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Powstaną 
mieszkania
Wkrótce rozpocznie się 
budowa tanich mieszkań 
przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża 1 w Lęborku.
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Ulgi 
podatkowe
Polska Strefa Inwestycji to 
instrument, dzięki któremu 
przedsiębiorcy mogą 
uzyskać wsparcie. 
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gminny Piknik 
strażacki
2 lipca 2022 roku w Łebuni 
odbył się Gminny Piknik 
Strażacki, zorganizowany 
przez OSP Łebunia.
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665 lat nadania praw miejskich Łebie

na str. 3
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Tanie mieszkania zostaną wybudowane na 
działce Skarbu Państwa przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża w Lęborku przekazanej Miastu przez 
Krajowy Zasób Nieruchomości.

Program budowy mieszkań na wynajem to 
oferta skierowana m. in. dla młodych małżeństw 
lub osób chcących założyć rodzinę. Część lokali 
przeznaczonych będzie również dla osób po 60 
roku życia. Osoby, które nie posiadają zdolności 
kredytowej na zakup własnego mieszkania będą 
mogły zamieszkać w nowych lokalach o umiar-
kowanych kosztach najmu, z opcją dojścia po 
kilkunastu latach do własności.

Warunkiem przystąpienia do programu było 
brak tytułu do mieszkania na terenie Lębor-
ka. Nabór do nowego systemu mieszkań pod 
wynajem do budynku przy ul. Obrońców 
Wybrzeża prowadzony był od 7 marca do 29 
kwietnia 2022 roku. Wnioski złożyło 80 osób. 
O przydziale mieszkań zadecyduje na podsta-
wie regulaminu Komisja Przydziału Mieszkań 
na Wynajem. W jej skład weszło 2 radnych, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz 
2 przedstawicieli LTBS-u. Kryteria naboru do 
programu reguluje uchwała Rady Miejskiej. 
Wśród wnioskodawców preferowane były ro-
dziny z dziećmi, osoby po 60 roku życia, rodzi-
ny z niepełnosprawnością, najemcy mieszkań 
komunalnych i socjalnych czy osoby rozlicza-
jące się z podatku dochodowego w Lęborku. 

Na Obrońców Wybrzeża powstanie budynek 
wielorodzinny, dwu klatkowy, czterokondy-
gnacyjny z podziemną halą garażową i dwoma 
windami, z 40 mieszkaniami 1,2 i 3 pokojowy-
mi o powierzchni od 33 do 65 metrów kwadra-
towych. Wokół budynku teren zostanie zago-
spodarowany. Powstaną miejsca parkingowej, 
droga dojazdowa i chodnik.

Nowy budynek ma powstać do października 
2023 roku. Miasto pozyskało na ten cel 1 mln 70 
tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa oraz 4 mln 588 zł tys. kredytu 
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Trwa roz-
patrywanie wniosku o wsparcie budowy tanich 
mieszkań z Funduszu Dopłat (ok. 4 mln zł).

Z kolei do końca 2024 roku w ramach Pro-
gramu Wspierania Społecznego Budownictwa 
Czynszowego w Lęborku ma powstać 100 ta-
nich mieszkań pod wynajem. Budynek przy ul. 
Obrońców Wybrzeża jest pierwszym, dwa na-
stępne powstaną przy Mieszka I bis oraz przy 
ul. Stryjewskiego 12.

Koszt budowy wielorodzinnych budynków 
sfinansowany zostanie z dotacji, partycypacji 
przyszłych mieszkańców i preferencyjnych 
kredytów:

dotacja 10% wartości inwestycji ze środków •	
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa,
dotacja z Funduszu Dopłat Banku Gospo-•	
darstwa Krajowego w wysokości 25% war-
tości inwestycji oraz kolejne 10% wartości 
inwestycji do wysokości odpowiadającej 
wartość gruntu,
partycypacja przyszłych lokatorów (25% •	
wartości lokalu)
preferencyjny kredyt (30-35%) z Banku Go-•	
spodarstwa Krajowego (spłacany przez loka-
torów w czynszu).

„Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie 
niektórych ustaw wspierających rozwój miesz-
kalnictwa umożliwiła rozwój społecznego bu-
downictwa mieszkaniowego. Budynek przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża jest tego pierwszym 
przykładem – wyjaśnia burmistrz Lęborka Wi-
told Namyślak. – Dzięki dobrej współpracy 

