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Wieści

Jak co roku stajemy przy żłóbku,  by pochylić się nad tajemnicą Bożego Narodzenia,
nad bezbronnym Dzieckiem, które przychodzi na świat, aby wyzwolić nas od wszelkich lęków.

Niech zatem Bóg, który staje się człowiekiem utuli nas mocno w swoich ramionach.
Poczujmy Jego wyzwalającą moc. Niech Dzieciątko Jezus, narodzone w stajence betlejemskiej,

wleje w nasze serca wiarę, nadzieję i miłość,
by towarzyszyły nam w nadchodzącym Nowym 2023 Roku!

Zdzisław Korda
Przewodniczący Rady  

Gminy Nowa Wieś Lęborska

Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy  

Nowa Wieś Lęborska
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Gmina rozpoczęła realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dwa zadania 
- remont GOKu oraz budowa świetlic w Czarnówku i Mostach są już w trakcie realizacji. Budowa 
boiska lekkoatletycznego z boiskiem do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lębor-
skiej najprawdopodobniej ruszy w I kwartale 2023 roku. Kolejne inwestycje, czyli budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Lubowidz oraz przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do 
zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej są na etapie opracowywania dokumentacji prze-
targowej.

1. REMONT GOK:

Trwają zaawansowane prace przy remoncie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Celem jest powstrzymanie dal-
szej degradacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, a także tech-
niczna modernizacja obiektu poprzez: przebudowę kluczowych 
instalacji (wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej, ciepłej wody użyt-
kowej i centralnego ogrzewania), a także prace zewnętrzne - wzmoc-
nienie ścian, wymianę pokrycia dachowego, odprowadzenie wód 
opadowych z dachów i terenów utwardzonych do rzeki – poprzez 
instalację kanalizacji deszczowej, doprowadzenie instalacji gazu do 
kotłowni oraz utwardzenie terenu przyległego z budową parkingu 
dla pojazdów. Dodatkowo planuje się również adaptację akustyczną 
auli. Techniczna modernizacja obiektu do obowiązujących standar-
dów znacząco poprawi komfort korzystania z oferty GOKu. Popra-
wa akustyki w auli przyczyni się wzrostu jakości odbioru wszelkich 
wydarzeń i zajęć o charakterze muzycznym, w tym w szczególności 
zajęć wokalnych, koncertów, czy występów artystycznych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.043.362,16 zł
PROMESA BGK: 1.839.025,94 zł

2. ŚWIETLICE W CZARNÓWKU I MOSTACH:
Oba obiekty pełnić będą funkcje kulturalne i zostały zaprojekto-

wane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w szczególności 
tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano 
bezprogowe wejścia, przestronne i dostosowane do potrzeb toalety 
oraz miejsca parkingowe. Podstawowym celem budowy świetlic jest 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych usług kul-
turalnych, a także odnowa wsi na obszarach wiejskich i wsparcie 

lokalnego rozwoju. Dzięki inwestycjom sołectwa zyskają miejsca 
służące organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej 
społeczności. Odbywać się tu będą: zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze i zajęcia artystyczne, przeznaczone dla dzieci, młodzieży jak i se-
niorów, różnego rodzaju festyny oraz wszelkie inicjatywy społeczne 
inicjowane przez mieszkańców sołectwa, miejscowe organizacje 
pozarządowe i Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 

W  świetlicy wiejskiej w  Czarnówku zaprojektowane zostały 
elewacje z dekoracyjnymi elementami z blachy i desek w kolorze 
szarym, co nadaje budynkowi współczesny wyraz i uniwersalną 
tożsamość architektoniczną. Świetlica stanie w pobliżu odkrytej 
w Czarnówku największej w Europie Środkowej nekropolii ludności 
kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej.  Budowa świetlicy 
ma także walory edukacyjne ze względu na swój muzealny, dodat-
kowy charakter. W obiekcie planuje się ekspozycję replik unika-
towych przedmiotów pozyskanych w wyniku wieloletnich badań 
wykopaliskowych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5.298.000,00 zł
PROMESA BGK: 4.768.200,00 zł

3. STADION LEKKOATLETYCZNY PRZY SZKOLE  
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ:

Obecnie przy szkole podstawowej znajduje się wybudowane w ra-
mach programu „Orlik 2012” oświetlone boisko wielofunkcyjne 
i małe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Zaprojek-
towany stadion lekkoatletyczny wraz boiskiem do piłki ręcznej po-
wstanie w miejscu istniejącego dużego i trawiastego boiska do piłki 
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nożnej, które nie spełnia żadnej praktycznej roli i jest w złym stanie. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji desz-

czowej dla odwodnienia bieżni wraz z włączeniem do sieci kanali-
zacji deszczowej. Zakres prac obejmie rozmieszczenie studzienek 
odpływowych odwodnienia liniowego, rozplanowanie tras kana-
lizacji deszczowej oraz włączenie do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na terenie inwestycji.

Ponadto na utwardzonym terenie objętym inwestycją powsta-
ną dodatkowe miejsca parkingowe, z których skorzysta kadra pe-
dagogiczna, rodzice oraz użytkownicy przyszkolnych obiektów 
sportowych.

