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MPEC buduje kolejny kocioł na biomasę
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku prowadzi dużą inwestycję zwiększającą udział biomasy w produkcji energii cieplnej ze źródeł od-
nawialnych. W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW” miejska spółka pozyskała dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 mln 607 tys. zł. Łączny koszt proekologicznej inwestycji wyniesie 13 mln 463 tys. złotych.

Inwestycja obejmować będzie 
modernizację kotłowni KR-1 przy 
ul. Traugutta (dz. nr 128/4 obr. 7) 
polegającą na wymianie starego 
kotła węglowego WR5-022 nr 1 
na kocioł wodny z ekonomizerem 
opalany biomasą o mocy 5,1 MW 
wraz z kompletnym wyposażeniem, 
infrastrukturą towarzyszącą (w tym 
niezbędnymi przyłączami i połącze-
niami z obiektami zewnętrznymi), 
zagospodarowaniem terenu, a także 
demontażami i rozbiórką elemen-
tów istniejących na terenie inwesty-
cji. Nowy kocioł będzie wyposażony 
w układ oczyszczania spalin oparty 
na elektrofiltrze. Termin zakończe-
nia inwestycji przewidziano na 31 
maja 2023 roku.

Na chwilę obecną wykonane 
zostały fundamenty pod mon-
taż urządzeń, m.in.: elektrofiltra, 
przedpaleniska, kotła wraz z eko-
nomizerem, przenośnika poda-
wania biomasy i instalacji odpro-
wadzania żużla i popiołu. Trwają 
dalsze prace budowlane, zgodnie 
z harmonogramem prac.

Likwidacja kotła na węgiel i za-
stąpienie go kotłem na biomasę to 
kolejny etap zmierzający do uzy-
skania miana zakładu efektywne-
go energetycznie, wpisującego się 
w zieloną transformację w Polsce, 
Europie i na świecie.

Nowoczesną elektrociepłownię 
zasilaną biomasą otwarto w Lębor-

ku 2 czerwca 2016 roku na terenie 
kotłowni rejonowej KR-1 przy 
ul. Traugutta. Oprócz produkcji 
ciepła zakład produkuje też prąd 
elektryczny. Zainstalowanie no-
wych kotłów, zmiana opału z węgla 
na biomasę oraz montaż nowych 
instalacji odpylających znacznie 
zmniejszyło emisję pyłów i ga-
zów cieplarnianych. Dla zdrowia 
mieszkańców była to inwestycja 
bezcenna. Warta ponad 40 mln 
zł inwestycja otrzymała wysokie, 
85 procentowe dofinansowanie 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. W okresie 
letnim ciepła woda do budynków 
mieszkalnych, szkół, przedszkoli, 
instytucji, zakładów pracy produ-
kowana jest wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii. Kotłownia wę-
glowa pracuje tylko w tzw. sezonie 
grzewczym. Budowa nowego kotła 
na biomasę zwiększy procentowy 
udział odnawialnych źródeł ener-
gii w produkcji ciepła systemowe-
go w Lęborku.

Funkcjonowanie elektrociepłow-
ni na biomasę ma także pozytywny 
wpływ na lokalny przemysł drzew-
ny. MPEC każdego roku kupuje 
od dostawców z regionu odpady 
drzewne (trocina, zrębka, zrzyna) 
o wartości ok. 3 mln zł. Po wybu-
dowaniu nowego kotła wartość za-
kupu opału (biomasy) na lokalnym 
rynku ulegnie zwiększeniu.

W Łebie powstanie baza serwisowa Morskiej Farmy Wiatrowej
Łebę wytypowano jako miejsce lokalizacji bazy serwisowej dla wznoszonych na Bałtyku Morskich Farm Wiatrowych. 14 stycznia br. odbył się w Urzędzie Miejskim w Łebie I przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości z prze-
znaczeniem na zaplecze serwisowe dla wznoszonych Farm. Dla Łeby to dobre wiadomości.

