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Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności
Lęborscy policjanci prowadzą regularnie spotkania z młodzieżą i dziećmi na temat odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez nieletnich. Pobicie, udział 
w bójkach, kradzież, używki – niestety dla niektórych młodych ludzi to „lans” w oczach kolegów, a w praktyce świadczy to o zaburzonym obrazie rzeczywistości, de-
moralizacji i zaniżonym poczuciu własnej wartości. Konsekwencje złych wyborów podejmowanych przez nastolatków w takich wypadkach są nieuniknione. Kwestie 
odpowiedzialności prawnej reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Lęborscy policjanci nieprzerwanie 
prowadzą z dziećmi i młodzieżą szkol-
ną spotkania profilaktyczne, podczas 
których omawiają problematykę de-
moralizacji i przestępczości wśród 
nieletnich. Celem mundurowych jest 
uświadomienie młodym ludziom, że 
ci, którzy dopuszczają się czynów za-
bronionych już na starcie mogą zmar-
nować swoją szansę na normalne ży-
cie, dobrą pracę, szacunek i uznanie 
w oczach innych. Udział w bójkach, 
alkohol, narkotyki, kradzieże, pobicia, 
zamieszczanie w sieci nagrań ze swoich 
„wyczynów”, to nie jest sposób na za-
pewnienie sobie poklasku. Wręcz prze-
ciwnie – to prosta droga …za kratki.

Zgodnie z Ustawą o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, nieletni to:

osoba, która w wieku 13-17 lat popeł-
niła czyn karalny, czyli czyn zabronio-
ny przez ustawę jako przestępstwo albo 

przestępstwo skarbowe lub wykrocze-
nie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, 
art. 74, art.76, art. 85, art. 87, art. 119, 
art. 122, art. 124, art. 133 lub art.143 
Kodeksu wykroczeń; 

osoba zagrożona demoralizacją do 18 
roku życia. O demoralizacji świadczą 
m.in. takie okoliczności jak: popeł-
nienie czynu karalnego/zabronionego, 
używanie alkoholu lub innych środków 
w celu wprowadzenia się w stan odu-
rzenia, prostytucja, żebranie, uchylanie 
się od obowiązku szkolnego, palenie 
wyrobów tytoniowych, używanie słów 
nieprzyzwoitych, przemoc w rodzinie; 

osoba, wobec której stosuje się środki 
wychowawcze i poprawcze do 21 roku 
życia. 

Na podstawie ustawy o postępowa-
niu w sprawach nieletnich odpowiada 
każdy nieletni, który przejawia objawy 
demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego po ukończeniu 13 roku życia 
i przed ukończeniem 17 lat.

Nieletni odpowiadają przed sądem ro-
dzinnym, który może orzec wobec nich 
środki wychowawcze (od upomnienia, 
przez zobowiązanie do określonego 
postępowania, a zwłaszcza naprawie-
nia wyrządzonej szkody, do wykona-
nia określonych prac lub świadczeń na 
rzecz pokrzywdzonego, do uczestnicze-
nia w odpowiednich zajęciach o charak-
terze wychowawczym, terapeutycznym 
lub szkoleniowym, do powstrzymania 
się od przebywania w określonych śro-
dowiskach, zastosowanie nadzoru ku-
ratora, przepadek rzeczy uzyskanych 
w związku z popełnieniem czynu karal-
nego do umieszczenia w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym lub rodzinie 
zastępczej) albo środek poprawczy 
w postaci umieszczenia w zakładzie po-
prawczym.

Czwarta fala pandemii - 
Policja wzmaga kontrole!
Czwarta fala pandemii koronawirusa jest faktem, w związku z tym policja wzmożyła swoje działania 
ukierunkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby.

Tylko jednego dnia, w zeszłym tygodniu, lęborscy 
mundurowi podjęli blisko 50 interwencji związa-
nych z niestosowaniem się do obowiązku zasłania-
nia ust i nosa w obiektach użyteczności publicznej. 
Niestety świadczy to o tym, że wiele osób lekceważy 
ten obowiązek, narażając w ten sposób siebie jak 
i nas wszystkich na zakażenie. Aby nie dopuścić 
do szerzenia się pandemii, policjanci zapowiadają 
zdecydowane reakcje na łamanie obostrzeń sani-
tarnych.

Policjanci codziennie prowadzą działania po-
święcone walce z koronawirusem. Podczas kontroli 

m.in. placówek handlowych, dworców i środków 
komunikacji publicznej funkcjonariusze zwracają 
uwagę przede wszystkim na obowiązek zasłania-
nia maseczką ust i nosa. Wtorkowe sprawdzenia 
miejsc użyteczności publicznej skutkowały blisko 
50 interwencjami wobec osób, które zlekceważyły 
ten nakaz. Poluzowanie niektórych obostrzeń spo-
wodowało, że wiele osób najprawdopodobniej prze-
stało myśleć o wciąż istniejącym zagrożeniu. Takie 
nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić 
do szybkiego wzrostu zachorowań na COVID-19 
i w efekcie do kolejnego lockdownu.

Trening sTrzelecki lęborskich 
policjanTów
zagubić się na plaży w Łebie będzie trudniej. wszystkie wejścia nad morze zyskały 
nowe oznaczenia.

Zawód policjanta jest jedną z ciekawszych 
profesji na rynku pracy i charakteryzuje 
się różnorodnością wykonywanych zadań. 
W swojej codziennej służbie munduro-
wi muszą być przygotowani na każdą 
ewentualność. Dlatego bardzo ważne jest 
by doskonalili swoje umiejętności, w tym 
z zakresu posługiwania się bronią.
W zeszłym tygodniu lęborscy funkcjo-
nariusze, pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów z zakresu wyszkolenia strze-
leckiego z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku i instruktora z lęborskiej jed-
nostki, wzięli udział w treningu i egzaminie 
z posługiwania się krótką bronią palną. Na 
strzelnicy wojskowej mundurowi ćwiczyli 
strzelanie statyczne, szybkie i dynamiczne. 

Przed rozpoczęciem treningu instruktorzy 
przypomnieli jakie zasady obowiązują za-
równo na strzelnicy jak i podczas samego 
ćwiczenia, później na bieżąco wskazywali 
i korygowali popełniane błędy, radzili jak 
radzić sobie z zacięciami broni i jaką po-
stawę przyjąć do oddania celnego strzału.
Każdy policjant powinien mieć świado-
mość, że w czasie pełnionej służby może 
spotkać się z sytuacją, podczas której bę-
dzie musiał sięgnąć po broń palną. Dlatego 
bardzo ważne są systematyczne ćwiczenia, 
dzięki którym funkcjonariusz dowiaduje 
się co musi w swoim działaniu skorygo-
wać, aby nabyć umiejętność szybkiego, 
skutecznego i bezpiecznego posługiwania 
się bronią.
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IV i ostatni etap przebudowy 
skrótu do Trójmiasta zakończony

IV etap inwestycyjny dotyczył przebudowy drogi 
powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lę-
bork do skrzyżowania z DP 1336G, czyli do ronda 
w miejscowości Dziechno. Zarząd Powiatu Lębor-
skiego na wykonanie tej inwestycji pozyskał dofinan-
sowanie ze środków Państwowego Funduszu Celo-
wego – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Wartość 
dofinansowania wyniosła połowę wartości inwestycji, 
czyli 911.246 zł. Drugą połowę sfinansowały solidar-
nie, w równych trzech częściach, samorządy Gminy 
Miasto Lębork, Gminy Cewice i Powiat Lęborski.

W uroczystym przekazaniu przebudowanej drogi 
do użytku, wspólnie z przedstawicielami wykonawcy, 
uczestniczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Lębor-
ski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, 
członkowie Zarządu Powiatu Lęborskiego: Adam 
Nowak i Jacek Perłak oraz reprezentujący samo-
rząd Lęborka – Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta 
i przedstawiciele Gminy Cewice: Jerzy Bańka – Wójt 
Cewic z Wiesławem Kellerem - Przewodniczącym 
Rady Gminy. Gościem specjalnym była reprezentu-
jąca posła Piotra Müllera, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego – Mirosława Kaczyńska.

Ostatni etap przebudowy liczył 2,2 km drogi o sze-
rokości 7 m i 5,5 m jezdni – mówi Adrian Wenta, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – 
Po bokach zostały wykonane utwardzone pobocza 
o szerokości 75 cm specjalnie z myślę o bezpieczeń-

stwie rowerzystów przemieszczających się szlakiem 
w kierunku jeziora Osowskiego.

W trakcie przebudowy dokonano niezbędnych po-
szerzeń, wzmocnienia konstrukcji drogi przy użyciu 
siatki szklano-węglowej, prace budowlane poprawia-
jące wytrzymałość, widoczność i ogólny komfort jaz-
dy oraz nowa nawierzchnia. Wykonano również po 
raz pierwszy w  powiecie lęborskim poziome struk-
turalne oznakowanie grubowarstwowe, potocznie 
nazywane przez kierowców „wybudzaczami”, powo-
dujące, że naruszenie pasa dla rowerzystów jest sły-
szalne wewnątrz pojazdu. Dodatkowym elementem 
poprawiającym bezpieczeństwo jest zastosowanie 
rozwiązań wymuszających ograniczenie prędkości 
do 70 km/h, co zmniejszy dotychczasową zaczną wy-
padkowość na tym odcinku drogi.

Historia kolejnych etapów inwestycji przebudo-
wywania „Kaszubskiego skrótu” do Trójmiasta sięga 
2018 roku, kiedy przebudowana została ul. Kaszub-
ska. Rok później przebudowana została DP 1336G od 
ronda w Dziechnie w kierunku Popowa. W 2020 r. 
przebudowany został odcinek od Popowa do grani-
cy powiatu. Bieżący rok i przebudowa drogi od ul. 
Kaszubskiej do ronda w Dziechnie zamknęła 3-letni 
okres inwestowania, udostępniając kierującym no-
woczesną, dobrze oznakowaną drogę o doskona-
łej nawierzchni. Droga objęta jest 60-miesięcznym 
okresem gwarancyjnym.

 Zakończył się IV etap przebudowy alternatywnego połączenia drogowego z Lęborka do Trójmiasta – tzw. „Kaszubskiego skrótu”, wiodącego przez 
miejscowość Popowo w gm. Cewice. W poniedziałek 11 października br. odbyło się uroczyste oddanie drogi do użytku.

O rozwoju szkolnictwa 
zawodowego w pow. lęborskim

podwórko inTegracyjne przy 
kossaka 72 ukończone
podwórko integracyjne przy kossaka 72 jest jednym z ostatnich oddanych do użytku po-
dwórek w ramach dużego projektu inwestycyjno-infrastrukturalnego „odnowiony lębork 
- rewitalizacja obszaru nowy Świat”.

Podwórka integracyjne oprócz zmiany 
wyglądu mają być przyczynkiem do zmiany 
postaw, nawiązaniu współpracy dobrosą-
siedzkiej i dbania o wspólną przestrzeń. Tak 
dzieje się już w wielu miejscach. Chodnik, 
trawnik, skalniak, rabata z kwiatami, ławka, 
a do tego czasem nowe ogrodzenie, furtka 
zamykana na noc, czy działający domo-
fon są impulsem do pozytywnych zmian. 
W utrzymaniu porządku na podwórkach 
i terenach przyległych mieszkańcom po-
magają postawione nowe, estetyczne wiaty 
śmietnikowe. 

