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ZAWODY 
W ŁEBIENIU
12 drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych stanęło 
do rywalizacji w zawodach 
Sportowo-Pożarniczych.
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WSPARCIE 
DLA FIRM
Od początku roku Zarząd 
PSSE wydał 39 decyzji 
o wsparciu o łącznej 
wartości ponad 1,3 mld zł.
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ZWYCIĘSTWO 
POGONI
Kibice, którzy zdecydowali 
się odwiedzić lęborski 
stadion w sobotę byli 
bardzo zadowoleni.
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W minionym tygodniu do drzwi 83-latki 
zapukała kobieta podająca się za pra-
cownika socjalnego. Mówiła, że zajmuje 
się pomocą dla seniorów i zapropono-
wała starszej pani darmowe posiłki. Ni-
czego nie podejrzewająca 83-latka wpu-
ściła ją do środka. Po krótkiej rozmowie 
oszustka poprosiła ją o wodę i filiżankę 
kawy i gdy właścicielka mieszkania 
poszła do kuchni, okradła ją z pieniędzy 

i biżuterii. Potem pod pozorem odwie-
dzenia jeszcze jednego seniora ulotniła 
się z mieszkania, mówiąc, że wróci zanim 
kawa wystygnie. Drugi raz do drzwi już 
nie zapukała.
Policjanci pracują nad tą sprawą 
i ostrzegają przed oszustami, którzy 
odwiedzają domy i mieszkania, podając 
się  m.in. za pracowników administracji, 
gazowni, wodociągów, elektrowni itp. 

W takiej sytuacji warto zadzwonić do 
takiej instytucji i upewnić się czy wysłała 
swojego przedstawiciela. Od osoby, która 
stoi w naszych drzwiach można zażądać 
okazania legitymacji i podania służbowe-
go numeru. Gdy pojawi się wątpliwość co 
do autentyczności dokumentów najlepiej 
zadzwonić pod numer alarmowy 112. To 
samo należy zrobić gdy odwiedzająca 
nas osoba staje się natarczywa i próbu-
je nakłonić nas do wpuszczenia jej do 
mieszkania. Gdy już wpuścimy kogoś do 
środka, nigdy, nawet na chwilę nie pozo-
stawiajmy go samego, bez nadzoru.
Pamiętajmy! Oszuści najczęściej żerują 
na osobach starszych i samotnych, 
wykorzystując ich życzliwość i zaufanie. 
Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych 
bliskich i porozmawiajmy z nimi o tego 
rodzaju zagrożeniach. Wskażmy im jak 
mogą uchronić się przed utratą swoich 
oszczędności.

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI
83-letnia lęborczanka została oszukana metodą na pracownika socjalnego. Straciła kilka tysięcy złotych i biżuterię. Poli-
cjanci zajmują się tą sprawą i apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
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Na boisku szkolnym w Łebieniu zmierzy-
ły się 3 drużyny kobiece i 9 drużyn męskich. 
Celem zawodów było mobilizowanie do 
stałego doskonalenia umiejętności obsługi 
sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarni-
czego, popularyzacja wśród społeczeństwa 
zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz 
wyłonienie zwycięzców, którzy będą repre-
zentować powiat w  przyszłorocznych za-
wodach na szczeblu wojewódzkim. 

Organizatorami zawodów byli: Oddział 

Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych z prezesem Romanem Downar-
-Zapolskim oraz Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Lęborku z  ko-
mendantem – bryg. Piotrem Krzemińskim. 

Drużyny kobiece wystawiły do zawodów: 
OSP Wicko, OSP Pogorszewo i OSP Cho-
cielewko. Zespoły męskie reprezentowały: 
OSP Łebień, OSP Nowa Wieś Lęborska, 
OSP Wicko, OSP Garczegorze, OSP Krępa 
Kaszubska, OSP Pogorszewo, OSP Łebie-

niec, OSP Redkowice i OSP Chocielewko. 
Rywalizacja odbyła się w  konkurencjach: 
ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
7 x 50 m z przeszkodami. Nad prawidłowo-
ścią przebiegu konkurencji czuwali sędzio-
wie pod przewodnictwem st. kpt. Marcina 
Elwarta, który w protokole końcowym sę-
dziego głównego zaznaczył, że zawody zor-
ganizowane zostały na wysokim poziomie. 

Wśród drużyn żeńskich, najskutecz-
niejsza okazała się ekipa z  OSP Wicko 

pod dowództwem Agnieszki Wolańskiej 
(Skład zespołu: Kaja Chustak, Oliwia 
Konczalska, Małgorzata Kramek, Anna 
Suchodolska, Natalia Waleśkiewicz, Mar-
lena Wiśniewska, Martyna Wiśniewska, 
Paulina Zych). Najlepszą drużyną męską 
okazała się dowodzona przez Andrzeja 
Zająca ekipa z OSP Łebień (Skład zespołu: 
Grzegorz Cieszkowski, Artur Grabowski, 
Maciej Kasperowicz, Marcin Pietkun, Da-
mian Zając, Grzegorz Zwierzyński). Na 

zwycięzców czekały puchary starosty i pu-
chary wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za-
wodów gratulujemy. 