W dniu 14 stycznia 2022 roku od-
był się w Urzędzie Miejskim w Łebie 
I przetarg ustny ograniczony na od-
danie w dzierżawę na okres 30 lat nie-
ruchomości o powierzchni 1,1000 ha, 
będącej własnością Gminy Miejskiej 
Łeba, zlokalizowanej przy ul. Jachto-
wej, z przeznaczeniem na zaplecze ser-
wisowe dla wznoszonych na Bałtyku 
Morskich Farm Wiatrowych. Do prze-
targu przystąpiła spółka BALTIC PO-
WER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
i to ona została wyłoniona jako zwy-
cięzca. To bardzo dobre wiadomości 
dla Łeby. Powstanie baz serwisowych 
w Łebie oznacza nowe miejsca pracy, 
nowe wpływy do budżetu miasta oraz 
nowe możliwości rozwojowe dla Łeby 
i całego regionu. Może być to duży im-
puls rozwojowy dla regionu i rozwoju 

lokalnego łańcucha dostaw.
Morska farma wiatrowa Baltic Power 

jest projektem realizowanym przez 
Grupę ORLEN wspólnie z partnerem 
kanadyjskim Northland Power Inc. Za 
realizację projektu budowy morskiej 
farmy wiatrowej odpowiada spółka 
Baltic Power, która wygrała ww. prze-
targ. Farma będzie zlokalizowana ok. 
23 km na północ od linii brzegowej, na 
wysokości Choczewa i Łeby. Inwestor 
posiada koncesję na budowę farmy 
wiatrowej o mocy do 1,2 GW. Far-
ma obejmie ponad 130 km2 obszaru 
morskiego, na którym powstanie ok. 
100 turbin wiatrowych, zainstalowa-
nych o wysokości do 270 m. Zgodnie 
z harmonogramem, budowa farmy ma 
rozpocząć się w 2024 roku, a zostanie 
oddana do użytku w 2026 roku.
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System FALA - zintegrowany transport 
publiczny w województwie pomorskim

System Fala to przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. FALA będzie narzędziem informatycznym, które zintegruje rozproszone systemy biletowe 
w różnych miastach województwa i połączy je z systemami kolejowymi PKP SKM oraz Polregio. Dzięki temu pasażer, wsiadając do autobusu, pociągu, tramwaju 
czy trolejbusu nie będzie musiał kupować odrębnych biletów u każdego z organizatorów transportu. Rozliczać się będzie na podstawie sygnalizowania swojej 
obecności w pojeździe – odbijając się na specjalnych czytnikach kartą komunikacyjną, kartą bankową lub smartfonem z zainstalowaną aplikacją.

W tym tygodniu rozpoczyna 
się montaż sprzętu informatycz-
nego niezbędnego do obsługi 
pasażerów w nowym systemie 
FALA. Punkty obsługi powstaną 
w największych miastach woje-
wództwa pomorskiego. Na po-
czątek w Ustce. Głównym wyko-
nawcą systemu jest firma Asseco 
Data Systems.

Choć system z założenia będzie 
przystosowany do samodzielnej 
obsługi, na terenie wojewódz-
twa uruchomionych zostanie 
na początek ponad 20 punktów 
obsługi klienta, które zapewnią 
pomoc osobom z ograniczonymi 
umiejętnościami obsługi kom-
putera czy smartfonu. W każ-
dym z POK-ów będzie można 
uzyskać pomoc przy założeniu 
konta, sprawdzić swoje dane, 
doładować swoje konto określo-
ną kwotą lub biletem okresowym 
oraz uzyskać wiele informacji na 
temat transportu publicznego 
w regionie.

Spółka InnoBaltica, która na 
zlecenie pomorskich samorzą-
dów odpowiada za wdrożenie 
systemu FALA, chce jak najlepiej 
przygotować mieszkańców Po-
morza na nadchodzące zmiany 
i dlatego sieć POK-ów organi-
zuje już teraz. Działać one będą 
na bazie istniejących punktów 
obsługi pasażera oraz na bazie 
punktów informacji turystycz-

nej. Wszystko po to, żeby w mo-
mencie uruchomienia nowego 
systemu mieszkańcy Pomorskie-
go wiedzieli, dokąd się udać po 
wsparcie – o ile takie będzie po-
trzebne.