Nowy stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki ręcznej stano-
wić będzie własność Gminy Nowa Wieś Lęborska. Administratorem 
obiektu będzie Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w No-
wej Wsi Lęborskiej. Kompleks sportowy jest i pozostanie obiektem 
użyteczności publicznej, służącym do przeprowadzania zajęć wy-
chowania fizycznego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym 
prowadzenia zawodów i rozgrywek sportowych o randze regional-
nej. Korzystanie z niego będzie bezpłatne. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.398.500,00 zł
PROMESA BGK: 2.158.650,00 zł

4. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W LUBOWIDZU

Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Lubowidz o łącznej długości ponad 6 km z włączeniem do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej kompleksowo uzbroi istniejącą 
zabudowę i przygotuje obszar pod lokowanie budownictwa miesz-
kaniowego i usługowej działalności gospodarczej. Zadanie swoim 
zasięgiem bezpośrednio obejmuje także teren wykorzystywany pod 
istniejącą zabudowę letniskową. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5.265.000,00 zł
PROMESA BGK: 5.000.000,00 zł

5. PRZEBUDOWA DRÓG W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ: 
Przebudowa ponad 0,5 km drogi gminnej nr 122026G prowa-

dzącej do zabudowy jednorodzinnej w obrębie ul. Marynarzy, ul. 
Morskiej i ul. Komandorskiej w Nowej Wsi Lęborskiej o szerokości 
5 metrów wraz z chodnikami oraz opaskami drogowymi umożliwia-
jącymi bezpieczny ruch pieszych, oświetleniem ulicznym, przejścia-
mi dla pieszych, odpowiednim oznakowaniem i powierzchniowym 
odwodnieniem do przydrożnych rowów chłonnych. Przebudowa 
drogi gminnej 122026G jest kontynuacją działań prowadzonych 
przez wnioskodawcę w latach poprzednich przy ul. Bałtyckiej, któ-
ra łączy się z Lęborkiem po drugiej stronie granicy w jednym ciągu. 
Zadanie do realizacji w 2023 r.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.000.000,00 zł
PROMESA BGK: 1.900.000,00 zł

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH:

Nasza gmina dodatkowo korzysta na inwestycjach realizowanych 
przez Powiat Lęborski. Gmina Nowa Wieś Lęborska partycypuje 
w kosztach przedsięwzięć:

•  przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska)  
w Nowej Wsi Lęborskiej - inwestycja zakończona;

•  przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od miejscowości 
Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu lęborskiego -  
inwestycja zakończona;

•  przebudowa drogi powiatowej nr 1320G na odcinku  
Pogorzelice - Unieszyno - inwestycja zakończona;

•  przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku  
Łebień - Garczegorze - inwestycja w trakcie realizacji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez 
bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez sa-
morządy. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyj-
ne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Fot. UG w Nowej Wsi Lęborskiej, 
 Starostwo Powiatowe w Lęborku
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Blisko 1200 zmodernizowanych 
lamp oświetlenia ulicznego 

W 2022 roku na terenie gminy wyko-
nano modernizację lamp oświet-

lenia ulicznego. Wymieniono 1.194 sztuk 
opraw oświetleniowych na energooszczęd-
ne (LED). Ze względów ekologicznych po go-
dzinie 23:00 następuje redukcja mocy. Mając 
na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
i ich mienia, lampy oświetlają drogi na te-
renie gminy przez całą noc. 

Fot. UG w Nowej Wsi Lęborskiej

Droga 
w Janisławcu

Kanalizacja 
sanitarna  
w Lubowidzu

Przebudowa drogi 
w Niebędzinie

Zakończono roboty budowlane związa-
ne z przebudową 522 m odcinka drogi 

gminnej do miejscowości Janisławiec. Droga 
po przebudowie uzyskała nową nawierzch-
nię asfaltową oraz utwardzone pobocze. In-
westycja została dofinansowana z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w kwocie 145.485,00 zł. War-
tość całej inwestycji to 388.946,73 zł.

Trwają roboty budowlane związane z 2 
etapem budowy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Lubowidz. Po zakończeniu 
tego etapu robót większość mieszkańców 
miejscowości uzyska możliwość podłącze-
nia swoich nieruchomości do kanalizacji sa-
nitarnej.  Inwestycja została dofinansowana 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. 

Wartość inwestycji dotycząca 2 etapu ro-
bót to 4.391.889,77 zł.

W ramach zadania „Przebudowa dro-
gi wewnętrznej dz. nr 31/24 w miej-

scowości Niebędzino” ułożono płyty YOMB 
na odcinku 160 metrów. W ramach zada-
nia utwardzono także pobocza i odtworzo-
no przydrożny rów. Inwestycję wykonano 
w ramach budżetu gminy Nowa Wieś Lębor-
ska i jest ostatnim etapem prac rozpoczę-
tych w latach ubiegłych. Zadanie wykonał 
Gminny Zakład Usług Komunalnych w No-
wej Wsi Lęborskiej.
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W Nowej Wsi Lęborskiej zakończono 
roboty budowlane związane z prze-

budową drogi gminnej 122024G wzdłuż ul. 
Mostowej prowadzącej do zabudowy jed-
norodzinnej. Inwestycja uzyskała dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 1.276.441 zł.

Wcześniej na całym 350 m odcinku była 
tu nawierzchnia gruntowa. Droga podczas 
budowy ronda w  Nowej Wsi Lęborskiej 
stanowiła alternatywną drogę do Lęborka 
i okolic, przez co była użytkowana w dużym 
stopniu i uległa znacznemu zniszczeniu.

W ramach inwestycji zrealizowano budo-
wę systemu kanalizacji deszczowej w celu 
prawidłowego odwodnienia drogi oraz od-
prowadzenia wód opadowych z  terenów 
przyległych, a  także przebudowę mostu, 
która umożliwiła jednoczesny ruch samo-
chodów osobowych w obu kierunkach, co 
wcześniej nie było możliwe ze względu na 
szerokość jezdni. Ponadto oprócz nowej 
asfaltowej nawierzchni wykonano wynie-
sione skrzyżowanie, a także pobocze, chod-
niki i oświetlenie.

W  ramach inwestycji został również 
przebudowany przejazd kolejowo-dro-
gowy. Zmieniona została jego geometria, 

dzięki czemu poprawie uległa widoczność 
dla pojazdów przejeżdżających przez prze-
jazd oraz innych uczestników ruchu. Ca-
łość w znacznym stopniu przyczyniła się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wartość inwestycji to 2.915.977,25 zł.