Publiczność, oprócz obserwowania ry-
walizacji drużyn strażackich mogła obej-
rzeć również wozy bojowe zaparkowane 
nieopodal szkolnego boiska. Każdy mógł 
też skosztować doskonałej grochówki 
z polowej kuchni, którą częstował Andrzej 
Florczyk z OSP w Pogorszewie. 

W Łebieniu odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze

12 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych stanęło do rywalizacji w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się 3 
września w Łebieniu. Honorowy patronat nad zawodami sprawowała starosta Alicja Zajączkowska.
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Obecna niełatwa sytuacja gospodarcza 
spowodowana nie tylko pandemią, ale 
także wojną w Ukrainie nie powstrzymała 
przedsiębiorców od rozpoczęcia nowych 
projektów inwestycyjnych. Dowodem na 
to są wydane decyzje o  wsparciu w  ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. W samej 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w  bieżącym roku zainwestowało już 
39 przedsiębiorców - większość z nich to 
polskie firmy z sektora MŚP. 

- Aż 74 proc. z wydanych decyzji o wspar-
ciu otrzymały firmy z  polskim kapitałem, 
ponadto ponad połowa z decyzji to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP – podsumowuje 
Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Nowe inwestycje pozwolą na utworze-
nie 189 nowych miejsc pracy. Najwięcej 
utworzy firma Trefl S.A., która deklaruje 
28 nowych etatów w ramach zwiększenia 
mocy produkcyjnej poprzez rozbudowę 
parku produkcyjno-maszynowego w  za-
kładzie w  Gdyni oraz budowę centrum 
logistycznego w Rumii. Z kolei firma Lac-
pol sp. z o. o. - Przedsiębiorstwo Handlu 
Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich 
zadeklarowała poniesienie największych 
nakładów inwestycyjnych. Projekt o war-
tości ponad 226 mln zł, obejmie komplek-
sową rozbudowę Zakładu Mleczarskiego 
w Piotrkowie Kujawskim. 

Wśród nowych inwestorów znalazła 
się także firma Huber + Suhner z  Tcze-

wa. Przedsiębiorstwo oferuje klientom 
na całym świecie produkty i usługi w za-
kresie łączności elektrycznej i  optycznej. 
Nowa inwestycja o  wartości ponad 120 
mln zł obejmuje budowę linii produkcyj-
nej. Z  kolei jedną z  ostatnich inwestycji 
w  województwie kujawsko-pomorskim 
jest projekt firmy POliner sp. z o. o. Przed-
siębiorstwo przeznaczy ponad 12 mln zł 
na zwiększenie mocy produkcyjnych ist-
niejącego zakładu w powiecie toruńskim. 
Spółka prężnie działa zarówno na rynku 
krajowym jak i międzynarodowym. 

- Nieustannie uświadamiamy przedsię-
biorcom, że warto korzystać ze wsparcia 
Polskiej Strefy Inwestycji, ponieważ za-
oszczędzone środki, mogą przeznaczyć 

na dalszy rozwój. Ponadto często dzięki 
zachętom oferowanym przez Polską Strefę 
Inwestycji przedsiębiorcy decydują się na 
dokonanie inwestycji. Efekty przynosi mię-
dzy innymi projekt „Strefa w każdej w gmi-
nie”, podczas którego nasi pracownicy spo-
tykają się z  lokalnymi firmami i  udzielają 
informacji na temat wsparcia. Ważna jest 
także pomoc banków, które we współpracy 
z  nami szkolą swoich specjalistów z  form 
wsparcia. To znacznie ułatwia inwestorom 
poszukiwanie informacji nt. Polskiej Strefy 
Inwestycji i  podjęcie decyzji o  zainwesto-
waniu w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i unowocześnienie technologii – podkreśla 
Przemysław Sztandera. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, 
jednym z  14 podmiotów regionalnych, 
które odpowiedzialne są za kompleksową 
obsługę inwestorów zagranicznych i kra-
jowych. Działa w  województwie kujaw-
sko-pomorskim i  we wschodniej części 
woj. pomorskiego. Pełni rolę regionalne-
go centrum obsługi inwestorów i  koor-
dynatora udzielania pomocy publicznej. 
Służy przedsiębiorcom wsparciem na 
każdym etapie realizacji ich projektów, 
w  tym pomocą o  charakterze konsulta-
cyjno-doradczym. 

Więcej informacji na www.strefa.gda.pl

Coraz więcej firm korzystających ze 
wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła 
wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku 
roku Zarząd PSSE wydał 39 decyzji o wsparciu o łącz-
nej wartości ponad 1,3 mld zł, z równoczesną dekla-
racją utworzenia 189 nowych miejsc pracy.  



www.gle24.pl Czwartek, 15 września 20224

REKLAMA U/2022/PR-Media-Group/PR

Obchody 70-lecia istnienia OSP Tawęcino
W sobotę 10 września odbyły się obchody 70-lecia istnienia jednostki OSP Tawęcino. Głównym punktem wydarzenia było poświęcenie i przekazanie sztan-
daru oraz wręczenie odznaczeń druhom.

Uroczystości związane z  obcho-
dami 70-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Tawęcinie 
rozpoczęły się o godz. 14:00 w so-
botę 10 września br. Pierwszym 
punktem była uroczysta msza 
święta w  intencji strażaków, która 
odbyła się w  kościele parafialnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Na dalsze uroczystości zapro-
szeni goście, poczty sztandarowe 
i  pododdział Ochotniczej Straży 
Pożarnej w asyście orkiestry prze-
maszerowali  na plac przy jednost-
ce OSP Tawęcino. 

