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Gminne 
inwestycje

1. Droga Chocielewko
W Chocielewku wykonano odcinek drogi z płyt YOMB o długości 

710 m o szerokości jezdni 4 m, z utwardzonymi poboczami. Drogę 
odebrano 06.06.2022 r., a Gmina zawarła umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy dalszego odcinka drogi.

2. Droga Czarnówko-Kanin
Odcinek drogi o długości 393 m o szerokości jezdni 4 m, z utwar-

dzonymi poboczami, był ostatnim brakującym fragmentem dojazdu 
do miejscowości Kanin. Drogę odebrano 01.06.2022 r.

3. Oczyszczalnia ścieków w Niebędzinie na ukończeniu
Zbliża się termin odbioru końcowego budowy oczyszczalni ście-

ków w Niebędzinie. Przedsięwzięcie polega na budowie nowoczes-
nego ciągu technologicznego służącego do oczyszczania ścieków 
pochodzących ze wsi Niebędzino oraz rozbudowie i włączeniem 
do projektowanej oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej. W ramach zadania buduje się m. in. nowy ciąg technologiczny 
oczyszczalni, zbiornik do awaryjnego magazynowania ścieków, ru-
rociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC. Wszystkie 

prace związane z realizacją ww. przedsięwzięcia, są wykonywane 
z zastosowaniem technologii minimalizującej negatywne oddzia-
ływanie na środowisko i okolicznych mieszkańców. Wartość inwe-
stycji to 2.398.500 zł.

4. Remont Gminnego Ośrodka Kultury
Rozpoczęto remont budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej. War-

tość umowy to 2.043.362,16 zł. W dniu 02.06.2022 r. przekazano plac 
budowy, trwają roboty na obiekcie. Głównym zadaniem budowlań-
ców będzie wzmocnienie ściany budynku od strony rzeki Kisewa, 
wymiana pokrycia dachowego, a także wymiana źródła ciepła na 
kocioł gazowy. Planowany termin zakończenia prac- sierpień 2023.

5. Chodnik z granitowej kostki brukowej w Redkowicach
W Redkowicach wyremontowano 60-metrowy odcinek chodni-

ka o szerokości 1,5 m, który prowadzi do terenów rekreacyjnych 
nad miejscowymi stawami. Ze względu na bliskość zabytkowego 
ogrodu dworskiego z końca XVIII w. remont był opiniowany przez 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wska-
zał ten rodzaj nawierzchni, jako materiał właściwy dla zachowania 
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dziedzictwa. Teren ten objęty jest Wojewódzką Ewidencją Zabyt-
ków. Zadanie wykonał Gminny Zakład Usług Komunalnych w No-
wej Wsi Lęborskiej.

6. Przebudowa drogi w Wilkowie Nowowiejskim
W ramach funduszu sołeckiego, w Wilkowie Nowowiejskim, 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej za-
kończył przebudowę drogi. Na odcinku 90 m zostały ułożone dwa 
pasy z płyt typu YOMB, umocnione skarpy, wyczyszczone rowy 
oraz naprawiony został przepust pod drogą.

7. Inwestycja drogowa w Rekowie Lęborskim
 W ramach funduszu sołeckiego, dokonano przebudowy drogi 

dojazdowej do boiska sportowego. Na odcinku 40 m zostały ułożo-
ne dwa pasy z płyt typu YOMB oraz umocnione pobocza.

8. Blisko 400-metrowy odcinek drogi do Kanina wyłożony 
został płytami typu YOMB. Od teraz mieszkańcy, rolnicy, a także 
pracownicy przedsiębiorstwa AQUAFRONT S.C. dojadą do miejsco-
wości drogą o szerokości 5 m, z utwardzonymi poboczami. Wartość 
zrealizowanej inwestycji to 239.989 zł.

9. Nowe wiaty przystankowe w  trzech miejscowościach: 
w Mostach, Leśnicach i Kębłowie Nowowiejskim. W Mostach naj-
pierw zdemontowano stary przystanek i rozebrano zużyte pły-
ty chodnikowe. Miejsce utwardzono kostką brukową i zakupiono 
nową wiatę. Wartość prac wyniosła tu 8.351,95 zł. Wymiana przy-
stanków w Leśnicach i Kębłowie Nowowiejskim kosztowała kolejno 
5.627,25 zł i 7.564,50 zł.

10. Droga gminna w miejscowości Lubowidz przebudowana
W pierwszych tygodniach czerwca zrealizowaliśmy zadanie w ra-

mach inwestycji gminnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. 
Lubowidz (dz. nr 377/5 i 377/12)”. Prace polegały na wykonaniu 
dwóch zjazdów z kostki betonowej oraz ułożeniu 50 m drogi z płyt 
typu YOMB.

11. Droga w miejscowości Łowcze dokończona
50 m drogi z płyt typu YOMB w miejscowości Łowcze wykonał 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej w ra-
mach funduszu sołeckiego i inwestycji zapisanej w budżecie gminy 
na 2022 rok. Wykonane zadanie kończy rozpoczęte  w roku ubie-
głym prace.
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12. Przebudowa drogi wewnętrznej w Łebieniu zakończona
W dniu 01.07.2022 r. Gminny Zakład Usług Komunalnych w No-

wej Wsi Lęborskiej zakończył prace w ramach zadania „Przebudowy 
drogi wewnętrznej dz. nr 95/4 w miejscowości Łebień”. Realizacja 
funduszu sołeckiego obejmowała wykonanie 120 m drogi z płyt 
typu YOMB.

13. Droga w Dziechlinie wykonana
Droga o długości 70 m wykonana z płyt typu YOMB w Dziechli-

nie, zrealizowana została przez Gminny Zakład Usług Komunal-
nych w Nowej Wsi Lęborskiej z budżetu gminy w ramach funduszu 
sołeckiego.

14. Prawie 100 tys. zł na siłownie zewnętrzne w gminie Nowa 
Wieś Lęborska

Na początku czerwca 2022 na terenie gminy pojawiły się nowe 
siłownie zewnętrzne i doposażone zostały już istniejące. Urządze-
nia trafiły do poszczególnych miejscowości:

Janisławiec, Obliwice, Janowiczki, Laska, Nowa Wieś Lęborska, 
Mosty.

Siłownie zostały sfinansowane z budżetu gminy (Fundusz sołe-
cki) i konkursu „Rosnąca odporność”, w którym nasza gmina 
zajęła I miejsce w powiecie lęborskim (najwyższy wzrost pozio-
mu zaszczepienia od 01.08 do 31.10.2021 r.) i otrzymała 1 mln zł 
na przeciwdziałanie COVID-19 oraz zwalczanie jego skutków. De-
cyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisława Chojnackiego 
pieniądze przeznaczone zostały na zwalczanie skutków COVID 
(rehabilitacja „pod chmurką”) oraz profilaktykę (dbanie o zdrowie 
i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu). Dzięki temu 
zwiększy się odporność mieszkańców, o którą najlepiej dbać po-
przez aktywność fizyczną i sport.

Kolejne środki z ww. konkursu przeznaczone są na urządzenie 
placów zabaw w 18 miejscowościach. Kupione zostaną m.in. zestawy 
zabawowe ze zjeżdżalnią, linaria, zestawy wspinaczkowe, karuzele, 
huśtawki, bujaki na sprężynach, zjazdy linowe oraz tablice z regu-
laminem (łącznie 60 nowych urządzeń). A to jeszcze nie wszystko. 
Część placów zabaw jest w trakcie projektowania, aby w drugiej 
części roku także je doposażyć w nowe urządzenia.

Warto wspomnieć, że z ww. środków konkursu sfinansowany 
zostanie również remont urządzeń już istniejących, ogrodzeń i na-
prawa zadaszeń wiat na gminnych terenach rekreacyjnych i spor-
towych. Potrzeby gminy są ogromne, a budżet ograniczony. Na 
rozległym terenie gminy Nowa Wieś Lęborska znajduje się prawie 
50 placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Dokładamy wszelkich 
starań, aby wszystkie były bezpieczne oraz atrakcyjne, szczególnie 
dla najmłodszych mieszkańców.

15.  Remont chodnika przy ul. Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej
Zadanie polega na wykonaniu muru oporowego i odtworzenia 

nawierzchni chodnika wraz  wykonaniem barierek zabezpiecza-
jących na długości 120 m.