z Krajowym Zasobem Nieruchomości w War-
szawie, które przekazało działkę. Lęborskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego mogło 
przygotować ofertę mieszkań m.in. dla rodzin 
z dziećmi, osób starszych czy też rodzin sprawu-
jących opiekę nad dziećmi z niepełnosprawno-
ściami. Mieszkańcy Ci posiadają za wysokie do-
chody na przydział mieszkań komunalnych lub 
socjalnych, a za małe, by wziąć kredyt komer-
cyjny. Grupa ta obecnie najczęściej wynajmuje 
mieszkania. Teraz otrzyma szansę na zamieszka-
nie w nowych mieszkaniach o umiarkowanych 
kosztach najmu, z opcją dojścia do własności już 
po kilkunastu latach. Pozyskanie  w najbliższych 
latach kilkunastu milionów złotych dotacji i do-
finansowań pozwoli na wybudowanie w tym 
systemie wielu tanich mieszkań oraz da pracę 
wielu lokalnym firmom budowlanym. Cieszę 
się, że program mieszkaniowy idzie zgodnie 
z planem. Dzięki wysiłkom LTBS-u i współpra-
cy z KZN i BGK jesteśmy pierwszym miastem 
w Polsce, które przystępuje do budowy miesz-
kań w tym programie.”

Lębork jest pierwszą miejscowością w Polsce, 
w której rusza budowa mieszkań w ramach 
nowego Programu Wspierania Społecznego 
Budownictwa Czynszowego. W związku z tym 
odbyła się konferencja prasowa oraz sym-
boliczne otwarcie budowy, w którym wzięli 
udział: prezes Krajowego Zasobu Nierucho-
mości Arkadiusz Urban, Wicewojewoda Po-
morski Mariusz Łuczyk, Burmistrz Lęborka 
Witold Namyślak, Prezes LTBS-u Krzysztof Fi-
lip i Asystent posła Piotra Müllera Marcin Bro-
dalski. W wydarzeniu uczestniczyli także pre-
zesi Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych 
z Pomorza i Warmii i Mazur, radni, okoliczni 
mieszkańcy i wykonawcy budowy.

Powstanie 40 tanich 
mieszkań czynszowych

Wkrótce rozpocznie się budowa tanich mieszkań przy ulicy Obrońców Wybrzeża 1 w Lęborku. 40 rodzin 
otrzyma nowe mieszkania w ramach Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego.
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35 urodziny "Belferka"
Chór nauczycielski „Belferek” obchodzi w tym roku 
jubileusz 35-lecia istnienia. z tej okazji w Szkole 
Muzycznej im. Mieczysława Michalskiego miał miejsce 
uroczysty koncert. Chór działa prężnie pod wielolet-
nią dyrygenturą Wojciecha Siedlika.

W ciągu 35 lat działalności chór dał 544 koncerty, 
w samym Lęborku było ich 119. W repertuarze "Belfer-
ka" znajduje się 140 utworów, w tym 60 o charakterze 
świeckim, 40 sakralnych i podobna liczba kolęd.
Chór wielokrotnie brał udział w Przeglądzie Chórów 
Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim, koncertował 
w Bazylice w Licheniu, w Gnieźnie, Poznaniu, Trójmie-
ście i wielu innych miejscach. Także w Niemczech, we 
Włoszech - w Watykanie, na Litwie.  Chór chętnie wystę-
pował również w szkołach, domach pomocy społecznej 
– wszędzie tam, gdzie był zapraszany.
W czerwcu br. w Szkole Muzycznej im. Mieczysława Mi-
chalskiego odbył się koncert jubileuszowy pod hasłem 
„Belferek i Przyjaciele, czyli muzyka od serca do serca”. 
Oprócz Jubilata zaprezentowały się kaszubskie zespoły 
regionalne „Levino” i „Frantówka”.
Z okazji muzycznego urodzinowego spotkania wręczo-
no okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla 
rozwoju i funkcjonowania zespołu oraz za działalność 
promującą miasto i powiat. Medale Starosty Lęborskie-
go otrzymali: Lucyna Siedlik – założycielka zespołu 
oraz Zdzisław Grajper.  Medal Burmistrza Miasta otrzy-
mał Stefan Ulenberg. Jedenaścioro chórzystów otrzy-
mało odznaczenia z rąk Andrzeja Machutty, Prezesa Od-
działu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Słupsku.
Chór „Belferek” przyjął życzenia wielu kolejnych koncer-
tów i kolejnych jubileuszy.
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Łeba w miniony weekend świętowała 665- lecie 
nadania praw miejskich. Wśród wielu atrakcji zapla-
nowanych z tej szczególnej okazji, Miasto wspólnie 
z Księstwem Łeba zorganizowało w sobotnie popołu-
dnie przemarsz orszaku. Korowód prowadziła Orkie-
stra Dęta „Ziemia Lęborska” z tamburmajor Wiesła-
wą Wojciechowicz. Na czele stanął sam Książę Łeby 
Zbyszko I w towarzystwie swojego dworu, a wraz 
z nimi, w barwnej paradzie wzięli udział mieszkańcy 
Łeby i turyści, przedstawiciele władz parlamentar-
nych i samorządowych. Przeszli, tradycyjnie, ulicą 
Kościuszki do ulicy Abrahama. Tam nastąpił kolejny 
punkt programu - rejs Księcia Łeby Zbyszka I i za-
proszonych gości do Portu Jachtowego  na dalszą 
część świętowania.