W uroczystościach wzięli udział: 
Dyrektor Biura Wojewody Pomor-
skiego - Tomasz Gieszcz, Zastępca 
Pomorskiego Komendanta Woje-

wódzkiego PSP – bryg. Wojciech 
Berent,   Dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Gdańsku – Edmund 
Kwidziński, Starosta Lęborski – 
Alicja Zajączkowska, Komendant 
Powiatowy PSP w Lęborku – bryg. 
Piotr Krzemiński, Wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska – Zdzisław 
Chojnacki i wielu innych gości.

Głównym punktem wydarzenia 
było poświęcenie i  przekazanie 
sztandaru Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Tawęcinie oraz wręczenie 
odznaczeń druhom ochotnikom. 
Na mieszkańców i  zaproszonych 
gości po oficjalnych uroczysto-
ściach czekał poczęstunek z  opra-
wą muzyczną i zabawą taneczną.

POWIATOWE DOŻYNKI 
W KRĘPIE KASZUBSKIEJ
Tegoroczne XXII Powiatowe Dożynki odbyły się 11 
września w Krępie Kaszubskiej. Była msza dzięk-
czynna za zebrane plony, tradycyjnie podziękowano 
też rolnikom za ich trud. Liczne atrakcje przyciągnę-
ły wielu mieszkańców i gości. 

Na terenie rekreacyjnym w Krępie Kaszubskiej odbyły się 
11 września XXII Powiatowe Dożynki. Powiatowe święto 
plonów zapoczątkowała polowa dziękczynna msza świę-
ta, którą odprawił ks. Krzysztof Kozakiewicz, proboszcz 
parafii p.w. Jana Chrzciciela w Białogardzie.
Do Krępy Kaszubskiej przybyli licznie samorządowcy 
powiatu lęborskiego, mieszkańcy miejscowości i gmin.  
Podczas dożynek zagrała m.in. Orkiestra Dęta Ziemia 
Lęborska, Zespół Regionalny “Frantówka”, Paweł Sta-
siak – Papa C, artyści z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Lęborku, a o godz. 20:00 wystąpiła gwiazda wieczoru 
- Krystyna Giżowska,
Na przybyłych gości czekały stoiska gastronomiczne 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, atrakcje 
dla najmłodszych, strefa edukacji ekologicznej, a także 
kiermasz dożynkowy z nagrodami. Podczas wydarzenia 
tradycyjnie został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniej-
szy wieniec dożynkowy” oraz XXII edycja powiatowego 
konkursu „Żyjmy ładniej”. I miejsce w konkursie wieńców 
dożynkowych zajął wieniec z Gminy Wicko. Natomiast 
w konkursie „Żyjmy ładniej” nagrody za I miejsca trafiły 
do mieszkańców Gminy Cewice. W kategorii: posesja 
rolnicza I miejsce zajęli Katarzyna i Grzegorza Malek, 
natomiast I miejsce w kategorii: posesja nierolnicza otrzy-
mała Jadwiga Mazurek.

fot. Krzysztof Poziemski
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Zakończyła się przebudowa kładki dla 
pieszych nad rzeką Łebą w rejonie Parku 
Chrobrego i  Kompleksu Rekreacyjnego 
przy ul. 8 Maja. Przebudowana została 
wisząca nisko nad lustrem wody insta-
lacja elektryczna i  teletechniczna. Nisko 
przechodzące nad wodą kable były du-
żym utrudnieniem dla kajakarzy coraz 
częściej przypływających do naszego 
miasta od strony Łęczyc. Dzięki przebu-
dowie i podniesieniu instalacji przy kład-
ce prześwit pod nią w zależności od po-
ziomu wody zwiększył się o 80-100 cm.

Przyjaźniejsze dla kajakarzy jest także 
miejsce wodowania kajaków na przysta-
ni kajakowej na Okalicy. W uzgodnieniu 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie poprawiono spławność rze-
ki poprzez wybranie kamieni przy pomo-
ście. Dzięki temu zwiększyła się głębokość 
rzeki w miejscu wodowania kajaków oraz 
zmniejszyło się ryzyko uszkodzenia kaja-
ków o wystające kamienie.

Kajakarstwo to coraz bardziej popu-
larny sposób spędzania wolnego czasu, 
a szlak wodny prowadzący przez Lębork 
stał się bardziej atrakcyjny dzięki powsta-

łej infrastrukturze i  nowym udogodnie-
niom. 

Warto przypomnieć, że jesienią 2020 
roku w Lęborku zakończono budowę du-
żej przestani kajakowej. Wraz z  przeno-
ską powstała ona przy bulwarze wzdłuż 
rzeki Łeby w okolicach wiaduktu i zam-
ku. Kajakarze przypływający rzeką Łebą 
od strony Łęczyc mogą korzystać z  po-
mostu, przenieść kajaki przez bulwar 
i wodować je na pobliskiej rzece Okalicy. 
Stamtąd dalej ruszają w  kierunku rzeki 
Łeby. Przystań kajakowa pozwoliła na 
bezpieczne i  wygodne ominięcie jazu 
przy zamku i  Kanału Młyńskiego oraz 
stała się miejscem, gdzie w  komforto-
wych warunkach można rozpocząć lub 
zakończyć kajakowy spływ, zjeść posiłek, 
wysuszyć kajaki i odpocząć.   

