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W ramach realizowanego projektu zakoń-
czyły się prace przy budowie pierwszego, klu-
czowego elementu kanalizacji deszczowej przy 
ulicy Puławskiego. W przyszłości do wybu-
dowanej infrastruktury podłączona zostanie 
kanalizacja deszczowa z przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową rejonu ulic Gajowej, 
Polnej, Chabrowej czy Osiedla na Stoku.

Elementem nowego systemu odprowadza-
nia wód opadowych było włączenie do niego 
awaryjnego kanału przelewowego ze stawu 
„Morskie Oko” oraz umocnienie brzegu sta-
wu sprzyjającego rekreacji i wypoczynku nad 
wodą. Koszt wszystkich prac wyniósł 261.744 
złotych, z czego 50% stanowiła dotacja z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
w wysokości 130.872 zł.

Rejon ulicy Pułaskiego charakteryzuje się 
dużymi różnicami wysokościowymi, co pod-
czas ulewnych opadów powoduje problemy 
ze spływem i odprowadzaniem wód opado-
wych prowadzących do rozmywania skarp, 
lokalnych podtopień i niszczenia infrastruk-
tury oraz elementów zagospodarowania tere-
nu. Jednocześnie obszar ten jest rozwojowy 
i przeznaczony pod zabudowę jednorodzin-
ną, wielorodzinną i usługową. Nowa instala-
cja odprowadzania wód opadowych zgodnie 
z przepisami zawiera system podczyszczania 
i usuwania substancji szkodliwych dla środo-
wiska składających się osadnika i separatorów 
substancji ropopochodnych. Główne jej ele-
menty znajdują się na dole ulicy Pułaskiego. 
Równolegle z budową kanalizacji deszczowej 

przepompownie ścieków sanitarnych wybu-
dowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji.

W ramach inwestycji zmieniło się również 
otoczenie stawu. Od strony ulicy Lipowej 
zniwelowano fragment terenu, wbito modrze-
wiowe pale i wypełniono go żwirową podsyp-
ką. Naturalny podest przy brzegu pozwoli na 
jeszcze pełniejsze korzystanie z wypoczynku 
i walorów przyrodniczych bez naruszania ist-
niejącej zieleni czy brzegu stawu. Szczególnie 
przydatny będzie dla wędkarzy.

Staw „Morskie Oko” jest zarządzany przez 
miejscowe koło Polskiego Związku Wędkar-
skiego – koło Komendy Powiatowej Policji 
Lębork. Organizowane są tu festyny i zawody 
wędkarskie.

Odmienione lęborskie 
Morskie Oko

W okolicach ulicy Pułaskiego, Lipowej i stawu „Morskie Oko” zakończyły się prace przy budowie 
pierwszego, kluczowego elementu kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji zmieniło się rów-
nież otoczenie stawu, jako miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkańców.
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Piknik dla dzieci na 
odnowionym Podwórku 
integracyjnym
4 czerwca br. w rewitalizowanym obszarze przy ulicy 
Stryjewskiego 31 odbył się piknik z okazji dnia dziec-
ka. Streetworkerzy, przy wsparciu gminny miasto 
lębork przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców okolicy. 

W tym dniu dla wszystkich chętnych dzieci przygoto-
wany został piknik z atrakcjami. Wydarzenie trwało od 
godz. 10.00 do późnych godzin wieczornych.
Wstęp na imprezę był wolny i mogły się do niej przyłączyć 
wszystkie dzieci z okolicy. Piknik cieszył się dużym zainte-
resowaniem, wzięły w nim udział zarówno dzieci z terenu 
objętego rewitalizacją, jak i innych rejonów Lęborka.
Były liczne atrakcje dla dzieci i ich opiekunów: dmucha-
niec ze zjeżdżalnią, gry i zabawy, gra terenowa "Poszu-
kiwacz skarbów", wata cukrowa, popcorn oraz słodycze, 
napoje, muzyka i świetna zabawa. Na zakończenie zor-
ganizowano ognisko z kiełbaskami, przy którym można 
było pośpiewać karaoke lub potańczyć just dance.
Działanie zrealizowano ramach projektu pt. Ożywiony 
Lębork “NOWY ŚWIAT”- usługi społeczne dla mieszkań-
ców obszaru rewitalizacji współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
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W rywalizacji na szczeblu powiatowym 
wzięło udział dziewięć drużyn, w skład 
każdej weszło 10. młodych strażaków. Po-
wiatowe Zawody MDP mają wieloletnią 
tradycję i zawsze cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Każda drużyna chciała 
zaprezentować się jak najlepiej, a zawod-
nicy musieli poradzić sobie z trudnościa-
mi sztafety pożarniczej oraz wieloma za-
daniami sprawnościowymi i bojowymi.

W tym roku zawody odbyły się na bo-
isku przy szkole podstawowej w Łebieniu. 
Przybyli włodarze gmin oraz przedstawi-
ciele Powiatu. Kibicowali mieszkańcy, ro-
dziny i przyjaciele młodych strażaków.