W porcie zabrano się za gotowanie zupy rybnej z wiel-
kiego kotła i rybnej potrawy z patelni, które to potra-
wy mógł skosztować każdy chętny.  Nie lada atrakcją 
były, w piątkowy i sobotni wieczór, muzyczne koncerty, 
w których wystąpili: zespół LemON i Organek.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Łeby 
– Andrzej Strzechmiński, Senator - Kazimierz Kleina, 
Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Przewodni-
czący Rady Powiatu Lęborskiego – Mirosław Tandek, 
Burmistrz Miasta Lębork – Witold Namyślak, burmi-
strzowie miast partnerskich z Mikołajek i Szczyrku, 
radni miasta Łeby.

665 lat nadania praw 
miejskich Łebie

W miniony weekend Łeba świętowała 665-lecie nadania praw miejskich. Jedną z wielu atrakcji 
zaplanowanych z tej szczególnej okazji przez Miasto i Księstwo Łeba był przemarsz orszaku oraz 
rejs do Portu Jachtowego.

o drogaCh i kolei W zWiązku z BudoWą elektroWni
22 czerwca odbyło się spotkanie włodarzy powiatu wejherowskiego, lęborskiego i puckiego, miasta Łeby oraz gmin: 
Choczewo, gniewino, krokowa, Wicko, Łęczyce, nowa Wieś lęborska, Wejherowo z przedstawicielami Polskich 
elektrowni Jądrowych. rozmowy  dotyczyły budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej oraz budowy infrastruktury 
transportowej związanej z realizacją tego przedsięwzięcia.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Staro-
sty Wejherowskiego i Polskich Elektrowni 
Jądrowych. Głównym tematem były 
drogi, połączenia kolejowe oraz sieci 
elektroenergetyczne, które będą musiały 
powstać w związku z planowaną budową 
siłowni jądrowej. Oprócz reprezentan-
tów Polskich Elektrowni Jądrowych, 
w rozmowach uczestniczyli starostowie: 
wejherowski, pucki, lęborski oraz wójto-
wie gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, 

Wicko, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, 
Wejherowo oraz burmistrz miasta Łeba. 
W spotkaniu uczestniczyła Starosta 
Lęborski Alicja Zajączkowska.
Infrastruktura wokół elektrowni zlo-
kalizowana będzie nie tylko w gminie 
lokalizacyjnej, ale również w gminach 
ościennych. Prace będą realizowane 
praktycznie w całym województwie 
pomorskim przez państwowe podmioty 
realizujące duże przedsięwzięcia o za-

sięgu ogólnopolskim, m.in. Polskie Koleje 
Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Zgodnie z Progra-
mem Polskiej Energetyki Jądrowej, PEJ 
Sp. z o.o. wybuduje bezpieczne, spraw-
dzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe 
reaktory jądrowe generacji III(+) w tech-
nologii PWR. W Polityce Energetycznej 
Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 
r. uruchomiony zostanie pierwszy blok 
polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 
1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane 
co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy 
zakłada budowę sześciu bloków o mocy 
do 9 GW. Uzgodnienia z samorządowca-
mi będą miały swój dalszy ciąg w miarę 
postępowania procesu inwestycyjnego.
Najważniejszym wnioskiem z rozmów 
jest postulat samorządowców, aby nowe 
drogi i połączenie kolejowe były wykorzy-
stywane nie tylko na potrzeby elektrowni, 
ale także były dostępne dla mieszkańców 
oraz turystów. Samorządowcy są w tej 
kwestii jednomyślni - proces inwe-
stycyjny wokół elektrowni starają się 
maksymalnie połączyć z korzyściami dla 
lokalnych społeczności.
Rozmowy i uzgodnienia dotyczące 
rozwoju regionu w związku z budową 
i eksploatowaniem elektrowni jądrowej 
będą kontynuowane w miarę postępu 
procesu inwestycyjnego.

Inwestycja, której koszt wyniósł 195.570  złotych, obejmowała wyko-
nanie nowych miejsc parkingowych z kostki kamiennej i chodników 
z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 cm, oznakowanie oraz montaż 
słupków uniemożliwiających pojazdom wjazd na chodnik. Parking 
pomieści teraz 14 aut, parkujących na ukos do ulicy, posiada także 2 
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. 

Warto zaznaczyć, że projekt przebudowy nie przewidywał wycinki 
drzew. W ramach przełożenia sieci teletechnicznej przesadzono jedy-
nie krzewy od strony Ronda Solidarności. Uzupełnieniem wybudowa-
nych miejsc parkingowych są nowe nasadzenia zieleni. Wśród roślin 
jakie pojawiły się w obrębie parkingu znalazły się takie gatunki jak 
tawuła japońska, pęcherznica kalinolistna, bluszcz pospolity i trawa.

