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POJECHALI 
DO RZYMU
Uczniowie i nauczyciele 
SP nr 1 uczestniczyli 
w kolejnym spotkaniu grupy 
Erasmus.

str. 2

KLASA POD 
CHMURKĄ
Na otwarcieprzybyli 
zaproszeni goście, aby 
wspólnie ze społecznością 
szkolną świętować otwarcie.
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POWRÓCILI 
BEZ PUNKTÓW
W 11. kolejce IV ligi 
zmierzyły się drużyny ze 
środka tabeli - Pogoń Lębork 
z Gryfem Wejherowo.
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Projekt realizują wspólnie kraje: Luksem-
burg, Macedonia, Włochy, Portugalia, Hisz-
pania i  Polska. Tym razem szkoła, do której 
przybyli uczniowie znajdowała się w Rzymie. 
Grupę polską reprezentowali:  Kajetan Staw-
ski, Nikodem Konkol, Igor Hawryszkiewicz 
i Mateusz Urbański. 

Uczniów i opiekunów już na lotnisku czeka-
ło miłe powitanie ze strony włoskich rodzin. 
Spotkanie pozwoliło na realizację dwóch ko-
lejnych punktów projektu na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju Agendy ONZ 2030, cel 6 i cel 
9. Uczniowie mieli okazję rozmawiać o zanie-
czyszczeniach, szczególnie wody i środowiska. 
Świetnie wpisała się tu również wizyta w FAO 

(Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
wyżywienia i  rolnictwa), która swoją siedzibę 
ma w Rzymie. Uczniowie mogli w siedzibie or-
ganizacji poczuć się, jak reprezentanci swoich 
krajów podczas pobytu w  sali obrad zgroma-
dzenia ogólnego. Prace projektowe zakończyła 
uroczysta gala podsumowująca projekt, gdzie 
uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Nie zabrakło zwiedzania ,,wiecznego mia-
sta”. Uczniowie zobaczyli najciekawsze miej-
sca w Rzymie: Forum Romanum, Koloseum, 
Cirkus Maximus, Forum Cezara, Fontannę 
di Trevi, Panteon, Muzea Watykańskie wraz 
z  Kaplicą Sykstyńską i  Bazylikę św. Piotra. 
Spacerowali najbardziej znanymi ulicami 

i placami podziwiając przepiękną architekturę 
Rzymu: Campo de’Fiori, Piazza Navona. Po 
całym tygodniu pracy w szkole Liceo Colonna 
przyszedł też czas na rekreację. W niedalekiej 
odległości od Rzymu uczniowie odwiedzili 
Villa D’Este z cudownymi fontannami i mnó-
stwem zieleni. 

Wizyta była świetną okazją do poznania 
kultury kolejnego kraju, nawiązania relacji 
między uczniami oraz doskonałą okazją do 
posługiwania się językiem angielskim.

W  organizację wyjazdu zaangażowani na-
uczyciele szkoły: Katarzyna Wróblewska-Ku-
rzydło, Barbara Cieślak, Michał Kościółek 
i Marzena Kurzydło.

Uczniowie SP1 
pojechali do Rzymu

W  dniach 18-24 września 2022 roku uczniowie i  nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w  Lęborku 
uczestniczyli w kolejnym spotkaniu projektowym grupy Erasmus +"SHARKS - Sustainability Heroes 
and Restless Knights in School'.

BUDYNEK PCE ZYSKAŁ NOWOCZESNY SYSTEM

Poprawa bezpieczeństwa uczącej się 
młodzieży oraz infrastruktury oświato-
wej było celem wyposażenia budynku 
Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lę-
borku w nowoczesny system sygnaliza-
cji pożarowej z instalacją oddymiania. 
Zalecenie montażu systemu ppoż wyda-
ła szkole Państwowa Straż Pożarna.
W ramach inwestycji w ciągach komu-
nikacyjnych szkoły i newralgicznych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pomieszczeniach zamontowane zo-
stały czujniki dymu, które uzupełniają 
dwa systemy oddymiania w klatkach 
schodowych, wspierające ewakuację 
w sytuacji pożarowego zagrożenia 
i zadymienia obiektu. W stropodachu 
klatki schodowej „C” umieszczona zo-
stała klapa dymowa – również stero-

wana automatycznie. Drzwi wejściowe  
wyposażone zostały w elektromecha-
niczne urządzenia blokujące. Całością 
steruje centrala systemu sygnalizacji 
ppoż wraz z centralami oddymiania 

z zasilaczami buforowymi.
Całkowity koszt realizacji to 199.671,18 
zł, z czego 179.704,06 zł pokryły środki 
pochodzące z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

System sygnalizacji pożarowej z instalacją oddymiania zainstalowany w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku to inwestycja w bezpieczeństwo. Inwestycja stanowiła realizację zaleceń 
Państwowej Straży Pożarnej.

We wrześniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Krępie Ka-
szubskiej przystąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Porozumienie podpisali: bryg. Piotr Krzemiński - Komendant PSP 
w Lęborku, Sebastian Labuda i Adrian Florczyk z OSP Krępa Kaszub-
ska oraz wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część 
organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu 
ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, 
rozpoznawanie i  zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 
miejscowych zagrożeń. Centralnym organem administracji rządowej 
w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

OSP w Krępie 
Kaszubskiej 
dołączyła do KSRG
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kaszubskiej we 
wrześniu trafiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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Pogarszająca się niestety sytuacja ener-
getyczna w naszym kraju, a  tym samym 
i w naszym mieście jest – myślę - wszyst-
kim znana. Coraz wyższe ceny energii 
elektrycznej zaczynają znacząco obcią-
żać budżet lęborskich szkół, przedszkoli, 
ośrodka pomocy społecznej, pływalni, 
ale również i Urzędu Miejskiego czy za-
sobów lokalowych, z  których korzystają 
zarówno nasi mieszkańcy, jak i liczne or-
ganizacje społeczne i pozarządowe. 