  5Wieści Nowowiejskie

Nagrody i wyróżnienia dla 
najlepszych – Certyfikat Promocji 
Ziemi Lęborskiej

W  dniu 10.06.2022 r. odbyła się uro-
czysta gala wręczenia Certyfikatów 

Promocji Ziemi Lęborskiej. Do konkursu 
w kategorii „Działalność na rzecz lokalnej 
społeczności” Wójt Gminy Zdzisław Chojna-
cki zgłosił trzy stowarzyszenia: Fundację Lo-
kalną, Stowarzyszenie „Obliwice i Okolice” 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach.

Statuetkę — Nagrodę Główną, Zarząd Po-
wiatu Lęborskiego, na wniosek Kapituły 
Certyfikatu, przyznał Stowarzyszeniu „Ob-
liwice i Okolice”, którą odebrał Paweł Kubiak 
— Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wyróżnienie – pamiątkowe grawertony 
otrzymali: Fundacja Lokalna i Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Mostach.

Wójt Gminy wziął udział w uroczystości 
i gratuluje wszystkim laureatom: „Dziękuję 

Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie, 
a często nawet poświęcenie w działalności 
na rzecz lokalnych społeczności. Życzę chęci 

do dalszego działania i motywacji do tworze-
nia wartościowych inicjatyw”.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska od dnia 31 
sierpnia 2022 r. rozdaje laptopy pozyskane 
w ramach programu grantowego „Wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – „Granty PPGR”. 

W ramach projektu aż 520 dzieci z rodzin po-
pegeerowskich, zamieszkujących na terenie 

Gminy Nowa Wieś Lęborska, otrzyma prze-
nośne komputery. Komputery zostaną prze-
kazane do wyłącznego użytku dla dzieci na 
własność w celu umożliwienia i ułatwienia im 
nauki w szkole, w tym nauki zdalnej.
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
ma nową 
panią Kierownik

Dodatek osłonowy tylko do 
31 października

Już ponad 1700 złożonych wniosków  
na dodatek węglowy

Informujemy, że z dniem 29.07.2022 roku funkcję 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Nowej Wsi Lęborskiej pełni Pani Ilona Kwi-
dzińska.

Dnia 12 sierpnia 2022 r. weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 5 
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

• Dodatek przysługuje osobie w  go-
spodarstwie domowym w  przypadku, 
gdy  są spełnione łącznie dwa warunki:

1. głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane paliwami stałymi (przez paliwo sta-
łe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub 
pelet zawierające co najmniej 85% węgla ka-
miennego),

2. główne źródło ogrzewania zostało wpi-
sane lub zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.

• Przez gospodarstwo domowe, o któ-
rym mowa w ustawie rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkują-
cą i gospodarującą (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione pozosta-
jące w faktycznym związku, wspólnie z nią 
zamieszkujące i gospodarujące (gospodar-
stwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na go-
spodarstwo domowe w kwocie 3.000 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego 
można składać w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej do 
dnia 30.11.2022 r. Wnioski złożone po tym 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wszelkich informacji na temat dodatku 
osłonowego lub dodatku węglowego można 
uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka lub te-
lefonicznie pod nr tel. 598 612 474 wew. 23. 

Dnia 31.10.2022 r. upływa termin składania wniosków na dodatek osło-
nowy – kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma 

zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku mogą go w każdej chwili złożyć 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Obec-
nie do ustalenia prawa do dodatku osłonowego brane są dochody za 2021 r. 

Informujemy, że na dzień 26.08.2022 r. już 1326 gospodarstw domo-
wych złożyło wnioski o przyznanie tego dodatku.
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Dożywianie dzieci  
w roku szkolnym 2022/2023
Posiłek w szkole i w domu przysługuje 

rodzinom, jeżeli dochód netto w prze-
liczeniu na osobę w  rodzinie nie prze-
kracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium 
dochodowego dla osoby w rodzinie, które 
wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z  
powodów do udzielenia pomocy społecz-
nej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  usta-
wy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wie-
lodzietność).

Własnoręcznie napisany i  podpisany 
przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc 
w formie przyznania jednego gorącego po-
siłku w  szkole lub w  przedszkolu należy 
złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Do wniosku dołączyć należy:
• zaświadczenie potwierdzające do-

chody i ich wysokość netto za miesiąc po-
przedzający datę złożenia wniosku lub 
w przypadku zmiany sytuacji dochodowej 
- aktualne zaświadczenie,

• w przypadku posiadania gospodarstwa 
rolnego, zaświadczenie o wielkości gospo-
darstwa z urzędu gminy,

• w przypadku, gdy w rodzinie są oso-
by niepełnosprawne lub długotrwale cho-
re należy dołączyć aktualne orzeczenie 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub 
w przypadku osób długotrwale chorych -  
zaświadczenie od lekarza,

• aktualne odpisy wyroków sądowych, 
wysokość świadczeń alimentacyjnych.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku 
pracownik socjalny przeprowadzi wywiad 
środowiskowy w  miejscu zamieszkania 
wnioskodawcy. W trakcie  postępowania ad-
ministracyjnego w celu ustalenia sytuacji 
rodziny, pracownik socjalny może zażądać 
przedstawienia dodatkowych dokumentów 
oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku wydana bę-
dzie decyzja przyznająca lub odmawiająca 
przyznanie świadczenia.

Informujemy jednocześnie, że Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 
Lęborskiej będzie finansował posiłki nie 
wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się 
decyzji przyznającej świadczenie, do tego 
czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opie-
kun prawny.

Wszelkich informacji na temat programu 
„Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać 
osobiście w siedzibie gminnego ośrodka lub 
telefonicznie pod nr tel. 598 612 474 wew. 
28, 29, 30,31.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sprawie zmian w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że jakakolwiek zmiana ro-
dzaju źródła ciepła oraz wykorzystywa-

nego paliwa – nie z uwagi na popełnioną 
pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wy-
kazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla 
innych celów, jak np. uzyskanie dodatku 
osłonowego lub dodatku węglowego, może 
skutkować odpowiedzialnością karną za 
składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić 
osoby upoważnione przez gminy, wymie-
nione w uchwale antysmogowej oraz pro-
gramach ochrony powietrza.

Właściciele i  zarządcy zobowiązani są 
ustawowo do zapewnienia (co najmniej 
jednej w roku) kontroli stanu techniczne-
go przewodów kominowych, podczas której 

będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu tech-

nicznego przewodów kominowych przepro-
wadzają – osoby posiadające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim lub oso-
by posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności.

Pełna treść komunikatu Głównego  
Inspektora Nadzoru Budowlanego na  
www.gunb.gov.pl
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Komunikacja publiczna w Gminie 
Nowa Wieś Lęborska – dowóz 
uczniów do szkół podstawowych
Informujemy, że od 1 września 2022 roku 

na terenie gminy ruszyła komunikacja 
publiczna na trasach obejmujących obwo-
dy szkół podstawowych. Organizatorem 
transportu jest firma PKS Gdynia Spółka 
Akcyjna. 

Linie zostały utworzone głównie z my-
ślą o dowozach i odwozach dzieci do szkół, 
ale funkcjonują także jako linie otwarte, 
to znaczy dostępne są dla wszystkich pa-
sażerów. Bilety jednorazowe można zaku-
pić u kierowcy autobusu, natomiast bilety 
miesięczne dostępne są w kasie zlokalizowa-
nej w Galerii Lębork w saloniku prasowym 
oraz we wszystkich stacjonarnych punktach 
sprzedaży PKS Gdynia Spółka Akcyjna.

Uczniowie uprawnieni do dowozów 
otrzymują w szkołach imienne, darmowe 
bilety miesięczne, które powinni w czasie 
podróży posiadać przy sobie wraz z waż-
ną legitymacją szkolną. Przewozy szkolne 
są wykonywane w obecności opiekunek.