Nowe miejsca 
parkingowe 
w Lęborku
Pod koniec czerwca oddano do użytku nowe miejsca parkingowe 
przy Alei Wolności. W miejscu zatoki postojowej, w której parkować 
do tej pory mogło 4 lub 5 aut powstał parking na 14 pojazdów.

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Panie Prezesie, czym właściwie jest Pol-
ska Strefa Inwestycji? 

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy 
instrument wsparcia dla przedsiębiorców 
planujących nowe inwestycje. Jednym 
z jej kluczowych zadań jest przyznawanie 
ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. 
Pomoc udzielana jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług, 
niezależnie od wielkości firmy oraz jej 
lokalizacji. Limit pomocy uzależniony 
jest od wysokości wydatków na inwesty-
cje lub kosztów zatrudnienia, położenia 
oraz statusu przedsiębiorstwa – najwięk-
sze wsparcie otrzymują MŚP. Specjalne 
preferencje mają także miasta, tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Najpro-
ściej ujmując, Polska Strefa Inwestycji, 
pozwala na zwolnienie z podatku docho-
dowego, za każdą wydaną złotówkę na 
inwestycje w produkcję lub świadczenie 
nowoczesnych usług. 

Jaką rolę w tym wszystkim pełni Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna? 

Strefa jest jednym z 14 podmiotów re-
gionalnych, które odpowiedzialne są za 
kompleksową obsługę inwestorów w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. Służymy 
przedsiębiorcom wsparciem na każdym 
etapie realizacji ich projektów, w tym 
pomocą o charakterze konsultacyjno-
doradczym. Współpracujemy z lokalny-
mi władzami, ośrodkami naukowymi, 
instytucjami otoczenia biznesu, aby za-
pewnić odpowiednie wsparcie dla firm. 
Pomagamy w przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych i organizacji wszystkich 
niezbędnych kroków prowadzących do 
rozpoczęcia inwestycji. Obecnie mamy 
204 przedsiębiorców, którzy stworzyli 1 
900 miejsc pracy, a nakład inwestycyjny 
osiągnął poziom ponad 6,8 mld zł. 

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. 

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od kosz-
tów nowej inwestycji lub 2-letnich kosz-
tów zatrudnienia nowych pracowników. 
Obecnie ulga dla województwa pomor-
skiego wynosi 30% dla dużych przed-
siębiorstw, 40% dla średnich, a 50% dla 
mikro i małych przedsiębiorstw.

W celu uzyskania wsparcia, poza mini-
malnymi nakładami, inwestor musi rów-
nież spełnić tak zwane kryteria jakościo-
we. Kryteria podzielone zostały na dwie 
grupy. W ramach pierwszej premiowane 
są działania związane z rozwojem gospo-
darczym na przykład rozwój naukowy, 
przynależność do Krajowego Klastra Klu-
czowego, czy posiadanie statusu MMŚP. 
Grupa druga przewiduje punkty za roz-
wój społeczny m.in. oferowanie stabilne-
go zatrudnienia, prowadzenie działalności 
o niskim negatywnym wpływie na środo-
wisko, czy wsparcie rozwoju pracowników 
poprzez podnoszenie kwalifikacji i współ-
pracę ze szkołami branżowymi. 

Dlaczego przedsiębiorca powinien wy-
brać Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną? Czym PSSE różni się od innych 
Stref? Co poza zwolnieniem z podatku 
może uzyskać inwestor współpracując 
z PSSE?

Jesteśmy regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej Strefy In-
westycji. Działamy na terenie 226 gmin 
we wschodniej części województwa po-
morskiego i w województwie kujawsko-
pomorskim. W związku z tym, przedsię-
biorstwo, które inwestuje na tym terenie 
i ubiega się o wsparcie, powinno złożyć 
wniosek do naszej Spółki. 

To czym Strefa wyróżnia się od innych 
to między innymi parki naukowo - tech-
nologiczne. Nasz Gdański Park zapewnia 

kompleksowe wsparcie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz startu-
pów, szczególnie w dziedzinie ICT, bio-
technologii i energetyce. Z kolei Bałtycki 
Port Nowych Technologii zlokalizowany 
na terenie dawnej Stoczni Gdynia tworzy 
ekosystem wspierający przemysł morski. 

Bardzo zależy nam na rozwoju regio-
nu, w którym działamy. Realizacja na-
szych celów przyczynia się nie tylko do 
rozwoju przedsiębiorczości, ale także 
wpływa na jakość życia mieszkańców, 
między innymi dzięki nowym miejscom 
pracy. Powołana przez nas Rada Rozwo-
ju Obszaru Gospodarczego, składająca 
się z przedstawicieli każdego powiatu 
z obszaru PSSE, kształtuje rozwój ekono-
miczny w obu województwach, tworząc 
odpowiednie warunki dla biznesu. 