Dotychczasowy łączny koszt samej 
energii elektrycznej ponoszony  przez 
Gminę sięga kwoty ok. 1,2 mln zł. Przy-
szłość na razie niestety nie napawa opty-
mizmem. 

Pierwsza próba wspólnego zakupu 
energii z  sąsiednimi samorządami na 
przyszły rok nie została rozstrzygnięta, 
bowiem oferta opiewała na kwoty kilka-
krotnie wyższe niż dotychczasowe.

Również i ceny energii cieplnej są nie-
pokojące. Nasza spółka, biorąc pod uwa-
gę rosnące ceny energii i obciążenia oso-
bowe, musi tak kształtować ostateczną 
cenę dla odbiorcy, aby zbilansować kosz-
ty. Trudna jest również sytuacja z pozy-
skaniem surowca do produkcji energii 
cieplnej – węgla. 

Cieszy w całej tej sytuacji, że 7 lat temu 
zdecydowaliśmy się na bardzo innowa-
cyjny projekt zastępowania kotłów  wę-
glowych na opalane biomasą. 

Już dzisiaj ciepła woda w  naszych do-
mach, urzędach i  zakładach pracy jest 
z tego surowca. 

Na początku przyszłego roku - kończąc 
kolejny etap – wymieniamy kocioł wę-
glowy na opalany biomasą na kotłowni 
KR – 1 i wówczas będziemy w stanie do 
65% energii cieplnej produkować z  bio-

masy, uniezależniając się w  dużej części 
od węgla. Mamy  nadzieję, że to rozwią-
zanie jest dużo tańsze, a przy okazji eko-
logiczne. 

To właśnie jedno z działań - wydaje się 
najważniejsze - które podjęliśmy  w kon-
tekście oszczędności. Chociaż nie jedyne. 

Jesteśmy zmuszeni ograniczyć godziny 

iluminacji: zabytkowych murów, kościo-
łów, ratusza, fontann. Montujemy na 14 
obiektach podległych miastu panele foto-
woltaiczne. Sukcesywnie wymieniamy na 
lęborskich ulicach oświetlenie na ledowe 
- na pewno mniej energochłonne. Koń-
czymy również audyt i dokumentację na 
wymianę oświetlenia w szkołach, przed-

szkolach, urzędzie – również na ledowe. 
Czy to wystarczy?  Tego chyba nikt nie 

wie. Na pewno cały czas będziemy po-
szukiwali kolejnych, nowych rozwiązań, 
które pomogą nam racjonalnie rozwiązy-
wać tę sytuację. 

Również Wójt Gminy Cewice podzielił 
się z nami swoimi działaniami w kierun-
ku pozyskania oszczędności. 

Jeżeli chodzi o budynek Urzędu w mie-
siącu wrześniu zamontowano w  nim 
pompę ciepła oraz termostaty na grzejni-
kach. Do końca bieżącego roku zostanie 
również wykonana termomodernizacja 
dachu budynku, a na przyszły rok zapla-
nowano wymianę grzejników na te bar-
dziej oszczędne.

Wiadomo, że samorządy muszą wydat-
ki planować z wyprzedzeniem. Pomyśla-
no już o  modernizacji cieplnej budyn-
ków oświatowych i  budynku Ośrodka 
Zdrowia w  Cewicach oraz wymianie 
źródeł ciepła w placówkach oświatowych 
– to nastąpi w przyszłym roku.

Gmina podjęła również decyzję o  rezy-
gnacji z organizowania imprez kulturalno-
-oświatowych przez GCK do końca roku 
oraz z montażu iluminacji świątecznych. 

Oszczędności z  tytułu podjętych dzia-
łań na pewno będą, jednak czas pokaże 
na ile wystarczą.

W imieniu czytelników dziękujemy Sa-
morządom za wypowiedź.

Działania w kierunku oszczędności 
w samorządach powiatu lęborskiego

Na łamach naszej prasy na temat bieżącej sytuacji energetycznej i oszczędności podejmowanych 
przez Gminę Miasto Lębork wypowiedział się Marian Kurzydło, Sekretarz Miasta Lęborka.

28 września dokonano odbioru wyremonto-
wanego 900 m odcinka drogi nr 1330 G od 
granicy miasta Lęborka w kierunku miejsco-
wości Dzięcielec. Odbioru dokonali: Starosta 
Lęborski Alicja Zajączkowska, Wicestarosta 
Lęborski Edmund Głombiewski, członkowie 
zarządu powiatu lęborskiego: Adam Nowak 
i Jacek Perłak, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lębork Jan Dominiecki, przedstawiciel 
Nadleśnictwa Strzebielino Paweł Łaga oraz 
przedstawiciel wykonawcy Michał Korda.
Inwestycja powstała na mocy umowy pod-
pisanej 23.05.2022 roku w sprawie realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą 
„Remont drogi powiatowej nr 1330G o dłu-
gości ok. 900 m”. Lasy Państwowe wsparły 

przedsięwzięcie kwotą 100 000 zł, z czego 
dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa Lę-
bork wyniosło 50 000 zł. Całkowita wartość 
inwestycji to 359.170,34 zł.
Z uwagi na fakt, że droga przebiega przez 
tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo 
Lębork i Nadleśnictwo Strzebielino, Lasy 
Państwowe w ramach podpisanej umowy 
uzyskały bezterminową i bezwarunkową 
zgodę na korzystanie z przebudowanej drogi, 
w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.
Współpraca z Lasami Państwowymi 
skutkowała również remontem drogi 
powiatowej 1328G Siemirowice – Pieski. 
Inwestycję o wartości 162.073,88 zł. wsparło 
Nadleśnictwo Cewice w kwocie 80 tys. zł. 