W ramach zagospodarowania podwór-
ka przy Kossaka 72 wybudowano drogę 
dojazdową i utwardzono teren ażurowymi 
płytami, na których chętnie parkują swoje 
auta mieszkańcy. Wytyczono też żwirowe 
ścieżki i miejsce pod zieleń w tym pergo-
la z doniczkami. Ciekawym elementem 
podwórka jest drewniana wiata spotkań 
oraz huśtawka przystosowana dla osób 
z niepełnosprawnością. Całość uzupełnia 
estetyczna wiata śmietnikowa oraz lampa 
oświetlająca podwórko. Koszt prac rewitali-
zacyjnych w tym miejscu wyniósł 111 tys. zł.

W Klubie Integracji Społecznej w Rumi odbyło się spotkanie w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lęborskim w aspekcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Bur-
mistrza Miasta Łeby wzięła udział Alicja Zającz-
kowska – Starosta Lęborski, Andrzej Strzechmiński 
– Burmistrz Miasta Łeby, Krzysztof Król – Zastępca 
Burmistrza Miasta Łeby, Marcin Kurkowski – Sekre-
tarz Miasta Rumi, Agnieszka Rodak – Prezes Rumia 
Invest Park, Jarosław Kumięga – Kierownik Referatu 
Planowania Energetycznego Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego, Krzysztof Tomaszewski – 
członek Zarządu CEE Energy Group i Paweł Wróbel 
– Dyrektor BalticWind.eu.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia do-
tyczące zawodów i kompetencji niezbędnych w po-

szczególnych elementach łańcucha dostaw sektora 
morskiej energetyki wiatrowej, możliwości kształce-
nia osób na terenie powiatu lęborskiego oraz szans 
jakie daje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. 
Wspólnie z Pomorskim Centrum Kompetencji Mor-
skiej Energetyki Wiatrowej, Powiatem Lęborskim 
rozważana jest współpraca mająca na celu udział 
w projektach dotyczących rozwój szkolnictwa zawo-
dowego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, 
eksperymentalnych programów praktycznej nauki 
zawodu oraz przygotowania kursów kompetencyj-
nych i kwalifikacyjnych dla pracowników. Postano-
wiono o konieczności przygotowania listu intencyj-
nego w sprawie wzajemnej współpracy.
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Tomasz Agatowski Młodym 
Strażakiem Roku 2021
 W lęborskim ratuszu Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak i Sekretarz Miasta Marian Kurzydło spotkali 
się z Tomaszem Agatowskim z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku – laureatem pomorskiej kategorii 
Młody Strażak Roku 2021.

Druh Tomasz do OSP należy od 5 lat i jak sam mówi, 
jest to realizacja jego marzeń. W ogólnopolskim plebi-
scycie nagrodzono najlepszych strażaków ochotników, 
jednostki OSP, młodych strażaków i orkiestry OSP. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się w sobotę, 11 wrze-

śnia podczas ogólnopolskiej gali Floriany 2020/2021. 
Po raz pierwszy indywidualnie nagrody otrzymali 

nie tylko dorośli strażacy, ale także dzieci i młodzież 
skupiona wokół OSP. Nowością była także kategoria 
plebiscytu, w której nagrodzone zostały orkiestry OSP.

Pamięć ofiar Marszu Śmierci
Coroczne wspomnienie pamięci ofiar Marszu Śmierci, uczczenie pamięci pomordowanych przez hitlerowców więźniów KL Stutthof odbyło się 
w miejscowościach Gęś i Krępa Kaszubska.

Uroczystości upamiętniające Marsz 
Śmierci więźniów KL Stutthof corocznie 
odbywają się  ostatnią niedzielę września 
w miejscowościach Gęś (gm. Wicko) 
i Krępa Kaszubska (gm. Nowa Wieś Lę-
borska). O Oprawę uroczystości w Gęsi 
zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Wicku. Młodzież 
wystawiła poczet sztandarowy i przypo-
mniała historię tego miejsca.

Samorządowcy, przedstawiciele ad-
ministracji różnych szczebli, instytucji 
gminnych, miejskich i powiatowych, 
organizacji społecznych, politycznych, 
służby mundurowe, młodzież, a przede 
wszystkim rodziny, których bliscy spo-
czywają na tym cmentarzu zebrali się 
tego dnia, by złożyć hołd pamięci i po 
raz kolejny dać wyraz sprzeciwu wobec 
wojny, ludobójstwa, jako przejawów uni-
wersalnego wymiaru czystej postaci zła. 
W uroczystościach w Krępie uczestni-
czył również Piotr Tarnowski, dyrektor 
muzeum KL Sutthof. 

– Nasza tu obecność to wyraz pamięci 
o ofiarach tamtych dni, pamięci o cier-
pieniu, bólu i strachu, których nie da się 
wyrazić słowami, ani zapisać na kartkach 
papieru – mówił prowadzący uroczystość 
Edward Nagórski – Naszym obowiąz-
kiem jest pamiętać o tych wydarzeniach 
i tych ludziach. Działania skoncentrowa-
ne na zachowaniu pamięci dają szansę 
na utrzymanie wypracowanych przez 

naszą cywilizację zdobyczy w postaci 
wolności, równości czy sprawiedliwości. 
Dziś wydaje się, że są one nam dane na 
zawsze, jednak historia tego miejsca po-
kazuje jak łatwo można utracić człowie-
czeństwo i wolność. Dlatego tak ważna 
jest pamięć – by nie powtórzyć tragedii 
przeszłości.

Mszę polową w intencji ofiar Marszu 
Śmierci odprawił Krzysztof Kozakiewicz 
– proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Białogardzie. Koncelebrantami 
nabożeństwa byli: ks. Władysław Pal-
mowski, kapelan „Solidarności” i osób 
represjonowanych w stanie wojennym 
w Krakowie Nowej Hucie, zaangażowa-
ny w przywrócenie pamięci historycznej 
o więźniach KL Stutthof, ks. senior Al-
fons Formela oraz ks. Czesław Kubera, 
proboszcz parafii pw. św. Marii Magda-
leny w Garczegorzu.

Uroczystości uświetniła obecność 
Kompanii Honorowej I Lęborskiego 
Batalionu Zmechanizowanego im. gen. 
Jerzego Jastrzębskiego i warta wysta-
wiona przez żołnierzy tej jednostki. Po 
apelu poległych odczytanego przez ppr. 
Krzysztofa Korpusika i towarzyszącej 
apelowi salwie honorowej, zebrani obej-
rzeli montaż słowno-muzyczny pt. "Jak 
to możliwe..." w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół im. Męczenników Mar-
szu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu, 
przygotowanych przez nauczycielki Bo-

żenę Lenart i Irenę Bednarczyk.
Uroczystości w Gęsi i Krępie upamięt-

niają wydarzenia z 1945r., kiedy z obozu 
KL Stutthof pędzono w katorżniczym 
marszu prawie 11 tys. więźniów. Ufor-
mowani w 9 kolumn w ciągu 10 dni 
mieli przebyć od 120 do 170 km, do 

ośmiu obozów ewakuacyjnych w miej-
scowościach: Krępa Kaszubska, Gęś, 
Tawęcino, Gniewino, Toliszczek, Rybno, 
Nawcz i Łówcz. W zimowych warun-
kach, w ostrym, 20-stopniowym mrozie, 
życie straciło ok. 4 tys. osób. Pozostali 
zostali zamordowani przez eskortę, lub 

też zbiegli podczas postojów, korzysta-
jąc z pomocy mieszkających w okolicy 
Kaszubów. W wyniku powojennych prac 
ekshumacyjnych prowadzonych wzdłuż 
trasy Marszu Śmierci, odkryto ponad 900 
pochówków. W samej Gęsi, wg badaczy 
historii, życie straciło 500 więźniów.

Festiwal rozpoczął się w piątkowe popołudnie, 
a miejscem inauguracji był Klub Osiedlowy 
Baza, mieszczący się w Lęborku przy ulicy 
Łokietka 5. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał sekretarz Miasta Lęborka Marian 
Kurzydło wraz z prezes Stowarzyszenia EDUQ 
Aliną Fegler-Kotkiewicz.  Zaproszono miesz-
kańców do uczestnictwa w kolejnych dniach 
Festiwalu, a przede wszystkim do wspólnej 
zabawy i integracji. 
W trakcie Festiwalu  przed klubem osiedlo-
wym Baza oraz w okolicy ulicy Kellera 25 
rozstawiły się stanowiska organizacji pozarzą-
dowych. Przedstawiciele organizacji zapre-
zentowali swoje wyroby, ale przede wszystkim 
zachęcali mieszkańców do  zapoznania się 
z ofertą proponowanych aktywności mieszczą-

cych się na terenie miasta.  Wśród wystawców 
oglądać mogliśmy min. wyroby hand&made, 
czyli własnoręcznie wytworzone przedmio-
ty do codziennego użytku,  zakupić litera-
turę, poznać lęborskie stowarzyszenia i ich 
działalność, jak również  poszerzyć wiedzę nt. 
bieżących projektów realizowanych w mieście, 
zdrowia i edukacji.  Do Festiwalu dołączyli 
przedstawiciele: Regionalnego Centrum Mło-
dzieży, Stowarzyszenia Amazonek z Lęborka, 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum 
Autyzmu Niebieski Skarb, Stowarzyszenia 
na 102, Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo 
Historyczne, Ochotniczej Służby Ratowniczej, 
Stowarzyszenia Naukowo-Terapeutyczno-Edu-
kacyjnego „Tęczowa Kraina” oraz Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

FesTiwal uliczny na obszarze 
rewiTalizacji lębork nowy ŚwiaT
we wrześniu bieżącego roku stowarzyszenie eduQ zorganizowało Festiwal uliczny na ob-
szarze rewitalizacji lębork nowy Świat. wydarzenie trwało przez  trzy dni i miało charakter 
integracyjny, edukacyjny i animacyjny, a w szczególności służyło  zachęceniu mieszkańców 
do wspólnego spędzenia czasu w przestrzeni rewitalizowanej Miasta.
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Ślubowanie Zdzisława Chojnackiego 
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Na specjalnie zwołanej sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nowo wybrany wójt Zdzisław Chojnacki złożył wobec rady gminy uroczyste ślu-
bowanie:„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, nastąpiło objęcie 
obowiązków przez nowego wójta.

Wójt gminy w swoim wystą-
pieniu podkreślił jak ważna jest 
wspólna praca na rzecz miesz-
kańców gminy i życzył wszyst-
kim jedności w działaniu.

Praca dla mieszkańców i na 
rzecz mieszkańców jest dla mnie 
zaszczytem. Ten obowiązek trak-
tuję jako służbę innym ludziom. 
– tymi słowami Zdzisław Choj-
nacki, Wójt Gminy zakończył 
swoje wystąpienie.

List gratulacyjny w imieniu 
Mikołaja Bazylego Ochmana 
Pełniącego Funkcję Wójta od-
czytał jego zastępca Wojciech 
Guźniczak.

W uroczystości uczestniczyli 
również Edmund Głombiewski 
Wicestarosta Lęborski, który 
złożył gratulacje i podkreślił, że 
współpracuje i zna Zdzisława 
Chojnackiego Wójta Gminy, jako 
człowieka kompromisu. Wyraził 
również przekonanie: „Rzeczy-
wiście Gmina Nowa Wieś Lębor-
ska ma szczęście do wójtów…”.

Wśród przybyłych na uroczystą 
sesję byli także Jarosław Litwin 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lęborku, sołtysi i mieszkańcy. 
Przedstawiciele Komitetu Wy-
borczego Zdzisława Chojnac-
kiego złożyli gratulacje, kwiaty 
i życzenia.

Po sesji Zdzisław Chojnacki 
udał się na cmentarz w Garcze-
gorzu, gdzie zapalił znicz i zło-
żył kwiaty na grobie zmarłego 
niedawno Wójta Ryszarda Wit-
tke, który piastował urząd Wój-
ta Gminy Nowa Wieś Lęborska 
przez ostatnie 20 lat.

