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Choć jeszcze inwestycje na 
trasie EuroVelo10/13 w mie-
ście Łeba się nie zakończy-
ły to już można odpocząć 
i zaczerpnąć trochę informacji 
na miejscu postojowym pod 
punktem informacji turystycz-
nej w Łebie. 
Miejsce odpoczynku dla rowe-
rzystów „Łeba it” jest jednym 
z elementów inwestycji 
Pomorskich Tras Rowerowych 
realizowanym w mieście Łeba. 
W ramach inwestycji samo-
rządu jest również budowa 
trasy w kierunku gminy Wicko 
do miejscowości Żarnowska 
nad jeziorem Gardno. Na tym 
odcinku trwają jeszcze prace 
modernizacyjne, ale trasa jest 
przejezdna.

Nowe miejsce postojowe dla rowerzystów w Łebie
Nowe miejsce postojowe dla rowerzystów w Łebie, w ramach trasy euroVelo10/13, już zaprasza. powstało pod punktem 
informacji turystycznej.

reklama 174/2021/DB

Morska farma wiatrowa Baltic Power to 
nie tylko kluczowy element zielonej trans-
formacji naszego systemu energetyczne-
go, ale też znaczące wzmocnienie bezpie-
czeństwa i niezależności Polski. Dlatego 
bardzo konsekwentnie i zdecydowanie 
realizujemy kolejne kroki przybliżające 
nas do uruchomienia tej inwestycji już 
w 2026 roku. Pozyskanie portu serwiso-
wego jest niezwykle istotne dla sprawnego 
funkcjonowania inwestycji, która za kilka 
lat będzie w stanie zasilić nawet milion 
gospodarstw domowych - mówi Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przez minimum 25 lat port w Łebie 
posłuży do serwisowania morskiej farmy 
wiatrowej Baltic Power. Wraz z podpisa-
niem umowy spółka Baltic Power pozy-
skała teren o powierzchni ok. 1,1 hektara, 
na którym wybudowana zostanie baza do 
obsługi morskiej farmy wiatrowej. Zgod-
nie z założeniami baza serwisowa farmy 
będzie na stałe obsługiwała minimum 2 
jednostki CTV (Crew Transfer Vessels) 
przeznaczone do transportu personelu 
serwisowego oraz sprzętu. Każda z nich 
może zabrać na pokład jednorazowo do 
24 techników wraz z niezbędnym oprzy-
rządowaniem. Trasę z portu na obszar 
farmy wynoszącą 16 mil morskich, statki 
będą pokonywały w ok. 40 minut co sta-
nowi najlepszy wynik spośród wszystkich 
rozpatrywanych lokalizacji dla bazy.

Port serwisowy to jeden z kluczowych 
elementów całej inwestycji. Od jego lo-
kalizacji, odległości od obszaru farmy, 
a tym samym responsywności ekip ser-

wisowych, zależy efektywność jej pracy 
i stabilność dostaw energii. Port w Łebie 
najlepiej odpowiada na wszystkie nasze 
założenia i potrzeby, a przy tym posia-
da duży potencjał dla dalszego rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 
– podkreśla Anna Łukaszewska – Trzecia-
kowska, Prezes Zarządu Baltic Power.

Na terenie portu serwisowego zlokalizo-
wane będą m.in. magazyny części zamien-
nych warsztaty i przestrzenie biurowe. Na 
terenie bazy w trybie ciągłym będzie praco-
wało ok. 50 osób odpowiedzialnych za jej 
utrzymanie. Do ich najważniejszych zadań 
będzie należało prowadzenie cyklicznych 
przeglądów turbin – w tym sprawdzanie 
wydajności, parametrów i zużycia poszcze-
gólnych elementów oraz w przypadku takiej 
konieczności dokonywanie wymian i na-
praw. Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem inwestycja w Łebie zostanie zrealizo-
wana w latach 2023-2025, a jej szacunkowy 
koszt wyniesie ok. 20-30 milionów złotych. 
Za opracowanie dokumentacji przedpro-
jektowej odpowiedzialna jest firma Antea 
Polska, która przygotowała m.in. program 
funkcjonalno-użytkowy bazy. Ponadto An-
tea wspiera Baltic Power w przygotowaniu 
dokumentacji przetargowej w zakresie po-
stępowania na projekt i budowę bazy.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic 
Power to wspólne przedsięwzięcie realizo-
wane przez Grupę ORLEN i Northland 
Power. Obszar inwestycji, o łącznej mocy 
do 1,2 GW, zlokalizowany jest ok. 23 km 
na północ od linii brzegowej Morza Bał-
tyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