ODDANO DO UŻYTKU WYREMONTOWANY 
FRAGMENT DROGI NR 1330 G
Oddany fragment drogi nr 1330 G to odcinek od granicy miasta Lęborka w kierunku 
miejscowości Dzięcielec. Remont odbył się dzięki współpracy Lasów Państwowych 
ze Starostwem Powiatowym. Właściwą umowę w sprawie realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1330G o długości ok. 900 
m” podpisano w maju br., a 28 września dokonano jej odbioru. Oddano do użytku  
również wyremontowany fragment drogi powiatowej Siemirowice – Pieski, który 
także był możliwy dzięki współpracy z Lasami Państwowymi.Kryzys energetyczny spowodował, że nadchodząca 

zima i obawy o ciepłe kaloryfery niepokoją nas wszyst-
kich. O tym jak sytuacja wygląda w Lęborku, jak lębor-
ski MPEC przygotowany jest do sezonu zimowego wy-
powiedział się dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Lęborku, Mariusz Hejnar.

Lębork od kilku lat posiada elektrociepłownię na 
biomasę czyli tzw. zrębkę. W obecnej sytuacji jest to 
podwójna korzyść – nie tylko dbanie o czystsze powie-
trze, ale i lepsza dostępność oraz niższa cena zrębki.

W  okresie letnim w  lęborskiej elektrociepłowni do 
ogrzewania wody używa się wyłącznie zrębków! Śred-
nioroczny udział zrębków w  lęborskiej ciepłowni to 
40% używanego paliwa, jednak ze względu na niższą 
wartość energetyczną zimą udział biomasy wynosi 
ok. 20% , reszta to węgiel. W styczniu MPEC planuje 
uruchomienie kolejnego kotła na zrębkę, co w obecnej 
sytuacji będzie podwójnie korzystne.

Sytuacja w  Lęborku jest pochodną sytuacji w  całej 
Polsce. Problemem pozostają ceny węgla, które są wy-
sokie. Sytuacja spowodowała, że ceny zrębki również 
wzrosły.

Jednak obecnie węgiel w portach jest, z zakupieniem 
biomasy też nie ma problemów. Zarówno zrębkę, jak 
i węgiel lęborski MPEC posiada i podejmuje wszelkie 
działania, aby pojawiły się kolejne dostawy.

Obecnie   nie grozi nam też obniżenie parametrów 
dostarczanego ciepła czy ograniczenia  w dostarczaniu 
ciepła dla odbiorców.

Sekretarz Miasta Marian Kurzydło potwierdził, że 
miasto nie planuje wyłączania ogrzewania w obiektach 

oświatowych czy kulturalnych, czyli można wysnuć 
wniosek, że placówki te będą zimą działały. Jednocze-
śnie miasto zwraca się z apelem do wszystkich odbior-
ców ciepła – indywidualnych i instytucjonalnych, aby 
racjonalnie i  oszczędnie używać energii, co pomoże 
nam wszystkim choć trochę zmniejszyć jej zużycie 
oraz koszty.

Czy grożą nam zimne 
kaloryfery i niedogrzane domy?
O tym jak sytuacja energetyczna wygląda w Lęborku i jak lęborski MPEC przygotowany jest do sezonu zimowe-
go wypowiedział się dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lęborku, Mariusz Hejnar.
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Park zostanie przebudowany
Rewitalizacja Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich będzie polegała na kompleksowej zmianie zagospodarowania terenu parku, który położony jest w jed-
nym z ważniejszych przestrzennie terenów Lęborka. Miasto Lębork pozyskało środki w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na rewitalizację otoczenia 
Lęborskiego Węzła Przesiad-
kowego w  tym Parku im. Ma-
rii i  Lecha Kaczyńskich miasto 
pozyskało środki w  wysokości 
7 milionów złotych, w  ramach 
drugiej edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – Program In-
westycji Strategicznych.

Zakres robót obejmować będzie 
m.in. rewitalizację Parku im. Ma-
rii i  Lecha Kaczyńskich poprzez 
kompleksową zmianę zagospoda-
rowania terenu parku. Koncepcja 
obejmuje m.in. budowę nabrzeża 
z balustradą, pomostu z platformą 
widokową, plac zabaw dla dzieci, 
strefę dla seniorów. Powstaną 
chodniki i ścieżki oraz nasadzenia 

drzew i niskiej zieleni. Przebudo-
wane zostanie dojście w  kierun-
ku węzła przesiadkowego, które 
przez pochylnię będzie dostępne 
dla osób z  niepełnosprawnościa-
mi czy rodziców z wózkami dzie-
cięcymi.

W  ramach inwestycji komplek-
sowo ma zostać wyremontowa-
na także ulica Sienkiewicza (od 
Grunwaldzkiej do Wojska Pol-
skiego) oraz Grunwaldzka. Re-
mont przejdą także budynki przy 
Sienkiewicza i Grunwaldzkiej.

Łączny koszt inwestycji osza-
cowano na 8.906.670 zł. Dotacja 
ma wynieść 7.000.000 zł (21,41%) 
a wkład własny samorządu Lębor-
ka 1.906.670 zł.