Zdzisław Chojnacki został wy-
brany w II turze przedtermino-
wych wyborów, które odbyły się 
3 października br., pokonując 
Krzysztofa Pruszaka. Nowy wójt 
z Urzędem Gminy Nowa Wieś 
Lęborska związany jest od blisko 
ćwierć wieku. Początkowo pia-
stował stanowisko inspektora ds. 
gospodarki przestrzennej, a od 
pięciu lat funkcję kierownika 
biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Był 
również przewodniczącym Rady 
Powiatu Lęborskiego.

reklama 174/2021/DB

Inauguracja XVIII Lęborskiego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej
Uroczystą sumą w niedzielny poranek 10 października oraz koncertem pieśni sakralnych w wykonaniu chóru SOLI DEO rozpoczął się 18. Lęborski 
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

„Nie lękajcie się, tymi słowami 
ks. Andrzej Żur, proboszcz pa-
rafii pw. NMP Królowej Polski 
w Lęborku podczas niedzielnej 
sumy 10 października br., zain-
augurował Dzień Papieski, a tym 

samym 18. edycję Lęborskiego 
Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej. Bezpośrednio po mszy 
zebrani wysłuchali koncertu 
pieśni sakralnych w wykonaniu 
lokalnego chóru SOLI DEO. 

Również w niedzielę o godz. 
17.00 uczniowie Społecznej Ję-
zykowej Szkoły Podstawowej 
zaprezentowali inscenizację 
słowno-muzyczną zatytułowaną 
„Wspomnienie o Janie Pawle II”.  

Przed nami kolejne dni wyda-
rzeń poświęconym Lęborskiemu 
Tygodniowi Kultury Chrześci-
jańskiej, m. in. IX Forum Mło-
dych adresowane do uczniów 
klas ósmych (11.10.2021), XIII 
Powiatowy Międzyszkolny Kon-
kurs Recytatorski Twórczości 
Chrześcijańskiej (12.10.2021), 
uroczysta suma odpustowa wraz 
z koncertem zespołu SENSUS 
MUSICUS (16.10.2021), pro-
gram słowno-muzyczny „Nie lę-
kajcie się” w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego FRANTÓWKA 
(17.10.2021), czy mini koncert 
w wykonaniu zespołu mło-
dzieżowego KoGO SZUKASZ 
z Tczewa (17.10.2021).

Na zakończenie, 22 październi-
ka br.,  w Sanktuarium św. Jaku-
ba Apostoła w Lęborku wręczo-
ne zostaną nagrody uczestnikom 
konkursu plastycznego  „Jan 
Paweł II – Nie lękajcie się”, orga-
nizowanego przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Lęborku.

Nekrologi ♦ Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138
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W Łebie powstanie port serwisowy 
dla morskich farm wiatrowych

Już za 5 lat, w 2026 roku w Łebie ma rozpocząć działalność port serwisowy, obsługujący prawie 100 turbin wiatrowych umiejscowionych w morzu, 22 km od brzegu. 
To element porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Drugim z portów serwisowych ma być Ustka. Terminal instalacyjny 
ma powstać w porcie w Gdyni.

O planach rozwojowych Morskich 
Farm Wiatrowych rozmawiano już 
w czerwcu w lęborskim starostwie pod-
czas Konwentu Starosty, Burmistrzów 
i Wójtów powiatu lęborskiego z udzia-
łem przedstawicielu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego. 
Wówczas przedstawiona została struk-
tura platformy Offshore, zakładająca 
współpracę samorządów, instytucji oto-
czenia biznesu, biznesu okołooffhorowe-
go wraz z MŚP, instytucji nauki, w tym 
uczelni i ośrodków badawczych oraz 
biznesu offshorowego i energetyczne-
go w zakresie  wspierania pomorskich 
przedsiębiorców oraz zewnętrznych 
podmiotów gospodarczych pragnących 
realizować zamierzenia inwestycyjne 
związane z sektorem MFW, rozwijanie 
kontaktów gospodarczych ułatwiających 

wymianę doświadczeń oraz transfer 
dobrych praktyk z uwzględnieniem za-
angażowania podmiotów regionalnych 
i lokalnych, a także odpowiednie przy-
gotowanie kadr dla podmiotów uczestni-
czących w inwestycjach, w szczególności 
przez wspieranie działalności edukacyj-
nej i szkoleniowej, wzmacniającej odpo-
wiednie kompetencje.

O planowanym rozwoju łebskiego 
portu w kontekście MFW mówił pod-
czas konwentu Burmistrz Łeby, Andrzej 
Strzechmiński. Zaprezentował także wy-
konane staraniem gminy Łeba opracowa-
nie pn. „Wstępna koncepcja przebudowy 
wejścia do portu w Łebie”, zakładające 
przekonstruowanie wejścia do portu, by 
poszerzyć jego funkcjonalność z obecnej 
obsługi jednostek rybackich i sporto-
wych do możliwości stworzenia na jego 

obszarze bazy do obsługi MFW.
Obecnie – porozumienie sektorowe, 

którego elementem jest modernizacja 
i rozbudowa portu w Łebie stało się fak-
tem. Dokument podpisany w Warszawie 
przez stronę rządową i grupy zaintere-
sowane budową i rozwojem morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce zawiera 
zapisy o współpracy obliczonej na mak-
symalizację „local content”, czyli udziału 
polskich przedsiębiorców w łańcuchu 
dostaw dla MFW.  W pracach nad poro-
zumieniem uczestniczyli reprezentanci 
administracji rządowej, samorządów, 
inwestorzy, operatorzy MFW w Polsce, 
a także przedstawiciele łańcucha dostaw 
i usług, jednostek naukowo-badawczych 
oraz instytucji finansowo-ubezpiecze-

niowych. Zdaniem ministra klimatu 
i środowiska, Michała Kurtyki, to przy-
kład dobrej współpracy pomiędzy rzą-
dem i inwestorami, operatorami MFW 
oraz przedsiębiorcami uczestniczącymi 
w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji 
projektów offshore wind i kluczowy ele-
ment budowy i rozwoju krajowego łań-
cucha dostaw.

Koszt budowy obu portów serwisowych 
w Łebie i Ustce oraz ulokowanego w Gdy-
ni terminala instalacyjnego oszacowany 
został na 437 mln euro, które pochodzić 
mają z Krajowego Planu Odbudowy.

Oprócz inwestycji portowych, ważne 
jest zapewnienie doskonałego połącze-
nia kolejowego i sprawnej komunikacji 
drogowej, koniecznych do sprawnego 

zaopatrywania portu serwisowego. Stąd 
zabiegi czynione przez samorządowców, 
skutkujące konkretnymi wystąpieniami 
w sierpniu br. do Prezesa Zarządu PKP 
PLK dotyczące pilnej potrzeby moder-
nizacji linii kolejowej nr 229 do Łeby 
oraz podnoszenie kwestii konieczności 
budowy obwodnicy wschodniej Lębor-
ka, przekierowującej ruch z powstającej 
drogi ekspresowej S6 w kierunku Łeby, 
z pominięciem centrum Lęborka.

Na inwestycji skorzysta cały region. 
Oprócz infrastruktury, powstaną nowe 
miejsca pracy, a także będą mogły rozwi-
jać się nowe kierunki nauczania w miej-
scowych szkołach średnich, uwzględnia-
jące zapotrzebowanie na pracowników 
sektora obsługi energetyki.

gmina cewice w ostatnim czasie sfinansowała trzy inwestycje drogowe. dwie już 
zostały zakończone, a jedna właśnie się rozpoczyna.

inwesTycje drogowe w gM. cewice

Wyremontowano chodnik w Osowie 
Lęborskim, przebudowano drogę na 
ulicy Zielony Dwór w Siemirowicach, 
rozpoczęto wymianą chodnika na ul. 
Drewnianej w Maszewie Lęborskim 
- to ostatnie inwestycje drogowe 
w gminie Cewice.
Chodnik w Osowie Lęborskim przy 
drodze wojewódzkiej zyskał nową 
nawierzchnię. Remont chodnika 
polegał na rozebraniu krawężników 
betonowych, obrzeży chodnikowych 
oraz nawierzchni z kostki betonowej 
i położenie nowej nawierzchni wraz 
z krawężnikami. Dzięki temu piesi 
mogą poruszać się w o wiele bardziej 
komfortowych warunkach. Teraz jest 
wygodniej i bardziej estetycznie. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 33 610,60 zł.

Oddano do użytku budynek 
socjalny w Łebie
Budynek socjalny przy ul. Nowęcińskiej w Łebie został oddany do użytku. Już wkrótce wprowadzą się tu 
pierwsi lokatorzy.

Zakończył się proces oddania do użytku budynku 
socjalnego przy ul. Nowęcińskiej w Łebie. Roboty bu-
dowlane były realizowane w trzech etapach od roku 

2018. Dwukondygnacyjny budynek składa się z 11 
lokali: kawalerek, dwu- oraz trzypokojowych miesz-
kań. Przyszli lokatorzy wprowadzą się już wkrótce.
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Nowy sprzęt dla lęborskich 
drogowców

ZDP zyskał sprzęt w najlepszym możliwym czasie, 
bo przed sezonem zimowym. To ważne, ponieważ 
wśród zakupów znalazły się: pług odśnieżny i po-
sypywarka OZ-PM. W środę dostarczony został na 
lawecie samochód – wywrotka.

Dobrze, że Zarząd Powiatu zdecydował o zakupie 
nowego sprzętu – mówi Adrian Wenta, dyrektor ZDP 
w Lęborku – Dotychczas używany, był już mocno 
wyeksploatowany i wymagał corocznych remontów 
w serwisie producenta. Rachunek ekonomiczny wy-
kazał, że zakup nowych urządzeń będzie mniej kosz-
towny, niż systematyczne remonty starego sprzętu, 
a na dodatek mamy jeszcze na zakupione nowości 
gwarancję, a to kolejna wartość dodana zakupu.

Korzyści z zakupów widzi również Alicja Zającz-
kowska – Starosta Lęborski:

Staramy się w miarę możliwości finansowych mo-
dernizować posiadaną bazę sprzętową. Cieszę się, że 
w gronie Zarządu jesteśmy zgodni, co do celowości 
takich działań, bo z jednej strony to realne oszczęd-
ności wynikające z mniejszej awaryjności, ale przede 
wszystkim nowy sprzęt spełniający nowoczesne nor-
my wpływa pozytywnie na jakość wykonywanej pra-
cy i poprawia jej bezpieczeństwo, a to warunek nie 
do przecenienia.

Łączna wartość zakupionych urządzeń: posypy-
warki OZ-PM, pługu odśnieżnego i samochodu 
– wywrotki to 197.987 zł. Wczoraj, w poniedziałek 
11 października, Członkowie Zarządu Powiatu Lę-
borskiego uczestniczyli w przekazaniu maszyn do 
użytku. Wkrótce będzie można spotkać je na powia-
towych drogach.

Prawie 200 tys. zł Zarząd Powiatu Lęborskiego przeznaczył na zakup nowego sprzętu dla pracowników 
Zarządu Dróg Powiatowych. Poprawi to efektywność pracy i zwiększy jej bezpieczeństwo.

Z seniorami o oszustwach i innych 
niebezpieczeństwach

Policjantki z Lęborka spotkały się z seniorkami, by porozmawiać z nimi o zagrożeniach czyhających na osoby starsze ze strony oszustów oraz o innych 
niebezpieczeństwach, z którymi mogą spotkać się na co dzień w domu i na ulicy.

Policjantki, zajmujące się profilaktyką 
społeczną odpowiedziały na zaproszenie 
lęborskiego stowarzyszenia EDUQ do 
spotkania z seniorkami, by porozmawiać 
z nimi o zagrożeniach, na jakie narażone 
są starsze osoby.