W Łebie powstanie port serwisowy MFW
W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power! Spółka podpisała umowę na dzierżawę terenu, na którym powstanie baza 
umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych obsługujących około 70 turbin. Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN plano-
wane jest na 2026 rok.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Nie odpowiada również 
za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów 
publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest 
zabronione.
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Namiastkę i skromniejszy charakter, ale 
upamiętnienie tego ważnego faktu jakim jest 
jubileusz lęborskiej szkoły muzycznej miało 
miejsce  w dniu 6.10.2021 r. podczas wydarze-
nia patriotycznego zorganizowanego w Staro-
stwie Powiatowym w Lęborku pn. „Przystanek 
Niepodległa”. Wówczas Członkowie Zarządu 
Powiatu Lęborskiego wręczyli dyrektorowi 
Wojciechowi Siedlikowi prezent, który wzbo-
gacił dźwięki Orkiestry Kameralnej. Był nim 
flet poprzeczny.  Ponadto odbył się koncerty 
chóru, orkiestry i solistów.

W dzień obchodów jubileuszu, tj. 19 maja 
2022 r. wybrzmiały fantastyczne występy 
w wykonaniu kadry, absolwentów i uczniów 
placówki, widzowie odbyli wirtualny spacer po 
szkole, ale również uhonorowali minutą ciszy 

zmarłych pracowników szkoły.
Ponadto wizytator pomorski Jacek Marka-

nicz, przekazał dyrektorowi Siedlikowi „Złoty 
Medal” za Długoletnią Służbę,  nadany przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odczytał  rów-
nież list gratulacyjny od Ministra Kultury prof. 
Piotra Glińskiego. Resortowe odznaczenie Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ho-
norową Odznakę Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej" otrzymał Marcin Warduliński. Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
specjalne dyplomy dla pracowników i nauczy-
cieli. Otrzymali je: Marzanna Banach (sekre-
tarz szkoły), Barbara Górgurewicz (główny 
księgowy), Margarita Grigorian (fortepian), 
Iwona Lipińska (starszy referent), Wiesława 
Majtczak, Mirosław Pawlak (trąbka), Kamila 

Pietrzak (wiolonczela), Grzegorz Piwar (gita-
ra), Ewa Studzińska (klarnet), Bogna Sujkow-
ska (zajęcia teoretyczne), Marcin Warduliński 
(akordeon), Ewa Wysokińska.

Dr Zdzisław Bujanowski, Dyrektor Centrum 
Edukacji Artystycznej, przyznał nagrodę indy-
widulaną II stopnia Bognie Sujkowskiej. Zaś 
Starosta Lęborski, wręczyła za szczególne zasługi 
na rzecz działalności w Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. M Michalskiego w Lęborku  3 
medal. Otrzymali je: Dyrektor Wojciech Siedlik, 
Barbara Gurgurewicz oraz Marcin Warduliński. 
Medal Burmistrza Miasta Lęborka powędrowa-
ły do Pani Magdaleny Kreft oraz Lidii Nycz. Nie 
zabrakło również życzeń i cudownych prezen-
tów od włodarzy gmin, dyrektorów placówek 
oświatowych, rodziców i przyjaciół szkoły.  

70-lecie Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Lęborku

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Michalskiego, po pande-
micznym czasie uniemożliwiającym organizację wydarzenia w roku 2021 zorganizowana została 
uroczysta gala z okazji 70-lecia placówki. 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Cewicach
Gmina Cewice realizuje zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Cewicach”

Dofinansowaną  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwe-
stycji powstaje

sieć wodociągowa rozdzielcza o średnicy Ø 110 mm i  długości około 1090 m, •	
łącząca istniejącą hydrofornię przy ul. Węgrzynowicza z siecią wodociągową na 
ul. Wichrowej, 
sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjna z rur PVC o średnicy 200 mm i długości •	
około 1906 m oraz średnicy 160 mm i długości ok 200 m, 
kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o długości około 14 m i średnicy Dn 63 mm, •	
2 pompownie ścieków. •	

Całkowity koszt robót wynosi 1.645.481,36 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.  

aleję wolNości z ulicą 
Nadmorską poŁączy 
rowerowa droga
przy ulicach Nadmorskiej, stryjewskiego, kellera, Łokiet-
ka oraz przy placu piastowskim trwa duża przebudowa 
układu drogowego dzielnicy. ważnym elementem będzie 
wybudowanie asfaltowej ścieżki rowerowej łączącej 
aleję wolności z ulicą Nadmorską.

