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Podpisano umowy na wsparcie 
działalności organizacji pozarządowych

Podpisano umowy z ośmioma organizacjami pozarządowymi na realizację dziesięciu przedsięwzięć z zakresu wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, a także dzia-
łalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego spotka-
li się z reprezentantami organizacji pozarządowych, 
którzy uczestniczyli w postępowaniu grantowym na 
środki wspierające inicjatywy wynikające z zakresu 
działalności tych organizacji. Pierwsze umowy zosta-
ły zawarte 1 marca br. ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" 
i Klubem Abstynenta "Odnowa", które realizują za-
dania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdro-
wia. Natomiast podczas spotkania w piątek 11 marca, 
podpisano umowy z ośmioma podmiotami na reali-
zację dziesięciu przedsięwzięć.

W zakresie obejmującym wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej, środki otrzyma 5 planowa-
nych przedsięwzięć:

1. Czterdziesty Międzynarodowy Otwarty Bieg 
Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hop-
fera XV; Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice 
pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XXI Ogólno-
polski Bieg Sołtysów i VIP – ów pamięci Jana Pawła 
II; VIII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika,

2. X Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lębor-
ska o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska,

3. XXIV Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej 
Młodzieży Łeba 2022,

4. Organizacja i przeprowadzenie "Międzynarodo-
wych Zawodów Strzeleckich Baltic Cup 2022",

5. Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie 
sportowej - karate sportowe.Realizacji powyższych 
zadań podjęły się: UKS „Iryda” Cewice, Klub Karate 
Shotokan, Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. To-
masza Hopfera oraz Liga Obrony Kraju – Biuro Po-
morskiego Zarządu Wojewódzkiego, Klub Strzelecki 

LOK „Lider Amicus” w Gdańsku.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz in-
tegracji cudzoziemców oraz działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym dofinansowane zostaną 
zadania:

1. Organizacja XVI Otwartego Konkursu Literac-
kiego "Legendy Błękitnej Krainy",

2. Język polski oraz wsparcie informacyjne dla cu-
dzoziemców,

3. VI Rajd Seniora Powiatu Lęborskiego w Nordic 
Walking - Aktywny Senior przez cały rok,

4. Nordic Walking dla SENIORA 2022,
5. Nowe sekcje SUDOKU i BRYDŻ na 10-lecie Lę-

borskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - uczest-
nictwo w warsztatach sudoku i brydżowych metodą 

na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powro-
tem do normalności w okresie pandemii.Umowy 
na udzielenie dofinansowania zawarto z Lęborskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie 
„KREATIVSPORT”, Lokalną Organizacją Tury-
styczną „Ziemia Lęborska – Łeba” oraz ze Związ-
kiem Ukraińców w Polsce – Kołem Powiatowym 
w Lęborku.

Policyjny dron nad Lęborkiem
Podczas prowadzonej akcji ruchu drogowego lęborscy mundurowi i funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w Gdańsku wykorzystali dron. Ten bezzałogowy statek powietrzny kontrolował ruch na drogach Lęborka, 
w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń.

Policjanci ruchu drogowego z Lęborka oraz Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku wykorzystali dron, by sprawdzić czy kierowcy jeżdżą 
na terenie naszego miasta zgodnie z przepisami. Dron, który przez nie-
mal cztery godziny pracował na wysokości, rejestrował sytuację na ulicy 
Jana Pawła II i jej skrzyżowaniu z ulicami Słupską oraz Krzywoustego, 
gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Informacje o popeł-
nionych i zarejestrowanych wykroczeniach operator maszyny przeka-
zywał policyjnym patrolom. Policjanci po uzyskaniu takiego sygnału, 
dokonywali zatrzymania pojazdów w bezpiecznym miejscu. Podczas 
wykonanych nagrań wykryto 4 wykroczenia polegające na niestosowa-
niu się kierowców do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Taka 
ilość ujawnionych naruszeń przepisów w dość długim, bo czterogodzin-
nym czasie, może świadczyć o tym, że po zmianie taryfikatora, który 
teraz przewiduje surowsze kary za wybrane przewinienia w ruchu dro-
gowym, kierowcy jeżdżą ostrożniej.

Policja zapowiedziała, że działania z wykorzystaniem policyjnego drona będą powtarzane. Z powietrza 
doskonale widać sytuację na drodze oraz wykroczenia popełniane przez kierowców. Możliwości kamery 
pozwalają m.in. na ujawnienie nieprawidłowego przewożenia pasażerów, niekorzystania z pasów bezpie-
czeństwa, a nawet korzystanie podczas jazdy z telefonu w sposób niezgodny z przepisami.

Odszedł na Wieczną Wartę
najbardziej zaangażowane osoby w organizację wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy zostały docenione przez burmistrza Witolda namyślaka. Wśród 
zaproszonych do ratusza gości wielu pamięta pierwszy finał WOŚP z 3 stycznia 1993 roku.

Podziękowania za wieloletnie społeczne 
zaangażowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy z rąk burmistrza i se-
kretarza miasta Mariana Kurzydło otrzyma-
li Dariusz Groszewski, Dariusz Waszczuk, 
Bogumił Białaszewski, Jan Kiśluk, Krzysz-

tof Pruszak, Marian Borek, Jacek Wityk, 
Konrad Chmiel i reprezentująca Hufiec 
Lębork ZHP Agnieszka Stenka.
Podczas ostatniego, 30. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy lęborski Sztab 
WOŚP zebrał 107.603,07 złotych. Na sumę 
tę złożyły się środki z kwesty wolontariu-
szy (71.002,17 zł), eSkarbonki (19.439 zł) 
i licytacji na Allegro (17.161,90 zł). Najwyżej 
wylicytowane zostały tradycyjnie statuet-
ki. W tym roku było to „Orkiestrowe Oko”. 
Pierwszą statuetkę - za 3949 zł wylicytował 
mieszkaniec Torunia, drugą za kwotę 3051 
zł mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska.  
Koordynatorem działań XXX Finału WOŚP, 
podobnie jak w latach ubiegłych, byli 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Lębork wraz z Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku.  



www.gle24.plWtorek, 29 marca 2022 3

Kaszubi z Ukrainą
Tegoroczny Dzień Jedności Kaszubów odbył się w wyjątkowych okolicznościach. Lęborscy Kaszubi zamanifestowali jedność z Ukrainą i wsparcie dla ukraińskiej 
ludności walczącej z rosyjskimi najeźdźcami.

