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Gody
W tym roku 21 par 
z Gminy Cewice obchodzi 
jubileusze swojego pożycia 
małżeńskiego.
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Z okazji Złotych Godów w Domu Kultury 
w Maszewie Lęborskim zorganizowano wspól-
ną uroczystość, aby uczcić ten szczególny jubi-
leusz. W tym roku 21 par małżeńskich z terenu 
gminy Cewice obchodzi pięćdziesięciolecie 
pożycia małżeńskiego i z tej okazji otrzymały 
one medale nadane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W uro-
czystości wzięło udział 19 par, dwie pozostałe 
urzędnicy odwiedzili w domach.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cewi-
cach Katarzyna Bazylewicz tymi słowami zwró-
ciła się do Jubilatów na początku uroczystości:

Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, Dro-
dzy Jubilaci, i że wspólnie z Wami możemy 
świętować tak wspaniałe jubileusze. Wielo-
letnim, wspólnym życiem świadczycie, że 
rodzina jest najważniejszą wartością w życiu 
człowieka. Dlatego jubileusz Złotych Godów 
cieszy się tak wielkim poważaniem i szacun-
kiem społecznym.

Uroczystego wręczenia medali nadanych 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę dokonał Wójt Gminy Cewi-
ce Jerzy Bańka. Jubilaci otrzymali również 
upominki, pamiątkowe dyplomy oraz kwia-
ty. Wójt w imieniu swoim, radnych, sołtysów 

i mieszkańców gminy złożył Jubilatom najlep-
sze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności.

Drodzy Jubilaci, jesteście dla nas wzorem 
i jako włodarz jestem bardzo szczęśliwy i dum-
ny, że wspólnie z mieszkańcami naszej gminy 
możemy Was uhonorować. Przez 50 lat związ-
ku małżeńskiego na pewno nie było łatwo, bo 
były różne czasy. Wychowaliście dzieci, po-
radziliście sobie i za to wielki ukłon w Waszą 
stronę. Życzę wielu lat w zdrowiu, stabilizacji 
egzystencjalnej i materialnej oraz finansowej. 
Dziękuję Waszym rodzinom i Waszym dzie-
ciom, że Was wspierają.

Dostojnym Jubilatom zaśpiewał regionalny 
zespół „Mareszci” oraz wokalistki Natalia Szy-
mikowska i Iwona Witke. Po oficjalnej części 
uroczystości Jubilaci oraz goście zasiedli do 
wspólnego poczęstunku. Wzniesiono toast za 
zdrowie symboliczną lampką szampana i od-
śpiewano „Sto lat”.

Poniżej lista tegorocznych Jubilatów:
1. Halina i Bernard Dulińscy z Bukowiny
2. Ewa i Adam Kazimierczakowie z Bukowiny
3. Gabriela i Włodzimierz Baranowie z Cewic
4. Danuta i Czesław Cygiertowie z Cewic
5. Barbara i Stanisław Stankiewiczowie 

z Cewic
6. Danuta i Jan Kellerowie z Cewic
7. Teresa i Stanisław Młyńscy z Cewic
8. Lidia i Edmund Zimni z Łebuni
9. Teresa i Edmund Labudowie z Łebuni
10. Genowefa i Marian Maszotowie z Łebuni
11. Teresa i Stefan Wenta z Łebuni
12. Teresa i Zygmunt Mrozewscy z Łebuni
13. Bronisława i Jan Itrychowie z Maszewa 

Lęborskiego
14. Janina i Jerzy Lewnau z Maszewa Lębor-

skiego
15. Stanisława i Tomasz Smardzewscy z Ma-

szewa Lęborskiego
16. Teresa i Jan Truszkowscy z Siemirowic
17. Klara i Jan Winniccy z Siemirowic
18. Urszula i Leszek Orlikowscy z Siemirowic
19. Agnieszka i Henryk Wrzeszczowie 

z Unieszyńca
20. Marianna i Zenon Dębowi z Cewic – me-

dale z upominkami wręczone zostały podczas 
wizyty domowej Wójta Gminy Cewice oraz 
Kierownika USC w Cewicach

21. Regina i Jerzy Gączarzewiczowie z Ce-
wic – medale z upominkami wręczone zostały 
podczas wizyty domowej Wójta Gminy Cewi-
ce oraz Kierownika USC w Cewicach.

Obchody Złotych Godów 
w Gminie Cewice

W tym roku 21 par małżeńskich z Gminy Cewice obchodzi jubileusz Złotych Godów. 11 sierpnia 2022r. 
odbyła się uroczystość, podczas której pary otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a także 
upominki, kwiaty i moc życzeń. 
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10 nowych dróg buduje 
się w Lęborku
10 nowych dróg budowanych jest w dzielnicy Lębork 
wschód. drogi, do tej pory gruntowe, zyskają na-
wierzchnię asfaltową wraz z kanalizacją deszczową 
i chodnikami, co poprawi warunki życia mieszkańców. 

