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Rozmowy na trudny temat
W minionym tygodniu obradował Zespół Koordynujący Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2022. Tema-
tem obrad była kondycja psychiczna dzieci i młodzieży po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania oraz liczba wykroczeń i przestępstw dzieci i młodzieży.

W Starostwie Powiatowym w Lęborku 
w środę 03.11.2021 roku spotkał się Zespół 
Koordynujący Powiatowy Program Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lę-
borskiego na lata 2018-2022. W obradach 
uczestniczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta 
Lęborski, Wicestarosta Lęborski – Edmund 
Głombiewski, członkowie Zarządu Powiatu: 
Adam Nowak, Jacek Perłak i Ryszard Wen-
ta, Witold Krużycki –Przewodniczący Ko-
misji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Przemysław Sieracki – Kierownik Centrum 
Zdrowia Psychicznego, Michał Grzenko-
wicz – Koordynator Ośrodka Środowisko-
wej Opieki Psychologicznej i Psychotera-
peutycznej Dla Dzieci i Młodzieży w CZP 
przy SPSZOZ w Lęborku, Paulina Bikowska 
– psycholog w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Lęborku, Katarzyna Groth 
– pedagog w Zespole Szkół Gospodarki 
Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, 
mł. insp. Joanna Kowalik–Kosińska – za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Lęborku oraz Katarzyna Wach – dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lębor-
ku, Danuta Rybak – dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lę-
borku, Hanna Janczak – dyrektor Zespołu 
Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku, Aleksandra Kasprzy-
kowska – dyrektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Lęborku, Tomasz Tutak 
– dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 2 

w Lęborku, Artur Obolewski – dyrektor Po-
wiatowego Centrum Edukacyjnego, Grze-
gorz Popin – dyrektor Zespołu Szkół Me-
chaniczno – Informatycznych w Lęborku.

Głównymi tematami spotkania były pro-
blemy zdrowia psychicznego dzieci i mło-
dzieży po powrocie do szkoły ze zdalnego 
nauczania oraz liczba wykroczeń i prze-
stępstw wśród dzieci i młodzieży.

Sytuacja pandemii ma wpływ na to, co 
myślimy o rzeczywistości. To kształtuje na-

sze emocje i nastawienie. Powszechne jest 
odczucie zmęczenia ograniczeniami, lękiem 
przez zakażeniem, niepewnością jutra, cią-
gle zmieniającymi się zasadami. W tej rze-
czywistości trudno jest wrócić do „normal-
ności”, do stałego rytmu dnia, skupić uwagę, 
zebrać myśli, pracować. Dotyczy to doro-
słych, ale także dzieci, uczniów. Dla nich ten 
czas był szczególnie trudny, zwłaszcza przez 
ograniczenie kontaktów z rówieśnikami. 
Wyzwaniem okazało się także dostosowa-

nie do nauki zdalnej – nie wszystkim to się 
udało. Brak obecności na lekcji, wyłącze-
nie się, unikanie kamerki, nie oddawanie 
zadań może być postrzegane jako niechęć 
do nauki, lenistwo, ale przeważnie ma ono 
inną pierwotną przyczynę. Doszukiwanie 
się powodów i przyczyn nie ma na celu 
usprawiedliwienia zachowań uczniów, ale 
zrozumienie problemu, bo być może bar-
dziej potrzebują oni pomocy i wsparcia, niż 
negatywnej oceny i dyscyplinowania.

Kwestie związane ze stanem psychicz-
nym młodzieży są tematem powszechnie 
dyskutowanym w skali kraju. Chodzi nie 
tylko o radzenie sobie ze stresem, proble-
mem z nawiązywaniem relacji społecznych 
zakłóconym przez długi okres izolacji 
wynikającej z ograniczeń sanitarnych, ale 
także powrotami po długim okresie prze-
bywania poza szkołą. Wśród młodych lu-
dzi częściej, niż dotąd pojawiają się oznaki 
depresji, zmęczenia i lęku.

Koordynator Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeu-
tycznej Dla Dzieci i Młodzieży w CZP 
przy SPSZOZ w Lęborku poinformował, 
iż mimo bardzo dużej ilości realizowanych 
porad, jednostka niejednokrotnie poma-
ga i oferuje wsparcie zespołu psychologów 
i psychoterapeutów dzieciom i młodzieży 
(do 18 r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynu-
owania nauki w szkole ponadpodstawowej) 
oraz ich rodzicom. Ośrodek zapewnia dzie-
ciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką 
psychologiczną w ich najbliższym środowi-
sku. Jego funkcjonowanie opiera się na ści-
słej współpracy z poradniami psychologicz-
no – pedagogicznymi, ośrodkami pomocy 
społecznej, psychologami szkolnymi oraz 
osobami wspierającymi rodziny.

Spotkanie nie wyczerpało tematu. Zespół 
będzie spotykał się w miarę potrzeb i poja-
wiających się bieżących kwestii wymagają-
cych rozstrzygnięć lub konsultacji.

Konsultacje na temat 
zagrożeń powodziowych
W środę 27 października br. w Łebie odbyły się konsultacje na temat zagrożeń powodziowych zorganizowane 
przez Referat Bezpieczeństwa gminy Łeba, którym przewodniczył Burmistrz Miasta Łeby.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy 
Wicko i Smołdzino, przedstawiciel Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku oraz kierownik Nadzoru 
Wodnego z siedzibą w Lęborku. W spotkaniu wzięli 
również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowe-
go Wydziału Bezpieczeństwa w Lęborku i Przewod-
niczący Rady Miasta.

Głównym tematem rozmów było zagrożenie powo-
dziowe, zabezpieczenie przed powodzią jak również 
odpowiedzialność i nadzór nad tymi zabezpieczenia-
mi na terenach gmin. Przedstawiciele gmin omówili 
zagrożenia występujące na ich terenach. Rozmowy 
skupiały się wokół nowych zagrożeń, które na na-
szych terenach zdarzają się coraz częściej.

„Występujące nagłe ekstremalne warunki pogodowe, 
które do tej pory nie były spotykane na naszym terenie 
coraz częściej dają o sobie znać. Musimy już dziś rozma-
wiać i planować jakie działania powinniśmy podjąć aby 
zminimalizować skutki zagrożeń. W obliczu narastają-
cych różnych zjawisk atmosferycznych nie można być 
obojętnym i sądzić że to nas nie dotyczy.

Kierownik Nadzoru Wodnego z siedzibą w Lęborku 

przedstawił nam zakres działania i kompetencji Nadzo-
ru Wodnego w Lęborku. Rolą wszystkich nas jest współ-
praca i wymiana informacji. Tylko razem zdołamy coś 
zrobić aby uniknąć takich sytuacji jak na zdjęciach.

Wszystkim obecnym na spotkaniu jeszcze raz bardzo 
dziękujemy.” (UM Łeby)

Zdjęcie przedstawia zalane okolice Łeby.

Wycieczka do WarszaWy dla senioróW
seniorzy z gminy Wicko wzięli udział w 2-dniowym pobycie w Warszawie. Pierwszego 
dnia zwiedzili sejm rP gdzie przyjął ich Minister Piotr Müller. 

„Z Panem Ministrem odbyłem konstruktyw-
ne rozmowy dotyczące inwestycji w Gminie 
Wicko. Przywiozę też bardzo dobre wieści dla 
naszych mieszkańców. W tym miejscu dzię-
kuję serdecznie za miłe przyjęcie przez Pana 
Ministra oraz poświęcony czas” - mówi Wójt 
Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz. 
 
Po wizycie w sejmie udali się do Pałacu Kul-
tury i Nauki, aby zobaczyć wieczorową porą 

panoramę z tarasu widokowego. Kolejnego 
dnia zwiedzili stolicę z przewodnikiem, który 
oprowadził po takich miejscach jak: Łazienki 
Królewskie, Krakowskie Przedmieście, Stare 
Miasto oraz Grób Nieznanego Żołnierza. 
Podróż została wzbogacona o przejazd trasą 
obok Stadionu Narodowego, Placu Europej-
skiego, Browarów Warszawskich, Placu III 
Krzyży oraz wielu innych ważnych miejsc na 
mapie Warszawy. 
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Lębork uczcił Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe. Obchodzimy je  na pamiątkę odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Miejskie obchody rozpoczęły się już w środę 10 listopada, a w czwartek - 11 listopada, Lęborczanie, jak co roku, rozpoczęli świętowanie od uro-
czystej mszy świętej w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Po mszy barwny przemarsz na czele z Orkiestrą Dętą „Ziemia Lęborska” przeszedł 
ulicami miasta pod Obelisk Niepodległości na Skwerze Orła Białego.

Miejskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły 
się już w środę, 10 listopada. Wówczas to, o godz. 12.00, 
zapalone zostały znicze pod tablicą upamiętniającą Pol-
ską Radę Ludową umieszczoną na budynku przy ul. 
Targowej 48, gdzie członkowie proklamowanej w 1919 
roku Polskiej Rady Ludowej w Lęborku zbierali się wła-
śnie w kamienicy przy Targowej pod numerem 48, aby 
działać na rzecz umacniania polskości na terenie ziemi 
lęborskiej.  Kolejnym miejscem, gdzie zapalono znicze, 
była tablica poświęcona ks. Szczepanowi Graczowi, pol-
skiemu działaczowi niepodległościowemu na tych tere-
nach. Tablica mieści się przy ulicy Ks. Sz. Gracza. 

Również w środę, o godzinie 17.00 odbył się uroczysty 
Capstrzyk Niepodległości pod pomnikiem gen. Stanisła-
wa Sosabowskiego, przygotowany przez harcerzy z Huf-
ca ZHP w Lęborku. Komenda Hufca ZHP przygotowała 
w swojej siedzibie, w budynku ratusza, wystawę okolicz-
nościową pt. „Gen. S. Sosabowski patronem 7. Harcer-
skiej Drużyny Czerwonych Beretów (1983-2021)”.

Główne uroczystości rocznicowe miały miejsce 11 
listopada pod Obeliskiem Niepodległości, gdzie dotarł 
barwny pochód uczestników. W uroczystościach wzięli 
udział parlamentarzyści, kombatanci,  przedstawiciele 
władz samorządowych, służb mundurowych, harcerzy, 
miejskich spółek, firm, instytucji, organizacji pozarzą-

dowych, szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. Wartę 
pod obeliskiem zaciągnęli żołnierze z 1. lęborskiego ba-
talionu zmechanizowanego im. Jerzego Jastrzębskiego. 
Wokół obelisku stanęły liczne poczty sztandarowe ze 
szkół i organizacji społecznych i kombatanckich. 

Pod Obeliskiem Niepodległości Orkiestra Dęta „Zie-
mia Lęborska” odegrała hymn państwowy. Wystąpie-
nie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Lęborka Wi-
told Namyślak. Znakomity montaż słowno-muzyczny 
przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lę-
borku. Kwiaty pod obeliskiem złożyły licznie przybyłe 
delegacje. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości 
zostali poczęstowani pyszną grochówką.

Mieszkańcy miasta wzięli udział także we Wspól-
nym Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych, które po raz 
jedenasty odbyło się w Lęborskim Centrum Kultury 
„Fregata". Wspólne śpiewanie poprowadzili Anna 
Krawczykowska i Romuald Heyka. Patriotycznym 
śpiewom towarzyszył kiermasz prac podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko”.

Akcentem kończącym obchody Święta Niepodległo-
ści był poniedziałkowy (15 listopada) koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Anny Poźlewicz oraz 
wykład Krystyny Popiel „O Marszałku Piłsudskim”, 
który odbył się w baszcie NOT-u przy ulicy Korczaka.

Lęborczanie upamiętnili 
żołnierzy-górników
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod ta-
blicą „W hołdzie represjonowanym politycznie żołnierzom-górnikom, którzy przymusowo pracowali i ginęli 
w kopalniach węgla kamiennego, rud uranu i w kamieniołomach w latach 1949-1959”. 

We mszy św. w intencji żołnierzy-górników, odpra-
wionej w minioną niedzielę (24.10) w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku uczestniczy-
li przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. 
Powiat Lęborski reprezentował Edmund Głombiew-
ski – Wicestarosta Lęborski. Samorząd wojewódzki 
reprezentowała radna Mirosława Kaczyńska. We 
mszy uczestniczyli również członkowie rodzin żoł-
nierzy górników oraz reprezentanci służb mundu-
rowych. W Lęborku i powiecie żyje kilkudziesięciu 
członków Związku Represjonowanych Żołnierzy-
Górników. Podczas mszy wspominano m.in. osobę 
Bernarda Neumeullera, fundatora pamiątkowej tabli-
cy i inicjatora corocznych spotkań ostatnich żyjących 
żołnierzy-górników.

Związek Represjonowanych Politycznie byłych 
Żołnierzy-Górników zrzesza osoby, które w latach 
1949-1959 z powodów politycznych trafiły do kopalń 
węgla kamiennego, uranu i do kamieniołomów. Do 
batalionów trafiali przede wszystkim synowie chłop-
scy, których rodzice zostali uznani za kułaków. Czas 

pobytu w batalionach wahał się między 24 a 36 mie-
siącami. Katorżnicza praca w kopalniach trwała po 
kilkanaście godzin na dobę. Żołnierzy ze służb za-
stępczych, podobnie jak więźniów, kierowano w naj-
gorsze i najniebezpieczniejsze miejsca kopalni. Żoł-
nierze-górnicy to grupa najbardziej poszkodowana 
na tle wszystkich ugrupowań ówczesnego okresu 
ze względu na to, że ponad 1 tys. z nich zostało na 
dole, ponieśli śmierć, ponad 13 tys. żołnierzy górni-
ków doznało urazów, które na trwałe spowodowały 
niezdolność do funkcjonowania, powodując trwałe 
kalectwo. Najbardziej ucierpieli ci, którzy pracowali 
w przemyśle wydobywczym uranu. Oni przedwcze-
śnie umierali, w wielu przypadkach w niedługim 
czasie po zakończeniu służby wojskowej. Obchody 
rocznicowe odbywające się w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa mają już swoją wieloletnią histo-
rię. Oprócz wspomnień tragicznego czasu niewol-
niczej katorgi historia ta niesie przesłanie wyryte 
w kamieniu pamiątkowej tablicy: „Módlmy się, by 
ten dramat nie powtórzył się nigdy”.

Płk Janusz koWalski uhonoroWany 
MedaleM starosty lęborskiego
starosta lęborski alicja zajączkowska odwiedziła we wtorek 9 listopada płk Ja-
nusza kowalskiego. Powodem wizyty było wręczenie zasłużonemu w działaniach 
niepodległościowych pułkownikowi Medalu starosty lęborskiego.

Pierwotnie wręczenie medalu miało się 
odbyć podczas „Przystanku Niepodległa”, 
wydarzenia, które odbyło się w lęborskim 
starostwie w ub. sobotę. Ze względu na stan 
zdrowia, płk Kowalski nie mógł pojawić się na 
uroczystości osobiście.
Janusz Kowalski – syn legionisty, zwiadowca 
z Samodzielnej Kompanii Zwiadowczej 1. 
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
dotarł przez cały szlak bojowy I Armii Wojska 
Polskiego, do centrum Berlina. Dwukrotnie 
ranny we wrześniu 1944 r. z ranami nóg, 
wobec braku ewakuacji,  przepłynął wpław 
Wisłę. Po czteromiesięcznym pobycie w szpi-
talu objął dowództwo kompanii, w której 
służył. W stopniu chorążego uczestniczył 
w walkach o Wał Pomorski, forsowaniu Odry 

i w szturmie na centrum Berlina. Po demo-
bilizacji w 1945 r, podjął studia medyczne, 
które z sukcesem ukończył i został lekarzem. 
W lipcu 2021 weteran, lekarz - specjalista gi-
nekolog położnik, doktor nauk medycznych, 
obchodził 97 urodziny. 
Ponad godzinne spotkanie ze starostą ob-
fitowało we wspomnienia. Te wojenne i bar-
dziej osobiste – rodzinne. Brawurowy rajd 
zwiadowczy na powstańczy brzeg Warszawy 
przypłacił podwójną raną nóg i konieczno-
ścią przepłynięcia wpław Wisły. 
– Przydało mi się harcerstwo i kursy żeglar-
skie – mówi płk Kowalski – Dzięki harcerstwu 
doskonale pływałem, więc jakoś poradziłem 
sobie z nurtem już dość zimnej pod koniec 
września rzeki.
Wojenne dokonania płk Kowalskiego trafiły 
do książki Aleksandra Kamińskiego „Zośka 
i Parasol”, jako dowódcy jedynej łodzi pa-
trolowej, której udało się 15 września 1944 r. 
przedrzeć z praskiego brzegu Wisły na brzeg 
powstańczy.
W uznaniu wojennych zasług, płk Kowalski 
był wielokrotnie odznaczany, m.in. Meda-
lem za Warszawę 1939-1945, Medalem za 
Odrę, Nysę i Bałtyk, dwukrotnie Srebrnym 
Medalem Zasłużony Na Polu Chwały, Krzy-
żem Walecznych oraz tym najważniejszym 
– Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Masz ciekawy temat?
Napisz do nas: k.laskowska@expressy.pl
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Tego dnia przez zaimprowizowaną 
scenę w sali obrad Rady Powiatu Lę-
borskiego przewinęli się soliści, chóry, 
recytatorzy, a nawet Orkiestra Kameral-
na Państwowej Szkoły Muzycznej w Lę-
borku. W klimat święta niepodległości 
wprowadzili gości recytatorzy i woka-
listki z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Lęborku przygotowani przez Oliwię 
Stromską, Sylwię Janicką i Sylwestra Ku-
stusza. Ze sceny wybrzmiały: „Modlitwa 
za ojczyznę”, „11 Listopada” i „Opowiedz 
nam ojczyzno”. W warstwie muzycznej 
recytacjom towarzyszyły doskonale zna-
ne wszystkim „Rozkwitały pąki białych 
róż”,  „Wojenko, wojenko” i „Drzewo”. 

