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W świetlicy wiejskiej w so-
łectwie Pogorszewo odbył 
się na początku kwietnia 
I warsztat pt. "Dziecięcy 
Fundusz Sołecki". Docelowo 
w ramach nowej sołeckiej 
inicjatywy dzieci z Pogorze-
lic będą miały do dyspozycji 
kwotę 1.000 zł. 
Pierwszy warsztat rozpoczął 
się od wytłumaczenia naj-
młodszym podstawowych 
pojęć i samej idei funduszu 
sołeckiego, a więc: czym 
jest fundusz sołecki, kto nim 
dysponuje, na co można go 
przeznaczyć.
Dzieci z tematem pora-
dziły sobie świetnie. Miały 
wiele pomysłów. Inicjatywa 
oprócz walorów eduka-
cyjnych ma jeszcze jeden 

cel - pozwala poznać realne 
potrzeby życia na wsi jej 
najmłodszych mieszkańców. 
Co ciekawe, wśród najczęst-
szych propozycji wcale nie 
wymieniano rozbudowy 
placów zabaw. Dominowały 
wspólnotowe działania, jak 
np. organizacja wycieczki, 
wyjścia do kina, czy zakup 
drobnego wyposażenia, 
który mógłby wzbogacić 
rodzinne pikniki.
„Słuchając pomysłów dzieci 
poznaliśmy ich PRAWDZI-
WE potrzeby, a dzięki pracy 
warsztatowej, dzieci dowie-
działy się czym jest fundusz 
sołecki, za jakie zadania od-
powiada gmina, a co mogą 
zrobić mieszkańcy.”
(Sołectwo Pogorzelice)

O inicjatywie DziecięcegO FunDuszu sOłeckiegO
w tej inicjatywie chodzi o głos najmłodszych mieszkańców Pogorzelic. a jak jest on ważny przekonali się organizatorzy 
przeprowadzonych pierwszych warsztatów akcji.

reklama 174/2021/DB

Z okazji inauguracji jubileuszu 70-lecia 
w MDK-u przygotowano dwa bloki pro-
gramowe. W ramach pierwszego otwarto 
aż trzy wystawy prac plastycznych: "Wiej-
skie i miejskie klimaty" - wystawa pod-
sumowująca eko-plener malarski Małej 
akademii sztuk plastycznych, który odby-
wał się podczas ferii zimowych w MDK 
Lębork, pod kierunkiem pani Aliny 
Walkusz, "Opowieść o pewnej rybie..." 
- zakończenie projektu, w którym wzię-
li udział uczestnicy zajęć plastycznych 
Aliny Walkusz, Beaty Synowiec i Bożeny 
Siuta oraz "Stąd jestem... - architektura 
i krajobrazy regiony w malarstwie i grafi-
ce" - wystawa prac uczestników zajęć Klu-
bu plastyka "Talencik" Bożeny Siuta i koła 
"Grafiki" Beaty Synowiec.

Drugą część zdominowali artyści wokal-
ni, taneczni, instrumentalni, recytatorzy 
oraz mali aktorzy. Zorganizowano kon-
cert, który umożliwił uczestnikom zapo-
znanie się z przekrojem działalności oraz 
różnorodnością zajęć.

W jubileuszowym koncercie udział 
wzięli: Orkiestra flażoletowa "Fistulato-
res" i Zespół Muzyki Dawnej "Lunaris" 
pod kierunkiem Mirosławy Grynkiewicz, 
Zespół Taneczny "Luz" i "Luz 2" pod kie-
runkiem Teresy Szczepańskiej, grupy 
taneczne pod kierunkiem pani Anny 
Szczepańskiej-Naczk, wokaliści pod kie-
runkiem Oliwii Stromskiej i Sylwestra Ku-
stusza, recytatorzy z grupy teatralnej pod 
kierunkiem pani Sylwii Janickiej.

Nie zabrakło podziękowań i gratula-
cji, które na ręce dyrektor MDK Teresy 
Szczepańskiej złożyli: Alicja Zajączkow-

ska - Starosta Powiatu Lęborskiego, Je-
rzy Pernal - Zastępca Burmistrza Miasta 
Lęborka, Izabela Sterkowicz i Katarzyna 
Pobłocka - Przewodniczące Rady Rodzi-
ców MDK, Laura Schroder i Roksana Ba-
ranowska - Przewodniczące Samorządu 
Wychowanków MDK.

Na koniec wspólnie – zarówno uczest-
nicy, jak i nauczyciele zaśpiewali "Piosen-
kę MDK Lębork”, która została napisana 
przez Elżbietę Kisielińską-Baranowską 
i skomponowana przez Tadeusza Formelę 
- byłych, wieloletnich pracowników pla-
cówki oraz dla wszystkich gości pokrojo-
no przepyszny jubileuszowy tort! 

Historia lęborskiego MDK (Źródło: 
mdklebork.pl)

Historia Młodzieżowego Domu Kultury 
w Lęborku sięga roku 1949. Wówczas to 
utworzono Dom Harcerza, który przyjął 
na siebie trud organizowania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży. Na siedzibę pla-
cówki wyznaczono budynek przy ulicy 
Zwycięstwa 35.W roku 1951, kiedy pla-
cówki wychowania pozaszkolnego zostały 
przejęte przez Ministerstwo Oświaty, na 
mocy uchwał i zarządzeń lęborski Dom 
Harcerza przeszedł pod kuratelę referatu 
wychowania pozalekcyjnego i pozaszkol-
nego Wydziału Oświaty Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. 
Również w tym roku przybył do Lęborka 
Pan Feliks Rocławski, doświadczony pe-
dagog z Pałacu Młodzieży w Katowicach 
i przyjął obowiązki Kierownika Domu 
Harcerza. Decyzją władz oświatowych 
w 1958 roku Dom Harcerza przemiano-
wano na Dom Kultury Dzieci i Młodzie-

ży, a siedzibę przeniesiono do budynku 
Powiatowego Domu Kultury. Na pracow-
nie przeznaczono lokale na poddaszu 
z możliwością korzystania z wolnych 
pomieszczeń PDK i sali widowiskowej. 
W roku 1974 placówka przeszła kolejną 
reorganizację. Decyzją Kuratora Okrę-
gu Szkolnego Gdańskiego Dom Kultury 
Dzieci i Młodzieży przemianowano na 
Młodzieżowy Dom Kultury. 18 stycznia 

1975 roku dokonano oficjalnego otwar-
cia MDK w nowo wybudowanej siedzibie 
przy ulicy Różyckiego 2, w której placów-
ka mieści się do dnia dzisiejszego.