Poniżej klasyfikacja generalna:
Kategoria Dziewcząt: 

 I miejsce OSP Wicko•	
 II miejsce OSP Cewice•	
 III miejsce OSP Redkowice•	

Kategoria Chłopców: 
 I miejsce OSP Wicko •	
 II miejsce OSP Chocielewko•	
 III miejsce OSP Strzeszewo•	
 IV miejsce OSP Cewice •	
 V miejsce OSP Łebieniec•	
 VI miejsce OSP Pogorszewo•	

Powiatowe 
Zawody MDP

Młodzi strażacy z drużyn pożarniczych w sobotę 11 czerwca rywalizowali w powiatowych zawodach 
w Łebieniu. Uczestnikom kibicowały nie tylko rodziny i przyjaciele, ale także włodarze gmin i przedstawi-
ciele Powiatu Lęborskiego.

Czarna trasa to 14-kilometrowy odcinek pod nazwą 
„Miejsca Pamięci Historycznej” w Krępie Kaszubskiej. 
Najszybciej wśród mężczyzn na mecie zameldował 
się Damian Banasiak (Lęborskie Lwy, 1:43:01). Dru-
gie miejsce zajął Andrzej Kąkol (Kreativsport Lębork 
1:44:01),  a trzecie Krzysztof Hrycyk (1:46:26). Wśród 
kobiet bezkonkurencyjna okazała się Wiktoria Naczk 
(Polipack Team Gwe, 1:46:26). Na drugim miejscu upla-
sowała się Danuta Gajewska (Łeba, 1:51:31), a na trzecim 
Iwona Górska (1:53:31). 
We wręczaniu trofeów zwycięzcom uczestniczył wice-
starosta Edmund Głombiewski, wójt Gminy Nowa Wieś 
Lęborska Zdzisław Chojnacki wraz z zastępczynią – Mo-
niką Włusek i przedstawicielami radnych gminy. Medale 
i pamiątkowe dyplomy i drobne upominki otrzymali 
wszyscy uczestnicy Grand Prix. 
Sportowym atrakcjom towarzyszyły przyjemności dla 
podniebienia. Kiełbaskami i świetnymi goframi czę-
stowały wszystkich panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Krępie Kaszubskiej.

grand Prix czarnej traSy
amatorzy nordic walking spotkali się w miniony 
weekend w krępie kaszubskiej. w iście piknikowej 
atmosferze zmierzyli się z trudami czarnej trasy. Po 
zmaganiach wterenie smakołykami częstowały panie 
z koła gospodyń wiejskich.
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komisja europejska zatwierdzi-
ła krajowy Plan odbudowy, czy 
to dobra wiadomość?

Zanim odpowiem, to ważne przy-
pomnienie. Po pierwsze zatwier-
dzenie planu nie oznacza wypłaty 
pieniędzy, których uruchomienie 
obwarowane jest realizacją tzw. 
kamieni milowych, a więc przywró-
ceniem praworządności w Polsce. 
Po drugie środki, które napędzają 
już teraz gospodarki krajów UE, 
w Polsce zostaną uruchomione 
z dużym opóźnieniem i będziemy 
mieli mniej czasu na ich wydanie, 
co na pewno wpłynie negatywnie 
na efektywność projektów. Nale-
ży również wspomnieć, że Polska 
już utraciła możliwość uzyskania 
zaliczki 4 mld Euro, o którą można 
było się ubiegać w 2021 r. Konflikt 
rządu Zjednoczonej Prawicy z UE 
naprawdę dużo nas kosztował, bo 
musimy do powyższego rachun-
ku doliczyć niemal miliard złotych 
kary nałożonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

wróćmy zatem do pytania: 
czy takim razie to dobra wido-
mość?

Oczywiście, że tak i trzeba się 
cieszyć z tego, że Komisja Euro-
pejska chce odblokowa

 te środki, bo - parafrazując byłą 
premier - te pieniądze się Polkom 
i Polakom należą. Niezrozumiały 
jest natomiast upór rządu w tej 
sprawie, bo 36 mld Euro na rozwój 
to niebagatelna kwota dla kraju, 
który zmaga się z poważnym kry-
zysem. Są to przede wszystkim 
pieniądze dla przedsiębiorców, 
których możliwości inwestycyj-
ne zostały mocno ograniczone 
przez kryzys i drenujący finanse 
firm tzw. Polski Ład. To również 
niebagatelne pieniądze dla samo-
rządów, które zmagają się z po-
ważnym ubytkiem w dochodach. 
Przypomnę, że nasza prognoza 
przewiduje, że Polski Ład pozbawi 
tylko pomorskie samorządy około 
2 miliardów dochodów rocznie. 
Z drugiej strony inflacja i rosnące 
koszty energii i usług powodują, 
że wyraźnie zahamowały inwe-
stycje w samorządach, a niektóre 
mają problem ze sfinansowaniem 
zadań własnych.

Przecież rząd uruchomił spe-
cjalny program skierowany do 
samorządów.

Owszem, ale podkreślmy dobit-
nie – rząd najpierw ubezwłasno-

wolnił samorządy zabierając im 
pieniądze z dochodów własnych 
(którymi mogły rozporządzać 
zgodnie z lokalnymi priorytetami), 
a teraz rozdaje środki „znaczone”, 
w dodatku zaciągnięte na kredyt. 
W przypadku naszego regionu 
ubytek obliczany na ponad 2 mi-
liardy złotych zrekompensowano 
pieniędzmi z kredytu w kwocie 
1,5 miliarda złotych. W innych re-
gionach jest podobnie. Co gorsza 
wiele samorządów po pierwszej 
edycji konkursu ogłosiło prze-
targi, w których proponowane 
dziś ceny są znacznie wyższe od 
szacowanych. Te samorządy mają 
teraz problem z zabezpieczeniem 
wkładu, bo nie posiadają wystar-
czających środków własnych. 
Koło ratunkowe rzucone przez 
rząd może dla wielu okazać się 
kołem z betonu. 

to znaczy, że program który 
ma umożliwiać samorządom 
inwestowanie nie spełnia tego 
zadania?