NAGRODZONO 
DZIAŁKOWCÓW ROD
W sobotę, 8 października br. odbyło się, z okazji nie-
dawno obchodzonego „Dnia Działkowca”, spotkanie 
właścicieli Rodzinnych Ogródków Działkowych im. 
gen. Władysława Sikorskiego w Lęborku (ROD), pod-
czas którego wyróżniono najlepiej utrzymane działki 
i nagrodzono ich właścicieli. 

Z okazji niedawno obchodzonego „Dnia Działkowca”, 
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Lęborku, na spotkaniu posta-
nowił wyróżnić najlepiej utrzymane działki, w poszcze-
gólnych ogrodach i nagrodzić ich właścicieli. Łącznie 
przyznano 29 nagród. Ponadto Zarząd uhonorował 
srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” Zbigniewa 
Filipiaka, Kazimierza Kłosa oraz Zbigniewa Mieńciu-
ka. Brązową odznakę wręczono Antoniemu Biandze, 
Czesławowi Markiewiczowi, Mieczysławowi Mejer oraz 
Andrzejowi Brzeźniakowi. Odznakę „Za zasługi dla ROD” 
otrzymało czternastu działkowców, a kalendarze ścien-
ne na rok 2023, czterech ogrodników.
W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście, 
tj. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, Burmistrz 
Miasta Lęborka Witold Namyślak, Prezes Okręgowego 
Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych w Słup-
sku Wiesław Boratyński. Uroczystość poprowadził 
sekretarz ROD, Pan Kazimierz Kos.

fot. Krzysztof Poziemski
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„Klasa pod chmurką” to projekt, który został 
zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości 3.500,00 zł w ramach II edycji Konkursu 
Grantowego “Fabryka Lokalnych Innowacji” 
Farm Frites Poland SA, którego Partnerem 
jest Profarm Sp.zo.o. Ocenie podlegało 21 
projektów, które przeszły pozytywnie ocenę 
formalną. Wybór dokonany został na pod-
stawie kryteriów określonych w Regulaminie 
Konkursu. Komisja Konkursowa podjęła de-
cyzję o  wyborze 6 inicjatyw do otrzymania 
grantu na realizację inicjatywy.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie 
miejsca, które pozwoli na prowadzenie cie-
kawych i  kreatywnych zajęć lekcyjnych na 
świeżym powietrzu. Natomiast przebywanie 
na świeżym powietrzu wpłynie korzystnie na 
lepsze samopoczucie i koncentrację uczniów, 
a  także na kształtowanie postaw proekolo-
gicznych. Również w czasie przerw uczniowie 
będą mogli wykorzystać to miejsce, np. jako 

strefę wypoczynku.
Wydarzenie swą obecnością zaszczyci-

li: Jerzy Bańka - wójt Gminy Cewice, Karol 
Płotka – Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury w  Cewicach, Marzena Reclaf – Wice-
przewodnicząca Rady Gminy Cewice, st. kpt. 
Dawid Główczewski – Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku,  Krzysztof Liziński – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Cewice, Adam Dominiecki – 
Leśniczy z Nadleśnictwa Cewice, Ewa Maszo-
ta – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Cewicach, Stefan Wejer – Sołtys sołectwa 
Pieski, Beata Sobańska-Zając – St. Wizytator 
Kuratorium Oświaty w  Gdańsku Delegatura 
Słupsk, Andrzej Długi z Klubu Garnizonowe-
go w  Siemirowicach, dh Patryk Kreft – Pre-
zes OSP Pieski, kmdr Maciej Jonik z  ramie-
nia dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej 
w Siemirowicach, kmdr por. Zbigniew Kiepas 
– szef sztabu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego 

w  Siemirowicach, Anna Kubica – Przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, 
Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewi-
ce oraz rodzice i mieszkańcy sołectwa.

Uroczystego otwarcia nowego miejsca 
w szkole, poprzez przecięcie wstęgi, dokonała 
Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Przerytem oraz Katarzyna Majchrzak 
– szefowa ds. Komunikacji i  Zaangażowania 
Społecznego w  Farm Frites Poland S.A. Wójt 
w swoim przemówieniu podziękował Pani Dy-
rektor za wdrażanie innowacyjnych pomysłów, 
a także podkreślił wielkie zaangażowanie lokal-
nej społeczności na rzecz szkoły.

W  trakcie otwarcia nowej klasy społecz-
ność szkolna zaprosiła przybyłych gości oraz 
mieszkańców sołectwa Pieski do wspólnego 
świętowania „Dnia Ziemniaka”. Wydarzeniu 
towarzyszyły zabawy dla najmłodszych, kon-
kurs na najlepszą potrawę z  ziemianka oraz 
występy artystyczne uczniów.

INWESTYCJA W ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
Miasto Lębork pozyskało znaczne środki i rozpoczęło 
montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach uży-
teczności publicznej. Pierwszym budynkiem, na którym 
instalowano panele słoneczne był budynek Przedszkola nr 
1 przy ulicy Czołgistów. 

Inwestycja w odnawialne źródła energii realizowana jest 
w ramach projektu pn. „Instalacje układów fotowoltaicz-
nych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Lębork”, na które udało się pozyskać wysokie, 85 
procentowe dofinansowanie unijne.
W ramach projektu do końca kwietnia 2023 roku na 
dachach przedszkoli nr 1, 2, 5, 9 i 10, szkół podstawowych 
nr 1, 4, 5, 7 i 8 oraz na budynku MOPS przy ul. Łokietka 
i Pływalni Miejskiej „RAFA” powstanie 14 instalacji foto-
woltaicznych o łącznej powierzchni 2434 m2 i mocy 0,41 
MW. Efektem montażu fotowoltaiki będzie spadek emisji 
gazów cieplarnianych szacowany na 327 ton CO2 rocznie, 
obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów oraz poprawa 
bezpieczeństwa dostaw energii.   
Wartość projektu wynosi 1.598.400 złotych w tym 1.358.681 
złotych to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014-2020, oś Priorytetowa 10. 
Energia. 