Dyrektorzy placówki:
od 2005 do chwili obecnej  - Teresa 

Szczepańska - Młodzieżowy Dom Kultu-
ry

1991 - 2005 r. - Halina Krzewniak - Mło-
dzieżowy Dom Kultury

1981 - 1991 r. - Jadwiga Niedbała - Mło-
dzieżowy Dom Kultury

1976 - 1981 r. - Alina Kupper - Młodzie-
żowy Dom Kultury

1968 - 1976 r. - Roman Gajewski - Dom 
Kultury Dzieci i Młodzieży

1967 - 1968 r. - Wojciech Zawadzki - 
Dom Kultury Dzieci i Młodzieży

1951 - 1967 r. - Feliks Rocławski - Dom 
Harcerza

Lęborski MDK obchodzi jubileusz 70-lecia
31 marca Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku rozpoczął inaugurację obchodów 70-lecia działalności. Z tej okazji w placówce przygotowano dwa 
bloki programowe: otwarto wystawy prac plastycznych oraz odbył się koncert. 
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Budowa pierwszego odcinka 
ścieżki rowerowej, na trasie Cewice 
– Maszewo Lęborskie, zakończyła 
się na jesieni ubiegłego roku. Teraz 
powstał kolejny odcinek inwestycji, 
której celem jest rozwój infrastruk-
tury rowerowej na terenie gminy. 
W ramach projektu pn. „Budowa 
systemu tras rowerowych na terenie 
Gminy Cewice – etap II – budowa 
chodnika i wymiana nawierzchni 
pasa przeciwpożarowego między 

miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego” 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 powstała infrastruktura przeznaczo-
na dla ruchu rowerowego o łącznej długości 1 816,59 m.

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki betonowej, o długości 
ok. 1524 m i szerokości od 3,0 m do 2,5 m oraz wymianę nawierzchni 
pasa przeciwpożarowego o długości 292,59 m i szerokości 2,0 m. Na-
wierzchnia pasa przeciwpożarowego na terenach leśnych została wyko-
nana z mieszanki żwirowo – gliniastej, a na działce drogi powiatowej nr 
1328P z kostki betonowej.

Inwestycja została wykonana na kwotę 684.126,00 zł, a wysokość do-
finansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które 
gmina pozyskała, wyniosło 251.184,17 zł. 

Celem pomysłodawców była poprawa warunków życia mieszkańców 
i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleń-
czą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną 
mieszkańców. Teraz jazda na rowerze z Cewic do Kamieńca będzie nie 
tylko przyjemna, ale również bezpieczna, zważywszy, że ruch samocho-
dowy na drodze wojewódzkiej jest zawsze duży.

setne urODziny Pani 
teresy PrzychODy
w miesiącu kwietniu swój wspaniały jubileusz stulecia 
urodzin świętowała Pani teresa Przychoda, mieszkan-
ka Lęborka.

W ramach programu rewitalizacji „Lę-
bork Nowy Świat” powstanie nowe połącze-
nie ulic. Nadmorskiej przez Stryjewskiego, 
Kellera do ulicy Łokietka i Alei Wolności. 
Budowana jest tam nowa droga, chodniki, 
ścieżka rowerowa, parkingi i oświetlenie. 
Całość uzupełnią nasadzenia zieleni.

Projekt obejmuje m.in. przebudowę skrzy-
żowania ulicy Nadmorskiej ze Stryjewskiego 
i Malczewskiego. W rejonie terenu zwanego 
popularnie „Złotym Rogiem” powstanie 
bezpieczne wyniesione skrzyżowanie z do-
świetlonymi przejściami dla pieszych. Od 
ulicy Stryjewskiego w kierunku ul. Kelle-
ra budowana jest nowa droga, która przez 
Kellera biegnąc obok Klubu Osiedlowego 
„Baza” połączy się z ulicą Łokietka. Grun-
townie przebudowana zostanie także ulica 
Stryjewskiego od skrzyżowania z Nadmor-
ską do Bohaterów Westerplatte. Ważnym 
elementem będzie wybudowanie asfaltowej 
ścieżki rowerowej od ulicy Nadmorskiej do 
Alei Wolności (przy „Orliku”). W ramach 
inwestycji przy nowej drodze i posesjach 
powstaną utwardzone miejsca parkingowe 
a na obszarze rewitalizowanego obszaru 
stanie 46 ledowych lamp.

Zadanie inwestycyjne objęte jest dofinan-
sowaniem realizacji Projektu „Odnowiony 
Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” 
w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jego łączna wartość to aż 20 mln 
467 tys. zł w tym 11 mln 423 tys. zł to pozy-
skana przez Miasto Lębork unijna dotacja.

Drogowo-rowerowo 
w Lęborku Nowym Świecie

Trwa duża przebudowa układu drogowego dzielnicy Lębork Nowy Świat. Powstaje nowe połączenie 
ulic Nadmorskiej, Stryjewskiego, Kellera, Łokietka oraz Placu Piastowskiego, z chodnikami, ścieżką 
rowerową, parkingami i oświetleniem. 