Dzéń Jednotë Kaszëbów obchodzony jest tradycyj-
nie 19 marca. To symboliczna data upamiętniająca 
pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli pa-
pieża Grzegorza IX z 1238 r. To właśnie w tym doku-
mencie nazwa Kaszuby pojawiła się po raz pierwszy 
w historii w formie pisemnej, chociaż sami Kaszubi 
pojawili się na południowym brzegu Bałtyku kilkaset 
lat przed tym dokumentem – w VI w. naszej ery. Ka-
szubi to Słowianie zachodni. Od czasu wędrówki lu-

dów osiedlili się na Pomorzu, od Gdańska na wscho-
dzie, po dzisiejszy niemiecki Rostock i Greifswald na 
zachodzie. W papieskim dokumencie to szczeciński 
książę Bogusław I tytułowany był księciem Kaszub, 
który nadał zakonowi joannitów posiadłości koło 
Stargardu. „Grzegorz, biskup, sługa sług Bożych. 
Umiłowanym synom, bliźnim i braciom Szpitala 
Jerozolimskiego na Morawach, pozdrowienie i apo-
stolskie błogosławieństwo. Jest rzeczą godną, abyśmy 

łatwo wyrażali zgodę na słuszne prośby ubiegają-
cych się i abyśmy wypełniali śluby, które poprzez 
kroczenie rozumną drogą pozwalają osiągnąć cele. 
Dlatego umiłowani w Panu synowie, wobec waszych 
słusznych żądań, zbiegających się z miłym przyzwo-
leniem, aby dom w Starogrodzie wraz z właściwymi 
przyległościami, właśnie wam przez Bogusława sław-
nej pamięci, władcę Kaszub, i przez Bogusława – jego 
syn – oraz przez ich następców dany, dalej należał do 

was. (…) Datowane na Lateranie, dnia 19 miesiąca 
marca, w jedenastym roku naszego pontyfikatu.” – 
głosił zapis w XIII-wiecznym dokumencie.

Tyle geneza samego święta, którego tradycja jest 
stosunkowo młoda, ponieważ regularne obchody 
odbywają się od 20 lat. W tym roku święto obcho-
dzone jest jednak szczególnie, ponieważ Kaszubi 
wyrazili solidarność, jedność i wsparcie dla narodu 
ukraińskiego, uciekającego przed wojną po bar-
barzyńskiej agresji ze strony Rosji Putina. Warto 
dodać, że Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego podjęła uchwałę, w której potępiła 
agresję i wyraziła wsparcie dla Ukraińców. Soli-
darnościowe święto Kaszubów i Ukraińców odby-
ło się w wielu związanych z Kaszubami miastach 
i miejscowościach: w Gdańsku, Sopocie, Lęborku, 
Luzinie, Łubianie, Wejherowie. Przy okazji mani-
festowania jedności, dorobku, trwania przy warto-
ściach, podkreślania wyjątkowości kaszubszczyzny, 
odbyły się happeningi i zbiórki na rzecz pomocy 
dla Ukrainy. W Lęborku kaszubskie święto przebie-
gło pod hasłem „Dzień Jedności Kaszubów z Wol-
ną Ukrainą". We wspólnym przemarszu, oprócz 
działaczy kaszubskich i sympatyków kaszubszczy-
zny uczestniczyli Ukraińcy, w tym lokalny lider 
Związku Ukraińców w Lęborku – Aleksander Ro-
manko. Wraz z Kaszubami i Ukraińcami jedność 
manifestowali liczni lęborczanie oraz przedstawi-
ciele samorządu – powiatowego: starosta Alicja 
Zajączkowska i Ryszard Wenta – członek Zarządu 
Powiatu oraz miejskiego: burmistrz Witold Namy-
ślak. Przemarsz spod Stacji Kultura na Plac Pokoju 
był wstępem do artystycznych występów i poczę-
stunku przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Mostach i Powiatowe Koło Pszczelarzy 
w Lęborku. Na scenie zaprezentowali się: Levino, 
Frantówka, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lębor-
ska, Lãbòrsczè Słunuszka oraz ukraiński Switanok. 
Przeprowadzona została także kwesta na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Zebrane środki zostaną 
przekazane Caritas Polska na pomoc dla Ukrainy. 
Obchody współorganizowali: Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, Powiat Lęborski i Miasto Lębork.

77 lat temu, 10 marca 1945 roku, Sowieci dokonali 
mordu na terenie plebanii kościoła parafialnego św. 

Jakuba Ap. Dzisiaj w Sanktuarium odprawiona zo-
stała Msza Św. w intencji, wówczas zamordowanych 
księży i osób uciekających przed Armią Czerwoną 
chroniących się na plebanii kościoła, ale także za 
sprawców tych zbrodni oraz ludność miasta, która 
oddała życie za walkę o wolność.

Proboszcz o. Robert Wołyniec w kazaniu przywołał 
tragiczną historię z plebanii sprzed lat i przypomniał, 
że podobne zbrodnie dzieją się i teraz u naszych są-
siadów za wschodnią granicą.

