można też połączyć sok z cy-
tryny z wodą, to będzie najprostsza 
metoda. Przelewając miksturę do 
butelki z atomizerem, po prostu 
spryskujemy włosy na całej długo-

ści. Zostawiamy na kilkadziesiąt 
minut, najlepiej pozwolić włosom 
wyschnąć na słońcu. Ciepło zinten-
syfikuje działanie soku z cytryną.

Źródło: Kobieta po 30

Otyłych przybywa z roku na rok. 
Inaczej niż w przypadku tradycyj-
nych epidemii na zbędne kilogra-
my najczęściej pracujemy sami. Nie 
pomoże dieta cud, bo nierozsądne 
odchudzanie nie tylko gwarantuje 
efekt jo-jo, ale może prowadzić do 
poważnych chorób.

Szkoda, że nie wszyscy wiedzą, co 
dzieje się w organizmach ludzi oty-
łych. Przede wszystkim serce pra-
cuje z coraz większym trudem, ko-
mórki łakną więcej insuliny, narządy 
wewnętrzne otacza coraz grubsza 
tkanka tłuszczowa, a ciśnienie krwi 
w naczyniach wzrasta. Nadmier-
na tusza odbiera radość życia i jest 
przyczyną wielu chorób: układu krą-
żenia, oddechowego, cukrzycy typu 
II, nadciśnienia tętniczego, niektó-
rych nowotworów.

Winowajcą mogą być geny, hormo-
ny i neuroprzekaźniki – substancje 
odpowiadające za procesy zacho-
dzące w mózgu. To one mają wpływ 
na powstawanie uczucia głodu 
i sytości oraz szybkość przemiany 
materii. Osoby otyłe mają spowol-
nioną przemianę materii, wykazują 
niskie procesy oksydacji tłuszczu 
oraz niski poziom leptyny w surowi-
cy. Leptyna wysyła do mózgu infor-
mację, że jesteśmy najedzeni. Gdy 
już osiągniemy właściwy dla siebie 
poziom tkanki tłuszczowej, leptyna ( 
przynajmniej teoretycznie) wydziela 
się obficiej i szybciej, dzięki czemu 
szybciej czujemy się syci. Problem 
pojawia się, gdy wydzielanie leptyny 
jest zaburzone albo gdy recepto-
ry odbierające sygnały o poziomie 
tego hormonu tracą wrażliwość. Do-
datkowo po przekroczeniu pewnej 
granicy ilości tłuszczu wrażliwość 
na leptynę spada i coraz trudniej za-
spokoić nam głód. Co więcej, poziom 

leptyny spada w czasie odchudzania, 
o czym niewiele osób wie. Niedobór 
leptyny powoduje zaś pobudzenie 
tych obszarów mózgu, które odpo-
wiadają za reakcje na kolor i zapach 
jedzenia. 

Jemy za dużo. O naszą codzienną die-
tę zadbał przemysł spożywczy, który 
wybiela mąkę, oczyszcza ryż, smaży 
w głębokim tłuszczu i niemalże do 
wszystkiego dodaje rafinowany cu-
kier; jednym słowem – zwiększa kalo-
ryczność jedzenia.

Jemy za tłusto i za słodko. Zazwy-
czaj naszym wrogiem jest duża ilość 
tłuszczu i cukru w diecie (a do tego 
brak odpowiedniego wysiłku fizycz-
nego). To najbardziej skuteczna 
mikstura potęgująca proces tycia. 
Cukier, aktywując insulinę, wyzwala 
wszystkie niezbędne reakcje meta-
boliczne, by skutecznie zmagazyno-
wać spożyty tłuszcz w komórkach. 
Zgubne zatem jest popijanie tłustych 
potraw słodkimi napojami, a także 
częste sięganie po słodycze. Mamy 
fruktozowy problem. 