Piękny Jubileusz był okazją do rodzinnego świętowania, 
oraz do wizyty u Jubilatki Burmistrza Lęborka Witolda 
Namyślaka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miro-
sławy Gaffki. Burmistrz przekazał list gratulacyjny dla Pani 
Teresy, kwiaty i upominek.
Pani Teresa mieszka w Lęborku od 1955 roku i wraz mężem 
wychowała 4 dzieci. W czasie II wojny światowej, w dniu 5 
sierpnia 1942 r. Jubilatka wstąpiła w szeregi „Batalionów 
Chłopskich” do oddziału St. Basaja i otrzymała pseudonim 
„Ryś”. Pełniła tam funkcję łączniczki – sanitariuszki do lip-
ca 1944 roku. Brała udział w akcjach zbrojnych w miejsco-
wościach Małków, Mircze, Kryłów, Szychowice, Hrubieszów 
i Tomaszów Lubelski. W dniu 14 lutego 2001 roku została 
mianowana na stopień ppor. Wojska Polskiego przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaczona Krzyżem 
Walecznych. Natomiast w dniu 25 października 2011 roku 
została odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej 
srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju.
Drogiej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego – 
przede wszystkim zdrowia.

Masz ciekawy temat?
Napisz do nas: k.laskowska@expressy.pl

Pierwszy strażak OSP otrzymał 
świadczenie ratownicze
1 kwietnia 2022 r. w siedzibie KP PSP w Lęborku bryg. Piotr Krzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, dokonał uroczy-
stego wręczenia pierwszej decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych.

1 stycznia br. weszła w ży-
cie ustawa o ochotniczych 
strażach pożarnych, która 
wprowadziła m.in. świadcze-
nie ratownicze dla strażaków 
ratowników OSP. Świadcze-
nie przysługuje strażakom 
ratownikom OSP, którzy 
spełniają dwa warunki, 
w przypadku kobiet ukoń-
czenie 60 roku życia oraz 
udział w działaniach ratow-
niczych przez co najmniej 
20 lat, natomiast w przypad-
ku mężczyzn ukończenie 
65 roku życia oraz udział 
w działaniach ratowniczych 
przez co najmniej 25 lat.

Pierwszą przyznaną decyzję 
wręczył uroczyście w siedzi-
bie KP PSP w Lęborku bryg. 
Piotr Krzemiński Komendant 
Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

Zakończono 
budowę ścieżki
W gminie Cewice zakończyła się budowa prawie 2 km ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212, między miejscowościami Cewice – 
Kamieniec. Teraz jazda rowerem będzie tutaj bezpieczna.
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cały świat bacznie obserwu-
je rosyjską inwazję na ukra-
inę, a wiele państw – w tym 
również Polska - angażuje się 
w działania pomocowe. Pomo-
rzanie również są w niesieniu 
pomocy bardzo aktywni.

To prawda, i dlatego chciał-
bym zacząć od ogromnych 
podziękowań dla wszystkich 
Pomorzanek i Pomorzan za ich 
aktywność, hojność i gościn-
ność, dzięki której uchodźcy 
mogą poczuć się bezpiecznie 
w naszym kraju. Bez zaangażo-
wania mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i samorządów 
nie byłaby możliwa tak sku-
teczna pomoc dla uciekających 
przed wojną rodzin ukraińskich. 
To dzięki wielkiemu sercu i nie-
zwykłej gościnności potrafili-
śmy poradzić sobie z najwięk-
szym uchodźczym wyzwaniem 
od czasu II wojny światowej.

a na czym polegają działania 
pomorskiego samorządu?

Samorząd Województwa Po-
morskiego od pierwszych dni 
zaangażował się w pomoc ucie-
kającym przed wojną. Błyska-
wicznie przeznaczyliśmy milion 
złotych dla organizacji poza-
rządowych w naszym regionie. 
Pieniądze te są przeznaczone 
na zaspokojenie potrzeb so-
cjalno-bytowych, wyżywienie 
czy opiekę psychologiczną dla 
uchodźców. Uruchomiliśmy 
też specjalną linię kontakto-
wą, z której skorzystać mogą 
zarówno obywatele Ukrainy 
potrzebujący pomocy, jak i Po-
morzanie taką pomoc oferujący. 
Chodzi tu zarówno o noclegi, jak 
i żywność, czy oferty pracy. Jest 
też specjalny punkt oferujący 
darmowe porady prawne. Wo-
jewódzki Urząd Pracy angażuje 
się w pomoc dotyczącą miejsc 
pracy. Wysyłaliśmy też specjal-
ne pociągi do Chełma oraz Prze-
myśla, by szybko i bezpiecznie 
przetransportować uchodźców 
w nasze strony. Na Pomorzu go-
ścimy dzieci z ukraińskich do-
mów dziecka. Angażujemy się 
w wysyłanie pomocy na Ukrainę 
– w  porozumieniu z konsulem 
tego kraju przekazaliśmy m.in. 
leki i inny sprzęt medyczny, 
który trafił do Lwowa i Odessy. 
Szpitale „marszałkowskie” są 

też gotowe do przyjęcia uchodź-
ców poszkodowanych w wyniku 
działań wojennych. Organizuje-
my również szkolenia dla szkół 
dotyczące nauczania i integracji 
ukraińskich uczniów. Samorzą-
dy Pomorza i Trójmiasta prze-
kazały też – za pośrednictwem 
marszałkowskiej spółki Szpitale 
Pomorskie – sprzęt medyczny 
o wartości 1 mln zł do szpitala 
we Lwowie, w którym leczeni 
są ukraińscy żołnierze i cywile 
poszkodowani w wyniku działań 
wojennych.

eksperci od miesięcy mówili 
o realnym zagrożeniu ze stro-
ny rosji. czy w związku z tymi 
doniesieniami samorządy były 
w jakiś sposób przygotowy-
wane na tę ewentualność? 