Stowarzyszenie EDUQ, jako partner 
projektu „Centrum usług Społecznych”, 
zajmuje się m.in. aktywizacją seniorów 
w życiu społecznym poprzez organizowa-
nie różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. 
Funkcjonariuszki chętnie włączyły się do 
tego przedsięwzięcia i w miniony piątek 
w budynku byłego ZWAR-u przeprowa-
dziły z seniorkami rozmowę na temat 
oszustw metodą „na wnuczka”, „na poli-
cjanta” i „na koronawirusa”. Nie zabrakło 
również tematu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i w sieci.

Policjantki przedstawiły sposób działa-
nia przestępców, którzy znanymi już po-
wszechnie metodami „na wnuczka”, „na 
policjanta”, czy na „pracownika gazowni” 
wciąż oszukują osoby starsze i samotne, 
wyłudzając od nich pieniądze i inne war-
tościowe przedmioty. Zwróciły też uwagę 
na pojawiające się w ostatnim czasie próby 
oszustw „na koronawirusa”, gdzie przestęp-

cy podszywając się pod członków rodziny, 
którzy rzekomo ciężko znoszą przebieg 
choroby „COVID-19”, proszą o finansową 
pomoc w kosztownym leczeniu.

Z racji tego, że w obecnych czasach coraz 
więcej osób robi zakupy online, policjantki 
wyjaśniły jak ustrzec się przed fałszywymi 
ofertami i w jaki sposób nie dopuścić do 
utraty pieniędzy. Zaznaczyły by przed za-
warciem każdej transakcji sprawdzić wia-
rygodność sprzedawcy, nie klikać w żadne 
linki, wiadomości i odnośniki niewiado-
mego pochodzenia i pod żadnym pozorem 
nie przekazywać danych dostępowych do 
rachunków bankowych.

Poprzez propagowanie bezpiecznych za-
chowań i i zapoznanie z mechanizmami 
działania przestępców, funkcjonariusze 
podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz 
świadomości seniorów w zakresie zagro-
żeń, z jakimi mogą się spotkać. Policjanci 
podkreślają jednak, że metody się zmie-
niają, a oszuści szukają nowych, którymi 
próbują zmanipulować seniorów. Naj-
ważniejsze, by seniorzy stosowali zasadę 
ograniczonego zaufania, a kiedy ktoś żąda 
od nich pieniędzy, pochopnie ich nie prze-
kazywali.

nastąpiło przekazanie terenu budowy pod realizację przedsięwzięcia strategicznego 
pn. pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym r10 i wiślana Trasa 
rowerowa r9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe r10.

przekazanie Terenu budowy pod 
realizację Ścieżek rowerowych r10

Przedmiotem inwestycji jest budowa kom-
pleksowo oznakowanej międzynarodowej 
trasy rowerowej R-10 oraz zagospodarowa-
nie na tej trasie miejsc postojowych. 
Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o zna-
czeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy 
Ustka” dofinansowany jest ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyj-
ności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
Całkowity koszt realizacji projektu to 19 
702 024,60 zł 
Dofinansowanie projektu ze środków Unii 
Europejskiej: 9 100 000,00 zł 
Koszt zadań realizowanych przez Gminę 
Miejską Łeba: 1 257 699,00 zł 
Dofinansowanie zadań realizowanych 
przez Gminę Miejską Łeba: 580 890,57 zł 
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reklama U/2021/Pr

Rzeźby z cyklu WARRIOR pod ratuszem
Pod lęborskim ratuszem odsłonięto małą wystawę prac autorstwa pochodzącego z Lęborka artysty-rzeźbiarza Tomasza Sobisza. Projekt WARRIOR 
to prace nawiązujące do hełmów i szeroko rozumianej ochrony głów wojowników. Zaprezentowane przed ratuszem prace to tylko część z prawie 
dwudziestu rzeźb jakie powstały w tym cyklu.

Na spotkanie z autorem rzeźb pod ratusz przybyło wielu 
miłośników sztuki. Urząd Miejski w Lęborku reprezentował 
Sekretarzem Miasta Marian Kurzydło. Licznie z opiekuna-
mi stawili się uczestnicy kół plastycznych z Młodzieżowego 
Domu Kultury. Po krótkim spotkaniu pod ratuszem w po-
bliskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się interesu-
jące spotkanie z autorem. Tomasz Sobisz mówił o swojej 
artystycznej drodze, zaprezentował na zdjęciach i w ka-
talogach swoje prace i kulisy ich powstawania. Dzielił się 
z licznie przybyłą widownią wspomnieniami, anegdotkami 
i zachęcał młodych ludzi do rozwoju i aktywności na polu 
artystycznym.

Rzeźby pod ratuszem prezentowane będą do 17 paździer-
nika br.    

Prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz, ur. w 1973 w Lęborku, 
syn Henryka i Marii z domu Stencel. Studiował na ASP 
w Gdańsku, dyplom otrzymał w 1998 roku. Obecnie jest 

kierownikiem pracowni Podstaw Rzeźby w Katedrze Rzeź-
by na ASP w Gdańsku. W latach 2016-2020 był prodzieka-
nem Wydziału  Rzeźby i Intermediów.

Dorobek rzeźbiarski prezentował na wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, m.in.:

- w 2011 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
- na indywidualnej wystawie „MEMORANDUM”, 

w Gdańsku,
- na indywidualnej wystawie „STABILE” w Gdańskiej 

Galerii Miejskiej w 2012 r.,
- na największej indywidualnej wystawie „BATTLE-

FIELD” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 2015 r.
Rzeźby pana Tomasza znajdują się m.in.: w Bazylice Ma-

riackiej w Gdańsku, w Basilica Santi XII Apostoli w Rzymie, 
w Polskiej Akademii  Umiejętności w Krakowie, w Watyka-
nie, w Basilica Sant’Andrea delle Fratte w Rzymie, w Klasz-
torze Franciszkanów w Wilnie, na Jasnej Górze.

zŁoTe i diaMenTowe 
gody par MaŁżeńskich 
z gMiny cewice

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziła 
jedna para, natomiast jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego aż 14 par. Z tej okazji Wójt Gminy Cewice, 
Jerzy Bańka wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego, Katarzyną Bazylewicz wybrał się do Jubilatów, 
aby osobiście wręczyć „Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie” nadane im przez Prezydenta RP.
Wójt Gminy Cewice w imieniu swoim oraz władz 
samorządowych złożył  najlepsze życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, a także długich 
i spokojnych lat życia. Przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Cewicach wręczyli także dyplomy uznania, kwia-
ty oraz upominki rzeczowe. Nie zabrakło wzruszeń 
i wspomnień.

15 par z terenu gminy cewice obchodziło jubileusz 50-
lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. z tej okazji do ju-
bilatów wybrała się delegacja z urzędu, aby osobiście 
wręczyć „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”.
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Plac Kopernika po rewitalizacji 

Zakończyły się ostatnie procedury odbiorowe po 
przebudowie Placu Kopernika. Plac zyskał szlachetną 
nawierzchnię, stylowe oświetlenie, ławki i mnóstwo zie-
leni. Zachowano też rosnące na placu drzewa. Głównym 
celem inwestycji było  przywrócenie reprezentacyjnego 
charakteru przestrzeni. Dzięki wprowadzeniu funkcji 
rekreacyjnej oraz starannie zaplanowanej zieleni plac 
stał się zacienionym miejscem wypoczynku okolicz-
nych mieszkańców. W ramach przebudowy okolic pla-
cu skorygowano układ drogowy. Powstały tam miejsca 
postojowe, ruch samochodowy został uspokojony po-
przez wprowadzenie ulic jednokierunkowych i ustano-
wienie strefy zamieszkania. Z racji na reprezentacyjny 

charakter przestrzeni publicznej zastosowano szlachet-
ne nawierzchnie z kostki granitowej.

Wzdłuż ulicy w kilku miejscach pojawiły się zatoki 
do parkowania, a od strony ulicy Stryjewskiego nowe 
przejście dla pieszych. Kolejne przejście wybudowano 
przy budynku szkoły, tzw. „małej czwórki”. Cały teren 
Placu Kopernika został oświetlony stylowymi lampami. 
Efektowne podświetlenie mają także ławki z drewnia-
nymi siedziskami zaaranżowane na ceglanych murkach. 
Ważnym elementem nowego Placu Kopernika jest 
atrakcyjna zieleń. Zasadzono tam 17 drzew oraz wiele 
krzewów, bylin i traw. Koszt prac przy Placu Kopernika 
wyniósł 1 mln 459 tys. zł.

Plac Kopernika już po rewitalizacji, jest tu teraz stylowo i zielono. Inwestycja w otoczeniu zabytkowego 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zrealizowana została w ramach programu rewitalizacji 
„Lębork Nowy Świat”.

już wkrótce w Łebie rozpoczynają się trzy inwestycje. dwie związane są 
z przebudowami dróg, a jedna z oświetleniem ulicy.

Łeba rozpoczyna Trzy inwesTycje 

Przebudowana zostanie ul. Powstań-
ców Warszawy. Celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców 
oraz udrożnienie ruchu w tym rejonie. 
Plan robót przewiduje remont zarówno 
nawierzchni jezdni, jak i chodników. In-
westycja jest dofinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.
Zmiany nastąpią również na drodze gmin-
nej przy ul. Wróblewskiego (na zdjęciu). 
W ramach prac budowlanych przewidzia-
no m.in. wymianę nawierzchni na kostkę 
granitową, tak aby zachować spójną 
całość z wyremontowaną już ul. Abraha-
ma. Zostanie także wykonana kanalizacja 

deszczowa i nowe oświetlenie. I w tym 
przypadku prace są dofinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2021, a zakończenie robót zaplano-
wano na kwiecień 2022 r.
Kolejną inwestycją rozpoczynającą się 
w Łebie jest budowa linii energetycznej 
oraz montaż 9 lamp na ul. Leśnej. Będzie 
to pierwszy etap prac polegających 
na kompleksowej przebudowie dojścia 
do zejścia nr 1 na plażę. Nastąpiło już 
przekazanie terenu budowy, a zakończe-
nie prac zaplanowano na kwiecień 2022 
r. Tutaj prace zostaną zrealizowane ze 
środków własnych Gminy. 

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy 
Kazimierza Wielkiego od strony Mostnika, 
nowy most na rzece Łebie w miejscu roze-
branej kładki dla pieszych, budowę nowej 
drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku ulicy 
Głowackiego oraz nowe połączenie z ulicy 
Głowackiego do Czołgistów za budynkiem 
Czołgistów nr 20.  W ramach wartej prawie 
5 milionów złotych inwestycji wybudowano 
betonowy most, chodniki, drogę dla rowe-
rów i nowoczesne oświetlenie uliczne typu 
led. Bezpieczeństwo ruchu drogowego za-
pewniają wyniesione przejścia dla pieszych 
z „szorstkimi” pasami oraz ograniczenie 
ruchu drogowego do prędkości 30 km/h. 
Całość dopełnia zieleń.

To początek przyszłego połączenia ulicy 
Czołgistów przez Skarżyńskiego i Nadmor-
ską z ulicą Kossaka. Zaczęliśmy tutaj przy 
Czołgistów i Kazimierza Wielkiego oraz 
z drugiej strony skrzyżowaniem Kossaka 
z Nadmorską. To jeszcze potrwa kilka lat – 
mówił podczas otwarcia mostu burmistrz 
Witold Namyślak. - Projekt mostu i dróg 
dojazdowych kosztował około 5 milionów 
i była to koszt mniejszy niż zakładał kosz-
torys. To dobrze, bo zaoszczędzone środki 

możemy przeznaczyć na inne inwestycje. 
Skutecznie zabiegamy o dofinansowania 
zewnętrzne i tak było też w tym przypadku. 
Głównym celem inwestycji było nowe po-
łączenie mostowe, wcześniej była tu tylko 
kładka. W przypadku potencjalnego re-
montu mostu na Alei Wolności ten będzie 
służył jako objazd.