Chór „Belferek” pod dyrekcją Woj-
ciecha Siedlika zaprezentował wiązankę 
pieśni patriotycznych, którą rozpoczęło 
wspólne wykonanie z publicznością pie-
śni „Cześć polskiej ziemi, cześć”, która 
korzeniami sięga czasów Powstania Li-
stopadowego, muzycznie wzorowanej na 
hymnie angielskim, którą w II połowie 
XIX w. nową melodyką opatrzył Stefan 
Surzyński. Wspólnie odśpiewana została 
również „Rota”. Każdy z uczestników uro-
czystości został wyposażony w „Księgę 
Patrioty” – specjalną publikację zawiera-
jącą słowa i zapis nutowy najważniejszych 
dla narodu polskiego pieśni.

Rocznica odzyskania niepodległości 
stała się również okazją do wyróżnie-
nia zasłużonych dla niepodległościowej 
działalności kombatantów. Starosta Lę-
borski Alicja Zajączkowska postanowiła 
przyznać Medal Starosty pułkownikowi 
Januszowi Kowalskiemu, uczestnikowi 
forsowania Odry i szturmu na centrum 
Berlina, odznaczonemu wieloma meda-
lami wojennymi, w tym Krzyżem Srebr-

nym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Medal Starosty otrzymał również porucz-
nik Stefan Dulko – założyciel i dowódca 
Polskiej Organizacji Zbrojnej w Lęborku 
oraz członek Młodzieży Powstańczej Pol-
ski, za co był prześladowany przez komu-
nistyczne władze i skazany na długoletnie 
więzienie. Podniosłego klimatu uroczy-
stości dopełnił polonez Michała Ogiń-
skiego „Pożegnanie ojczyzny” w brawu-
rowym wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej pod dy-
rekcją Magdaleny Kreft. Z Chórem Can-
to i orkiestrą wystąpili soliści: Katarzyna 
Malotke z utworem „Uwierz Polsko”, Ma-
teusz Tarkowski – „Ja to mam szczęście” 
i Kajetan Stawski – „Biały Krzyż”. 

W drugiej części koncertu – poświęco-
nej inauguracji jubileuszu 70-lecia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej zaprezento-
wała się w utworach do tekstów Agnieszki 
Osieckiej Magdalena Waleśkiewicz, której 
towarzyszyła Orkiestra Kameralna. Jubi-
leusz szkoły muzycznej docenił Zarząd 
Powiatu Lęborskiego, który na potrzeby 
placówki ufundował flet poprzeczny, któ-
ry na ręce dyrektora Wojciecha Siedlika 
przekazali: starosta Alicja Zajączkowska, 
Jacek Perłak – członek Zarządu Powiatu 
wraz z obecnymi na uroczystości rad-
nymi Powiatu Lęborskiego: Witoldem 
Krużyckim i Markiem Kuriatą. W tle, 
podczas rocznicowych gratulacji na wy-
świetlanej prezentacji można było zapo-
znać się z najważniejszymi momentami 
w 70-letniej historii szkoły. 

W niepodległościowych wydarzeniach 
w starostwie, wśród zgromadzonej pu-
bliczności, w tym dyrektorów placówek 
oświatowych, wychowawczych i orga-
nizacji pozarządowych pojawił się Jerzy 

Bańka – wójt Gminy Cewice oraz Witold 
Piórkowski – pierwszy po przywróceniu 
powiatów Starosta Lęborski. Nie zabra-
kło także byłego burmistrza Lęborka 
– Jana Przychody. Artystycznej części 
uroczystości przyglądali się ponadto 
członkowie grupy Militarni Lębork – 
którzy podczas „Przystanku Niepodle-
głość” zaznajamiali chętnych z techniką 

wojskową na przykładzie zaparkowa-
nych przed starostwem zabytkowych 
pojazdów militarnych oraz udostępnio-
ną do oglądania bronią i wojskowym 
wyposażeniem. Militarni Lębork dzia-
łają przy firmie Amicus – właścicielu 
zabytkowych pojazdów, wśród których 
znajdują się okazy – prawdziwe pereł-
ki na skalę kraju. Pokazy Militarnych 

uzupełnił o prezentację zabytkowych 
motocykli Marcin Wójcik z synem, re-
prezentujący Stowarzyszenie Pojazdów 
Zabytkowych w Lęborku. Przed staro-
stwem można było również skosztować 
doskonałej grochówki, którą prosto 
z polowej kuchni częstowali strażacy 
z Pogorszewa wraz z kuchmistrzem An-
drzejem Florczykiem.

Przystanek „Niepodległa”
Zabytkowe militarne pojazdy na dziedzińcu lęborskiego starostwa, artystyczne występy, koncerty chórów i orkiestry kameralnej – to działo się 
w sobotę 6 listopada rozpoczynając obchody tygodnia Narodowego Święta Niepodległości.

dPs nr 1 Pod noWyM dacheM
Włodarze powiatu lęborskiego w obecności wykonawcy, inspektora nadzoru i dyrek-
cji dPs-1 dokonali odbioru wyremontowanego dachu na domu Pomocy społecznej nr 
1 przy ul. stryjewskiego. to pierwsza od lat tak duża inwestycja w placówce.

Roboty budowlane objęły całość pokrycia 
dachowego budynku pałacowego o po-
wierzchni 1600 m kw. Ponieważ budynek po-
chodzący z 1905 roku figuruje w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków, wykonanie nowego 
dachu nie mogło mieć wpływu na ogólny 
wygląd bryły obiektu i musi odpowiadać pod 
względem koloru i rodzaju krycia dachówką 
ceramiczną. Prace remontowe trwały od 12 
kwietnia do 13 października br. Zważywszy 
na zakres prac i stopień skomplikowania 
konstrukcji dachu (liczne wole oczka, kominy 
wentylacyjne itp.) pół roku to bardzo dobry 
czas realizacji zadania. Ogólna wartość 
przedsięwzięcia to 449.979, 45 zł. Środki 
pochodziły z budżetu Powiatu Lęborskiego.
„Dobrze, że po wielu latach udało nam się prze-
prowadzić gruntowny remont dachu na tym 
pięknym obiekcie – mówi Alicja Zajączkowska, 
Starosta Lęborski – Stan dachu w każdym 
budynku jest rzeczą bardzo ważną, bo od jego 
jakości w dużej mierze zależy stan technicz-
ny pozostałych elementów obiektu. Nowe 
pokrycie dachowe, wykonane w nowoczesnej 
technologii zapewni również ograniczenie strat 
energetycznych, a więc przełoży się na zmniej-

szenie kosztów utrzymania budynku.”
W ramach prac zdemontowano istniejące 
pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, 
konstrukcja dachowa została oczyszczona 
i zabezpieczona środkiem impregnującym. 
Systemem „w koronkę” ułożono nowe pokrycie 
dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki 
w kolorze aktualnego pokrycia dachowego 
(odcień czerwonego). Wykonano nowe obróbki 
blacharskie oraz dokonano regulacji rynien.

Nowa pracownia techniczna 
w SP  w Nowej Wsi Lęborskiej
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej może pochwalić się nową pra-
cownią techniczną. Dzieci mają szansę uczyć się m.in. podstaw ślusarstwa, stolarstwa czy szycia, 
a także rozwijać swoje umiejętności w trakcie zajęć kulinarnych. 

Zakup sprzętu umożliwiającego te działania był 
możliwy dzięki projektowi szkoły dofinansowa-
nemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij 
swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 
tys. złotych.

