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Przebudowana droga zyska wzmocnioną 
konstrukcję i  szerszą nawierzchnię jezdni, 
co znacznie ułatwi wymijanie pojazdów, bez 
konieczności korzystania z  pobocza grunto-
wego. Ponadto droga   wyposażona zostanie 
w  elementy bezpieczeństwa ruchu i  nowe 
oznakowanie. Realizacja inwestycji umożliwi 
dojazd do nowobudowanego hospicjum, a lo-
kalnej społeczności łatwiejszy dostęp do szkół 
i urzędów poprzez transport publiczny.

Obecnie zakończył się I etap budowy o war-

tości 3 338 888,89 zł. W  Unieszynie układ dro-
gowy został całkowicie przebudowany i  uzu-
pełniony o  chodniki, wyspę rozdziału, zjazdy 
bitumiczne, co korzystnie wpłynie na bezpie-
czeństwo uczestników ruchu.Łączna wartość 
inwestycji wynosi 6 677 777,78 zł. Planowany 
termin zakończenia prac II etapu to maj 2023.

Na realizację inwestycji udało się pozyskać 
dofinansowanie w  wysokości 95% w  ramach 
programu Polski Ład. Pozostałe 5% to wkład 
Powiatu Lęborskiego, gmin Nowa Wieś Lębor-

ska i Cewice oraz Nadleśnictw  Lębork i Cewice.
W odbiorze uczestniczyli: Jan Dominiecki – 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork, Krzysztof 
Liziński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice, 
Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Ed-
mund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, 
Zdzisław Chojnacki – Wójt Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, Jerzy Bańka – Wójt Gminy Cewice, 
Marzena Reclaf – Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Cewice oraz Mirosława Kaczyńska re-
prezentująca posła na Sejm RP Piotra Müller.

Zakończono I etap 
przebudowy drogi

3 listopada nastąpiło odebranie I etapu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800”, 
realizowanej przez Powiat Lęborski przy współpracy z gminami Nowa Wieś Lęborska i Cewice oraz 
Nadleśnictwami Lębork i Cewice.

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W „ŻEROMIE”

W związku z zawartymi  umowami  do-
tyczącymi termomodernizacji Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lębor-
ku  nastąpiło docieplenie ścian funda-
mentowych, aktualnie wymieniana jest 
stolarka okienna i drzwiowa. Trwają prace 
docieplania poddasza, tarasów, wymia-
ny  rur spustowych, krat i podokienników. 
Wokół całego budynku wykonana została 
opaska z kostki betonowej.
Na tarasie głównym zdemontowana 
została warstwa wierzchnia wykonana 
wcześniej  z kostki betonowej z podsyp-
ką. Usunięto nieszczelne pokrycie.  Dziś 
taras zyskał nową posadzkę betonową 
oraz pokrycie z pap termozgrzewalnych 
wraz z obróbkami blacharskimi.  
Całkowity koszt  termomodernizacji 
wynosi ponad  2 mln zł. Inwestycja 
finansowana z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych ma być zakończo-
na 16 grudnia br.  
Równolegle, z pracami termomoderni-
zacji,  w związku z zawartą umową na 
realizację zadania pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego – realiza-
cja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 
1 w Lęborku – etap I” prowadzone są  pra-

ce budowlane, zmierzające do zamonto-
wania systemu sygnalizacji pożarowej. 
Całkowity koszt tego zadania opiewa na 
kwotę blisko 160.000 zł.  Termin zakoń-
czenia prac upływa z dniem 15.12.2022 
r. Inwestycja w 90% współfinansowana 
jest z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w 10% stanowi wkład organu 
prowadzącego, tj. Powiatu Lęborskiego.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 trwają intensywne prace remontowe, składające się z kilku etapów.  Ich postęp 
w dniu 4 listopada 2022 r. sprawdziłli powiatowi samorządowcy,   w obecności dyrektora placówki Katarzyny Wach oraz 
pracownika  administracyjnego i  gospodarczego.

Gmina Miejska Łeba realizuje projekt partnerski pn. „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury”, który uzy-
skał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu 
jest Gmina Łęczyce, natomiast całe przedsięwzięcie realizowane jest 
w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork, Gminą Wicko, Gminą Głów-
czyce i Gminą Nowa Wieś Lęborska. Przedmiotem projektu jest roz-
budowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodaro-
waniem na rzekach Łeba oraz Chełst – od Paraszyna do miasta Łeba 
poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospoda-
rowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Zakończenie realizacji przed-
sięwzięcia zaplanowano na 2022 rok. Całkowity koszt zadań w  tym 
zakresie realizowanych przez Gminę Miejską Łeba to ok. 1.200.000,00 
zł, natomiast dofinansowanie wynosi 447 106,29 zł.

