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Odurzony 31-latek groził maczetą 
Interweniowali kontrterroryści

Do groźnego zdarzenia doszło 6.12.2021r. w Lęborku. 31-latek będący najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, groził miesz-
kańcom budynku pozbawieniem życia. Posługiwał się przy tym maczetą. Policyjne negocjacje i interwencja funkcjonariuszy Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Gdańsku skutkowały zatrzymaniem agresywnego mężczyzny.

W poniedziałek 6 grudnia przed godziną 18:00 dy-
żurny lęborskiej Policji otrzymał zgłoszenie o 31-letnim 
mężczyźnie, który silnie pobudzony, prawdopodobnie 
na wskutek zażycia środków odurzających, biega po 
klatce schodowej z maczetą, grożąc mieszkańcom bu-
dynku pozbawieniem życia.

Policjanci ustalili, że żaden z mieszkańców budynku 
nie został poszkodowany, a agresywny mężczyzna zaba-
rykadował się z niebezpiecznym narzędziem na strychu. 
Silnie pobudzony 31-latek nie reagował na polecenia 
mundurowych do opuszczenia swojej kryjówki i po-
rzucenia maczety. Jego agresja narastała. W pewnym 
momencie wychylił się przez okno, krzycząc i wyma-
chując maczetą. Do pomocy policjantom zadyspono-
wane zostały kolejne patrole będące w służbie. Mun-
durowi odgrodzili teren przyległy do budynku taśmą 
policyjną i ustalili możliwą drogę ucieczki mężczyzny 
oraz ewakuowali lokatorów z mieszkania znajdującego 
się bezpośrednio pod strychem. Dbali również o to by 
pozostali mieszkańcy nie opuszczali w tym czasie swo-
ich mieszkań. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Gdańsku wysłał na miejsce zespół negocjatorów po-
licyjnych, którzy przez około 2 godziny prowadzili z 31-
latkiem rozmowy, nie dopuszczając również do tego by 
sam się okaleczył. Mężczyzna rzucał  przedmiotami, ja-
kie miał pod ręką. W trakcie negocjacji policjanci cały 
czas utrzymywali kontakt słowny i wizualny z agreso-
rem. Rozmowy doprowadziły do tego, że w pewnym 
stopniu mundurowi zyskali zaufanie 31-latka, który 
wszedł z nimi w  dialog. Działania negocjatorów były 
prowadzone do czasu przybycia policjantów z Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 
KWP w Gdańsku, którzy siłowo weszli na strych, gdzie 
obezwładnili mężczyznę. 31-latek został przewieziony 
do szpitala, skąd po badaniu lekarskim trafił do poli-
cyjnej celi.

Śledczy zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody, 
w tym maczetę, którą posługiwał się zatrzymany. Nie-
wykluczone, że wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty 
narażenia innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za-
trzymanemu grozi kara 3 lat pozbawienia wolności.

Telefon od świadka uratował 
bezdomnego 46-latka
Niska temperatura powietrza i trudne warunki atmosferyczne w okresie zimowym mogą stanowić poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia. Na tragiczne skutki wychłodzenia organizmu najbardziej narażone są osoby 
bezdomne, nieporadne życiowo lub znajdujące się w stanie nietrzeźwości. Dzięki zgłoszeniu świadka, lęborscy 
policjanci nie dopuścili do wyziębienia organizmu nietrzeźwego bezdomnego mężczyzny.

Dzięki otrzymanemu w sobotę, 
4 grudnia, zgłoszeniu mundurowi 
z lęborskiej patrolówki nie dopuścili do 
wychłodzenia organizmu nietrzeźwego 
mężczyzny. Jak się okazało była to oso-
ba bezdomna, leżąca na schodach przy 
wejściu do jednego z budynków. Stan 
upojenia alkoholowego w jakim znajdo-
wał się 46-latek i niska temperatura po-
wietrza, stanowiły duże zagrożenie dla 
jego zdrowia i życia. Policjanci podjęli 
decyzję o doprowadzeniu go po uprzed-
nim badaniu lekarskim do komendy, 
w celu wytrzeźwienia. Po wytrzeźwie-
niu mężczyzna został poinformowany 
o miejscach, w których może uzyskać 
bezpieczne schronienie przed zimnem.

Pamiętajmy, że osoby nietrzeźwe, 
przebywające przez dłuższy czas na 
dworze w minusowych temperaturach 
są szczególnie narażone na wyziębienie 
organizmu. Jeśli więc widzimy kogoś 
takiego, nie wahajmy się zadzwonić na 
policję. W ten sposób możemy urato-
wać czyjeś życie.

Nowy komeNdaNt w lęborskiej 
jedNostce Policji
w dniu 10.12.2021 mł. insp. tomasz majkowski został powołany na stanowisko 
komendanta Powiatowego Policji w lęborku. Ze sztandarem lęborskiego garnizonu 
uroczyście pożegnał się nadkom. mariusz mejer, który przejmie dowodzenie komen-
dą miejską Policji w słupsku. komendant wojewódzki Policji w Gdańsku osobiście 
wręczył wymienionym funkcjonariuszom rozkazy personalne.

Dnia 10.12.2021r. w Komendzie Powiatowej 
Policji w Lęborku odbyła się podwójna uro-
czystość. Policjanci oraz włodarze powiatu 
i miasta Lęborka pożegnali dotychczaso-

wego Komendanta Powiatowego Policji 
w Lęborku, nadkom. Mariusza Mejera, 
który obejmie stanowisko Komendanta 
Miejskiego Policji w Słupsku i przywitali 
mł. insp. Tomasza Majkowskiego, mianowa-
nego z dniem dzisiejszym na stanowisko 
Komendanta lęborskiej jednostki Policji.
Ceremonii pożegnania dotychczasowe-
go i wprowadzenia nowo mianowanego 
Komendanta dokonał Komendant Woje-
wódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Andrzej 
Łapiński, wręczając wymienionym funkcjo-
nariuszom rozkazy personalne. W uro-
czystości uczestniczyli Starosta Powiatu 
Lęborskiego, Pani Alicja Zajączkowska 
oraz Burmistrz Miasta Lęborka, Pan Witold 
Namyślak.
Mł. insp. Tomasz Majkowski służbę w Po-
licji rozpoczął w 1995 roku, przechodząc 
różne jej etapy. W swojej karierze zawo-
dowej pracował w wydziale kryminalnym, 
a od 2009 roku piastował funkcję I Zastęp-
cy Komendanta Miejskiego Policji w Słup-
sku. Od października br. pełnił obowiązki 
Komendanta słupskiej jednostki.
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Uwaga na oszustów! Sposoby uzyskania 
dostępu do cudzych oszczędności

Policjanci otrzymują wiele zgłoszeń i sygnałów o próbach oszustw m.in. metodą „na pracownika banku, poczty i policjanta”. Przestępcy modyfi-
kują sposób swojego działania, ale w każdym przypadku chodzi o to, żeby „wyczyścić” czyjeś konto z oszczędności.