Dużo bardziej proinwestycyjnie 
zadziałałoby nie zabieranie do-
chodów samorządom  niż tworze-
nie kredytowanych programów, 
których zasady powodują wzrost 
kosztów inwestycji. Zresztą nie 
jest to pierwszy nieudany pro-
gram rządowy mający „pobudzić 
gospodarkę” (wszyscy znamy 
chociażby Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych). Tymczasem 
mamy spadek inwestycji w relacji 
do PKB (16,6% w 2021 – W 2015 
r. było to 20,1%) i to w momencie 
kiedy średnia unijna rośnie. Zda-
je się więc, że osławione rządo-
we programy nie działają. Więcej 
- cała polityka rządu prowadzi 
nas do coraz głębszego kryzysu, 
a skończyć może się recesją. 

rząd za kryzys obwinia wojnę 
i covid.

Bądźmy poważni. Oczywiście 
za część efektu inflacyjnego od-
powiada tocząca się wojna, ale 
rosnącą dynamicznie inflację 
mieliśmy już na przełomie 2019 
i 2020 roku, czyli przed pande-
mią. A jej przyczyną były wydatki 
i zła polityka makroekonomiczna 
rządu. Kolejne kryzysy tylko infla-
cję wzmocniły, a obecnie jest ona 
tak wysoka, że w całości pożera 
podwyżki pensji, zaś różnica po-
między pensją nominalną i realną 
rośnie. Polskie społeczeństwo 
ubożeje i nie zmienią tego kolej-

ne dodruki pieniędzy i „dosypy-
wanie” ich w różne miejsca. Co 
gorsza lawinowo rośnie dług pań-
stwa, który spłacać będą kolejne 
pokolenia. 

jest aż tak źle?
Niestety, dzisiaj wszyscy płaci-

my rachunek za rządy PiS. Płacą 
go szpitale w coraz wyższych 
kosztach funkcjonowania, samo-
rządy borykające się z realizacją 
własnych zadań, wyśmiewani 
przez rząd przedsiębiorcy w co-
raz wyższych obciążeniach fiskal-
nych, kredytobiorcy w wyższych 
ratach za zakup wymarzonego 
mieszkania, czy młode małżeń-
stwa chcące kupić mieszkanie, 
które nie mogą tego zrobić ze 
względu na drastyczną obniż-
kę zdolności kredytowej. Płacą 
wszyscy i na każdym kroku. 

nie ma na to jakiejś recepty?
Zdaniem ekonomistów jest kilka. 

Jedną z nich jest polepszenie re-
lacji w UE oraz odmrożenie środ-
ków unijnych, o którym rozma-
wialiśmy na początku, a co może 
stanowić osłonę dla rosnących 
kosztów realizowanych inwesty-
cji. Nie tylko KPO, ale uruchomie-
nie pieniędzy w ramach nowego 
budżetu z pewnością da silny 
impuls inwestycyjny i rozwojowy. 
Jest to tym bardziej ważne, że 
Unia kładzie nacisk na inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz 
jej oszczędzanie, czy ekologiczny 
transport publiczny. Ma to nieba-
gatelne znaczenie nie tylko dla 
naszego środowiska naturalnego 
ale również jest ważne w obliczu 
toczącej się wojny i wyzwań ener-
getycznych z tym związanych. 
Potrzebujemy również stabilne-
go i przewidywalnego systemu 
podatkowego oraz wiarygodnej 
polityki makroekonomicznej, za-
równo fiskalnej jak i pieniężnej. 
Dzisiaj Prezes NBP, jednej z naj-
ważniejszych instytucji Państwa 
Polskiego jest obiektem kpin 
i osobą niewiarygodną, a przepi-
sy podatkowe zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Wybór Adama 
Glapińskiego na drugą kadencję 
nie jest niestety dobrym progno-
stykiem na przyszłość.

rząd jednak zapowiada kolejne 
programy socjalne…

To zdaje się jest jedyna oferta 
tego rządu, która niestety przy-
nosi mieszkańcom coraz mniejsze 

korzyści. Przy tak dużej inflacji 
kolejne transfery finansowe mają 
coraz mniejsze znaczenie, bo nie 
rozwiązują źródła problemu, któ-
rym jest drożyzna. Można powie-
dzieć, że rząd chce zasypywać 
problem coraz większą ilością, 
coraz mniej wartego pieniądza. 
To prosta droga do hiperinfla-
cji, którą mieliśmy w latach 90. 
ubiegłego wieku. Warto również 
pamiętać, że w ostatecznym ra-
chunku najwięcej na inflacji za-
wsze tracą grupy najsłabsze, te 
które rząd rzekomo chce chronić. 
Właściwie trudno znaleźć obszar 
naszego państwa, który ten rząd 
uporządkował.