Od kilku lat pomimo braku 
możliwości prawnych i barier 
wynikających z polityki rządu 
samorządy starały się opra-
cowywać modele integracji 
imigrantów i przygotowywać 
instytucje do wyzwania zwią-
zanego z imigracją. Jako samo-
rząd województwa pracujemy 
regionalnie ze szkołami, urzę-

dami miejskimi, ośrodkami po-
mocy społecznej, bibliotekami 
i instytucjami rynku pracy nad 
integracją migrantów i dostęp-
nością instytucji. Jednak nikt 
nie przewidywał tak znaczące-
go napływu uchodźców. Dlatego 
trudno mówić o przygotowaniu 
na taki kryzys, z którym mało 
które państwo potrafiłoby so-
bie poradzić w pojedynkę. Mam 
nadzieje, że przede wszystkim 
rząd polski wyciągnie z niego 
wnioski, bo przez lata zamy-
kał oczy na kryzysy uchodźcze 
związane z wojnami. 

czy dziś samorządy mogą li-
czyć na pomoc rządu, na przy-
kład w postaci środków finan-
sowych i regulacji prawnych, 
aby zapewnić uchodźcom od-
powiedni start? 

W życie weszła ustawa, która 
wiele kwestii reguluje i uspraw-
nia. Jednak znowu - i stwier-
dzam to z pewnym smutkiem 
- pomoc uchodźcom w głównej 
mierze spoczywa na barkach 
wolontariuszy, organizacji poza-
rządowych i samorządów, które 
angażują w te pomoc własne 

siły i środki. Rząd kieruje środki 
na zakwaterowanie uchodźców, 
jednak są one niewystarczające. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że przy takiej liczbie uchodź-
ców może być trudno wygospo-
darować większe środki jednak 
uważam, że przyszedł czas na 
zaangażowanie międzynaro-
dowe. Dlatego polskie regiony 
wystąpiły z apelem do UE oraz 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. uchodźców.  
Rząd również dysponuje dużą 
bazą noclegową, którą mógłby 
uruchomić. Dlatego zaapelowa-
łem do Premiera Morawieckie-
go o udostępnienie uchodźcom 
miejsc w ośrodkach wypoczyn-
kowych i szkoleniowych na-
leżących do Skarbu Państwa 
i Spółek Skarbu Państwa. Póki 
co apel ten pozostaje niestety 
bez echa.

jakie są największe wyzwa-
nia, które tu - na Pomorzu - 
stoją przed nami w kontekście 
skutków wojny? 

Będziemy musieli być solidarni 
– pojawi się więcej dzieci w kla-
sach, większy tłok w urzędach, 

czy w placówkach ochrony zdro-
wia, a więc pewne niewygody 
dla lokalnej społeczności. Wiem 
jednak, że my – Pomorzanie – 
mamy w sobie ogromne pokłady 
solidarności i gościnności, oka-
zywaliśmy to już wielokrotnie, 
zawsze jednocząc się wobec 
kryzysu – czy to klęsk żywio-
łowych, czy ostatnio w czasie 
pandemii. Na Pomorzu nie oba-
wiam się o demografię, bo wciąż 
jest w naszym regionie sporo 
miejsca dla nowych mieszkań-
ców, ale trzeba rozsądnie ułożyć 
osiedlenia, trzeba też otwarcie 
rozmawiać o oczekiwaniach sa-
mych uchodźców. Ważne by jak 
najszybciej zacząć traktować 
ich jak członków naszej własnej 
społeczności, a nie jak osoby 
obce, wymagające specjalnej 
pomocy. Kluczowe będzie więc 
wprowadzenie uchodźców na 
rynek pracy, intensywna nauka 
polskiego itp.

wszyscy mamy nadzieję na 
szybki koniec wojny. wszyscy 
chcemy powrotu do normalno-
ści. ale czy to w ogóle jeszcze 
możliwe, by było jak dawniej?

Nikt dziś chyba nie łudzi się, 
że wrócimy do normalności, jak 
by jej nie definiować, bo przy-
zwyczajamy się, że kryzysy, czy 
to pandemiczne, czy związane 
z wojnami i zmianami klimatu 
stają się naszą codziennością. 
Zbrodni, których dokonała 
i wciąż dokonuje Rosja nie da 
się ani wymazać, ani zapomnieć. 
Nawet jeśli uda się wynegocjo-
wać pokój, będzie on kruchy, 
a my „obudzimy się” w zupełnie 
nowej rzeczywistości, w której 
za naszą wschodnią granicą 
wciąż będzie drzemał potwór 
– być może powalony na kola-
na i skuty łańcuchami sankcji, 
ale wciąż groźny. Czekają nas 
wyrzeczenia związane z ryn-
kiem energii, z pozyskiwaniem 
zasobów. Odbudowywanie, czy 
tworzenie na nowo równowagi 
w Europie i na Świecie potrwa 
wiele lat. Naszego wsparcia 
będzie potrzebowała również 
zdruzgotana wojną Ukraina. 
Większość jej obywateli zapew-
ne zechce wrócić do ojczyzny, 
będą jednak i tacy, którzy zde-
cydują się zostać wśród nas, 
w swoim nowym domu.
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Musimy być solidarni z ofiarami tej wojny
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego
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Konferencja, zorganizowana z inicjatywy Sta-
rosty Lęborskiego, Alicji Zajączkowskiej, od-
była się w gronie osób zarządzających oświa-
tą – dyrektorów szkół ponadpodstawowych 
i podstawowych z terenu powiatu lęborskiego, 
przedstawicieli przedsiębiorców, rzemiosła, 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaproszonych 
gości związanych z branżą odnawialnych źró-
deł energii. To kontynuacja wydarzeń, które 
odbyły się w grudniu ub. roku: podpisania listu 
intencyjnego w sprawie utworzenia Pomorskie-
go Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki 
Odnawialnej oraz roboczego spotkania firm 
i instytucji związanych z tematyką off-shore sek-
tora Morskiej Energetyki Wiatrowej, dotyczące-
go koncepcji Pomorskiego Centrum Kompeten-
cji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w których 
uczestniczyła starosta wspólnie z Andrzejem 
Strzechmińskim, burmistrzem Łeby – miasta, 
które już wkrótce odegra znaczącą rolę w two-
rzeniu Morskich Farm Wiatrowych, pełniąc rolę 
portu serwisowego. Wśród gości konferencji 
nie zabrakło Agnieszki Rodak – Prezes Zarządu 
Rumia Invest Park Sp. z o.o. oraz Jarosława Ku-
mięgi – kierownika Referatu Planowania Ener-
getycznego Departamentu Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Samorząd wojewódzki reprezen-
towała, związana także z oświatą Iwona Mielew-
czyk – radna Sejmiku Wojewódzkiego. Obecni 
podczas spotkania samorządowcy to: Andrzej 
Strzechmiński – burmistrz Łeby wraz z zastęp-
cą, Krzysztofem Królem oraz Marian Kurzydło 
– sekretarz miasta Lęborka. W roli prelegenta 
wystąpił Krzysztof Tomaszewski – Lider Grupy 
„Kompetencje” Pomorskiego Centrum Kompe-
tencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, któ-
remu towarzyszył Maciej Mierzwiński – Lider 
Grupy „Przemysł” w Pomorskiej Platformie 
Rozwoju MEW na Bałtyku. 