Celem oszustów jest uzyskanie dostępu do konta 
bankowego swojej ofiary i kradzież zgromadzonych 
tam pieniędzy. Jeden ze sposobów działania przestęp-
ców przedstawia się następująco: dzwoniący oszust 
podaje się za pracownika poczty i prosi swojego roz-
mówcę o potwierdzenie danych osobowych i adreso-
wych oraz wskazanie banku w jakim ma konto. Po 
chwili dzwoni telefon od innej osoby, podającej się za 
policjanta, która twierdzi, że w danym banku nastąpi-
ła próba włamania na konto i trzeba je zabezpieczyć. 
Mówi, że policja i bank prowadzą wspólną akcję i za 
chwilę zadzwoni specjalista z departamentu bezpie-
czeństwa banku, który poprosi o dane dostępowe do 
konta.
Poniżej inne sposoby stosowane przez oszustów:
„na pracownika banku” 
Dzwoniący oszust podaje się za konsultanta banko-

wego i informuje o niepokojących transferach pie-
niężnych na koncie ofiary. Aby zapobiec rzekomej 
kradzieży pieniędzy „konsultant” nakłania rozmówcę 
aby zainstalował aplikację, która umożliwia mu zdal-
ne wykonywanie działań na smartfonie. W ten sposób 
uzyskuje pełny dostęp do telefonu i tym samym konta 
bankowego, z którego następnie dokonuje przelewu 

- kradzieży pieniędzy. Pod koniec rozmowy sprawca 
wskazuje, aby usunąć z telefonu wskazane przez niego 
aplikacje. Pamiętajmy! Pracownicy banku nigdy nie 
żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani 
tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS, jak i nie po-
lecają instalowania żadnych aplikacji, z której mogą 
wykonywać ruchy na koncie klienta. Funkcjonariusze 
policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie. NIGDY nie informują 
osób postronnych o podejmowanych działaniach, 
a szczególnie o tajnych akcjach. NIGDY też nie pro-
szą o przelew czy wypłatę pieniędzy.
,,na pocztę głosową''
To dość nowa metoda. Przestępcy podszywają się 

pod operatora telekomunikacyjnego, wysyłają wiado-
mość sms z informacją o nagranej wiadomości głoso-
wej. W wiadomości odczytamy, że aby ją odsłuchać, 
wystarczy kliknąć załączony link. Ta czynność spowo-
duje ściągnięcie na telefon złośliwego oprogramowania, 
za pomocą którego przestępcy wyprowadza pieniądze 
z naszego rachunku bankowego. Dodatkowo mając do 
niego dostęp, mogą zaciągnąć kredyty. Numer, z które-
go przychodzą wiadomości należy najczęściej do osoby, 
która nie wie o tym, że posłużyli się nim przestępcy.

„na PGE”
Ofiara otrzymuje wiadomość SMS o treści ,,na 

dzień (data) zaplanowano odłączenie energii elek-
trycznej! Prosimy o uregulowanie należności 3,46 zł, 
https://…….Pod żadnym pozorem nie należy klikać 
w podany link, a jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się 
z biurem obsługi klienta twojego dostawcy energii.
,,na kryptowaluty”
Inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex, 

co do zasady są legalne. Jednakże, zanim zaczniemy 
inwestować, warto zapoznać się ze wszystkim zasa-
dami, jakie dotyczą tego typu działalności. Rzekome 
ułatwienia w inwestowaniu na tych rynkach wykorzy-
stują przestępcy, którzy oferuję pośrednictwo w takich 
inwestycjach. Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygod-
nienia treści w reklamach wykorzystywane są wize-
runki „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał 
dzięki współpracy z „pośrednikiem”, lub wizerunek 
powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób, (spor-
towców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) 
bez ich wiedzy i zgody, a przekaz jest zmanipulowany. 
Obietnica inwestowania jest nieprawdziwa i zazwyczaj 
kończy się utratą pieniędzy. Nie ulegaj presji, nie daj  
skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj 
pod wpływem chwili. Przy tego typu przestępstwach 
straty są zazwyczaj wysokie.
„na olx”
Osoba sprzedająca na aukcji np. olx przedmiot 

otrzymuje wiadomość od oszusta, który rzekomo 
jest zainteresowany jego zakupem. Oszust proponuje 
płatność przy wykorzystaniu nowej usługi, często in-
formuje sprzedającego, że już wpłacił pieniądze i aby 
je odebrać, sprzedający musi kliknąć nadesłany link.
„na blika”
Inną metodą, jaką posługują się przestępcy, to 

oszustwo na tzw. „blika”. Sprawcy włamują się na 
profil portalu społecznościowego i podszywając się 
pod jego właściciela, wysyłają do znajomych prośbę 
o szybką pożyczkę za pomocą kodu blik. Jeżeli otrzy-
masz podobną wiadomość, najbezpieczniej będzie, 
jeżeli skontaktujesz się np. telefonicznie z jej nadawcą 
i potwierdzisz jej autentyczność.
„na policjanta”
Sposób działania przestępców podających się za 

wnuczka czy innego członka rodziny jest już na tyle 
znany, że zdecydowana większość seniorów wykazuje 
się czujnością i nie daje się okraść, a o próbie oszu-
stwa powiadamia policję. Oszuści jednak modyfikują 
swoje metody działania. Sprawcy wykorzystują zaufa-

nie społeczeństwa do policji i podają się za munduro-
wych. Przestępcy, dzwoniąc do swoich ofiar, podszy-
wają się pod pracowników poczty i zdobywają adres. 
Następnie dzwoni fałszywy policjant i prosi o pienią-
dze, które mają pomóc w zatrzymaniu sprawców. Pie-
niądze mają być pozostawione we wskazanym miej-
scu lub przekazane fałszywemu funkcjonariuszowi, 
który ma je zabezpieczyć.
„na amerykańskiego żołnierza, lekarza, inżyniera”
Oszustwo na żołnierza, lekarza, budowniczego mo-

stów w dalekich krajach jest jedną z form tego pro-
cederu i nie jest czymś nowym. Zawierając nowe 
znajomości, należy być ostrożnym w szczególności, 
gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od 
nas wpłacania pieniędzy lub przekazywania innych 
korzyści. Pamiętajmy, że oszuści podczas korespon-
dencji czy rozmów telefonicznych grają na emocjach. 
Wykorzystują litość, strach, lęk – wszystko po to, aby 
zmanipulować potencjalną ofiarę, zdobyć informacje 
o posiadanych oszczędnościach oraz doprowadzić do 
przekazania tych. Proces „urabiania” – zdobywania 
zaufania ofiary może trwać wiele miesięcy.
Jak nie dać się oszukać?
Otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystaj z lin-

ków, na stronę sklepu wejdź, wpisując adres w oknie 
przeglądarki. Można w ten sposób uniknąć stron 
podszywających się pod legalnie działające sklepy.
Odwiedzając stronę swojego banku, sprawdź, czy 

w pasku przeglądarki widnieje symbol zamkniętej 
kłódki. Tylko wtedy masz pewność, że połączenie 
jest bezpieczne.
Nie otwieraj podejrzanych wiadomości SMS z lin-