Po mszy i krótkiej modlitwie złożono kwiaty i za-
palono znicze pod tablicą umieszczoną na budynku 
klasztoru parafii św. Jakuba Ap., która została ufun-
dowana przez Ojców Franciszkanów oraz mieszkań-
ców Lęborka w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń.

W uroczystości upamiętniającej tragiczne losy mia-
sta i jego mieszkańców wzięli udział księża, miesz-
kańcy, parafianie. Kwiaty w imieniu mieszkańców 
Lęborka złożył Burmistrz Miasta Witold Namyślak 
oraz Sekretarz Miasta Marian Kurzydło.

Lęborczanie pamiętają 
wydarzenia z 10 marca 1945 r.
Pamięci wydarzeń z 10 marca 1945 roku w Lęborku odprawiona została msza święta oraz złożono kwiaty 
i znicze pod upamiętniającą tragiczne wydarzenia tablicą.
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Gminne Centrum Kultury w Cewicach wraz z Domem Kultury w Maszewie Lęborskim oraz poszczególnymi sołtysami zorganizowało szereg imprez 
i uroczystości celebrujących święto wszystkich pań.

Wiec solidarności z Ukrainą
Na placu Pokoju w Lęborku, odbył się wiec solidarności z dotkniętym wojną narodem ukraińskim. Na centralny plac miasta przyszły tłumy, a w wydarzeniu uczestni-
czyli też mieszkający w regionie Ukraińcy oraz pierwsi przybyli do Lęborka i okolicy wojenni uciekinierzy. 

Na plac Pokoju w Lęborku przybyli 
mieszkańcy oraz mieszkający w regionie 
Ukraińcy, a także uchodźcy wojenni. At-
mosfera tego niecodziennego spotkania 
była podniosła. Na lampach zawisły pol-
skie, ukraińskie i lęborskie flagi, w rękach 
powiewały chorągiewki i spontanicznie 
wykonane transparenty manifestujące 
wsparcie dla Ukraińców oraz sprzeciwia-
jące się wojnie.

Manifestację rozpoczęło odśpiewanie 

hymnów narodowych Polski i Ukrainy. 
Następnie przemówił burmistrz Witold 
Namyślak, zachęcając mieszkańców do 
wparcia sprawdzonych organizacji chary-
tatywnych działających na rzecz pomocy 
Ukrainie.

Przyszliśmy tutaj, żeby stanąć przy 
Ukrainie. Żeby pokazać, że Lębork też 
widzi tę straszną wojnę przeciw narodowi 
ukraińskiemu i że chcemy pomóc. Czeka-
my na tych, którzy przyjadą do Lęborka, 

którym będziemy mogli pomóc. Nie wi-
tam dziś nikogo z racji funkcji, jakie peł-
ni, bo dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami. 
Wszyscy stoimy na tym placu przy Ukra-
inie. To uchodźcy uciekający przed woj-
ną. Zapewnimy im miejsca noclegowe. 
Mieszkańcy mogą też przyjąć tych ludzi 
do siebie. Oni mówią, że chcą być u nas na 
krótko, bo chcą wracać do swoich rodzin 
na Ukrainie.

Miasto Lębork udostępniło na potrzeby 
zbiórki rzeczowej prowadzonej przez Pol-
ski Czerwony Krzyż „Stację Kultury” na 
dworcu kolejowym, w którym przyjmo-
wane i segregowane są rzeczy dla uchodź-
ców. Wyznaczono też koordynatorów 
pomocy dla Ukraińców. Podejmowanych 
jest też wiele innych inicjatyw i form po-
mocy dostosowanych do zmieniających 
się potrzeb.

Do przybyłych przemówili także prze-
wodniczący Związku Ukraińców w Lębor-
ku Aleksander Romanko oraz proboszcz 
grekokatolickiej parafii pw. św. Dymitra 
ks. Oleh Hrytsiv.

Przyjaciele, to dramatyczny czas dla 
nas wszystkich. Jako duszpasterz greko-
katolików w Lęborku chcę powiedzieć, 
że działacie bardzo dobrze i my to widzi-
my. Do naszej grupy wsparcia dołączyło 

już ponad 700 osób i widzimy, jak wy 
drodzy przyjaciele, chcecie nas wspierać, 
pomagać. Proponujecie swoje mieszka-
nia. Zadzwonił pan, który ma sto miejsc 
dla uchodźców. Od nikogo nie usłyszałem 
odmowy pomocy. Ukraińcy są zaszoko-
wani skalą pomocy, jakiej udzielają miesz-
kańcy powiatu lęborskiego – przekazał 
ks. Hrytsiv. - Prosimy nadal o tę pomoc. 
Nie umrze Ukraina! Nie umrze Polska! 
Będziemy iść razem do zwycięstwa, bo 

bronimy prawdy, praw ludzkich. Łączymy 
się z naszymi dziećmi, matkami, starcami, 
którzy są w Ukrainie - dodał, proponując 
uczestnikom wiecu wspólną modlitwę 
w języku polskim i ukraińskim.

Z głośników wybrzmiały chwytające za 
serce pieśni „Podaj Rękę Ukrainie” oraz 
"Pływie kacza", pieśń żałobna rewolucji 
Majdanu z 2014 r. Wyczuwało się ducha 
jedności, współczucie dla cierpiącej Ukra-
iny i brak zgody na wojnę. 