W celu rozwijania nowoczesnego sys-
temu kształcenia z zakresu robotyzacji 
i automatyzacji w 2019 roku utworzyli-
śmy jeden z pierwszych w Polsce ośrod-
ków, który umożliwia podnoszenie kom-
petencji związanych z automatyką oraz 
robotyką. Ośrodek nosi nazwę Centrum 
Programowania Robotów Przemysło-
wych i zlokalizowany jest w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym. 
CPRP okazało się sukcesem w kształ-
ceniu przyszłej kardy, dlatego w 2022 
roku otrzymało ono wsparcie z Fundacji 
Velux na dalszy rozwój w wysokości 6,5 
mln zł. W ramach dofinansowania po-
wstanie między innymi specjalistyczny 

symulator spawalniczy, doposażone zo-
staną pracownie robotyki oraz druku 3D. 
W ośrodku uczniowie uzyskają wsparcie 
edukacyjne dopasowane do ich indywi-
dualnych potrzeb, dzięki czemu podnio-
są swoje kompetencje i zdobędą nowe 
kwalifikacje z zakresu programowania 
robotów, spawania i druku 3D. Planu-
jemy rozszerzać projekt, obecnie trwają 
prace nad otwarciem filii CPRP w Gru-
dziądzu oraz we Włocławku. 

Podejmuje także działania wspierają-
ce rozwój zielonej gospodarki. W 2021 
roku rozpoczeliśmy przygotowania do 
własnych inwestycji w budowę trzech 
farm fotowoltaicznych. Energia w nich 

wyprodukowana zostanie zaoferowana 
strefowym inwestorom oraz skonsumo-
wana w obiektach Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego. W dwóch 
z nich Spółka uzyskała decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
w jednej czeka na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zainteresowanych zieloną energią in-
westorów nie brakuje, jeden z projektów 
realizowany jest w celu odsprzedaży ca-
łości wyprodukowanej energii elektrycz-
nej jednemu z największych inwestorów 
PSSE z branży produktów budowlanych. 
Drugi projekt będzie przeznaczony dla 
inwestora z branży elektrycznej. W obu 
przypadkach głównym celem nabyw-
ców jest pozyskanie zielonej energii do 
procesów produkcyjnych i tym samym 
redukcja tzw. Śladu węglowego. Trzeci 
projekt realizowany jest na własne po-
trzeby Spółki w celu zasilenia kompleksu 
budynków Gdańskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego. W tym roku uru-
chomiliśmy także instalację fotowolta-
iczną na dachu GPN-T. 

Podsumowując inwestor, który chce 
dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji 
nie tylko otrzymuje pomoc w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. 
Może skorzystać ze wsparcia naszych 
ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Oferujemy sze-
reg spotkań, konferencji, szkoleń, które 
mają na celu nie tylko edukację bizneso-
wą, ale także sprzyjają budowaniu relacji 
biznesowych. Strefa posiada także nie-
ruchomości, które oferuje potencjalnym 
inwestorom, a w razie potrzeby pomaga 
wyszukać działkę dostosowaną pod wy-
magania przedsiębiorstwa. 

Ulgi podatkowe na 
realizację nowych 
inwestycji
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, dzięki któremu przedsiębior-
cy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
prawnych lub fizycznych. O tym, jak otrzymać wsparcie oraz jak ubiegać się 
o wydanie decyzji pytamy Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Przemysława Sztanderę.
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ogólnoPolSki 
konkurS literaCki 
iM. MieCzySŁaWa 
StryJeWSkiego
Miejska Biblioteka Publiczna w lęborku ogłosiła 37. 
już edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego 
im. M. Stryjewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział 
poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach 
twórczych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję 
i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym 
niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki 
regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna - 
utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lębor-
skiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 r. na 
adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 
84-300 Lębork. 
Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix 
Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody 
w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury 
zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lębor-
skiej oraz nagroda publiczności
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomor-
skiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce 
kaszubskiej - poezja
- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lę-
borku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce 
kaszubskiej - proza
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia 
nagród odbędzie się 25 listopada 2022 r. w Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata”.

20-lecie Lęborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje jubileusz: 20-lecia istnienia oraz 10-lecie 
rozpoczęcia funkcjonowania jako organizacja pożytku publicznego.

A jak to się zaczęło? 20 lat temu przy 
Klubie Nauczyciela powstała sekcja pod 
nazwą Lęborski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Inicjatorkami były panie: Elżbieta 
Wiktorowicz-Czapla i nieżyjąca już Felicja 
Bykowska. Elżbieta Wiktorowicz została 
pierwszą prezes stowarzyszenia, pełniła tą 
funkcję  w latach 2001-2014. Kolejną pre-
zes została Grażyna Pieńkowska-Sadow-
ska, pełniąc funkcję do roku 2020. Obecnie 
Uniwersytetowi prezesuje Elżbieta Godde-
ris. W skład zarząd wchodzą: Ewa Brzeziń-
ska - zastępca, Elżbieta Ciupa - sekretarz, 
Henryka Bogdziewicz - skarbnik, Danuta 

Pinkowska - członek, Małgorzata Bresler 
- członek.