Jemy za często. Wiele osób pomija 
śniadania, za to pojada często mię-
dzy posiłkami i objada się wieczorem. 
Jedzenie wysokoenergetycznych po-
traw przed snem powoduje, że wsta-
jemy z wrażeniem pełnego żołądka 
i nie mamy apetytu na poranny posi-
łek. Wydłużająca się przerwa pomię-
dzy ostatnim posiłkiem wieczornym 
a pierwszym porannym powoduje 
zwiększenie procentowej zawartości 
tkanki tłuszczowej oraz spowolnienie 
metabolizmu. Jest to spowodowane 
próbami oszczędzenia przez nasz 
organizm energii. Tak więc jedzenie 
2-3 posiłków (śniadanie, obiad i lekka 
kolacja) dziennie wpływa korzystniej 
niż 6-8 posiłków.

Diety odchudzające są objętościowo 
mniejsze niż zwykle zjadane posiłki. 
Ale nasz organizm nie wie, że usiłu-
jemy z wielką determinacją i samoza-
parciem zrzucić kilka kilogramów i re-
aguje tak, jakbyśmy głodowali, więc 
przestawia się na tryb „głodowy”. 
Oznacza to, że przemiana materii 
ulega spowolnieniu, więc zużywamy 
mniej energii, czyli spalmy mniej ka-
lorii. Złą nowiną jest, że tempo prze-
miany materii może pozostać spo-
wolnione jeszcze przez kilka miesięcy 
po powrocie do normalnego sposobu 
odżywiania. Tłumaczy to fakt, dlacze-
go po diecie-cud bardzo łatwo odzy-
skać utracone kilogramy.

Rozwiązaniem problemu nadwagi 
nie jest głodzenie się, ale prowadze-
nie zdrowego trybu życia. Połączenie 
diety niskotłuszczowej z ćwiczeniami 
fizycznymi utrzymuje przemianę ma-
terii na wysokim poziomie i pozwala 
osiągnąć trwały efekt odchudzania.

Po pierwsze spokój i relaks... Zdarza 
się, że nadmierny stres i problemy 
emocjonalne są przyczyną nadwagi. 

Jedzenie może stać się rekompensatą 
dla kłopotów i problemów codzien-
nego dnia. Należy jeść posiłek wolno 
i dobrze przeżuwać. 

Przede wszystkim należy raz na za-
wsze pożegnać przekąski. Zasto-
sowanie tej zasady sprawi, że dwie 
trzecie osób z nadwagą wróci do pra-
widłowej masy ciała.

Jeść 2-3 posiłki dziennie. Porządne 
śniadanie, umiarkowany obiad i lek-
kostrawną kolację (bądź zrezygnuj 
z kolacji). Wieczorem sięgaj po owoce 
lub warzywa.

Pić wodę. Około dwa litry wody nie-
gazowanej dziennie, a oczyścisz or-
ganizm z toksyn i… wypełnisz żołą-
dek, przez co uczucie głodu znacznie 
się zmniejszy. Nie pij wody w trakcie 
posiłków, bo w ten sposób wydłużysz 
trawienie! Nie pij napojów gazowa-
nych, soków czy kawy, bo potęgują 
uczucie głodu i wypaczają apetyt. 
Napoje słodzone są przyczyną przy-
bierania na wadze. W ciągu minuty 
spożywasz więcej kalorii, pijąc sok, 

niż jedząc jabłko! Używaj mniej tłusz-
czu i zrezygnuj z pokarmów o wyso-
kiej zawartości cukru.

Spożywać potrawy bogate w błonnik. 
Dodatkowe 14 g błonnika dziennie 
prowadzi do 10 proc. spadku spoży-
cia kalorii oraz utraty masy ciała o 1,9 
kg w ciągu 3,8 miesiąca. Szklanka 
ugotowanej soczewicy dostarcza 15 
mg błonnika, a pięć kromek pełno-
ziarnistego pieczywa ma tyle samo 
błonnika co 40 kromek białego. Po-
marańcza ma tyle błonnika co pięć 
szklanek soku pomarańczowego.

Choć to trudne, należy zrezygnować 
z pikantnych przypraw i soli. Pikantne 
przyprawy, takie jak chilli, pieprz czar-
ny, wzmagają apetyt, a sól zatrzymuje 
wodę w organizmie.

Odchudzanie to nie tylko dieta, ale tak-
że ćwiczenia. Poświęć co najmniej 45 
minut dziennie na wysiłkowe ćwicze-
nia fizyczne, które sprawiają ci przy-
jemność. Skorzystaj z porady lekarza 
i psychologa, jeżeli jest to potrzebne.