Dzień Kobiet w Gminie Cewice

Cały cykl wydarzeń otworzył koncert Chóru Gminy Cewice pn. 
“Za zdrowie Pań!”, który odbył się w sobotę w Klubie Garnizo-
nowym w Siemirowicach. Gminnym wykonawcom towarzyszył po 
raz kolejny Zespół Symfoników Gdańskich pod dyrekcją Huberta 
Szczypiorskiego. Muzycy zabawiali zgromadzoną publiczność sze-
roką gamą propozycji od muzyki poważnej do utworów rozryw-
kowych.

Dzień później mieszkańcy gminy Cewice zgromadzili się 
w Gminnym Centrum Kultury na spektaklu Teatru Lamparta 
z Lini. “Trzy Starsze Panie ABC”. Spektakl oczarował zgroma-
dzoną publiczność fantastyczną i niezwykle barwną scenografią, 
świetną grą aktorek i poruszającym scenariuszem, gdzie liczne 
salwy śmiechu przeplatały się momentami ref leksji. Po spektaklu 
zgromadzeni widzowie pozostali jeszcze w  GCK, aby przy poczę-
stunku podzielić się wrażeniami po spektaklu.

Z okazji Dnia Kobiet Gminne Centrum Kultury poszerzyło rów-
nież swoją ofertę zajęciową i tak w poniedziałek 7 marca odbyły się 
pierwsze zajęcia Fitness. Propozycja ta spotkała się z olbrzymim 
zainteresowaniem. Koniecznym było stworzenie drugiej grupy 
i obecnie Panie (w większości) raz w tygodniu ćwiczą pod czujnym 
okiem Urszuli Gańskiej.

We wtorek 8 marca Panowie z Gminnego Centrum Kultury wy-
ruszyli w teren, by osobiście złożyć życzenia Paniom z terenu gmi-
ny oraz wręczyć symboliczne upominki. Odwiedzili Urząd Gminy, 
Nadleśnictwo Cewice, Zespół Szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminną Bibliotekę, a także sołectwa: Siemirowice, Pieski, Łebu-
nie, Maszewo Lęborskie oraz Bukowinę. Spotykali Panie na space-
rach, w sklepach, w drodze do pracy – często spotykając się z ich 
miłym zaskoczeniem.

12 marca Panie z sołectw Oskowo, Karwica i Maszewo Lęborskie 
spotkały się w Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. Wspaniała 
impreza okraszona niezwykle bogatym programem artystycznym 
zgromadziła wypchaną po brzegi salę. Publiczność zabawiali swo-
imi występami: Krzysztof Szpot, Wiktoria Drywa, Iluzjonista Ra-
fał Reszke oraz kabaret Teatralnie Zakręceni. Program artystycz-
ny otworzyli Karol Płotka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
oraz Katarzyna Drywa, która przygotowała to wspaniałe wydarze-

nie. Ponadto życzenia złożyli wójt gminy Cewice Jerzy Bańka oraz 
sołtys Maszewa Lęborskiego Jan Itrych.

Tego samego dnia świętowały również Panie z sołectwa Unieszy-
no oraz Osowa Lęborskiego. Spotkanie pań przygotowała Grażyna 
Grybisz, sołtys sołectwa Unieszyno oraz Michał Grybisz z Rady 
Sołeckiej. Każda z kobiet otrzymała kwiatka i upominek. Orga-
nizatorzy przygotowali także loterię fantową, w której wygrywał 
każdy los, a była to m.in. wizyta u fryzjera czy kupon na pizzę.

Gminne obchody Dnia Kobiet zamknęło 13 marca sołectwo Bu-
kowina. W Bukowinie sołtys wraz z radą sołecką w  Szkole Pod-
stawowej zorganizowali występ kabaretu Kuńda. To zespół skła-
dający się z dwóch mężczyzn zabawiający publiczność w języku 
kaszubskim. Występ zgromadził dość sporą publiczność, która 
bardzo żywiołowo bawiła się podczas ponad 1,5 godzinnego dwu-
częściowego bloku. (GCK Cewice)

rOzPOczęła się rOzbudOWa 
Parkingu na zaPleczu ul. 
starOmiejskiej
na zapleczu ulicy staromiejskiej zostanie zagospodarowany 
piaszczysty teren. Powstanie tu większy parking, który 
uporządkuje parkowanie i komunikację w tym rejonie miasta.

Pomiędzy ulicą Staromiejską a Aleją Niepodległości rozpo-
częła się rozbudowa parkingu. W ramach wartej 317 tys. 463 
złotych inwestycji zagospodarowany zostanie m.in. piaszczy-
sty teren na zapleczu ulicy Staromiejskiej. Uporządkuje to 
parkowanie i komunikację w tym rejonie miasta.
Prace obejmą wydłużenie obecnych ciągów parkingowych 
o kilka nowych miejsc postojowych oraz wybudowanie no-
wych stanowisk po drugiej stronie drogi dojazdowej. Łącznie 
będzie tu 21 nowych utwardzonych miejsc, w tym też dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach zagospodarowania terenu powstanie chodnik, 
droga dla rowerów z parkingiem rowerowym tuż przy dep-
taku. Miejsce to zazieleni się też, nasadzone zostaną drzewa 
– klony kuliste. Równolegle z rozbudową parkingu powstanie 
też oświetlenie uliczne.   
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Od kilku tygodni trwa intensywna 
kampania rządowa mająca na celu 
przekonanie Polaków, że za pod-
wyżki cen prądu odpowiedzialna 
jest unia europejska.