Musimy sobie zdać sprawę, że dla kształto-
wania sieci szkół zawodowych i technikalnych 
niezwykle ważne jest rozpoznanie sytuacji na 
rynku pracy oraz oczekiwania lokalnych pra-
codawców, którzy chcą z nami współpracować 
jako organem prowadzącym szkoły ponad-
podstawowe, by jak najlepiej przygotować 
absolwentów na potrzeby lokalnego rynku 

pracy – mówiła otwierając spotkanie Alicja 
Zajączkowska – Starosta Lęborski – Kolejnymi 
elementami bardzo ważnymi są: perspektywa 
budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie 
powiatu lęborskiego oraz działania w celu 
utworzenia Morskich Farm Wiatrowych, co 
stworzy zupełnie nowe wyzwania dla oświaty 
i zapotrzebowanie tych gałęzi energetyki na 
wykwalifikowana kadrę, którą będziemy w sta-
nie wykształcić. Chciałabym, aby to spotkanie 
pozwoliło nam wypracować wnioski jak po-
winniśmy podejść strategicznie do zakładane-
go na najbliższe lata rozwoju sytuacji na lokal-
nym rynku pracy.

Zdaniem starosty, wszelkie działania w celu 
właściwego zaplanowania przyszłych kierunków 
kształcenia nie mogą się odbyć bez udziału osób 
zarządzających oświatą stopnia podstawowego 
– dyrektorów szkół podstawowych i doradców 
zawodowych, którzy mogą pomóc w takim 
ustaleniu systemu kształcenia, by był on jak naj-
korzystniejszy dla młodych ludzi wkraczających 
na ścieżkę kariery zawodowej. To pierwsze spo-
tkanie, inicjujące cały cykl konsultacji służących 
finalnemu usprawnieniu kształcenia i zapew-
nieniu jak najszerszego spektrum możliwości 
wyboru ścieżki kariery młodzieży wchodzącej 
na rynek pracy. Temu m.in. służą porozumie-
nia jakie Powiat Lęborski i Miasto Łeba zawarły 
w formie listu intencyjnego z Miastem Rumia 
i Rumia Invest Park w zakresie oferty bardzo 
szerokiej współpracy dotyczącej systemu kształ-
cenia związanego z rozwojem Morskich Farm 
Wiatrowych na Bałtyku. 

Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, bo chcemy wspól-
nie rozwijać projekt Pomorskiego Centrum 
Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawial-
nej – mówiła Agnieszka Rodak – Prezes Rumia 
Invest Park – Mamy w tym względzie duże 
poparcie władz samorządowych województwa. 
Nasz projekt został wpisany do dokumentów 
strategicznych województwa dlatego, że w cią-
gu następnych kilku lat rozwój branży offsho-
re przyniesie od 40 do 70 tys. nowych dobrze 
płatnych miejsc pracy. Tak więc przed nami za-
danie jak połączyć 3 sektory: samorząd, biznes 
i szkolnictwo, żeby stworzyć efektywny system 
kształcenia.

Do 2030 r. na Bałtyku mają powstać wieże 
wiatrowe o łącznej mocy 5,9 GW. W sumie 400 
wież na 400 fundamentach i 15 trafostacji. 10 
lat później łączna moc siłowni wiatrowych ma 
osiągnąć 11 GW. Na potrzeby przygotowania 
modelu biznesowego Centrum Kompeten-
cji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumii, 
zostały zdefiniowane 4 grupy zawodowe. Są 
to zawody bezpośrednio związane z Morską 
Energetyką Wiatrową (branża elektryczna, 
energetyczna, logistyczna, geodezyjna, mecha-
troniczna, mechanika lotnicza, spedycja itp.), 
zawody z potencjałem przyuczenia do pracy 
w MEW, zawody pośrednie i indukowane zwią-
zane z rozwojem MEW oraz zawody pozostałe 
nie związane z MEW. 

Rozwój sektora MEW wiąże się z potrzebą 
utworzenia nowych miejsc pracy, zatrudnie-
nia osób posiadających kluczowe kompetencje 
niezbędne w procesie projektowania, prefabry-
kacji, montażu czy obsługi farm wiatrowych – 
mówił Krzysztof Tomaszewski – Lider Grupy 
„Kompetencje” PCK MEO – Mając na uwadze 
przygotowanie kadr dla rozwoju branży MFW 
w Polsce, trzeba zacząć od ukształtowania de-
dykowanego do tego celu systemu kształcenia 
technicznego i branżowego.

Wśród ważnych elementów budowania silnej 
pozycji konkurencyjnej PCK MEO na rynku 
regionalnym i rynkach zewnętrznych wymie-
niono m.in. zwiększenie liczby absolwentów 
ponadpodstawowych szkół technicznych 
w zawodach dedykowanych energetyce odna-
wialnej, integrację i konsolidację technicznych 
szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych 
w regionie na rzecz MEW, wzrost innowacyj-
ności i aktywności firm oraz dostęp do najnow-
szej wiedzy dla przedsiębiorców i pracowników 
z łańcucha dostaw, a także – w ramach polity-
ki równych szans – promowanie zwiększenia 
udziału kobiet w energetyce.