Punkty obsługi klienta systemu 
FALA działać będą w miastach 
(w niektórych miastach będą 
to dwa albo nawet trzy POK-i): 
Gdańsk, Gdynia, Tczew, Kwidzyn, 
Chojnice, Miastko, Słupsk, Ustka, 
Lębork, Wejherowo, Władysła-
wowo, Rumia. Spółka InnoBaltica 
prowadzi rozmowy jeszcze z kil-
koma miastami w sprawie uru-
chomienia kolejnych punktów.

System FALA będzie urucha-
miany etapami. Jako pierwsza 
zacznie działać aplikacja mobil-
na – w połowie bieżącego roku. 
Od tego momentu zacznie się 
montaż tzw. walidatorów, czy-
li kasowników. Będzie to 850 
urządzeń na przystankach ko-
lejowych oraz 5300 urządzeń 
w pojazdach komunikacji miej-
skiej (autobusach, trolejbusach 
i tramwajach).

Na początku 2023 roku kasow-
niki zaczną działać, a mieszkańcy 
Pomorza i turyści będą się mo-
gli na nich odbijać już nie tylko 
swoimi smartfonami, ale także 
specjalnymi kartami komunika-
cyjnymi FALA, które wydawane 
będą w całym regionie oraz kar-
tami bankowymi.

reklama 174/2021/DB

Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zgro-
madzenie danych o tym, jak ogrzewamy swoje domy. Sporzą-
dzana na tej podstawie mapa emisyjności ma pomóc w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza.Taka baza pozwoli określić rejony 
potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wy-
mianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie 
programów modernizacji.
Każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno mieszkalnego 
jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji 
elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomie-
nia bazy, czyli od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w przypad-
ku istniejących urządzeń grzewczych. W przypadku budynków 
wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji powinien wypełnić 
zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy 
zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć 
ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec 
węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także 
odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele sło-
neczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.
Terminy:
deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 

2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła 
ogrzewania,
deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 
2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej wypełnia-
jąc formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczyć do 
urzędu. Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośred-
nictwem internetu, muszą wejść na stronę www.zone.gunb.gov.
pl. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić, podpisać 
przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

Kara za niezłożenie deKlaracji
do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków muszą złożyć deklarację do centralnej ewidencji emisyjności Budynków 
(ceeB). Trzeba w niej określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. deklarację można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy, 
przesłać pocztą albo za pośrednictwem internetu. za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.
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Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest konty-
nuacją idei specjalnych stref ekonomicz-
nych, jednak w znacznie rozszerzonej 
formie. Na mocy ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji z 2018 roku, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Limit pomocy uzależniony jest od 
wysokości wydatków na inwestycje lub 
kosztów zatrudnienia, ponadto położenia 
oraz statusu firmy – największe wsparcie 
otrzymują mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przyznaje wsparcie z rządo-
wego programu PSI, podmiotom planują-
cym nowe inwestycje w części wojewódz-
twa pomorskiego oraz w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

dochód zwolniony z podaTKu
Wsparcie przyznawane jest w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
lub zwolnienia z podatku dochodowego 
PIT, w związku z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych 
nakładów inwestycyjnych), lub

2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicz-
nej w województwie pomorskim wynosi 
30% dla dużego przedsiębiorcy, 40% dla 
średniego oraz 50% kosztów inwestycji 
dla małego i mikro przedsiębiorcy. 

W praktyce oznacza to, że średni przed-
siębiorca planujący ponieść nakłady in-
westycję na rozbudowę zakładu w wyso-
kości 10 mln zł otrzyma 40% zwolnienie 

z podatku dochodowego, czyli 4 mln zł. 
W tym przypadku przedsiębiorca z tytułu 
nowego projektu będzie zwolniony z po-
datku dochodowego, albo do momentu 
wykorzystania puli 4 mln zł, albo do upły-
nięcia terminu obowiązywania decyzji 
o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej 
wydania). Zaoszczędzone środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój swojej dzia-
łalności. 

jaK uBiegać się o decyzję 
o wparciu? 