Trwają prace budowlane w dzielnicy Lębork Wschód - 
powstaje tu 10 asfaltowych dróg. Do tej pory drogi były 
jedynie gruntowymi, chociaż większość z nich posiadała 
oświetlenie uliczne. Teraz zyskają nawierzchnię asfalto-
wą, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyj-
no-rozsączającymi oraz chodniki lub ciągi pieszo-jezdne 
z kostki betonowej (na ul. Poziomkowej, Jagodowej, 
Jeżynowej, Malinowej i części Wrzosowej oraz odcinku 
ul. Granicznej).
Miasto Lębork pozyskało na budowę 8 mln 820 tys. 126 
złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład – Program Inwestycji Strategicznych. To aż 95% 
wszystkich kosztów budowy w/w dróg na osiedlu. War-
tość umów z dwoma wykonawcami, opiewa łącznie na 9 
mln 284 tys. 357 zł.  
Do tej pory udało się wykonać kanalizację deszczową 
w ciągu ulic Miętowej, Jagodowej i Jeżynowej. Prowa-
dzone są tam obecnie prace brukarskie przy chodnikach 
z kostki betonowej. Kanalizację ułożono także na ulicy 
Miodowej i częściowo na Wrzosowej. Zaawansowana 
jest także budowa chodnika przy ulicy Granicznej.  
Przy ulicach: Wrzosowej, Miodowej, Malinowej, Poziom-
kowej, Jagodowej, Jeżynowej, Miętowej, Lwowskiej, 
Grodzieńskiej i Granicznej (część) na osiedlu Lębork 
Wschód stoi już sporo domów jedno- i dwurodzinnych 
i szeregowych. Ich mieszkańcy zyskają komfort dojścia 
i dojazdu do swych posesji.

Zamów nekrolog lub kondolencje w naszej gazecie
wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138
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w Poraju Powstaje 
Przystań kajakowa
w miejscowości Poraj powstaje przystań kajako-
wa wraz z polem biwakowym. Prace potrwają do końca 
września br.

Nowa przystań kajakowa wraz z polem biwakowym po-
wstaje w miejscowości Poraj. W ramach przedsięwzięcia 
powstanie drewniany pomost, pochylnia, ścieżki komuni-
kacyjne, parking dla pojazdów, zjazd z drogi wojewódzkiej. 
Zamontowane także zostaną obiekty małej architektury, 
oznakowania oraz oświetlenie.
Zakończenie prac ma nastąpić do końca września bieżące-
go roku.
Wartość robót to 319.800 zł, z czego 165.778,31 zł pochodzi 
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,,Po-
morskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – Uwolnij Energię 
Natury”.

Czas dożynkowy w naszym powiecie rozpo-
częło święto plonów w Lubowidzu zorganizo-
wane przez społeczność Lubowidza i Mostów 
wraz ze wspólnotą parafialną tych miejsco-
wości. Warunki idealne: przepiękna okolica 
enklawy turystyczno-ekologicznej oraz letnia 
pogoda sprzyjały świętowaniu. 

Dożynkową zabawę poprzedziła msza św. 
w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lubo-
widzu, celebrowana przez ks. Jacka Giełdona. 
Starostami Dożynek byli państwo Anna i Ro-
man Pobłoccy, którzy podzielili symboliczny 
bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Im-
prezę poprowadził Bogusław Wrzesień - wi-
ceprezes Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Wśród gości obecni byli: Edmund Głom-
biewski – Wicestarosta Lęborski, Mirosław 
Tandek – Przewodniczący Rady Powiatu Lę-

borskiego, Zdzisław Chojnacki – Wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, zastępca wójta – Moni-
ka Włusek, Zdzisław Korda – Przewodniczący 
Rady Gminy Nowa Wieś Lęb., Witold Namy-
ślak – Burmistrz Miasta Lęborka, Krzysztof 
Pruszak – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury. 
W święcie plonów wzięli również udział soł-
tysi: Mariola Wiśniewska i Kazimierz Korda. 
Piekarzy reprezentowali: Marian Darznik 
i Eugeniusz Głodowski. 

Nie zabrakło podziękowań za rolniczy trud 
dla mieszkańców. Mówiono o znaczeniu chle-
ba i to nie tylko w polskiej tradycji, ale także 
jako niezwykle ważnego elementu żywnościo-
wego zabezpieczajacego naród przed wizją 
głodu. 

„Jestem zaszczycony, że mogą tu dzisiaj 
z państwem być – mówił wicestarosta Ed-
mund Głombiewski – Z całego serca dziękuje 

rolnikom, kultywującym tradycje narodowe, 
miłość do ziemi, kult pracy i szacunek dla 
jej efektów. Wierzę, że chleba z tegorocznych 
zbiorów wystarczy dla wszystkich.”

Starostowie dożynek, doświadczeni rolnicy 
gospodarujący na 102 hektarach, hodowcy 
bydła mięsnego ze stadem o pogłowiu 120 szt, 
otrzymali okolicznościowe medale za wzo-
rowe gospodarowanie. Gratulacje rolnikom 
wraz z życzeniami od prezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożył 
Łukasz Kowalski – dyrektor Pomorskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR w Gdyni. 

Uroczystość uświetnił zespół perkusyjny 
„Tremolo” z Lęborskiego Centrum Kultury 
„Fregata” oraz lokalni artyści i zespoły. Liczne 
były stoiska, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, np. wiele pysznych smakołyków. Nie 
zabrakło atrakcji dla najmłodszych.