Dodatkowe laptopy dla dzieci 
z rodzin popegeerowskich
520 uczniów naszej gminy otrzymało laptopy w ramach projektu 
„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym –„Granty PPGR”. Dla 1 osoby z niepełnosprawnoś-
cią zakupiono także specjalistyczne oprogramowanie do nauki. 
Z uzyskanych w przetargu oszczędności kolejne 46 urządzeń trafi 
do osób znajdujących się na liście rezerwowej. 

Pozyskany grant w niespotykanej dotąd 
skali umożliwił mieszkańcom gminy pomoc 
w zorganizowaniu dzieciom narzędzi do na-
uki, w tym nauki zdalnej. Całkowita wartość 
dofinansowania wyniosła 1.302.000,00 zł. 
Komputery zostały przyznane wszystkim 
mieszkańcom, którzy spełniali na dzień 
składania wniosków wszystkie określone 
przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteria.

Wydawanie laptopów było dużym wy-
zwaniem logistycznym. Sprzęt dzięki za-
angażowaniu pracowników urzędu gminy 

udało się sprawnie rozdysponować miesz-
kańcom bez większych kolejek. Kompute-
ry przekazano na własność do wyłącznego 
użytku dzieci.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany 
w  ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cy-
frowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Gran-
ty PPGR”

Fot. UG w Nowej Wsi Lęborskiej

Przebudowa drogi 
wewnętrznej 
w Kębłowie

W Kębłowie Nowowiejskim (dz. nr 84 
i 72) przebudowano 130 metrów dro-

gi wewnętrznej. Nawierzchnię gruntową 
zastąpiono płytami typu Yomb. Inwestycję 
realizował Gminny Zakład Usług Komunal-
nych w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach fun-
duszu sołeckiego i budżetu inwestycyjnego 
gminy.

Przebudowa ul. Mostowej  
w Nowej Wsi Lęborskiej



Gmina Nowa Wieś Lęborska zakupi-
ła nowy samochód specjalistyczny, 

dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 9-osobowe Renault Trafic 
z możliwością m.in. transportu osoby po-
ruszającej się na wózku inwalidzkim trafiło 
już do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowej Wsi Lęborskiej. Kluczyki do po-
jazdu z rąk Wójta Gminy odebrała Pani Ilona 
Kwidzińska – dyrektor gminnego ośrodka.

Dostawa pojazdu była możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami 
III – obszar D”. 

Całkowity koszt samochodu wraz z dosto-
sowaniem to 182.770 zł, z czego 98.000 zł to 
środki pozyskane z PFRON.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Nowej Wsi Lęborskiej dowozi dzieci 
niepełnosprawne i  dorosłe osoby niepeł-
nosprawne: do Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), do 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z inter-
natem.

Dodatkowo samochód będzie wykorzysty-
wany do transportowania dorosłych osób 
niepełnosprawnych, podopiecznych Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Wsi Lęborskiej do szpitala, przychodni, le-
karzy specjalistów i ośrodków rehabilita-
cyjnych.

Cel strategiczny projektu to likwida-
cja barier transportowych, umożliwiająca 
osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp 
do udziału w  zajęciach specjalistycznych 

i rehabilitacyjnych, a także łatwiejszy do-
stęp do nauki, kultury, sztuki i informacji. 
Projekt przyczyni się do uspołecznienia 
osób niepełnosprawnych oraz ułatwienia 
im nawiązywania kontaktów międzyludz-
kich, poprzez udział w/w zajęciach, a także 
w przypadku dzieci, odciążenia rodziców 
w zakresie całodobowej opieki.

Fot. UG w Nowej Wsi Lęborskiej
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Nowy samochód dla gminy z dotacją PFRON 

Sołectwo Czarnówko ma nowego sołtysa

20 października w  Urzędzie Gminy 
Nowa Wieś Lęborska odbyły się wy-

bory na sołtysa Sołectwa Czarnówko. W wy-
niku głosowania nowym sołtysem został 
Marek Piotrowski. Wybrany został również 
skład nowej rady sołeckiej, którą utworzy-
ły: Ilona Witkowska, Alicja Rojek, Barba-
ra Chołka, Aleksandra Cieszyńska i Marta 
Szutenberg. Nowo wybrane władze sołeckie 
liczą na owocną współpracę mieszkańców, 
zarówno Czarnówka jak i Kanina, które two-
rzą sołectwo. Gratulacje złożył Wójt Gmi-
ny – Zdzisław Chojnacki, który w mediach 
społecznościowych napisał… – Nowemu soł-
tysowi i radzie sołeckiej życzę wiele wytrwa-
łości w pracy na rzecz społeczności lokalnej, 
naszej gminy. Niech Wasza praca przynosi 
Wam wiele satysfakcji każdego dnia.

Fot. Sołectwo Czarnówko

Wieści Nowowiejskie
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W październiku, w Starostwie Powiato-
wym w Lęborku spotkali się sołtysi 

z terenu powiatu lęborskiego. Podczas VII 
Forum Sołtysów rozmawiano o sprawach 
istotnych dla lokalnych społeczności. Naj-
bardziej gospodarni w zakresie zarządzania 
funduszem sołeckim otrzymali wyróżnie-
nia i gratulacje.

W tym roku wyróżnienie otrzymało 10 
sołtysów, z czego 4 z naszej gminy:

• Zofia Giełażyn – Sołtys Sołectwa Gar-
czegorze

• Aleksandra Majchrzak – Sołtys Sołe-
ctwa Krępa Kaszubska

• Krystyna Nowatkowska – Sołtys Sołe-
ctwa Lędziechowo

• Kazimierz Korda - Sołtys Sołectwa Lu-
bowidz

Forum Sołtysów było także okazją do po-
ruszenia tematów, które w przyszłości mogą 
mocno oddziaływać na życie sołectw. Roz-
mawiano o Lokalnym Partnerstwie Wod-
nym (LPW) oraz bezpłatnym transporcie 
door-to-door dla mieszkańców.