Podstawą udzielenia pomocy publicz-
nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. W celu uzyskania wsparcia, 
poza minimalnymi nakładami, inwestor 
musi również spełnić tak zwane kryteria 
jakościowe. Kryteria podzielone zostały 
na dwie grupy. W ramach pierwszej pre-
miowane są działania związane z rozwo-
jem gospodarczym na przykład rozwój 
naukowy, przynależność do Krajowego 
Klastra Kluczowego, czy posiadanie statu-
su MMŚP. Grupa druga przewiduje punk-
ty za rozwój społeczny między innymi 
oferowanie stabilnego zatrudnienia, pro-
wadzenie działalności o niskim negatyw-
nym wpływie na środowisko, czy wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez podnosze-
nie kwalifikacji i współpracę ze szkołami 
branżowymi. 

Cały proces odbywa się przy wsparciu 
pracowników Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Inwestycyjnej a decyzje o wsparciu wy-

dawane są maksymalnie w ciągu 14 dni od 
skompletowania wszystkich dokumentów, 
które są dużo prostsze niż przy ubieganiu 
się o dotacje.

KompleKsowe wsparcie 
inwesTycyjne 

Przedsiębiorca, który dołączy do Pol-
skiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzyma 
pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Może skorzystać ze wspar-
cia ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Ponadto Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oferuje szereg spotkań, konferencji i szko-
leń, które mają na celu nie tylko edukację 
biznesową, ale także sprzyjają budowaniu 
relacji biznesowych. Strefa posiada także 
nieruchomości, które oferuje potencjal-
nym inwestorom, a w razie potrzeby po-
maga wyszukać działkę dostosowaną pod 
wymagania przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem działalności Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
także szkolnictwo branżowe, które Spółka 
stara się dostosować do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tego celu powołała 
między innymi Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych – ośrodek, który 
umożliwia podnoszenie kompetencji pra-
cowników, a zwłaszcza pomaga uczniom 
w obraniu ścieżki kariery związanej z au-
tomatyką i robotyką. W Centrum re-
alizowane są kursy i szkolenia z obsługi 
i programowania robotów. Zajęcia skiero-
wane są zarówno dla przedsiębiorców jak 
i uczniów szkół branżowych, ich program 
ustalany jest indywidualnie i dostosowany 
do potrzeb grupy szkoleniowej. 

BezpłaTne Kursy zawodowe 
Z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej skorzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy Po-
morza, którzy chcą podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. Spółka w ramach realizo-
wanego projektu „Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości” oferuje bezpłatne kursy. 

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby 
zainteresowane mogą przeszkolić się mię-
dzy innymi z programowania i obsługi 
procesu druku 3D, spawania blach i rur 
metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia 
na operatora i technologa-programisty 
maszyn CNC, a także operatora suwnic 
placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają 
szansę na zdobycie nowych doświadczeń, 

podniesienie swoich kompetencji, bądź 
zdobycie nowej pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pra-
cę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą. Pierwszeństwo w naborze mają 
osoby z wykształceniem średnim oraz 
powyżej 25. roku życia. Uczestnik może 
wziąć udział tylko w jednym szkoleniu 
w trakcie trwania całego projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ulgi 
podatkowej na nową inwestycje, bądź 
szkoleniami zawodowymi zapraszamy do 
kontaktu z Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na stronie www.strefa.gda.pl 
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Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z ulgi podatkowej na nową inwestycję

Inwestycje | Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wspar-
cie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. 

CENtRuM PROGRAMOWANIA ROBOtóW PRzEMySŁOWyCh PSSE
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drożyzna pis dotyka pomorskie 
szpitale…

Od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 
nowego roku, Polacy odczuwają ro-
snące ceny towarów i usług. Wszyst-
ko z powodu galopującej inflacji, na 
którą pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi wo-
jewództwa szpitale marszałkowskie. 
Dla przykładu rachunki za gaz wzro-
sną średnio o 320 procent, a za prąd 
o prawie 70 procent. Do tego docho-
dzi nieadekwatna wycena świadczeń 
medycznych.