W ramach programu rewitalizacji „Lębork Nowy Świat” 
powstaje nowe połączenie ulicy Nadmorskiej przez 
Stryjewskiego, Kellera, Łokietka z Aleją Wolności. 
Budowana jest tam nowa droga, chodniki, ścieżka 
rowerowa, parkingi i oświetlenie. Całość uzupełnią 
nasadzenia zieleni. Aktualnie front robot przeniósł się 
na skrzyżowanie ulicy Łokietka z Placem Piastowskim. 
Wiele dzieje się też przy budynkach na Łokietka gdzie 
powstają wyczekiwane przez mieszkańców utwardzone 
miejsca postojowe.
Projekt obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania 
ulicy Nadmorskiej ze Stryjewskiego i Malczewskiego. 
W rejonie terenu zwanego popularnie „Złotym Ro-
giem” powstanie bezpieczne wyniesione skrzyżowanie 
z doświetlonymi przejściami dla pieszych. Od ulicy 
Stryjewskiego w kierunku ul. Kellera budowana jest 
nowa droga, która przez Kellera biegnąc obok Klubu 
Osiedlowego „Baza” połączy się z ulicą Łokietka. Grun-
townie przebudowana zostanie także ulica Stryjew-
skiego od skrzyżowania z Nadmorską do Bohaterów 
Westerplatte. Ważnym elementem będzie wybudowa-
nie 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 dofinansowaniem 
realizacji Projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja 
obszaru Nowy Świat” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jego łączna wartość to aż 20 mln 467 tys. 
zł w tym 11 mln 423 tys. zł to pozyskana przez Miasto 
Lębork unijna dotacja.

Zamów nekrolog lub kondolencje w naszej gazecie
wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138
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w kębŁowie Nowowiejskim 
jest bezpieczNiej
zakończyła się przebudowa przejścia dla pieszych w miej-
scowości kębłowo Nowowiejskie w gminie Nowa wieś 
lęborska. odbiór inwestycji i przekazanie do użytku odby-
ło się w obecności przedstawicieli powiatu lęborskiego, 
gminy Nowa wieś lęborska oraz wykonawcy.

Przebudowa ob-
jęła odcinek dro-
gi powiatowej nr 
1322G – jezdni na 
odcinku zaledwie 
0,1 km i chodnika 
na długości 0,135 
km. Chociaż 
odcinek jest 
niewielki, to ma 

duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w tej miej-
scowości, przez którą odbywa się ruch kołowy osobowy 
i ciężarowy pomiędzy sąsiadującymi powiatami. Przyjęte 
rozwiązania mają na celu przede wszystkim poprawę 
bezpieczeństwa – zarówno kierowców, jak i pieszych, 
którzy obecnie mogą przekraczać jezdnię w miejscu 
wyposażonym w elementy spowalniające ruch kołowy. 
W odbiorze i oddaniu przejścia do użytku uczestniczyli 
przedstawiciele inwestorów: Powiatu Lęborskiego – 
Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska z wicestarostą 
Edmundem Głombiewskim i Wójt Gminy Nowa Wieś Lę-
borska – Zdzisław Chojnacki, Adrian Wenta – Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku i Michał Korda – 
reprezentant wykonawcy, firmy „Pol-Dróg”. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 256.089,27 zł, przy 
wsparciu w wysokości 159.298,00 zł ze środków krajo-
wych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jury w składzie:
-  Przewodniczący jury: Ryszard Wen-

ta - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oddział w Lęborku

-  Regina Szczupaczyńska - Prezes Sto-
warzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lę-
borku

-  Bożena Siuta - nauczyciel j. kaszub-
skiego w Społecznej Językowej Szkole 
Podstawowej LTO w Lęborku

przyznało następujące miejsca i wy-
różnienia:

Kategoria I - przedszkola
I miejsce: Mikołaj Młyńczyk - Przed-

szkole nr 6 w Lęborku
II miejsce: Mieszko Fugiel - Przed-

szkole nr 6 w Lęborku
III miejsce: Nikola Płotka - Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi w Przerytem

Wyróżnienie: Michalina Moczyńska - 
Przedszkole nr 6 w Lęborku

Wyróżnienie: Zofia Gałka - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie

Wyróżnienie: Nikodem Kreft - Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi w Przerytem

Kategoria II - uczniowie klas 1-3 szko-
ły podstawowej:

I miejsce: Dagmara Lis - Szkoła Pod-
stawowa w Redkowicach

II miejsce: Kornel Kreft - Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
w Przerytem

III miejsce: Bianka Klinkosz - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie

Kategoria III - uczniowie klas 4-6 
szkoły podstawowej:

I miejsce: Mikołaj Jereczek - Szkoła 
Podstawowa w Leśnicach

II miejsce: Hanna Homerda - Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Lęborku

III miejsce: Kacper Kropidłowski - Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Bukowi-
nie

Wyróżnienie: Maja Majewska - Zespół 
Szkół w Garczegorzu

Wyróżnienie: Justyna Florczyk - Szko-
ła Podstawowa w Redkowicach

Kategoria IV - uczniowie klas 7-8 
szkoły podstawowej

I miejsce: Zuzanna Jereczek - Szkoła 
Podstawowa w Leśnicach

II miejsce: Zofia Walkusz - Szkoła 
Podstawowa w Łebuni

III miejsce: Daniel Keller - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie

Wyróżnienie: Zuzanna Jaszczak - 
Szkoła Podstawowa w Leśnicach

Wyróżnienie: Jakub Kubis - Szkoła 
Podstawowa w Szczenurzy

Wyróżnienie: Zofia Brokowska - Ze-

spół Szkół w Łebieniu
Kategoria V - uczniowie szkół ponad-

podstawowych
I miejsce: Agnieszka Leszczyńska  - 

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej 

i Agrobiznesu w Lęborku
II miejsce: Magdalena Studzińska - 

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku

III miejsce: Ewelina Kwidzińska - I Li-

ceum Ogólnokształcące w Lęborku
Laureaci konkursu - zdobywcy I miejsc 

w poszczególnych kategoriach, będą re-
prezentować Powiat Lęborski w finale 
konkursu w Chmielnie.

51. Konkurs Recytatorski Literatury 
Kaszubskiej Rodno Mòwa

17 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku odbyły się eliminacje powiatowe  51. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Rodno Mòwa. 
W eliminacjach wzięło udział 41 uczestników, którzy zostali wytypowani w eliminacjach gminnych w Lęborku, Cewicach, Nowej Wiesi Lęborskiej, Wicku.

Konkurs SUDOKU 
rozstrzygnięty
11 maja 2022r w Urzędzie Miejskim w Lęborku odbył się konkurs 
SUDOKU – popularnej japońskiej gry logicznej. Do konkursu stanęło 
18 uczestników. Pierwsze trzy miejsca zajęły panie.

Naczelna Organizacja Techniczna w Słupsku i Komitet Terenowy NOT 
w Lęborku przy współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku realizują 
projekt w ramach zadań publicznych w sferze obejmującej działalność 
pożytku publicznego pn. "Pasje, sposób na życie" finansowany przez Sa-
morząd Województwa Pomorskiego. W ramach tego projektu w środę 
11 maja 2022r. o godz. 16.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lębor-
ku odbył się konkurs SUDOKU – popularnej japońskiej gry logicznej. 

Do konkursu stanęło 18 uczestników. Każdy z uczestników miał do 
rozwiązania cztery zadania: łatwe, średnie, trudne i bardzo trudne. Naj-
szybciej cztery siatki pól 9x9 poprawnie wypełniła zwyciężczyni konkur-
su Elżbieta Rekowska-Klassa. Drugie miejsce zajęła Sylwia Warias, trzecie 
Aleksandra Kochanowska, czwarte Anna Pająk i piąte Marian Kurzydło.

Uczestnicy i zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.

Koncert muzyki 
filmowo-
musicalowej w Łebie
W sobotni wieczór, 21 maja 2022 roku w Kinie Rybak w Łebie 
z okazji Dnia Matki odbył się koncert muzyki filmowo-musicalowej. 
Wystąpiły w nim dwie artystki.