W wyposażeniu nowej przestrzeni znalazły się m.in. 

kuchnia z piekarnikiem i miksery do prowadzenia za-
jęć kulinarnych, a także narzędzia do nauki obróbki 
drewna i maszyny do szycia. Inwestycja w zakupiony 
sprzęt uatrakcyjni proces dydaktyczny w szkole i pod-
niesie poziom zajęć oraz zachęci uczniów do edukacji 
praktycznej. Efekty prac dzieci będzie można oglądać 
w czasie organizowanych kiermaszy.
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Lęborczanie uniemożliwili 
pijanemu kierowcy dalszą jazdę

Dzięki szybkiej i właściwej reakcji mieszkańców Lęborka, którzy uniemożliwili jazdę pijanemu kierowcy vw golfa i powiadomili Policję, nie doszło do możli-
wej tragedii na drodze. 34-latkowi, podejrzewanemu o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i bez uprawnień grozi kara 3 lat pozbawienia wolności.

W środę 7 listopada wieczorem dy-
żurny Policji został powiadomiony 
o ujęciu przez świadków nietrzeźwego 
kierowcy. Do zdarzenia doszło w Lę-
borku na Placu Pokoju. Na miejsce nie-
zwłocznie zostali skierowani policjanci 
ruchu drogowego, którzy przejęli pija-
nego 34-latka.  Z ustaleń mundurowych 
wynika, że świadkowie widząc jak zata-
czający się mężczyzna siada za kierow-
nicę auta, a następnie odjeżdża i uderza 
w przeszkodę, natychmiast podbiegli 
do niego, wyciągnęli go z auta, odebrali 
kluczyki i wezwali Policję. Funkcjona-
riusze ustalili, że 34-letni lęborczanin, 
który był w stanie wskazującym na nie-
trzeźwość, nie miał uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów. Mężczyzna odmó-
wił poddania się badaniu alkotestem, 
ale pobrana została od niego krew do 
badań na zawartość alkoholu. Policjan-
ci odholowali jego auto.

Najprawdopodobniej wkrótce 34-latek 

usłyszy zarzuty przestępstwa prowa-
dzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 
Odpowie też za jazdę bez wymaganych 
uprawnień. Grozi mu kara 3 lat pozba-
wienia wolności i minimum 3-letni za-
kaz prowadzenia pojazdów.

Reakcja świadków, którzy nie pozo-
stali obojętni i uniemożliwili dalszą 
jazdę kierowcy będącemu pod wpły-
wem alkoholu a następnie powiadomili 
Policję, zdecydowanie zasługuje na po-
chwałę. Pamiętajmy! Osoby siadające 
za kierownicą pod wpływem alkoholu 
stanowią ogromne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Dlate-
go, jeśli mamy podejrzenie kierowania 
pojazdem przez nietrzeźwą osobę, nie 
wahajmy się zadzwonić na Policję. Na 
każde takie zgłoszenie policjanci re-
agują niezwłocznie. Pamiętajmy też, 
aby nie interweniować na „własną rękę” 
w sytuacji, która może stanowić zagro-
żenie dla naszego bezpieczeństwa.

strażacy ochotnicy dokonali Wyboru noWego zarządu oddziału 
gMinnego zosP rP gMiny ceWice
W sobotę 23 października 2021r. w szkole Podstawowej w Maszewie lęborskim miał miejsce Xii zjazd oddziału gminnego związku ochotniczych straży Pożarnych rP gminy cewice. W trakcie 
uroczystego spotkania uhonorowano ustępujący zarząd i zasłużonych druhów oraz odbyły się wybory nowego zarządu.

W zjeździe uczestniczyli delegacji z 3 jednostek 
OSP Gminy Cewice, a także zaproszeni goście: 
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lę-
borku dh Marian Borek, komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. 
Piotr Krzemiński, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Maszewie Lęborskim Iwona Radomska, wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka oraz dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w  Cewicach Karol Płotka. 
Otwarcia XII Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Cewicach dokonał prezes ustępującego 
zarządu dh Zbigniew Borowski, który przywitał 
przybył gości oraz przedstawił sprawozdanie 
z działalności Zarządu za lata 2016-2020. Pan 
Zbigniew podkreślił znaczenie Jednostek OSP 
w społeczności lokalnej, poprzez podejmowanie 
i realizację wielu zadań w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego oraz niesioną pomoc niejedno-
krotnie z narażeniem własnego zdrowia  i życia. 
Na koniec w imieniu ustępującego Zarządu Pan 
Zbigniew złożył podziękowania za dotychcza-
sową współpracę, udzielaną pomoc i wsparcie 
dla zarządu oraz tworzenie przyjaznego klimatu 
i atmosfery. Słowa podziękowania skierował do 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Lęborku, władz administracyjno-samorzą-
dowych gminy i powiatu,  Nadleśnictwa Cewice, 
dyrektorów szkół podstawowych i Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach,  Rad Sołeckich 
oraz za pośrednictwem delegatów – do wszyst-
kich członków strażactwa ochotniczego.
W dalszej części spotkania wręczono odzna-
czenia i odznaki strażackie oraz pamiątkowe 
dyplomy, a ustępującemu Zarządowi przekazano 
upominki rzeczowe od Starosty Lęborskiego 
Alicji Zajączkowskiej.
Wybory nowego Zarządu odbyły się w gło-
sowaniu jawnym. Delegaci głosowali poprzez 

podniesienie w górę mandatów – czerwonych 
kartek. Nowy skład zarządu został zatwierdzony 
jednogłośnie. Skład nowego Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Gminie Cewice wygląda 
następująco:
Prezes –    Andrzej Kandzorra 
Wiceprezes – Przemysław Keller 
Wiceprezes – Patryk Kreft 
Komendant gminny – Radosław Wroński 
Sekretarz – Dominik Buczkowski 
Skarbnik – Marek Sycha 
Członek zarządu – Roman Cybula 
Członek zarządu – Herbert Rosin 
Członek zarządu – Mieczysław Gerlach 

 Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
zgodnie z uchwała nr 1/2021 Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Lęborku wybrał 
do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
następujących przedstawicieli Andrzeja Kan-
dzorre oraz Radosława Wrońskiego.
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka podziękował 
ustępującemu zarządowi za całokształt pracy 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpie-
czeństwa pożarowego, a także zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań na rzecz pozyskiwania 
środków na doposażenie jednostek OSP. Wójt 
zaznaczył także, że mieszkańcy gminy zawsze 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony 

strażaków ochotników w ratowaniu mienia i ży-
cia ludzkiego. Komendant Powiatowy PSP mł. 
bryg. Piotr Krzemiński podziękował strażakom 
ochotnikom z Gminy Cewice, całemu zarzą-
dowi oraz wójtowi gminy za podejmowane 
działania na rzecz ochrony przeciw pożaro-
wej, a także za to, że PSP w Lęborku zawsze 
może liczyć na pomoc strażaków ochotników 
w działaniach ratowniczo – gaśniczych w po-
wiecie. Prezes ZOP ZOSP RP dh Marian Borek, 
także złożył podziękowania za podejmowane 
działania ratowniczo – gaśnicze jednostek 
OSP z terenu naszej gminy oraz pogratulował 
zarządowi absolutorium. 
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Inwestyc je w powiecie lęborskim
73 miliony zł – to środki, które trafią do powiatu lęborskiego w ramach rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Każda 
gmina oraz samorząd powiatowy otrzymały w lęborskim starostwie od ministra Piotra Müllera – rzecznika rządu – promesy na środki inwestycyjne.

Bezzwrotne środki rządowe przyzna-
ne w ramach Polskiego Ładu umożliwią 
sfinansowanie najważniejszych inwesty-
cji planowanych w regionie. I taki jest 
właśnie cel pilotażowego Programu In-
westycji Strategicznych – wzmocnienie 
finansów samorządów w celu ułatwienia 
rozwoju regionu. 