Uniemożliwiła 
jazdę pijanemu
Niebezpieczną podróż pijanego kierowcy zakończyła lęborska 
policjantka, która odebrała mu kluczyki i nie pozwoliła się oddalić 
do czasu przyjazdu policjantów z wejherowskiej komendy. Kierowca 
miał około 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie 
prowadził peugeota po drogach powiatu wejherowskiego.

Do zdarzenia doszło 
w  niedzielę 2 paździer-
nika na terenie powiatu 
wejherowskiego. Po 
godzinie 15:00 st. sierż. 
Natalia Jóskowska, 
policjantka Referatu 
Patrolowo – Interwen-
cyjnego Komendy Po-
wiatowej Policji w  Lę-
borku, jadąc w  czasie 
wolnym od służby sa-
mochodem, zauważyła 

kierującego peugeotem mężczyznę w wieku około 50 lat, który miał wyraźne 
trudności w panowaniu nad pojazdem. Na krajowej „szóstce” mężczyzna bez 
uzasadnionej przyczyny zwalniał, potem raptownie przyspieszał i jechał od 
jednej do drugiej krawędzi jezdni. W pewnym momencie kierujący peuge-
otem skręcił w kierunku Łęczyc a następnie pojechał do Godętowa, gdzie na 
parkingu przed sklepem próbował zawrócić. Jadąca za nim funkcjonariuszka 
zagrodziła mu wyjazd swoim autem, a gdy otworzyła drzwi peugeota wyczuła 
od kierowcy alkohol. Policjantka wyjęła kluczyki ze stacyjki jego samochodu 
i powiadomiła wejherowskich policjantów, pilnując by pijany mężczyzna nie 
oddalił się przed przyjazdem patrolu. Badanie alkotestem wykazało obecność 
około 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny.

Kierowcy peugeota grozi kara 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowa-
dzenia pojazdów przez co najmniej 3 lata. Ale to nic w porównaniu do tego, 
do czego mógłby doprowadzić w stanie nietrzeźwości na drodze, gdyby nie 
skuteczna reakcja lęborskiej policjantki, notabene reprezentantki KGP w piłce 
nożnej kobiet, odnoszącej w tej dziedzinie sportu sukcesy.

W szkole w Przerytem 
otwarto Klasę pod chmurką

„Klasa pod chmurką” powstała w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników 
Polskich w Przerytem. Na otwarcie, które odbyło się 30 września przybyli zaproszeni goście, aby 
wspólnie ze społecznością szkolną świętować otwarcie nowej klasy.

Przygotowani do dystrybucji jodku potasu
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem 
radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w dwóch rozmieszczonych na terenie gminy Łeba punktach.

Ze względu na walki w rejonie Zaporoskiej 
Elektrowni Atomowej w  Ukrainie MSWiA 
podjęło decyzję o przygotowaniu społeczeń-
stwa na wypadek zagrożenia radiacyjnego 
– rozpoczęła się dystrybucja jodku potasu 
w gminach, ustalono punkty wydawania pre-
paratu mieszkańcom. 

Punkty dystrybucji tabletek z  jodkiem 
potasu na terenie gminy Łeba zostały wy-
znaczone w  uzgodnieniu ze Starostwem 
Powiatowym w  Lęborku w  następujących 
lokalizacjach:

Apteka “SŁOWIŃSKA” – ul. Kościuszki 
70A, 84-360 Łeba

w  przypadku konieczności i  uzasadnionej 
sytuacji – Urząd Miejski w  Łebie ul. Ko-
ściuszki 90, 84-360 Łeba, sala. nr 1

Wydawanie preparatu zostanie urucho-
mione dopiero w  sytuacji zagrożenia ra-
diacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

Warto wiedzieć
Dawkowanie jest uzależnione od wieku 

osoby przyjmującej:
• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 

tabletki (co odpowiada 100 mg jodu), 
• dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg 

jodu), 
• dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 ta-

bletki (25 mg jodu), 
• noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu), 
• kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tablet-

ki (100 mg jodu). 
Tak jak w  przypadku innych leków, także 

w  przypadku tabletek ze stabilnym jodem, 
jeśli występują jakiekolwiek obawy, choro-
by przewlekłe lub  jeśli mamy jakiekolwiek 
wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, 
należy skonsultować się z lekarzem.
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Złota Adrianna Pakieła
Sukces na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w strze-
lectwie sportowym odniosły zawodniczki klubu strzeleckiego Lok 
Lider Amicus Lębork. 

Na strzelnicy bydgoskiego Zawiszy wystartowało blisko 100 zawodni-
ków w  najmłodszej kategorii wiekowej z  4 województw (zachodniopo-
morskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie). Klub 
Lider-Amicus reprezentowało 6 zawodniczek. 

Bardzo dobrze spisała się Adrianna Pakieła, która w pistolecie pneuma-
tycznym z wynikiem 358 pkt. zdobyła złoty medal. W tej samej konkuren-
cji Sandra Sarnowska zajęła miejsce 11 z wynikiem 328 pkt.