Lęborska przystań, podobnie jak przy-
stanie w  Paraszynie, Bożympolu Ma-
łym i Wielkim, Wielistowie, Łęczycach, 
Chocielewku, Poraju, Gaci i  w  Łebie 
powstały lub jeszcze powstają na rzece 
Łebie w ramach unijnego projektu „Po-
morskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba 
– Uwolnij Energię”.

Przebudowana kładka nad rzeką Łebą 
– koniec utrudnień dla kajakarzy

Przebudowana kładka nad rzeką Łebą jest teraz przyjazna dla kajakarzy. Obecnie kajakarze nie napotkają już utrudnienia w postaci wiszących nisko nad 
wodą kabli. Kajakarstwo to coraz bardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu, a szlak wodny prowadzący przez Lębork stał się bardziej atrakcyjny 
dzięki powstałej infrastrukturze.

UHONOROWANO 16 
KRWIODAWCÓW
16 krwiodawców zostało wyróżnionych odznaczeniami 
Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. 
Odznaczenia te przyznaje Minister Zdrowia osobom, które 
oddały co najmniej 20 litrów krwi.

W imieniu Ministra Zdrowia, odznaczenia zasłużonym 
krwiodawcom wręczyli: Magdalena Żynis i Edward Müller 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Słupsku. Uroczystość odbyła się w sali obrad Rady 
Powiatu Lęborskiego, gdzie krwiodawców przyjęli: Alicja 
Zajączkowska – Starosta Lęborski i wicestarosta Edmund 
Głombiewski.
Oddanie 20 litrów krwi wymaga ogromnej systematyczności, 
poświęcania się w celu dzielenia się tym najcenniejszym 
lekiem dla ratowania zdrowia i życia innych. Niezmiernie 
cieszę się, że ta uroczystość odbywa się w murach naszego 
starostwa i że będę mogła uścisnąć panom dłoń – mówiła 
starosta Alicja Zajączkowska.
Wśród wyróżnionych odznaczeniami Honorowy Dawca 
Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu znaleźli się: Paweł Bek, 
Grzegorz Bielicki, Kamil Czarkowski, Marek Głogowski, Rafał 
Godula, Michał Grobelny, Piotr Klawikowski, Marek Konkol, 
Marek Krzyżanowski, Waldemar Kupicz, Maciej Maciaszek, 
Mieczysław Mały, Maciej Romaniuk, Piotr Śmiechowski, 
Mariusz Tyluś i Piotr Wróblewski.
Wszystkim panom gratulujemy i dziękujemy za Wasz dar życia.

III etap rozbudowy 
budynku OSP
Trwa rozbudowa budynku OSP w Łebie. Obecnie, w III etapie prac, 
odbywa się adaptacja pomieszczeń na działalność komisariatu 
policji oraz przychodni.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, które wynosi 2.000.000,00 zł przy całkowitym koszcie 
prac w wysokości5.899.080,00 zł.

III etap rozbudowy budynku OSP w Łebie polega na adaptacji części po-
mieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny). Jak in-
formuje Gmina Miejska Łeba, budynek zostanie rozbudowany o dodatkowe 
wejścia z oddzielnym dostępem do budynku dla komisariatu policji i punktu 
medycznego. Rozbudowa obejmuje również teren przyległy, na którym po-
wstaną miejsca parkingowe.

Planowana inwestycja zwiększy dostęp do usług społecznych na terenie 
miasta Łeba. Wszystkie służby ratunkowe: policja i straż pożarna, pogotowie 
ratunkowe, będą w jednym miejscu, w jednym budynku. Dla mieszkańców 
i turystów będzie to duże ułatwienie.

Ballady i romanse 
przy lęborskich 
żabkach
Kolejna edycja Narodowego Czytania, która od kilku lat odbywa się 
pod patronatem Prezydenta RP przeprowadzana była w miastach 
i miasteczkach całej Polski. Lekturą tegorocznej edycji  były „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza.

W tym roku lęborskie Narodowe Czytanie odbyło się 8 września przy 
fontannie z  żabkami. Organizatorem akcji była Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Łeba”.

Ballady i romanse Adama Mickiewicza to zbiór poezji wydanych w 1822 
w Wilnie, które zapoczątkowały w Polsce romantyzm. W lęborskim czy-
taniu udział wzięli uczniowie z Lęborka i powiatu lęborskiego oraz samo-
rządowcy miejscy. Burmistrz Lęborka Witold Namyślak przeczytał znaną 
balladę Powrót taty, zastępca burmistrza Teresa Ossowska-Szara balladę 
Romantyczność, zaś sekretarz miasta Marian Kurzydło utwór pt. Rybka.
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Samorząd województwa pomorskiego od 
lat realizuje wiele przedsięwzięć związanych 
z rozwojem infrastruktury wodnej i żeglarskiej.

– Zainwestowaliśmy w to już ponad 200 mln 
zł – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Wśród inwestycji 
należy niewątpliwie wspomnieć o Pętli Żuław-
skiej czy Pomorskich Szlakach Kajakowych. 
Ale wato też wymienić choćby wartą 33 mln zł 
rozbudowę portu w Pucku – dodaje.