Kwota prawie 73 mln zł, która trafi do 
gmin powiatu lęborskiego wesprze in-
westycje planowane przez samorządy, 
na realizację których złożyły stosowne 
wnioski. W pierwszym naborze wnio-
sków priorytetowo, co było wspólne dla 
wniosków napływających z różnych czę-
ści kraju, traktowane były te dotyczące 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
modernizacji źródeł ciepła na zeroemi-
syjne, gospodarowania odpadami oraz 
inwestycje o charakterze społecznym, np. 
żłobki, przedszkola czy ścieżki rowero-
we. Zdaniem rzecznika rządu, program 
ma stać się stymulantem rozwoju dla 
samorządów, pozytywnie oddziałując 
na rozwój Polski Lokalnej. – Dodatko-
we pieniądze to inwestycja w przyszłość 
i życie na wyższym poziomie dla miesz-
kańców regionu lęborskiego - podkreślał 
rzecznik rządu, poseł na Sejm RP Piotr 
Müller - Cieszy mnie fakt, że mój region 
dzięki rządowym funduszom może się 
tak prężnie rozwijać. Inwestycje lepiej 
skomunikują region i zwiększą bezpie-
czeństwo ruchu. Ponadto dofinansowanie 
umożliwia budowę obiektów kulturalno-
sportowych. Jest to szczególnie ważne, 
aby aktywizować młodzież i wspierać jej 
rozwój. W szerszym ujęciu to również 
realizacja polityki zrównoważonego roz-
woju i wsparcie tych samorządów, które 

dotychczas, jako nieco mniejsze ośrodki, 
oddalone terytorialnie od wielkich aglo-
meracji, miały trudniejszą drogę do pozy-
skania środków na dynamiczny rozwój. 

Za dotychczasowe wsparcie inwestycyj-
ne w latach 2018 – 2021 dziękował Wice-
starosta Lęborski Edmund Głombiewski. 
– Chcę podkreślić, że dzięki rządowemu 
wsparciu, szczególnie w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych, Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, uda-
ło nam się zrealizować 11 inwestycji na 
kwotę prawie 19 mln zł, z czego połowę 
stanowiło finansowe wsparcie rządowe 
– mówił wicestarosta E. Głombiewski – 
Wiele z nich przyczyniło się do wzrostu 
bezpieczeństwa drogowego, komfortu 
osób podróżujących powiatowymi dro-
gami oraz poprawy atrakcyjności obsza-

ru powiatu lęborskiego, zarówno w kon-
tekście rozwoju branży turystycznej, jak 
i poprawy atrakcyjności regionu dla 
potencjalnych inwestorów. To również 
osobista zasługa pana ministra, ponie-
waż zawsze wspierał pan inwestycyjne 
działania Powiatu Lęborskiego.

Obecne rozdanie środków w ramach 
Polskiego Ładu obejmie wsparcie 12 pro-
jektów regionalnych, realizowanych przez 

powiat i gminy. Powiat Lęborski otrzyma 
wsparcie w wysokości 14 mln 820 tys. zł 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) 
w m. Nowa Wieś Lęborska oraz na prze-
budowę drogi powiatowej nr 1320G od 
DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszy-
no - DP 1320G. Gmina Cewice otrzyma 
wsparcie w wysokości 8.369.500 zł na bu-
dowę infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej. Miasto Lębork odbierze 16.471.100 
zł na budowę drogi łączącej ul. Skarżyń-
skiego z ul. Kossaka (DW 214) i budowę 
dróg na Osiedlu Lębork Wschód. Gmina 
Miejska Łeba zyska 13.165.851,45 zł na 
przebudowę układu komunikacyjnego 
ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Pol-
skiego oraz ulic przyległych wraz z mo-
dernizacją Skweru Rybaka. 9.207.352,33 
zł wsparcia trafi do Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. Tam zrealizowane zostaną: 
remont generalny budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury, budowa zewnętrznych 
obiektów lekkoatletycznych i boiska do 
piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej 
im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi 
Lęborskiej oraz budowa budynków uży-
teczności publicznej z funkcją kulturalną 
w Mostach i funkcją muzealną w Czar-
nówku. Wsparcie w wysokości blisko 1/3 
gminnego budżetu zyska Gmina Wicko. 
Kwota 10.923.500 zł umożliwi budowę 
sieci kanalizacyjnej wraz z przepompow-
nią przy ulicy Kolonijnej, Bursztynowej, 
Akacjowej i Brzegowej w miejscowości 
Nowęcin, budowę oczyszczalni ścieków 
wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowo-
ści Zdrzewno i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków wraz z towarzyszącą infrastruk-
turą w miejscowości Wicko.

Jest Już PierWszy odcinek ścieżki roWeroWeJ 
ceWice – MaszeWo lęborskie
Mieszkańcy gminy cewice oraz turyści mogą już korzystać ze ścieżki rowerowej, wybudowanej w cewicach w ramach 
projektu pn. „budowa systemu tras  rowerowych na terenie gminy cewice – etap iii – budowa pierwszego odcinka 
ścieżki rowerowej na trasie cewice – Maszewo lęborskie w miejscowości cewice”.

Ciąg pieszo – rowerowy został wybudo-
wany wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G 
(ulica Zielona). Ma długość 800 m, sze-
rokość od 2,00 do 2,5 m i nawierzchnię 
z betonu asfaltowego. Powstały również 
zjazdy indywidualne o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. Wody 
opadowe z powierzchni ciągu pie-
szo – rowerowego odprowadzane są 
w sposób powierzchniowy na pobocze 
gruntowe oraz do istniejących rowów.
Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie na realizację tego zadania 
z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020, działanie „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowa-
nych przez społeczność” w ramach 
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnie-
nia i spójności terytorialnej”. Inwe-
stycja została wykonana za kwotę 
466.305,00 zł, a wysokość dofinanso-
wania wynosi 197.811,00 zł.

„Nowopowstała infrastruktura rowerowa 
stwarza miłośnikom jazdy na rowerach 
bezpieczne warunki poruszania się 
na odcinku trasy wiodącej do jeziora 
w Krępkowicach, na którym występuje 
największy ruch samochodowy. Oddzie-
lony od jezdni ciąg pieszo – rowerowy 
pozwoli rowerzystom w pełni podziwiać 
malownicze widoki i czerpać przyjem-
ność z obcowania z naturą.
Celem realizacji inwestycji jest zmniej-
szenie negatywnego oddziaływania 
ludzi na Obszar Chronionego Krajo-
brazu „Fragment Pradoliny Łeby ze 
Wzgórzami Morenowymi na Południe 
od Lęborka”. Stworzenie bezpiecznych 
warunków do jazdy rowerem wpłynie 
na zwiększenie ruchu rowerowego 
przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ruchu samochodowego. Pozwoli to na 
ograniczenie zanieczyszczenia powie-
trza w naszej gminie, co w szerszym 
aspekcie umożliwi polepszenie stanu 
lokalnego klimatu.” (cewice.pl)
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W Lęborku powstaje cerkiew
W niedzielę 7 listopada na działce przy ul. Wyczółkowskiego odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża posadowionego na placu budowy cerkwi parafii 
greckokatolickiej pw. św. Dymitra. W uroczystościach, wraz z członkami wspólnoty wyznaniowej, udział wzięła Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski.

Uroczystości pod krzyżem koncelebrowali: ks. Arka-
diusz Trochanowski – nowo wyświęcony w tym roku 
biskup diecezjalny Eparchii olsztyńsko-gdańskiej, ks. 
Stepan Prychożdenko – dziekan z parafii w Bytowie 
i ks. Olech Hrytsiv – proboszcz parafii św. Dymitra, 
który do Lęborka przyjechał przed dwoma laty z Ko-
łomyi na Ukrainie.

Wraz z zebraną kilkudziesięcioosobową reprezen-
tacją prawosławnej wspólnoty wyznaniowej, w uro-
czystościach wzięli udział samorządowcy: starosta 
Alicja Zajączkowska, burmistrz Witold Namyślak 
i zastępca burmistrza Jerzy Pernal. Wspólnotę rzym-
skokatolicką reprezentował o. Robert Wołyniec, pro-
boszcz i kustosz Sanktuarium św. Jakuba Ap.

Swoje cerkwie mają sąsiednie wspólnoty grecko-
katolickie w Bytowie, Człuchowie, Słupsku, Miastku 
i w Gdańsku. Wkrótce powstanie również cerkiew 
w Lęborku. Wejście do świątyni zaplanowano zgod-
nie z projektem, od strony ul. Wyczółkowskiego, 
jednak ukształtowanie terenu sprawia, że budowla 
będzie miała również swoją część poniżej gruntu, 
w której będą umiejscowione pomieszczenia socjal-
ne i mini salka na uroczystości parafialne, chrzty 
itp. Wstępnie, koszt budowy określony został na ok. 
1,2 mln zł, jednak przy obecnych podwyżkach cen 
materiałów budowlanych, koszt ten może znacz-
nie się zwiększyć. Jak mówi Aleksander Romanko, 
Przewodniczący lęborskiego Zarządu Koła Związ-
ku Ukraińców w Polsce, w budowę, gromadzenie 

środków na realizację inwestycji, bardzo mocno są 
zaangażowani sami parafianie, organizując różnego 
rodzaju zbiórki, uczestnicząc w przeróżnych even-
tach, gdzie sprzedają np. własne wyroby rękodziel-
nicze. Znaczna część środków pochodzi z dobro-
wolnych datków członków wspólnoty.