Wśród celów funkcjonowania LPW 
najważniejszym jest poprawa efektyw-
ności zarządzania wodą na obszarach 
wiejskich i miejsko-wiejskich. Temu służy 

dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób 
i podmiotów, dla których istotne jest dobre 
gospodarowanie wodą na danym obszarze. 
Ważne dla LPW jest ścisłe współdziałanie 
Rolników (spółek wodnych), doradców, sa-
morządów wszystkich szczebli, właściwych 
organów Wód Polskich oraz organizacji po-
zarządowych i innych zainteresowanych. 
Wśród kluczowych potrzeb do realizacji 
znalazły się: remont i konserwacja istnie-
jących urządzeń melioracyjnych i retencyj-
nych, rekonstrukcja i konserwacja zastawek 

i  przepustów, wykonanie zbiorników dla 
małej retencji, a w dalszej kolejności two-
rzenie zbiorników p-poż., konserwacja 
i utrzymanie rowów odwadniających, od-
budowa stawów rybnych, regulacja koryta 
rzeki i remediacja terenów poprzemysło-
wych, co wiąże się z poprawą retencji na da-
nym terenie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Dodatek elektryczny skierowany jest do 
tych gospodarstw domowych, które 

zużywają energię elektryczną do ogrzewa-
nia mieszkań i domów, w tym wykorzystu-
ją m.in. pompy ciepła, piece akumulacyjne, 
bojlery.

Obsługą dodatku elektrycznego zajmu-
je się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Nowej Wsi Lęborskiej. Wniosek o  wy-
płatę dodatku elektrycznego można skła-
dać do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny 
jest świadczeniem jednorazowym i  wy-
płacony zostanie do dnia 31 marca 2023 r. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospo-
darstwom domowym, które korzystają z in-
stalacji fotowoltaicznych.

Wzory wniosków oraz szczegółowe in-
formacje znajdują się na stronie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 
Lęborskiej www.gopsnwl.pl

Wyróżnienia dla sołtysów 
w zakresie zarządzania 
funduszem sołeckim

Dodatek 
elektryczny
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Kampania informacyjna GOPS 
podczas Dożynek Powiatowych 
w Krępie Kaszubskiej

11 września 2022 r. podczas Dożynek 
Powiatowych w Krępie Kaszubskiej 

Anita Labuda i Agata Andryskowska - asy-
stentki rodziny z  Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej 
prowadziły kampanię informacyjną. Kam-
pania była poświęcona rozpowszechnie-
niu informacji o zasadach funkcjonowania 
szkoły dla rodziców, procedur wynikają-
cych z zadań asystenta rodziny i działalno-
ści gminnego ośrodka pomocy. Kampania 
cieszyła się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród dorosłych jak i dzieci, które na 
stoisku GOPS bawiły się tworząc przeróżne 
balonowe figury. 

Fot. GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej

Ponad 2 mln złotych 
mieszkańcy gminy 
otrzymali z Programu 
„Czyste Powietrze”

Na podstawie danych z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (stan na 

30.09.2022 r.) mieszkańcom naszej gminy na wymianę źródeł cie-
pła wypłacono dotacje na łączną kwotę 2.332.599,66 zł. Złożone 
wnioski dotyczyły wymiany pieca, stolarki okiennej i drzwiowej, 
dociepleń budynku oraz instalacji fotowoltaicznych.

• złożone wnioski o dofinansowanie: 357
• zrealizowane przedsięwzięcia: 190
• kwota wypłaconych dotacji: 2.332.599,66 zł

We wrześniu, na zaproszenie Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Nowa Wieś Lęborska gościliśmy na spotkaniach au-

torskich podróżnika Daniela Kocuja, autora książki ze swojej 
podróży, którą opisał w książce „Bike’owa podróż. Z Sydney do 
Szczecina. Cz. 1”.

Spotkania odbyły się w szkołach w Leśnicach i Redkowicach 
oraz w bibliotece w Łebieniu 16 września.

Fot. Biblioteka Publiczna  
Gminy Nowa Wieś Lęborska

Spotkanie autorskie 
BIBLIOTEKA
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Narodowe Czytanie 2022
2  września w bibliotece w Nowej Wsi Lę-

borskiej czytaliśmy „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza.

W  spotkaniu uczestniczyli i  czyta-
li pracownicy filii bibliotecznych: Barba-
ra Harnack, Anetta Warzecha, Katarzyna 
Oleksiuk, Ewelina Rogińska, Sara Gac i Da-
ria Wróblewska oraz zaproszeni goście: dy-
rektor polskiego oddziału firmy Danfoss 
Tomasz Sandach i pracownicy firmy Alek-
sandra Oczachowska, córka pracownicy 
Hania Piwka, dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Cewicach Wioletta Wilkosz i biblio-
tekarka Beata Czaja. Dziękujemy za udział 
we wspólnej lekturze.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania 
odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, 
ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku 
dwóchsetlecia pierwszego wydania „Ballad 
i romansów”.

W roku 2023 lekturą Narodowego Czyta-
nia będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszko-
wej.

Fot. Biblioteka Publiczna  
Gminy Nowa Wieś Lęborska

BIBLIOTEKA

Podstawą naszej działalności jest  
integracja i współpraca

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowej Wsi Lęborskiej opiera się na 

prowadzeniu wielokierunkowej działalno-
ści rozwijającej i zaspakajającej potrzeby 
kulturalne mieszkańców gminy, upowszech-
nianiu i promocji kultury lokalnej, rozryw-
ki i rekreacji. Tegoroczna oferta obejmowała 
wiele wydarzeń, nie tylko o zasięgu lokal-
nym, ale również powiatowym i ogólnopol-
skim.Jak co roku, odbyło się wiele różnego 
rodzaju wydarzeń plenerowych, wydarzeń 
sportowych, uroczystości patriotycznych, 
okolicznościowych, festynów rodzinnych, 
dożynek, konkursów i innych sprzyjających 
rozwojowi naszej gminy i jej mieszkańców.