Jednak sama infrastruktura to nie wszystko.
– Bez pasji i chęci rozwoju będzie ona pusta. 

Dlatego realizujemy projekt „100 łodzi żaglo-
wych na stulecie zaślubin Polski z morzem” – 
zaznacza Struk.

Chodzi o zakup łodzi żaglowych do nauki że-
glowania, regat i  rekreacji na pomorskich wo-
dach morskich i śródlądowych. Projekt ten jest 
ściśle powiązany z rozwojem edukacji morskiej 
młodych mieszkańców regionu.

To nie tylko rekreacja, ale inwestycja 
w przyszłość młodych Pomorzan

Województwo pomorskie to 315 kilometrów linii brzegowej, setki jezior i rzek. Mamy więc doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. 
Dlatego samorząd województwa pomorskiego stawia na edukację morską, którą warto zaczynać od najmłodszych lat. Temu właśnie 
służy Pomorski Program Edukacji Morskiej „Pomorskie Żagle Wiedzy”, realizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY 

–  To ważne by młodzi ludzie próbowali swoich sił 
na wodzie. Żeglarstwo, to nie tylko przygoda, ale też 
szkoła życia – podkreśla marszałek.

W  programie edukacji morskiej Pomorskie Żagle 
Wiedzy uczestniczy 120 szkół z całego regionu. – 
Wsparciem obejmujemy ponad 7 tysięcy uczniów 
szkół i 750 nauczycieli – wylicza marszałek.

Założeniem programu jest połączenie podstaw 
programowych różnych przedmiotów z  zagad-
nieniami wynikającymi z  nadmorskiego położenia 
regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia po-
zalekcyjne i  doradztwo zawodowe. W  większości 
projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla 
uczniów, a także turnusy szkoleń nauczycieli przy-

gotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego 
i stopnia instruktora żeglarstwa. 

Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc 
związanych z edukacją morską i żeglarską, a tak-
że obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą spraw-
dzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii 
i biologii. 

W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecz-
nego zachowania na wodzie. W  ramach programu 
organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce 
morskiej, okrętowej i żeglarskiej. Wartość projektów 
edukacji morskiej i  żeglarskiej w  ramach Pomor-
skich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł.

Białe żagle we Wdzydzach  
Zapraszamy na Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które odbędą się 23 września 2022 r. na Jeziorze Wdzydze. 

Regaty będą odbywać się na łódkach zakupionych w ramach projektu „100 łodzi żaglowych 
na stulecie zaślubin Polski z morzem”.
W regatach wystartują zarówno młodzi adepci żeglarstwa z biorących udział w projekcie 
szkół, jak i włodarze pomorskich gmin. Atrakcji nie zabraknie również na lądzie. Na terenie 
stanicy wodnej PTTK zorganizowany zostanie piknik edukacyjny. 
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W Obliwicach spotkali się miłośnicy sportów 
biegowych na jubileuszowym 40. Międzynaro-
dowym Otwartym Biegu Przełajowym o „Pu-
char Leśny” pamięci Tomasza Hopfera. Pobie-
gli również sołtysi i VIPy w dedykowanym im 
XXI Ogólnopolskim Biegu. Zawodnicy wystar-
towali także w  biegu „XV Międzynarodowa 
Mila Rol Land Obliwice” pamięci olimpijczyka 
Piotra Gładkiego. Wieczorem siłacze zmagali 
się z  7-tonowym ciężarem rolniczego sprzętu 
w  VIII Mistrzostwach Polski w  Przeciąganiu 
Ciągnika. Wydarzeniom sportowym towa-
rzyszyła impreza promująca zdrowe nawyki 
żywieniowe i  mięso drobiowe, przygotowana 
przez Związek Zawodowy Rolników „Ojczy-
zna” – pod nazwą „Kurczak w Biegu”.

Jubileuszowa edycja obliwickich biegowych 
imprez organizowanych przez Fundację Ekolo-

giczno Sportową, stała się okazją do odznacze-
nia Medalem Starosty osób najbardziej zaanga-
żowanych w  działalność fundacji: Krzysztofa 
Pruszaka – głównego pomysłodawcę przedsię-
wzięć biegowych, Stanisława Gerc, Zdzisława 
Małeckiego, Mariana Borka, Kazimierza Duwe 
i Zenona Gudzio. Burmistrz Lęborka – Witold 
Namyślak również wyróżnił medalami zasłu-
żonych działaczy fundacji: Wiesława Wójcika, 
Edwarda Nagórskiego, Zbigniewa Borowskie-
go, Macieja Bieniasz-Krzywiec, Jerzego Klein 
i  Krzysztofa Niekrasza – wieloletniego dzien-
nikarza sportowego, który wspierał rozwój bie-
gania w Lęborku i w Obliwicach od samego po-
czątku także promując te wydarzenia sportowe 
w mediach. Sam wyróżniony wręczył również 
pamiątkowy grawerton Krzysztofowi Prusza-
kowi jako wyraz podziękowania dyrektorowi 

imprezy za wieloletnią współpracę, doceniając 
jego profesjonalizm i wsparcie w pracy dzien-
nikarskiej.