W  karabinie sportowym 40 strzałów leżąc bardzo dobrze wypadła 
Aleksandra Stolc, która z wynikiem 399,7 pkt. zajęła 4 miejsce. Wyniki 
pozostałych dziewcząt: 7 miejsce Nadia Szauła (393,8 pkt.) 9 miejsce Ju-
lia Dąbrowska (387,5), 10 miejsce Julita Jankowska (386,9). W karabinie 
pneumatycznym Ola Stolc była 7 (386,2), Nadia Szauła 9 (381,7), Julita 
Jankowska 11 (374,8) a Julia Dąbrowska 12 (373,8).

W klasyfikacji klubowej Lider-Amicus zajął drugie miejsce za Zawiszą 
Bydgoszcz a przed Tarczą Goleniów.

Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików lęborski klub zakoń-
czył start w zawodach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci 
i  młodzieży (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski 
Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski). W  tym roku Klub Lider-
-Amicus zdobył łącznie 100 punktów, co jest jednym z lepszych wyników 
w historii klubu.

Wspaniałe trzy dni, ponad 350 młodych siat-
karek i siatkarzy w rywalizacji w dwójkach, trój-
kach oraz w czwórkach. Gościnny Lębork oraz 
Łeba przyjęły kluby Glinka Academy z  całej 
Polski. W niedzielę 2 października poznaliśmy 
triumfatorów w pierwszym, historycznym wiel-
kim finale. Wielki sukces w zawodach odniosły 
drużyny SPS-u Lębork.

Mam nadzieję, że ten duży turniej na stałe 
wejdzie do naszego kalendarza i będzie podsu-
mowaniem tego, co dzieje się w klubach Glinka 
Academy przez cały rok – powiedziała Małgo-
rzata Glinka, dwukrotna mistrzynie Europy 
i inicjatorka imprezy.

Turniej zgromadził kilkanaście klubów z całej 
Polski – łącznie ponad 350 dzieci oraz trenerów 
i wspierających wolontariuszy. Rozgrywki miały 
miejsce w czterech halach sportowych i  trwały 
w sumie trzy dni. Ogólnopolski turniej dla mło-
dych siatkarzy i siatkarek to spełnienie jednego 
z marzeń założycielki Glinki Academy – dwu-
krotnej mistrzyni Europy Małgorzaty Glinki. 
Od piątku do niedzieli dzieci rywalizowały 
w minisiatkówce w Łebie i w Lęborku.

Udało się nam przeprowadzić turniej, sprawić 
że uśmiech nie schodził z twarzy naszych dzieci, 
a to w tym wszystkim najważniejsze – podkreśla 
Małgorzata Glinka. – To było spore wyzwanie 
logistyczne, organizacyjne, myślę że dobrze się 
sprawiliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
byli zaangażowani w przygotowanie tego finału 
– dodaje.

Do Łeby i  Lęborka przyjechały kluby z  całej 

Polski, ze Szczecina, ale i Wieliczki, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Kożuchowa, Milicza. W  nie-
dzielę poznaliśmy medalistów wielkiego finału.

Turniej wspierany był przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, które wspomaga także pozo-
stałe projekty realizowane przez Glinka Acade-
my. Organizację turnieju wsparły też Fundacja 
LOTTO, samorządy Lęborka i  Łeby, Jurajska 
oraz Marka Wesoła Rodzinka.

Świetne wydarzenie dla mnóstwa dzieci z całej 
Polski, fajnie że mogą się integrować i bawić, do-
skonalić swoje pasje – mówi Marian Kurzydło, 
sekretarz miasta Lęborka. – Mamy nadzieję, że 
takie turnieje pozwolą kształtować świetne na-
wyki na przyszłość, a dodatkowo może uda się 
także znaleźć i wychować przyszłych mistrzów.

W  sportowej rywalizacji świetnie spisali się 
zawodnicy Stowarzyszenia Przyjaciół Siatkówki 
Lębork. W  kategorii trójek chłopcy z  Lęborka 
zajęli 1. miejsce a MVP turnieju został Michał 
Dawidowski. Lęborska drużyna bezkonkuren-
cyjna była także w  czwórkach, gdzie zajęła 1. 
miejsce. MVP zdobył Juliusz Partyka. W rywali-
zacji dwójek SPS Lębork zajął 2. miejsce.

Bardzo dziękuję Ministerstwu Sportu i Tury-
styki za całe wsparcie, które otrzymujemy i wia-
rę w nasze działania – mówi Małgorzata Glinka. 
– Dziękuję także wszystkim naszym partnerom 
i sponsorom, dzięki którym możemy zorganizo-
wać ten turniej. To dla mnie ogromna sprawa, że 
to się udało i że mogłam zobaczyć na boiskach 
tyle uśmiechniętych twarzy – dodaje.

Poniżej wyniki Wielkiego Finału O  Puchar 

Małgorzaty Glinki:
Dziewczęta:
kategoria dwójek:
1. MKS MOS Wieliczka I,
2. MKS MOS Wieliczka II,
3. UKS Kożuchów.
MVP: Amelia Ciastoń (Wieliczka);
kategoria trójek:
1. MKS MOS Wieliczka I,
2. UKS Gryf Szczecinek,
3. UKS Kożuchów.
MVP: Julia Jędrysek (Wieliczka);
kategoria czwórek:
1. UKS Środa Wielkopolska,
2. UKS Kożuchów,
3. UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki.
MVP: Wiktoria Dolata (Środa Wielkopolska);
Chłopcy:
kategoria dwójek:
1. UKS Dwójka Milicz,
2. SPS Lębork,
3. Kaemka Starogard Gdański.
MVP: Marcel Skiba (Milicz);
kategoria trójek:
1. SPS Lębork,
2. UKS Volley Wałcz,
3. MKS Gryf Szczecinek.
MVP: Michał Dawidowski (Lębork);
kategoria czwórek:
1. SPS Lębork,
2. MKS Gryf Szczecinek,
3. Kaemka Starogard Gdański.
MVP: Juliusz Partyka (Lębork).