– Biorąc pod uwagę nieadekwatne 
wyceny świadczeń medycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz dotychcza-
sową politykę rządu PiS w ostatnich 
siedmiu latach dotyczącą braku ich 
urealniania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
– mówi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w wyniku decyzji rządu, spo-
wodowała ograniczenie dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Ponadto, 
rosną pozostałe koszty funkcjono-
wania szpitali. Chodzi m.in. o zakup 
leków i wyrobów medycznych, ży-
wienie pacjentów i wywóz odpadów 
medycznych. Według zapowiedzi 
kontrahentów usługi te podrożeją lub 
już podrożały o kolejne 20-50 proc.

–  Mamy obawę, że powyższe szacun-
ki, z uwagi na dynamiczną zmianę cen 
na rynku, mogą okazać się niepełne. 
Silna presja inflacyjna, wzrost kosztów 
utrzymania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także obec-
nie oczekiwania personelu dotyczą-
ce kolejnych wzrostów wynagrodzeń 
– niepokoi się marszałek Struk.

… ale nFz i rząd tego nie widzi
W proponowanych ryczałtach i kon-

traktach dla szpitali nie uwzględniono 
zmian wynikających z drożyzny. Nie-
znaczne i nieliczne wzrosty kontrak-
tów dla poszczególnych jednostek 
nie pokrywają rosnących kosztów 
oraz nie rekompensują nadwykonań 
udzielanych świadczeń.

– Nasze apele do rządu, wysyła-
ne przez władze województwa po-
morskiego, w ramach Związku Wo-
jewództw czy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, a także same 
szpitale, o pilne przystąpienie do 
urealnienia wycen świadczeń me-
dycznych realizowanych ze środ-
ków publicznych, pozostają bez 
echa – podkreśla marszałek Mie-
czysław Struk.

Co ważne, Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (od-

powiedzialna za wycenę świadczeń), 
będąca agendą ministra zdrowia, 
w planie pracy na najbliższy okres nie 
przewidziała podjęcia pilnych i istot-
nych z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji zadań.

rządowa agencja za 1,3 mld zł ma 
być rozwiązaniem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji pod-
miotów leczniczych, usiłuje gasić 
pożar benzyną. Według ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego za-
dłużenie wszystkich szpitali w Polsce 
przekroczyło 20 mld zł.

– To za czasów PiS zadłużenie 
wzrosło ponad dwukrotnie. Wynika 
to z niedoszacowania wyceny proce-
dur medycznych, nieudanej reformy 
PiS tzw. sieci szpitali i wprowadzenia 
przez PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.

Rozwiązaniem ma być m.in. powoła-
nie agendy rządowej, która ma zatrud-
niać docelowo 400 osób i kosztować 
prawie 1,3 mld zł. Minister zdrowia 
swoje wysiłki zamiast na tworzenie 
kolejnych stanowisk dla nominan-
tów partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sytuacji 
systemu ochrony zdrowia.

co to oznacza dla szpitali?
Poza drożyzną dotykającą każdego 

Polaka, podmiotom leczniczym pod-
legającym samorządowi wojewódz-
twa pomorskiego grozi brak inwe-
stycji tzn. brak remontów i zakupów 
sprzętów medycznych i wyposażenia 
niemedycznego. Według aktualnych 
szacunków w 2022 r. koszty funk-
cjonowania szpitali marszałkowskich 
pochłoną 57 mln zł. A właśnie taka 
kwota została zaplanowana przez 
pomorski samorząd na kontynuację 
inwestycji i nowe działania. Jak in-

formuje zastępca dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
Tomasz Augustyniak za 57 mln zł 
na przykład można by kupić: 126 
aparatów USG, 57 aparatów RTG, 25 
aparatów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wykorzy-
stując każde z tych urządzeń można 
byłoby wykonać od 4 do 6 tys. badań 
rocznie. Za powyższą kwotę można 
by także zakupić ponad 800 respira-
torów. Kwota 57 mln, których w obec-
nym roku w związku z powyższym 

może zabraknąć naszym szpitalom, 
odpowiada wartością np. ponad 1,7 
tys. kompleksowych zabiegów ko-
rekcyjnych kręgosłupa (wartość 
jednostkowa ok. 32 285), czy ponad 
2,4 tys. operacji onkologicznych usu-
nięcia piersi wraz z rekonstrukcją 
(wartość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla wielu 
przedsięwzięć. Być może nie będzie 
nowoczesnego i wysoko specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego 
dla pacjentów, a oddziały szpitalne 
nie będą remontowane. 