Pierwsze tegoroczne 
dożynki odbyły się 
w Lubowidzu

Parafialne Dożynki w Lubowidzu, które odbyły się w świąteczny poniedziałek 15 sierpnia były 
pierwszymi w powiecie lęborskim. Zorganizowane przez społeczność Lubowidza i Mostów wraz ze 
wspólnotą parafialną tych miejscowości były prawdziwym świętem plonów.

uLica Pułaskiego w budowie
na ulicy Pułaskiego w Lęborku trwa budowa nowej drogi. to duża 
inwestycja, a prace trwają tutaj od jesieni zeszłego roku.

Gruntowa do tej pory droga zyska 
nawierzchnię asfaltową, kanalizację 
deszczową i chodnik. Będzie również 
rondo, wyniesione przejścia dla pie-
szych i miejsca postojowe.
To duża inwestycja, która obejmuje 
900 m odcinek ulicy Pułaskiego, od 

ul. Gierymskiego do  Gajowej. Prace 
trwają już od jesieni zeszłego roku, 
a to ze względu na szeroki zakres 
robót.  Koszt prac wyniesie około 3,5 
mln zł, z czego połowa do dotacja 
pozyskana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

„To bardzo ważna droga na terenie naszej gminy – mówił Zdzisław 
Chojnacki, Wójt NWL w dniu podpisania umowy, nie kryjąc zado-
wolenia z inwestycji. – Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy gminy, 
turyści, ale również osoby przemieszczające się między powiatami, np. 
w drodze do pracy.”

Przebudowie zostanie poddany odcinek drogi powiatowej nr 1322G 
od miejscowości Kębłowo do granicy powiatu. Zadanie będzie pole-
gać na poszerzeniu jezdni i pokryciu jej nowoczesną nawierzchnią, co 
zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, w tym pieszych 
i rowerzystów.

Nowoczesna technologia zastosowana na przebudowywanym od-
cinku pozwoli dostosować drogę do obecnych norm i standardów, 
również wytrzymałościowych. Warstwa ścieralna wykonana zostanie 
z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego HIMA, która przy 
zachowaniu identycznej grubości co tradycyjne, umożliwia wydłuże-
nie trwałości konstrukcji jezdni. Przebudowa tej drogi będzie jedną 
z pierwszych realizacji wykonanych w nowej technologii na terenie 
północnej Polski, a będzie możliwa dzięki przystąpieniu Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lęborku do programu Innowacyjne Drogi Samorzą-
dowe. Celem programu jego twórcy - Orlen Asfalt, jest poprawa jako-
ści i rozwój dróg m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych nawierzchni 
drogowych, z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych, które przy-
czyniają się także do zmniejszania hałasu i emisji spalin.

Ogólna wartość inwestycji po przetargu to 1.545.876,40 zł. 95 % tej 
kwoty, czyli 1.468.582,58 zł stanowi dofinansowanie z budżetu pań-
stwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 2,5 proc. zadania – 38.646,91 zł pokryje Gmina Nowa 
Wieś Lęborska. Identyczną kwotę dołoży Powiat Lęborski. Stosowną 
umowę podpisano w piątek, 12 sierpnia.

„Cieszę się, że przebudowy i modernizacje dróg powiatowych po-
stępują zgodnie z priorytetami nad których realizacją czuwa Zarząd 
Powiatu – powiedziała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w dniu 
podpisania umowy– Po przebudowie tej drogi będzie się jeździło wy-
godniej, a na pewno bezpieczniej.”

Powstanie droga 
w innowacyjnej 
technologii
Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1322G od miejscowo-
ści Kębłowo Lęborskie do granicy powiatu. Nowa droga powstanie 
z zastosowaniem nowoczesnych nawierzchni drogowych z modyfi-
kowanym asfaltem. Stosowną umowę podpisano 12 sierpnia br.
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Podziękowanie dla Szpitala od 
Gwardii Narodowej Ukrainy

Pracownicy SPS ZOZ w Lęborku zorganizowali zbiór-
kę medykamentów dla jednostki Gwardii Narodowej 
Ukrainy. Środki medyczne oraz sprzęt zostały przekaza-
ne do Charkowa, a Szpital otrzymał podziękowanie.

Na początku sierpnia do żołnierzy 
jednostki wojskowej nr 3017 Gwardii 
Narodowej Ukrainy dotarły dary w po-
staci środków opatrunkowych i me-
dycznych, potrzebnych do udzielania 
pomocy rannym. Zbiórkę zorganizo-
wali pracownicy SPS ZOZ w Lęborku.

W kolejnych dniach lęborski Szpital 
otrzymał oficjalne podziękowanie od 
władz jednostki. Przekazano infor-

mację, że otrzymane medykamenty 
i sprzęt medyczny trafiły do Charko-
wa, gdzie posłuży pomocą ukraińskie-
mu wojsku. Jednocześnie, przekazując 
podziękowanie lęborskiemu szpita-
lowi, dowódca jednostki odniósł się 
również do wszystkich Polaków wy-
rażając wdzięczność za to, że trwają 
przy Ukrainie w tych trudnych dla niej 
czasach.

Lębork na 23 
Światowym zjeździe 
kaszubów brusy 2022
w brusach odbył się 23 Światowy zjazd kaszubów. 
uczestnikami zjazdu byli, już tradycyjnie, przedsta-
wiciele naszego regionu. 