LUTW świętuje jeszcze jeden jubileusz. Od 
10 lat jest organizacją pożytku publicznego, 
co znacznie rozszerza możliwości jego dzia-
łania. Aktualnie organizacja skupia 126 ak-
tywnych seniorów działających w kilkunastu 
grupach zajęciowych. W dorobku Uniwer-
sytetu znajduje się wiele działań służących 
integracji środowiska senioralnego, przedsię-
wzięć służących poszerzaniu wiedzy, wdra-
żania prozdrowotnych rozwiązań służących 
utrzymywaniu dobrej kondycji, ogólnego 
zdrowia, dietetyki, aktywności fizycznej – 

elementów poprawiających jakość życia.
Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie 

członków organizacji z władzami Powiatu 
i Miasta oraz radnymi Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. Były gratulacje i życzenia 
dalszej aktywnej działalności. Kwiaty, upo-
minki, listy gratulacyjne, również od Mar-
szałka Województwa Pomorskiego, Mieczy-
sława Struka.

Na zdjęciu widzimy słuchaczy Uniwersy-
tetu, którzy w maju br. wzięli udział w Nad-
bałtyckim Marszu Nordic Walking, organi-
zowanym przez Choczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lubiatowie.
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Podczas pikniku zostały przeprowadzo-
ne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, 
w których wzięło udział 7 drużyn: drużyny 
męskie OSP Cewice, OSP Pieski, OSP Łebunia 
i drużyna kobieca OSP Cewice oraz drużyny: 
MDP Cewice chłopcy, MDP Cewice dziew-
częta, MDP Łebunia dziewczęta. Komisję sę-
dziowską powołał Komendant Powiatowy PSP 
w Lęborku bryg. Piotr Krzemiński, a sędzią 
głównym zawodów był st.kpt. Dawid Głów-
czewski. Zawody rozegrane zostały w konku-
rencjach dla OSP: ćwiczenie bojowe, sztafeta 
pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz dla 
MDP: ćwiczenie bojowe CTiF oraz sztafeta po-
żarnicza 400m.
Klasyfikacja generalna dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych – drużyny dziewczęce:

1 miejsce MDP OSP Cewice – 993 pkt
2 miejsce MDP OSP Łebunia – 929 pkt

Klasyfikacja generalna dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych – drużyny chłopięce:

1 miejsce MDP OSP Cewice – 957 pkt
Klasyfikacja generalna dla Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych – drużyny grupy „C” kobiece:

1 miejsce OSP Cewice – 130 pkt
Klasyfikacja generalna dla Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych – drużyny grupy „A” męskie:

1 miejsce OSP Cewice – 109 pkt
2 miejsce OSP Łebunia – 111 pkt
3 miejsce OSP Pieski – 126 pkt
Uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych 

otrzymali puchary, dyplomy, bony upominko-
we, a najmłodsi strażacy medale. Za prawidło-
wy przebieg i nadzór zawodów podziękowania 
zostały złożone w formie bonów upominko-
wych członkom komisji sędziowskiej. Podzię-
kowania otrzymali również opiekunowie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych: dh Wiesław 
Pipka, dh Natalia Cybula, dh Ewa Keller i dh 
Angelika Choszcz.

Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla naj-

młodszych w postaci zjeżdżalni „wóz strażacki”, 
ściany wspinaczkowej „gaśnica”, toru przeszkód 
„remiza strażacka”, popcornu, waty cukrowej, 
a także zabaw z animatorem z Gminnego Cen-
trum Kultury w Cewicach. Dla uczestników 
wydarzenia strażacy OSP Łebunia przygotowa-
li tradycyjną grochówkę, a po zawodach odbył 
się pokaz ratownictwa technicznego polegający 
na wydobyciu osoby poszkodowanej z pojazdu 
przez strażaków z JRG Lębork i OSP z terenu 
naszej gminy.

Na koniec pikniku przeprowadzono zbiórkę 
strażaków z naszej gminy. Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka podziękował wszystkim straża-
kom OSP oraz pracownikom Urzędu Gminy 

w Cewicach, którzy poświęcili swój czas i zdro-
wie podczas prowadzonych działań ratowniczo 
– gaśniczych w miejscowości Kamieniec. Każ-
dy otrzymał podziękowanie w formie dyplo-
mu i rękawic technicznych. Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Cewicach podzięko-
wał Wójtowi Gminy Cewice za dotychczasową 
współpracę podczas działań ratowniczo – ga-
śniczych na terenie gminy i rozwój ochrony 
przeciwpożarowej poprzez wręczenie pucharu 
oraz rękawic technicznych. Zarząd OSP Cewi-
ce podziękował także dh Bogusławowi Dawi-
dowskiemu i dh Leszkowi Oleszczyk za długo-
letnią służbę w szeregach OSP Cewice życząc 
dalszych sukcesów osobistych

Gminny Piknik Strażacki 
W Łebuni

2 lipca 2022 roku w Łebuni odbył się Gminny Piknik Strażacki, zorganizowany przez OSP Łebunia. Były nie 
tylko zawody strażackie, ale także atrakcje dla dzieci i tradycyjna grochówka. Podczas zbiórki Strażakom po-
dziękowano za trud włożony w działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone w miejscowości Kamieniec.