to znaczy?
Narastają nierozwiązane pro-

blemy w obszarze bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rząd nie 
dość, że zahamował rozwój zie-
lonej energii, to doprowadził do 
gigantycznego marnotrawstwa 
przy budowie bloku energetycz-
nego w Ostrołęce – bezpowrotnie 
utracono 1,3 mld złotych. Rząd 
sprzedaje majątek niezwykle do-
chodowej Grupy Lotos, w dodat-
ku za małe pieniądze i w momen-
cie, kiedy w Ukrainie trwa wojna, 
co wydaje się wprost działaniem 
antypolskim. Narastają problemy 

w służbie zdrowia, psychiatria 
a w szczególności dziecięca leży 
na łopatkach i nawet nasze wysił-
ki mogą okazać się niewystarcza-
jące w obliczu kryzysu i bierności 
rządu. Mamy do czynienia z kry-
zysem demograficznym i tylko 
cztery polskie województwa, 
w tym pomorskie, się nie wylud-
niają. O polskim systemie eduka-
cji, kondycji zawodu nauczyciela 
nie ma nawet co wspominać, bo 
razem z ministrem edukacji tkwi-
my w XIX wieku.

dosyć ponura konstatacja…
Ale prawdziwa. Nie jest jednak 

tak, że sytuacja jest bez wyjścia. 
Dzisiaj Polska nie jest odporna 
na kryzysy, a trudno nie odnieść 
wrażenia, że obecny rząd do tych 
globalnych dorzuca własne – cho-
ciażby nikomu niepotrzebny kry-
zys w relacjach z Unią Europej-
ską. W wielu obszarach państwo 
polskie potrzebuje uporządkowa-
nia i impulsów rozwojowych. Po-
trzebuje tego i Polska powiatowa 
i metropolia. Trzeba dać nadzieję 
na to, że Polska może być nowo-
czesnym, demokratycznym pań-
stwem, w którym dbamy o śro-
dowisko naturalne i dostrzegamy 
wszystkich obywateli, w szcze-
gólności tych wykluczonych.
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Krajowy Plan Odbudowy, czyli rząd rzuca 
koło ratunkowe. Z betonu.

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.



www.gle24.plŚroda, 15 czerwca 2022 5

Z problemem pozosta-
wianych gdzie popadnie 
hulajnóg boryka się wiele 
miast, również Łeba. Dlatego 
urzędnicy informują, jak 
teraz sprawa ta będzie roz-
wiązana w ich mieście.
W maju ubiegłego roku we-
szły w życie nowe przepisy 
ruchu drogowego regulujące 
status prawny urządzeń 
napędzanych elektrycz-
nie oraz siłą mięśni, w tym 

hulajnóg elektrycznych. Ustawa wprowadziła obowią-
zek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku 
w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku 
takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku 
będzie dopuszczalne tylko przy jednoczesnym spełnieniu 
następujących warunków:
• hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej 
krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
• hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi 
chodnika;
• szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych 
jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
Hulajnogi, które zostaną pozostawione niezgodnie 
z przepisami będą usuwane z miejsc publicznych i trans-
portowane na parking strzeżony pozostający w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego w Lęborku – informuje UM Łeby.

Porblem z hulajnogami 
w Łebie
miasto Łeba, jeszcze przed największym najazdem 
turystów chce uporządkować sprawę hulajnóg 
w mieście - chodzi o ich pozostawianie przez 
użytkowników gdzie popadnie. miasto przypomina 
zasady obowiązujące z wprowadzenia nowych 
przepisów ruchu drogowego oraz informuje 
o postępowaniu w przypadku niestosowania się do nich.

W Białogardzie 
powstanie stacja 
uzdatniania wody
Gmina Wicko będzie realizowała projekt budowy stacji uzdatniania 
wody wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Białogarda. Koszt 
inwestycji zostanie pokryty z dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych Polski Ład.

Gmina Wicko otrzymała  w dru-
gim rozdaniu rekordowe dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych Polski Ład. Jego 
wysokość wyniesie 9.348.500,00 zł. 
Jednym z celów, na które Gmina 
przeznaczy otrzymane środki jest 
zadanie pn. „Budowa stacji uzdat-
niania wody wraz z siecią kanaliza-
cyjną w miejscowości Białogarda”.

Realizacja przedmiotowej inwe-
stycji obejmuje budowę sieci wo-
dociągowej, likwidację istniejącego 
układu technologicznego uzdatnia-
nia wody wraz z rozbiórką istnie-
jącego budynku, budowę budynku 
uzdatniania wody wraz z węzłem 
technologicznym, budowę zbiorni-

ka retencyjnego wody oraz zagospodarowanie terenu. Planowany koszt 
powyższego przedsięwzięcia wynosi 1,5 mln zł.

W ramach otrzymanego rządowego dofinansowania będą również re-
alizowane dwie inne inwestycje:

- budowa świetlicy w Charbrowie oraz modernizacja infrastruktury to-
warzyszącej,

- przebudowa dróg w miejscowościach Szczenurze, Nieznachowo, Gęś, 
Dymnica, Wrzeście oraz Nowęcin.