Członkowie lęborskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego wzięli udział w 23 edycji Światowego Zjazdu 
Kaszubów, który odbył się 30 lipca w Brusach. Dumnie 
zaprezentowali się na uroczystym przemarszu Kaszubów. 
Jedną z głównych atrakcji imprezy był jarmark kaszubski 
ze stoiskami twórców ludowych, kuchnią regionalną czy 
strefą edukacyjno-rozrywkową dla dzieci. Nie zabrakło tu 
wspólnego stoiska Powiatu Lęborskiego, Gminy Miejskiej 
Lębork i Łeby, Gminy Cewice, Główczyce, Linii, Łęczyc, 
Nowej Wsi Lęborskiej, Potęgowa oraz Wicka, obsługiwa-
nego przez pracowników LOT "Ziemia Lęborska – Łeba". 
Oferowano mapy regionu, przewodniki turystyczne 
oraz pamiątkowe gadżety, wydawano bezpłatne ulotki 
i foldery, udzielano wszelkich informacji, a także wybijano 
lęborskie żetony kolekcjonerskie.
Stoisko cieszyło się sporym powodzeniem, o czym 
świadczy ilość odwiedzających je gości, w tym nawet tych 
znanych z ekranów telewizyjnych.
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Organizatorami Biegu Walki o Pamięć 
są dwa stowarzyszenia Brygada Inki i Pra-
wy Starogard. Impreza upamiętnia Marsz 
Śmierci więźniów z niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Stutthof. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli po-
słowie na Sejm RP Piotr Müller i Kacper 
Płażyński oraz Komendant Główny OHP 
Małgorzata Zwiercan. W organizację 
imprezy włączyło się również Starostwo 
Powiatowe w Lęborku. Obecni byli także 
samorządowcy.

Biegacze, przybyli z różnych stron Po-
morza, mieli do pokonania dystans 10 
km. Mimo upalnej pogody bieg ukończy-
ło 24 mężczyzn i 15 kobiet. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwali rozsta-
wieni na trasie strażacy z OSP oraz służba 
ratownicza: ratownicy na motocyklach 
i dyżurna karetka pogotowia.

Klasyfikacja mężczyzn przedstawia się 
następująco: 

1. Grzegorz Woźniak z Krajenki (37:37), 
2. Juliusz Kalinowski z Lubichowa 

(47:11, TRI Starogard Gdański), 
3. Marek Ruciński z Gdyni (41:31, Chy-

lońskie Dziki Gdynia).
Klasyfikacja kobiet: 
1. Wiktoria Naczk z Lęborka (47:33, 

LKB im. Braci Petk Lębork),
2. Anna Serkowska z Kartuz (48:40, 

Akademia Biegowa Kartuzy), 
3. Julia Podsiadła z Krępkowic (51:45).
Dzieci również podjęły rywalizację – 

pobiegły na odcinku 300 m. Na mecie na 
uczestników wszystkich biegów czekały 
napoje i medale, a najlepsi w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali również 
puchary i nagrody rzeczowe. Vouchery 
i nagrody pieniężne ufundował Centralny 
Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie, a wręczał dy-
rektor Ośrodka.

 Jednocześnie rozgrywała się „Bitwa 
Regionów”, która odbyła się w ramach 
Pikniku z Produktem Polskim, a jej 
stawką był awans do II etapu (woje-
wódzkiego) VII edycji ogólnopolskiego 
konkursu kulinarnego. Rywalizowały 
koła gospodyń wiejskich z powiatów lę-
borskiego i słupskiego. Najwyższą pre-
mię pieniężną, 1000 zł oraz awans zdo-

było KGW z Krępy Kaszubskiej, drugie 
miejsce -  Karlikowo, a trzecie Krępa 
Słupska.  Imprezę współorganizowały: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego oraz Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego. 

Tereny rekreacyjne w Krępie, na któ-

rych odbywały się równolegle imprezy, 
zgromadziły liczne grono uczestników, 
kibiców i obserwatorów. Świetną zabawę 
dopełnił pokaz sprzętu strażackiego przy-
gotowany przez OSP w Krępie. 

Bieg Walki o Pamięć i Bitwa 
Regionów w Krępie Kaszubskiej

W sobotę, 13 sierpnia w Krępie Kaszubskiej odbyły się jedno-
cześnie dwie imprezy: II Pomorski  Bieg „Walki o Pamięć” oraz 
„Bitwa Regionów” w ramach Pikniku z Produktem Polskim.