Kibice i  goście mieli do dyspozycji dwie 
sceny, na których na przemian, a  nierzadko 
jednocześnie, prezentowali się artyści oraz od-
bywały się konkursy dla publiczności. Można 
było m.in. pobawić się przy dźwiękach kaszub-
skiego zespołu z Pucka, pokibicować pokazom 
cheerleaderek – mistrzyń Polski, posłuchać 
występów solistek, chóru „Belferek”, czy też 
Kaszubskiego Zespołu Levino. Kto zgłodniał, 
mógł skosztować potraw z kurczaka serwowa-
nych w różnych miejscach na terenie imprezy 
lub kiełbaski przygotowanej przez strażaków 
z OSP w Pogorszewie. Zwycięzców w poszcze-
gólnych biegach nagradzali licznie zgromadze-
ni samorządowcy.

Jubileuszowy bieg 
przełajowy w Obliwicach

W pierwszy wrześniowy weekend niewielką miejscowość Obliwice odwiedziły tłumy biegaczy, tury-
stów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Odbywał się tu po raz 40-ty  Międzynarodowy Otwarty 
Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera oraz imprezy towarzyszące.

UWAGA PIESI! NOWE OBOWIĄZKI I ZAKAZY OD 21 WRZEŚNIA

Znowelizowane Prawo o ruchu dro-
gowym wchodzi w życie 21 września 
br. Bardzo ważną zmianą dotyczącą 
pieszych jest to, jak muszą trakto-
wać ścieżkę dla rowerów i rower czy 
hulajnogę poruszające się po niej. 
Nowe przepisy pozwolą łatwiej ustalić 
winnego zdarzeń drogowych, do 
których niestety często dochodzi na 
ścieżkach rowerowych.
Według nowych przepisów droga 
dla rowerów ma być przez piesze-
go traktowana na równi z jezdnią, 
a rower jak każdy pojazd. Niedozwo-
lone, np. będzie przechodzenie przez 
drogę dla rowerów poza przejściem 
dla pieszych. Będzie to możliwe 
tylko w wyjątkowych przypadkach, 
na identycznych zasadach, jak 
przechodzenie przez jezdnię poza 
przejściem. Ważne jest również to, jak 

pieszy przechodzi przez drogę dla 
rowerów: ma iść prostopadle do jej 
osi i najkrótszą drogą. Na drodze dla 
rowerów pierwszeństwo mają pojazdy 
poruszające się po niej, czyli rowery, 
hulajnogi. Pieszy wchodząc na 
drogę dla rowerów musi być ostrożny 
i ustąpić im pierwszeństwa. W myśl 
nowych przepisów za kolizję pieszego 
z rowerzystą na drodze dla rowerów, 
poza przejściem dla pieszych, niemal 
domyślnie odpowiadać będzie pieszy.
Nowe przepisy zabraniają pieszym 
także:
• przechodzenia przez jezdnię lub 

drogę dla rowerów w miejscu 
o ograniczonej widoczności drogi;

• zwalniania kroku lub zatrzymywania 
się bez uzasadnionej potrzeby pod-
czas przechodzenia przez jezdnię, 
drogę dla rowerów lub torowisko;

• przebiegania przez jezdnię lub 
drogę dla rowerów

• przechodzenia przez jezdnię lub 
drogę dla rowerów w miejscu, 
w którym urządzenie zabezpie-
czające lub przeszkoda oddzielają 
drogę dla pieszych lub drogę dla 
pieszych i rowerów od jezdni lub 
drogi dla rowerów, bez względu na 
to, po której stronie jezdni one się 
znajdują;

• korzystania z telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego pod-
czas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię, drogę dla rowerów 
lub torowisko, w tym również 
podczas wchodzenia lub przecho-
dzenia przez przejście dla pieszych 
– w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwa-
cji sytuacji na jezdni, drodze dla 

rowerów, torowisku lub przejściu dla 
pieszych.

Dróg rowerowych jest coraz więcej 
w naszych miastach i poza nimi. 
Prawie każda nowa infrastruktura 
drogowa jest w nie zaopatrzona i to 
cieszy. Jednak zarówno piesi jak 

i rowerzyści muszą stosować się do 
przepisów i być odpowiedzialnymi 
użytkownikami dróg. Nowe przepisy 
mają uregulować sprawy jeszcze 
nieoczywiste dla niektórych tak, aby 
konfliktów pieszy-rowerzysta i kolizji 
było jak najmniej.

Z dniem 21 września wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą i kierowców, i pieszych. W artykule przytoczymy nowe obowiązki i zakazy dotyczące 
pieszych, które opracował magazyn motoryzacyjny Auto Świat.

Karolina na Kozim 
Wierchu
Lęborczanka, Karolina Karpik spełniła swoje marzenie i, razem z innymi 
osobami niepełnosprawnymi, spędziła piękne chwile w najwyższych 
polskich górach oraz zdobyła Kozi Wierch. Było to możliwe dzięki 
staraniom Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” i grupie wolontariuszy.

Wysokie góry nie muszą być niedostępne dla osób z niepełnospraw-
nością, które też chcą zobaczyć piękno przyrody. Pomagają w tym Szer-
powie Nadziei. Jest to grupa wolontariuszy z  całego kraju, miłośnicy 
górskich wędrówek, osoby wrażliwe na pomoc innym, wywodzący się 
m.in. ze środowiska ZHP.