Jacek Pałkiewicz – znany w Polsce i za granicą 
dziennikarz, podróżnik, eksplorator, odkrywca 
źródeł Amazonki, znawca osobliwości zanika-
jących egzotycznych kultur oraz twórca szkoły 
przetrwania – był honorowym gościem i otwo-
rzył muzeum swego imienia w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej „Azymut” w Mostach, któ-
rej jest patronem.

Szkoła w Mostach od 3 lat nosi imię słynnego 
podróżnika. Umiłowanie do tradycji podróż-
niczych i eksploratorskich oraz swego rodzaju 
inspirację, placówka zawdzięcza tradycji dzia-
łającej od 32 lat 33. Alternatywnej Drużynie 
Starszoharcerskiej „Wapniaki” im. Szkoły Prze-
trwania i Przygody Survival Jacka Pałkiewicza, 
której przedstawiciel – Dariusz Groszewski był 
również obecny podczas wydarzenia.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu, miasta i gminy. Po-
wiat reprezentował Wicestarosta Lęborski Ed-
mund Głombiewski, miasto Lębork – burmistrz 
Witold Namyślak, a Gminę Nowa Wieś Lębor-

ska – wójt Zdzisław Chojnacki. Byli także rodzi-
ce no i ci najważniejsi, dla których to wszystko 
się dzieje - uczniowie szkoły.

„Bądźcie zawsze o krok przed innymi” – to 
przypomniane przez dyrektorkę słowa, któ-
re wypowiedział J. Pałkiewicz w dniu nada-
nia szkole jego imienia. – Jacek Pałkiewicz to 
człowiek, który jest autorytetem dla młodzieży 
w tych trudnych i niebezpiecznych czasach – 
powiedziała dyrektor szkoły Karolina Skorb-
Kustusz – Dziś mamy zaszczyt otworzyć w mu-
rach naszej szkoły muzeum jego imienia, które 
będzie służyło nie tylko szkolnej młodzieży, ale 
całej lokalnej społeczności.

O sposobach na osiągnięcie czegoś ważnego 
w życiu mówił sam patron szkoły:

„Nie wystarczy przeczytać mądry poradnik, 
by „być o krok przed innymi” – mówił do mło-
dzieży J. Pałkiewicz – Nie da wam tego spędza-
nie czasu przed telefonem, ale zgłębianie wiedzy 
i wysiłek, bo sukces mierzy się miarą wylanego 
potu. Mierzcie wyżej, niż wydaje się wam, że 

możecie osiągnąć, przekraczajcie granice i prze-
szkody, które wydają się nieosiągalne – to jest 
recepta, by wyróżniać się z tłumu. Próbujcie 
i nie szczędźcie wysiłków, bo nic w życiu nie 
przychodzi samo, nic nie ma za darmo.”

Z okazji otwarcia muzeum Szkoła ogłosiła 
konkurs plastyczny „Miejsca, które odwiedził 
Jacek Pałkiewicz” - laureaci otrzymali nagrody, 
które wręczył sam patron.

Osobistą historią fascynacji postacią podróż-
nika, historią spotkań z Jackiem Pałkiewiczem 
i survivalowymi działaniami harcerzy podzielił 
się Dariusz Groszewski z harcerskich „Wapnia-
ków”, prezentując prowadzoną od 32 lat kronikę 
poświęconą patronowi drużyny. 

Przecięciu wstęgi i otwarciu muzeum towarzy-
szyły rozmowy patrona z gośćmi i młodzieżą. 
Po zakończeniu oficjalnej części w holu szkoły 
można było zaopatrzyć się w książki Jacka Pał-
kiewicza z osobistą dedykacją autora. Otwarcie 
muzeum zbiegło się z niedawną 80 rocznicą 
urodzin podróżnika. 

Szkoła w Mostach 
otworzyła muzeum 
swojego patrona

We wtorek, 7 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Azymut” w Mostach odbyło się nieco-
dzienne wydarzenie - otwarto muzeum patrona Szkoły. Najważniejszym gościem był sam patron 
Jacek Pałkiewicz.

Zamów nekrolog lub kondolencje w naszej gazecie
wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138
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lęborczanin wybrany 
do Parlamentu 
mŁodych rP
Przewodniczący młodzieżowej rady miasta lęborka 
- jan Pasko-Porys został wybrany na parlamentarzy-
stę w V kadencji Parlamentu młodych rzeczypospo-
litej Polskiej.

Do tegorocznej edycji, na około 100 miejsc, kandydo-
wało aż 512 osób z całej Polski.
Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej będzie 
miał możliwość spotkać się już piąty rok, by dysku-
tować o najważniejszych problemach i wyzwaniach 
stojących przed Polską i światem oraz wypracowywać 
propozycje rozwiązań w drodze podejmowanych przez 
Parlamentarzystki i Parlamentarzystów uchwał.
Parlamentarzyści będą obradować niemal tak samo 
jak prawdziwy Parlament. Kluby i koła parlamentarne 
już zostały utworzone. Młodzi będą tworzyć komisje, 
wybierać przewodniczących. Już wybrali marszałków 
V kadencji, a pierwsze uchwały są w przygotowaniu 
i trafią pod obrady komisji.
W bieżącej kadencji Parlamentu planowane są trzy nie-
zależne posiedzenia parlamentu, na trzy różne tematy, 
odbędą się one jesienią w Senacie RP.
TEMATY OBRAD PMRP 2022:
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i nowy ład 
globalny w związku z wojną w Ukrainie.
Czy my, młodzi, potrafimy ze sobą rozmawiać? Przy-
szłość debaty publicznej pod naszymi rządami.
2022 – Europejski Rok Młodzieży. Jak uczynić mło-
dzież Unii Europejskiej realnie decyzyjną? 