Powstają mieszkania dla osób 
z niepełnosprawnościami
Powiat realizuje program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Dostępne mieszkanie” oraz „Miesz-
kanie dla Absolwenta”, w ramach którego niepełnosprawni mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na 
wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Powiat Lęborski przystąpił do programu „Samo-
dzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Dostępne 
mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta” , 
w ramach dofinansowania Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach programów mieszkańcy powiatu – oso-
by przede wszystkim ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności - z tytułu niepełnosprawności narządu 
ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia 
wózka będą mogły otrzymać dofinansowanie na:

wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego - na koszt wynajmu - czynsz oraz koszty 
związane z jego eksploatacją, w tym np. opłaty za 

ogrzewanie lokalu opłaty za energię elektryczną, 
opłaty za wywóz śmieci, fundusz remontowy itp. - 
wsparcie przez 36 miesięcy najmu lokalu od 100% 
w pierwszym roku do 40% w trzecim roku najmu,

dofinansowanie zamiany miejsca zamieszkania na 
wolne od barier architektonicznych - w wysokości 
zależnej od ceny mieszkania sprzedawanego i na-
bywanego oraz określonego wskaźnika, co oznacza 
możliwość wsparcia w wysokości nawet powyżej 
80tys. zł,

Od sierpnia przyjmowane są wnioski do pro-
gramów. W I transzy Powiat wystąpił o kwotę 176 
945,22 zł dofinansowania.

medaLiŚci w ratuszu
młodzi siatkarze z glinka academy sPs Lębork, medaliści 28. wielkiego Finału ogólno-
polskich mistrzostw w minisiatkówce im. marka kisiela odwiedzili ratusz, gdzie otrzy-
mali gratulacje i upominki od włodarzy miasta.

Trzy drużyny z Glinka Academy 
SPS Lębork wzięły udział w 28. 
Wielkim Finale Ogólnopolskich 
Mistrzostw w Minisiatkówce im. 
Marka Kisiela o Puchar Kinder 
Joy of Moving, który odbył się 
w lipcu w Gliwiacach. Teraz, 
wraz z rodzicami i trenerami, 
odwiedzili Ratusz i spotkali się 
z włodarzami Miasta.
W Gliwicach na Wielkim Finale 
spotkało się blisko tysiąc 
młodych siatkarek i siatkarzy 
z całego kraju reprezentujących 
szesnaście województw rywa-
lizowało w kategorii "dwójek", 
"trójek" i "czwórek" („2”, „3”, „4”) 

dziewcząt i chłopców. 
Przepustką do ogólnopolskiego turnieju była dobra postawa w blisko 10 miesięcznej rywaliza-
cji. W kategorii "2" województwo pomorskie reprezentowały dwie drużyny SPS-u, w kategorii 
"3" lęborski klub także miał swoją drużynę jako reprezentanta Pomorza. 
W kategorii „dwójek” drużyna Glinka Academy SPS Lębork, trenowana przez Marcina Dawi-
dowskiego i Piotra Neumillera, przebojem przeszła trzy etapy turnieju i po zaciętym finale 
zajęła 2. miejsce w Polce! Zespół zagrał w składzie: Michał Dawidowski, Szymon Zimnowo-
da i Maciej Winiarski.  
W rywalizacji siatkarskich trójek Glinka Academy SPS Lębork reprezentowała drużyna w skła-
dzie: Juliusz Partyka, Jakub Selonke, Szymon Wejer i Aleksander Kowalski. Zespół prowadzony 
przez trenerów Jarosława Pruskiego i Grzegorza Partykę zajął, wysokie 7. miejsce w Polsce.
Druga "dwójka" reprezentująca województwo pomorskie w Gliwicach grająca w składzie: 
Oskar Jankowski, Dawid Burghardt, Jan Fiedoruk wywalczyła 17. miejsce w Polsce.
Burmistrz Lęborka, Witold Namyślak pogratulował zawodnikom i trenerom sukcesów oraz 
przekazał im upominki. Samorząd Lęborka od lat wspiera w różnych obszarach działalność 
Fundacji Małgorzaty Glinki, która we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Siatkówki 
realizuje w mieście wiele sportowych i prozdrowotnych działań.
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W tym dniu do miasta z całej Polski zjechali chłopcy 
i mężczyźni o imieniu Jakub. Najdłuższą drogę do Lębor-
ka przebyli Jakubowie z Częstochowy, Zasola w Mało-
polsce, Gaci z Dolnośląskiego i Mysłowic. Każdy Jakub 
został zarejestrowany w specjalnej Kwaterze Głównej 
Zlotu. W roku 2022 było ich 180. 
Kulminacją Zlotu było wręczenie imieninowych prezen-
tów. Szczęśliwcy otrzymali laptop, rowery, hulajnogi, 
sprzęt elektroniczny ufundowany przez Burmistrza 
Lęborka i licznych sponsorów zaangażowanych w orga-
nizację imprezy. Najmłodszy uczestnik Zlotu, 30-dniowy 
Jakub z Malczyc otrzymał specjalny prezent – voucher 
na artykuły dziecięce od Burmistrza Lęborka. Uhonoro-
wany został także najstarszy uczestnik jakubowego zlotu, 
76-letni Jakub z Poznania.  
Nagrody Jakubom wręczali burmistrz Witold Namyślak, 
burmistrz litewskiego miasta Kretinga Antanas Kal-
nius, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Litwin, 
proboszcz parafii św. Jakuba Ap. o. Robert Wołyniec 
i Starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Roman 
Chmielecki.

XiV międzynarodowy 
zLot jakubów w Lęborku
Lębork był miejscem kolejnego, 14. międzynarodowego 
zlotu jakubów. to już tradycja Święta miasta - 
Lęborskich dni jakubów.

Jakubowy Turniej 
Siatkówki Plażowej
W ramach  Lęborskich Dni Jakubowych odbyła się 14 edycja Jakubo-
wego Turnieju Siatkówki Plażowej. W tegorocznym turnieju wzięło 
udział 13 zespołów.