kami, które pozwolą oszustom przejąć twój kom-
puter, czy telefon, a tym samym zdobyć dostęp do 
rachunku bankowego.
Kupując przez internet, kieruj się ograniczonym 

zaufaniem do sprzedającego i sprawdź jego rzetel-
ność. Zapoznaj się z opiniami o sprzedającym.
Używaj do zakupów tylko komputera domowe-

go i zachowuj całą korespondencję ze sprzedaw-
cą. W razie oszustwa pozwoli to Policji szybko go 
ująć.
Przy odbiorze przesyłki sprawdź jej zawartość 

w obecności kuriera.
Jeśli, pomimo zachowania zasad ostrożności, do-

staniesz zamiast zamówionego produktu puste 
pudełko, natychmiast zadzwoń na Policję. Wtedy 
zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta 
paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

mikołajki w Środowiskowym domu samoPomocy „lwiątko”
Z okazji mikołajek podopiecznych i pracowników Środowiskowego domu samopomocy  „lwiątko” w lęborku odwie-
dzili włodarze lęborka.
Okazja do odwiedzin była 
szczególna - Mikołajki oraz 
promocja nowego kalenda-
rza miasta Lęborka na rok 
2022 z Wieżą Ciśnień w roli 
głównej. 
Już ponad rok cieszymy się 
nową atrakcją turystyczną 
Lęborka, jaką jest Wieża 
Ciśnień. Kto jeszcze nie od-
wiedzili platformy widoko-
wej i muzealnej wystawy, to 
zachęcamy, bo warto. 
Każdy z uczestników 
mikołajkowego spotkania 

otrzymał kalendarz, z kolei 
goście z ratusza, podobnie 
jak wcześniej gospodarze 
domu, musieli sami wyko-
nać mikołajkową ozdobę na 
wyjątkową choinkę.
Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Lwiątko” przy 
ul. Kossaka jest placówką 
dzienną, która powstała 
jako pomoc instytucjonalna 
dla dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną oraz zaburzeniami 
psychicznymi.

Nekrologi 
 Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Rozmowy włodarzy o połączeniu S6 
z ul. Gdańską w Lęborku

Konwent starostów, burmistrzów i wójtów z Grzegorzem Stachowiakiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, który odbył się we 
wtorek 7.12.2021r., był podporządkowany jednemu tematowi - realizacji budowy trasy S6, jej połączenia z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku 
Łeby oraz rozwiązań umożliwiających ominięcie ścisłego centrum Lęborka.

W Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów, 
oprócz samorządowców uczestniczyły radne Sejmiku 
Województwa Pomorskiego: Mirosława Kaczyńska 
i Iwona Mielewczyk.

Głównym tematem rozmów było omówienie zamie-
rzeń budowy połączenia trasy S6 – od węzła Lębork
-Wschód z drogą wojewódzkiej nr 214 w kierunku 
Łeby z ominięciem ścisłego centrum Lęborka. Dys-
kusja nawiązywała do tez zaprezentowanych podczas 
sierpniowego spotkania samorządowców w staro-
stwie, podczas którego uczestnicy debaty interesowali 

się rozwiązaniami zastosowanymi na poszczególnych 
węzłach inwestycji z uwzględnieniem jak najkorzyst-
niejszych rozwiązań z punktu widzenia korzyści ko-
munikacyjnych dla mieszkańców poszczególnych 
gmin (w spotkaniu w sierpniu brali udział również sa-
morządowcy z poza  powiatu lęborskiego). Wówczas 
też po raz pierwszy po podpisaniu umowy na budowę 
lęborskiego odcinka S6 podniesiono kwestię potrzeby 
budowy obwodnicy wschodniej Lęborka wyprowa-
dzającej ruch z S6 w kierunku Łeby poza centrum 
miasta. Niestety, to zadanie w pełni nie może liczyć 

na dofinansowanie, dlatego też konieczne jest zasto-
sowanie rozwiązania alternatywnego, polegającego 
na sprawnym połączeniu S6 z ul. Gdańską. Aktualne 
projektowe umiejscowienie węzła Lębork-Wschód 
umożliwia połączenie z ul. Gdańską przy zastosowa-
niu wariantu budowy 700 m odcinka drogi kategorii 
G (głównej). Wiąże się to z koniecznością wybudowa-
nia jednego wiaduktu kolejowego, mostu na rzece Łe-
bie i skrzyżowania typu rondo z ul. Gdańską. To tań-
sze od budowy całej obwodnicy rozwiązanie zawiera 
element perspektywiczny, pozwalając w przyszłości 

na przedłużenie tego połączenia do DW 214 w kie-
runku Łeby, za Nową Wsią Lęborską (na wysokości 
dawnego POM).

Dyr. G. Stachowiak odniósł się również do aktual-
nego stanu dróg wojewódzkich przebiegających przez 
teren powiatu lęborskiego. Przedstawił też zasady na 
jakich odbywa się współfinansowanie remontów dróg 
wojewódzkich przebiegających przez gminy. Zgodnie 
z przyjętymi regułami, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wykonuje nawierzchnie asfaltowe, zaś wykonanie od-
wodnień i chodników znajduje się po stronie gmin.

Zakończono pięć inwestycji drogowych 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku zamknął, z początkiem grudnia, pięć inwestycji drogowych, realizowanych wspólnie z Gminą Nowa Wieś Lęborska.

Inwestycje, które udało się zakończyć 
z początkiem grudnia br. to: przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1311G Krępa 
Kaszubksa – Rozgorze, I etap przebu-
dowy drogi powiatowej nr 1312G od 
drogi wojewódzkiej 214 do Lędzie-
chowa, przebudowa tej samej drogi 
w miejscowości Rekowo Lęborskie 
oraz przebudowa dwóch odcinków 
drogi powiatowej nr 1318G w miejsco-
wości Tawęcino.

W ramach zadań wykonano: na-
wierzchnie bitumiczne wraz z pobo-
czami, regulacje wjazdów, nowe ozna-
kowania, ścinkę pobocza, mechaniczne 
usunięcie krzaków ograniczających wi-
doczność, a także ustawienie tam, gdzie 
było to przewidziane – krawężników 
i oporników.

To kolejne inwestycje, których celem 
jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym poprzez poprawę stanu 
technicznego infrastruktury drogowej.
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Łeba nagrodzona w  Rankingu 
Gmin Województwa Pomorskiego

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) we współpracy z Urzędem Staty-
stycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlep-
szych praktyk przez nie stosowanych. W tegorocznym rankingu Łeba zajęła wysokie miejsce, a Pan Burmistrz odebrał w czasie gali aż 3 wyróżnienia.