Spotkali się 
w sprawie turystyki 
kajakarskiej
W Łebie odbyło się spotkanie, na którym rozmawiano o turystyce 
kajakarskiej. Poruszono temat tego rodzaju turystyki w aspekcie 
bezpieczeństwa, atrakcyjności turystycznej szlaków, a przede 
wszystkim ochrony terenów cennych przyrodniczo.
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Konkurs ogłosiło w rocznicę śmierci artysty 
Lęborskie Centrum Kultury "Fregata". Jego 
organizatorami byli: Powiat Lęborski, Gmina 
Miasto Lębork oraz LCK Fregata, współor-
ganizatorem Muzeum w Lęborku, natomiast 
patronami: Burmistrz Miasta Lęborka i Staro-
sta Powiatu Lęborskiego. Konkurs wzbudził 
ogromne zainteresowanie, wzięło w nim 
udział 260 uczestników.
Jury w składzie: Beata Ewa Białecka - 
artystka malarka, Lucjan Hanak - historyk 
sztuki, Ryszard Kul - artysta malarz oraz 
Jacek Zdybel - profesor ASP w Gdańsku 
wyłoniło zwycięzców oraz wyselekcjono-
wało 41 prac, które wyeksponowano na 
wernisażu pokonkursowym.
4 listopada 2022 r., w lęborskiej wieży ciśnień 
ogłoszono wyniki I konkursu. Uczestniczyli  
jego organizatorzy i patroni, a także żona 
zmarłego malarza Cecylia Grzesiak, która 
ufundowała nagrody specjalne - dzieła 

Krzysztofa Grzesiaka.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Radosław Jastrzębski - absolwent 
ASP w Warszawie, uprawiający na co dzień 
malarstwo sztalugowe, jak również zajmujący 
się sztuką w przestrzeni publicznej. Pod ocenę 
jurorów oddał pracę pt. „Pokój romantyka”.
II miejsce - Daniel Krysta za obraz pt. „Maska 
2”. Malarz znany jest z tworzenia obrazów 
łączących hiperrealizm i malarstwo materii. 
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
III miejsce - Aleksandra Kołwzan – Garczyń-
ska. Nagrodę zdobyła za obraz pt. „Ciele-
sność ciszy”. Pani Aleksandra na co dzień 
zajmuje się malarstwem na płótnie i realiza-
cjami ściennymi oraz mozaiką.
Wyróżnienia:
• Artur Wyszecki, 
• Jarosław Lewera, 
• Magdalena Niścior, 
• Aleksandra Bielak, 
• Katarzyna Jakubowska, 
• Barbara Porczyńska. 
Nagrody specjalne wręczone przez Cecylię 
Grzesiak:
• Albert Piotrowski- Pawlikowski, 
• Daniel Krysta, 
• Joanna Mazuś. 
Wernisażowi pokonkursowemu towarzyszyła 
odrębna wystawa pod tytułem “Krzysztof 
Grzesiak - portrety”, na której zaprezentowa-
ne zostały nigdy nie wystawiane publicznie 
prace artysty.

ROZSTRZYGNIĘTO I OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
MALARSKI IM. KRZYSZTOFA GRZESIAKA
W bieżącym roku odbył się I Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Krzysztofa Grzesiaka 
- cenionego artysty malarza, przez kilkadziesiąt lat mieszkającego w Lęborku, który 
zmarł 2 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz pokonkursowy wernisaż miały 
miejsce 4 listopada w lęborskiej wieży ciśnień.

W  ramach obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości w  czwartek w  południe 10 listopada 
zapalone zostały znicze pod tablicą upamiętniającą 
Polską Radę Ludową umieszczoną na budynku przy 
ul. Targowej 48.

Również w czwartek 10 listopada o godzinie 17.00 
odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości pod 
pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego, przy-
gotowany przez harcerzy z  Hufca ZHP w  Lęborku. 
Komenda Hufca ZHP przygotowała w swojej siedzi-
bie, w budynku ratusza, wystawę okolicznościową pt. 
„Gen. S. Sosabowski patronem 7. Harcerskiej Druży-
ny Czerwonych Beretów”.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniej-
sze polskie święto narodowe. Obchodzimy je na 
pamiątkę odzyskania niepodległości w  1918 roku. 
Jak co roku, 11 listopada Lęborczanie rozpoczęli 
świętowanie od uroczystej mszy świętej w  Sanktu-
arium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Po mszy barwny 
przemarsz w rytm marszowej muzyki granej przez 
Orkiestrę Dętą „Ziemia Lęborska” przeszedł ulicami 
miasta pod Obelisk Niepodległości na Skwerze Orła 
Białego.

W  oficjalnych miejskich uroczystościach udział 
wzięli parlamentarzyści, kombatanci,  przedstawiciele 
władz samorządowych, służb mundurowych, harcerzy, 
miejskich spółek, firm, instytucji, organizacji pozarzą-
dowych, szkół i  przedszkoli oraz mieszkańcy. Wartę 
pod obeliskiem zaciągnęli żołnierze z  1. lęborskiego 
batalionu zmechanizowanego im. Jerzego Jastrzębskie-
go. Wokół obelisku stanęły liczne poczty sztandarowe 
ze szkół i organizacji społecznych i kombatanckich. 