GA

Co zrobić z otyłością?
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Pokrzywdzony przelał pieniądze na konto 
podane na stronie internetowej, a rzekomy 
opiekun nakłonił go do zainstalowania au-
tomatycznego programu do inwestowania, 
w którym mógł śledzić zyski. W efekcie oszust 
uzyskał kod autoryzacyjny do transakcji i wy-
płacił z konta lęborczanina pieniądze.

Zaczęło się od tego, że 68-latka zainteresował 
artykuł w internecie o znanych osobach, które 
zarabiają inwestując w kryptowaluty. W arty-
kule był link przekierowujący do strony firmy 
zajmującej się tego rodzaju inwestycjami. Męż-
czyzna wszedł w ten link i podał swoje dane 
kontaktowe. Jeszcze tego dnia skontaktowała 
się z nim kobieta podająca się za pracownika 
firmy mówiąc aby zapoznał się z zasadami in-
westycji i informując, że skontaktuje się z nim 
tzw. opiekun. Pokrzywdzony  przelał pieniądze 
na konto podane na stronie internetowej, a rze-
komy opiekun nakłonił go do zainstalowania 
automatycznego programu do inwestowania, 
w którym mógł śledzić zyski. Po pewnym cza-
sie „opiekun” powiadomił go, że już chce zrobić 
wypłatę pieniędzy z jego konta, przelać je na 
jego drugie konto w innym banku, ale trzeba 
jeszcze zainstalować w komputerze program, 
który ułatwi tę czynność.

W efekcie oszust uzyskał kod autoryzacyj-
ny do transakcji i wypłacił z konta lęborcza-

nina pieniądze.
Policjanci ostrzegają i apelują o to by za-

chować ostrożność i rozsądek przy takich 
transakcjach. Musimy pamiętać, że możliwość 
szybkiego zysku jest najczęściej obarczona wy-
sokim ryzykiem.

Wyłudzeń dokonują osoby podające się za 
tzw. brokerów inwestycyjnych, które ogłasza-
ją swoje usługi za pomocą reklam w mediach 
społecznościowych, serwisach internetowych 
czy w aplikacjach mobilnych. Dla uwiarygod-
nienia treści wykorzystują wizerunek przecięt-

nego Kowalskiego, który szybko się wzbogacił, 
albo tak jak w tym przypadku znanych osób.

Dlatego jeśli natrafimy na artykuł albo za-
dzwoni do nas osoba podająca się za pra-
cownika firmy inwestycyjnej i będzie mówiła 
o możliwości szybkiego i łatwego zysku, a tym 
bardziej będzie nakłaniała do zainstalowania 
aplikacji ułatwiającej kupno i sprzedaż kryp-
towaluty, zachowajmy ostrożność. Zanim 
zaczniemy inwestować sprawdźmy wiary-
godność firmy i dokładnie zapoznajmy się ze 
wszystkimi zasadami inwestycji.

Uwaga na oszustwa na 
kryptowaluty

Lęborscy policjanci zajmują się sprawą oszustwa na kryptowaluty w wyniku którego z konta miesz-
kańca Lęborka zniknęła pokaźna suma pieniędzy.

Wyróżnienie 
dla Gospodyń 
z Mostów
Koło Gospodyń Wiejskich z Mostów w gminie Nowa Wieś Lęborska uczest-
niczy w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” głównie 
promującym lokalne i nieco już zapomniane smaki polskiej kuchni.

W pierwszym etapie, w „Konkursie Artystycznym” Koło zajęło drugie 
miejsce oraz 10 miejsce w Konkursie Kulinarnym. Z kolei w niedawno 
przeprowadzonym półfinale wojewódzkim imprezy, gospodynie z Mo-
stów, otrzymały wyróżnienie w kategorii „Konkurs Artystyczny”.

Warto dodać, że podczas eliminacji do półfinału osobisty suk-
ces osiągnęła pani Iwona Chmaj, plasując się na czwartym miejscu 
w rankingu Wyborów Miss Wdzięku 45+, a Koło zajęło również 12 
miejsce w kategorii konkursowej „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa 
– opowiedz swoją historię”.