Z otwarcia połączenia drogowo-mosto-
wego pomiędzy ulicami Kazimierza Wiel-
kiego, a Czołgistów zyskali mieszkańcy 
osiedla. Pozwoli ono na skomunikowanie 
gęsto zabudowanych i intensywnie użytko-
wanych części miasta, dla których główną 
barierą komunikacyjną jest obecnie rzeka 
Łeba. Nowe  połączenie składające się z 500 
metrowej drogi z chodnikami i ścieżkami 
rowerowymi oraz oświetleniem umożliwi 
przekierowanie ruchu samochodowego, 
rowerowego w nowym kierunku odciążając 
tym samym most na Alei Wolności, skrzy-
żowanie Alei Wolności z Armii Krajowej 
czy skrzyżowanie ulic Czołgistów z Armii 
Krajowej przy Starostwie Powiatowym. 
Nowe połączenie poprawi płynność ruchu 
oraz dostępność komunikacyjną, zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu umożliwiając m.in. 

bezpośredni, szybki dojazd straży pożarnej.
Zadowolenie ze sprawnie przeprowa-

dzonej inwestycji nie ukrywał obecny na 
uroczystości Wicewojewoda Pomorski Ma-
riusz Łuczyk.

Jest to ważna inwestycja i bardzo się cieszę, 
że została zrealizowana. Jak była ona ważna 
byłem nieraz świadkiem podczas odwiedzin 
w Lęborku, gdzie zawsze z burmistrzem czy 
radnymi zaglądaliśmy na ten most. Wiem, 
że jest to inwestycja, która otwiera pewne 
możliwości dla Lęborka, nowe rozwiązania 
komunikacyjne i urbanistyczne. To bardzo 
cieszy mieszkańców Lęborka i nas wszyst-
kich. Zapewniam że te środki które mamy, 
które możemy przeznaczyć na inwestycje 
drogowe w województwie pomorskim tra-
fią też do Lęborka i będą tutaj realizowane 
także następne inwestycje drogowe.

Łączny koszt inwestycji z wszystkimi ro-
botami dodatkowymi wyniósł 4 mln 894 
tys. zł. Miasto Lębork na drogowo-mo-
stową inwestycję pozyskał dotacje w wy-
sokości 2 mln 97 tys. złotych z Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz 1 mln 339 tys. 
złotych z Rządowego Funduszu inwestycji 
Lokalnych.

Kolejny most w Lęborku oddany
Nowy most na rzece Łebie pomiędzy ulicami Czołgistów i Kazimierza Wielkiego wraz z drogami dojazdowymi otwarty! Z udziałem Wicewojewody 
Pomorskiego Mariusza Łuczyka i Burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka oraz samorządowców, radnych i pracowników ratusza symbolicznie otwarto 
dzisiaj nowy most wraz z drogami dojazdowymi. Inwestycja uzyskała duże dofinansowanie z funduszy centralnych.   
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czy wyrok Trybunału konstytucyjne-
go, to koniec polski w unii?

Ten wyrok, to zdecydowanie atak na 
Unię Europejską, a właściwie atak na 
Polskę i Polaków, ponieważ Unia to na-
sza wspólna organizacja, która przesta-
nie istnieć, jeśli jej członkowie przesta-
ną przestrzegać obowiązujących w niej 
reguł, na które się umówili. Polski rząd 
stracił właśnie wiarygodność umacnia-
jąc nielegalnie powołane ciało sędziow-
skie. To krajowe ustawy, które niszczą 
wymiar sprawiedliwości są niezgodne 
z europejskim prawem, którego mamy 
obowiązek przestrzegać. Wyrok TK to 
skandal, grożący nie tylko utratą unij-
nych funduszy dzięki którym nasz kraj 
się rozwija, a pokolenie naszych dzieci 
zdążyło dorosnąć w lepszym świecie. To 
atak na podstawowe wartości, na miliony 
Polaków, którzy wybrali Unię Europejską 
i chcą w niej pozostać. 

a zjednoczona europa to faktycznie 
lepszy świat?

Wystarczy spojrzeć jak dzięki unijnym 
środkom w ciągu ostatnich lat zmieniło 
się wokół nas niemal wszystko. Woje-
wództwo Pomorskie od początku obec-
ności w UE otrzymało 48 mld zł z Brukseli 
na rozwój. Jednak UE to o wiele więcej niż 
pieniądze. To wspólnota, której częścią 
się czujemy. To nasze wspólne wartości: 
poszanowania godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, poszanowania praw czło-
wieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. To otwarte granice. Ponad 
80% mieszkańców naszego regionu opo-
wiedziało się w referendum w 2003 roku 
za przystąpieniem do UE, a teraz garstka 
ludzi chce nas z niej wyprowadzić. 

Teraz na pewno tych pieniędzy popły-
nie do polski zdecydowanie mniej.

Choć polski rząd zdążył już odpalić 
kampanię pt. „770 miliardów dla Polski”, 
Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 
środków dla Polski w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy m.in ze względu na ła-
manie zasady praworządności. I trudno 
się dziwić władzom UE, że straciły cierpli-
wość i sięgają po coraz ostrzejsze formy 

nacisku na polski rząd. Tak ostentacyjne 
lekceważenie zasady praworządności 
mogłoby ujść we Wspólnocie Niepodle-
głych Państw, ale nie w Unii Europejskiej. 
Ta zasada wpisana jest w traktat, którego 
ratyfikację podpisał śp. Prezydent Lech 
Kaczyński. Szkoda tylko, że ofiarą tej po-
lityki mogą paść beneficjenci środków 
unijnych, czyli mieszkańcy Polski i oczy-
wiście Pomorza. 

a jeśli polska w ogóle nie dostanie unij-
nych pieniędzy - co to będzie oznacza-
ło dla pomorza? 

Katastrofę. Tzw. Polski Ład szykuje 
cięcie budżetów samorządów. Dla Po-
morza, dla gmin, powiatów i samorządu 
województwa oznacza to prawie 1 mi-
liard złotych rocznie mniej w budżetach. 
Mniej na edukację, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną czy infrastrukturę. 
Ze zmniejszonymi budżetami samorzą-
dów czeka nas inwestycyjna i cywiliza-
cyjna katastrofa. Chyba, że Prezes NBP 
wydrukuje brakujące 770 miliardów. Ale 
wówczas czeka nas jeszcze gorszy sce-
nariusz - wenezuelski. Albo może pre-
mier Morawiecki pożyczy te pieniądze 
w Chinach? 

co możemy zrobić w tej sytuacji?

Jestem przekonany, że obywatele gło-
śno zademonstrują jak ważne jest dla 
Polaków członkostwo w Unii. Musimy 
stanowczo protestować przeciwko pró-
bom polexitu. I to natychmiast, zanim 
Zjednoczonej Prawicy przyjdą do gło-

wy kolejne antyunijne pomysły. Jestem 
przekonany, że jeśli będziemy działać 
razem, solidarnie, to uda nam się obro-
nić nasz kraj przed ostrym zwrotem na 

wschód. Starsi z nas dobrze pamięta-
ją ten kierunek. Niestety, jak pokazują 
ostatnie wydarzenia, część z rządzących 
ewidentnie za tym kierunkiem tęskni.

PiS zaczyna wyprowadzać Polskę z Unii! 
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Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, są niezgodne z polską konstytucją. To 
otwarty atak na Unię Europejską, który grozi katastrofą dla całej Polski i utratą unijnych funduszy. O tej sytuacji rozma-
wiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

KUriOzalny wyrOK TK w SPrawiE UnijnEgO Prawa
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Rozwojowy rok w Gminie Tczew
―  Cały świat wspólnymi siłami walczy z panującą pandemią koronawirusa, jest to ważny 
cel do osiągnięcia, abyśmy mogli wrócić do „normalności”. Spójne działania wszystkich na 

rzecz uzyskania odporności przeciwko COVID-19 pozwolą samorządom i przedsiębiorstwom na 
współpracę, która będzie przynosiła owoce dla mieszkańców.  ―

Pandemia COVID-19 jest szcze-
gólną sytuacją w historii Świata, 
kraju i gmin. To zupełnie nowe 
doświadczeniem, zarówno dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, 
sfery publicznej oraz momentem 
do zmiany wielu aspektów funk-
cjonowania. 
Aby pomóc w naprawieniu szkód 
gospodarczych i społecznych, ja-
kie wyrządziła pandemia korona-
wirusa, Komisja Europejska, Par-
lament Europejski oraz szefowie 
państw i rządów UE zatwierdzili 
plan odbudowy dla Europy. Ma on 
pomóc w wyjściu z kryzysu oraz 
zapewnić podstawy dla bardziej 
nowoczesnej i zrównoważonej Eu-
ropy. Długoterminowy budżet UE 
w połączeniu z NextGenerationEU, 
tymczasowym instrumentem pobu-
dzającym ożywienie gospodarki, 
to największy pakiet środków, jaki 
został dotychczas sfinansowany 
z unijnego budżetu. Łączna kwota 
1,8 bln euro pomoże odbudować 
gospodarkę Europy po kryzysie 
wywołanym COVID-19.
Gmina posiada korzystną sytuację 
demograficzną, którą charaktery-
zuje rosnąca liczba mieszkańców, 
wysoki odsetek dzieci i młodzie-
ży, wysokie wskaźniki urodzeń. 
Mieszkańców gminy cechuje wy-
soka aktywność ekonomiczna, 
widoczna w niskich wskaźnikach 

bezrobocia oraz wysoki poziom 
przedsiębiorczości mieszkańców, 
widoczny w liczbie firm oraz dy-
namice ich wzrostu. 
Niewątpliwie wysoka aktywność 
inwestycyjna w zakresie mieszkal-
nictwa, widoczna w liczbie nowo 
powstałych mieszkań, wskazuje na 
atrakcyjność terenów zarówno dla 
developerów, jak i mieszkańców, 
którzy chcą mieszkać na terenie 
Gminy Tczew. Biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo publiczne, 
niskie wskaźniki przestępczości 
oraz wysokie poczucie bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców – 
Gmina Tczew jest przyjazna dla 
mieszkańców. 
W zakresie komunikacji spo-
łecznej administracji lokalnej ze 
społecznością gminy zachodzą 
zmiany, postawiono na likwidację 
bariery mieszkaniec – samorząd. 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Au-
gustyniak wykorzystuje każdą wol-
ną chwilę na spotkania, rozmowy 
z mieszkańcami. Pakiety powi-
talne wprowadzone dla nowona-
rodzonych mieszkańców gminy 
cieszą się taką popularnością, że 
inne gminy zaczęły wprowadzać 
podobne rozwiązania.
Kolejne inwestycje realizowane 
dzięki dofinansowaniom zewnętrz-
nym pozwalają na spełnienie my-
śli przewodniej – „Rozwój Gmi-