Drożyzna PiS: czy szpitalom na Pomorzu 
grozi bankructwo?
Lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez 
rząd i NFZ pozostaje niska. Czy oznacza to, że szpitale na Pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjen-
ci będą długo czekali na diagnostykę i leczenie? Do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych 
odniósł się marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tomasz Augustyniak,
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP
- Sejm uchwalił co prawda ustawę mrożącą ceny gazu dla 
odbiorców wrażliwych, w tym szpitali, na cały 2022, ale tok 
legislacji wciąż się nie zakończył. Wciąż czekamy więc na 
konkrety i realizację obietnic w praktyce.
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Biskupie błogosławieństwo dla 
mieszkańców powiatu

19 stycznia w Starostwie miała miejsce duszpasterska wizyta noworoczna. Biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna udzielił błogosławieństwa wszyst-
kim mieszkańcom powiatu lęborskiego.

W każdym aspekcie życia powinniśmy 
być dla siebie darem miłości i dobra – 
mówił podczas duszpasterskiej wizyty 
noworocznej w lęborskim starostwie bi-
skup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna.

W noworocznym spotkaniu z bisku-
pem uczestniczyli członkowie Zarządu 
Powiatu Lęborskiego, burmistrzowie 
i wójtowie miast i gmin, reprezentanci 
kleru dekanatu lęborskiego i łebskiego 
oraz nadający świąteczno-noworoczny 
klimat muzyczny spotkania, członko-
wie Zespołu Regionalnego Frantówka. 
Okrojony skład uczestników spotkania 
w porównaniu do kolędowania sprzed 
choćby dwóch lat, wymusiły ogranicze-
nia pandemiczne i dynamiczna sytuacja 
zachorowań z ostatnich dni. Nie zabra-
kło również odniesień do skutków życia 
w warunkach pandemii w roku ubiegłym 
zarówno w wystąpieniu starosty Alicji 
Zajączkowskiej, jak i bp. R Kasyny.

– W minionym roku sytuacja epide-
miczna wymusiła konieczność dostoso-
wania się do warunków zapewniających 
bezpieczeństwo zarówno klientom urzę-
du, jak i pracownikom starostwa – mówi-
ła starosta A. Zajączkowska – Dokładali-
śmy wszelkich starań, by uciążliwości dla 
klientów urzędu wynikające z tego faktu 
jak najbardziej zminimalizować. Ogrom-
ną zasługę w tej kwestii miała profesjo-
nalna kadra urzędnicza starostwa, za co 
bardzo dziękuję.  Jednocześnie starosta 
podkreśliła to, co udało się zrobić z po-

zytywnym skutkiem. Mówiła o popra-
wie bezpieczeństwa na powiatowych 
drogach, dzięki wspólnym inwestycjom 
drogowym realizowanym z gminami. 
W lęborskim szpitalu ma powstać za-
kład opiekuńczo-leczniczy oraz zostaną 
wprowadzone rozwiązania zintegrowanej 
opieki w zakresie ginekologii, położnic-
twa, neonatologii i pediatrii. Realizowany 
jest projekt deinstytucjonalizacji pomocy 
społecznej i wspólnie z partnerami trwa 
realizacja projektu Centrum Usług Spo-
łecznych. Planowane inwestycje energe-
tyczne tworzenia Morskich Farm Wia-
trowych oraz portu serwisowego w Łebie 
przyczynią się do tworzenia nowych kie-
runków kształcenia i zdynamizowanie 
lokalnego rynku pracy. To działania, któ-
re już trwają, ale także będą wyzwaniami 
na ten rok ze skutkami na kolejne lata. 
Realizacji sprzyja dobrze skonstruowany 
budżet i szansa na pozyskanie środków 
zewnętrznych.