14. edycja Jakubowego Turnieju Siatkówki Plażowej odbyła się w ramach 
Lęborskich Dni Jakubowych. W tegorocznym turnieju wzięło udział 13 
zespołów. Przez 6 godzin rozegrano 24 mecze.

Najlepsi okazali się debiutanci Jakub Klimik/Szymon Wilemski, którzy 
pokonali w finale doświadczony zespół Wiktorowicz Jordan/Stoltman Ra-
fał. W meczu o brązowe medale lepsi okazali się: Bolda Sebastian/Adam 
Miotk pokonując Szymona Bajek i Przemka Krampę. 

Najlepsze cztery zespoły otrzymały nagrody, medale i upominki przy-
gotowane przez organizatorów: Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA i 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

W miejscowości Unieszyno prace 
dotyczyły drogi gminnej wewnętrz-
nej. Rozebrano tu istniejącą na-
wierzchnię i wykonano nową z kostki 
brukowej. Ułożono krawężniki pro-
ste betonowe oraz najazdowe, a tak-
że uzupełniono brakujące pokrywy 
zaworów (4 szt.) oraz wyregulowa-
no istniejące elementy kanalizacji – 
studnie (6 szt.). W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa na drodze zamonto-
wano próg zwalniający. Koszt inwe-
stycji wyniósł 129.150,00 zł.

Z kolei w Maszewie Lęborskim 
zmieniono nawierzchnię chodni-
ka przy ul. Drewnianej. Nowa na-
wierzchnia jest wykonana z kost-
ki brukowej ułożonej w mozaikę, 
z obrzeżami betonowymi, krawężni-
kami betonowymi oraz najazdowy-
mi. Wyregulowano także studzienki, 
pokrywy i zawory wodociągowe. 
Wartość inwestycji to 125.460,00 zł.

Wykonane prace na pewno przy-
czynią się do poprawy bezpieczeń-
stwa oraz warunków życia miesz-
kańców.

W gm. Cewice 
ukończono dwie 
inwestycje drogowe

Zakończyły się prace przy dwóch przebudowach drogowych na terenie gm. Cewice. W miejscowo-
ści Unieszyno przebudowano drogę gminną wewnętrzną, a w Maszewie Lęborskim chodnik przy ul. 
Drewnianej.

sPływ kajakowy rzeką łebą

Blisko 10 km spokojny odcinek rzeki Łeby 
pokonało ponad 70 uczestników spływu 
promującego projekt „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię 
Natury”. Spotkali się na przystani w Lę-

borku, gdzie przeszli krótkie szkolenie 
wyjaśniające początkującym kajakarzom 
technikę wiosłowania oraz zapoznali się 
z charakterystyką trasy do pokonania. Na 
końcu podjętego szlaku na wszystkich 

czekał gorący poczęstunek. 
Z przystani kajakowej w Chocielewku 
chętnie korzystają miłośnicy aktywnego 
wypoczynku. Odcinek z Lęborka do Cho-
cielewka można pokonać w 2-3 h. Trasa 
jest odpowiednia na początek przygody 
z kajakiem. Sama przystań jest idealnym 
miejscem do rekreacyjnego spędzania 
wolnego czasu z rodziną. 
Celem projektu „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię 
Natury” jest zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej miejsc o szczególnych walo-
rach przyrodniczych.
Spływ kajakowy zrealizowano ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Z wyda-
rzenia powstał film, który oprócz samej 
relacji promuje w/w projekt. Znaleźć go 
można na facebookowym profilu gm. 
Nowa Wieś Lęborska.

Ponad 70 osób wzięło udział w spływie kajakowym rzeką łebą z przystani 
w Lęborku do przystani w chocielewku. spływ odbył się 6 sierpnia br.

Masz ciekawy temat?
Napisz do nas: k.laskowska@expressy.pl
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PoLicjant z Lęborka złotym medaListą Światowych igrzysk służb mundurowych
XiX Światowe igrzyska służb mundurowych odbywały się w rotterdamie. w zawodach, w których w tym roku wystartowało 8 
tys. funkcjonariuszy różnych formacji z ponad 60 krajów świata, udział wziął lęborski policjanci nadkom. adam thiel i stanął na 
najwyższym podium. 

W zawodach, w których star-
towało około 8 tys. funkcjo-
nariuszy z ponad 60 państw, 
po raz kolejny wystartowali 
członkowie reprezentacji 
polskiej Policji w lekkoatle-
tyce. W skład reprezentacji 
polskiej Policji weszli: młodszy 
aspirant Anna Ficner (KWP we 
Wrocławiu), inspektor To-
masz Kubicki (KWP w Opolu), 
podinspektor Maciej Wojcie-
chowski (WSPol w Szczytnie), 
nadkomisarz Adam Thiel (KWP 
Gdańsk/KPP Lębork). Każdy 
z funkcjonariuszy wielokrotnie 
zdobywał dla Polski medale na 
zawodach rangi mistrzowskiej. 