Szczegóły dotyczące organizatora oraz 
rozkładów jazdy znajdą Państwo na stro-
nie www.pksgdynia.pl

W ramach komunikacji uruchomionych 
zostanie 9 nowych linii autobusowych na 
terenie gminy:

620: Laska – Darżewo – Pogorzelice – 
Dziechlino – Leśnice Szkoła

621: Małoszyce – Lębork 
622: Kębłowo Nowowiejskie Łowcze – 

Kębłowo Nowowiejskie – Nowa Wieś Lę-
borska 

624: Janowiczki – Niebędzino – Kanin – 
Czarnówko – Chocielewko – Żelazkowo – 
Redkowice Szkoła 

625: Czarnówko – Nowa Wieś Lęborska 
Szkoła 

626: Garczegorze – Krępa Kaszubska – 
Rozgorze – Janowice – Pogorszewo – Gar-
czegorze Szkoła 

627: Garczegorze – Wilkowo Nowowiej-
skie – Obliwice – Janisławiec – Garczego-
rze Szkoła

628: Garczegorze – Krępa Kaszubska – Lę-
dziechowo – Łebień Szkoła

629: Bąsewice – Tawęcino – Karlikowo Lę-
borskie – Rekowo Lęborskie – Łebień Szkoła

Ceny biletów dla pozostałych pasażerów:
•  bilet jednorazowy – 5 zł (bilet normalny)
•  bilet miesięczny – 317,65 zł (bilet nor-

malny) / 162 zł (bilet uczniowski z ulgą 49%)
Ceny biletów są identyczne niezależnie 

od trasy przejazdu. Na liniach 620-629 obo-
wiązują ponadto wszystkie ulgi ustawowe.

Świadczenia 
rodzinne w nowym 
okresie 2022/2023

Stypendium szkolne dla 
uczniów w roku szkolnym 
2022/2023

Od 01.07.2022 r. można składać wnioski o usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 

okres świadczeniowy  2022/2023 w formie elektro-
nicznej. Wnioski w formie tradycyjnej - papierowej 
przyjmowane są od 01.08.2022 r.

Wnioski złożone w terminie: 
•  od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. rozpatrzone 

będą do 30.11.2022 r.
•  od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r. rozpatrzone 

będą do 31.12.2022 r.
•  od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r. rozpatrzone 

będą do 28.02.2023 r.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych 

na okres świadczeniowy 2022/2023 uzależnionych 
od kryterium dochodowego, będą brane pod uwagę 
dochody rodziny za rok 2021, z uwzględnieniem bie-
żących zmian (uzyskanie i utrata dochodu).

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Wsi Lęborskiej 

przypomina, że zbliża się termin skła-
dania wniosków o stypendium szkolne. 
Wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 
września 2022 r., od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej 
pok. nr 10.

Warunkiem przyznania świadcze-
nia jest kryterium dochodowe - mie-
sięczny dochód netto na osobę nie 
może przekraczać 600,00 zł. Wniosko-
dawca przedstawia dochód rodziny 
z miesiąca sierpnia 2022 r.

Wnioski są dostępne w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na 
stronie internetowej www.gopsnwl.pl. 
Wszelkich informacji na temat stypen-
dium można uzyskać osobiście w sie-
dzibie GOPS lub telefonicznie pod nr 
tel. 598 612 474 wew. 21, 22.
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Dlaczego warto mieć 
kompostownik w ogrodzie?

Odpady organiczne w naszych ogrodach 
powstają niemal przez cały rok. Sko-

szona trawa, przycięte gałęzie drzew, wy-
kopane stare rośliny, czy też zgrabione liście 
– wszystko to musi znaleźć swoje miejsce. 
Wielu ludzi decyduje się na wywóz odpadów 
organicznych na odpowiednie składowiska.
Tymczasem dużo lepiej jest zainwestować 
w kompostownik. Będzie to nie tylko składo-
wisko wszystkich powstających w ogrodzie 
odpadów organicznych, ale przede wszyst-
kim źródło doskonałego i wydajnego kompo-
stu, który stanowi idealny nawóz zarówno 
do trawnika, jak i do innych roślin. 

Poznajmy więc zalety kompostownika 
przy domu. Budując kompostownik, dbamy 
nie tylko o ekologię – trafiają tam bowiem 
wszystkie organiczne śmieci, jakie produ-
kujemy nie tylko na podwórku, ale również 
w domu, w tym obierki z owoców, warzyw, 
skorupki jaj i wiele innych. Z drugiej strony 
jest on źródłem ekologicznego i wartościo-
wego nawozu, dzięki czemu nie musimy in-
westować w drogi, organiczny produkt lub 
też tańsze, chemiczne odpowiedniki, które 
mają niekorzystny wpływ na środowisko. 
Gwarantujemy, że podsypując rośliny ma-
teriałem uzyskanym z kompostu, zadbacie 
o ich zdrowie i efektowny wzrost.

Dodatkowo kompostownik generuje 
oszczędności pod względem utylizacji ma-
terii organicznej, składując  takie odpady 
roślinne jak np. skoszona trawa czy drob-
no pocięte gałęzie drzewupoważnia do 
korzystania z ulgi przy opłacie za odpady 
komunalne. Kompostownik eliminuje ten 
problem, dzięki czemu, szczególnie od póź-
nej wiosny do wczesnej jesieni, nie musimy 
się martwić wydatkami związanymi z usu-
waniem tych odpadów z naszej posesji.

Nie mniej istotna jest też lokalizacja kom-
postownika – najlepiej w głębi ogrodu, dalej 
od budynków mieszkalnych, ale z łatwym 

dostępem, gdzie jest osłonięty przed słoń-
cem i  wiatrem, w  przeciwnym wypadku 
może być źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Warto też wiedzieć, czego nie wolno wrzu-
cać do kompostowników. Skórki po cytru-
sach działają na przykład negatywnie na 
mikroorganizmy, które rozkładają odpady. 
Trzeba też uważać, aby pestki niektórych 
owoców nie kiełkowały, gdyż może to do-
prowadzić do uszkodzenia kompostowni-
ka. Nie powinniśmy również wyrzucać do 
niego chorych roślin czy odpadów nieorga-
nicznych, papieru, a także mięsa, nabiału, 
a także popiołu z węgla. Trzymając się tych 
prostych zasad, uczynimy z kompostownika 
doskonały sposób na przetwarzanie odpa-
dów organicznych. Pamiętajmy też, by jego 
wielkość dostosować do swoich potrzeb.

Zdrowe i pięknie rozwijające się rośliny 
w ogrodzie potrzebują stałego zasilania na-
wozami. W sprzedaży są specjalne prepa-
raty odżywiające dla praktycznie każdego 
gatunku. Jednak naturalny nawóz, jakim jest 
między innymi kompost, jest najzdrowszy 
i ekologiczny. 

Aby uzyskać pełnowartościowy kompost, 
który będzie doskonałym źródłem składni-
ków pokarmowych dla roślin ogrodowych, 
trzeba pamiętać o mieszaniu masy kompo-
stowej. Tę czynność warto wykonywać co 
dwa, trzy tygodnie. Dzięki przemieszaniu ze 
sobą poszczególnych warstw powstanie jed-
nolita masa. Dobrze przygotowany kompost 
jest dojrzały wtedy, kiedy jest ciemnego ko-
loru, a jego struktura jest drobna i gruzełko-
wata. Tak uzyskany nawóz można stosować 
pod rośliny przez cały okres wegetacyjny, 
ponieważ należy on do grupy wolno dzia-
łających.

Dzięki kompostownikowi: 
• nie będziemy mieć problemu z biode-

gradowalnymi resztkami roślinnymi i ku-
chennymi 

• zadbamy o środowisko naturalne
• oszczędzimy na wywozie śmieci
• poprawimy strukturę gleby na działce 

i dobrze ją użyźnimy, a tym samym uniknie-
my jej wyjałowienia.

Ekologia
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Segregacja śmieci - czy warto?

„Błękitek” - środek poprawiający właściwości gleby

Segregacja śmieci nie powinna być tylko 
wymogiem unijnym, ale przede wszyst-

kim powinnością każdego mieszańca. Plane-
ta jest naszym domem, który powinien być 
czysty i zadbany. Segregacja daje naprawdę 
dużo korzyści.
•  ziemia = dom = porządek
każdy z nas ma istotny wpływ na otacza-

jące go środowisko – zarówno jeśli chodzi 
o  ten pozytywny, jak i  negatywny. Wie-
le działań prowadzi niestety do jego nisz-
czenia. Jedną z najpopularniejszych form 
ochrony środowiska jest segregacja śmieci.
Obecnie do pięciu pojemników wrzucamy-
oddzielnie: metale i tworzywa sztuczne, pa-
pier, szkło, odpady biodegradowalne oraz 
zmieszane.  
•  po co segregować śmieci?

segregacja odpadów pozwala w  kolej-
nym etapie na przetworzenie ich w proce-
sie recyklingu, by powtórnie wykorzystać 
je w celu wytworzenia nowego produktu. 
Wywóz odpadów segregowanych jest więc 
bardzo ważny i potrzebny. Dzięki pozyski-
waniu surowców wtórnych zmniejsza się 
zużycie zasobów naturalnych, co niewątpli-
wie przynosi korzyść środowisku.