Swoją działalność w roku 2022 pracowni-
cy GOKu koncentrowali głównie na organi-
zacji, współorganizacji i wsparciu:

• wydarzeń rekreacyjno-sportowych, 
biegów, rajdów, turniejów

• festynów rodzinnych, pikników, 
koncertów, dożynek

• prowadzeniu świetlic wiejskich – 19 
obiektów

• prowadzeniu cotygodniowych spot-
kań artystycznych

• prowadzeniu cotygodniowych zajęć 
kreatywnych dla dzieci i dorosłych

• prowadzeniu cotygodniowych zajęć 
tanecznych

• plenerów malarskich i wystaw lokal-
nych artystów

• uroczystości patriotycznych, okolicz-
nościowych dni i świąt

• prowadzeniu spotkań dla seniorów
• konkursów plastycznych i  recyta-

torskich 
• teatrów dla dzieci 
• stwarzaniu warunków dla rozwoju 

lokalnego rękodzieła i folkloru
• prowadzeniu sekcji muzycznej i stu-

dia nagrań
• akcji edukacyjnych, akcji sprzątania 

rzeki Łeby

W listopadzie Gminny Ośrodek Kultury 
zainicjował utworzenie Klubu Seniora „Zło-
ta Jesień”, który zrzesza seniorów z gminy 
Nowa Wieś Lęborska i stanowi alternatywę 
dla istniejących już klubów. Spotkania odby-
wają się w 15 sołectwach i cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Tematyka spotkań jest 
różna. W grudniu realizowane były war-
sztaty tworzenia stroików świątecznych.

Inicjatywy i  działania realizowane są 
w oparciu o współpracę z liderami lokalnej 
społeczności – wolontariuszami, organiza-
cjami pozarządowymi, OSP, KGW, sołtysa-
mi, radnymi, parafiami, innymi jednostkami 
organizacyjnymi gminy. Dzięki tej stałej 
i owocnej współpracy, w tym roku wiele cy-
klicznych wydarzeń realizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Nowej Wsi 

GMINNY OŚRODEK KULTURY
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Lęborskiej obchodziło swoje okrągłe jubi-
leusze. Poniżej kilka relacji:

Jubileusze 10-cio i 40-lecia wydarzeń 
organizowanych przez GOK.

X Grand Prix Nordic Walking i XL 
Międzynarodowy Otwarty Bieg Prze-
łajowy o Puchar Leśny.

W maju br. w Wilkowie Nowowiejskim 
odbył się Jubileuszowy X GRAND PRIX 
NORDIC WALKING o Puchar Gminy Nowa 
Wieś Lęborska, a we wrześniu 40. Międzyna-
rodowy Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar 
Leśny pamięci Tomasza Hopfera w Obliwi-
cach, które za sprawą Fundacji Ekologiczno 
- Sportowej im. Tomasza Hopfera w Nowej 
Wsi Lęborskiej, z dyrektorem Krzysztofem 
Pruszakiem na czele, stały się miejscem 
sportowego święta. Sportowcy przyjechali 
z różnych stron, żeby rywalizować w Mię-
dzynarodowym Otwartym Biegu Przełajo-
wym o Puchar Leśny im. Tomasza Hopfera. 
Na jeden dzień ponownie Obliwice, stały 

się światową stolicą biegów przełajowych. 
To jedyny bieg przełajowy w Polsce o kla-
sie międzynarodowej na dystansie 6.400 m 
z dużą pulą nagród i eliminacją pucharową 
najlepszej dziesiątki do kolejnego Biegu na 
jedną Milę. Tomasz Hopfer był to znany i po-
pularny dziennikarz sportowy, komentator 
TVP, a także lekkoatleta - biegacz, inicjator 
telewizyjnej akcji „Bieg po zdrowie”, twór-
ca Maratonu Warszawskiego - początkowo 
pod nazwą Maraton Pokoju, zmarł w grud-
niu 1982 r., miał 47 lat.

W tym roku gościem honorowym impre-
zy w Obliwicach był Jan Huruk (ur. 1960), 
siódmy zawodnik w  maratonie podczas 
igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992), 
uznany przez Polski Związek Lekkiej Atle-
tyki najlepszym maratończykiem stulecia 
1919 - 2019. Gratulujemy organizacji.

X Mikołajkowy Nordic Walking
Na początku grudnia na X Mikołajo-

wym Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska 

w Obliwicach spotkało się 300 Mikołajów. 
Trasę 7,7 km pokonali w  1 godz. 20 min. 
Mimo zimowej aury łatwą i przyjemną trasą 
nie wymagającą dużego wysiłku uczestnicy 
przeszli, żeby zdobyć Certyfikat Mikołaja 
i Śnieżynki Nordic Walking. Marsz rozpo-
czął się w Obliwicach. Bajkowa sceneria je-
siennego lasu dodawała wigoru i skrzydeł. 
Mikołaje z pełnymi kieszeniami dobrych 
słodyczy na trasie, napoje i ciepłe kakao to 
wyjątkowy widok i niebywała atrakcja raj-
du. Po przejściu blisko 8 km Mikołaje zakoń-
czyli rajd w Stanicy Turystycznej Obliwice, 
w której czekały parowane ziemniaki ze śle-
dzikiem oraz polsko-szwedzki przysmak 
„przecierka jabłkowa z cynamonem”.