Burmistrz Miasta Łeby odebrał w czasie Gali 
Rankingu Gmin Województwa Pomorskie-
go statuetki i dyplomy w trzech kategoriach 
Rankingu Gmin Województwa Pomorskie-
go 2021:
za 1 miejsce w powiecie lęborskim,

2 miejsce w województwie pomorskim
3 miejsce wśród wszystkich gmin w woje-
wództwie pomorskim.
W ramach Rankingu ocenie poddawane są 
wszystkie gminy Województwa Pomorskie-
go z wyłączeniem miast na prawach powia-

tu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za 
zebranie i zestawienie wyników odpowiada 
Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest 
bezpłatny dla Gmin.
Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu 
syntetycznych wskaźników obrazujących 

różne sfery życia wspólnot lokalnych w na-
szym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowa-
ne i mają w swoim zamierzeniu pokazywać 
jakość życia w poszczególnych częściach re-
gionu. Czołówkę rankingu stanowią te gmi-
ny, które sprawnie realizują swoje zadania 
własne i wykorzystują dane im potencjały 
rozwojowe.Gminy nagradzane są w nastę-
pujących kategoriach: gminy wiejskie, gmi-
ny miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy 
liderzy powiatowi. Wyróżnienie otrzymują 
również liderzy wspierania aktywności oby-
watelskiej oraz liderzy wspierania rozwoju 
pracowników. 

laureaci raNkiNGu GmiN woje-
wódZtwa PomorskieGo 2021:

Liderzy województwa pomorskiego:
Gmina Miasto Krynica Morska•	
Gmina Jastarnia•	
Gmina Miejska Łeba•	
Gmina Władysławowo•	
Gmina Miejska Pruszcz Gdański•	

Liderzy - gminy miejskie: 
Gmina Miasto Krynica Morska•	
Gmina Miejska Łeba•	
Gmina Miejska Pruszcz Gdański•	
Gmina Miasto Ustka•	
Gmina Miasto Puck•	

Liderzy - gminy miejsko-wiejskie:
Gmina Jastarnia•	
Gmina Władysławowo•	
Gmina Żukowo•	
Gmina Bytów•	

Gmina Nowy Dwór Gdański•	

Liderzy - gminy wiejskie:
Gmina Pruszcz Gdański•	
Gmina Kolbudy•	
Gmina Kosakowo•	
Gmina Stare Pole•	
Gmina Pszczółki •	

Liderzy powiatowi: 
Gmina Trzebielino (bytowskiego) •	
Miasto Chojnice (chojnickiego) •	
Gmina Miejska Człuchów (człuchow-•	

skiego) 
Gmina Żukowo (kartuskiego) •	
Gmina Miejska Pruszcz Gdański (gdań-•	

skiego) 
Gmina Miejska Kościerzyna (kościer-•	

skiego) 
Gmina Miejska Łeba (lęborskiego) •	
Miasto Kwidzyn (kwidzyńskiego) •	
Gmina Stare Pole (malborskiego) •	
Gmina Miasto Krynica Morska (nowo-•	

dworskiego) 
Gmina Jastarnia (puckiego) •	
Gmina Miasto Ustka (słupskiego) •	
Gmina Miejska Starogard Gdański (sta-•	

rogardzkiego) 
Gmina Miejska Tczew (tczewskiego) •	
Gmina Miasto Reda (wejherowskiego) •	
Miasto i Gmina Sztum (sztumskiego)•	

Lider wspierania aktywności obywatelskiej
Gmina Liniewo•	

Lider wspierania rozwoju pracowników JST
Gmina Choczewo•	

„Historie ociekające farbą po ścianie” - wystawa P.  Łukaszuka
W miesiącu grudniu w holu starostwa oglądać można wystawę twórcy grafitti z Lęborka – Patryka Łukaszuka. Zbór  zatytułowany „Historie ociekające farbą po ścianie” ukazuje nie tylko efekt końcowy, 
ale również reporterski zapis procesu twórczego.

Murale, lub jak to się określa inaczej grafitti prezentowane na 
wystawie, to obraz 60 prac zebranych na ośmiu planszach, uka-
zujących przekrój 20-letniego artystycznego dorobku twórcy. 
Na wielu ze zdjęć można zaobserwować twórcę podczas po-
szczególnych realizacji. 
– Moje prace powstają w głowie. Nie posiłkuję się żadnymi 
technikami obrazowania zanim mural ujrzy światło dzienne – 
mówi Łukaszuk. Niektórzy z twórców, szczególnie wielkofor-
matowych murali, posiłkują się np. projektorem multimedial-
nym, dzięki któremu odwzorowują obraz stworzony wcześniej 
na ekranie komputera. Tutaj tego elementu nie ma. Obraz na 
ścianę trafia wprost z wyobraźni artysty.
Zebranym za wystawie fotografiom towarzyszy spora dawka 
tekstu, który wprowadza widza w klimat powstającej autorskiej 
publikacji książkowej pod tym samym tytułem co wystawa.
Książka „Historie ociekające farbą po ścianie” ukaże się dru-
kiem już wkrótce. Każdy będzie miał niepowtarzalną okazję 
zajrzeć w głąb wyobraźni twórcy, poznać emocje, które mu 
towarzyszyły podczas procesu twórczego, co na pewno umoż-
liwi bardziej dogłębne poznanie zamysłu artystycznego po-
wstających na murach dzieł. Zanim jednak książka trafi do 
rąk czytelników, zapraszamy na wystawę do starostwa. Będzie 
ją można oglądać w holu głównym w godzinach pracy urzędu 
do końca bieżącego roku.
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Dni Honorowego Krwiodawstwa
Z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w Sali Rajców ratusza w Lęborku, odbyła się gala, na której uhonorowano zasłużonych krwiodawców. 

Odznaczenia i legitymacje wręczał Pa-
tryk Bianga – prezes Zarządu Oddziału 
Rejonowego PCK w Lęborku oraz wicepre-
zes Krzysztof Pruszak. Uroczystość swoim 
udziałem uświetniła Teresa Ossowska-Szara 
– zastępca burmistrza Lęborka, Jerzy Bańka 
– wójt gminy Cewice, Wiesław Keller – prze-
wodniczący Rady Gminy Cewice, Marzena 
Reclaf – wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Cewice, Rafał Gajewski – radny Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska oraz Adam Hoffmann, 
zastępca dyrektora ds. finansowych szpita-
la w Lęborku. Ze względów zdrowotnych 
na uroczystość nie mógł przybyć Waldemar 
Sontowski, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Rejonowego PCK w Lęborku, najdłużej peł-
niący społeczną funkcję w PCK w wojewódz-
twie pomorskim i najstarszy wiekiem czynny 
działacz w pomorskim PCK. 

Galę otworzył Patryk Bianga – prezes Za-
rządu Oddziału Rejonowego PCK w Lębor-
ku, który jej prowadzenie przekazał Krzysz-
tofowi Pruszakowi, swojemu poprzednikowi, 
który przez 28 lat kierował oddziałem.

Poniżej odznaczeni honorowi dawcy oraz 
działacze na rzecz Honorowego Krwio-
dawstwa:

Odznaka Honorowa PCK I stopnia: Wło-
dzimierz Liszniański,

Odznaka Honorowa “Zasłużony Krwio-
dawca Pomorza”: Andrzej Schwichtenberg 
i Mirosław Świątkowski,

Tytuł Honorowego Dawcy Krwi “Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu”: Mariusz Adaszkie-

wicz, Jarosław Staniszewski i Piotr Brzóska. 
Medal Burmistrza Lęborka: Patryk Bianga
Certyfikat za aktywną działalność w pro-

pagowaniu honorowego krwiodawstwa: Ma-
riola Słota, lęborska redakcja “Dziennika 
Bałtyckiego” oraz uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4.