Po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrow-
skiego” okolicznościowe przemówienie do przyby-
łych wygłosił Burmistrz Lęborka Witold Namyślak. 
Elementem przypominającym ważne dla Polski 
i Polaków wydarzenie sprzed ponad wieku zaprezen-
towali w  patriotycznym występie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Lęborku. Kolejnym elementem 
uroczystości było odczytanie przez oficera z 1. lębor-
skiego batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego 
Jastrzębskiego Apelu Pamięci, po którym kompania 
honorowa 1lbz oddała salwę honorową.

Kwiaty pod obeliskiem złożyły licznie przybyłe de-
legacje. Na koniec wszystkich przybyłych uczestni-
ków uroczystości poczęstowano pyszną grochówką.

Lębork pamięta. 
Narodowe Święto 
Niepodległości 

W  Lęborku 10 i  11 listopada 2022 roku odbyły się uroczystości z  okazji 
104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na Placu Pokoju otwarto 
wystawę "Jesteśmy Polakami"
W południe, 15 listopada br na placu Pokoju uroczyście otwarto plenerową wystawę "Jesteśmy Polakami. 
Związek Polaków w Niemczech w 100. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech". Wystawę 
przygotował gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Z  okazji inauguracji wystawy Lębork odwie-
dził dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł 
Warot. Opowiedział on o idei przyświecającej jej 
powstaniu. Wystawa prezentuje działanie Pola-
ków w Niemczech na ziemi lęborsko-bytowskiej.

W  wydarzeniu udział wziął burmistrz Lębor-
ka Witold Namyślak wraz z  zastępcami Jerzym 
Pernalem i  Teresą Ossowska-Szarą, Starosta 
Alicja Zajączkowska,  członek Zarządu Powiatu 
Ryszard Wenta oraz dyrektorzy i  młodzież lę-
borskich szkół.

Wystawa na placu Pokoju prezentowana będzie 
do 28 listopada 2022 roku.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w gminie
Tradycyjnie, 11 listopada Zdzisław Chojnacki Wójt Gminy wziął udział w uroczystościach z okazji 104 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Sank-
tuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Po mszy, pod Obeliskiem Niepodległości na Skwerze Orła Białego 
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska złożyli wiązankę kwiatów. 

Z  okazji święta niepodległości mieszkańcy Po-
gorzelic spotkali się na świątecznym obiedzie są-
siedzkim. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej 
mszy świętej w  intencji ojczyzny, po której miesz-
kańcy udali się na udekorowaną w narodowe barwy 
świetlicę wiejską. Specjalnie na tę okazję uczestnicy 
Klubu Seniora Fundacji Lokalnej przygotowali pie-
czoną gęsinę, tradycyjne polskie kluski, drożdżów-
kę i biało-czerwone desery.   W uroczystości wzięli 
udział mieszkańcy sołectwa, proboszcz i parafianie 
Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w  Leśnicach 
oraz Biblioteka Publiczna w Pogorzelicach.

W  Mostach, 13 listopada przy Centrum Kultury 
Chrześcijańskiej odbyły się uroczystości gminne 
z  okazji Narodowego Dnia Niepodległości.  Przy-
byłych gości przywitał i  wygłosił okolicznościowe 
przemówienie  Zdzisław Chojnacki Wójt Gminy. 
Uroczystość poprowadził Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej Krzysztof 
Pruszak. Świętowanie mieszkańcy rozpoczęli wspól-
nym śpiewaniem pieśni patriotycznych z  Wojsko-
wym  Zespołem  Wokalnym  "Wiarusy" ze Słupska. 
Wyjątkową atmosferę niepodległościowego święta 
zapewnili muzycy i  chórzyści z  Gminnego  Chó-
ru Cewice pod batutą Huberta Szczypiorskiego. 
Gościliśmy również poczet sztandarowy Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego -  Koło Nr 6 Lębork. 
O poczęstunek, głównie z nowowiejskiej gęsiny, za-

dbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mostach.  
Za gościnę dziękujemy Parafii pw. św. Brata Al-
berta Chmielowskiego w  Mostach. Militaria 
udostępnił pan Andrzej Syldatk z  Garczegorza. 
Wydarzenie współfinansowane zostało ze środków 
Gminy Nowa Wieś Lęborska.  