Sobotni koncert muzyki filmowo-musicalowej był z pewnością 
spotkaniem z kulturą na najwyższym poziomie. W Kinie Rybak 
w Łebie w koncercie zatytuowanym „Od nocy do nocy” wystapiła ar-
tystka Joanna Aleksandrowicz. Przed występem pani Joanny z kolei 
miał miejsce koncert muzyki francuskiej „Les Trois Piaf(s)” w wy-
konaniu Elżbiety Frączek w towarzystwie skrzypiec i akordeonu. 
Wydarzenie zorganizowano z okazji Dnia Matki. Ze sceny zostały 
przekazane również życzenia z tejże okazji od Burmistrza Miasta Łeby 
dla wszystkich Mam.
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pikNik wojskowy
Na placu pokoju
Na placu pokoju w sobotę 21 maja odbył się piknik woj-
skowy promujący zasadniczą służbę wojskową. swoje 
stoiska wystawiły jednostki z lęborka, siemirowic, 
słupska, ustki, redzikowa i gdyni.

Wojskowy Piknik pod hasłem "Wstąp do dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej" odbył się w sobotę 21 
maja br. w wielu miastach Polski również w Lęborku. 
Mimo deszczowej pogody zainteresowanie wojskową 
prezentacją było duże. Oprócz pokazu sprzętu wojsko-
wego i żołnierskiej grochówki na placu działał mobilny 
punkt rekrutacyjny, w którym można było uzyskać 
informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojsko-
wej. Prowadzący odpowiadali na liczne pytania: ile trwa 
służba, kto może do niej przystąpić i na czym polega.
Organizację wydarzenia na Placu Pokoju wsparł samo-
rząd miasta Lęborka. Stoiska wystawione przez jed-
nostki wojskowe z Lęborka, Siemirowic, Słupska, Ustki, 
Redzikowa i Gdyni odwiedzili włodarze miasta.

Piknik patriotyczny „Siła 
Niepodległej” w Charbrowie

W sobotę 21 maja odbył się piknik patriotyczny „Siła Nie-
podległej” w Charbrowie, którego współorganizatorem 
była Gmina Wicko oraz Hufiec ZHP Lębork im. Polskich 
Olimpijczyków.

Celem wydarzenia z udziałem grup re-
konstrukcyjnych i pojazdów militarnych 
było pokazanie skali zrywu narodowego 
w latach 1918-1921, którego wynikiem 
było odrodzenie Państwa Polskiego. Dla 
uczestników pikniku organizatorzy przy-
gotowali także poczęstunek.

W wydarzenie zaangażowały się Histo-
ryczna Grupa Rekonstrukcyjna „Nałęcz” 

oraz Grupa Militarna „Lębork”. Uczestni-
cy mogli skorzystać z przejażdżek woza-
mi  wojskowym, zjeść pyszną grochówkę 
i kiełbaskę oraz posłuchać patriotyczno-
turystycznych piosenek zaprezentowa-
nych przez Grupę Muzycznego Wsparcia.

Piknik dofinansowany został z progra-
mu „Niepodległa” z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
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Od poniedziałku 9 maja br. na drogach powia-
tu lęborskiego można zauważyć większą ilość 
policjantów. To patrole lęborskich funkcjona-
riuszy, którym towarzyszą słuchacze ze słupskiej 
Szkoły Policji. Praktyki młodych policjantów 
odbywają się pod koniec szkolenia podstawo-
wego, gdy słuchacze dysponują wiedzą i umie-
jętnościami niezbędnymi do pełnienia służby. 
Dowódcą każdego z takich patroli jest policjant, 
który zna specyfikę terenu i w odpowiedni spo-
sób potrafi ukierunkować działania niedoświad-
czonych jeszcze funkcjonariuszy.

Słuchacze pełnią służbę w patrolach pieszych 
i zmotoryzowanych, z policjantami służby pa-
trolowo – interwencyjnej, ruchu drogowego 
i dzielnicowymi. Dzięki temu mają okazję po-
znać i doświadczyć specyfiki każdej z tych służb. 
Starsi koledzy uczą ich jak pracować z ręcznym 
miernikiem prędkości, jak wypełniać druk 
mandatu, przeprowadzać kontrolę drogową czy 
interwencję domową.

Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odpra-
wą w lęborskiej komendzie, podczas której pa-
trole otrzymują zadania do realizacji. Na zakoń-
czenie służby policjanci spotykają się ponownie 
w sali odpraw by omówić podjęte interwencje 
i działania.

Takie łączone służby lęborskich policjantów ze 
słuchaczami słupskiej Szkoły Policji planowane 
są z przerwami do połowy lipca br.

Adepci sztuki policyjnej 
na praktykach w Lęborku

Od poniedziałku 9 maja br.  na terenie powiatu lęborskiego trwają praktyki, które odbywają słuchacze 
słupskiej Szkoły Policji. Młodzi adepci sztuki policyjnej, pod okiem swoich doświadczonych kolegów, 
uczą się jak w praktyce wykorzystać zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę.

Na terenie Szkoły Podstawowej 
w Szczenurzy przy Oddziale Przedszkol-
nym został zamontowany bezobsługowy 
park linowy. Zestaw został zakupiony 
w ramach projektu „Przedszkolaki 
Superdzieciaki” - Zwiększenie jakości 
edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
Największą zaletą jest to, że zabawka 
jest bezpieczna. W przeciwieństwie do 
tradycyjnego parku linowego z prze-
szkodami zawieszonymi na wysokości, 
tutaj trapy znajdują się nisko nad ziemią, 
do 50 cm.

Nowa zabawka ogrodowa dla 
przedszkolaków w szczeNurzy
przedszkolaki w szczenurzy mają do dyspozycji nową zabawkę ogrodową - 
bezobsługowy park linowy. zabawa w takim parku linowym jest wspaniała i ... 
bezpieczna.

Radosne święto 
tańca
Dnia 29 kwietnia br. z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Lęborku 
odbył się XI Ogólnopolski Festiwal Tańca. Honorowy patronat nad tym 
wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak oraz 
wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki. 

Festiwal odbywał się w Miejskiej Hali Sportowej i trwał cały dzień, 
od godziny 8.00 rano aż do 20.50. Liczni uczestnicy występowali w 5 
kategoriach tanecznych: hip-hop, freestyle do lat 6 (przedszkolaki), 
taniec współczesny, taniec klasyczny, inscenizacja, inne formy tańca. 
Łączna liczba uczestników około 600 tancerzy!

Lębork reprezentowało Powiatowe Ognisko Artystyczne "Bajaderki 
1, 2 oraz 3", SP nr 8, zespół "Tempo", ART Studio, zespól "FLIC" oraz 
przedszkolaki z przedszkola Nr 9.

To było prawdziwe, radosne święto tańca. 

„Uczę się bezpieczeństwa”
W ramach działań profilaktycznych „Uczę się bezpieczeństwa”, skierowanych do uczniów najmłod-
szych klas szkół podstawowych, lęborscy policjanci spotykają się z „pierwszakami” i rozmawiają z nimi 
o bezpiecznych zachowaniach na drodze oraz podczas letnich wakacji. Mundurowi rozdają też dzieciom 
kamizelki odblaskowe.

Zapewnienie bezpieczeń-
stwa niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego, 
jakimi są piesi, a zwłaszcza 
ci najmłodsi, jest jednym 
z priorytetowych zadań lę-
borskich policjantów. Poza 
licznymi działaniami pre-
wencyjno – kontrolnymi na 
drogach, mundurowi pro-
wadzą spotkania edukacyj-
ne w szkołach.

W minionym tygodniu 
policjantki zajmujące się 
profilaktyką społeczną, 
odwiedziły uczniów SP 
w Garczegorzu, SP nr 8 i nr 
1 w Lęborku. Te spotkania 
wpisały w się ramy stworzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku projektu edukacyjnego pn. 
„Uczę się bezpieczeństwa”, którego celem jest edukacja najmłodszych w zakresie zapobiegania zagrożeniom, 
z jakimi mogą się spotkać na obecnym etapie swojego życia.

Tym razem funkcjonariuszki rozmawiały z dziećmi o bezpieczeństwie w drodze do szkoły, podczas zabaw 
na świeżym powietrzu i prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Policjantki podkreślały 
jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, 
zwłaszcza po zmierzchu poza terenem zabudowanym, zachęcając dzieci do noszenia ich również w mieście 
w miejscach słabo oświetlonych. Nie zabrakło również tematu bezpieczeństwa podczas zbliżających się du-
żymi krokami letnich wakacji.