Fot. GOK w Nowej Wsi Lęborskiej,  
Andrzej Dąbek



Dzieci z Przedszkola w Nowej Wsi Lębor-
skiej mogą już korzystać z nowych ele-

mentów zabawowych zamontowanych na 
przedszkolnym placu zabaw. Przestrzeń pla-
cu została doposażona w jeszcze jedną zjeż-
dżalnię – ślizg umiejscowiony na usypanej 
górce, zabawkę sprężynową typu Traktorek 
oraz domki zabawowe  i gąsienicę – tunel 
dla dzieci. Projekt zrealizowano w ramach 
programu ,, WzMOCnij swoje otoczenie” 

zorganizowany przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne.

Celem projektu było doposażenie placu 
zabaw dla 270-cio osobowej grupy dzieci, 
a  szczególnie dwóch najmłodszych grup 
przedszkolnych, dzieci żłobkowych oraz 
siedmiu grup starszych wychowanków. 
Elementy zabawowe zostały umieszczone 
na już istniejącym placu zabaw przy nowo-
wybudowanym przedszkolu w  celu jego 

uatrakcyjnienia. Kolejnym celem było za-
gospodarowanie wolnego terenu przy no-
wopowstałym budynku oraz umożliwienie 
korzystania z niego również rodzinom dzie-
ci uczęszczających do przedszkola w trakcie 
organizowania festynów, uroczystości i in-
nych imprez okolicznościowych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy realizowa-
ny przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
skierowany do samorządów i ich jednostek 
– np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrod-
ków pomocy społecznej, oraz do organiza-
cji pozarządowych, które chcą wprowadzać 
ważne i długotrwałe zmiany w swoim oto-
czeniu w  jednym z  ośmiu następujących 
obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeń-
stwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, środowi-
sko naturalne, zdrowie i  inne inicjatywy 
mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można 
znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ 
oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Fot. Przedszkole w Nowej  Wsi Lęborskiej

Igrzyska młodzieży w unihokeju- rozgrywki 
gminne, powiatowe i wojewódzkie

Po  bardzo dobrym występie młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi Lęborskiej na eliminacjach gminnych, nowowiej-

skie unihokejowe drużyny na etapie powiatowym wykazały się 
równie wielką wolą walki i determinacją. Po wyrównanych meczach 
chłopcy zdobyli wicemistrzostwo powiatu, a dziewczęta mistrzo-
stwo i prawo do reprezentacji powiatu lęborskiego na półfinałach 
wojewódzkich.

18 listopada na półfinałach wojewódzkich w Bolszewie żeńska 
drużyna unihokeja rozegrała zacięte mecze i w klasyfikacji końco-
wej uplasowała się na III miejscu. Gratulujemy.  

Fot. SP w Nowej Wsi Lęborskiej

PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Nowe elementy  
na przedszkolnym  
placu zabaw
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Rozwój terenów  
rekreacyjnych 

Ponad 600 tys. złotych to łączna pula środ-
ków przeznaczona na doposażenie gminnych 
terenów rekreacyjnych w 2022 roku. Celem 
jest rozwój placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych, które w wielu miejscowościach stano-
wią centrum życia wsi. Dzięki inwestycjom 
dzieci, młodzież i dorośli zyskają więcej miej-
sca do spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu.

Większość inwestycji finansowana jest ze środków, które 
gmina otrzymała w ramach nagrody z konkursu „Rosnąca Od-
porność” za najwyższy w powiecie lęborskim przyrost pozio-
mu szczepień mieszkańców przeciw Covid – 19 , liczony od dnia  
1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

– Znaczną część nagrody przeznaczamy na działania związa-
ne ze zwalczaniem społeczno – gospodarczych skutków pandemii 
COVID-19, a także na profilaktykę zdrowotną w tym zakresie. Ob-
ostrzenia związane z pandemią spowodowały izolację, ogranicza-
ły ruch, a co za tym idzie obniżały sprawność fizyczną. Aby temu 
przeciwdziałać postawiliśmy na podniesienie poziomu aktywno-
ści fizycznej mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, 
tworząc do tego jak najlepsze warunki – podsumowuje Zdzisław 
Chojnacki Wójt Gminy.

Pulę środków na ten cel uzupełniają fundusze sołeckie oraz 
inne pozyskane na ten cel źródła, w tym:

- dotacja (sponsoringowa) w ramach programu „WzMOCnij 
Swoje Otoczenie” od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;

- dotacja w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” 
od Wojewody Pomorskiego;

- dwie darowizny od Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o.;
- darowizna od Farm Frites Poland S.A.

Bąsewice

Janisławiec

Kanin

Mosty



Rozwój terenów  
rekreacyjnych 

Dzięki tak wielu środkom zewnętrznym utworzono bądź zmo-
dernizowano tereny rekreacyjne w miejscowościach: Bąsewice, 
Czarnówko, Darżkowo, Garczegorze, Janowiczki, Kanin, Krę-
pa Kaszubska, Laska, Łebień, Małoszyce, Mosty, Nowa Wieś 
Lęborska, Obliwice, Pogorszewo, Pogorzelice, Rekowo Lębor-
skie i Tawęcino. Następne w kolejce to: Dziechlino, Karlikowo 
Lęborskie, Lędziechowo, Rozgorze oraz Żelazkowo. Dla nie-
których lokalizacji sporządzono projekty zagospodarowania 
terenu. W niektórych miejscach (np. w Janisławcu) powstało 
boisko. Doposażono już m.in. 8 siłowni zewnętrznych w ponad 
35 nowych urządzeń za łączną kwotę ponad 100 tys. zł. Planu-
je się jeszcze kolejne zakupy z dofinansowania otrzymanego 
od Polskich Elektrowni Jądrowych na dostawę i montaż 5-ciu 
urządzeń siłowni w Karlikowie Lęborskim za kwotę ponad 16 
tys. zł. Zamontowana została także pierwsza część urządzeń na 
placach zabaw (zestawy zabawowe, linaria, karuzele, zjazdy li-
nowe, huśtawki, bujaki, itp. za łączną kwotę ponad 260 tys. zł). 
Do końca bieżącego roku planuje się wzbogacić tereny rekrea-
cyjne o kolejne 30 urządzeń za ponad 150 tys. zł.