Także nowowiejskie szkoły obchodziły Dzień 
Niepodległości w  wyjątkowy sposób. Odbyły się 
uroczyste apele, inscenizacje oraz  różne w  for-
mie: konkursy wiedzy i  gry.  Szkoły przystąpiły  do 
akcji  #SzkołaDoHymnu i  odśpiewały "Mazurka 
Dąbrowskiego". Było dostojnie, uroczyście i  biało-
-czerwono. 
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Promesy dla drużyn zostały wręczone
7 listopada 2022 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starkowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia dotacji dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Z powiatu lęborskiego promesy otrzymało 9 jednostek.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 
komórka organizacyjna jednostki OSP, 
która powoływana jest w  celu szerszego 
zainteresowania młodzieży działalnością 
społeczną na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej oraz przygotowania jej do bez-
interesownej służby w  szeregach OSP. 
Członkami MDP mogą być dziewczęta 
i  chłopcy w  wieku do 18 lat. Promesy 
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, 
umundurowania, wyposażenia osobiste-
go oraz sprzętu teleinformatycznego.

Uroczystość przekazania promes jed-
nostkom MDP z  powiatów słupskiego 
i  lęborskiego, odbyła się  w  siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Starko-
wie. Udział w niej wzięli:
• nadbryg. Piotr Socha - pomorski ko-

mendant wojewódzki PSP,

• bryg. Wojciech Berent - zastępca po-
morskiego komendanta wojewódz-
kiego PSP - koordynator ds. ochotni-
czych straży pożarnych,

• Paweł Lisowski - starosta powiatu 
słupskiego,

• Anna Sobczuk-Jodłowska - wójt 
Gminy Ustka,

• druhny i druhowie ochotniczych stra-
ży pożarnych oraz osoby wspierające.

 W sumie wręczono 37 promes na kwo-
tę 168 141 zł. Z powiatu lęborskiego pro-
mesy uzyskały jednostki OSP z: Wicka, 
Cewic, Pogorszewo, Chocielewko, Red-
kowice, Strzeszewo, Łebieniec, Łebunia 
i Lębork, na kwotę 41,961 zł.

Podczas spotkania wręczone zostały 
również świadczenia ratownicze straża-
kom ochotniczych straży pożarnych.

KOLEJNE INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE 
W Lęborku realizowany jest projekt pn. „Instalacje 
układów fotowoltaicznych na budynkach użytecz-
ności publicznej w Gminie Miasto Lębork”. Prace 
montażowe na pierwszych budynkach rozpoczęły się 
we wrześniu 2022 roku. Realizacja projektu potrwa 
do 30 kwietnia 2023 roku.

Projekt pn. „Instalacje układów fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miasto 
Lębork” otrzymał wysokie, 85 procentowe dofinansowa-
nie z puli funduszy unijnych. Wartość projektu wynosi 
1.598.400 złotych, z czego 1.358.681 zł stanowi dotacja 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu powstanie 14 instalacji fotowolta-
icznych o łącznej powierzchni 2434 m2 i mocy 0,41 MW. 
Instalacje zamontowane zostaną na dachach lęborskich 
publicznych szkół nr 1, 4, 5, 7 i 8 i przedszkoli nr 1, 2, 5, 
6, 9 i 10 oraz na budynku MOPS przy ul. Łokietka i Pły-
walni Miejskiej „RAFA” przy ul. Olimpijczyków.
Prace montażowe na pierwszych budynkach rozpoczęły 
się we wrześniu 2022 roku. Pierwsza instalacja fotowol-
taiczna zamontowana została na budynkach Przed-
szkola Nr 1 przy ul. Czołgistów. W październiku panele 
pojawiły się także na budynkach Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz budynku Przedszkola nr 9. Obecnie trwają prace 
montażowe na budynku MOPS, budynku „małej” SP nr 8 
oraz Przedszkola nr 5.
Efektem projektu będzie obniżenie kosztów funkcjono-
wania obiektów, poprawa bezpieczeństwa dostaw ener-
gii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany 
na 327 ton CO2 rocznie.   
Panele fotowoltaiczne zamontowane do 31 grudnia br., 
zostaną podłączone do sytemu energetycznego już 
w styczniu 2023 roku. Sukcesywnie podłączane też 
będą instalacje montowane na kolejnych budynkach. 
Cały projekt ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2023 

fot. Krzysztof Poziemski
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Za zasługi dla Lęborka burmistrz Witold 
Namyślak przyznał Dariuszowi Gabryno-
wiczowi medal św. Jakuba Ap. W spotka-
niu z mistrzem burmistrzowi towarzyszył 
sekretarz miasta Marian Kurzydło a panu 
Dariuszowi żona Teresa, córka Beata Li-
twin oraz wnuczka Inga.

Spotkanie było okazją do przedstawienia 
sportowej drogi życiowej pana Dariusza, 
dla którego armwrestling jest największą 
pasją. Codzienne treningi i konsekwencja 
przyniosły w ostatnich miesiącach i latach 
wspaniałe sportowe sukcesy.   