26 funkcjonariuszy Oddziałów Prewen-
cji Policji w Gdańsku, stanowiących 
dodatkowe siły policyjne, wspiera mun-
durowych z Łeby w pełnieniu służby 
na terenie miasta oraz gminy Wicko. 
Policjanci rozpoczęli pracę 1 lipca.
Dodatkowo KPP w Lęborku kieruje 
do służby na terenie Łeby wsparcie 
policyjne w postaci służb dochodzenio-
wych i kryminalnych. W okresie wakacji 
nie brakuje również większej ilości 
patroli ruchu drogowego, które dbają 
o bezpieczeństwo na drodze W-214.
Funkcjonariusze OPP będą pełnić na 
naszym terenie służbę do 31 sierpnia. 
Zakwaterowanie i wyżywienie tych poli-
cjantów będzie możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu samorządów gminy 
Wicko i Łeby.

zWiękSzone SiŁy PoliCyJne na terenie ŁeBy i gMiny WiCko
na terenie Łeby i gminy Wicko przez cały letni sezon miejscowych mundurowych w pełnieniu służby wspierają 
funkcjonariusze z oddziałów Prewencji Policji w gdańsku. dodatkowe siły policyjne mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających te rejony.

Talenty Gminy 
Wicko
W tym roku odbył się 12. finał konkursu „Talenty Naszej Gminy”, 
w którym zaprezentowało się dziesięcioro młodych artystów z terenu 
gminy Wicko. Jury nagrodziło trzy osoby.

W tegorocznym 12. Finale można było zobaczyć i usłyszeć 10 pre-
zentacji konkursowych, które oceniło Jury w składzie:

- Pan Wojciech Siedlik – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku

- Pani Iwona Witke – Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Lęborku, propagatorka kultury, wokalistka

- Pani Aleksandra Kajzer – instruktor ds. kultury w Gminnym Cen-
trum Kultury w Cewicach, specjalizująca się w organizacji i prowadze-
niu zajęć kreaktywnych i w fotografii.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom swoich talentów, 
a Jury, po przeprowadzonej naradzie, postanowiło nagrodzić następu-
jące osoby:

1 miejsce - Dariia Didenko (śpiew)
2 miejsce ex aequo – Zuzanna Podolak (śpiew) i Oksana Bonda-
renko (balet)
3 miejsce ex aequo – Anna Bladoszewska (rysunek) i Viktorija Liu-
benko (tworzenie fryzur)

Fundatorem głównych nagród w konkursie był Wójt Gminy Wicko 
– Dariusz Waleśkiewicz,  imprezę wsparli również: Sea Park Sarbsk, 
Łeba Park, Pani Maria Adamska.

Finał odbył się 25 czerwca 2022r. w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

W ŁeBie ukońCzono 
PrzeBudoWę ul. 
PoWStańCóW WarSzaWy
ukończono ostatni etap przebudowy ul. Powstańców 
Warszawy w Łebie. Celem przebudowy była poprawa 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz udrożnienie 
ruchu w tym rejonie.

W pierwszych dniach lipca dobiegł końca ostatni 
etap przebudowy ul. Powstańców Warszawy w Łebie. 
Inwestycja przewidywała nie tylko remont nawierzchni 
jezdni i  chodników. Oprócz jezdni asfaltowej, chod-
ników obustronnych z kostki wykonano kanalizację 
deszczową i oświetlenie oraz wyniesione skrzyżowanie 
z ul. 11 Listopada. Zadania zrealizowano przy dofi-
nansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Całkowita wartość inwestycji to ok. 2 mln zł.
Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców oraz udrożnić ruch w tym rejonie miasta.
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Arena Gliwice była przez pierwsze trzy dni 
lipca miejscem rozgrywek 28. Wielkiego Finału 
Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. 
Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of Moving. Do 
Gliwic zjechało blisko tysiąc młodych siatkarek 
i siatkarzy z całego kraju. O medale walczyło 192 
drużyn reprezentujących szesnaście województw 
w kategorii "dwójek", "trójek" i "czwórek" („2”, 
„3”, „4”) dziewcząt i chłopców, wyłonionych po 
blisko 10 miesięcznej rywalizacji. W kategorii "2" 
województwo pomorskie reprezentowały dwie 
drużyny Glinka Academy SPS Lębork, w katego-
rii "3" lęborski klub także miał swoją drużynę jako 
reprezentanta Pomorza.