ny Tczew”. Kolejne remontowane 
drogi, budowa nowej świetlicy, 
budowa przedszkola, placów za-
baw – to tylko część wszystkich 
zadań inwestycyjnych, które są 
przeprowadzane w 2021 roku. - 
Pozyskane środki zewnętrzne na 
inwestycje w gminie pozwalają 
na zrealizowanie jeszcze większej 
ilości zadań. – mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak
Integracja mieszkańców i wspiera-
nie aktywności społecznej – jako 
bezpośrednia odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców, w szczegól-
ności osób starszych, młodzieży, 
systemu pomocy społecznej, or-
ganizacji społecznych wymagała 
dostosowania do obecnie panu-
jących przepisów i ograniczeń. 
Z tego zadania samorząd Gminy 
Tczew wywiązuje się idealnie. 
Wszystkie wydarzenia społeczne 
w świetlicach wiejskich, festyny, 
koncerty, odbywają się w w reżi-
mie sanitarnym i z poszanowaniem 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Dodatkowo do wydarzeń w sołec-
twach wplata się promocję oraz 
bezpośrednio akcję związane ze 
szczepieniami przeciwko COVID-
19 – aby ciągle dbać i pamię-
tać o wspólnej trosce o zdrowie 
mieszkańców i bezpieczny powrót 
do „normalności”. 
Kolejnym istotnie wspieranym 
działaniem jest ochrona środowi-
ska – w tym inwestycji w zakresie 
OZE, jakości wód, podnoszenie 
świadomości ekologicznej – jako 
odpowiedź na potrzeby poprawy 
jakości życia mieszkańców i re-
alizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. Projekty z usuwaniem 
niebezpiecznych elementów, czy 
budową przydomowych oczysz-
czalni – potwierdzają to, że gmi-
na „stawia na środowisko”.
Kluczową sprawą jest wzmocnie-
nie potencjału instytucjonalnego 
gminy – aby efektywniej i lepiej 
wykorzystać dostępne środki ze-
wnętrzne na realizację polityki 
rozwoju lokalnego gminy Tczew 

oraz lepiej przygotować się do 
wyzwań przyszłości. Setki spo-
tkań odbywanych przez władze 
gminy z Wójtem Krzysztofem Au-
gustyniakiem na czele wspierają 
wzmacniania potencjału instytu-
cjonalnego oraz inwestycyjnego 
gminy. Aby podtrzymać potencjał 
wzrostu konkurencyjności lokalnej 
gospodarki, a tym samym wzmac-
niać potencjał ekonomiczny bu-

dżetu gminy i dochody mieszkań-
ców wspólnie tworzymy warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze Gminy Tczew.
- Pomimo trudnego okresu, pa-
trzymy z dużą dozą optymizmu 
w przyszłość. Nasza gmina jest 
gminą rozwijającą się, i tego roz-
woju będziemy pilnować w kolej-
nym okresie. - mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak.
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5 trendów biurowych
po pandemii
Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody 
decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wyko-
nywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi 
wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować 
takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich 
przychodzić. Eksperci firmy doradczej CBRE wskazują na 
5 trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby 
przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

Ponad 360 tysięcy pasażerów 
obsłużył w sierpniu Port Lotni-
czy Gdańsk. To o połowę więcej 
niż w roku ubiegłym, a już tylko 
o ponad jedną trzecią mniej 
niż w rekordowym 2019 roku. 
W całym roku 2021 z usług 
gdańskiego lotniska skorzysta-
ło już ponad milion pasażerów.  

Najwięcej osób przyleciało i odlecia-
ło z Gdańska w niedzielę 15 sierpnia, 
w sumie 14 060 osób. Pasażerowie 
w sierpniu 2021 najchętniej wybierali 
loty z Gdańska do Londynu (27 640 
pasażerów), Oslo (22 276) i Sztok-
holmu (16 990). Dobrze rozwija się 
ruch czarterowy. W sierpniu 2021 
było ponad 235% więcej pasażerów 
w czarterach niż w roku ubiegłym. 
Startów i lądowań linii czarterowych 
było dwukrotnie więcej niż w 2020. 
Najwięcej turystów poleciało do Tur-
cji, Grecji i Bułgarii. 

- Pękł nam pierwszy milion i idziemy 
po więcej. Zdajemy sobie oczywiście 
sprawę z zagrożeń wynikających 
głównie z ryzyka rozprzestrzenienia 
się czwartej fali Covid-19, ale mamy 
nadzieję, że skala zaszczepienia Po-
laków i Europejczyków nie zatrzyma 
ich w podróżowaniu – powiedział To-
masz Kloskowski, prezes Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Optymistycznie wyglądały także 
dane o Load Factor, czyli wypełnieniu 
pasażerami pojedynczych samolo-
tów. W sierpniu w linii Swiss do Zury-
chu było w każdym samolocie średnio 
ponad 90% zajętych miejsc. Podobne 
dane zanotowały linie lotnicze LOT 
w połączeniach z grecką wyspą Kos, 
Ryanair w lotach do Dublina, a Wizz 
Air w rejsach do Barcelony i Alesund. 

Port Lotniczy Gdańsk ma w 2021 roku 
w siatce 91 połączeń, do 23 państw 
(w tym do Polski), na 76 lotnisk, reali-
zowane przez 8 przewoźników.

Elastyczność na rynku pracy nie 
jest niczym nowym, jednak ni-
gdy wcześniej nie pracowaliśmy 
zdalnie na taką skalę. Obnażone 
zostały wady ciągłego home 
office, związane m.in. z bra-
kiem interakcji z innymi czy 
zachwianym work-life balance. 
Mimo to, wielu pracowników 
nie wróci na stałe do biura. 
A jak już się tam pojawią, będą 
oczekiwali takich udogodnień, 
których praca w domu nie ofe-
ruje. Chodzi m.in. o atrakcyjną 
przestrzeń do pracy wspólnej. 
1. Biuro jako przestrzeń do 
wymiany myśli i wspólnych 
spotkań – to główne oczeki-
wanie pracowników, którzy po 
wielu miesiącach pracy zdalnej 
łakną kontaktu z innymi. Biuro 
powinno nie tylko ofero-
wać komfortową przestrzeń 
do pracy, ale też zapewniać 
miejsce do relaksu, gdzie można 
swobodnie porozmawiać 
z kolegami z zespołu. Jeżeli do 
tego dorzucimy wygodne sale 
konferencyjne, pokoje do pracy 
zespołowej czy atrakcyjną prze-
strzeń wspólną, gdzie mogą się 
spotkać wszyscy pracownicy, 
mamy pewność, że nasze biuro 
nie będzie świeciło pustkami.  
2. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy jeszcze nigdy nie było tak 
istotne. Biuro powinno spełniać 
normy BHP i maksymalnie 
ograniczać rozprzestrzenianie 
się wirusa. Podstawowe środki 
to m.in. regularna dezynfekcja, 
udostępnianie środków odkaża-
jących, maseczek i rękawiczek 
pracownikom czy odpowiednia 
odległość między biurkami. Te 
wszystkie elementy pełnią waż-
ną rolę psychologiczną – dają 
bowiem pewność pracowni-
kom, że ich pracodawca dba 
o ich bezpieczeństwo w czasie 
wykonywania pracy. 
3. W interesie pracodawców 
jest troska o zdrowie swoich 

pracowników – ich lepsza 
kondycja to mniej nieobecności 
w pracy. To tym istotniejsze, że 
pandemia odbiła się nega-
tywnie na psychice i zdrowiu 
wielu osób. Dlatego właśnie 
nowoczesne biura powinny 
zachęcać do dbania o siebie. Po-
mysły są różne: od stref relaksu, 
zapewnienia dostępu do porad 
dietetycznych w miejscu pracy, 
programów zachęcających do 
ćwiczeń, zdrowych przekąsek 
dostępnych w dystrybutorach 
z żywnością, po zajęcia gimna-
styczne w przerwie obiadowej. 
4. Pandemia uświadomiła fir-
mom, jak ważne i potrzebne są 
biura wyposażone w najnowsze 
technologie.  Przede wszystkim, 
odpowiednie i nowoczesne 
systemy do telekonferencji 
pozwalają na integrację rozpro-
szonych zespołów, a to aktual-
nie priorytet. Równie istotne są 
rozwiązania wspierające bezpie-
czeństwo i komfort pracow-
ników. W najnowocześniej-
szych obiektach można m.in. 
zarezerwować godzinę przyjścia 
do biura, co pozwala uniknąć 
kolejek, bezdotykowo wjechać 
windą na wybrane piętro czy 
skorzystać z aplikacji, żeby 
zarezerwować salę konferen-
cyjną na spotkanie z własnym 
zespołem czy klientem. 
5. Indywidualne podejście
Każdy pracownik ma inne po-
trzeby i inne obawy związane 
z powrotem do biura. Dlatego 
firmy w miarę możliwości po-
winny postawić na indywidu-
alne podejście. Warto najpierw 
poznać potrzeby i oczekiwania 
kadry, a następnie wypracować 
plan powrotu, który będzie 
optymalny dla wszystkich. Na-
leży jasno określić tryb powrotu 
do biur, model pracy i planowa-
ne udogodnienia, które mogą 
wpłynąć m.in. na komfort pracy 
wspólnej.

Politechnika Gdańska była jednym z uczest-
ników projektu badawczego „BioBIGG: 
Bioekonomia w Obszarze Południowego 
Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu 
biomasy i rozwoju terenów zielonych”. Kie-
rownikiem projektu z ramienia Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu 
Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas 
niewykorzystanych i nowych zasobów 
biomasy, w szczególności odpadów z łań-
cucha przetwórstwa spożywczego, takich 
jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, 
drewna oraz przemysłu przetwórczego. 
Produkty te mogą być przetworzone do 
szeregu produktów spożywczych lub 
niespożywczych, poprawiających wyko-
rzystanie biomasy, która bezpowrotnie 
byłaby stracona – zaznaczył prof. Dariusz 
Mikielewicz. 

Efektami projektu są opracowania dotyczą-
ce możliwego wykorzystania biomasy, po-
strzeganej dotychczas jako odpad. Tematy, 
które opracowała grupa z Instytutu Energii, 
to m.in.: nowy sposób wykorzystania 
młóta przez małe lokalne browary, którego 
efektem mógłby być niskoalkoholowy od-
żywczy napój z dużą zawartością błonnika 
i białka roślinnego; produkcja kosmetyków 
naturalnych na bazie ekstraktów z wytło-
ków z marchwi; sposób na zagospodarowa-
nie podłoża popieczarkowego, produkcja 
bioplastików z odpadów ziemniaczanych 
oraz analiza możliwości zagospodarowania 
nadmorskich łąk solnych pod kątem ich 
innowacyjnego wdrażania skutkującego 
rozwojem biogospodarki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przy-
gotował najbardziej innowacyjne i ekono-
micznie atrakcyjne możliwości pilotażowe 
i inwestycje, widziane w perspektywie 
transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspie-
rające małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkre-
ślił profesor Mikielewicz, z jednej strony 
obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw bioeko-
nomią i produktami uzyskanymi na bazie 
konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich 
brakuje wiedzy na temat bioekonomii i kon-
kretnych rozwiązań, duża część nie posiada 
też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produk-
cja i wykorzystanie zasobów biologicznych, 
innowacyjne procesy biologiczne i zasady 
zapewniające produkcję w zrównoważony 
sposób, a także produkty przemysłowe 
i energetyczne. Tym samym bioekonomia 
może być opisana jako kolejna fala rozwoju 
gospodarczego, kształtująca społeczeństwo 
po epoce paliw kopalnych, w którym wpro-
wadzane są nowe materiały i produkty z bio-
masy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby 
biologiczne stanowią unikalną platformę 
dla innowacji i możliwości biznesowych. 
W wielu krajach małe i średnie przedsię-
biorstwa są kluczowymi instytucjami wpły-
wającymi na innowacje na bazie biomasy. 

Wszyscy partnerzy projektu mają duży 
udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich 
i aglomeracjach znajdują się zakłady produk-
cji żywności i zakłady chemiczne. Podczas 
realizacji projektu BioBIGG, zespół przepro-
wadził szereg wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach przetwarzających szeroko pojętą 
biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; 
Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użran-
kach; Cukrownia w Malborku, Tartak 
Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia 
w Mełnie.