Wszystkie dzieci otrzymały od policjantek uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kami-
zelki odblaskowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.
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Małgorzata Glinka-Mogentale jest jedną 
z najlepszych polskich siatkarek w histo-
rii. Dwukrotna mistrzyni Europy rozegrała 
286 meczów w biało-czerwonych barwach, 
a w swojej niezwykle bogatej karierze klubo-
wej triumfowała m.in. dwukrotnie w Lidze 
Mistrzyń. Obecnie prowadzi Fundację, reali-
zującą sportowe projekty przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży – Glinka Academy. Miasto 
Lębork ściśle współpracuje z Fundacją przy 
projektach dla dzieci i młodzieży od 2018 
roku. Klubem zrzeszonym w Glinka Acade-
my jest Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 
w Lęborku.

Pani Małgorzata przyjechała do Lęborka 
z pomysłem na ciekawe siatkarskie wyda-
rzenie. 11 czerwca 2022 roku w Lęborku 
odbędzie się Ogólnopolski Turniej Minipiłki 
Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki a pod 
koniec września br. z udziałem 400 zawodni-
ków w Lęborku i Łebie wielki turniej klubów 
zrzeszonych w Fundacji Małgorzaty Glinki.

Warto dodać, że w ramach wieloletniej 
współpracy pomiędzy samorządem Lęborka 
a Glinka Academy i Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Siatkówki w mieście prowadzone są 
zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzie-
ci, Turnieje Siatkówki o Puchar Małgorzaty 
Glinki czy Pikniki Zdrowia. Dzieci i mło-
dzież mogą uczestniczyć w siatkarskich obo-
zach i sportowych wydarzeniach w Polsce 
a trenerzy w konferencjach szkoleniowych.

W spotkaniu burmistrza Lęborka Witolda 
Namyślaka z prezesem Fundacji Małgorzatą 

Glinka-Mogentale uczestniczyli także sekre-
tarz miasta Marian Kurzydło,  dyrektor Glin-
ka Academy Arkadiusz Niefiedowicz, radny 

Marcin Grudziński, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Siatkówki Agnieszka Dawidowska 
i trener SPS-u Marcin Dawidowski.

Na pamiątkę nie pierwszego już pobytu 
w Lęborku siatkarska mistrzyni otrzymała 
maskotkę – lęborskiego lwa.

Mistrzyni Europy w Lęborku
Do lęborskiego Ratusza z wizytą i ciekawą propozycją wydarzenia siatkarskiego zawitała Mistrzyni Europy Małgorzata Glin-
ka-Mogentale.

borowiak czersk – pogoń lębork 0:0
podziałem punktów zakończyła się niedzielna (22.05.2022r.) ligowa potyczka pogoni 
z borowiakiem. relację ze spotkania przygotował janusz pomorski - redaktor serwisu 
www.pogon.lebork.pl.

Drużyna z Czerska świętuje w tym roku jubileusz 100 lat działalności. Mecz na stadionie 
przy ulicy 21 lutego był jednym w wydarzeń „Majówki z Borowiakiem i Gminnego Dnia 
Dziecka”. Na stadionie było dużo festynowych atrakcji dla małych i dużych, a mecz obej-
rzała większa niż zwykle widownia.
Drużyna Pogoni do Czerska pojechała w mocno okrojonym składzie. Kontuzjowani są 
nadal Kozerkiewicz, Raulin, Pawlik i Iwański. Janowicz wyjechał na służbową delegację, 
a Dettlaff pauzował za nadmiar żółtych kartek. Trener Walkusz w meczu dokonał tylko 
jednej zmiany.
Mecz był dość wyrównany bez klarownych sytuacji po obu stronach. Czyste konto 
w bramce zachował Tycjan Smolak. W tej trudnej sytuacji wyjazdowy punkt jest bardzo 
cenny. Dzięki niemu Pogoń przesunęła się w tabeli o dwa oczka wyżej na 12. pozycję.
„Cieszę się z wyniku bo przy tych problemach co mamy każdy punkt na wyjeździe jest 
cenny – mówił po spotkaniu trener Pogoni Waldemar Walkusz. – Przebieg meczu był 
wyrównany, bez wielu dogodnych sytuacji z jednej i z drugiej strony. Były fragmenty gry 
gdy przeważał Borowiak, później przeważaliśmy my.”