W sobotę 3 września wyruszyli na tatrzańskie szczyty, asystując blisko 
70 osobom z  różnymi stopniami niepełnosprawności, aby spełnić ich 
marzenia bycia w najwyższych w Polsce górach. Wolontariusze ze swo-
imi podopiecznymi zdobyli m.in. Kozi Wierch w grani Orlej Perci, Doli-
nę Pięciu Stawów Polskich, Morskie Oko czy Czarny Staw pod Rysami.

Wśród uczestników była lęborczanka, Karolina Karpik, która dzięki 
pomocy szerpów zdobyła Kozi Wierch. Na szczyt została wniesiona 
w  specjalnym nosidle niesionym przez  ekipę szerpów. Dotarła też do 
wodospadu Siklawa.

Udział Karoliny w górskiej przygodzie był możliwy dzięki staraniom 
Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei”.

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138
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Do Charbrowa przybyła na 13. Olimpiadę dla Osób 
z Niepełnosprawnościami rekordowa ilość uczestni-
ków. Z  całego województwa pomorskiego przybyły 
524 osoby z 22 placówek, ośrodków i stowarzyszeń.

Impreza ma już swoją tradycję - odbywa pod ko-
niec lata i skupia w jednym miejscu sportowców re-
prezentujących przeróżne stowarzyszenia, fundacje, 
środowiskowe domy samopomocy, warsztaty tera-
pii zajęciowej, domy pomocy społecznej czy szkoły 

i przedszkola, do których uczęszczają dzieci z niepeł-
nosprawnościami. Celem imprezy jest popularyzacja 
rekreacji ruchowej i integracja środowiska osób i in-
stytucji działających na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami.  Każdego roku wszyscy świetnie się bawią 
i rywalizują.

Olimpiadę otworzył Wójt Gminy Wicko, Dariusz 
Waleśkiewicz, który przywitał wszystkich uczestni-
ków, życząc wspaniałej zabawy. Jak to na olimpiadzie 
bywa, była i tutaj sztafeta z pochodnią, w której wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń oraz 
znicz olimpijski, który uroczyście zapalono. Po części 
oficjalnej nastąpiła sportowa rywalizacja, którą przy-
gotowali nauczyciele WF z uczniami Szkół Podstawo-
wych z Maszewka, Wicka oraz ze Szczenurzy. Uczest-
nicy zostali nagrodzeni medalami, słodkościami oraz 
pucharami.

Olimpiada obfitowała także w wiele atrakcji poza-
sportowych. Były zabawy animacyjne, poczęstunek 
w formie lodów, pop cornu, czy kukurydzy na gorąco, 
pokazy służb mundurowych – policji oraz strażaków 
z  OSP Strzeszewo. Były loty gołębi czy zabawa na 
dmuchańcach. A dzięki uprzejmości P. Maciukiewi-
cza uczestnicy mogli również pojeździć konno oraz 
w ciuchci P. Tomasza Wrzoska.

SENIORSKA DRUŻYNA POGONI LĘBORK MA 
NOWEGO TRENERA
W sierpniu nastąpiła zmiana na stanowi-
sku trenera seniorskiej drużyny Pogoni. 
Waldemara Walkusza, który zrezygno-
wał z funkcji trenera zastąpił Grzegorz 
Bednarczyk. Celem nowego trenera jest 
poprawienie sytuacji drużyny w tabeli.

Grzegorz Bednarczyk - 48-letni trener zwią-
zany jest od początku ze słupską piłką. Przez 
8 ostatnich lat z krótką przerwą na Wybrzeże 
Objazda prowadził pierwszy zespół Gryfa 
Słupsk, którego jest wychowankiem.
W Gryfie Grzegorz Bednarczyk zaczął 
przygodę jako junior w roku 1989 i przez 
praktycznie całą zawodniczą karierę był 
związany z tym klubem. Prawie, bo w sezonie 
1999/2000 grał wiosną w Pogoni Lębork. 
W Pogoni u trenera Jarosława Kotasa G. Bed-
narczyk zagrał w III lidze w 18 spotkaniach 
zdobywając przy tym 8 bramek. Zadebiu-
tował w wygranym przez Pogoń 3:2 meczu 
z Bałtykiem, gdzie na powitanie z lęborską 
publicznością zdobył 2 bramki! Po pół roku 
wrócił do Gryfa, w latach 2004-2006 grał 
także w Sławie Sławno.
Trener Bednarczyk w swojej pracy stawia na 
odpowiedzialność, zaangażowanie i cechy 
wolicjonalne. Od 2015 roku posiada licencję 
trenerską UEFA „A".
Praca w Pogoni to dla mnie duże doświadcze-

nie. Do tej pory pracowałem tylko w słupskiej 
piłce, a teraz przyszedł czas by sprawdzić się 
w innym klubie z innymi zawodnikami. Jest to 
dla mnie motywujące. Przychodzę by popra-
wić sytuację drużyny w tabeli – mówił przy 
podpisaniu umowy nowy trener.
31 sierpnia nowy trener poprowadził po raz 
pierwszy Pogoń w ligowym spotkaniu prze-
prowadzając wcześniej jedynie jeden trening 
z drużyną na dzień przed spotkaniem - mecz 
6. kolejki (31.08) ze Spartą Sycewice Pogoń 
przegrała 0:3. A potem nastąpiło przełamanie:
7. kolejka (03.09): Bytovia Bytów - Pogoń 
Lębork 1:2
8. kolejka (10.09): Pogoń Lębork – Jantar 
Ustka 4:0 