Duży ruch w Porcie 
Lotniczym Gdańsk

GosPoDaRka

Nowe zastosowanie 
biomasy

kosmetyki naturalne na bazie 
ekstraktów z wytłoków z marchwi czy 
bioplastiki z resztek ziemniaczanych 
– między innymi takie mogą być 
zastosowania biomasy, do tej pory 
uważanej za bezużyteczny odpad. 
Badania na ten temat prowadzą 
naukowcy z Politechniki Gdańskiej. 
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W raporcie Business Environment Assessment 
Study ocenie poddanych zostało siedem ob-
szarów: infrastruktura, przestrzenie biurowe, 
wsparcie administracji publicznej, potencjał 
edukacyjny, kadrowy i biznesowy oraz jakość 
życia. Na pytania odpowiadało 809 respon-
dentów - osób zajmujących stanowiska pre-
zesów, członków zarządów czy dyrektorów 
departamentów firm, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe 
inwestycje w Polsce. Najwyższe oceny w ra-
porcie Trójmiasto otrzymało za takie aspekty 
jak: miejsce do życia (7,8 p.), potencjał eduka-
cyjny (7,7 p.) oraz infrastruktura (7,6 p.). 
Udział Trójmiasta wraz z całym województwem 
pomorskim w bezpośrednich inwestycjach za-
granicznych w Polsce stanowi ok. 13 proc. 
ich wartości. W regionie działa prawie 3,8 
tys. firm z udziałem obcego kapitału. Według 
BEAS magnesem, który przyciąga inwestorów 
do Trójmiasta, jest obecność odpowiedniej 
infrastruktury transportowej i połączeń kolejo-
wych, zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Transport drogowy był w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnoto-
wał najwyższy wzrost z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 
p. w 2021 r.
- Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na 
jego strategicznym nadmorskim położeniu na 
przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy 

transportowych oraz dostępie do dużej licz-
by zróżnicowanych talentów. Położenie mało 

kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospo-
darczą – szeroko rozumiany sektor morski 

wraz z portami od lat był integralną częścią 
rozwoju gospodarczego Pomorza – tłuma-
czy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in 
Pomerania.
Wartością dodaną dla pomorskiego potencja-
łu inwestycyjnego jest również wysoka dostęp-
ność nowoczesnej powierzchni biurowej – jej 
zasoby wynoszą obecnie ponad 888 tys. m 
kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w budowie. 
Wysoki w Trójmieście jest potencjał edukacyj-
ny. W aglomeracji istnieje osiem publicznych 
wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Morski 
w Gdyni jako największa państwowa uczel-
nia morska w Europie oraz 14 prywatnych. 
W Trójmieście studiuje dziś 75,6 tys. osób. 
Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze 
inżynierii (16,6 tys.), finansach (12,7 tys.), 
a następnie w IT (5,3 tys.).
Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich po-
zycjach w rankingach miejskich i nie inaczej 
było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wy-
sokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, 
gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. 
miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii 
„Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infra-
struktury i łączności oraz 9. miejsce w katego-
rii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii 
„Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. 
znalazła się Gdynia. 

TrójmiasTo w czołówce 
regionów atrakcyjnych 

dla inwesTorów
―  Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex 
aequo z Poznaniem w ocenie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 
– wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, 
która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją innych 

ośrodków w kraju.  ―

Malbork to miasto z historią 
i tradycjami ale również z am-
bicjami na rozwój i lepszą 
przyszłość.
Kluczowymi elementami roz-
kwitu są dobra komunikacja 
i nowe inwestycje, dlatego 
władze nie ustają w stara-
niach zmierzających do po-
prawy warunków i niezmien-
nie ubiegają się o obwodnicę 
i o szybki remont biegnącej 
przez miasto niedokończonej 
drogi krajowej 22 jak rów-
nież o pozyskanie nowych 
terenów niezbędnych pod 
inwestycje komunalne oraz 

przemysłowe. Zagadnienia te 
sygnalizują zarówno władzom 
centralnym, regionalnym 
i pomorskim posłom.
- Wciąż mamy nadzieję na 
ich przychylność i zrozumie-
nie faktu, że województwo 
pomorskie ma niebywały 
skarb w postaci największego 
gotyckiego ceglanego zamku 
na świecie, wpisanego na 
światową Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO 
- atut ten warto wykorzystać 
– mówi Jan Tadeusz Wilk 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Malborka. 

Atrakcyjność warowni i jego 
otocznie już wkrótce podnio-
są modernizowane obecnie 
bulwary nad Nogatem oraz ak-
tualnie budowany, duży, nowo-
czesny plac zabaw w sąsiedz-
twie zamku. Wartość zadania 
przekracza 12 mln zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest 
na czerwiec 2022 r. Bulwary 
stworzą niezwykle ciekawą 
i przyciągającą przestrzeń do 
spacerów, rekreacji i odpo-
czynku zarówno dla turystów 
jak i mieszkańców. Miasto 
zyska nowe oblicze, w którym 
królować będzie rzeka.

Malbork – przyszłość tworzymy w oparciu o tradycję  
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Przystań powstała z prefabrykowanych po-
mostów pływających z trapami zejściowy-
mi, które tworzą zamknięty port w kształcie 
litery „C”. Plan zakłada cumowanie 73 jed-
nostek. Przygotowano slip (miejsce wodo-
wania żaglówek) dla jednostek pływających 
o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 
wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojni-
ce, stojaki na koła ratunkowe i postumenty 
oświetleniowe. 
Oprócz infrastruktury wodnej na terenie 
przystani wybudowano także budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, pomiesz-
czeniami technicznymi i salą szkoleń dla 
około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu po-
jawiła się m.in. wiata z zabudowanym pale-
niskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 
połączona z salą szkoleniową, umożliwia-
jąc organizowanie wydarzeń żeglarskich 
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali 
szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wy-
budowano również hangar do przechowy-
wania sprzętu pływającego. 
- Konsekwentnie budujemy infrastrukturę 
dla żeglarzy i to jest kolejny punkt na na-
szej mapie. Akurat ta przystań, to element 
większej całości ważnego programu stawia-
jącego na rozwój turystyki w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
To nie jedyna inwestycja żeglarska w Gdań-
sku. Na początku września została podpisana 
umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Gór-
ki Zachodnie, a już 21 września nastąpi prze-
kazanie terenu budowy. Umowa przewiduje 
realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wo-
dzie. Po zakończeniu prac cumować będzie 
mogło w marinie ponad 180 jednostek.

- Rozbudowa portu jachtowego w Górkach 
Zachodnich to kolejny projekt, który wpi-
suje się w program ożywienia i rozwoju 
turystyki wodnej – powiedział Alan Alek-
sandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwe-
stycji. - Niedawno oddawaliśmy do użytku 
przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy 
cały pakiet projektów realizujących przysta-
nie kajakowe w różnych punktach miasta, 
a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na 
Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Za-
chodnie. Jest to projekt korzystający z do-
finansowania unijnego, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację całego zakresu zadania wy-
konawca robót firma NDI S.A. z Sopotu 
będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to po-
nad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie 
unijne wynosi 12 mln zł.
Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest 
m.in. wykonanie ścian oporowych (prze-
ciwpowodziowych), demontaż istniejące-
go żurawia i montaż nowego na nabrze-
żu „S”. Wybudowany zostanie fragment 
kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru 
ścieków do zbiornika bezodpływowego, 
fragment sieci energetycznej, kanalizacja 
kablowa oraz teletechniczna. Teren zosta-
nie oświetlony, planowane jest także wyko-
nanie nowej nawierzchni i trawników oraz 
małej architektury.
- Wykonawca ma doprowadzić do miejsc 
cumowania wszystkie media, czyli energię 
i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co 
ważne droga dojazdowa do przystani jest 
przewidziana również do realizacji, ale już 
w drugim etapie – powiedziała Ewa Zieliń-
ska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” przewi-
dziano rozbiórkę starych drewnianych po-
mostów i budowę nowych, pływających oraz 
falochronu. Prowadzone będę także m.in. ro-
boty czerpalne w basenie portu jachtowego 
i akwenie Wisły Śmiałej. Przebudowane zo-
staną nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. 
- Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie 
odświeżone, w pierwszym etapie liczba 
miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, dru-
gim etapie o następne 53 miejsca. To już pią-

ta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek 
Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dy-
rektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Wykonawca robót musi zadbać również 
o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, po-
stumenty oświetleniowe zasilające wypo-
sażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych 
i rampa dla osób niepełnosprawnych.

PrzysTań jachTowa 
gotowa, czas na marinę 
―  Na Wyspie Sobieszewskiej powstała przystań jachtowa, która już wkrótce trafi pod opiekę 
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Koszt inwestycji, to 6,5 mln zł. Na początku września pierwsze 

jednostki będą mogły zacumować w nowym miejscu.  ―
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- To nie tylko sportowa rywalizacja m w terenie, 
ale też okazja do integracji młodych sportowców – 
mówi Leszek Leciejewski, nauczyciel wychowania 
fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Lęborku i organizator zawodów 
– Nasza młodzież ma ogromny potencjał i wolę 
sportowej rywalizacji, co udowadniali podczas po-
przednich edycji mistrzostw, zacięte walcząc o naj-
wyższe miejsca na podium. 

Z definicji biegów przełajowych, odbywają się one 
w zróżnicowanym terenie, tak więc i tym razem 
zawodnicy biegali po trasie na terenach wokół Sta-
dionu Miejskiego w Lęborku, a nie po bieżni tego 
obiektu. W zawodach uczestniczyły reprezentacje  
z SOSW w Damnicy, SOSW w Barcicach, ZSS nr 2 
w Gdańsku, UKS Gdańsk Feniks oraz z UKS-u Lę-
bork i SOSW w Lęborku. Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych 
Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Ra-
zem” wyłonić miały najlepszych biegaczy, którzy 
będą reprezentowali województwo pomorskie na 
ogólnopolskich zawodach w biegach przełajowych 
ZSS „Sprawni-Razem” w Warszawie. 

Klasyfikacja drużynowa:
1. SOSW Barcice
2. SOSW Lębork
3. SOSW Damnica

4. ZSS Nr 2 Gdańsk
5. UKS Lębork
6. UKS Gdańsk Feniks
Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczęta młodsze – rocznik 2006 i młodsze (dy-

stans 1200 m):
1.  Julia Kikhia (SOSW Lębork)
2.  Andżelika Kolop (SOSW Damnica)
3.  Paula Freitag (SOSW Lębork)
Dziewczęta starsze – rocznik 2005 i starsze (dystans 

1500 m):
1. Sandra Fortunka (SOSW Damnica)
2. Magdalena Szymańska (SOSW Lębork)
3. Aleksandra Kuch (SOSW Lębork)
Chłopcy młodsi - rocznik 2006 i młodsi (dystans 

2000 m):
1. Dawid Felkner (SOSW Barcice)
2. Piotr Brejdga (SOSW Barcice)
3. Dominik Nasiadko (SOSW Lębork)
Chłopcy starsi – rocznik 2005 i starsi (dystans 3000 m):
1. Kacper Kaniuk (SOSW Barcice)
2. Mateusz Chmielarski (ZSS Nr 2 Gdańsk)
3. Seweryn Lieske (UKS Lębork)
„Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ponieważ już 

sam start i podjęcie sportowej rywalizacji  jest ogrom-
nym sukcesem.” 

(Powiat Lębork)

„Sprawni-Razem” – Lębork 2021
Sześć ekip biegaczy z terenu województwa pomorskiego walczyło na Stadionie Miejskim w Lęborku o prymat w biegach przełajowych. Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego mają rangę eliminacji do Mistrzostw Polski. Najlepszych – pucharami i dyplomami – nagrodzili: starosta Alicja Zającz-
kowska i wicestarosta Edmund Głombiewski.