Dariusz Gabrynowicz urodził się 7 lu-
tego 1965 roku w  Lęborku. Przez przed-
wczesne urodzenie się doznał dziecięcego 
porażenia mózgowego kończyn dolnych. 
Całe dzieciństwo spędził w  szpitalach, 
często daleko od domu. Swoją rodzinę 
widział raz na pół roku. Przeżył wtedy za-
nik mięśni, spastyczne porażenie mięśni, 
miał przecinane ścięgna Achillesa i  ścię-
gna przywodzicieli. W walce z chorobami 
zawsze pomagał mu sport. Pływał, grał 
w  piłkę nożną, grał w  tenisa stołowego, 
ale te wszystkie sporty nie pochłonęły 
go tak bardzo jak w  późniejszym czasie 
armwrestling (siłowanie na rękę). Gdy 
uporał się z chorobami i wrócił do Lębor-
ka po ukończeniu szkoły zaczął pracować 
w Spółdzielni Inwalidów. Tam zapisał się 
do sekcji sportowej, gdzie wyciskał sztan-
gę, grał w badmintona, jeździł na wózku 
wyczynowym i uprawiał inne sporty.

Przygoda z armwrestlingiem zaczęła się 
20 lutego 2000 roku. Kolega zapropono-
wał mu wzięcie udziału w I Złotym Turze 
w Gdyni w klubie „TORNADO” w katego-
rii niepełnosprawnych. Na tych zawodach 
pan Dariusz zajął I  miejsce. Poznał tam 
Igora Mazurenko, który oznajmił mu, że 
po tych zawodach może śmiało reprezen-
tować Polskę na X Mistrzostwach Europy, 
które także miały odbyć się w klubie TOR-
NADO. Pojechał na te Mistrzostwa, które 
odbyły się również w 2000 roku i zdobył 
tam dwa brązowe medale na lewą i prawą 
rękę w  kategorii OPEN niepełnospraw-
nych. Wtedy zaczął brać udział w  drob-
nych zawodach w siłowaniu na rękę, które 
odbywały się w powiecie lęborskim. Tam 

zdobywał wysokie miejsca na podium. 
(09.07.2000r.- zawody port man w Łebie - 
I miejsce, 15.10.2000r. - turniej o puchar 
burmistrza miasta Lęborka - I  miejsce, 
10.12.2000r. - IV Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Lęborka - II miejsce). W  2000 
r wziął udział również w  Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Belgii. Zajął tam 
I  miejsce i  zdobył statuetkę złotych rąk. 
Później wziął udział w  I  mistrzostwach 
Polski w  siłowaniu na ręce, które odbyły 
się w  Gdyni 30.06-01.07.2001 roku. Tam 
zajął I miejsce w kategorii OPEN. Zawody 
w siłowaniu na ręce, w których zdobywał 
osiągnięcia z  2001r.: - 11.03.2001r- Mię-
dzynarodowy Turniej w  Siłowaniu na 
Rękę o Statuetkę Złotego Lwa Lęborskie-
go-III miejsce, -17.06.2001r. Turniej Tyta-
nów w Nowej Wsi Lęborskiej - I miejsce, 
-5.08.2001r.- Ogólnopolski turniej w siło-
waniu na rękę w Łebie - I  i  IV miejsce - 
01.09.2001r.- Otwarty Turniej w Dwuboju 
Siłowym w kat. 90 kg.- II miejsce.

W  2001 roku Polska Federacja Armw-
restlingu pod przewodnictwem Igora 
Mazurenko powołała go do kadry naro-

dowej na Mistrzostwa Świata w  Siłowa-
niu na Ręce, które miały odbyć się 03-
10.12.2001r. w hali GOSIR w Gdyni. Zajął 
wtedy IV miejsce. Brał też udział w zawo-
dach -06.04.2002r.- II Mistrzostwa Polski 
WAF w  Siłowaniu na Ręce Osób Nie-
pełnosprawnych kat. OPEN w  Starogar-
dzie Gdańskim - I  miejsce -29.09.2002r. 
- III Festyn Profilaktyczny Alkohol Stop 
w  kat. +75kg w  Lęborku - II miejsce, 
05.04.2003r. - III Mistrzostwa Polski WAF 
w kat. niepełnosprawnych w Lęborku - II 
miejsce -2-3.04.2004r.- IV Mistrzostwa 
Polski w  kat. OPEN Niepełnospraw-
nych w Starogardzie Gdańskim I miejsce 
lewa ręka i  II miejsce prawa ręka - 23-
24.04.2005r.- V Mistrzostwa Polski w Si-
łowaniu na Ręce w Choszcznie - I miejsce 
lewa ręka II miejsce prawa ręka Ostatnie 
zawody, w których brał udział odbyły się 
w  Jaworznie 29-30.04.2006r. Były to VI 
Mistrzostwa Polski w  siłowaniu na ręce. 
Zdobył tam III miejsce na lewą i  prawą 
rękę w kategorii OPEN. Po tych zawodach 
musiał przerwać swoją karierę sportową, 
ponieważ miał na utrzymaniu rodzi-