O wsparcie mentalne i życzliwość, by świąty-
nia mogła powstać jako widoczny znak tolerancji 
dla różnorodności apelował bp. A. Trochanow-
ski, podkreślając, że Ukraińcy to dobrzy sąsiedzi, 
przyjaciele, z którymi można bezpiecznie budować 
wspólny ekumeniczny dom. Z założenia cerkiew 
będzie otwarta dla wszystkich, którzy zachcą zanu-
rzyć się w modlitewnej zadumie.Budowla nie bę-
dzie wielka. Powierzchnia wewnątrz będzie liczyła 
ok. 170 m kw., ale zaspokoi to zapotrzebowanie 
lęborskiej wspólnoty wyznaniowej, która obecnie 
liczy nieco ponad sto osób. Na razie trudno mó-
wić o finale przedsięwzięcia, ponieważ wspólnocie 
udało się zebrać ok. 1/3 wartości inwestycji. Jak 
mówi przewodniczący Związku Ukraińców, mile 
widziane są wszelkie formy wsparcia. Parafia św. 
Dymitra funkcjonuje w Lęborku od 1958 r. Na ra-
zie korzysta na nabożeństwa z gościnności para-
fii św. Maksymiliana przy ul. Kaszubskiej. A. Ro-
manko zachęca do udziału w mszach wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby bliżej poznać ukraińskie 
tradycje, kulturę i duchowość. Msze odbywają się 
co niedziela o godz. 12.30.

Rusza budowa CUS

Włodarze Starostwa podpisali umowę z wyko-
nawcą na przebudowę i rozbudowę istniejącego 
budynku byłej Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej przy ul. Okrzei w Lęborku oraz ada-
ptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług 
Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków 
gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej.

Realizacja całości projektu rozpoczęła się rok 
temu, 1 listopada 2020 r. To projekt ukierunkowa-
ny na zwiększenie dostępu do usług społecznych, 
świadczonych w lokalnej społeczności, skierowa-
nych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, 
w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami, 
z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. To rów-
nież zdeinstytucjonalizowane i zintegrowane usłu-

gi społeczne w zakresie wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej. Działania obejmą także wsparcie osób 
objętych pieczą zastępczą, w tym osoby usamodziel-
niane z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

Teraz nadszedł czas na rozpoczęcie robót bu-
dowlanych dostosowujących i modernizujących 
istniejący obiekt do potrzeb CUS. Nad prawi-
dłowością procesu inwestycyjnego będzie czuwał 
obecny podczas podpisania umowy z wykonawcą, 
Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji, Adam 
Etmański. Strony ustaliły, że przedmiot umowy 
zostanie zrealizowany do 12 sierpnia 2022 roku. 
Ogólny koszt inwestycji to 6 mln 169 tys. 535 zł. 
Na zrealizowane roboty wykonawca udziela za-
mawiającemu 60-miesięcznej gwarancji.

W Starostwie Powiatowym w Lęborku podpisano umowę na wykonawstwo budowy Centrum Usług Spo-
łecznych. Zgodnie z dokumentem, prace budowlane mają się zakończyć w połowie sierpnia przyszłego roku.

oddano PrzebudoWaną drogę 
PoWiatoWą na odcinku od ronda 
dziechno W kierunku dzięcielec
W drugiej połowie października br. dokonano odbioru technicznego przebudowanej 
drogi na odcinku od ronda dziechno w kierunku miejscowości dzięcielec. remont 
wsparło finansowo nadleśnictwo lębork. ogólny koszt wykonanych prac to 271 
922,90 zł z czego 50 000 zł stanowiło dofinansowanie z nadleśnictwa lębork.

Prace prowadzone były na odcinku o długości 
0,995 km od przebudowanego wcześniej 
ronda Dziechno w kierunku miejscowości 
Dzięcielec i polegały na wzmocnieniu ist-
niejącej konstrukcji jezdni nowymi warstwa-
mi bitumicznymi, wykonaniu obustronnie 
poboczy z kruszyw naturalnych, wykona-
niu odwodnienia powierzchniowego oraz 
wykonaniu zjazdów gospodarczych na drogi 
leśne. Ponadto wykarczowano krzewy na całej 
długości remontowanego odcinka drogi.
Nadleśnictwo Lębork od wielu lat wspiera re-
monty dróg samorządowych znajdujących się 
w zasięgu terytorialnym jednostki. W ramach 
przekazywanych środków (2% z przychodów 
ze sprzedaży drewna) na Fundusz Dróg Sa-
morządowych, Nadleśnictwo Lębork prze-
kazało w 2017 roku 358,3 tys. zł, w 2018 roku 
327,6 tys. zł, w 2019 roku 352,2 tys. zł, w 2020 
roku 296,7 tys. zł.
Na celowe dofinansowania remontów dróg sa-
morządowych w 2019 roku Nadleśnictwo Lębork 
przekazało 40 tys. zł (remont drogi powiatowej 
nr 1336g od ronda do miejscowości Dziechno), 
w 2020 roku 80 tys. zł (remont drogi powiatowej 
nr 1325g od DK6 do miejscowości Dziechlino), 
w 2021 roku 50 tys. zł (droga powiatowa nr 
1330g na odcinku od rondo Dziechno w kierunku 
miejscowości Dzięcielec). Aktualnie trwają roz-
mowy z Urzędem Gminy Nowa Wieś Lęborska 
dotyczące wsparcia remontu drogi gminnej nr 
122021g z miejscowości Czarnówko do miejsco-
wości Kanin kwotą 30 tys. zł.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie wyremonto-
wane drogi przebiegają przez tereny leśne 
zarządzane przez Nadleśnictwo Lębork, to 
w ramach podpisanych umów, Lasy Państwo-
we uzyskały bezterminową i bezwarunkową 
zgodę na korzystanie z przebudowanych dróg 
w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.
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W MaszeWie lęborskiM 
odbył się bal 
Wszystkich śWiętych

Dzieci ubrały się w stroje nawiązujące do postaci świę-
tych. Mogliśmy spotkać m.in.: Marię, św. Józefa, św. Jana 
Pawła II, a także anioły i wielu innych świętych. Nato-
miast Panie z Domu Kultury były aniołami. Świat chyba 
nigdy nie widział w jednym miejscu tylu świętych osób. 
Na balu nie mogło zabraknąć dobrej zabawy. Dzieci we-
soło bawiły się przy dźwiękach muzyki, tańczyły i śpie-
wały. Brały również udział w licznych grach i konkursach 
prowadzonych przez panią Basię, Kasię, Elę i Małgorzatę 
oraz Wiktorię. Anioły odwiedziły również Panią Beatę 
w bibliotece.
„Serdecznie dziękujemy Pani Eli Stenka, Agacie Światły 
oraz Małgorzacie Muchla-Lewińskiej za zaangażowa-
nie w przygotowanie słodkiego poczęstunku, który był 
zwieńczeniem wspólnej zabawy. Rodzicom za przygoto-
wanie pięknych kreacji.
Balem Wszystkich Świętych pokazujemy, że dzień 1 
listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, przypo-
mina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości.” 
(DK Maszewo Lęborskie)

26 października w domu kultury w Maszewie lębor-
skim odbył się bal Wszystkich świętych. tego dnia 
było tutaj jak w niebie. 

Projekt, poprzez edukację najmłodszych, 
ma za zadanie likwidację barier i stereoty-
pów związanych z osobami z niepełnospraw-
nościami, a także zmianę myślenia i nega-
tywnych postaw. Komplet materiałów tj. 30 
książek dla dzieci, 3 książki dla nauczyciela 
oraz 1 poradnik dla nauczyciela, służących 
do prowadzenia zajęć z zakresu likwidacji 
barier i stereotypów związanych z osobami 
z niepełnosprawnościami oraz kształtowa-
niem empatycznych i świadomych postaw 
wśród najmłodszych na ręce dyrektor szkoły 
Grażyny Ruszkowskiej i nauczyciela bibliote-
karza Izabeli Tutakowskiej przekazał Sekre-
tarz Miasta Lęborka Marian Kurzydło.