- Świat, w którym żyjemy, uświadomił 
nam jak kruche jest życie - mówił ks. bp 
R. Kasyna, odnosząc się do życia w pan-
demii i jej wpływu na międzyludzkie 
relacje - Człowiekowi wydawało się, że 
wszystko jest w jego zasięgu i wszystko 
jest w jego mocy, że jest samowystar-
czalnym panem wszystkiego, a gdzieś po 
drodze zaginął duch ludzkiej solidarno-
ści. Zarówno czas Bożego Narodzenia, 
jak i ten czas pandemiczny uczy nas, by 
być darem dla drugiego człowieka, tak 

jak dla nas wszystkich darem jest naro-
dzony Jezus – dobrem, którym możemy 
obdarowywać innych. Jak podkreślał bp 
R. Kasyna, we wszystkich działaniach: 
samorządowych, medycznych, działa-
niach służb mundurowych, oświatowych 

– w całej sferze życiowej aktywności - po-
winna nam towarzyszyć otwartość miłość 
bliźniego i dobro, które warunkują naszą 
jakość życia – tak w sferze egzystencjal-
nej, jak w warstwie emocjonalnej. Spra-
wiają że jesteśmy lepsi i lepszym możemy 

czynić otaczający świat.
Duszpasterz podczas spotkania udzielił 

błogosławieństwa wszystkim mieszkań-
com powiatu lęborskiego, życząc do-
świadczania bożej miłości na co dzień, 
zdrowia duchowej harmonii i szczęścia.

Nowy prezes Powiatowego Związku OSP RP
Delegaci strażaków – ochotników, na V Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wybrali nowego prezesa. Dotychczas pełniącego tę funkcję Mariana Borka zastąpił obecnie Roman Downar-Zapolski.

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbył się 
w minioną sobotę 22 stycznia. Spotkali się na nim 
przedstawiciele strażaków – ochotników z poszczegól-
nych gmin powiatu. Oprócz uchwał programowych, 
jedną z ważniejszych, była zmiana na funkcji Prezesa 
ZOSP. Dotychczas pełniącego tę funkcję Mariana Bor-
ka zastąpił obecnie Roman Downar-Zapolski.

Podczas obrad, ustępujący prezes złożył sprawozda-
nie z realizacji zadań OSP w minionej kadencji, a było 
tego sporo: oprócz udziału w licznych akcjach ra-
towniczo-gaśniczych, strażacy organizowali zawody 
sportowo-pożarnicze, rozgrywki piłki nożnej, turnie-
ju wiedzy pożarniczej. W minionej kadencji Zarząd 
odbył 14 zebrań plenarnych. Zarząd zajmował się 
m.in. analizą postępu realizacji uchwały programo-
wej z IV Zjazdu, analizowaniem wniosków z zebrań 
sprawozdawczych w OSP, dofinansowaniem zakupu 
sprzętu i remontami remiz oraz udziałem w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Na terenie powiatu lęborskiego funkcjonuje obecnie 
20 jednostek OSP – mówił składając sprawozdanie 
Zarządu – prezes Marian Borek – 8 z tych jednostek 
funkcjonuje w ramach KSRG i współpracuje z PSP 
jako jednostki najbardziej mobilne i najlepiej wypo-
sażone, uczestnicząc w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych również poza terenem powiatu lęborskiego.

Strażacy – ochotnicy w powiecie lęborskim dyspo-
nują 38 pojazdami, w tym: 10 ciężkimi samochodami 

ratowniczo-gaśniczymi, 14 średnimi, 7 lekkimi, 2 am-
bulansami ratunkowymi, samochodem ciężarowym 
i łodzią na przyczepie. Jednostki OSP na terenie powia-
tu zrzeszają aktualnie 662 czynnych członków, w tym 
83 kobiety. Działają również młodzieżowe drużyny 
pożarnicze, zrzeszające 69 dziewcząt i 53 chłopców.

Mirosław Tandek, Przewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego, zwracając się do ustępującego prezesa, 
powiedział:

Ustępującemu prezesowi, Marianowi Borkowi dzię-
kujemy za wszystkie lata służby, za działalność na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Życzę panu 
zdrowia i dalszych sukcesów w działalności społecznej.