I tym razem nie zawiedli. W 8 
startach wywalczyli 7 medali 
— wszystkie złote! I tak: Anna 
Ficner zdobyła złoto w biegu 
przełajowym na 5 km i biegu po 
schodach (44 piętra w cza-
sie 5:09 s, Ania jest aktualną 
mistrzynią Europy i Polski w tej 
konkurencji). Maciej Wojcie-
chowski wywalczył złoty medal 
indywidualnie w biegu przełajo-
wym na 10 km oraz drużynowo 
z Adamem Thielem, indywidu-
alnie w biatlonie oraz w dru-
żynie z Tomaszem Kubickim, 
który również wywalczył złoto 
indywidualnie w biatlonie.
Dzięki tak udanym startom nasi 

biegacze wzbogacili doro-
bek medalowy reprezentacji 
polskiej Policji na Światowych 
Igrzyskach w Rotterdamie, do-
łączając do naszych funkcjona-
riuszy startujących w sportach 
siłowych.
Nadkom. Adam Thiel z lębor-
skiej komendy od wielu lat 
reprezentował Policję w dyscy-
plinie biegów i cyklicznie brał 
udział w zawodach wysokiej 
rangi w kraju i na świecie. Ak-
tualnie policjant nadal realizuje 
swoją pasję poprzez kształ-
cenie i trenowanie kolejnego 
pokolenia biegaczy. Policjant 
podczas wielu krajowych 

i światowych zawodów wywal-
czył wiele medali, a za swoje 
osiągnięcia w sporcie w 2018 
r. otrzymał srebrną odzna-
kę sprawności fizycznej od 
Komendanta Głównego Policji, 
za znaczące sukcesy w upra-
wianych dyscyplinach.Nadkom. 
Adam Thiel biega, zdobywa 
medale od 1993 roku. Policjan-
tem jest od 24 lat. Obecnie 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Lęborku zajmuje stanowisko 
Naczelnika Wydziału Prewencji. 
Mimo trudnej i wymagającej 
służby znajduje on czas na 
realizowanie swojej sportowej 
pasji.

Podsumowując okres transferowy na Po-
morzu Pogoń w przerwie letniej była po-
ważnym graczem. Kadra pierwszego zespo-
łu liczy aktualnie 25 zawodników. Takiego 
bogactwa trener Walkusz nie miał dawno.

W letniej przerwie do drużyny dołączyło 
wielu ciekawych graczy. Doświadczeni Mar-
tin Romanek, Michał Kowalkowski i Mateusz 
Klecha oraz liczna grupa „młodych wilcz-
ków", także z pozytywnymi doświadczenia-
mi na poziomie IV ligi jak Ksawery Ronow-
ski czy Kamil Wojda. Świetnie w sparingach 
pokazał się niespełna 18-letni Dominik Kon-
kel. Do rozgrywek zgłoszeni zostali też uta-
lentowani juniorzy: Oliwier Niechwiedowicz 
i Patryk Śliwiński. Wszyscy młodzi zawodni-
cy z kadry seniorów z rocznika 2004 i 2005 
zostali zgłoszeni także do rozgrywek Pomor-
skiej Ligi Juniorów „A". Możliwość regular-
nej gry w pierwszym zespole lub juniorach 
u trenera Wojciecha Musuły to dodatkowy 
atut w ścieżce rozwoju młodych zawodników 
jaki oferuje nasz Klub.

Przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy 
11 lipca a już 7 sierpnia gramy pierwszy 
ligowy mecz. Okres przygotowawczy był 
bardzo krótki, cieszę się więc, że udało się 
rozegrać cztery sparingi. Potrzebne były 
one by przyjrzeć się nowym zawodnikom 
i wkomponować ich w zespół – mówi na 
dzień przed startem rozgrywek szkolenio-
wiec Pogoni Waldemar Walkusz. - Wielkie 
brawa dla działaczy za to, że udało się po-
szerzyć kadrę. Wiosna poprzedniego sezo-
nu pokazała, że kadra była zbyt mała, stąd 
też problemy w niektórych meczach co nie 
zadowalało przede wszystkim kibiców ale 
też mnie i zawodników. Rozpoczynamy 
nowy sezon pełni nadziei i wiary w to, że 
będzie on lepszy od poprzedniego, acz-
kolwiek zdajemy sobie sprawę, że będzie 
on bardzo długi i trudny. Do rozegrania 
mamy rekordową liczbę 38 ligowych spo-

tkań.W dzisiejszej sytuacji jaką mamy 
w kraju i świecie trudno o środki finansowe 
na działalność, dlatego dla wielu zespołów 
gra w 4 lidze jest sporym wyzwaniem, tak-
że dla nas. Dlatego czeka nas jeszcze wiele 
pozasportowej pracy aby wszystko podopi-
nać. Wierzę, że się uda. Zapraszam wszyst-
kich sympatyków piłki nożnej a przede 
wszystkim Pogoni na lęborski stadion.

Ostatnim czasie prowadzono wiele dzia-
łań w zakresie organizacyjnym, w tym za-
pewnieniu finansowania drużyny. Mocno 
z działaniami ruszył reaktywowany z no-
wej formule Klub 100 TPL. Nasi sympaty-
cy zakupili dla drużyny piłki, dresy, torby. 
Przygotowywanych jest wiele działań pro-
mocyjnych i marketingowych mających 
przyciągnąć na trybuny kibiców. Temu ma 
służyć także nowy terminarz, w którym 
w ostatnich trzech kolejkach powrócono 
do tradycji z lat 90-tych grania meczów 
w niedzielę o 12.00. W przyszłym roku 
za sprawą wygranego projektu z Budżetu 
Obywatelskiego Lęborka na rok 2023 na 
stadionie ma stanąć świetlna tablica z wy-
nikami i kasa biletowa.