Wielki finał imprezy, której celem jest szerzenie dziedzictwa kuli-
narnego, odbędzie się jesienią, 25 września br. na błoniach Stadionu 
Narodowego w Warszawie. Gospodyniom Z Mostów życzymy powo-
dzenia w finale.

Z pierwszym z nich - MKS 
Władysławowo Pogoń spotkała 
się w minioną sobotę 7 sierpnia. 
Niestety w inauguracyjnym meczu 
w Lęborku z MKS-em Władysławo-
wo górą byli goście. Wygrali  2:1. 
Zmiany kadrowe w letniej przerwie 
było widać na boisku. 
Letnia przerwa obfitowała w zmia-
ny szczególnie na polu transferów. 
Z gry zrezygnowało z równych 
powodów czterech graczy: Prze-
mysław Kostuch, Artur Formela, 
Wojciech Dobek i Patryk Labuda. 
W ich miejsce pojawili się nowi, 
często młodsi gracze: Szymon 
Pawlik , Damian Wojda , Adrian 
Raulin, Damian Formela, Tycjan 
Smolak i doświadczony bramkarz 
Marcin Petrus (do drużyny dołączy 
nieco później). Dokonano też 
dwóch transferów definitywnych 
zawodników będących wcze-
śniej na wypożyczeniach: Błażeja 
Siłkowskiego z Wigier Suwałki 
i Pawła Pióra z Cartusii Kartuzy. 

- Największym naszym zmartwie-
niem w ostatnich tygodniach była 
niewiadoma po ruchach kadrowych 
– mówił dwa dni przed startem 
sezonu trener Waldemar Walkusz. - 
Latem odeszła czwórka znaczących 
zawodników, podstawowych, którzy 
w dużej mierze często decydowali 

o wynikach poszczególnych spo-
tkań. Pozyskaliśmy w ich miejsce 
kilku młodszych zawodników, 
którym jeszcze brakuje doświad-
czenia, ale z drugiej strony są oni 
głodni piłki i będą chcieli potwier-
dzić swoją przydatność do zespołu. 
Przeprowadzenie tych transferów 
wymagało kawału ciężkiej pracy. 
Po raz pierwszy w kadrze mamy 
trzech bramkarzy. Ta pozycja od lat 
w Pogoni była trudna do obsa-
dzenia. Przez długi okres graliśmy 
jednym bramkarzem, często nie 
było drugiego na ławce. Patryk 
Labuda w ostatniej chwili postawił 
nas przed faktem dokonanym od-
chodząc z Pogoni. To była newral-
giczna decyzja, bo na tej pozycji 
wreszcie był komfort. 
Pogoń w okresie przygotowaw-
czym rozegrała 6 gier kontrolnych. 

Wyniki poniżej: 
Pogoń - Radunia II Stężyca 3:1 
Pogoń – GKS Przodkowo 0:2 
Pogoń Lębork - KS Chwaszczyno 
4:0 
Stolem Gniewino – Pogoń 0:0 
Pogoń – Skotawia Dębnica Kasz. 
1:2 
Wikęd Luzino – Pogoń 5:0 

- Okres przygotowawczy w tym 
roku był najtrudniejszy ze wszyst-

kich od kiedy prowadzę zespoły, 
obojętnie jakie. Po pierwsze bar-
dzo długo trwał sezon, do końca 
czerwca praktycznie. Trzeba było 
dać przynajmniej 10 dni wolnego 
zawodnikom żeby odpoczęli, tre-
ningi wznowiliśmy 12 lipca. Przez 
ten okres to teraz, jak to latem 
bywa, nie zawsze wszyscy zawod-
nicy byli do dyspozycji. Lekiem na 
to miały być gry kontrolne i udało 
się ich rozegrać aż sześć. Wiem, że 
większość zespołów rozegrała po 
trzy, góra cztery sparingi. Prze-
ciwnicy byli różnej klasy, ale nie 
chodziło o to aby wyniki śrubować 
czy szukać wymagających prze-
ciwników, ale o to aby zawodnicy 
mogli zaliczyć solidną jednostkę 
treningową. Podsumowując gry 
kontrolne: w niektórych całkiem 
fajnie się prezentowaliśmy, a w in-
nych, jak chociażby z Dębnicą 
Kaszubską gdzie graliśmy dzień po 
dniu bo wcześniej ze Stolemem był 
mecz, to zmęczenie było widocz-
ne. Nie ma innego wyjścia. Dużo 
zawodników pracuje, młodzież też 
pracuje sezonowo, inni mają pew-
nie podobnie. Jak wystartuje liga 
będziemy się zgrywać, nadrabiać 
przygotowania, choć po tej krótkiej 
przerwie za dużo wypracowanej 
wcześniej formy nie stracili – tak 
ocenił gry kontrole trener Walkusz. 