Rozdzielając śmieci w gospodarstwie do-
mowym – ograniczamy tony, które zanie-
czyściłyby środowisko, co z kolei niesie za 
sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
•  to się po prostu opłaca
nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna 

zbiórka odpadów jest tańsza. Obecnie miesz-
kańcy, którzy nie segregują śmieci, pono-
szą wyższe koszty na ich wywóz. Warto być 

zatem odpowiedzialnym i świadomym, wy-
rabiając odpowiednie nawyki oraz dbając 
o swoje otoczenie i budżet.

Segregowanie odpadów przynosi korzy-
ści finansowe – segregując, płacimy mniej 
za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać 
się odpadów jedynie w  formie zmiesza-
nej, rachunek za odbiór śmieci będzie kil-
kakrotnie wyższy. Segregacja pozwala na 
oszczędność energii, surowców i środowi-
ska naturalnego.

Segregacja odpadów ma bezpośredni 
wpływ na czystość środowiska, czyli rów-
nież na jakość naszego życia. Jeżeli chcemy, 
aby przyszłe pokolenia mogły żyć w zdro-
wym i zadbanym otoczeniu powinniśmy już 
dziś edukować nasze dzieci, które są prze-
cież przyszłością świata.

Gmina Nowa Wieś Lęborska informu-
je mieszkańców o możliwości zakupu 

środka poprawiającego właściwości gleby 
pod nazwą „Błękitek”. 

Miejsce zakupu: Zakład Zagospodaro-
wania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”,  
84-351 Czarnówko 34

Cena: 10,00 zł za tonę
Transport: we własnym zakresie.
Informacja o produkcie: Zakład Zago-

spodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina” otrzymał decyzję z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą pozwo-
lenia wprowadzenia środka „Błękitek” do 
obrotu. Środek powstaje z przekompostowa-
nych, selektywnie zbieranych odpadów ro-
ślinnych ulegających biodegradacji (odpady 
o kodzie 20 02 01) pochodzących z obszarów 

zieleni miejskiej, pielęgnacji parków, traw-
ników, sadów, ogrodów (m.in. trawa, liście, 
łodygi, gałęzie).

Zakres stosowania:Organiczny Śro-
dek poprawiający właściwości gleby pn. 

„BŁĘKITEK” stosuje się w  celu poprawy 
właściwości fizycznych i chemicznych gleb, 
do wzbogacania gleby w substancję orga-
niczną.

„BŁĘKITEK” przeznaczony jest do sto-
sowania na gruntach ornych w uprawach 
polowych roślin rolniczych i rekultywacji 
gruntów, do stosowania na glebach o  ni-
skiej zawartości substancji organicznej 
i na glebach zdegradowanych, do zakłada-
nia trawników oraz przy uprawach roślin 
ozdobnych.

Nabycie i wykorzystanie ww. środka ma 
duży wpływ na osiągnięcie poziomu recy-
klingu przez Gminę. 

Więcej informacji pod numerem telefo-
nu: 598 624 388 oraz na www.ekonwl.pl -  
zakładka ochrona środowiska.



13 sierpnia, w Krępie Kaszubskiej od-
była się Bitwa Regionów i  Piknik 

z Produktem Polskim oraz II Pomorski Bieg 
Walki o Pamięć. Gospodarzami wydarze-
nia była Gmina Nowa Wieś Lęborska, sołe-
ctwo Krępa Kaszubska i Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Do kon-
kursu kulinarnego KGW zgłosiło się 9 Kół 
Gospodyń Wiejskich z powiatów słupskiego 

i lęborskiego, które zaprezentowały wspa-
niałe dania kuchni lokalnej, tradycyjnej dla 
tego regionu. I miejsce zajęli gospodarze - 
KGW z Krępy Kaszubskiej za danie ‘Rata-
tuj’, które pozwala na przejście do kolejnego, 
wojewódzkiego etapu konkursu. II miejsce 
przypadło paniom z Karlikowa Lęborskie-
go za ‘Babkę ziemniaczaną’, a  III nagrodę 
odebrały Panie z KGW Krępa Słupska za 

‘Przysmak Księżniczki von Krampe’. Prze-
wodniczącym jury był Pan Leszek Skwarek - 
właściciel restauracji Karczma Żurawinowa 
Chatka Zagadka z Pogorzelic. Były konkursy, 
zabawy dla dzieci oraz dorosłych promujące 
zasady zdrowego odżywiania, produkty rol-
ne i żywnościowe. Gwiazdą pikniku, która 
wystąpiła przed publicznością była wspa-
niała wokalistka Aleksandra Jankowska. Po-
kaz sprzętu gaśniczego zaprezentowała OSP 
Krępa Kaszubska.

Impreza odbyła się w połączeniu z wyda-
rzeniem patriotyczno-sportowym, jakim 
był II Pomorski Bieg Walki o Pamięć. Rywa-
lizację ukończyło łącznie 24 mężczyzn i 15 
kobiet. 

Na 300 metrowym odcinku rywalizowały 
również dzieci. Główną reprezentację sta-
nowiły dzieci ze szkoły w Garczegorzu. Ich 
bieg wystartował tuż po biegu głównym. II 
Pomorski Bieg Walki o Pamięć upamiętnił 
„Marsz Śmierci” więźniów z obozu koncen-
tracyjnego Stutthoff. Wydarzenie sporto-
we organizowało Stowarzyszenie „Brygada 
Inki” i Stowarzyszenie „Prawy Starogard”.
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Zwierzęta bezdomne i zwierzęta 
z wypadku

KGW Krępa Kaszubska wystartuje 
w eliminacjach wojewódzkich 
konkursu kulinarnego Bitwa Regionów

W przypadku napotkania błąkających 
się, bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy Nowa Wieś Lęborska należy kontak-
tować się z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lę-
borskiej, z Referatem Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Gospodarowa-
nia Mieniem, z pracownikiem ds. produkcji 
zwierzęcej i roślinnej tel.: 598 612 428 wew. 
31, w godzinach pracy urzędu: poniedzia-
łek: 7:30-16:00, wtorek, środa, czwartek: 
7:30-15:30; piątek: 7:30-15:00.

Zwierzęta z wypadków - co warto wie-
dzieć:

•  za posprzątanie martwego zwierzęcia 
znajdującego się na drodze, odpowiedzial-
ny jest zarządca drogi.

•  za posprzątanie i utylizację  zwłok  zwie-
rząt łownych znajdowanych na terenie 
gminy odpowiedzialna jest gmina. W przy-
padku zdarzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska 

– należy kontaktować się Urzędem Gminy 
w Nowej Wsi Lęborskiej, z Referatem Ochro-
ny Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Gospodarowania Mieniem, tel.: 598 612 428 
wew. 31. Po godzinach pracy urzędu należy 

kontaktować się bezpośrednio z firmą Ośro-
dek Tresury Psów Hotel i Schronisko dla 
Psów – “BAJER” Sławomir Twardziak, z któ-
rą to Gmina Nowa Wieś Lęborska ma zawar-
tą umowę, tel. 503 784 107.
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Nadanie medali za 50-letnie 
pożycie małżeńskie

Spływ kajakowy z Lęborka do 
Chocielewka

W lipcu obchodziliśmy w naszej gminie 
uroczystość Jubileuszu 50-lecia poży-

cia małżeńskiego „Złote Gody”. Złote Gody, 
czyli 50-lecie wspólnego pożycia małżeń-
skiego, to jubileusz szczególny. Dodatkowe-
go prestiżu dodaje mu medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie, stanowiący szczegól-
ne wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 
lat w związku małżeńskim. Medale te nada-
je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek przekazany przez wójta gminy za 
pośrednictwem wojewody.

W  imieniu Prezydenta RP Wójt Gmi-
ny Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojna-
cki dostojnym Jubilatom „Medale Róży” za  
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodziły następujące pary:

Zofia i Eugeniusz Tandek z Garczegorza, 
Helena i  Marian Światły z  Lędziechowa,  
Halina i Wiktor Falkiewiczowie z Pogorsze-
wa, Anna i Mirosław Jakielowie z Leśnic, 
Barbara i Władysław Kucharscy z Łebienia, 
Bogusława i Paweł Helandowie z Łebienia, 
Bogusława i Leszek Wołosiuk z Redkowic.