Druh Marian Borek pełnił funkcję prezesa przez 
kolejne cztery 5-letnie kadencje. Po 20 latach zastą-
pił go, wybrany przez delegatów V Zjazdu – Roman 
Downar Zapolski. Dotychczasowy prezes, uchwałą 
Zjazdu został honorowym prezesem, który będzie 
mógł służyć radą i doświadczeniem nowo powołane-
mu zarządowi.

Zjazd wybrał nowy skład Zarządu na kadencję 
2022-26. Prezesa Downara-Zapolskiego wspierać 
będą: Błażej Makurat i Andrzej Zając jako wicepre-
zesi, Marian Kurzydło jako sekretarz Zarządu, Zenon 
Szmytka jako skarbnik oraz członkowie: Andrzej 
Florczyk, Piotr Górecki, Andrzej Kandzorra, Seba-
stian Kluska, Agnieszka Wolańska, Radosław Wroń-
ski.Komisję Rewizyjną stanowić będą: Radosław Sto-
sik, Maciej Sowiński i Zenon Gawryło.
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Pierwszy sparing Pogonistów
Pierwszy sparing zimy zaliczony. Drużyna Pogoni zagrała w nim z trzecioligowym GKS-em Przodkowo. za tydzień gra kontrolna na wyjeździe z Jantarem ustka.
Pogoniści 15 stycznia br. wznowili treningi po przerwie świątecznej. 
To przygotowania do rundy rewanżowej w 4 lidze. 
Do dyspozycji mamy boisko, teren, halę, siłownię i odnowę biologiczną 
w postaci sauny. Przed startem ligi 6-7 marca zaliczamy także cykl gier kon-
trolnych z ciekawymi zespołami – mówił na pierwszym treningu trener Po-
goni Waldemar Walkusz. – Zrobimy wszystko by optymalnie przygotować 
się przed pierwszym meczem ligi.
Wczoraj rozegrali, na własnym boisku, pierwszy sparing z trzecioligowym 
GKS-em Przodkowo. Trener Waldemar Walkusz wykorzystał mecz na 
sprawdzenie testowanych graczy, więcej minut zagrali też młodzi zawodni-
cy. Pierwsza połowa była bardziej wyrównana, z drugiej skutecznością bły-
snęli goście. Bramki dla GKS-u strzelali Przemysław Żukowski (2), Łukasz 
Stasiak (3) i Robert Hirsz.
Za tydzień Pogoń grę kontrolną rozegra na wyjeździe z Jantarem Ustka.
Plan sparingów Pogoni Lębork – Zima 2022 przedstawia się następująco:

29 stycznia 2022 (sobota), godz. 12.00 Jantar Ustka - Pogoń Lębork•	
5 lutego 2022 (sobota), godz. 12.00 Pogoń Lębork – Start Miastko•	
12 lutego 2022 (sobota), godz. 12.00 Pogoń Lębork – Gryf Wejherowo•	
18 lutego 2022 (piątek), godz. 18.30 Pogoń Lębork – Wikęd Luzino•	
26 lutego 2022 (sobota), godz. 12.00 Pogoń Lębork – Sokół Bożepole•	

KluBy sporTowe 
wyBrały swoich 
reprezenTanTów do 
Komisji
w sali rajców urzędu miejskiego odbyły się wy-
bory reprezentacji klubów sportowych do komisji 
konkursowych opiniujących oferty na zadania 
z zakresu sportu na 2022 rok.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu w mieście Lęborku, w pracach komisji 
nie może brać udziału reprezentant klubu, którego 
oferta jest rozpatrywana.
Burmistrz Miasta powołuje zarządzeniem dwie komisje: 
jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin 
obejmujących sporty drużynowe i jedną do zaopinio-
wana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty 
indywidualne.
W komisjach opiniujących oferty na zadania publicz-
ne miasta Lęborka z zakresu sportu na 2022 rok jako 
przedstawiciele organizacji pozarządowych pracować 
będą:
- sporty indywidualne – Wojciech Jabłonowski (Lę-
borskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu) i Michał 
Polejowski (Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”),
- sporty drużynowe – Marek Bibliw (Klub Kolarski „Lew 
Lębork”) oraz Robert Biczkowski (Klub Strzelecki LOK 
„Lider Amicus”).
Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.