– Faktycznie mamy do czynienia 
z zalewem takich propagandowych 
i fałszywych treści. Fakty są zupełnie 
inne. I mówią o tym zarówno przed-
stawiciele władz UE, jak i nasi krajowi 
eksperci. Niestety ten przekaz nie do-
ciera do szerokiej opinii publicznej, jak 
przekaz obozu władzy płynący z tysię-
cy bilbordów w całym kraju. Pamiętaj-
my, że wyprodukowano i opublikowa-
no je za nasze pieniądze. I to niemałe, 
bo w jednym z ogólnopolskich portali 
czytamy, że kampania kosztowała 12 
mln zł, a pieniądze na nią popłynęły ze 
spółek: Enea Połaniec, Enea Wytwa-
rzanie, PGE GiEK, Tauron Wytwarza-
nie, PGNiG Termika i Energa.

kto zatem podnosi nam rachunki 
za energię?

– Oczywiście dostawca, czyli fir-
ma energetyczna. Obecnie mamy 
do czynienia z rekordowo wysokimi 
marżami dostawców, których koszt 
równa się kosztowi wytworzenia prą-
du. Trudno znaleźć usprawiedliwie-
nie takiego stanu rzeczy. Natomiast 
koszt o którym mówi słynna już 
kampania billboardowa, czyli opłata 
za emisję gazów cieplarnianych w ra-
mach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, to zupełnie 
inna kwestia. I na pewno nie jest to 
koszt stanowiący 60% ceny energii 
elektrycznej, jak sugerują billboadry. 

to jak jest z tą unią europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 

stawki za emisje gazów ustala Unia, 
to pieniądze z tej opłaty nie trafiają do 
Brukseli, lecz do polskiego budżetu. 
Tylko w ubiegłym roku budżet zyskał 
z tego tytułu 25 mld zł. Czyli ok. 650 
zł w przeliczeniu na każdego Polaka. 
I gdyby rząd dobrze gospodarował 
tymi pieniędzmi, a przede wszystkim 
gdyby już lata temu zdecydował się 
na transformację energetyczną i bar-
dziej ekologiczne źródła energii, dziś 
wzrost cen za emisję CO2 nie byłby 
dla nas istotnym problemem. Płacimy 
więc – najprościej mówiąc – za lata 
opieszałości naszego rządu.

inne kraje europejskie radzą sobie 
lepiej?

– W porównaniu z resztą Europy 
transformacja energetyczna przebie-
ga w naszym kraju dużo wolniej niż 
w innych państwach. Od 2005 r. emi-
sje CO2 – te za które płacimy - zmniej-
szyły się w Polsce jedynie o 8 proc. 
W tym samym czasie Rumunia zmniej-
szyła swoje emisje o 27 proc., Słowacja 
o 25 proc., a Czesi o 21 proc. Dawno 

już powinniśmy odejść od węgla na 
rzecz bardziej ekologicznych rozwią-
zań. Tymczasem rząd PiS to odwleka. 
I ciągle uparcie trzyma się węgla. 

no właśnie, w ciągu ostatnich 20 
lat Polska wydała ponad bilion zło-
tych na import paliw kopalnych. 

– Zgadza się i to głównie z Rosji, 
od której przecież rząd PiS chce być 
(przynajmniej w żarliwych deklara-
cjach) niezależny. Co gorsza rząd nie 
tylko zwleka z modernizacją i trans-
formacją energetyczną, ale sam 
energetyce podstawia nogę. Przypo-
mnijmy choćby gigantyczne straty 
w skutek rozpoczętej i ostatecznie 
zawieszonej budowy nowego bloku 
węglowego w Elektrowni Ostrołęka. 
Rząd „wyrzucił w błoto” co najmniej 
1,3 mld zł. Albo zupełnie kuriozalne 
wydatki spółki Energa, która jest jed-
nym z fundatorów Polskiej Fundacji 
Narodowej. Fundacja za 100 mln zł 
miała promować Polskę w świecie, 
a skończyła kompletną klapą. Ta 
sama Energa straciła też 400 mln zł 
po tym, jak za rządów Beaty Szydło 
została zaangażowana w ratowanie 
polskich kopalń. Takie działania na 
pewno nie polepszają sytuacji ani sa-
mych spółek, ani też bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?

– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS lata 
temu postawił jednostronnie na wę-
giel, na kilka lat poważnie zahamował 
inwestycje w lądowej energetyce wia-
trowej i opóźniał realizację programu 
budowy elektrowni jądrowej. Przez 
to, nasza gospodarka mocno odczu-
wa procesy zachodzące obecnie na 
rynku energii jak wzrost ceny węgla 
czy opłat za uprawnienia do emisji 
CO2. I teraz za to płacimy. Żeby po-
prawić sytuację Polska musiałaby 
szybko i zdecydowanie zmienić po-
litykę energetyczną. Jednak rządowi 
PiS najwyraźniej brakuje odwagi do 
takiej zmiany.

nawet jeśli moglibyśmy przy tym 
liczyć na wsparcie ze strony ue?

– Sęk w tym, że rząd wcale takiego 
wsparcia nie chce. Proszę zobaczyć – 
z jednej strony obecny obóz władzy 
wmawia nam, że to Unia jest winna 
podwyżkom cen energii, z drugiej – od 
pół roku blokuje przekazanie Polsce 
58 mld euro z Funduszu Odbudowy. 
58 miliardów! To kompletnie niezro-
zumiały, wręcz idiotyczny upór, na 
którym tracimy wszyscy. Tymczasem 
pieniądze unijne mogą realnie po-
prawiać sytuację energetyczną i my 
tu – na Pomorzu – doskonale o tym 
wiemy. Od 2007 roku wykorzystali-

śmy już ponad 1,1 mld zł ze środków 
unijnych na odnawialne źródła ener-
gii, termomodernizację, przebudowę 
sieci ciepłowniczych, czy energoosz-

czędne oświetlenie. Wszystko po to, 
by poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego regionu i zmniejszyć 
zużycie energii. Jestem przekonany, 

że w jakiejś mierze złagodziło to 
naszym mieszkańcom i instytucjom 
skutki drastycznych podwyżek cen 
energii elektrycznej i gazu.