Trzydniowe święto 
młodych siatkarzy

Przez trzy dni Lębork i Łeba gościły młodych siatkarzy z klubów Glinka Academy z całej Polski. Przy-
było 350 młodych siatkarek i siatkarzy, którzy rywalizowali w dwójkach, trójkach oraz w czwórkach. 
Wielki sukces w zawodach odniosły drużyny SPS-u Lębork.

WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALI 
DZIEŃ SENIORA
Z okazji Dnia Seniora w Domu Kultury w Maszewie Lę-
borskim zorganizowano uroczyste spotkanie. Szanowni 
seniorzy zostali ugoszczeni, otrzymali drobne upominki 
i moc życzeń.

8 października w Domu Kul-
tury w Maszewie Lęborskim 
zorganizowano Dzień Seniora. 
Seniorom podziękowano 
za życiowe doświadczenie 
i mądrość, którą dzielą się 
z młodszym pokoleniem. 
W tym szczególnym dniu, 
życzenia zdrowia, pogody 
ducha oraz spełnienia marzeń 
złożył Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka wraz z Sołtysem 
sołectwa Maszewo Lęborskie 
Janem Itrychem oraz Radą 
Sołecką Maszewa Lęborskie-
go. Życzenia złożyli również 
Radni Gminy Cewice Zbigniew 
Tryba i Katarzyna Drywa.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku z Lęborka oraz trębacze Oskar Kunkel 
i Filip Kościelski. Biblioteki w Cewicach i  w Maszewie Lębor-
skim przygotowały dla wszystkich uczestników miłe upominki. 
Radna Gminy Cewice Katarzyna Drywa odwiedziła z kolei 
najstarszych seniorów sołectwa Maszewo Lęborskie, którzy 
ze względów zdrowotnych nie mogli przybyć na uroczystość. 
Miłą niespodzianką była obecność na uroczystości 97-letniej 
Pani Moniki, najstarszej seniorki sołectwa Maszewo Lębor-
skie. Było uroczyście i wzruszająco. Spotkanie przebiegało 
w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku, a wszystko 
po to, by najstarsi mieszańcy Maszewa Lęborskiego mogli 
poczuć się wyjątkowo, by mieli świadomość, jak wiele im 
zawdzięczamy i jak ważną tworzą społeczność.

Zamieść ogłoszenie w naszej gazecie!
wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138



www.gle24.pl Czwartek, 13 października 20228

Trener Grzegorza Bednarczyk na stadion 
na Wzgórzu Wolności nie mógł zabrać kon-
tuzjowanego młodzieżowca Arka Okroja 
i pauzującego za żółte kartki Damiana Woj-
dy. W tygodniu kilku zawodników narzeka-
ło na przeziębienia. W  Wejherowie po raz 
pierwszy na boisku w barwach Pogoni zagrał 
po powrocie Adrian Kochanek. 

Gospodarze spotkanie rozpoczęli z animu-
szem. Już w  10 minucie kapitan żółto-czar-
nych Sebastian Kowalski uderzył mocno 
z  dystansu w  słupek bramki Pogoni. Chwi-
lę później gryfici mieli kolejną doskonałą 
sytuację. O włos z piłką wrzuconą po ziemi 
wzdłuż linii bramkowej minął się zawodnik 
Gryfa. W 20 minucie Błażej Siłkowski krop-
nął minimalnie nad bramką. W  odwecie 
gryfici także dwukrotnie strzelali na bramkę 
Kolke i dwukrotnie niewiele chybili. 

Najlepszą sytuacją dla Pogoni była ta z 36 
minuty. Uderzenie Wiktora Miotka obronił 
bramkarz gospodarzy Robert Wika, podob-
nie jak mocną dobitkę Łukasza Kwaśnika. Po 
pierwszej połowie było widać w  miarę wy-
równane spotkanie z większą liczbą strzałów 
gospodarzy.

W przerwie trener Grzegorz Niciński zde-
cydował się na pokerową zagrywkę. Wymie-
nił na boisku aż 3 zawodników. Przyniosło to 

niestety dla Pogoni niekorzystny efekt. Kilka 
minut po wznowieniu gry Kacper Ronowski 
nieszczęśliwie interweniował w polu karnym 
za co sędzia podyktował rzut karny dla Gry-
fa. Mocne uderzenie Macieja Leske było nie 
do obrony. W drugiej części gry gospodarze 
przeważali doprowadzając do groźnych sytu-
acji pod bramką Arka Kolke. Jedna z nich po 
godzinie gry zakończyła się golem, z  bliska 
po koronkowej akcji uderzył do siatki po-
nownie Leske. 

Serca mocniej zabiły na ławce rezerwowych 
Pogoni w 65 minucie, gdy Kowalkowski tra-
fił do siatki. Sędzia odgwizdał niestety wcze-
śniejszy faul. Ostatni kwadrans meczu toczył 
się przy mocnych opadach deszczu. Wynik 
nie uległ już zmianie.