Zgłoszenia na KMZB przyczyną 
eliminacji z ruchu piratów drogowych

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to skuteczna aplikacja, dzięki której 
każdy może przekazać Policji informacje o zagrożeniach występujących w miej-
scu swojego zamieszkania. 

Wszystkie sygnały o niebezpie-
czeństwie są przez mundurowych 
weryfikowane. Zgłoszenia w po-
wiecie lęborskim, w tym roku, 
najczęściej dotyczą przekraczania 
dozwolonej prędkości. Najwięcej 
zgłoszeń naniesionych na mapę po-
wiatu lęborskiego od początku tego 
roku dotyczyło przekraczania do-
zwolonej prędkości, głównie w te-
renie zabudowanym. Każdą taką 

informację policjanci potraktowali 
bardzo poważnie i we wskazanych 
miejscach, gdzie potwierdzili za-
grożenie, przeprowadzili szereg 
kontroli drogowych. W efekcie wy-
eliminowali w z ruchu drogowego 
29 kierujących pojazdami, którzy 
w miejscu ograniczenia prędkości 
do 50 km/h, jechali z prędkością 
przekraczającą 100 km/h. Wszyscy 
kierowcy stracili prawo jazdy na 

trzy miesiące. Zgodnie z nowym ta-
ryfikatorem ukarani też zostali wy-
sokimi mandatami, wynoszącymi 
co najmniej 1500 zł.

Policja przypomina, że nadmier-
na prędkość jest jedną z głównych 
przyczyn tragicznych w skutkach 
wypadków. Dlatego wszystkim oso-
bom, którym nie jest obojętne bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, 
dziękują za sygnały.



www.gle24.plŚroda, 15 czerwca 2022 7

Mieszkaniec gminy Cewice zdobył 1 miejsce w ka-
tegorii do 100kg MPF w rywalizacji służb munduro-
wych oraz 1 miejsce w kategorii OPEN bez podziału 
na kategorie wagowe, dla najsilniejszego zawodnika 
służb mundurowych, reprezentując 44 Bazę Lotnic-
twa Morskiego w Siemirowicach.

Jako reprezentant Klubu Tytan Team w kategorii 
OPEN do 100kg pan Aleksander zdobył 2 miejsce! 
Tym samym potwierdził wysoką formę, którą ostat-
nio zaprezentował podczas Mistrzostw Europy. Po 
ogłoszeniu wyników zawodnik z Cewic podziękował 

za wsparcie marce Octagon, Gminie Cewice oraz 
firmie Usługi Stolarskie Marcin Keller z Cewic. 

To miłe uczucie stanąć na najwyższym podium 
i usłyszeć od spikera Eligiusza Ligo Grotha „Alek-
sander Kita z Cewic!” - powiedział nasz Mistrz.

Zawody odbyły się w Hali Sportowej OSIR w Sie-
dlcach, w dniach 25.05-26.05.2022r. Organizato-
rem wydarzenia był Polish Bodybuilding Fitness 
Powerlifting Federation & XPC Poland oraz Artur 
Kozłowski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukces mieszkańca 
Cewic podczas 
Mistrzostw Polski

Mieszkaniec gm. Cewice Aleksander Kita powrócił z trzema medalami z Mi-
strzostw Polski Powerlifting XPC, które w dniach 25.05-26.05.2022r odbyły 
się w Siedlcach.

Rajd Szlakiem Jana Kiśluka
Czerwony szlak turystyczny z Wilkowa Nowowiejskiego do Obliwic będzie nosił imię Jana Kiśluka. Nadanie 
imienia odbędzie się 18 czerwca i będzie połączone z pieszym rajdem po szlaku oraz piknikiem nad Łabę-
dzim Stawem w Obliwicach.

Czerwony szlak turystyczny po-
wstał w ramach projektu "Łabędzi 
Staw na skrzyżowaniu turystycznych 
szlaków". Od samego początku ideę 
znakowania tej pięknie położonej 
trasy wspierał śp. Jan Kiśluk, który 
osobiście znakował trasę i otwierał 
szlak jako przewodnik. 

Uroczystość nadania imienia od-
będzie się 18 czerwca i połączona 

będzie z pieszym rajdem po szlaku 
oraz piknikiem nad Łabędzim Sta-
wem w Obliwicach.

Program wydarzenia:
9:15 zbiórka przy Dworcu PKS •	
w Lęborku;
9:30 wyjazd autokaru (przejazd •	
10 zł);
10:00 odsłonięcie tablicy i start •	
rajdu (Wilkowo Nowowiejskie);

11:00 piknik z poczęstunkiem nad •	
„Łabędzim Stawem” (Obliwice).
Wydarzenie organizują: Stowarzy-

szenie "Obliwice i Okolice", Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi 
Lęborskiej, Lot Ziemia Lęborska-
Łeba, Regionalny Oddział PTTK 
w Słupsku, PTTK KAHEL Lębork, 
Fundacja Ekologiczno-Sportowa 
im. Tomasza Hopfera.