Kto nam podnosi rachunki za energię?
Czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii Europejskiej? Dlaczego rząd manipuluje danymi? 
O tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego. 

Fałszywa żarówka za 12 mln zł
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Jest przełamanie! Pogoń Lębork wygrywa z GKS 
Kowale!Jest przełamanie! Wygraną zakończyło się 
spotkanie 20. Kolejki IV ligi Pogoni Lębork z GKS 
Kowale Widzowie zgromadzeni na stadionie przy uli-
cy Kusocińskiego w Lęborku zobaczyli cztery bramki. 
Trzy z nich przypisano Pogoni. Zapraszamy do lek-
tury meczowej relacji, którą przygotował redaktor 
serwisu www.pogon.lebork.pl. - Janusz Pomorski.
Wybierając skład na mecz trener Walkusz dokonał 
ciekawej zmiany. Pauzującego za czerwoną kartkę 
Janowicza na prawej obroni zastąpił nominalny po-
mocnik Wiktor Miotk.

Mecz lepiej zaczęli goście. Mocny strzał z dystan-
su obroniony przez Kolke na początku meczu zwia-
stował, że goście mimo gry bez swojego najlepszego 
napastnika Damiana Kugiela będą groźni. Kolejny 
strzał GKS-u minął minimalnie poprzeczkę. Trzecie 
uderzenie było już celne. Michał Kowalkowski pod-
ciągnął lewą stroną i technicznym uderzeniem na 
dalszy słupek pokonał bramkarza Pogoni.

Na szczęście reakcja Pogonistów była szybka i sku-
teczna. W 38 minucie Damian Wojda poszedł odważ-
nie do przodu i pokonał Emila Piasecznego dopro-
wadzając do remisu. Chwilę później Artur Formela 
z rzutu wolnego posłał piłkę minimalnie obok bramki 
gości. Pogoń na prowadzenie wyszła w 42 minucie. 
Świetnie zagraną z głębi pola piłkę od kapitana Musu-
ły opanowuje Artur Formela i w sytuacji sam na sam 
nie daje szans bramkarzowi GKS-u. Do przerwy 2:1!

Po zmianie stron zespół Pogoni nadal dominował 
na boisku, co udokumentował kolejnym trafieniem. 
Precyzyjna wrzutka Kwaśnika z rzutu rożnego trafiła 
na głowę Szymona Pawlika. Ten uderzył w kierunku 
bramki i trafił w poprzeczkę! Do odbitej futbolówki 
dopadł Wojciech Musuła i mocnym strzałem umie-
ścił ją w siatce.

Ostatnia faza meczu to 5 zmian w drużynie Pogoni 
i kontrolowanie wyniku aż do ostatniego gwizdka. Po-

goń – GKS Kowale 3:1! Za tydzień wyjazd na Anioły!
Po meczu powiedzieli:
Waldemar Walkusz, trener Pogoni: - Wynik 3:1 i może 

się wydawać, że wynik pod kontrolą, ale wcale nie było 
tak łatwo. Zespół z Kowal napsuł nam trochę krwi. 
Szczególnie początek meczu był taki niemrawy. Długo 
wchodziliśmy w ten mecz, dostaliśmy bramkę na 0:1. 
Sytuacja się więc skomplikowała. Dobrze, że do prze-
rwy postaraliśmy się, potrafiliśmy wyjść z 0:1 na 2:1. 
W przerwie porozmawialiśmy sobie, przetasowaliśmy 
ustawienie i wyszliśmy na drugą połowę z postanowie-
niem poszukania trzeciej bramki, która dałaby szansę 
na zamknięcie meczu. Tak się stało. Po rzucie rożnym 

Kwaśnika głową uderzał Pawlik, piłka odbiła się od po-
przeczki, ale doświadczony i klasowy zawodnik Wojtek 
Musuła znalazł się na miejscu i strzelił nie do obrony. 
Od tego momentu powinniśmy grać jeszcze spokojniej 
i szukać bramki na dobicie rywala. Po kilku zmianach, 
nie wiem dlaczego, wkradło się tyle nerwowości, docho-
dziło do spięć pomiędzy zawodnikami, do tego zupełnie 
niepotrzebne kartki. Cieszy wreszcie wygrana na wio-
snę, bo szczególnie w pierwszych dwóch meczach nie 
wyglądaliśmy źle, a jednak nie zdobywaliśmy punktów.

Robert Kugiel, trener GKS-u: - Przyjechaliśmy tutaj 
bojowo nastawieni. Gra była wyrównana, strzeliliśmy 
bramkę i do tego momentu nie odstawaliśmy. Zespół 

Pogoni próbował nas zaskoczyć, ale grał dłuższymi 
podaniami i nic z tego nie wynikało. Prowadziliśmy 
1:0 i w ciągu 5 minut pierwszej połowy zrobiliśmy 
dwa błędy. Trzech moich pomocników środkowych 
nie upilnowało zawodnika z Pogoni ten wjechał, za-
grał i bramka. Drugi pokonał sam na sam bramkarza. 
Po przerwie Pogoń zdominowała nas, pierwsze 15-20 
minut potwierdziła to trzecią bramką. Potem mając 
zapewniony wynik bronili się, wybijali nas z rytmu. 
My praktycznie nie zagroziliśmy bramce. W koń-
cówce wpadła bramka dla nas, ale sędzia odgwizdał 
wcześniej faul na bramkarzu. Gramy w tym sezonie 
o utrzymanie i wierzymy, że tak się stanie.

Jest przełamanie! Pogoń Lębork 
wygrywa z GKS Kowale!