Pierwsze z cyklu spotkań nie wyczerpało 
wszystkich dość złożonych zagadnień. Ko-
nieczne będą kolejne, robocze dyskusje, z któ-
rych wnioski pozwolą na przyjęcie rozwiązań 
edukacyjnych stawiających region pomorski 
w roli głównego dostawcy wysoko wykwalifi-
kowanej kadry dla branży MEW.

O przyszłości kształcenia 
zawodowego w powiecie

W związku z rozwijającą się na naszym terenie branżą odnawialnych źródeł energii, zorganizowa-
ne zostało sympozjum na temat przyszłości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim 
z uwzględnieniem potencjału i kierunków kształcenia ponadpodstawowego w powiecie lęborskim. 

Przykładem na to jest biblioteka w Maszewie Lęborskim. Na za-
proszenie Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim i 6. Druży-
ny Harcerskiej w Maszewie Lęborskim biblioteka przyłączyła się do 
ogólnopolskiej akcji “Emotkowe Pożeracze Smutków”. Akcja miała 
na celu uszycie poduszek-przytulanek dla dzieci, które przyjeżdżają 
do nas z Ukrainy. Aby praca poszła sprawnie, biblioteka zaprosiła do 
współpracy maszewskie Seniorki. Bo kto, jak nie one, ma najwięcej 
doświadczenia w branży krawieckiej? Podczas dwóch spotkań w bi-
bliotece w ruch poszły igły, nożyce i maszyny do szycia. Seniorki i har-
cerze uszyli razem 42 poduszki. Część z nich znalazła już właścicieli. 
Najważniejsze jednak w tej akcji było to, że wspólne działanie i chęć 
zrobienia czegoś dobrego połączyły pokolenia.

(Beata Czaja – bibliotekarz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Maszewie Lęborskim)

W Maszewie 
Szyli Dobro
Czy mała, wiejska biblioteka może przemienić się w pracownię krawiec-
ką? Okazuje się, że może. Powstały tu “Emotkowe Pożeracze Smutków”.

ŚwiętO szkOły POD 
hasłem ,,wszyscy mamy 
PrawO DO POkOju”
szkoła Podstawowa nr 4 w wyjątkowy sposób uczciła 
swoje coroczne Święto szkoły. w tym roku odbyło się ono 
pod hasłem ,,wszyscy mamy prawo do pokoju”.

Społeczność szkolna rozumiejąc, że tym  co w życiu mamy 
najważniejsze jest pokój, mówiąc NIE wojnie i solidaryzując 
się z brutalnie zaatakowaną i postawioną w stan wojny 
Ukrainą pokazała, że nie pozostaje obojętna. 
Święto Szkoły pełne było aktywności podkreślających po-
trzebę działań i marzeń wszystkich ludzi do życia w pokoju. 
Uczniowie w zespołach klasowych przygotowali życzenia, 
plakaty, dekoracje z myślą o pokoju i ludziach, którzy 
potrzebują pomocy. 
Podsumowano także szkolny konkurs plastyczny pod tym 
samym hasłem, co Święto Szkoły.  Na szkolnym korytarzu 
zorganizowano pokonkursową wystawę prac.
Zwieńczeniem dnia był przygotowany przez klasę 8a wzru-
szający montaż słowno-taneczno-muzyczny nt. pokoju i 
wolności. Nad całością czuwały opiekunki projektu, panie 
Halina Andryskowska-Dudek i Ewa Ellwart.
Był to dzień, z którego wrażenia i emocje na długo pozo-
staną w sercach jego uczestników. Pokój to wszystko co 
mamy…
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w ramach erasmusa 
ODwieDziLi maceDOnię 
PółnOcną
na początku kwietnia uczniowie szkoły Podstawowej nr 
1 w Lęborku w ramach projektu erasmus+ „sharks...-
sustainability heroes and restless knights in scho-
ol” spędzili tydzień w skopje w macedonii Północnej. 

Uczniowie SP1 wraz z uczestnikami projektu z Por-
tugalii, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Macedonii 
Północnej i Polski dyskutowali na temat roli sportu 
i jego wpływu na nasze samopoczucie, poznali gatunki 
endemiczne w Macedonii Północnej oraz dyskutowali 
jak ratować planetę segregując śmieci i oszczędzając 
energię. W tym celu uczestnicy międzynarodowego 
spotkania zwiedzili Muzeum Energii.
Uczniowie z Lęborka mieli okazję poznać stolicę Ma-
cedonii Północnej - Skopje, uczestniczyć w wycieczce 
do pięknego miasta Ohrid (Ochryda), które od 1980 
roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Szczególną atrakcją była wyprawa do Kanionu 
Matka oddalonego 15 km od Skopje. Jezioro Matka 
w obrębie Kanionu jest najstarszym sztucznym jeziorem 
w tym kraju. Uczestnicy wyprawy pokonali je kajakami.
Podczas spotkania projektowego uczniowie mieli moż-
liwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych 
oraz wspólnej zabawy w tradycyjnej macedońskiej 
restauracji. Uczniowie z „Jedynki” wraz z opiekunami 
do Macedonii Północnej podróżowali samolotem przez 
Zurych, co było dodatkową atrakcją. Humory dopi-
sywały przez całą wycieczkę, podobnie jak pogoda. 
Uczestnikami projektu były uczennice klasy 7d: Lena 
Kunt, Olivia Lis, Natalia Johnston i Jagoda Klassa. 
Opiekunowie: Katarzyna Wróblewska-Kurzydło i Barba-
ra Cieślak. 

Wojewódzki Finał Licealiady
21 kwietnia na Stadionie Miejskim w Lęborku przy 
ul. Kusocińskiego odbył się Finał 22. Licealiady Wo-
jewódzkiej.

Licealiada Województwa 
Pomorskiego w piłce nożnej 
dziewcząt to coroczna impreza 
sportowa organizowana przez 
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Gdańsku oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Lęborku. 
W tym roku, w 22 finale, wzięło 
udział 6 drużyn.