nę i  dzieci, a  ciągłe wyjazdy na zawody 
mocno obciążały budżet domowy. Zaczął 
zmagać się także z  chorobami. Najpierw 
na lewej nodze zrobiła mu się ogromna 
rana, której nie mógł wyleczyć, ponieważ 
wdał się gronkowiec. Potem zrobiła mu 
się rana na drugiej nodze. Leczenie trwało 
5 lat. W międzyczasie musiał zacząć cho-
dzić o  kulach, ponieważ nie dawał rady 
stać i  chodzić o  własnych siłach. Miał 
też problemy zawodowe. Stracił pracę, 
później otworzył firmę, która splajtowa-
ła i  przez niepełnosprawność nie mógł 
znaleźć pracy przez 2 lata. Po tym czasie 
uśmiechnął się do niego los i w końcu ktoś 
uwierzył w jego umiejętności. Firma WO-
-MAR stworzyła dla niego miejsce pracy.

Gdy wszystko zaczęło się układać po-
myślał, aby wrócić do swojej pasji sprzed 
lat. Córka zabrała go na XV Mistrzostwa 
Polski w  Armwrestlingu do Gdańska, 
które odbyły się 28.02-01.03.2015 roku 
w  halach Amber Expo na Fit Festiwalu. 
Zdobył tam II miejsce na lewą rękę i  III 
miejsce na prawą rękę w kategorii +90 kg. 
Po tej wygranej znowu obudził się w nim 

duch walki i zaczął ćwiczyć. Rok później 
znowu wystąpił na Mistrzostwach Polski 
w Gdańsku lecz nie zdobył żadnego miej-
sca na podium. Po tej porażce nie poddał 
się tylko zaczął więcej ćwiczyć i wprowa-
dził sobie dietę. Schudł 17 kilogramów.

W  październiku 2017 r. otrzymał tele-
fon od Pawła Podlewskiego. W  krótkiej 
rozmowie Podlewski powiedział mu, że 
słyszał o jego ostatnich osiągnięciach oraz 
o powrocie do ćwiczeń i diecie. Zapropo-
nował mu występ na Armwrestling Word 
Cup. Był bardzo zaskoczony, że po tak 
dużej przerwie znowu został powołany do 
kadry Polski i będzie reprezentował nasz 
kraj. Zawody te odbyły się 20-21 listopada 
2017 roku w  hali MOSIR w  Rumi. Zajął 
tam III miejsce na lewą rękę i II miejsce na 
prawą rękę w kategorii +90 kg na stojąco.

Kolejne sukcesy:
- Marzec 2018 r. na Mistrzostwa Polski 

w  Cieszynie zdobył złoty, brązowy oraz 
2 srebrne medale -listopad 2018r zdobył 
srebrny oraz brązowy medal na prawą 
i  lewą rękę w  Pucharze Świata osób nie-
pełnosprawnych w Rumi.

- Kwiecień 2019 r. 2 złote i 1 srebrny me-
dal w Warszawie na Mistrzostwach Polski.

- Grudzień 2019 r. Mistrzostwa Świata 
w Dumni, 2 srebrne medale.

- Marzec 2020 r. Koszalin, 2 srebrne me-
dale na Mistrzostwach Polski.

- Lipiec 2021 r. Senec Słowacja Puchar 
Świata, 2 złote medale.

- Sierpień 2021 r. Gniew, 2 srebrne me-
dale na Mistrzostwach Polski.

- Listopad 2021r. Gniew, 2 srebrne oraz 
2 złote medale na Mistrzostwa Polski za-
wodowców.

- Kwiecień 2022 r. Jaworzno, złoty i brą-
zowy medal na Mistrzostwach Polski.

- Maj 2022 r. Mistrzostwa Europy 2 złote 
medale.

- Lipiec 2022r. 2 złote medale w Pucha-
rze Świata w Senec (Słowacja).

Ostatnie zdobyte tytuły pan Dariusz wy-
walczył na Mistrzostwach Świata w Diep-
pe we Francji, które odbywały się 26.09-
02.10 2022 r. Został tam wicemistrzem 
świata na lewą i  prawą rękę w  kategorii 
Disabled Sitting Men +86 kg.

Medal Burmistrza Lęborka dla 
Dariusza Gabrynowicza

Hart ducha, konsekwencja, ogromna siła i pozytywne nastawienie do życia. Takie cechy przyniosły lęborczaninowi Dariuszowi Gabrynowiczowi dwa srebrne medale 
na niedawnych Mistrzostwach Świata w Dieppe we Francji w siłowaniu na rękę. Zawody armwrestlingu odbyły się na przełomie września i października. Pan Dariusz 
został tam wicemistrzem świata na lewą i prawą rękę w kategorii Disabled Sitting Men +86 kg.