Place zabaw, siłownie i boiska powstają na prośbę mieszkań-
ców. Niektórzy z nich zaangażowani są w wybór urządzeń oraz 
tworzenie projektów zagospodarowania terenów. Część sołectw 
przeznacza środki z funduszy sołeckich na modernizację tych 
terenów. Są jednak także te mniejsze miejscowości, których 
mieszkańcy mają mniejszą siłę przebicia podczas zebrań sołe-
ckich, dlatego postanowiliśmy w pierwszej kolejności zadbać 
właśnie o te lokalizacje. 

Gmina Nowa Wieś Lęborska posiada blisko 50 terenów re-
kreacyjnych (w tym boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne), 
które rokrocznie wymagają stałych przeglądów i remontów. 
Zapewnienie właściwego ich stanu jest nie lada wyzwaniem. 

Fot. UG w Nowej Wsi Lęborskiej
Małoszyce

Pogorszewo
Mosty

Nowa Wieś
Lęborska

Krępa Kaszubska
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Planszówki nie tylko na 
Dzień gier planszowych

Tydzień Uczniowskiej 
Super Mocy

II miejsce w półfinale 
wojewódzkim w tenisie 
stołowym 

Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania wolnego 
czasu, alternatywą dla telewizji, komputera i smartfona. Nie 

tylko bawią, ale rozwijają wyobraźnię, uczą logicznego myśle-
nia i spostrzegawczości, przewidywania, podejmowania decy-
zji, zasad fair play oraz właściwego funkcjonowania w grupie. 
Mając to na uwadze, w piątek 21 października uczniowie klasy 
III a i III b Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej odwie-
dzili bibliotekę publiczną, aby wspólnie wziąć udział w Dniu gier 
planszowych. Na początku spotkania dzieci z zainteresowaniem 
obejrzały film, który przybliżył im historię planszówek, a następ-
nie zaczęły grać w gry. Spotkaniu towarzyszyło mnóstwo emocji, 
śmiechu, krzyku i zaciętej rywalizacji. Wszystkie dzieci wyszły 
ze spotkania zgodne co do tego, że istnieje dobra zabawa bez gier 
komputerowych, a gry planszowe są dobrym sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu. Tego typu rozrywka, to nie tylko sposób 
na nudę, ale i poprawę pamięci, spostrzegawczości, rozwijanie 
kreatywności, a przede wszystkich pobudzenie endorfin! 

Fot. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Garczegorzu w składzie 
Amelia Gerc, Zuzanna Kadłubowska i Sandra Labuda za-

jęły wspaniałe 2 miejsce w półfinale wojewódzkim w tenisie 
stołowym. Był to kolejny etap w ramach Igrzysk Dzieci Szkół 
Podstawowych objętych wojewódzkim kalendarzem sportowym. 
Tym razem dziewczęta rywalizowały z mistrzyniami powiatu 
wejherowskiego, puckiego i kartuskiego. Gratulujemy.

Fot. SP w Garczegorzu

W szkole w Nowej Wsi Lęborskiej w dniach 24-28 paździer-
nika uczniowie brali udział w projekcie „Tydzień Ucz-

niowskiej Super Mocy”. Podjęte działania miały na celu lepsze 
poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron i in-
tegracja klas.

Uczniowie rozpoczęli pracę nad własną wartością od stworze-
nia gwiazd – każde dziecko miało za zadanie stworzyć kolorową 
gwiazdę, na której wypisywali swoje mocne strony. Okazało się 
to nie lada wyczynem, gdyż uczniowie zgodnie orzekli, że wolą 
być chwaleni, aniżeli mówić o sobie w superlatywach. Uczestnicy 
projektu wspólnie zbudowali rakietę motywacji, na której poja-
wiły się imiona każdego budowniczego. Podczas lekcji dyskuto-
wali o tym, co jest dla nich ważne, jak postrzegają sami siebie, 
co o sobie myślą. Ostatniego dnia zorganizowano Dzień Super 
Bohaterów. Oprócz bohaterskich przebrań, nie zabrakło sesji 
w mini fotobudce, z wizerunkami znanych bohaterów z bajek 
i filmów. Udział w projekcie okazał się dla uczniów niezwykłym 
doświadczeniem, a dla nauczycieli nadzieją, że dzięki takim ini-
cjatywom młodzi ludzie zyskają większą wiarę w siebie i swoje 
umiejętności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GARCZEGORZU

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
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Finały lekkoatletyczne w Warszawie 
uczennic z GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska

Wicemistrzostwo 
powiatu dla Garczegorza 
w szachach drużynowych

Wizyta w Gruzji

Na stadionie AWF w Warszawie odbyły 
się finały Ogólnopolskich Nadziei Olim-

pijskich w lekkiej atletyce. Powiat lęborski 
reprezentowały uczennice Szkoły Podsta-
wowej w  Leśnicach: Nadia Stencel i  Lena 
Żynda. Zawodniczki GKS Tęcza Nowa Wieś 
Lęborska wystartowały w dwuboju lekko-
atletycznym w konkurencjach: bieg na 60 
m i skok w dal.

 – To było duże wyzwanie dla dziewcząt. Bli-
sko 160 uczestniczek z 16 województw, telewi-
zja, media i duży stadion z widzami wpłynęły 
na wynik. Dziewczęta powalczyły na dobrym 
sportowym poziomie utrzymując swoje osiąg-
nięcia z  zawodów wojewódzkich, ale do re-
kordów zabrakło spokoju w swoich próbach. 
Nadia zajęła 71 miejsce (9,41 s na 60 m i 3,70 
m w skoku w dal). Lena była 123 (9,88 s na 60 m 
i 3,48 w skoku w dal). Sam awans do finału to 
duży sukces młodzieży. Cenne doświadczenia 
i atrakcyjne zawody z pewnością zaprocentują 

na wiosnę przyszłego roku. W Warszawie mie-
liśmy okazję do spotkań z najlepszymi lekkoat-
letami Polski. Mamy zdjęcia m.in. z Mistrzem 
Olimpijskim w rzucie młotem Wojciechem 

Nowickim – mówi trener Dariusz Nawro-
cki. Gratulujemy.