Autorami książki „ABC empatii, bo wszyscy 
jesteśmy tacy sami” są Wiktor Czepczyński, 
Żaneta Kupczyk oraz Katarzyna Muzyka-Ja-

cheć. Projekt „ABC Empatii” realizowany jest 
przez rodzinną fundację Czepczyński Family 
Foundation. Każda książka zawiera 12 opo-
wiadań o relacjach między dziećmi zdrowy-
mi, a tymi z różnymi niepełnosprawnościami. 
Na podstawie książki powstał Poradnik Na-
uczyciela, czyli cykl 12. warsztatów z edukacji 
włączającej do zrealizowania podczas zajęć 
z dziećmi. Poradnik był opracowywany z wie-
loma wybitnymi specjalistami oraz partnera-
mi merytorycznymi, m.in. fundacją „FONIS”, 
Instytutem Tyflologicznym Polskiego Związku 
Niewidomych, fundacją dla Dzieci z Cukrzy-
cą, stowarzyszeniem „Potrafię Więcej”, fun-
dacją „Krwinka”, „Autyzm Up”, czy Fundacją 
Anny Dymnej „Mimo wszystko” itd.

Głównymi założeniami Projektu jest:
pokazanie świata, w którym wszystkie •	

dzieci zasługują na takie samo traktowanie, 
bez względu na ich stan zdrowia; 

wytłumaczenie językiem dziecka na czym •	
polegają różne niepełnosprawności i schorze-
nia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic 
w codziennym funkcjonowaniu; 

uwrażliwienie dzieci na inny niż ich wła-•	
sny stan zdrowia; 

kształtowanie pozytywnych postaw •	
wśród dzieci; 

wsparcie metodyczne nauczycieli, wy-•	
chowawców, opiekunów i wyposażenie ich 
w wartościowe materiały edukacyjne; 

wsparcie rodziców i opiekunów zaopa-•	
trując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi; 

nawiązanie długofalowej współpracy z or-•	
ganizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami 
działających w obszarze niepełnosprawności.

Projekt „ABC Empatii”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku zostaną objęci programem „ABC Empatii”. W najbliższych miesiącach wszyscy uczniowie będą się 
uczyli tolerancji, empatii, a przede wszystkim szacunku do drugiej osoby.

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138

Nekrologi ♦ Kondolencje
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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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Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka 
rozpoczęła IV kadencję

Nowo wybrani radni przyjęli 
ślubowanie, a najstarszy Radny, 
Paweł Hetmańczyk, uczeń Zespo-
łu Szkół Mechaniczno – Informa-
tycznych w Lęborku, poprowadził 
sesję. Ważnym punktem obrad był 
wybór władz.

W wyniku tajnych wyborów 
Przewodniczącym Młodzieżowej 
Rady Miasta Lęborka został Jan 
Pasko-Porys uczeń Społeczne-
go Liceum Ogólnokształcącego. 
Funkcję Wiceprzewodniczącego 
objął Wiktor Andrzejczak uczeń 
Zespołu Szkół Gospodarki Żyw-
nościowej i Agrobiznesu a Sekre-
tarza  Adrianna Pakieła uczennica 
Społecznej Językowej Szkoły Pod-
stawowej LTO.

Skład IV kadencji Młodzieżowej 
Rady Miasta Lęborka po ślubowa-
niu przedstawia się następująco: 
Nikola Harackiewcz, Jakub Roma-
nowski (I LO), Oliwia Razimowicz 
(II LO), Paweł Hetmańczyk, Mar-

cin Grudnowski, Paulina Hofman 
(ZSMI), Wiktor Andrzejczak, Si-
mona Trybułowska (ZSGŻiA), 
Maciej Król (PCE), Jan Pasko-
Borys (SLO), Jagoda Mrówczyń-
ska (SP1), Antoni Każuro (SP3), 
Weronika Basińska (SP4), Jan Pa-
luszek, Franciszek Płoszaj (SP5), 
Marcela Górska, Igor Szumiński 
(SP8), Adrianna Pakieła (SJSP)

Zgodnie ze Statutem MRML 
kadencja Rady trwa 2 lata, a głów-
nym celem Rady jest:

upowszechnienie idei samo-
rządowej wśród młodzieży oraz 
zwiększenie aktywności młodych 
ludzi w mieście Lęborku;

zapewnienie uczestnictwa mło-
dzieży w procesie podejmowania 
decyzji bezpośrednio wpływają-
cych na sposób i jakość ich życia;

reprezentowanie postaw i po-
trzeb środowiska młodzieży wo-
bec władz samorządowych oraz 
instytucji zewnętrznych.

26 października br. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyła się I Sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Wśród zaproszonych gości byli 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Siwka oraz Zbigniew Cybula, opiekunka Młodzieżowej Rady – Marzena Engel.  Radnym – wybranym 
w swoich szkołach uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych towarzyszyli nauczyciele.

uhonoroWano naJskutecznieJszych sołtysóW
Po raz szósty w lęborskim starostwie obradowało Forum sołtysów Powiatu lęborskiego. tematom merytorycznym 
i dyskusji towarzyszyło wyróżnienie sołtysów najbardziej gospodarnych w zakresie zarządzania funduszami sołeckimi.

29 października br. w sali obrad Rady Po-
wiatu Lęborskiego gości witali: Starosta Lę-
borski Alicja Zajączkowska, Wicestarosta 
Lęborski Edmund Głombiewski oraz radni 
Powiatu Lęborskiego: Adam Nowak – Czło-
nek Zarządu Powiatu, Mirosław Tandek 
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lę-
borskiego i Marek Kuriata.Tuż po otwarciu 
forum przez starostę Alicję Zajączkowską, 
o możliwościach uruchomienia nowych po-
łączeń autobusowych w gminach wiejskich 
mówił wicestarosta Edmund Głombiewski. 
Ponieważ obszar powiatu lęborskiego 
należy do najczystszych ekologicznie rejo-
nów Polski, nie mogło zabraknąć tematów 
ekologicznych. Violetta Kurkiewicz-Za-
jączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, mówiła o smogu, naturze 
tego zjawiska, jego wpływie na człowieka 
oraz o tym w jaki sposób możemy mieć 
realny wpływ na jakość powietrza, którym 

oddychamy. Tematykę wypadkowości przy 
pracach rolniczych oraz kierunki działań 
prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego przybliżył Łukasz 
Kuriata – Kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Słupsku, jednocześnie radny Rady 
Miejskiej Lęborka.
Forum było również doskonałą okazją do 
wyróżnienia sołtysów najgospodarniej 
zarządzających funduszami sołeckimi, 
działających na rzecz pozyskiwania 
dodatkowych środków oraz zaangażo-
wanych w realizację inicjatyw proeko-
logicznych. Z rąk starosty wyróżnienia 
otrzymało 13 osób:
Marek Baranowski – Sołtys Sołectwa 
Nowa Wieś Lęborska
Roman Czaja – Sołtys Sołectwa Bukowina
Janina Czuba – Sołtys Sołectwa Wicko
Zenon Gawryło – Sołtys Sołectwa Red-
kowice

Grażyna Grybisz – Sołtys Sołectwa 
Unieszyno
Jan Itrych – Sołtys Sołectwa Maszewo 
Lęborskie
Justyna Lica – Sołtys Sołectwa Karwica
Jerzy Lisewski – Sołtys Sołectwa Wrze-
ście
Ryszard Matak – Sołtys Sołectwa Łebień
Urszula Sech – Sołtys Sołectwa Kębłowo 
Nowowiejskie
Dorota Tomkowicz – Sołtys Sołectwa 
Sarbsk
Joanna Wejer – Sołtys Sołectwa Łebie-
niec
Leszek Wrzesień – Sołtys Sołectwa Wilko-
wo Nowowiejskie
Dwoje sołtysów otrzymało również 
wyróżnienia nadane przez Wojewodę 
Pomorskiego.
Na zdjęciu wyróżnieni sołtysi z gm. 
Cewice.

Dzień Seniora w Łebie
28 października 2021r. w restauracji hotelu Sailor w Łebie odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Seniora 2021. 

Organizatorami tego wydarze-
nia była Gmina Miejska Łeba – 
Centrum Informacji Turystycznej 
i Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łebie. Gwiazdami wie-
czoru byli Ewa Kuklińska i Jacek 
Borkowski. Piosenki, kreacje i cho-
reografia pani Ewy Kuklińskiej 
były przeplatane dystyngowanym 
poczuciem humoru pana Jacka. 