Wycieczki sfinansowane zostały ze 
środków Gminy Nowa Wieś Lęborska, 
a zorganizowali je pracownicy urzędu.
O miejscu, historii, wydarzeniach 
i realiach obozowych, które miały 
miejsce w latach 1939-1945 opowia-
dali przewodnicy. Stałym elementem 
zwiedzania była projekcja filmów 
dokumentalnych w muzealnym kinie. 
Po zwiedzaniu muzeum, uczestnicy 
przejeżdżali nad Zalew Wiślany, by 

zobaczyć otwarty we wrześniu, kanał 
żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, 
zwany także Przekopem Mierzei Wiśla-
nej. Regionalny posiłek uczestnikom 
serwowała Gospoda Mały Holender, 
a zupa cebulowa i babka ziemniaczana 
z boczkiem i sosem pieczarkowym 
okazały się dla wielu uczestników 
odkryciem kulinarnym.
Każdej grupie seniorów towarzyszyli 
"opiekunowie wycieczki", w gronie 

których znaleźli się: Monika Włusek 
- Zastępca Wójta, Zdzisław Chojnac-
ki - Wójt Gminy, Zdzisław Kotłowski 
- Radny, Marzena Piotrowska - Sołtys 
Sołectwa Leśnice i Magdalena Bojar-
czuk - pracownik urzędu gminy.
„Co w przyszłym roku zaproponujemy 
naszym kochanym seniorom, czas po-
każe… Dobrze, że jesteście - podsumo-
wał Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska.”

SENIORZY ZWIEDZALI MUZEUM W SZTUTOWIE
Seniorzy z gminy Nowa Wieś Lęborska wzięli udział w bezpłatnej wycieczce do Muzeum Stutthof. 250 
uczestników w pięciu grupach zwiedzało niemiecki, nazistowski obóz zagłady.
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Klęska w meczu 
z Pomezanią Malbork
Nie tak miało wyglądać spotkanie po 9 latach przerwy druży-
ny Pogoni i Pomezanii Malbork. W niedzielnym meczu dwóch 
zasłużonych dla Pomorza drużyn, mimo początkowego prowadzenia 
lęborczanie ulegli gościom z Malborka aż 1:5. 

Pierwsza połowa była dość wyrównana, jednak bezbramkowa. W 52 
min. Wojda uderzył z dystansu na bramkę Pelcera, który z trudem wybił 
piłkę. Dwie minuty później był już bez szans. W kierunku bramki głów-
kował Kochanek, a tuż przed linią bramkową tor lotu piłki zmienił Woj-
da wyprowadzając Pogoń na prowadzenie! Radość nie trwała jednak 
zbyt długo. Już w 60 min. uderzeniem z 30 m Latkiewicz doprowadza do 
wyrównania. W 70 min. Grabowski zdobywa kolejne trafienie dla gości. 
Podczas gdy trener Pomezanii P. Budziwojski rzucał na boisko świeże 
siły na ławce Pogoni do dyspozycji byli tylko Pawlik i trójka juniorów. 
Wszyscy oni pojawili się na boisku, ale nic to nie zmieniło. Mocne ataki 
zawodników Pomezanii przynosiły im kolejne bramki: w 75 min. strzelił 
Sobieraj, co podłamało lęborski zespół. Nakręceni goście w 90 min. i 
doliczonym czasie gry zdobyli jeszcze dwa gole. 

Już 15 raz sympatycy tenisa stołowego spo-
tkali się przy pinpongowych stołach w  go-
ścinnej Szkole Podstawowej im. Strażaków 
Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej na turnieju 
zorganizowanym dla uczczenia pamięci dzia-
łacza samorządowego i  sportowego naszej 
gminy Józefa Lisieckiego. W zawodach, które 
odbyły się 23 października wystartowało 26 
graczy nie tylko z  gminy Nowa Wieś Lębor-
ska, ale także z  terenu powiatu oraz woje-
wództwa.

Emocje były ogromne, a walka przy stołach 
na wysokim poziomie. Mężczyźni rywalizo-
wali w trzech kategoriach: 18-55 lat, 56-69 lat 
i 70+, natomiast kobiety w kategorii open.

Gośćmi honorowymi turnieju jak zawsze 
była najbliższa rodzina Józefa Lisieckiego, 
żona Maria, córka Beata z mężem Bogdanem, 
wnuczki Kasia i Ola oraz bracia Zygmunt i Ja-
nusz Lisieccy.