Spotkania odbyły się w Urzędzie Gminy 
w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w domu Jubila-
tów, w sympatycznej atmosferze. Były gratu-
lacje, kwiaty, życzenia, upominki oraz słodki 
poczęstunek.

„Życzymy Szanownym Jubilatom długich 
i pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdro-
wiu i zadowoleniu oraz niegasnącej miłości 

otoczenia najbliższych. Wszystkiego naj-
lepszego” - życzył Zdzisław Chojnacki Wójt 
Gminy i Joanna Klein Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej.

6 sierpnia 2022 r. ponad 70 osób wzięło udział w spływie kajako-
wym rzeką Łebą z przystani kajakowej w Lęborku do przystani 
w Chocielewku. Blisko 10 km spokojny odcinek pokonali wszyscy 
uczestnicy, na których, na miejscu czekał gorący poczęstunek. 

W spływie udział wzięli uczestnicy kon-
kursu fotograficznego „Gmina z widokiem”, 
strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a także chętni radni i sołtysi, którzy mieli 

możliwość zgłoszenia do udziału w wyda-
rzeniu, w ramach podziękowania,  najbar-
dziej aktywne osoby w swoich sołectwach. 

Na zakończenie spływu kajakowego lau-
reat konkursu fotograficznego – Paweł Ku-
biak, Sołtys Obliwic odebrał z  rąk Wójta 
Gminy nagrodę za najlepiej ocenione przez 
internautów zdjęcie. Dodatkowo gminne 
upominki rozlosowano także wśród wszyst-
kich pozostałych uczestników wydarzenia.

Z  przystani kajakowej w  Chocielewku 
chętnie korzystają miłośnicy aktywnego 
wypoczynku. Odcinek z Lęborka do Cho-
cielewka można pokonać w 2-3 h. Trasa jest 
odpowiednia na początek przygody z kaja-
kiem. Sama przystań jest idealnym miejscem 
do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu 
z rodziną. 

Spływ kajakowy zorganizowanow ra-
mach projektu „Pomorskie Szlaki Kajako-
we – Rzeka Łeba Uwolnij Energię Natury” 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Infrastrukturę kajakową (przystań i prze-
noskę) wybudowano w  ramach projektu 
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Zabytki kaplicy grobowej 
w Garczegorzu

Prace konserwatorskie przy wyposaże-
niu funeralnym kaplicy grobowej w Gar-

czegorzu rozpoczęły się w ubiegłym roku. 
Na początku odrestaurowano zabytkowe 
XVIII i XIX w. bogato zdobione sarkofagi. 
W tym roku zakończono kolejny etap prac 
– zrekonstruowano pozostałe elementy 
pochówków – trumny, ubrania, buty, inne 
elementy dekoracyjne ubioru i fragmenty 

książek. Bardzo dobrze zachowana zosta-
ła także unikalna, oryginalna barokowa 
posadzka z  wapienia gotlandzkiego oraz 
bardzo dobrze zachowane płyty nagrobne 
z XVIII w. Całkowita wartość tegorocznych 
prac przy zabytku ruchomym wyniosła 
117.495 zł, z czego 59.000 zł to dotacje po-
zyskane od Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku i Powia-
tu Lęborskiego.

BADANIA ARCHITEKTONICZNO-AR-
CHEOLOGICZNE

W tym roku trwają jeszcze dodatkowe ba-
dania architektoniczne przy samej zabyt-
kowej kaplicy. Prace mają zweryfikować 
hipotezę badaczy, czy budynek stanowił 
część zniszczonego przez wichurę w XIX w. 
kościoła katolickiego, którego ostatnimi 
fundatorami była zamożna katolicka rodzi-
na pruskich sędziów i prawników z rodzin 
Bollen i Hackebeck, których pochówki znaj-
dują się w kaplicy. Na ten cel ze środków Po-
morskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku udało się pozyskać do-
datkowe 8.000 zł. W bezpośrednim otocze-
niu kaplicy grobowej znajduje się cmentarz 
ewangelicki, na którym ze środków włas-
nych gminy równolegle prowadzone są ba-
dania archeologiczne. Prace prowadzone są 
pod okiem badaczy z Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu, w tym dr. Marka 
Kołyszko, rzeczoznawcy Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakre-
sie konserwacji zabytków archeologicznych.

DOCELOWA EKSPOZYCJA
Badania architektoniczne kaplicy i pra-

ce archeologiczne cmentarza ewangeli-
ckiego wskażą kierunek zakończenia prac, 

docelowej ekspozycji zabytków i udostęp-
nienia ich zwiedzającym. Pozwoli to utrwa-
lić historię wsi i  regionu dla przyszłych 
pokoleń. Zabytek znacznie wzbogaci wiedzę 
o historii miejscowości, Gminy Nowa Wieś 
Lęborska i  Ziemi Lęborskiej, szczególnie 
wśród lokalnej społeczności, pełniąc ważną 
rolę nośnika historii i tradycji oraz wzmac-
niając lokalną i regionalną tożsamość. Zre-
konstruowane sarkofagi do całkowitego 
zakończenia prac znajdują się w kościele 
parafialnym w Garczegorzu. 

CIEKAWOSTKA!
Interesującym wątkiem historii z  Gar-

czegorza jest postać gorliwego, katoli-
ckiego proboszcza z  kościoła św. Jakuba 
w Lęborku. Ks. Ignacy Lniski - wuj Józefa 
Wybickiego, autora słów polskiego hymnu na-
rodowego „Mazurka Dąbrowskiego” w II poł.  
XVIII w. na własny koszt podnosił świąty-
nię w Garczegorzu z ruiny, krzyżując tym 
samym plany społeczności luterańskiej, któ-
ra domagała się usunięcia podupadającego 
obiektu.

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba 
Uwolnij Energię Natury”. Obiekty zostały 
oddane do użytku w 2021 roku. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 461 700 zł. Za-
danie dofinansowano ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Kaplica w Garczegorzu

Bogato zdobiony sarkofag

Posadzka typu gotlandzkiego po 

konserwacji
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Uroczystość otwarcia muzeum 
Jacka Pałkiewicza w Mostach

Dnia 7 czerwca 2022 roku w  Niepub-
licznej Szkole Podstawowej AZYMUT 

w Mostach odbyło się uroczyste otwarcie 
muzeum patrona szkoły — Jacka Pałkiewi-
cza. Gościem honorowym wydarzenia był 
sam podróżnik. Postać znanego w Polsce i na 
świecie odkrywcy źródeł Amazonki, repor-
tera, twórcy survivalu w Europie, autora 
wielu książek podróżniczych wyznaczyła 
kierunek działalności tej placówki, a sło-
wa pana Jacka Pałkiewicza “Bądźcie zawsze 
o krok przed innymi” stały się mottem spo-
łeczności szkolnej.

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych: 
wicestarosta lęborski Edmund Głombiew-
ski,  burmistrz miasta Witold Namyślak oraz 
wójt gminy Nowa Wieś Lęborka Zdzisław 
Chojnacki. Wśród gości nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli placówek kulturalno-
-oświatowych, stowarzyszeń i  przyjaciół 
szkoły.

Akademię uświetniły występy dzieci oraz 
szkolny chór pod batutą pani Anety Such-
ta. Organizatorzy nie zapomnieli również 

o urodzinach patrona, który niedawno świę-
tował 80 lat.

Punktem kulminacyjnym spotkania było 
symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie 
muzeum imienia Jacka Pałkiewicza. Wśród 
eksponatów znajdują się liczne pamiątki 
z wypraw podróżnika i fotografie z jego po-
dróży. 

Podczas uroczystości na korytarzach 
szkolnych wystawione zostały zebrane ar-
tykuły o patronie, a na sali gimnastycznej 
zobaczyć można było prace dzieci wykonane 
na konkurs „Wyprawy Jacka Pałkiewicza”.

Osobną częścią obchodów był wernisaż fo-
tografii podróżnika w Wieży Ciśnień, gdzie 
obok podziwiania zdjęć można było indy-
widualnie porozmawiać z panem Jackiem 
Pałkiewiczem.
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Rowerowa podróż 

Spotkania  
z Kasią Keller 

Info dla miłośników 
gier planszowych

Zapraszamy do biblioteki na spotkanie autorskie i podróżnicze  
z Danielem Kocujem – autorem bloga www.bike2.be oraz wielu 

artykułów drukowanych w czasopismach „Żagle” oraz “Rowertour”, 
a także laureatem nagrody „Rowertour” za najlepszą wyprawę 2012 
roku. W książce „Bike’owa podróż. Z Sydney do Szczecina cz. 1”opisał 
swoją podróż rowerem. Na skonstruowanym przez siebie rowerze, 
z kilkudziesięcioma kilogramami ekwipunku przejechał Australię, 
Indonezję, Malezję, Tajlandię, Birmę oraz Indie. Podczas podróży au-
tor poznał wielu ciekawych ludzi, ich kulturę, gościnność i kuchnię...