Pokaz gimnaStyki artyStycznej 
w lęborku
w sobotę, 28 maja w miejskiej hali Sportowej w lęborku odbył się pierwszy pokaz 
gimnastyki artystycznej. we wspólnym projekcie sportowym „w podziękowaniu dla lę-
borczan” zaprezentowały się zawodniczki z dziecięcego klubu Sportowego gimnastyki 
artystycznej "Priz" z zaporoża w ukrainie oraz lęborskiego Studia tańca "Flic".

Pokaz był podziękowaniem ze strony 
przedstawicieli ukraińskiego klubu za 
gościnność w naszym mieście.
Widzowie, którzy przybyli do hali entu-
zjastycznie oklaskiwali ukraińskie gimna-
styczki, które mimo bardzo młodego wieku, 
wielokrotnie już prezentowały się na arenie 
międzynarodowej. Bardzo dobrze odebrany 
został przez publiczność występ Studia 
Tańca „Flic”, przygotowany przez Gosię 
Bielecką.
Ostatnim punktem pokazu był występ 

absolutnej gwiazdy ukraińskiej gimnastyki 
artystycznej - Ewy Meleszczuk, mistrzyni 
Uniwersjady, Ukrainy, finalistki mistrzostw 
świata i Europy oraz Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2020.
Po zakończeniu pokazu wszyscy uczest-
nicy otrzymali z rąk burmistrza miasta 
Lęborka Witolda Namyślaka drobne 
upominki, sam burmistrz zaś otrzymał od 
uczestniczki ostatnich Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2020 - Ewy Meleszczuk pamiątkowy 
medal.

Wiedza o zamkach gotyckich
W dniu 6 czerwca br. w Muzeum w Ostródzie odbył się finał 20 edycji Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich 
w kategorii szkół podstawowych organizowanego przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. 
Lębork reprezentowało dwoje uczniów – jeden z nich zajął 2. miejsce. 

Na finał na zamku krzyżackim w Ostródzie 
przyjechali laureaci pierwszego i drugiego miej-
sca, wyłonieni w  etapie gminnym. Etap ten prze-
prowadzony został na terenie 14 gmin należących 
do Stowarzyszenia „Polskie zamki gotyckie”.

Lębork reprezentowało dwoje uczniów – zwy-
cięzców etapu gminnego, który przeprowadzony 
został pod koniec kwietnia br. przez lęborskie  
Muzeum - Bartosz Surowiecki, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 (op. Marzena Kurzydło) oraz 
Amelia Duda, uczennica Szkoły Podstawowej nr 
8 (op. Teresa Babul).

Uczestników finału Konkursu powitali Dyrektor 
Muzeum w Ostródzie dr Adam Marzewski oraz 

Izabela Narożniak-Jakubowska ze Stowarzyszenia 
gmin „Polskie zamki gotyckie”. Uczestnicy mieli 
godzinę na rozwiązanie testu. Laureaci otrzymali 
piękne nagrody: 2 teleskopy oraz 3 lornetki ufun-
dowane przez Fundację PZU. 
Laureatami finału konkursu zostali:

I miejsce – Adrianna Truty - SP Nr 1 Sztum•	
II miejsce – Bartosz Surowiecki - SP Nr 1 Lębork•	
III miejsce – Łukasz Kwaśny - SP Nr 19 Olsz-•	
tyn
IV miejsce – Mateusz Deszczyński - SP Nr 4 •	
Kętrzyn
V miejsce – Weronika Szumowska - SP Nr 1 •	
Sztum
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W etapie rozgrywek grupowych Pogoń trafiła 
do grupy A, w której rywalizowała z drużyna-
mi Jantarka Swarzewo, Salosu Rumia, Stolemu 
Gniewino i Zatoki Puck. Młoda Pogoń spisała 
się rewelacyjnie. Wygrała wszystkie spotkania 
i z bilansem bramkowym 21:2 z 1. miejsca 
awansowała do finału! Wyniki grupowe: Jan-
tarek – Pogoń 0:7, Pogoń – Salos 6:2, Pogoń – 
Zatoka 6:0, Pogoń – Stolem 3:0. 

W finale drużyna, na co dzień prowadzo-
na przez trenera Sebastiana Brzozowskiego, 
uległa minimalnie Błękitnym Wejherowo 1:2. 
W przekroju całego turnieju chłopcy zagrali 
z wielkim zaangażowaniem świetne zawody. 

Statuetkę najlepszego bramkarza odebrał 
zawodnik Pogoni Bartek Czaja. Organizato-
rzy nie przewidzieli nagrody dla najlepszego 
strzelca turnieju. Trochę szkoda, bo 14 goli 

zdobytych przez Bartka Ropelę robiło wra-
żenie. 

Drużyna Pogoni zagrała w turnieju 
w składzie: Bartek Czaja, Mikołaj Strom-
ski, Filip Orzechowski, Dominik Bronk, 
Maksymilian Pryczkowski, Bartek Ropela, 
Nikodem Remiasz, Nikodem Nagel, Ni-
kodem Wojnicz, Antek Mejna i Nikodem 
Chrzanowski.

Puck szczęśliwy dla 
Młodej Pogoni!

Drużyna Pogoni Lębork E1 rocznika 2011/2012 z sukcesem wzięła udział w sobotę 11 czerwca br. 
w Turnieju Piłkarskim RAZEM Z ORŁAMI. Zawody rozegrane zostały na stadionie MOKSiR w Pucku.