W tym roku turniejową statuetkę w podzię-
kowaniu za wsparcie odebrali:
• Maria Lisiecka - żona Józefa Lisieckiego
• Anna Rudnicka - prezes Zakładu Zagospo-

darowania Odpadów" Czysta Błękitna Kra-
ina" w Czarnówku

• Grażyna Wójcik - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Strażaków Polskich w  Nowej 
Wsi Lęborskiej

• Iwona Stawarz - pielęgniarka szkolna, za-
bezpieczenie medyczne turnieju

• Krzysztof Niekrasz - dziennikarz sportowy 
"Głosu Pomorza"

Sportowe spotkanie było również okazją 
do złożenia podziękowań i  gratulacji z  okazji 
35-lecia Gminnego Klubu Sportowego Tęcza, 
które z rąk Wójta Gminy Zdzisława Chojnac-
kiego odebrał Wiceprezes Klubu Janusz Szy-
mankiewicz.

Dla najlepszych zawodników i  zawodniczek 
gmina Nowa Wieś Lęborska ufundowała pu-
chary, dyplomy i bony o wartości 250 zł, 200 zł 
i 150 zł. Ponadto najstarszy zawodnik 87-letni 
Czesław Bogusz ze Słupska i  najlepsi zawod-
nicy w  poszczególnych kategoriach z  gminy 
Nowa Wieś Lęborka i  Lęborka otrzymali do-
datkowe puchary.

Organizatorami tegorocznego turnieju była 
gmina Nowa Wieś Lęborska, Gminny Ośro-
dek Kultury w  Nowej Wsi Lęborskiej, Zespół 
Szkół im. Strażaków w Nowej Wsi Lęborskiej, 
GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska i  firma Ga-

sport z Gdańska. Sędzią głównym turnieju był 
Andrzej Czubaty. Nad sprawnym i  prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwał Edward 
Nagórski, a cały turniej poprowadził Krzysztof 
Pruszak. Uczestnicy turnieju i  zaproszeni go-
ście zostali poczęstowani strażacką grochówką 
przygotowaną przez OSP w Pogorszewie.

Zwycięzcy turnieju w  poszczególnych kate-
goriach:

Kobiety open
1 miejsce - Małgorzata Fidala (Lębork)
2 miejsce - Maria Rybarczyk (Obliwice)
3 miejsce - Paulina Freitag (Lębork)

Mężczyźni 18 - 55 lat
1 miejsce - Grzegorz Kościuk (Lębork)
2 miejsce - Krzysztof Kałużny (Lębork)
3 miejsce - Tomasz Siudek (Reda)

Mężczyźni 56 - 69 lat
1 miejsce - Jam Pawlicki (Biesowice)
2 miejsce - Marek Rybaczek (Lębork)
3 miejsce Janusz Szymankiewicz (Nowa 

Wieś Lęborska)
Mężczyźni 70+

1 miejsce - Leszek Jodaniewski (Człuchów)
2 miejsce - Stanisław Prokopczuk (Lębork)
3 miejsce - Czesław Bogusz (Słupsk)

Jubileuszowy Turniej 
Tenisa Stołowego

Miłośnicy tenisa stołowego spotkali się już po raz 15 w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich 
w Nowej Wsi Lęborskiej, aby rozegrać jubileuszowy turniej. Turniej odbywa się dla uczczenia pamięci 
działacza samorządowego i sportowego gminy - Józefa Lisieckiego.

UKS LIBERO ŁEBIEŃ NA 
TURNIEJU W TOMASZOWIE 
MAZOWIECKIM
Najmłodsze dziewczęta z UKS Libero Łebień uczestni-
czyły w dalekim Tomaszowie Mazowieckim w Ogólno-
polskim Turnieju Minipiłki Siatkowej o Puchar Małgo-
rzaty Glinki w kategorii "2". 

W nowych strojach, 
z nowym trenerem 
Michałem Gór-
skim oraz z  nowymi 
zawodniczkami ze 
Szkoły Podstawo-
wej w Garczegorzu 
dziewczyny stoczyły 
wiele zaciętych 
spotkań z drużynami 
z takich klubów jak 
MOS Wola Warszawa 
czy Joker Tomaszów 
Mazowiecki.
Jak na debiut, to 
wyniki były całkiem 
niezłe. UKS Libero 

Łebień II (Maja Syldatk, Wiktoria Romanowska, Nikola 
Karczewska) został sklasyfikowany na 12 miejscu, a UKS 
Libero Łebień I (Julia Jaskulska, Oliwia Ozimek, Zuzan-
na Bakalarska),  na 20 miejscu. 
Gra w takim turnieju była bezcennym doświadczeniem 
przed startem rozgrywek Kinder Joy of Moving. Bardzo 
fajnym wydarzeniem była wizyta naszej najlepszej siat-
karki w historii Małgorzaty Glinki. Młode zawodniczki 
miały okazję do rozmowy z Panią Małgosią, otrzymania 
autografów i wspólnego zdjęcia.  
Wyjazd  został dofinansowany z budżetu gminy 
w ramach realizacji zadania publicznego "Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa 
Wieś Lęborska".

Zamieść ogłoszenie 
w naszej gazecie!

wyślij email: d.bieszke@expressy.pl 
lub zadzwoń: 660 731 138