Pozostali odznaczeni:
Odznaka I stopnia: Rafał Król, Dorota 

Kwiatkowska-Bondzio, Grzegorz Warcha-
łowski, Wojciech Kwiatkowski, Krzysztof 
Dudzik, Krzysztof Michańczyk, Edward 
Tyda, Krystian Wiczkowski, Mariusz Ryba-
kowski.

Odznaka II stopnia: Mariusz Bohdan, 
Marzena Wójcik, Patryk Sulecki, Mateusz 
Klimczuk, Mariusz Okrój, Robert Gardzie-
lewski, Beata Kalińska, Grzegorz Sutul, 
Piotr Maksymowicz, Marcin Szymichowski, 
Adrian Syldatk, Anna Leśniak, Damian Ło-
siak, Tomasz Bronk, Andrzej Pirch, Paweł 
Tandek, Justyna Korszeń, Grzegorz Gier-
szewski, Piotr Widera.

Odznaka III stopnia: Marzena Fierek, Ja-
cek Baros, Grzegorz Światły, Jacek Grzelak, 
Marzena Rutkowska-Gellert, Marcin Gle-
zman, Ewelina Greniuk, Karol Staniszewski, 
Przemysław Polejowski, Marek Rykowski, 
Justyna Krzos, Miłosz Furman, Radosław Ła-
ska, Magdalena Śledź, Michał Lasia, Damian 
Dułak, Bartłomiej Dubiński, Łukasz Mras, 
Krzysztof Belak, Katarzyna Czaja, Norbert 
Butowski, Karol Studziński, Damian Chol-
cha, Iwona Wenta.

W wydarzeniu wzięli udział harcerze z 21 Druży-
na Harcerska Buki z Cewic, 6 Drużyna Harcerska 
z Maszewa Lęborskiego, 1 Drużyna Harcerska im. 
Morskiej Jednostki Rakietowej z Przerytego oraz 
zaproszeni goście. Głównym celem projektu było 
zachęcenie młodych osób do działania na rzecz spo-
łeczeństwa.

Harcerze z terenu Gminy Cewice biorą czynny 
udział w działaniach wolontariackich. Z własnej 
inicjatywy m.in. zbudowali eko domki dla ptaków, 
co roku biorą udział w sadzeniu lasu czy wspierają 
Domy Seniora i budowę hospicjum. W celu promo-
cji tych działań i wielu innych została zorganizowa-
na debata, podczas której promowano ideę działań 
na rzecz drugiego człowieka. Podczas spotkania roz-
mawiano o potrzebie wspólnoty i wolontariacie oraz 

o tym, jak te dwa pojęcia łączą się ze sobą. Przyj-
rzano się także wolontariatowi pomocowemu, czyli 
bezpośredniej pracy z drugim potrzebującym czło-
wiekiem. W debacie uczestniczyli: Aleksandra Kla-
we – dyrektor ZS w Cewicach, Karol Płotka-  dyrek-
tor GCK Cewice,  Katarzyna Drywa – radna  Gminy 
Cewice oraz Rafał Bocian – instruktor OSR Lębork. 
Goście rozmawiali o wolontariacie z perspektywy 
własnego doświadczenia.

Podczas wydarzenia zorganizowano wystawę 
zdjęć poświęconą działaniom wolontariackim dru-
żyn harcerskich z Gminy Cewice. Po drobnym po-
częstunku, młodzież udała się na warsztaty, podczas 
których dowiedziała się jak ważna jest właściwa ko-
munikacja, a także zapoznała się z zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

Promocja idei wolontariatu 
w gminie Cewice
W listopadzie w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbyła się zapowiadana debata o wolontariacie w ramach pro-
jektu “Akcja reaktywacja”- promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Cewice, zorganizowana przez Hufiec ZHP Lębork. 

ogłoszenie u/2021/DB
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PrZy stole
Kolacja wigilijna była skromna, a na stole sta-
wiano potrawy przygotowane głównie z su-
szonych grzybów, fasoli, grochu czy kapusty 
i ziemniaków oraz maku. Podawano kluski 
z makiem i suszonymi owocami, śledzie w róż-
nych postaciach a także węgorze.
Dawniej ilość potraw nie przekraczała dzie-
sięciu, na stole stało sianko a to co zostało po 
kolacji otrzymywały zwierzęta wraz z najlep-
szą paszą. Wierzono, że zwierzęta w tą jedy-
na noc mówią ludzkim głosem, ale ludzie nie 
mogli tego usłyszeć bo przynosi to pecha całej 
rodzinie.

GwiaZdka- cZyli kolędNicy
Na orszak składają się policjant, dziad z babą, 
śmierć z kosą, diabeł, skaczący kozioł, bocian 
podszczypujący dziewczyny, niedźwiedź pro-
wadzony przez Cygana i żołnierz jadący na 
drewnianym koniu. Na kolędowanie przyby-
wają oni również w okresie między Świętami 
a Nowym Rokiem a w Sylwestra stroją psoty. 
Wierzono, że za wszystkim stoi Stary Rok, któ-
ry w ten sposób żegna się z domownikami.

strojeNie choiNki
Ta tradycja zawędrowała na Kaszuby dopie-
ro na początku XX wieku. Wcześniej w kącie 
izby stawiano snopek siana by przyszły rok 
obfitował w plony. Po tej tradycji obecnie zo-
stało władanie sianka pod obrus na stole wi-
gilijnym. Obecnie świąteczne drzewko przy-
straja się w wigilię, kiedyś używano do tego 
jabłek i ciastek.

PreZeNty tylko od GwiaZdora
Nie Święty Mikołaj a Gwiazdor przynosi pre-
zenty dla domowników. Kaszubski Gwiazdor 
ubrany jest w odwrócony na spodnią stro-
nę kożuch, przewiązany w pasie słomianym 
sznurem. Na głowie ma myce (czapkę), na 
nogach skorznie (kalosze), a w ręce korbacz, 
czyli rózgę, ale również cipe (kosz) z łakocia-
mi dla grzecznych dzieci. Na twarzy ma maskę 

z cielęcej skóry nazywaną larwą. W obecnych 
czasach najczęstszym strojem Gwiazdora jest 
przyozdobiony kolorowymi wstążkami płaszcz 
i słomiana korona.
Zadaniem Gwiazdora jest przepytywanie dzie-
ci ze znajomości pacierza i dowiedzenie się 
od rodziców, czy maluch były grzeczne. Nie-
grzeczne dzieci karci rózgą, a grzeczne otrzy-
mują smakołyki z kosza.

Kaszubskie tradycje Bożonarodzeniowe
Wiadomo nie od dzisiaj, że ten jedyny wieczór w roku ma swój ustalony od pokoleń porządek. Pod obrusem leży sianko a zwierzęta mówią ludz-
kim głosem. Co jeszcze istotnego jest w tym dniu?