Spotkanie odbędzie się 15 września o godz. 16:30 w bibliotece 
w Nowej Wsi Lęborskiej.

W kwietniu i maju odbyły się w bibliotece spotkanie z Kasią 
Keller. Kasia to romantyczna ekonomistka i ostrożna opty-

mistka z Luzina. Autorka licznych publikacji dotyczących eduka-
cji, praw dzieci i problemów społecznych, jak również powieści 
przygodowych dla dzieci, młodszej młodzieży i dorosłych czy-
telników. Animatorka kultury i pomysłodawczyni warsztatów 
upowszechniających czytelnictwo. Z Kasią Keller odwiedziliśmy 
filie biblioteki  w Chocielewku, Janowicach, Krępie Kaszubskiej, 
Łebieniu i Pogorzelicach.

Kasia Keller jest autorką książek: „W koło Macieju”, „Z ka-
jetu Kajetana. Pogromcy Pogora”, „Wróżki ratują święta”, cykl 
„Malwinka i Lusia”, seria „Tomasz Niefart”. Jest również autor-
ką dwóch powieści dla dorosłych „Znaki na niebie” i „Bestseller”.

Spotkania odbyły się przy wsparciu partnera naszych biblio-
tek firmy Danfoss EastEurope z siedzibą w Żelazkowie.

Mamy wspaniałą wiadomość dla miłośników gier planszowych.
Nasze biblioteki uczestniczą w programie Zgrana Biblioteka, 

której strefy gier planszowych objęte zostały patronatem wydaw-
nictwa rebel.pl, dzięki czemu nasze zbiory planszówek powiększy-
ły się o świetne tytuły.

BIBLIOTEKA
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1 czerwca w przedszkolu

„Mrówki” żegnają przedszkole

PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dzień Dziecka to jeden z najradośniej-
szych dni, na który czekają wszystkie 

przedszkolaki. Mając na uwadze, że szcze-
gólnie w  tym dniu dzieci powinny być 
uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszyst-
kim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjąt-
kowy i długo wspominany. 1 czerwca dzieci 
brały udział w konkursach i zabawach przy 
muzyce. Nie zabrakło puszczania gigantycz-
nych baniek, malowania twarzy, modelowa-
nia balonów oraz rysowania kolorową kredą 
na chodnikach. Drugą częścią zaplanowa-
nych atrakcji były dmuchane zjeżdżalnie, 
wata cukrowa, popcorn i piknik w ogrodzie 
przedszkolnym.

Dnia 23.06.2022 r. dzieci z grupy „Mrów-
ki” oficjalnie pożegnały przedszkole. 

Uroczystość, już tradycyjnie dzieci rozpo-
częły tańcząc poloneza. Nie zabrakło wzru-
szających wierszyków, zabawnych piosenek 
oraz wielu przepięknych tańców. W  taki 
właśnie sposób dzieci chciały po raz ostat-
ni podziękować swoim wychowawczyniom 
oraz wszystkim pracownikom przedszko-
la za opiekę i edukację. Na zakończenie tej 
wzruszającej uroczystości, wręczono dzie-
ciom dyplomy ukończenia przedszkola oraz 
upominki. Nie zabrakło również podzięko-
wań dla rodziców za wieloletnią współpracę 
na rzecz naszego przedszkola. Uroczystość 
obfitowała w słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.

Pani Dyrektor Przedszkola i Wójt Gmi-
ny składają dzieciom najlepsze życzenia 
samych szóstek i piątek oraz by każdy spę-
dzony dzień w szkole był dla Was wspania-
łą przygodą.
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Uroczystość 25-lecia nadania 
imienia szkole w Nowej Wsi 
Lęborskiej

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dnia 15. 06. 2022 r. społeczność Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej 

świętowała jubileusz 25-lecia nadania pla-
cówce imienia StrażakówPolskich.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, 
następnie zaproszeni goście, grono pedago-
giczne oraz uczniowie przeszli do szkoły, 
w której odbyła się dalsza część uroczysto-
ści.

Swoją obecnością w  tym dniu zaszczy-
cili nas: Pan Romuald Bieniasz-Krzywiec - 
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, Pan Zdzisław Chojnacki - Wójt 
Gminy Nowa Wieś Lęborska, Pani Monika 
Włusek- Zastępca Wójta, Pani Alicja Zającz-
kowska – Starosta Lęborski, Pan Witold Na-
myślak – Burmistrz Miasta Lęborka, bryg. 
Wojciech Berent - Zastępca Pomorskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Piotr 
Krzemiński - Komendant Powiatowy PSP 
w Lęborku, st. kpt. Dawid Główczewski - za-
stępca Komendanta PSP, Marcin Elwart - Ko-
mendant OSP NWL, ksiądz Mariusz Stalka 
- Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej, Pan Zdzi-
sław Korda - Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska i radni gminy, dyrek-
torzy placówek oświatowych, opiekuńczych 
i  wychowawczych gminy, przedstawiciel 
Rady Rodziców, strażacy ochotnicy, emery-
towani dyrektorzy i nauczyciele szkoły, ro-
dzice i przyjaciele szkoły.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Graży-
na Wójcik, następnie złożono kwiaty przy 
Obelisku Strażaków Polskich, pamięci dru-
ha Stanisława Elwarta. Przy dźwiękach pio-
senki ,,Płonie stodoła” wręczono podarunki, 
będące pamiątką wizyty w szkole.

Uczniowie z klas I- III rozpoczęli cieka-
wą i  humorystyczną część artystyczną 
i  zachwycili wszystkich zgromadzonych 
tańcem, wierszem i piosenką!

Kolejnym punktem programu były 
występy uczniów klas starszych. Bajka 

,,O niesfornych kotach i strażaku w opałach” 
napisana przez panią Małgorzatę Borzesz-
kowską, wywołała uśmiech na twarzach ze-
branych. Z bajki wybrzmiał ważny przekaz, 
z którym trudno się nie zgodzić: Z numeru 
112 korzystać należy tylko w poważnych sy-
tuacjach, gdyż nie służy on do zabawy!

Na zakończenie była moc szczerych ży-
czeń, przemówień i pamiątkowe zdjęcie na 
tle przepięknej dekoracji. Nie zabrakło rów-
nież pokazu sprzętu strażackiego.
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Nowowiejskie EKOcentrum na górce pod 
chmurką - czyli dla dużego i małego coś 
z przyrodą związanego

Ratownicy  
czytelnictwa

10 miejsce w Polsce 
w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w No-
wej Wsi Lęborskiej zostało jednym 

z laureatów IV edycji programu dobrosą-
siedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

To dzięki grantowi pozyskanemu od Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych ucznio-
wie szkoły oraz mieszkańcy gminy Nowa 
Wieś Lęborska zyskają „Nowowiejskie EKO-
centrum”, a zajęcia w pracowni podniosą 
stan świadomości ekologicznej społeczności 
lokalnej; ukształtują racjonalną i zaangażo-
waną postawę mieszkańców wobec ochrony 
środowiska, przygotują dzieci do praktycz-
nego wdrażania zasad ekorozwoju oraz będą 
popularyzować wiedzę przyrodniczą.

#wzmocnijswojeotoczenie

Szkoła Podstawowa w  Nowej Wsi Lęborskiej rok szkolny 
2021/2022 zakończyła certyfikatem „Ratowników czytelni-

ctwa”. Ogólnopolski Program Ratownicy Czytelnictwa to pro-
gram, który dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów, rodziców 
i nauczycieli upowszechnia czytanie wśród dzieci. Wizją pro-
gramu jest wszechstronny rozwój, troska o siebie nawzajem, dba-
łość o otaczający świat, umiejętność rozmowy oraz wzajemne 
zrozumienie i szacunek.„To była niesamowita przygoda. Chęt-
nie zaangażujemy się w akcję w kolejnym roku szkolnym” – re-
lacjonują uczestnicy.