Jest przełamanie! Pogoń Lębork wygrywa z GKS Kowale!Jest przełamanie! Wygraną zakończyło się spotkanie 20. Kolejki IV ligi Pogoni Lębork 
z GKS Kowale Widzowie zgromadzeni na stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Lęborku zobaczyli cztery bramki. Trzy z nich przypisano Pogoni. 
Zapraszamy do lektury meczowej relacji, którą przygotował redaktor serwisu www.pogon.lebork.pl. - Janusz Pomorski. 

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.

Goście, zawodniczki oraz ich trener Mar-
cin Dawidowski rozmawiali z burmistrzem 
Witoldem Namyślakiem i sekretarzem Ma-
rianem Kurzydło o sukcesie sportowym, 
codziennej pracy, a także o uzyskaniu pra-
wa do organizacji w Lęborku turnieju 1/4 
Mistrzostw Polski Młodziczek.

W dniach 18 - 20 marca br. w Miejskiej 
Hali Sportowej drużyna AP Speed Lę-
bork zmierzy się w 1/4 finału MMP z Pa-
łacem Bydgoszcz, SMS-em Police, Tre-
flem Gdańsk, Szamotulaninem Szamotuły 
i Spartakusem Lniano.

W skład złotego zespołu wchodzą: Mar-
tyna Ryta, Sara Dorawa, Agata Majrowska, 
Wiktoria Miotk, Alicja Stanuch, Kinga Ję-
chorek, Joanna Zimnowoda, Olimpia Czaj-
ka, Iga Jarczyńska, Daria Gburczyk, Anna 
Dybowska Anna i Marlena Grudzińska. 
Trenerami drużyny są Marcin Dawidowski 
i Marcin Grudziński.

reklama 174/2021/DB
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Publiczne przedszkole w Cewicach 
w nowej siedzibie

W Cewicach zostało otwarte publiczne przedszkole. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego: Alicja Zajączkowska – Sta-
rosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. Otwarcia placówki dokonał wójt Cewic – Jerzy Bańka.

Inwestycja została zrealizowana w ramach 
zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana spo-
sobu użytkowania części pomieszczeń szkol-
nych przeznaczonych na funkcjonowanie 
przedszkola w budynkach Zespołu Szkół 
w Cewicach wraz z budową miejsc postojo-
wych, dojść, dojazdów, terenu rekreacyjne-
go oraz placu zabaw w gm. Cewice”. Zakres 
inwestycji obejmował przebudowę budynku 
segmentu „C” oraz zagospodarowanie terenu 
przy szkole. Nowe przedszkole dysponuje 
przestronnymi kolorowymi salami zabaw, 
które dostosowane zostały do potrzeb i moż-
liwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Przed szkołą powstało 17 miejsc postojo-
wych oraz teren rekreacyjny o nawierzchni 
trawiastej i z kostki betonowej,  z roślinno-
ścią, ławkami i stołem do gry w piłkarzyki. 
Został również zbudowany ogrodzony plac 
zabaw, wyposażony w piaskownicę, huśtawki, 
zestaw zabawowy, i wiele innych elementów 
uatrakcyjniających zabawę najmłodszym. 
Zadbano również o odpowiednie zagospo-
darowanie terenu – zainstalowane zostały 
kosze na śmieci i ławki. Łączna powierzchnia 
przedszkola wynosi obecnie 615,61 m kw. 
Inwestycja została dofinansowana z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa kwotą 522.995,00 
zł. W pozyskaniu dofinansowania dopomógł 
poseł Piotr Müler, którego przedstawiciel – 
Marcin Brodalski – kierujący biurem posel-
skim w Lęborku, uczestniczył w uroczystości 

otwarcia obiektu. Całkowity koszt przebudo-
wy przedszkola wyniósł 1.142.412,93 zł.

Przedszkole to miejsce szczególne. Wy-
chowanie przedszkolne jest najważniejszą 
bazą, fundamentem w rozwoju dziecka i jego 
osobowości. Dlatego obok doskonałej kadry 
pedagogicznej ważne jest również przyjazne, 
kolorowe i inspirujące środowisko, w którym 
dziecko przebywa – mówił podczas cere-
monii otwarcia Jerzy Bańka – Wójt Gminy 
Cewice.

Wójt dziękował również wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do pomyślnej realiza-
cji przedsięwzięcia: Radzie Gminy, posłowi 
Müllerowi, pracownikom Urzędu Gminy, 
Referatowi Planowania Przestrzennego i  In-
westycji oraz Referatowi Zamówień Publicz-
nych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji, 
a także wykonawcom i Aleksandrze Klawe 
– dyr. Zespołu Szkół w Cewicach, docenia-
jąc jej pomoc i wsparcie w trakcie realizacji 
kluczowego z punktu widzenia wychowania 
przedszkolnego przedsięwzięcia.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz 
zaproszeni goście – przedstawiciele resortu 
oświaty, marynarki wojennej, straży pożar-
nej oraz instytucji kultury. Starosta Alicja 
Zajączkowska przekazała władzom gminy 
i dyrekcji szkoły gratulacje oraz drobne upo-
minki dla przedszkolaków – na dobry począ-
tek funkcjonowania placówki.

Przemoc ma różne oblicza - 
rozmowy z dziećmi
Przemoc ma różne oblicza i może dotyczyć każdego niezależnie od wieku czy statusu społeczno – 
ekonomicznego. Skutki doświadczania długofalowej przemocy mogą z kolei być dramatyczne.