Fo
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, przypada-
jący na 5 grudnia, to święto wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy chętnie poświęcają swój czas na działal-
ność społeczną i pracę na rzecz osób potrzebujących. 
W tym roku na świecie świętujemy ten dzień po raz 35. 
od jego ustanowienia przez ONZ w 1986 r., jako wyra-
zu oficjalnego docenienia pracy wolontariackiej.

"Na państwa ręce składam najlepsze życzenia i wy-
razy uznania dla tych wszystkich osób, które z zaan-
gażowaniem niosą bezinteresowną pomoc innym, 
działają na rzecz wspierania pozytywnych inicjatyw, 
przyczyniają się do rozwoju idei humanizmu i de-
mokracji, służących rozwojowi społeczeństwa oby-
watelskiego" – napisała w listach do wyróżnionych 
starosta Alicja Zajączkowska.

Wyróżnienia otrzymały trzy osoby związane 
z Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzy-
szeniu EDUQ: Monika Brokos, Alicja Krzyżanow-
ska i Robert Synakowski. Wolontariusze przyjęli 
życzenia zdrowia, nie gasnącego zapału do działa-
nia oraz satysfakcji z czynienia dobra.

W Osiedlowym Klubie „Baza” w Lęborku świę-
towanie podzielono na trzy części: w gronie wo-
lontariuszy – uczniów szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych i po południu w gronie re-
prezentantów organizacji pozarządowych.

„Jako osoby zaangażowane w działalność wo-
lontariatu dostrzegamy potrzebę powstania Lo-
kalnego Centrum Wolontariatu, które pełniłoby 
funkcję swego rodzaju pośrednictwa pracy wolo-
nariackiej, z jednej strony dla tych, którzy chcieli-
by coś robić, ale nie bardzo wiedzą gdzie, a z dru-
giej dla organizacji i instytucji, które potrzebują 
wolontariuszy” – mówi Alina Fegler-Kotkiewicz, 
prezes Fundacji EDUQ.

Lęborscy wolontariusze działają najczęściej 
w obszarach wolontariatu młodzieżowego i senio-
ralnego, co znaczy, że młodzież angażuje się w wo-
lontariat, wspiera seniorów, którzy z jednej strony 
tego wsparcia potrzebują, a z drugiej strony mają 
odpowiednią ilość wolnego czasu, by sami angażo-
wać się w działania wolontariatu.

Nagrodzeni 
za najskuteczniejsze 
profilaktyczne przesłanie

Podniesieniu poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS poświęcony był konkurs dla młodzieży „Nie daj 
szansy AIDS”, przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe i Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Lęborku. Okazją do wręczenia nagród był Światowy Dzień AIDS ustanowiony 33 
lata temu przez WHO na pierwszy dzień grudnia.

Konkurs trwał od 18.10.2021 do 22.11.2021.  i polegał na wy-
konaniu przez uczniów szkół ponadpodstawowych plakatu 
o wymowie profilaktycznej, zgodnego z tematem konkursu.  
Konkursowe jury oceniało przede wszystkim zgodność z tema-

tem, pomysłowość i oryginalność plakatu, estetykę wykonania, 
czytelność i wymowę edukacyjno – zdrowotną. 
Dwunastu pracom złożonym w konkursie przyglądało się 
bacznie jury w składzie: Ewa Burak - naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, 
Dorota Kidrowska – podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych, Marzena Kowalczyk, pracownik Państwowego Po-
wiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lęborku oraz Krystian 
Kuczyński, inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Decyzją jury nagrody otrzymali: 
I miejsce – Natalia Betscher – Zespół Szkół Gospodarki Żywno-
ściowej i Agrobiznesu w Lęborku 
II miejsce – Emilia Suchodolska – Powiatowe Centrum Eduka-
cyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku 
III miejsce – Wiktoria Dobrzyńska – Powiatowe Centrum Eduka-
cyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku
Wyróżnienia:
1. Małgorzata Kropidłowska – Zespół Szkół Gospodarki Żywno-

ściowej i Agrobiznesu w Lęborku 
2. Hubert Klein – Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 
w Lęborku
Światowy Dzień AIDS, ustanowiony przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) obchodzony jest corocznie – 1 grudnia od 1988 
roku. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidary-
zowanie się z ludźmi dotkniętymi chorobą. To ważna data, która 
integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, po-
dejmowanych na całym świecie. Corocznie wiele ludzi na całym 
świecie pracuje nad tym, aby kolejny dzień poświęcony profilak-
tyce HIV/AIDS był informacyjnym sukcesem. Od lat kampania 
odbywa się pod hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietni-
cy.”, ale dodatkowo co roku zmienia się jej szczególne przesła-
nie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na 
różne aspekty epidemii (np. „Jeden Świat. Jedna Nadzieja”, „Czy 
słyszałeś mnie dzisiaj?’ – Kobiety, dziewczęta, HIV i AIDS” albo 
„Żyj i daj żyć – stygmatyzacja i dyskryminacja”).
Na zdjęciu widzimy pracę Natalii  Betscher, która zajęła I miejsce.

Spotkanie z wolontariuszami
W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyło się spotkanie Starosty Lęborskiego z wolonta-
riuszami skupionymi wokół Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu EDUQ. Były życzenia, 
a liderzy otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki.

karoliNa kolejNy raZ Na Podium

Podczas XXVIII Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowych w Bocci, które odbyły się 
w dniach 4 grudnia br. w Grudziądzu lębor-
czanka zdobyła I miejsce w grupie kobiet. 
Gratulujemy Karolinie kolejnego sukcesu 
i życzymy dalszych tak udanych startów.
Rok temu, w październiku, Karolina 
zdobyła I miejsce - był to  III Eliminacyjny 
Turniej do Mistrzostw Polski w Bocci, któ-
ry odbył się w Głogowie.
Boccia to sportowa dyscyplina paraolim-
pijska wywodząca od włoskiej gry w bule. 
Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale 
największą popularność zdobyła wśród 
osób z niepełnosprawnością (jak pora-
żenie mózgowe lub inne ciężkie uszko-
dzenia układu nerwowego wymagające 

poruszania się na wózku inwalidzkim). 
Boccia angażuje zarówno ciało, jak 
i umysł działając terapeutycznie. Jest do-
skonałym sposobem na integrację osób 
niepełnosprawnych fizycznie z osobami 
pełnosprawnymi: w klubach sportowych, 
organizacjach pozarządowych, szkołach, 
centrach rehabilitacji, a nawet w domach. 
Boccia jest dyscypliną o wielu aspektach: 
jest to sport z elementami rywalizacji, 
narzędzie terapeutyczne, gra integracyj-
na idealna do podejmowania inicjatyw 
obywatelskich. Jest pierwszą dyscypliną 
sportową, w której na równych zasadach 
mogą rywalizować o medale osoby z cięż-
ką niepełnosprawnością.
(Źródło: polskaboccia.pl)

karolina karpik z „szansy start lębork” odniosła kolejny sukces w paraolimpij-
skiej dyscyplinie sportowej dla osób niepełnosprawnych „boccia”.
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Finał 36. Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

To była literacka i muzyczna uczta. W wypełnionej po brzegi sali kinowej LCK „Fregata”, w  piątek 26 listopada, odbyło się wręczenie nagród 36. Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Najpiękniejsze wiersze zaprezentowała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 
1 w Lęborku, w oprawie artystycznej przygotowanej przez miejscowy Młodzieżowy Dom Kultury. 