Nasi seniorzy aktywnie uczestni-
czyli w występie artystycznym. Po 
koncercie Burmistrz Miasta Łeby 
wraz z panią Kierownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
wręczyli podziękowania paniom 
Halinie Stachewicz i Helenie Bu-
chwald za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie na rzecz społecz-
ności senioralnej w Łebie. 
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Dramatyczny i pełen zwrotów mecz 
Pogoni z Kaszubią Kościerzyna  

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

Mecz rozpoczął się dla lęborczan bardzo 
obiecująco. Już po kwadransie Pogoń pro-
wadziła na stadionie w Kościerzynie. Pre-
cyzyjną wrzutkę z rzutu wolnego bitą przez 
Łukasza Kwaśnika wykorzystał Szymon 
Pawlik, celnie kierując głową piłkę do siat-
ki. Gospodarze szybko odpowiedzieli golem 
Błażeja Troki w 24 minucie. Mecz był dość 
wyrównany, źle zrobiło się tuż przed prze-
rwą, kiedy to Pogoniści stracili dwa gole. 
Pierwszy z nich był pechowy. W 40 minucie 
po uderzeniu z rzutu wolnego Jakuba Sawic-
kiego piłka odbiła się od muru zawodników 
Pogoni i wpadła do siatki. Sędzia wpisał 
bramkę samobójczą. Cztery minuty później 
Damian Narożniak podwyższył prowadzenie 
Kaszubi na 3:1.

W przerwie trener Waldemar Walkusz do-
konał dwóch zmian w składzie. Janowicza 
zmienił Siłkowski, a młodego bramkarza 
Kolke równie młody Smolak.

Nie mająca nic do stracenia, a wiele do zy-
skania Pogoń rzuciła się w drugiej połowie 
gry do odrabiania strat. Efektem ataków było 

stworzenie kilku groźnych sytuacji bramko-
wych. W 53 minucie z 25 metrów groźnie 
uderzał Wojda, piłka przeleciała nad bram-
ką. Chwilę później ten sam zawodnik wy-
szedł na sam na sam z bramkarzem. W poje-
dynku tym górą był golkiper. Swoją sytuację 
miał też Szymon Pawlik. Z drugiej strony bo-
iska pewnie interweniował w bramce Pogoni 
Smolak. Dopingowana przez grupkę kibiców 
z Lęborka drużyna Pogoni bramkę kontakto-
wą strzeliła w 68 minucie za sprawą Damiana 
Wojdy. Rewanż gospodarzy był szybki i sku-
teczny. Minutę później Nicolas Kankowski 
podwyższa na 4:2. Takim wynikiem zakoń-
czyło się spotkanie Pogoni z czwartą w tabeli 
drużyną ligi. Pod koniec dwie okazje miał 
także Atanacković, zabrakło niewiele.

Warto dodać, że dwa poprzednie mecze 
Pogoniści wygrali: (6.11.2021) Pogoń Lębork 
- MKS ORKAN Rumia 3:0, (23.10.2021) Bo-
rowiak Czersk – Pogoń Lębork 0:1. 

Za tydzień w Lęborku ostatni mecz jesieni. 
W sobotę 20 listopada o godz. 11.00 Pogoń 
zagra z Czarnymi Pruszcz Gdański.

Wicemistrz Polski z wizytą w Starostwie
Mateusz Buśko – wicemistrz Polski U16 w biegu na 1000 m, zawodnik UKS Ekoludek Szczenurze wraz z trenerem Witoldem Krużyc-
kim gościli w Starostwie na spotkaniu z Zarządem Powiatu Lęborskiego.

Aktualnie, Mateusz – należący do Wojewódz-
kiej Kadry Młodzików, zostanie również, jako 
medalista  Mistrzostw Polski, powołany do Za-
plecza Kadry Narodowej, co oznacza, że zostanie 
objęty szkoleniem centralnym. Jak mówi trener 
Witold Krużycki, to znaczący sukces zawodnika 
z powiatu lęborskiego.

Pragnę tu podziękować za wsparcie finansowe, 
jakie otrzymaliśmy od Zarządu Powiatu, ponie-
waż dzięki temu mogliśmy pokryć koszty udzia-
łu Mateusza w zawodach wyjazdowych. Przy 
braku innych dotacji, było to dla nas wsparcie 
umożliwiające utrzymanie cyklu treningowego 
– mówił W. Krużycki.

Sam mistrz swoją przyszłość chce związać ze 
sportem, ale również myśli o tym, jak połączyć 
przyjemne z pożytecznym, czyli karierę sporto-
wą z zawodową karierą pozasportową. W przy-
szłości chciałby studiować fizjoterapię, która 
łączy pasję do sportu ze zgłębianiem tajników 
wydolności ludzkiego organizmu, odnowy bio-
logicznej i wszelkich aspektów mających wpływ 
na jakość sportowego wyczynu. To również by-
łaby swego rodzaju kontynuacja tradycji rodzin-
nych, ponieważ rodzice Mateusza są lekarzami. 
Zanim to jednak nastąpi, mistrza czeka ukoń-
czenie edukacji w lęborskim LO nr 1 im Stefana 
Żeromskiego i rozszerzenie treningów o udział 
w zajęciach w klubie Talex Borzytuchom, w któ-
rym rozwojem karier sportowych talentów zaj-
muje się Jarosław Ścigała, prezes Pomorskiego 
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdań-
sku, były trener kadry narodowej kobiet U18, 
U20 i U23, którego podopieczni zdobyli blisko 
100 medali Mistrzostw Polski w kategoriach od 
młodzika do seniora, wielokrotnie poprawiali 
rekordy Polski oraz zdobywali medale imprez 
międzynarodowych. Wśród wychowanków Ści-
gały znajdują się m.in. Angelika Cichocka, Beata 

Topka czy Grzegorz Dorszyński.
Członkowie Zarządu interesowali się harmo-

nogramem treningów Mateusza, ich zakresem, 
sposobami regeneracji po zawodach, dietą, su-
plementacją wspierającą wydolność i wieloma 
innymi aspektami związanymi z osiąganymi 
doskonałymi wynikami.

Trenuję codziennie, albo od razu po zajęciach 
szkolnych, albo po powrocie do domu. Do tego 
dojdą dojazdy do Bożytuchomia, na początek 
chociaż raz w tygodniu – mówi Mateusz Buśko 
– Nie stosuję też żadnych specjalnych diet. Po 
prostu trzeba się zdrowo odżywiać.

Sukces mistrza jest powodem do dumy trenera 
Witolda Krużyckiego.

Zakładając UKS postawiłem sobie dwa cele 
– mówi W. Krużycki – Żeby któryś z moich za-

wodników zdobył kiedyś medal Mistrzostw Pol-
ski i żeby założył koszulkę z orzełkiem. Mateusz 
był dwukrotnie powołany do Kadry Narodowej, 
czyli koszulkę z orłem zakładał dwa razy, medal 
MP zdobył również, więc mogę powiedzieć, że 
osobiście czuję się spełniony.

Gratulacje w imieniu Zarządu Powiatu złożyła 
Mateuszowi i jego trenerowi starosta Alicja Za-
jączkowska:

Gratulujemy ci sukcesu, trenerowi osiągnięć 
i wykreowania mistrzowskiego zawodnika. Cie-
szę się, że w powiecie lęborskim są takie talen-
ty sportowe oraz szkoleniowcy, którzy potrafią 
takie diamenty dostrzec i należycie „oszlifować”, 
otwierając drogę do profesjonalnej kariery spor-
towej, mam nadzieję, że na miarę olimpijską, 
czego i tobie i trenerowi życzę.

noWe MieJsce do 
rekreacJi W JanoWicach
Mieszkańcy Janowic mogą  już korzystać z nowego 
miejsca do rekreacji, którym jest plac zabaw, boisko 
i siłownia zewnętrzna.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu 
pozyskanym w dobrosąsiedzkim programie grantowym 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne.
Potrzeba utworzenia takiej przestrzeni widoczna była od lat. 
Miejsce do zabawy dla dzieci z oddziału przedszkolnego po-
wstało w miejscu starego boiska – znaleźć tam można m.in. 
huśtawkę, karuzelę, linarium obrotowe czy zjeżdżalnię. Dla 
rodziców zamontowano z kolei ławki, aby mogli odpocząć 
i spokojnie obserwować swoje pociechy podczas zabawy 
na świeżym powietrzu. Dodatkowo powstało boisko do piłki 
nożnej dla naszej młodzieży. Oprócz tego na terenie można 
skorzystać z siłowni zewnętrznej z siedmioma różnymi urzą-
dzeniami jak wahadło, biegacz czy twister. Zamontowane 
zostały także kosze na śmieci.
„Liczymy na to, że będzie to miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców, a różnorodność urządzeń przyczyni się do 
poprawy kondycji fizycznej społeczności. Przestrzeń będzie 
odpowiednia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także rodzi-
ców i dziadków.”(UG NWL) 
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