W maju, Kajetan Garbaczewski ze Szkoły Podstawowej im. 
Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, wziął udział 

w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Jest uczniem klasy czwartej i to Jego debiut w tym konkur-
sie. Kajetan zajął drugie miejsce w Województwie Pomorskim 
i zakwalifikował się do XLIV finału centralnego, który odbył się 
25 czerwca w Miliczu. Ostatecznie nasz uczeń zajął 10 miejsce 
w Polsce. Kajetan był w Miliczu jedynym uczestnikiem, który 
nie należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ



  19Wieści Nowowiejskie

Gala konkursów wojewódzkich

MAMY TO! - 
Ogólnopolski konkurs 
sportowy

Mini piłka nożna 
dziewcząt i chłopców

W maju w Szkole Podstawowej nr 89 im. 
Tadeusza Mazowieckiego w  Gdań-

sku, odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród laureatom konkursów wojewódz-
kich. Szkołę w Garczegorzu reprezentował 
uczeń David Napieraj, który uzyskał tytuł 
laureata IX Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego „Jestem Lingwistą”. Da-
vidowi nagrodę wręczała wiceprezydent 
Gdańska ds. edukacji i usług społecznych- 
Monika Chabior. Gratulujemy!

W marcu odbył się także w szkole w Gar-
czegorzu konkurs Kangur Matematyczny 
2022. Swoje umiejętności matematyczne 
postanowiło sprawdzić 20 uczniów. Przez 

75 minut rozwiązywali oni zadania jednej 
z  czterech kategorii wiekowych: Żaczek,  
Maluch, Beniamin i Kadet.

W tym roku szkolnym WYRÓŻNIENIE 
zdobyli: Zuzanna Czechowicz - uczenni-
ca klasy III oraz Kacper Mrzygłód - uczeń  
klasy IV. Gratulujemy!

Szkoła w Grzegorzu została laureatem największego w Polsce 
konkursu sportowego dla dzieci i młodzieży pod patrona-

tem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Jako szkoła znaleźli się w gronie 50 szkół z całej 
Polski (udział w konkursie wzięło ok. 1000 szkół) i wygrali war-
sztaty sportowe, które odbędą się w roku szkolnym 2022/2023. 
Koordynatorem jest p. Michał Górski, przy wsparciu p. Moniki 
Okuniewskiej.

W dniu 12.05.2022 r. na boisku przy Szkole Podstawowej  
w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się zawody w mini piłkę 

nożną dziewcząt i chłopców. Dziewczęta ze szkoły w Garczego-
rzu zajęły 1 miejsce w gminie i wywalczyły prawo reprezentowa-
nia naszej gminy w finale powiatowym. Chłopcy z Garczegorza  
w całym turnieju prezentowali wysoki poziom pokonując ry-
wali dużą różnicą bramek. W decydującym spotkaniu o miejsce  
1 przegrali 2:3 z drużyną z Nowej Wsi Lęborskiej. Skład drużyny 
dziewcząt:Maja Mielewczyk, Wiktoria Reszka, Oliwia Nadolska, 
Laura Makurat, Amelia Gerc, Marika Procajło, Sandra Labuda, 
Laura Wolf, Maja Majewska, Zuzanna Kadłubowska, Anna Lis, 
Oliwia Drużyńska.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GARCZEGORZU
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Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Wiosna z Mrówką  
w Przedszkolu  
w Łebieniu
Dnia 25.05.2022 r. w związku z akcją „Wiosna w przedszkolu” 

naszych przedszkolaków odwiedził niezwykły gość - maskot-
ka Mrówka. Spotkanie odbyło się na terenie zielonym szkoły, gdyż 
ta bardzo miła wizyta miała charakter ekologiczny. Dzieci wspólnie 
z Mrówką,  panem dyrektorem i panią wicedyrektor sadziły drzew-
ka podarowane przez przybyłego gościa. Wszystkie dzieci chętnie 
pomagały i każdy chciał mieć swój udział w tej pięknej akcji. Na 
koniec, po wspólnej pracy, każde dziecko otrzymało koszulkę i ko-
lorowankę. Pogoda i humory dopisały, a każde posadzone drzew-
ko to wielki skarb, który z kolejnym rokiem będzie coraz większy.  
Ponadto w znacznym stopniu upiększy teren przy szkole.

W kwietniu w szkole w Łebieniu odbyły 
się eliminacje powiatowe Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla powiatu lęborskiego. W tur-
nieju uczestniczyły 3 trzyosobowe drużyny 
starsze oraz 3 czteroosobowe drużyny młod-
sze ze szkół podstawowych – zwycięzcy eli-
minacji miejskich i gminnych.

Test teoretyczny oraz praktyczny tor 
przeszkód oceniała komisja w  składzie: 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w  Lęborku, 
przedstawiciele szkół podstawowych z Lę-
borka, Maszewa i  Łebienia. Praktyczne 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oceniała pielęgniarka śro-
dowiska szkolnego.

Eliminacje składały się z trzech etapów: 
test z  przepisów ruchu drogowego, tor 
przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Komisja po ocenie dru-
żyn przedstawiła wyniki eliminacji powia-
towych:

Drużyny młodsze, zespołowo:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu.
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Lęborku.

III miejsce – Szkoła Podstawowa  
w Maszewie.

Indywidualnie:
Zwycięzcą turnieju została Iga Pujsza ze 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.

Drużyny starsze, zespołowo:
I  miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Lęborku.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu.
III miejsce – Szkoła Podstawowa  

w Maszewie.

Indywidualnie:
Zwycięzcą turnieju został Paweł Król ze 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.

Komisja potwierdziła bardzo wysoki po-
ziom turnieju oraz bardzo dobre przygoto-
wanie uczniów. Gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy turnieju, 21 osób 
otrzymało nagrody i  upominki, dzięki fi-
nansowemu wsparciu Wójta Gminy Nowa 
Wieś Lęborska Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Łebieniu.

Organizatorzy bardzo dziękują Komen-
dzie Powiatowej Policji w  Lęborku, pie-
lęgniarce Pani Iwonie Stawarz za pomoc 
w organizacji eliminacji powiatowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIENIU
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Wielkanocny kiermasz dla Lilii w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

W kwietniu w Zespole Szkół w Łebie-
niu odbył się Charytatywny Wiel-

kanocy Kiermasz dla Malutkiej Liliany. 
Przygotowania do kiermaszu, przy ogrom-
nym zaangażowaniu nauczycieli, pracowni-
ków szkoły, uczniów oraz rodziców, trwały 
kilka dni. Cały dochód ze sprzedaży został 
przekazany na leczenie i rehabilitację Lilia-
ny – mieszkanki Łebienia. Kiermasz rozpo-
częli uroczystym przemówieniem dyrektor 
szkoły oraz mamy Liliany, a następnie od-
była się część artystyczna przedszkolaków 
i uczniów z klas I-III. Wśród różnorodnych 
występów, nie zabrakło akcentu w kierun-
ku Ukrainy - dzieci zaprezentowały taniec 
z niebiesko – żółtymi szarfami. Podczas kier-
maszu można było zakupić piękne ozdoby 
wielkanocne, wiejskie jajka, zjeść smaczny 
żurek i fishburgery przygotowane przez pa-
nie z kuchni. Przygotowane zostały: kawa, 
herbata, pieczone przez rodziców ciasta 

i babeczki, których wybór był bogaty. Dla 
dzieci atrakcją kiermaszu były:  popcorn, 
wata cukrowa i  balonowe stworki. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się także 

potrawy przygotowane przez panie z Ukra-
iny. Na kiermaszu zebrano 9.250 złotych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICACH

Dzień nowych technologii  
w edukacji 

W  marcu, po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią odbył się 

w szkole w Leśnicach Dzień nowych tech-
nologii. Uczniowie mogli po raz pierwszy 
zapoznać się z  nowoczesnym sprzętem 
i pomocami pozyskanymi dla szkoły w ra-
mach projektu Laboratoria Przyszłości. Po 

inauguracyjnym apelu uczniowie ruszyli 
na bieg, gdzie skanując kody QR (przy wyko-
rzystaniu swoich prywatnych smartfonów) 
musieli rozszyfrować hasło „Stop Wojnie”. 
Następnie odbyły się dwa przygotowa-
ne przez uczniów wesołe testy na platfor-
mach quizizz.com i kahoot.com. Po testach 

równolegle we wszystkich klasach odbyły 
się przeróżne pokazy i zajęcia: Turniej tań-
ca na konsoli Xbox One, turniej e-sportowy 
w parach w grze CS, pokazy 3D z wykorzy-
staniem gogli VR, zabawy z  rozszerzoną 
rzeczywistością na platformie quiver.com, 
zabawy językowe na monitorze interaktyw-
nym, który już od pewnego czasu funkcjo-
nuje w pracowni języka angielskiego. Tego 
dnia została pokazana i uruchomiona po raz 
pierwszy drukarka 3D, którą również po-
zyskaliśmy z projektu. Członkowie Kółka 
programistycznego Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego zaprezentowali złożone 
przez siebie roboty, a  każdy chętny mógł 
spróbować zaprogramować i posterować ro-
botami. Dzień zakończono apelem, na któ-
rym rozdano nagrody w  poszczególnych 
konkurencjach.
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I Forum Samorządów Uczniowskich  
w Redkowicach
W Szkole Podstawowej w Redkowicach 

odbyło się I Forum Samorządów Ucz-
niowskich, w którym uczestniczyły szkoły 
z całej gminy Nowa Wieś Lęborska. Inicja-
tywa miała na celu integrację i  wymianę 
doświadczeń między szkołami, a także wy-
pracowanie wspólnych działań na przyszły 
rok szkolny. 