Nie lada pracę do wykonania miało konkursowe 
jury w składzie: prof. Kazimierz Nowosielski, Mał-
gorzata Borzeszkowska, Wojciech Boros, Daniel 
Odija, Jerzy Stachurski i Bożena Ugowska. Do oce-
ny bowiem miało aż 180 nadesłanych zestawów po-
ezji i prozy. Zwycięskie teksty ukazały się drukiem 
w tomiku pokonkursowym.

Zasadą konkursu jest otwarty charakter, co zna-
czy, że mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, 
zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. 
W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące 
laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich 
czterech edycji konkursu. Organizatorami tego-
rocznej edycji konkursu byli: Burmistrz Miasta 
i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu 
Lęborskiego, Zarząd Główny oraz Oddział w Lę-
borku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lęborsku, I Liceum Ogól-
nokształcące w Lęborku oraz Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata”.

Wyniki 36. Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego im. Mieczysława Stryjewskiego przedstawiają 
się następująco:

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa 
Pomorskiego:  Amelia Pudzianowska (Radom)

W KATEGORII POEZJI:
I miejsce – nagroda Burmistrza Miasta Lęborka: •	

Wojciech Roszkowski (Działoszyce)

I miejsce – nagroda Przewodniczącego Rady Miej-•	
skiej w Lęborku: Katarzyna Kadyjewska (Rzeszów)

III nagroda: Ewelina Kuśka (Jastrzębie-Zdrój)•	
W KATEGORII PROZY:
I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego: Wiktor •	

Orłowski (Zgorzelec)
II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lę-•	

borskiego: Aleksandra Majdzińska (Stara Dąbrowa)
III nagroda: Czesław Markiewicz (Zielona Góra)•	

NAGRODY SPECJALNE
Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy •	

z ziemi lęborskiej: Dorota Sysik (Tawęcino)
Wyróżnienie dla twórcy z ziemi lęborskiej: Ewa •	

Krzemińska (Lębork)
Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszub-•	

sko-Pomorskiego: Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk)
Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-•	

skiego w Lęborku: Tytus Kamil Rolski (Rogoźnik)
Wyróżnienie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-•	

go: Mateusz Klebba (Łężyce)
W trakcie finału konkursowego zaprezentowali 

się artyści Teatru Muzycznego w Gdyni: Agnieszka 
Babicz i Rafał Ostrowski, którzy zaprosili publicz-
ność do wspólnej zabawy przy "Piosenkach z ka-
pelusza".

Podczas finału można było również nabyć drobne 
upominki świąteczne podczas kiermaszu prac pod-
opiecznych ŚDS „Lwiątko”.
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Przebudowa szkoły w Cewicach
Dobiega końca przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynkach 
Zespołu Szkół w Cewicach.

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku segmentu C oraz za-
gospodarowania terenu przy szkole. Powstaną miejsca postojowe, 
dojścia i dojazdy, a także teren rekreacyjny oraz plac zabaw. Gmina 
Cewice otrzymała dofinansowanie na przebudowę z Rezerwy Ogól-
nej Budżetu Państwa.

Na potrzeby przedszkola na parterze budynku zaprojektowano po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 383,36 m2, natomiast na piętrze 
wydzielona część z przeznaczeniem na przedszkole wyniesie w sumie 
232,25 m2. Przed szkołą zostanie wymieniona nawierzchnia dojść i do-
jazdów do budynku, powstanie 17 miejsc postojowych oraz teren re-
kreacyjny o nawierzchni trawiastej i z kostki betonowej, z roślinnością, 
ławkami i stołem do gry w piłkarzyki. Zostanie również zbudowany 
ogrodzony plac zabaw, wyposażony w 3 bujaczki, piaskownicę, zestaw 
zabawowy, huśtawkę pojedynczą, kosze na śmieci i ławki.

Łączna powierzchnia przedszkola wynosić teraz będzie 615,61 m2. 
Planowana wartość inwestycji wynosi 1.045.991,18 zł, a przyznana do-
tacja celowa to 522.995,00 zł.

Dzięki realizacji zadania, którego zakończenie przewidziane jest na 
koniec tego roku, dzieci będą mogły rozpocząć przygodę z edukacją 
w komfortowych warunkach. (UG Cewice)

trwa budowa ulicy 
PułaskieGo w lęborku
jesienią rozpoczęła się kolejna duża drogowa inwe-
stycja w lęborku. Gruntowa dotąd droga – ulica Puła-
skiego, w przyszłym roku zmieni się nie do poznania.

Roboty w tym obszarze obejmują dwa zadania inwestycyj-
ne - wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych 
z tego rejonu oraz budowę ulicy Pułaskiego na odcinku 
od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej.
Zadanie inwestycyjne pn. budowa ulicy Pułaskiego (od ul. 
Gierymskiego do ul. Gajowej) w Lęborku rozpoczęło się 
ponad miesiąc temu. Zakres prac obejmuje wybudowanie 
ok. 900 m asfaltowej drogi z chodnikami, wyniesionymi 
przejściami dla pieszych, rondem, miejscami postojowymi, 
kanalizację deszczową. Koszt prac wyniesie około 3,5 mln 
zł, z czego połowa do dotacja pozyskana z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
Ta ważna inwestycja drogowa ma być gotowa w sierpniu 
2022 roku. Do tej chwili wykonane zostały prace ziemne 
przygotowujące do dalszych działań oraz studnie kanali-
zacji deszczowej.
Drugie zadanie realizowane w tym rejonie pn. Budowa 
kluczowego elementu systemu odprowadzania wód opa-
dowych z rejonu ul. Pułaskiego w Lęborku dofinansowane 
jest ze środków unijnych. Miasto Lębork pozyskało środki 
na ten cel z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Projekt zakłada budowę  fragmentu systemu odprowa-
dzania wód opadowych w przeznaczonym pod zabudowę 
rejonie ulicy Pułaskiego i stawu „Morskie Oko”. W przy-
szłości do wybudowanej infrastruktury podłączona zosta-
nie kanalizacja deszczowa z  rejonu ulic Gajowej i Polnej. 
W najbliższych latach na tym terenie na zakupionych 
przez lęborczan działkach wybudowanych zostanie wiele 
domów. Elementem nowego systemu odprowadzania wód 
opadowych będzie włączenie do niego awaryjnego kanału 
przelewowego ze stawu „Morskie Oko”.

reklama u/2021/Pr
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Odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Lęborka w tenisie stołowym

4 grudnia 2021 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przeprowadzone zostały Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym. Nie zawiedli faworyci.