Najlepszych nagrodził Edmund 
Głombiewski – Wicestarosta 
Lęborski, gratulując jednocze-
śnie gry fair-play. Wicestarosta 
pogratulował również trenerom 
doskonałego przygotowania ry-
walizujących drużyn. Najlepszą 

zawodniczką turnieju została Ju-
lia Sitarz z Malborka. 

Klasyfikacja końcowa lębor-
skich rozgrywek przedstawia się 
następująco:

1. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Malborku

2. II Liceum Ogólnokształcące 
w Tczewie

3. Zespół Szkół w Chojnicach
4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 

w Wejherowie
5. Liceum Ogólnokształcące 

Sportowe w Człuchowie
6. IX Liceum Ogólnokształcące 

w Gdańsku
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Gala Sportu oraz Sportowe Laury Powia-
tu Lęborskiego odbyły się w sali kinowej 
Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”, 
która zgromadziła mistrzów sportu, trene-
rów oraz działaczy sportowych. szczelnie 
wypełnili mistrzowie . –

Wasze osiągnięcia zasługują na szcze-
gólne uznanie i docenienie – mówiła in-
augurując wręczanie wyróżnień, starosta 
Alicja Zajączkowska – Dzięki waszym 
doskonałym wynikom sport powiatu lę-
borskiego jest godnie reprezentowany na 

wielu sportowych arenach. Wasz sportowy 
wyczyn rozsławia powiat daleko poza jego 
granicami.

Podobnie, jak to było w ubiegłych latach 
nagrodom i wyróżnieniom towarzyszyły 
filmowe wspomnienia najlepszych osią-
gnięć sportowych i wydarzeń.

Dzisiaj chcemy uhonorować tych dla któ-
rych sport to pasja, sposób na życie – mó-
wiła prowadząca uroczystość Ewa Burak 
– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych lęborskiego starostwa – Na 

swoje wyniki pracujecie od najmłodszych 
lat trenując systematycznie i przekraczając 
kolejne granice sportowego wyczynu i wy-
trzymałości ludzkiego organizmu.

Na liście nominowanych do prestiżowych 
nagród i wyróżnień znalazło się 130 nazwisk 
z 20 klubów i stowarzyszeń sportowych, 
a także 8 imprez o wyjątkowym wymiarze 
w zakresie popularyzowania sportu.

Powiatowa Rada Sportu przyznała „Spor-
towe Laury Powiatu Lęborskiego 2021” 
w 16 kategoriach. O przyznaniu laurów de-

cydowało kryterium osiągnięć sportowych 
w dyscyplinach sportowych olimpijskich 
i paraolimpijskich uzyskanych w 2021 
roku. Nagrody przyznali również burmi-
strzowie i wójtowie powiatu lęborskiego. 

Na scenie nagrody wręczali: Starosta 
Lęborski – Alicja Zajączkowska, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lęborskiego 
– Mirosław Tandek, Burmistrz Miasta 
Lęborka – Witold Namyślak, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu – Witold Kru-
życki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

i jednocześnie Przewodniczący Powiatowej 
Rady Sportu – Marian Borek, członkowie 
Zarządu Powiatu: Adam Nowak i Jacek 
Perłak, Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka, 
Zastępca Burmistrza Łeby – Krzysztof Król 
oraz gość specjalny gali – Michał Kowalski 
– dyrektor Centralnego Ośrodka Sporto-
wego – Ośrodka Przygotowań Olimpiskich 
w Cetniewie, który ufundował nagrody do-
datkowe w postaci voucherów na specjalne 
zabiegi podnoszące wydolność organizmu, 
realizowane w COS w Cetniewie.

XV Gala Sportu
2 kwietnia odbyła się Jubileuszowa XV Gala Sportu Powiatu Lęborskiego.  Wyróżnienia i nagrody otrzymali najwybitniejsi w swoich sportowych dyscypli-
nach, których osiągnięcia znane są nie tylko w powiecie, ale również na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych. Wyrazy uznania otrzymali 
również trenerzy, działacze sportowi oraz osoby, które czynnie wspierają rozwój sportu w powiecie lęborskim. 
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W składzie Pogoni zabrakło z powodów zawo-
dowych Łukasza Kwaśnika i Damiana Formeli. 
Tego drugiego zawodnika nie zobaczymy z po-
wodów służbowych dłużej, bo przez najbliższe 
tygodnie.

Mecz świetnie ułożył się dla gospodarzy. 
Już w 5 minucie Mateusz Bany po rzucie roż-
nym głową skierował piłkę do bramki Pogoni. 
Wyrównał szybko Artur Formela. Jego strzał 
z około 7 metrów był nie do obrony. Wcześniej 
dogodną okazję na bramkę miał jeszcze Szymon 
Pawlik. Niestety jego strzały z bliska dwukrotnie 
trafiły w bramkarza.

Wierzyca na prowadzenie wyszła przed koń-
cem pierwszej połowy. Na listę strzelców wpisał 
się Bartosz Gutorski. Tuż przed przerwą gola do 
szatni na 2:2 zdobył Damian Wojda.

W 53 minucie mocno po ziemi uderzał Woj-
da. Bramkarz jednak pobronił. Gospodarze po 
raz trzeci na prowadzenie wyszli w 67 minucie 
po celnym uderzeniu Marcina Melera.

W ostatnich 20 minutach Pogoniści rzucili 
wszystkie swoje siły stwarzając wiele dogodnych 
sytuacji bramkowych. Rewelacyjnie w bramce 
spisywał się jednak bramkarz Wierzycy Kacper 
Leszczyński powstrzymujący ataki lęborczan. 
Najlepsze sytuacje miał uderzający z woleja 
Marcin Kajca i główkujący na trzecim metrze 
kapitan Wojciech Musuła. Za każdym razem 
lepszy okazywał się Leszczyński, cóż, zabrakło 
nieco szczęścia.