Do meczu z  Jantarem Pogoń przystą-
piła bez kontuzjowanych, chorych lub 
w  delegacji Kochanka, Formeli, Pawli-

ka i  Niechwidowicza. Trener Grzegorz 
Bednarczyk przy brakach w  formacji 
ofensywnych do przodu wysłał Klechę 

i  wysoko ustawionego Kajcę. Grą do 
przodu zachwycał niezmordowany Ko-
walkowski, bramkę pięknej urody zdobył 

Miotk, a  formacja obronna z  bramka-
rzem zaliczyli zero z  tyłu. Dużo minut 
otrzymali też młodzieżowcy. Przyjemnie 
się to oglądało.

Pierwsza bramka padła bardzo szybko, 
bo już w  4 minucie. Damian Wojda za-
kręcił się skutecznie w narożniku boiska 
i dośrodkował w pole karne wprost pod 
nogi Michała Kowalkowskiego, który 
mocnym uderzeniem pokonał Czaję. 
Pogoniści mocno naciskali młody zespół 
Jantara i w pierwszej połowie dwukrotnie 
za sprawą Ronowskiego i Klechy trafiali 
w poprzeczkę!

Po zmianie stron Pogoń dominowała 
w  meczu, kreowała wiele sytuacji bram-
kowych i w ostatnim kwadransie pokaza-
ła siłę strzelając aż 3 gole. W 76 minucie 
Miotk wygrał piłkę z boku boiska, dograł 
do Mateusza Klechy a  ten strzelił na 2:0. 
Niejako w rewanżu w 82 minucie Klecha 
odwzajemnił się tym samym, wycofał pił-
kę na obrzeża pola karnego do Wiktora 
Miotka, a ten pięknym technicznym strza-
łem uderzył piłkę w narożnik bramki. Ta-
kiego gola przy Kusocińskiego dawno nie 
było! Wynik meczu ustalił wprowadzony 
chwilę wcześniej na boisko Łukasz Kwa-
śnik wciskając futbolówkę strzałem po 
ziemi tuż przy słupku. Pogoń – Jantar 4:0!

Po meczu powiedzieli:
Grzegorz Bednarczyk, trener Pogoni: - 

Na pewno jesteśmy szczęśliwi z okazałe-

go zwycięstwa. Zawodnicy zostawili dużo 
zdrowia na boisku by ten wynik osiągnąć. 
Pogratulować należy tej młodzieży z Ust-
ki, bo w pierwszej części spotkania dużo 
nam ta młodzież przeszkadzała i  krwi 
napsuła. Do tego dwóch bardzo doświad-
czonych zawodników jak Szałek i  Sta-
siak. Musieliśmy do tego meczu podejść 
skoncentrowani, wiedzieliśmy, że jeżeli 
popełnimy błędy to oni to wykorzystają. 
Udało się uniknąć tych błędów. W kon-
sekwencji dalszej dobrej pracy w drugiej 
części podwyższyliśmy wynik. Myślę, że 
można było się jeszcze pokusić o strzele-
nie jednej czy może dwóch bramek, ale 
na pewno nie narzekamy. Nasz plan zo-
stał wykonany w 100 procentach, z  tyłu 
zagraliśmy na zero i z tego się cieszymy.

Dominik Kaczmarek, trener Jantara: 
- W  pierwszej kolejności należy powie-
dzieć, że graliśmy dziś bardzo młodym 
zespołem. Brak dzisiaj Bartka Grano-
sika oraz Bartka Oleszczuka był bardzo 
mocno widoczny. Pogoń zagrała bardzo 
zdecydowanie, widać, że są uskrzydleni 
po ostatnim zwycięstwie z Bytovią w By-
towie. Różnica fizyczności była dziś ewi-
dentna i zasłużenie Pogoń dziś wygrała.    

Pogoń przeskakuje o  5 pozycji w  górę 
tabeli. Efektowne zwycięstwo 4:0 z  Jan-
tarem Ustka przesunęło naszą drużynę 
w środek punktowej klasyfikacji.

Tabela wyników po 8 kolejce spotkań.

Wysokie zwycięstwo Pogoni 
z Jantarem Ustka!

Mamy to! Kolejne przełamanie drużyny Pogoni i wysokie zwycięstwo z Jantarem Ustka. Kibice, którzy zdecydowali się odwiedzić lęborski stadion w sobotę 
10 września byli bardzo zadowoleni. Zobaczyli wiele akcji, strzałów a przede wszystkim aż cztery bramki i to wszystkie dla Pogoni. Warto chodzić na Pogoń! 
Czas na podsumowanie i meczową relację przygotowaną przez redaktora serwisu www.pogon.lebork.pl Janusza Pomorskiego.

13. Olimpiada dla Osób 
z Niepełnosprawnościami 
8 września br. w Charbrowie odbyła się po raz 13. Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami. W wyda-
rzeniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników, którzy wspaniale rywalizowali i bawili się.  