Pogoń Lębork 2008/2009 ze srebrnym 
medalem na turnieju Bursztyn Cup

W sobotę 4 grudnia 2021 r. w Miej-
skiej Hali Sportowej w Lęborku 
przeprowadzone zostały Otwarte 
Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Sto-
łowym. Nie zawiedli faworyci. 
W zawodach, w 6. kategoriach, wy-
startowało łącznie 40 zawodników. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary i nagrody rzeczo-
we. Ponadto uhonorowano najstar-
szego uczestnika mistrzostw, którym 
był 75-letni Stanisław Prokopczuk 
z Lęborka oraz najmłodszego - 13-
letniego Kaleba Dziedzika z Wierz-
chocina. Poniżej wyniki rywalizacji:
Kategoria: Kobiety OPEN
1. Dziedzik Maria Wierzchocino  

Kategoria: Mężczyźni do lat 20 
1. Dziedzik Jonatan Wierzchocino 
2. Myszk Mateusz Nowa Wieś Lęb. 
3. Beczyczko Jakub Łeba 
4. Miazek Eliasz Lębork 
5. Wenta Konrad Janowice 
6. Czaja Maciej Lębork 
7. Dziedzik Kaleb Wierzchocino 
8. Kurs Stanisław Bukowina 

Kategoria: Mężczyźni 21-40 
1. Krzekotowski Maciej Lębork 

2. Ozimek Adam Gąska 
3. Patelczyk Adam Bolszewo 

Kategoria: Mężczyźni 41-60 
1. Olczyk Sławomir Lębork 
2. Wenta Mariusz Janowice 
3. Tomasiewicz Krzysztof Garczegorze 
4. Ostrówka Waldemar Lębork 
5. Małoszycki Zbigniew Lębork 
6. Syldatk Marian Garczegorze 

Kategoria: Mężczyźni +60 
1. Krzekotowski Jarosław Lębork 
2. Prokopczuk Stanisław Lębork 
3. Negowski Ryszard Nowa Wieś Lęb. 
4. Oleszczuk Mieczysław Lębork 
5. Tajchman Adam Lębork 
6. Stawikowski Zdzisław Nowa Wieś 
Lęb. 
7. Kulwikowski Jerzy Lębork 
8. Trzebiatowski Tadeusz Lębork 

Kategoria: Mężczyźni OPEN 
1. Mras Jarosław Lębork 
2. Rybaczek Marek Lębork 
3. Kałużny Krzysztof Lębork 
4. Kościuk Grzegorz Lębork 
5. Markiewicz Paweł Lębork 
6. Mitak Bartosz Wejherowo 
7. Klassa Michał Łeba

Ze świetnej strony pokazali się zawodnicy drużyny Pogoni Lębork rocznika 2008/2009 na turnieju Bursztyn Cup w Jezierzycach. Ekipa trenerów Jakuba Nowakow-
skiego i Wiesława Kreffta zajęła 2. miejsce. 

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ha-
lowej Bursztyn Cup 2021 został rozegrany 
w Jezierzycach, a zorganizowany przez UKS 
GAP Bruskowo Wielkie. 

W turnieju udział wzięło 7 drużyn, grano 
każdy z każdym. Mecze trwały po 10 minut. 

Młodzi Pogoniści turniej rozpoczęli od 
zwycięstwa 1:0 z wzmocnioną zawodnika-
mi UKS Lotos Gdańsk drużyną Lwa Lębork. 
Zwycięstwem 1:0 zakończył się także mecz 
z KS Damnicą. Kolejne dwa mecze zakoń-
czyły się remisami. Wynik 0:0 padł z meczu 
z późniejszymi zwycięzcami Jantarem Ustka, 
1:1 było w potyczce Pogoni z Amatorem Kieł-
pino. Ostatnie dwa spotkania to zwycięstwa 
z zespołami gospodarzy UKS GAP Bruskowo 
(czarni i żółci), w których drużyna z Lęborka 
wygrała 3:1 i 1:0. Cztery zwycięstwa i dwa re-
misy ulokowały drużynę Pogoni na 2. miej-
scu w turnieju. 

Rewelacją turnieju był stojący z konieczno-
ści w bramce Jakub Szulfer. Dla zawodnika 
Pogoni był to debiut między słupkami. Kuba 
popisał się wieloma skutecznymi interwen-
cjami i wpuścił tylko 2 gole! Nic dziwnego, 
że decyzją organizatorów otrzymał tytuł naj-
lepszego brakarza turnieju!  Wyróżnienie dla 
najlepszego zawodnika w drużynie Pogoni 
odebrał też Piotr Krefft. 

- To była dla nas bardzo przyjemna od-
skocznia od treningów na dużym boisku, bo 
na tym się przede wszystkim skupiamy. To 

był tej jesieni nasz pierwszy kontakt z halą. 
Zagraliśmy bardzo fajnie, skutecznie, tak-
że dzięki postawie Kuby Szulfera w bramce, 
choć przecież na co dzień gra na innej pozy-
cji – skomentował turniej trener Jakub No-
wakowski.

Pogoń zagrała w składzie: Tomasz Migow-
ski, Igor Labuda, Olaf Gryń, Jakub Szulfer, 
Nikodem Bronk, Gracjan Smentoch, Mate-
usz Dudek, Bartosz Miedziński, Piotr Krefft, 
Filip Krefft. 

Klasyfikacja końcowa turnieju Bursztyn 
Cup (rocznik 2008 i młodsi) przedstawia się 
następująco:

1. Jantar Ustka (16 pkt.) 
2. Pogoń Lębork (14 pkt.)
3. Lew Lębork (9 pkt)
4. UKS GAP Bruskowo czarni (8 pkt.)
5. Amator Kiełpino (6 pkt.)
6. KS Damnica (3 pkt.)
7. UKS GAP Bruskowo żółci (1 pkt.)

PierwsZy turNiej 
w odNowioNej sali
szkolnym mikołajkowym turniejem w Piłce siatkowej 
zainaugurowana została działalność nowo wyremonto-
wanej hali sportowej przy Zespole szkół mechanicznych. 

Uroczyste oddanie hali do użytku odbyło się przy udziale 
Edmunda Głombiewskiego – Wicestarosty Lęborskiego, 
Grzegorza Popina – Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych i Ewy Burak – Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych w lęborski starostwie. 
Przypomnijmy, że odbioru technicznego inwestycji dokonano 
niespełna miesiąc temu w obecności starosty Alicji Zającz-
kowskiej, wicestarosty Edmunda Głombiewskiego, przed-
stawicieli dyrekcji szkoły, wykonawców, inspektora nadzoru 
oraz Adama Etmańskiego – kierownika Referatu Realizacji 
Inwestycji. 
Tylko wewnętrzne prace remontowe wraz z wymianą kon-
strukcji podłogi i nawierzchni boiska kosztowały prawie 355 
tys. zł. Remont wnętrza miał sens tylko wraz z zabezpiecze-
niem i wykonaniem nowej izolacji fundamentów budynku, co 
stanowiło koszt ponad 151 tys. zł. Wokół budynku wykonano 
także opaskę z odtworzeniem wejść i schodów bocznych do 
budynku z kostki betonowej. Dzięki wartej ogółem blisko 511,5 
tys. zł inwestycji, szkoła zyskała nowoczesną halę, spełniającą 
obowiązujące normy dla tego typu obiektów sportowych.