W sezonie 2021/2022 rozgrywki 
IV ligi kolejny raz zostały podzie-
lone na dwie rundy. Taki system 
rozgrywek ma być odporny na 
ewentualne zawieszenie rozgrywek 
z powodu pandemii koronawirusa. 
21 zespołów w rundzie zasadni-
czej zagra po jednym spotkaniu, 
następnie pierwsze 10 zespołów 
zagra w Grupie Mistrzowskiej, 
pozostałe w Grupie Spadkowej. 
W poprzednim sezonie taki system 
rozgrywek spowodował, że emocje 
były do samego końca w obu gru-
pach, a „mecze o wszystko” były 
w każdej kolejce. 
Trenerzy mają plan dla drużyny 

Pogoni na ten sezon: minimum 
- zakwalifikowanie się do Grupy 
Mistrzowskiej. Sukcesem będzie 
rozwój młodych zawodników 
i punktowanie w programie Pro 
Junior System. W zeszłym sezonie 
Pogoń zajęła 3. miejsce w tej 
klasyfikacji. 
- Zrobimy wszystko by kibice 
byli zadowoleni, bo wtedy my też 
będziemy zadowoleni – deklaru-
je trener Walkusz. - Zapraszam 
wszystkich na stadion, warto nam 
kibicować, dopingować, zrobimy 
wszystko by radości przy Kuso-
cińskiego było w tym sezonie jak 
najwięcej. 

pogoń Lębork seniorzy przeD nowym sezonem
przed drużyną seniorów pogoni Lębork kolejny piłkarski sezon. poprzedni był całkiem dobry,  
drużyna zajęła 6. lokatę na 20 drużyn. w tym sezonie w iV lidze zagra aż 21 zespołów. 
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Policja przypomina, że w strefie zamiesz-
kania obowiązują specjalne zasady ruchu 
drogowego, czyli:
- prędkość ograniczona jest do 20 km/h,
- pieszy może korzystać z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
Należy tu jednak zaznaczyć, że obecność 
w strefie zamieszkania pieszych, poru-
szających się po jezdni, nie zwalnia ich 
z obowiązku zachowania ostrożności oraz 
upewnienia się, co do możliwości wejścia 
na jezdnię. Jednak to kierujący pojazdem 
musi wykazać się zwiększoną czujnością.
- wyjeżdżając ze strefy, jesteś włączającym 
się do ruchu,
- postój dopuszczalny jest tylko w miejscu 
do tego wyznaczonym. Przez takie miejsce 
należy rozumieć miejsce lub pas parkingo-

wy oznaczony znakiem D-18. Naruszenie 
tego przepisu może skutkować mandatem 
w wysokości 100 zł i jednym punktem 
karnym.
W Lęborku strefy zamieszkania wydzielone 
są na następujących ulicach: Reja, Orzesz-
kowej, Długosza, Młynarskiej, Waryńskiego, 
Solnej, Przyzamcze, Gdańskiej, Przymurnej, 
Plac Pokoju, Jagiellońskiej, Czołgistów, 
Staromiejskiej, Batalionów Chłopskich, 
Osiedle Sportowa, Słowackiego – Tesco, 
Wojska Polskiego – osiedle, Obrońców 
Wybrzeża – osiedle wojskowe, Wysockiego, 
Bieszki, Emilii Plater – przedszkole.
Celem wzmożonych działań mundurowych 
z lęborskiej drogówki jest ułatwienie ruchu 
pieszych i pojazdów na drodze oraz zmini-
malizowanie ryzyka kolizji lub wypadku. 