Czy zakończyła się sukcesem? Bez wąt-
pienia. Młodzież bardzo chętnie współ-
pracowała w grupach, dzieląc się swoimi 
praktykami i  jednocześnie tworząc nowe 
pomysły do realizacji w  przyszłym roku 
szkolnym. Powstały cztery inicjatywy, które 
dzięki wspólnym działaniom mają ogromne 
szanse na powodzenie i zbudowanie prze-
strzeni do jeszcze większego rozwijania ta-
lentów uczniów we wzajemnej współpracy 
między szkołami. A tak wypowiadali się jego 
uczestnicy:

„Spotkanie zainspirowało nas do dal-
szych działań. Zawiązaliśmy nowe kontak-
ty i zyskaliśmy nowe pomysły na działanie 

samorządów uczniowskich. Spędziliśmy 
miło i efektywnie czas. Ustalenie wspólne-
go działania jest bardzo dobrym pomysłem. 
Dziękujemy!...”

To był bardzo efektywnie spędzony 
czas, nie tylko dla uczniów, ale także dla 

opiekunów samorządów. Gościem hono-
rowym forum był radny naszej gminy pan 
Roman Downar-Zapolski, który z wielkim 
zaangażowaniem wziął w nim udział. Ot-
wartość, pomysłowość, zaangażowanie 
i chęć współpracy towarzyszyła wszystkim 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W REDKOWICACH

Projekt Edukacyjny 
Kreatywne Prace 
Plastyczne

Ze Stanisławem  
Lemem za pan brat

Szkoła Podstawowa w Leśnicach w roku 
szkolnym 2021/2022 wzięła udział 

projekcie edukacyjnym, opartym na 
realizacji zajęć plastycznych zarówno 
podczas lekcji plastyki, jak i zajęć korek-
cyjno-kompensacyjnych, zajęć terapii lo-
gopedycznej, socjoterapii, w zespołach 
edukacyjno-terapeutycznych i rewalida-
cyjno-wychowawczych, a także podczas 
pracy indywidualnej. W zajęciach udział 
wzięły dzieci przedszkolne i szkolne. Za-
jęcia zrealizowane były także na kółkach 
zainteresowań  i warsztatach plastycz-
nych. Celem projektu jest rozwijanie 
wyobraźni, umiejętności manualnych, 
twórczego myślenia, kreatywności.

Uczennica klasy VIII szkoły w Leśnicach, 
Zuzanna Jereczek, została laureatką Wo-

jewódzkiego Konkursu Literackiego „Poroz-
mawiajmy… o przyszłości z Lemem”. To bardzo 
duże osiągnięcie, tym bardziej, że Zuzia miała 
do pokonania trzy trudne etapy konkursu. 7 
kwietnia przed komisją w V LO w Gdańsku od-
powiadała na szereg pytań dotyczących powsta-
wania pracy literackiej i fotograficznej.
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Piknik „Solidarni z Ukrainą”

Projekt „Dziennikarstwo online”

Niesamowite wydarzenie miało miej-
sce w marcu 2022 r. na Zielonej Enkla-

wie w Redkowicach. Odbył się tam Piknik 
„Solidarni z  Ukrainą”, w  którym wzięło 
udział bardzo wielu mieszkańców nie tyl-
ko Redkowic, ale całego powiatu. W tym: 
wójt gminy pan Zdzisław Chojnacki wraz 
ze swoim zastępcą panią Moniką Włusek, 
burmistrz Lęborka pan Witold Namyślak 
oraz wielu, wielu zaproszonych gości. Całe 
wydarzenie rewelacyjnie poprowadziła rad-
na Gminy Nowa Wieś Lęborska pani Kata-
rzyna Frankowska-Kręcisz. Wydarzenie 
odbyło się dzięki podjęciu wspólnego dzia-
łania Ochotniczej Straży Pożarnej w Redko-
wicach, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysa 
Redkowic oraz całej społeczności Szkoły 
Podstawowej w Redkowicach- uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i pracowników obsługi. 
Wszyscy zaangażowali się na 100%, bo cel 
był niezwykle ważny- wsparcie dla Ukrainy. 

Podczas pikniku odbyły się występy ucz-
niów ze szkoły w Redkowicach oraz chóru 
„Radość życia” z Lęborka.Dla najmłodszych 
przygotowane były zjeżdżalnie, a dla star-
szych strzelnica poprowadzona przez klub 
sportowy Zenit. Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także przejażdżki 
konne, które zaoferowało Państwo Mirella 

i Andrzej Zysek.Przepyszne ciasta, pasztety, 
chleb ze smalcem, to tylko niektóre z pysz-
ności, które można było zakupić. Strażacy 
natomiast serwowali pyszne kiełbaski z gril-
la oraz grochówkę. Na pikniku obecne były 
także kobiety z Ukrainy, które wraz z mło-
dzieżą z LO nr 1 w Lęborku sprzedawały 
własnoręcznie wykonane pierogi ukraiń-
skie. Odbyły się także pokazy motocykli, wo-
zów strażackich, quadów, koparki, traktora.
Na zakończenie pikniku straż pożarna wy-
puściła w niebo niebieskie i żółte balony, 

jako przekaz jedności z  Ukrainą i  jedno-
cześnie z intencją szybkiego pokoju.Piknik 
był dużym wspólnym przedsięwzięciem, 
a dzięki zaangażowaniu całej społeczności 
lokalnej zakończył się sukcesem. Podczas 
pikniku „Solidarni z  Ukrainą” uzbierano 
kwotę 11.656,43 zł oraz 1 €, którą przeka-
zano dzieciom z Domu Dziecka z Ukrainy, 
które przebywają w Pałacu pod Bocianim 
Gniazdem w Runowie.

przez całe przedsięwzięcie. „Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za Waszą obecność, otwartość 
i  gotowość do współdziałania. Wszystkie 
Wasze pomysły zapisaliśmy, aby wspól-
nie zacząć je realizować już od początku 

kolejnego roku szkolnego. Wykazaliście 
się ogromną pomysłowością, za którą bar-
dzo dziękujemy. Bez wątpienia mamy bardzo 
kreatywną i chętną do działania młodzież, 
z  której jesteśmy niesamowicie dumni. 

Stworzenie dla niej przestrzeni do działa-
nia, to dla nas priorytet.” –mówi dyrektor 
szkoły w Redkowicach Agnieszka Fitowska.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Red-
kowicach na zaproszenie Muzeum 

w Lęborku wzięli udział w projekcie „Sieć 

na kulturę w podregionie słupskim”. W cią-
gu trzech miesięcy grupa 10 uczniów zre-
alizowała 31 godzin ścieżki tematycznej 

„Dziennikarstwo online” i zdobyła ogrom-
ną wiedzę. Podczas uroczystego podsumo-
wania projektu w Wieży Ciśnień w Lęborku, 
odebrali z rąk Marioli Pruskiej Dyrektor 
Muzeum certyfikaty uczestnictwa.

W spotkaniu wziął udział Zdzisław Choj-
nacki Wójt Gminy, gratulując i  dziękując 
zarówno uczestnikom jak i organizatorom. 
Uczniowie z rąk Wójta Gminy odebrali sło-
dycze i gminne upominki. Wszyscy zapro-
szeni goście po części oficjalnej i słodkim 
poczęstunku zwiedzili wystawy znajdują-
ce się na wieży.
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