Kadra Pogoni Lębork, 4 liga, sezon 
2022/2023 (jesień 2022) 

Bramkarze: 
Arkadiusz Kolke (2002)
Tycjan Smolak (2001)

Obrońcy: 
Wojciech Musuła (1983)
Arkadiusz Okrój (2004)
Mateusz Kozerkiewicz (1989)
Adrian Raulin (2000)
Ksawery Ronowski (2004)
Przemysław Iwański (1988)
Wiktor Miotk (2001)

Pomocnicy: 
Damian Wojda (2001)
Łukasz Kwaśnik (1994)
Paweł Piór (2000)

Robert Dettlaff (1994)
Błażej Siłkowski (1997)
Marcin Kajca (1986)
Mateusz Klecha (1999)
Dominik Konkel (2004)
Kamil Wojda (2005)
Oliwier Niechwiedowicz (2004)
Martin Romanek (1999)
Patryk Śliwiński (2005)

Napastnicy: 
Artur Formela (1988)
Szymon Pawlik (1995)
Damian Formela (1991)

Trener: 
Waldemar Walkusz

Trener Przygotowania Motorycznego: 
Dariusz Nawrocki

Trener bramkarzy:
Patryk Cydzik

Drużynę zasilili: Martin Romanek (GKS 
Kowale), Ksawery Ronowski (Gryf Słupsk), 
Mateusz Klecha (Sztorm Kosakowo), Do-
minik Konkel (FC Gowidlino), Michał 
Kowalkowski (GKS Kowale), Kamil Wojda 
(FC Gowidlino), Oliwier Niechwiedowicz 
(junior), Patryk Śliwiński (junior)

Z drużyny odeszli: Marcin Petrus, Łukasz 
Janowicz (Zenit Łęczyce), Sebastian Sa-
mulski (szuka klubu)

Terminarz IV ligi, sezon 2022/2023 (je-
sień)

Pierwsze trzy kolejki drużyna ma już za 
sobą

1. kolejka, 7 sierpnia 2022 godz. Wikęd 
Luzino – Pogoń Lębork 2:1 (1:0) 

2. kolejka, 13 sierpnia 2022 godz. Pogoń 
Lębork – Czarni Pruszcz Gdański 1:0 (0:0) 

3. kolejka, 21 sierpnia 2022, godz. Arka II 
Gdynia - Pogoń Lębork 3:0

Kolejne spotkania:
4. kolejka, 24 sierpnia 2022 godz. 18.30 

(środa)

Pogoń Lębork – Anioły Garczegorze
5. kolejka, 27-28 sierpnia 2022
Chojniczanka II Chojnice - Pogoń Lę-

bork
6. kolejka, 31 sierpnia 2022 godz. 18.30 

(środa)
Pogoń Lębork – Sparta Sycewice
7. kolejka, 3 września 2022, godz. 18 (so-

bota)
Bytovia Bytów - Pogoń Lębork
8. kolejka, 10 września 2022, godz. 17 

(sobota)
Pogoń Lębork – Jantar Ustka
9. kolejka, 17 września 2022, godz. 11 

(sobota)
Borowiak Czersk - Pogoń Lębork
10. kolejka, 24 września 2022 godz. 17 

(sobota)
Gryf Słupsk - Pogoń Lębork
11. kolejka, 1 października 2022 godz. 17 

(sobota)
Pogoń Lębork - Wierzyca Pelplin

12. kolejka, 8 października 2022 godz. 15 
(sobota)

Gryf Wejherowo - Pogoń Lębork
13. kolejka, 15 października 2022 godz. 

15 (sobota)
Pogoń Lębork – GKS Kowale
14. kolejka, 22-23 października 2022
MKS Władysławowo - Pogoń Lębork
15. kolejka, 30 października 2022 godz. 

12 (niedziela)
Pogoń Lębork - AS Kolbudy
16. kolejka, 5 listopada 2022 godz. 14 

(sobota)
Powiśle Dzierzgoń - Pogoń Lębork
17. kolejka, 13 listopada 2022 godz. 12 

(niedziela)
Pogoń Lębork – Pomezania Malbork
18. kolejka, 19-20 listopada 2022
Grom Nowy Staw - Pogoń Lębork
19. kolejka, 27 listopada 2022 godz. 12 

(niedziela)
Pogoń Lębork – Jaguar Gdańsk

Seniorzy Pogoni Lębork rozpoczęli 
kolejny sezon w IV lidze

Przed drużyną seniorów kolejne wyzwanie w IV lidze. Ekipa trenera Waldemara Walkusza rozpoczęła rywalizację w wyjątkowym sezonie, w którym bierze udział 
aż 20 drużyn. Na koniec sezonu z ligi spadnie co najmniej 5 zespołów. Przedstawiamy komplet informacji o drużynie seniorów Pogoni Lębork w nowym sezonie.