zwróć uwagę, gDzie parkujesz!
policjanci wydziału ruchu Drogowego lęborskiej komendy przeprowadzają wzmożone 
kontrole miejsc, w których obowiązuje strefa zamieszkania. mundurowi przy współ-
pracy z funkcjonariuszami straży miejskiej szczególną uwagę zwracają na to, jak 
kierowcy parkują swoje pojazdy na obszarach, których wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednio znakami: D-40 i D-41.
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Organizatorem imprezy byli: Eligiusz Gro-
tha – „LIGO” – Organizacja Imprez Spor-
towych, przy wsparciu Ryszarda Mataka 
– Sołtysa Łebienia i Krzysztofa Pruszaka, dy-
rektora GOK w Nowej Wsi Lęborskiej oraz 
sponsorów. Zmagania siłaczy to element ro-
dzinnego festynu, jakie cyklicznie odbywają 
się w Łebieniu. Bezapelacyjnym zwycięzcą 
w kategorii open II edycji Pucharu Polski 
Północnej w przewracaniu 400 kg opony 

okazał się Bartłomiej Tarapata, wygrywając 
również zmagania w kategorii do 125 kg. 
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach 
wagowych przedstawiała się następująco:
W kategorii do 105 kg wystartowało 13 za-
wodników.

Miejsce I zajął Marek Wrzeszcz z Ro-•	
kietnicy uzyskując czas 40,45 s.

Miejsce II Jakub Kolenda (Biskupiec) •	
z wynikiem 42,63 s.

Miejsce III Błażej Łodo (Gierałtowice) •	
z wynikiem 49,77 s.
W kategorii do 125 kg

Miejsce I zajął Bartłomiej Tarapata - •	
Zawodnik Strongman, z wynikiem o 4 sek. 
lepszym, niż w poprzednim roku, uzyskując 
czas 33,69 s.

Miejsce II Michał Kandurski z Gdy-•	
ni, który przewrócił oponę 7 razy w czasie 
1.48,54 s.

Miejsce III reprezentant Gdańska Kamil •	
Piór, przewracając oponę 4 razy w czasie 59,00 s.
Kategoria +125 kg

Miejsce I Marcin Schabowski - Trener •	
Personalny z Gdańska, który uzyskał czas 
38,50 s. (Uczestnik „Arnold Classic”, zwy-
cięzca turnieju „Tytan 2019”)

Miejsce II zajął Paweł Piskorz z Olszty-•	
na z czasem 39,03 s. (Mistrz Polski w przecią-
ganiu ciągnika, trójboista).

Miejsce III Dariusz Wejer (Borzytu-•	
chom), który uzyskał czas 39,54 s.

Najmłodszym zawodnikiem turnieju był 
Adrian Wojtczak z Gdańska, najstarszym 
zawodnikiem okazał się Mirosław Kra-
mek z Wrześcia. Najlepszym zawodnikiem 
powiatu Lęborskiego okazał się Dominik 
Klawikowski. Puchar dla tego zawodnika 
ufundowała Alicja Zajączkowska - Starosta 
Lęborski. Dla zwycięzcy w kategorii open 
puchar ufundował Witold Namyślak – Bur-
mistrz Miasta Lęborka. Puchary, medale 
i nagrody wręczali również: Marian Borek 
– radny powiatowy, przewodniczący Powia-
towej Rady Sportu, i Ryszard Matak – Sołtys 
Łebienia oraz przedsiębiorcy – sponsorzy.

Amatorzy sportów siłowych, po raz kolejny 
będą mogli oglądać zmagania siłaczy pod-
czas turnieju „Mocarz dożynkowy”, który 
odbędzie się podczas XXI Dożynek Powiato-
wych, 12 września br. o godz. 19:00, na sta-
dionie „Leśnika” w Cewicach.

Pokonali oponę popisowo
Bartłomiej Tarapata – zawodnik Strongman zwyciężył w kategorii open II Pucharu Polski Północnej w przewracaniu 400 kg opony, 
który odbył się na terenach sportowo-rekreacyjnych w Łebieniu. Najlepszym zawodnikiem imprezy z terenu powiatu Lęborskiego 
został Dominik Klawikowski. Najlepszemu siłaczowi powiatu puchar i nagrodę wręczyła Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski.