    Szkoda, że nie przywieźliśmy z Pelplina choć 
jednego punktu, byliśmy tego bliscy – mówił po 
spotkaniu trener Pogoni Waldemar Walkusz. - 

Wierzyca trzykrotnie wychodziła na prowadze-
nie a nam dwa razy udało się ich dojść. W koń-
cówce wybitną postawą popisał się bramkarz 
gospodarzy broniąc nasze nie stu ale dwustupro-
centowe okazje na bramki. Widać było u moich 
zawodników trudy środowego pucharowego 
meczu z Bałtykiem Gdynia. Dziękuje chłopa-
kom za walkę, tego dziś im nie brakowało. 

Warto wspomnieć, że w środę 20 kwietnia Po-
goniści rozegrali u siebie mecz z trzecioligowym 
Bałtykiem Gdynia, o którym wspomniał trener 
Walkusz. Spotkanie z uznaną piłkarską marką 
na Pomorzu przyciągnęło na lęborski stadion 
wielu kibiców, którzy zobaczyli szybki i zacięty 
mecz. Pogoń dzielnie się broniła i próbowała 
atakować, niestety uległa 0:3 "drużynie piłkar-
sko bardziej dojrzałej" - jak to określił trener.

Walczyli do samego końca, 
niestety wrócili z niczym

Sytuacje i dobra gra były. Punktów z Pelplina nie udało się jednak wywieźć choć było blisko. W drugiej 
kolejce drugiej części sezonu Pogoń uległa na wyjeździe Wierzycy 3:2.

emiL DObrOwOLski 
wicemistrzem POLski 
w maratOnie
sukcesem zakończył się występ zawodnika uks 
ekonomik maratończyk Lębork emila Dobrowolskiego. 
Pan emil wywalczył srebro, choć do złota niewiele 
brakowało.

W minioną niedzielę odbył się 48. Maraton Dębno, w ra-
mach którego odbyły się 92. PZLA Mistrzostwa Polski 
Mężczyzn w Maratonie reprezentant lęborskiego klubu 
wywalczył srebrny medal. Zawodnik trasę maratonu prze-
biegł w czasie 2:19:52.
Jestem zadowolony z kolejnego medalu, zwłaszcza że 
zdobyłem go po 3 latach, ale do złota nie było daleko i na 
pewno było w zasięgu, więc pozostaje lekki niedosyt – 
podsumował swój występ w Dębnie zawodnik.
Lęborczanin jest lekkoatletą i długodystansowcem, 
jednocześnie trenerem biegaczy amatorów. Na zdjęciu 
z dekoracji medalowej Emil Dobrowolski stoi po lewej.

Mistrz Europy 
z Cewic
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Mieszkaniec Cewic, reprezentant 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Sie-
mirowicach - Aleksander Kita, zdobył tytuł Mistrza Europy w trójboju 
siłowym XPC Powerlifting European Championship 2022 w Siedlcach. 

Najważniejsze cele, które przyświecają organizatorom Indywidulanych Biegów Przełajowych o Puchar Grand Prix Lęborka to propagowanie biegania 
wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych jako najprostszej formy ruchu oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 9 
kwietnia odbył się 4 bieg, a już w najbliższą sobotę rozegrany będzie 5. i ostatni w sezonie 2021/2022. 

W kwietniu w Siedlcach odbyły się zawody XPC Powerlifting European 
Championship 2022.  Duża impreza przyciągnęła ponad 400 uczestników, 
zarówno z Polski, jak i zawodników z zagranicy m.in. ze Szwecji, Norwe-
gii, Niemiec, Czech, Słowacji czy Armenii.

W Mistrzostwach Europy XPC w trójboju siłowym wystartował miesz-
kaniec Cewic Aleksander Kita. W konkurencji wyciskania sztangi leżąc 
Aleksander zdobył złoty medal jako żołnierz w klasyfikacji zawodników 
służb mundurowych oraz brązowy medal w konkurencji OPEN. Spośród 
wszystkich startujących w kategorii do 110kg uzyskał wynik 202,5kg. 

W wyjeździe i udziale w mistrzostwach mogłem wziąć udział repre-
zentując 44 Bazę Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, gdzie służę. 
W przygotowaniach wsparła mnie Gmina Cewice jako zawodnika oraz 
firma Keller z Cewic, dzięki czemu mogłem rywalizować z najlepszymi 
w tej dyscyplinie i udało się stanąć na podium – powiedział po zawodach 
Aleksander Kita.

Serdecznie gratulujemy Mistrzowi z Cewic!

Organizatorem tej masowej lęborskiej imprezy, której obec-
nie mamy już 26. edycję, jest Centrum Sportu i Rekreacji. 
W każdym sezonie odbywa się 5. biegów przełajowych. Aby 
brać udział w walce o „Grand Prix” Lęborka należy pobiec 
w minimum trzech.

Trasy zależą od wieku i płci uczestnika i odbywają się w lasku 
przy Stadionie Miejskim w Lęborku.  Frekwencja jest zawsze 
wysoka, szczególnie licznie stawiają się do biegu, oczywiście 
dzieci i młodzież z placówek oświatowych całego powiatu. 
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, któ-
re towarzyszyły 4. biegowi 9 kwietnia, do zabawy przystąpiło 
459 uczestników, w tym 15 kobiet i 38 mężczyzn. Najmłod-
szym uczestnikiem był 3-letni Andrzej, który dobiegł do mety 
z uśmiechem. 

Młodsi uczestnicy po każdym biegu otrzymują dyplomy i me-
dale, młodzież i dorośli - nagrody finansowe oraz dyplomy. 
W klasyfikacji generalnej organizator przewiduje dla zwycięzców 
pamiątkowe dyplomy, medale, nagrody rzeczowe i finansowe.  

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy już 30 
kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 (zapisy od godz. 10.00) na 
5. Indywidualny Bieg Przełajowy o Puchar Konstytucji 3 
Maja, oczywiście zaliczany do Grand-Prix Lęborka sezonu 
2021/2022.