Lęborczanki ze srebrem

W XXIII Maratonie Piłki Siatkowej Młodzieży w kat. 
młodzik - Łeba 2021 reprezentacja młodziczek SPS Lę-
bork zdobyła srebrny medal natomiast drużyna chłop-
ców zakończyła zawody na 6. miejscu.

Skład lęborskich sreberek:
Sara Dorawa•	
Martyna Ryta•	
Joanna Zimnowoda•	
Agata Majrowska•	
Adrianna Pakieła•	
Alicja Stanuch•	
Paulina Lewińska•	

Marlena Grudzińska•	
Anna Dybowska•	
Maja Adamowicz•	
Zuzanna Jankowska•	
Iga Jarczyńska•	
Daria Gburczyk•	
Wiktoria Miotk.•	
Trenerzy drużyny młodziczek:•	
Marcin Dawidowski•	
Marcin Grudzińsk.•	

Dziewczętom i trenerom gratulujemy, i życzymy dal-
szych sukcesów.

W Łebie rozgrywał się XXIII Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży w kat. młodzik. Młodziczki SPS Lębork mogą 
pochwalić się srebrnym medalem. Gratulujemy!

w miniony weekend około 40 osób wzięło udział w rajdzie pieszym i rowerowym.

„poznajeMy piękno gMiny poTęgowo”

Imprezę przeprowadziła Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska 
- Łeba" we współpracy z Urzędem Gminy 
w Potęgowie, Nadleśnictwem Łupawa, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potęgo-
wie, "Pałacem pod Bocianim Gniazdem" 
z Runowa oraz Kołem Przewodników 
PTTK w Lęborku. Uczestników, w głównej 
mierze uczniów lęborskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 oraz grup zorganizowanych 
z Potęgowa, Słupska i Lęborka, prowadzili 
miejscowi przewodnicy turystyczni. Trasy 
rajdów były zróżnicowane. Zadaniem 
pieszych było pokonanie około 10 km 
z Potęgowa, przez Skórowo Nowe i Stare 
i dalej, przez wieś Węgierskie do miejsco-
wości docelowej – Runowa. Rowerzyści 

natomiast, startując z Potęgowa jechali 
w stronę Poganic i Łupawy do Runowa, by 
– przez Darżewo, Pogorzelice i Leśnice, 
kończąc blisko pięciogodzinną, ponad 
40-kilometrową eskapadę - dotrzeć 
do Lęborka. 
Uczestnicy rajdu spotkali się na go-
ścinnym terenie "Pałacu pod Bocianim 
Gniazdem" w Runowie, gdzie organizato-
rzy przygotowali posiłek regeneracyjny 
w postaci pieczonej kiełbaski. 
LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" zaprasza 
do wzięcia udziału w kolejnych zbliżają-
cych się tego typu imprezach: "Jesiennym 
Rajdzie Pieszym "Liść Dębu" w dniach 23-
24 października br. oraz Rajdzie Rowero-
wym "Pocztylion"  - 13 listopada br. 
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Jeden gol zadecydował o wyniku 
spotkania Wierzycy z Pogonią

W meczu z Wikędem Luzino padły dwie bramki. Dla Pogoni Lębork zdobył ją młodzieżowiec Wiktor Miotk, dla Wikędu Luzino niezwykle doświadczony na-
pastnik Rafał Siemaszko który grał jeszcze kilka lat temu w Ekstraklasie  

Z powodu braków kadrowych lęborczanie w obro-
nie zagrali w eksperymentalnym składzie. Wciąż kon-
tuzjowany jest Siłkowski, Musuła pauzował za czer-
woną kartkę, a Kochanek był nieobecny z powodów 
ważnych obowiązków zawodowych. Na prawej stro-
nie zagrał więc Raulin, w środku Kozerkiewicz z Jano-
wiczem, którzy założył opaskę kapitana. Lewa strona 
należała do Iwańskiego. Wyszło całkiem dobrze...

Pierwsze minuty to dobre uderzenie Wojdy na dal-
szy słupek obok bramki. Goście zagrażali natomiast 
po stałych fragmentach gry. Mecz toczony przy 
wietrznej, jesiennej pogodzie był dość wyrównany.

Bramki padły w drugiej części spotkania. Po jednej 
z akcji Pogoni pod bramką gości prawą stroną poszła 
kontra, w wyniku której bramkę zdobył Rafał Sie-
maszko. 35-letni zawodnik związany przez lata z Arką 
Gdynia ma na swoim koncie zdobycie Pucharu Polski 
i wiele meczów o stawkę. W samej ekstraklasie Sie-
maszko rozegrał  104 mecze strzelając 18 bramek. To 
właśnie na tego piłkarza specjalnie uczulał naszych 
zawodników trener Waldemar Walkusz.

Po stracie gola Pogoń potrzebowała tylko 6 minut 
by doprowadzić do remisu. Na bramkę uderzał Da-
mian Wojda, bramkarz Wikędu wybił piłkę, do której 
dopadł Wiktor Miotk i głową kierując ją do bramki.

Ostatnie pół godziny to wiele sytuacji bramkowych 
dla obu drużyn. W bramce Pogoni brylował Marcin 
Petrus, to był dobry mecz tego zawodnika.

„Do meczu z Wikędem Luzino podchodziliśmy 
w poważnym osłabieniu. Do dyspozycji nie było żad-
nego z trójki środkowych obrońców. Dlatego ogrom-
ne brawa dla Janowicza i Kozerkiewicza, że wywiązali 
się z roli środkowych obrońców. Zresztą cały zespół 

zagrał bardzo ambitnie i momentami nawet przewa-
żaliśmy w drugiej połowie – mówił po meczu trener 
Pogoni Waldemar Walkusz. - Mieliśmy swoje akcje, 
zabrakło trochę szczęścia żeby zdobyć bramkę na 
1:0. Potem po głupiej stracie Wiktora poszła kontra 
i przegrywaliśmy. Cieszę się, że Wiktor Miotk odro-
bił tą bramkę po ładnym zagraniu, akcji Wojdy, któ-
ry uderzył na bramkę, bramkarz odbił przed siebie 
i Wiktor dobił na 1:1. Od tego momentu mieliśmy 
ze trzy sytuacje, które mogliśmy zakończyć bramką. 
Niestety zabrakło trochę szczęścia w zamieszaniu 
podbramkowych, było dużo wybić piłki przez zespół 
gości. W końcówce dwa razy nas skontrowali i stwo-
rzyliśmy sobie niebezpieczne dla nas sytuacje. W jed-
nym przypadku piłka poleciała wysoko nad bramkę, 
w drugim kapitalnym refleksem wykazał się Marcin 
Petrus i obronił niezwykle groźny strzał Siemaszki. 
Podsumowując to w tym składzie w jakim występo-
waliśmy brawa dla całego zespołu, zagrali naprawdę 
bardzo dobry mecz. Ten wynik nie krzywdzi żadnego 
z zespołów i dla nas przy tej sytuacji kadrowej jest sa-
tysfakcjonujący.”

Pogoń Lębork – Wikęd Luzino 1:1
0:1 Rafał Siemaszko ('53), 1:1 Wiktor Miotk ('59)
Pogoń: Petrus – Raulin, Janowicz, Kozerkiewicz, 

Iwański, Wojda, Atanacković, Kwaśnik ('79 Stenka), 
Piór ('90 Okrój), Miotk, Formela ('67 Pawlik)

Wikęd: Barczak – Wicon, Kostuch, Regulski, Mie-
nik ('79 Michałek), Damps ('46 Zaworski), Formela, 
Gawron, Borski (46 Murakowski), Siemaszko, Opłat-
kowski ('79 Wentk) 

Janusz Pomorski - pogon.lebork.pl/.

Pobiegli w V Ogólnopolskim 
Biegu Erasmusa
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku wzięli udział w V Biegu Erasmusa. Odbył się on 24 września br. pod 
patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Hasło tegorocznej edycji biegu brzmiało Bijemy 
rekord Polski! Czteroosobowe drużyny sztafetowe 
uczniów biegały po szkolnym boisku przez godzinę. 
Chodziło jednak o to, aby w 60 minut pokonać jak 
najdłuższy dystans. Z całej Polski zgłosiło się ponad 
1000 drużyn!

Z „Jedynki” startowały 4 drużyny w składzie: Klasa 
5a: Agata Kurzydło, Maja Tutakowska, Aleksander 
Szewczyk, Cezary Wetta, z kl.8a: Maja Majak, Oskar 
Korszeń, Maksymilian Maszota, Jakub Miszka, z kl.8b: 
Milena Młyńska, Kacper Kamiński, Piotr Szczegiel-
niak, Oskar Płóciennik, oraz z kl.4a i 8c Jan Romanow-
ski, Kacper Antoniewicz, Zuzanna Przygocka, Hanna 

Mally; W biegu uczniów spierali nauczyciele - koor-
dynator projektu Erasmus+ Katarzyna Wróblewska - 
Kurzydło oraz Michał Kościółek.

Reporterami biegu byli z kl.8b Aleksandra Chrom-
czuk, Julia Kowalczyk, Nikola Tabaka oraz z kl. 
8a Adam Malinowski;

Na zakończenie biegu zawodnikom pamiątkowe me-
dale wręczyła dyrektor szkoły Grażyna Ruszkowska. 
Uczniowie otrzymali również zestawy upominkowe 
od FRSE w Warszawie.

Była to świetna zabawa biegowa, razem nasze druży-
ny przebiegły ponad 70 km. Humory i pogoda dopisa-
ły więc całą imprezę organizatorzy uznali za udaną.

V rajd seniorów powiaTu lęborskiego
seniorzy powiatu lęborskiego po raz piąty stanęli na starcie rajdu nordic walking, który 
odbył się pod koniec września przy pięknej słonecznej pogodzie. 

Imprezie patronował, jak zawsze, Lęborski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Starosta Lę-
borski. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 
5 km w zróżnicowanym terenie. Rajd nie 
zakładał rywalizacji na trasie. Tempo marszu 
było dostosowane do możliwości i fizycznej 
wydolności uczestników. Wraz z seniorami 
trasę przemierzył Wicestarosta Lęborski, 
Edmund Głombiewski, który powiedział:
To świetna forma spędzania aktywnie czasu. 
Aktywność fizyczna wskazana jest w każdym 
wieku, a jej potwierdzona skuteczność od-
działuje nie tylko na fizyczność, ale również 
na psychikę, sprawiając, że człowiek czuje się 
doskonale nawet w wieku bardziej zaawan-
sowanym. Poza tym, teraz, kiedy obostrzenia 
pandemiczne zostały złagodzone, można na 
nowo cieszyć się możliwością społecznej in-

tegracji i tą charakterystyczna dla tej imprezy, 
rodzinną atmosferą.
Rajd odbywa się co roku na styku starego 
i nowego roku akademickiego w Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. To pewnego rodzaju 
podsumowanie dokonań minionego okresu 
i przysłowiowe „ładowanie akumulatorów” 
na nowy rok. O tym co szykują kolejne lata 
opowiadał zebranym wicestarosta Edmund 
Głombiewski, mówiąc o już rozpoczętej inwe-
stycji tworzenia w Lęborku Centrum Usług 
Społecznych, a którego będą mogli korzystać 
nie tylko seniorzy, ale wszystkie osoby, które 
potrzebują fachowej pomocy.
Na finiszu, każdy z uczestników otrzymał 
drobny upominek wraz z dyplomem i mógł się 
posilić doskonałym żurkiem przygotowanym 
przez Stowarzyszenie „Eduq”.