Po meczu powiedzieli:
Grzegorz Bednarczyk, trener Pogoni: - Na 

pewno nie jestem szczęśliwy po dzisiejszym 
spotkaniu. Tak naprawdę jestem zły na to 
jak rozpoczęliśmy drugą część spotkania. 
Wydawałoby się, że jesteśmy równorzędnym 
przeciwnikiem dla Wejherowa, stwarzamy 
sobie sytuacje, jak te w  pierwszej połowie, 
po których mogliśmy strzelić bramkę. Wia-
domo nie jest to łatwe, a bramkarz gospoda-
rzy, co należy docenić stawał na wysokości 
zadania. W przerwie porozmawialiśmy sobie 

w szatni, że wyjdziemy i będziemy dążyć do 
prowadzenia. No i niestety, jeden prosty błąd 
zadecydował o  tym, że gospodarze dostali 
rzut karny i  go wykorzystali. My staraliśmy 
się atakować, kontrować i stwarzać sytuacje. 
Przeszliśmy praktycznie na ustawienie 3-5-
2 i  z  tego się tworzyło dużo sytuacji bram-
kowych dla gospodarzy. My też mieliśmy 
w drugiej części gry swoje sytuacje, strzelili-
śmy bramkę, sędzia jej nie uznał. Szkoda, bo 
pewnie by ta bramka nas napędziła. 

Grzegorz Niciński, trener Gryfa: - Od kilku 
kolejek często otwieramy wynik, strzelamy 
bramki i wygrywamy i dziś tak było. Trzeba 
docenić rywala, miał przy 0:0 swoje sytuacje. 
Cieszy mnie, że coś drgnęło. Jeszcze przed 
nami parę kolejek do końca, chcemy piąć 
się w  tabeli. Cieszy mnie, że mam w druży-
nie zmienników i  wyrównany zespół. Dziś 
w przerwie dokonałem 3. zmiany i dały one 
nam impuls, że strzeliliśmy od razu bram-
kę z  rzutu karnego.   Na tym to polega. Jest 
nas dwudziestu kilku zawodników i  sukces 
możemy zrobić przez rywalizację sportową. 
Maciej Leske jest w dobrej dyspozycji. Strze-
lił dwie bramki w pucharze w Kościerzynie, 
trzy bramki w Czersku, dzisiaj dorzucił dwie. 
Jest w dobrej dyspozycji i oby ją jak najdłużej 
utrzymał.

Bez punktów wrócili 
Pogoniści z Wejherowa

W 11. kolejce IV ligi w sobotę 8 października zmierzyły się drużyny ze środka tabeli - Pogoń Lębork 
z Gryfem Wejherowo. O dwie bramki tym razem gospodarze byli lepsi za sprawą świetnie dysponowa-
nego strzelecko w ostatnich tygodniach Macieja Leske. Relacja Janusza Pomorskiego z redakcji serwi-
su www.pogon.lebork.pl. 

SUKCESY LĘBORCZANEK 
W STRZELECTWIE 
SPORTOWYM!
W niedzielę 2 października we Wrocławiu zakończyły 
się Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w strzelectwie 
sportowym. Lęborski klub strzelecki LOK Lider-Amicus 
reprezentowało 6 zawodników w konkurencjach karabi-
nowych i to z sukcesami.

Najlepiej we Wrocławiu spisała się Jolanta Tabaka, która 
w karabinie dowolnym 60 strzałów leżąc z wynikiem 623,0 
pkt wystrzelała srebrny medal ustępując Julii Piotrowskiej – 
Śląsk Wrocław o 0,9 pkt. 
Pozostali zawodnicy również mieli dobry start: 5. miejsce 
(618,1 pkt) Pauli Wrońskiej oraz 6. miejsce (617,3 pkt) Marii 
Baranowski dały klubowi LOK Lider-Amicus, z wynikiem 
1858,4 pkt. pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej 
i tytuł Mistrzyń Polski. Drugie miejsce zajął TKS LOK Tarnów 
(1844,4 pkt.), a trzecie Śląsk Wrocław – 1837,0 pkt. 
Aleksandra Filipowicz w tej konkurencji z wynikiem 608,4 
pkt. była 27. W konkurencji tej w klasyfikacji mężczyzn Szy-
mon Wielgomas był 19 (609,5), a Jakub Kozłowski 50 (596,4 
pkt.). W karabinie dowolnym trzy postawy Paula Wrońska 
była 20 (570 pkt), Aleksandra Filipowicz 23 (566 pkt.) a Ma-
ria Baranowski 28 (564 pkt). W klasyfikacji zespołowej dało 
to siódme miejsce. W klasyfikacji mężczyzn Jakub Kozłowski 
był 15 (568 pkt) a Szymon Wielgomas 19 (564 pkt.). W ostat-
nich 4 latach to trzeci drużynowy złoty medal . 
Zawodnicy klubu strzeleckiego z Lęborku w tym roku indy-
widualnie w karabinie dowolnym leżąc zdobyli: 
• Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – złoty medal 

Aleksandra Filipowicz, 
• Mistrzostwa Polski Juniorów – złoty medal Maria Bara-

nowski,
• Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn – srebrny medal 

Jolanta Tabaka,
• Mistrzostwa Polski 300 metrów – złoty medal Paula 

Wrońska.

Podziękowania
Burmistrz Witold Namyślak uhonorował medalem Burmistrza Miasta 
za zasługi dla miasta Lęborka Janusza Kozielewskiego i Marka Breslera.

Obaj panowie od wielu lat zaangażowani są w działalność Fundacji Eko-
logiczno-Sportowej im. Tomasza Hopfera i wraz z obecnym na spotkaniu 
w ratuszu prezesem fundacji Krzysztofem Pruszakiem podejmowali i po-
dejmują działania na rzecz sportu i rekreacji w powiecie lęborskim.

W roku 2022 Fundacja Ekologiczno-Sportowa T. Hopfera świętuje ju-
bileusz 40-lecia działania. Piękna rocznica jest okazją do podziękowań 
dla osób zaangażowanych w  jej działalność i propagowanie zdrowego 
stylu życia.

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