Piknik Zdrowia organizowany w Dziań 
Dziecka to już tradycja w tej szkole. Co 
godzinę nowa grupa uczniów uczestniczy-
ła w zajęciach z siatkówki i koszykówki, 
przeciąganiu liny i innych konkurencjach 
sportowych oraz animacjach. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również 
dmuchańce. 
Wśród atrakcji Pikniku był obfity stragan 
ze świeżymi owocami, stanowisko edu-
kacyjne o zasadach zdrowego żywienia 
oraz stoisko Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji o zaletach picia 
wody prosto z kranu. Pracownicy miejskiej 
spółki odpowiedzialni za jakość wody od-
powiadali na wszystkie pytania i często-
wali spragnionych lęborską chłodną wodą.
Piknik odwiedził Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak wraz z Sekretarzem Miasta 
Marianem Kurzydło.
Organizatorem pikniku była Szkoła Pod-
stawowa nr  1, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Siatkówki, Urząd Miejski w Lęborku oraz 
Fundacja Małgorzaty Glinki. Imprezę dofi-
nansowało Ministerstwo Sportu.

dzień dziecka z „Piknikiem zdrowia” w SP1
w dzień dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Piknik zdrowia. Pogoda sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. 
Propagowano zasady zdrowego odżywiania i picie lęborskiej wody prosto z kranu. 

Pogoń 
w przedostatniej 
kolejce sezonu 
uległana MKS 
Władysławowo
Nie wyszła drużynie Pogoni sobotnia potyczka o punkty z MKS Wła-
dysławowo. Drużyna z nadmorskiego miasteczka po raz drugi w tym 
sezonie wywiozła z Lęborka trzy punkty. Meczową relację przygotował 
Janusz Pomorski redaktor serwisu www.pogon.lebork.pl.

10 . kolejka IV ligi „Grupa Spadkowa”, 11 czerwca 2022 r., godz. 17:00
Pogoń Lębork – MKS Władysławowo 1:3 (0:3)
bramki: 0:1 Proena (’23), 0:2 Szymański (’29), 0:3 Klecha (’34), 

1:3 D. Formela (’53)
Pogoń: Kolke (‘46 Smolak) – Okrój, Siłkowski, Musuła, Iwański 

(’46 Raulin), Dettlaff, Wojda (’64 Stenka), Pawlik, Kajca, Piór, D. 
Formela

MKS: Miotk - Marzejon, Kwaśnik, Kleser, Kryczka (’81 Bizewski), 
Białek (’60 Wesserling), Dawidowski, Maksajdowski (’69 Srok), 
Klecha (’87 Pankiewicz), Szymański, Proena (‘90+1 Smarzyński)

sędziowie: Adam Skurat, Maciej Koszper, Wojciech Raplis
Ekipa trenera Waldemara Walkusza w końcówce sezonu zmaga 

się z wieloma problemami kadrowymi z powodu kontuzji i długo-
trwałych wyjazdów służbowych m.in. żołnierzy. W sobotę na bo-
isku z powodu pauz za żółte kartki zabrakło kluczowych bocznych 
pomocników Artura Formeli i Łukasza Kwaśnika.

Początek Pogoń miała bardzo dobry. Nie minęło 5 minut gry gdy 
świetne okazje bramkowe wykreowali Piór i Dettlaff. W bramce go-
ści świetnie spisał się Piotr Miotk, który wybronił te dwie „setki”. 
W 22 minucie bliski gola był Piór. Po akcji lewą stroną piłka mini-
malnie minęła poprzeczkę.

11 minut, które wstrząsnęło Lęborkiem… Tak w skrócie można 
napisać o tym, co wydarzyło się od 23 do 34 minuty gry i ustawiło 
cały mecz. Błędy w formacji obronnej, determinacja MKS-u i wy-
soka skuteczność zaowocowała strzelonymi jedna po drugiej trze-
ma bramkami dla zespołu z Władysławowa. W 23 minucie Kolke 
broni strzał MKS-u, dobitka Arkadiusza Proeny trafia jednak do 
siatki. W 29 minucie jest już 0:2 po akcji Przemysława Szymskiego. 
W 34 minucie gola zdobywa Dominik Klecha.

W przerwie trener Walkusz postanowił dokonać dwóch zmian 
w składzie. W bramce Arka Kolke zmienił Tycjan Smolak a na 
obronie Przemysława Iwańskiego Adrian Raulin.

W drugiej połowie drużyna Pogoni zagrała już lepiej, choć trzeba 
przyznać, że wciąż walczący o utrzymanie w lidze goście skupiali 
się na kontroli mocno korzystnego wyniku. W 53 minucie po sytu-
acyjnym uderzeniu Damiana Formeli piłka trafia do bramki i jest 
1:3. W ostatnim kwadransie sytuacje bramkowe miał Piór i Pawlik 
lecz wynik nie uległ zmianie.

Ligowy sezon zakończyły drużyny z „Grupy Mistrzowskiej” po-
morskiej IV ligi, „Grupa Spadkowa” rozegra jeszcze w czwartek 16 
czerwca ostatnią kolejkę. Swój ostatni mecz Pogoń zagra na wyjeź-
dzie z Orkanem Rumia o godzinie 15:00.