Dlatego policjanci z lęborskiej 
komendy systematycznie spotyka-
ją się z dziećmi i młodzieżą szkol-
ną, aby wyjaśnić najmłodszym 
czym są agresywne zachowania, 
jak się przed nimi uchronić i ja-
kie konsekwencje wiążą się z ich 
stosowaniem. Wczoraj policjantka 
zajmująca się profilaktyką społecz-
ną spotkała się z uczniami Nie-
publicznej Specjalnej Szkoły Pod-
stawowej „Szczęśliwa Przystań” 
w Lęborku. Policjantka zajmująca 
się w lęborskiej komendzie profi-
laktyką społeczną odpowiedziała 
na zaproszenie Dyrekcji Niepu-
blicznej Specjalnej Szkoły Podsta-

wowej „Szczęśliwa Przystań” do spotkania z uczniami i rozmowy na temat przemocy. Wychowawcy oraz 
prowadzący zajęcia zauważają, że dzieci często nie są świadome konsekwencji zachowań niezgodnych 
z prawem. Zdarza się, że traktują je jako zabawę, „załatwienie” koleżeńskiej sprzeczki, albo sposób na 
radzenie sobie z emocjami. Policjantka w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniła dzieciom jakiego typu 
zachowania zaliczają się do przemocy i jakie konsekwencje się z tym wiążą.

Prowadzone przez policjantów spotkania służą nie tylko edukowaniu młodych ludzi w zakresie od-
powiedzialności prawnej za popełnione czyny zabronione. Ich celem jest również uwrażliwienie dzieci 
i młodzieży na krzywdę drugiej osoby i podkreślenie, że o przemocy trzeba rozmawiać, a doświadczając 
jej, nie należy wstydzić się ani bać prosić o pomoc.

zaWitała WiOsna W kOlOrach 
niebieskO – żółtych
W piękny słoneczny dzień dzieci i młodzież przywitały wiosnę w lęborku. spotkanie 
odbyło się na Placu Pokoju, tutaj tradycyjnie utopiono marzanny, które w tym roku przy-
brane były w barwy niebiesko – żółte. młodzież wzięła udział w rekreacyjnym rajdzie 
pieszym w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny zakończonym wspólnym ogniskiem.

Początek tej przepięknej impre-
zy, której towarzyszyła wyma-
rzona pogoda zaplanowano na 
godzinę 10.00. Na Plac Pokoju 
przybyły barwne korowody 
dzieci i młodzież z różnych pla-
cówek oświatowych. Uczestni-
ków przywitał Marian Kurzydło 
– Sekretarz Miasta Lęborka, 
który przekazał pozdrowienia 
od Burmistrza Miasta i życzył 
wszystkim dobrej zabawy.
O godz. 10.30 na moście przy ul. 
Staromiejskiej odbyło się hucz-
ne powitanie wiosny połączone 
z konkursem na najładniejszą 
marzannę i topieniem kukieł 
w rzece Łebie. Z kolei około 300 
młodych lęborczan wyruszyło 
lokalnymi szlakami turystyczny-
mi z przewodnikami zrzeszonymi w lęborskim kole PTTK, śladami atrakcji gminy Nowa Wieś 
Lęborska. Podsumowanie rajdu zakończyło wspólne ognisko na terenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.
Pośród barw wiosny nie zabrakło również niebiesko – żółtych na ubiorach uczestników i ku-
kieł - to oczywiście akcenty solidarności z Ukrainą.
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, po-
łączone ze zbiórką pieniędzy na rzecz 
Ukrainy, odbyło się 10 marca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Wic-
ku. Zaproszeni byli mieszkańcy gminy. 
W trakcie wydarzenia zebrani zobaczyli 
występy artystyczne - gwiazdą wieczoru 
był Marcin Daniec. Zgromadzeni mogli 
skorzystać z poczęstunku w formie cie-
płej zupy, ciasta, kawy, czy herbaty.

No i najważniejsze - wolontariusze 
PCK przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
do puszek. Organizatorzy zbiórki za-
pewnili, iż pozyskane środki zostaną 
wykorzystane na zakup niezbędnych 
rzeczy dla obywateli Ukrainy korzysta-
jących z punktu PCK w Lęborku.

"Kobiety Ukrainie" w gminie Wicko
Pomagają wszyscy, jak umieją i potrafią. Urząd gminy Wicko, wraz z Oddziałem PCK Lębork, zorganizował pomoc Ukrainie łącząc przyjemne z pożytecz-
nym. "Kobiety Ukrainie" to hasło spotkania dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Kobiet, podczas którego zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy.

Gmina Miejska Łeba w partnerstwie z Gminami: Łęczyce, 
Miasto Lębork, Wicko, Główczyce i Nowa Wieś Lębor-
ska realizuje projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” dofinansowany 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada m.in. budowę na terenie Łeby dwóch 
przystani kajakowych oraz zakup przez Gminę Miejską 
Łeba 3 łodzi żaglowych wraz z wyposażeniem. W grud-
niu ubiegłego roku do Łeby dotarła pierwsza z łodzi 
– Mały Książę. Teraz dostarczono kolejne dwie łodzie 
żaglowe zakupione przez Gminę Miejską Łeba. Jed-
nostki pływające – BOSMAN i MAT posłużą do edukacji 
żeglarskiej dzieci i młodzieży. Wykonawcą zamówienia 
jest firma PRO-AIR Sp. z o.o. z Gdyni. Łodzie oczekują 
na otwarcie sezonu żeglarskiego i wodowanie, kiedy to 
będzie można je podziwiać w pełnej krasie.
Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy 
budowy dwóch przystani kajakowych na rzece Chełst 
w ramach ww. projektu.

dWie kOlejne łOdzie 
żaglOWe są już W łebie
bosman i mat - tak nazywają się dwie łodzie żaglowe, 
które dołączyły do małego księcia, w ramach projektu 
pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – rzeka łeba – uwolnij 
energię natury”.