Od początku doskonale radziła sobie pierwsza 
drużyna Glinka Academy SPS Lębork. Jako mi-
strzowie województwa w grupie eliminacyjnej 
rywalizowali z mistrzem województwa podkar-
packiego Karpaty MOSiR Krosno, wicemistrzem 
mazowieckiego UKS Dębina Nieporęt II i oraz 
wicemistrzem kujawsko-pomorskiego BKS Che-
mik Bydgoszcz II. Wszystkie te zespoły zostały 
pokonane bez straty seta. Na inaugurację na-
sza drużyna wygrała 2:0 (15:8, 15:8) z rywalami 
z Bydgoszczy, następnie 2:0 (15:10, 17:15) z wice-
mistrzem mazowieckiego, by zakończyć rywali-
zację grupową zwycięstwem 2:0 (15:13, 15:11) 
z Karpatami i awansować do fazy 1-16 turnieju.

W drugiej fazie lęborczan ponownie czekała 
walka w czterozespołowej grupie. Najpierw roz-
prawili się 2:0 (15:10, 15:7) z SP 3 Nysa, następnie 

2:0 (15:11, 15:11) z UKS Olimp Opole Lubelskie 
i na koniec 2:1 (15:9, 13:15, 11:8) z 2:1 z Jedynką 
Biecz GKPS.

W trzeciej fazie rywalizacji w Arenie Gliwice 
drużyna trenerów Dawidowskiego i Neumillera 
wygrała najpierw 2:0 (15:13, 15:8) z Vitasun MKS 
Będzin, następnie 2:0 (15:7, 15:9) z UKS Dębiną 
Nieporęt II i na koniec 2:0 (15:13, 15:9) z BKS 
Chemikiem Bydgoszcz I - Siatkówka Młodzieżo-
wa. W meczu, którego stawką była gra w wielkim 
finale, drużyna Glinka Academy SPS Lębork 1 
wygrała 2:0 (15:13, 16:14) z UKS Żakami Krze-
szyce.

W finale rywalem naszej drużyny był ich gru-
powy rywal z trzeciej fazy rywalizacji. Niestety 
dla Michała Dawidowskiego, Szymona Zim-
nowody i Macieja Winiarskiego bydgoszczanie 
wzięli skuteczny rewanż. Wicemistrzostwo Polski 
dla Glinka Academy SPS Lębork jest olbrzymim 
sukcesem!

W rywalizacji "3" Glinka Academy SPS Lębork 
reprezentowała drużyna w składzie: Juliusz Par-
tyka, Jakub Selonke, Szymon Wejer, Aleksander 
Kowalski. Zespół prowadzony przez trenerów Ja-
rosława Pruskiego i Grzegorza Partykę ostatecz-
nie zajął bardzo wysokie 7 miejsce w Polsce.

Drugą "2" reprezentującą województwo pomor-
skie w Gliwicach był zespół Glinka Academy SPS 
Lębork 2, grający w składzie: Oskar Jankowski, 
Dawid Burghardt, Jan Fiedoruk, który wywalczył 
17 miejsce w Polsce.

Sukces młodych siatkarzy z Lęborka
Trzy drużyny młodych siatkarzy z Lęborka wzięły udział w 28. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar 
Kinder Joy of Moving, który rozgrywał się w Gliwicach przez pierwsze trzy dni lipca. Młodzi siatkarze z Lęborka, reprezentujący nasze województwo, 
odnieśli duży sukces. Pierwsza drużyna Glinka Academy SPS Lębork wywalczyła wicemistrzostwo Polski!

feStyn rodzinny Pogoni lęBork
W ostatnią sobotę czerwca na Stadionie Miejskim odbył się Piknik Juniorski Pogoni 
lębork na zakończenie sezonu 2021/2022.

Wśród atrakcji znalazły się gry i zabawy sportowe, nagrody dla najlepszych piłkarzy, grill 
i słodkości przygotowana przez rodziców z zespołu E1 Pogoni. 
Piknik rozpoczął Wiceprezes Zarządu Pogoni Lębork ds. piłki nożnej Marek Piotrowski, 
który podsumował sezon w każdej z sześciu drużyn oraz nakreślił plany na przyszły. 
W ramach podsumowania nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy w drużynach oraz rodzi-
ce i społeczni kierownicy za zaangażowanie w życie drużyn i Klubu. 
Każdy z zawodników otrzymał praktyczny upominek – bidon na wodę z herbem Pogoni 
i miejscem do podpisania ufundowany przez klubowych działaczy i sympatyków. Po czę-
ści oficjalnej był czas na zabawę, słodkości czy odpoczynek w cieniu drzew.
Nagrody dla zawodników i podziękowania ufundowane zostały przez klub Pogoń Lębork, 
Urząd Miejski w Lęborku, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 