Fot. GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska

4 listopada szkolna drużyna szachowa, prowadzona przez Mi-
chała Górskiego, w składzie:  Marcel Detlaf, Oskar Okrój, Mar-

cjanna Itrych, Amelia Gerc, Igor Środa zdobyli wicemistrzostwo 
powiatu w szachach drużynowych. Finał powiatowy odbył się 
hali widowiskowo-sportowej w Łebie.

Fot. SP w Garczegorzu

Współpraca szkoły w Leśnicach ze Stowarzyszeniem EDUQ 
w ramach programu Erasmus+ zaowocowała wyjazdem 

młodzieży na tygodniową wymianę do Gruzji. 

W  ramach programu uczniowie z opiekunami odwiedzi-
li gruzińskie miasta Kutaisi, Kobuleti, Batumi, poznali smaki 
gruzińskiej kuchni i kultury. Uczestnicy wzięli udział w wielu 
warsztatach oraz zajęciach w terenie m. in. w Parku Dendro-
logicznym, Parku Muzycznym, centrum Kobuleti oraz w prze-
pięknym Batumi. Wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń 
i nowych doświadczeń.

Fot. SP w Leśnicach

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICACH
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Program aktywna tablica

Żywe obrazy  
w SP Leśnice

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łebieniu przystąpiła do 

Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych „Aktywna tab-
lica” na lata 2020-2024. 

Wartość projektu wraz z wkładem włas-
nym wyniosła 43.750 zł i została przezna-
czona na zakup pomocy dydaktycznych, 
narzędzi do terapii wykorzystujących TIK 

(technologie informacyjno-komunikacyjne) 
oraz specjalistycznego oprogramowania dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi.

W ramach udzielonego wsparcia finan-
sowego zostały zakupione cztery interak-
tywne monitory Promethean Activ Panel 
65” oraz programy: Matematyka Dyskal-
kulia, Będzie Dobrze. Program wspierają-
cy kształcenie kompetencji emocjonalno 

– społecznych, Trudności w Pisaniu, Zajęcia 
Logopedyczne Pakiet Ekspert. Nowoczesne 
środki nauczania, głównie w postaci monito-
rów interaktywnych, stanowią obecnie nie-
zastąpione narzędzie wzbogacające w obraz 
i dźwięk proces edukacyjny w szkole.

Stosowane przez nauczycieli narzędzia 
dają lepsze możliwości wykorzystywania 
nie tylko filmów, czy programów multime-
dialnych, ale również wielu innych środ-
ków dydaktycznych w formatach cyfrowych 
zgłębiających problematykę zajęć. W celu 
efektywnego wykorzystania tych narzę-
dzi nauczyciele wezmą udział w konferen-
cjach i  szkoleniach z  zakresu stosowania 
TIK w nauczaniu. W ramach tego progra-
mu szkoła przystąpiła też do międzyszkol-
nej sieci współpracy nauczycieli stosujących 
TIK w nauczaniu. Jej celem jest rozwijanie 
kompetencji nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
wypracowanie narzędzi, scenariuszy, ma-
teriałów, które są pomocne w radzeniu so-
bie z pracą w kontekście indywidualnych 
zadań zawodowych.

Fot. ZS w Łebieniu

Sztuka nie musi być monotonna i związana wyłącznie z czynnością 
malowania. Udowodnili to uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej 

w Leśnicach. W ramach lekcji języka polskiego wzięli udział w projek-
cie ŻYWE OBRAZY, który był odskocznią od podręcznika i niezwykle 
ciekawą wyprawą w świat sztuki. Głównym celem projektu było stwo-
rzenie tzw. „żywych obrazów”, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa, 
portretów czy martwej natury. Uczniowie wybrali obraz, przygotowali 
stroje i rekwizyty tak, by jak najwierniej odtworzyć malarski oryginał. 
Uczniowie do wielu dzieł malarskich podeszli twórczo, przywołując 
klimat, ulotne wrażenie i wkładając w realizację projektu odrobinę 
własnej wrażliwości. Zapraszamy do obejrzenia całej, niezwykłej ga-
lerii na stronie szkoły: szkolalesnice.nwl.pl

Fot. SP w Leśnicach

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIENIU

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICACH
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Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców 

EkoCzytelnia pod Chmurką 

Od września 2022 roku w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łebieniu we współ-

pracy z Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną w Lęborku realizowany jest program 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jest 
to program dla każdego, kto szuka sposobu 
na  poprawę i wzmacnianie dobrych relacji 
z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym 
celem jest wspieranie rodziców i  wycho-
wawców w radzeniu sobie w codziennych 
kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka 
umiejętności lepszego porozumiewania się, 
refleksja nad własną postawą wychowaw-
czą, wymiana doświadczeń, to małe kroki 
ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, po-
czucie wzajemnej bliskości. To także nauka 
dialogu i kształtowanie więzi opartych na 
wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu 
książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, 
żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby 
dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez ry-
walizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć 
w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, 

„Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzie-
ci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, 
„Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu 
i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby 
nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami roz-
mawiały”.

Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców 
uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji 

w duchu podmiotowości i dialogu. Zajęcia 
prowadzą Magdalena Maziarz i Aleksandra 
Kasprzykowska z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Lęborku.

Fot. ZS w Łebieniu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu przystąpił do II edycji 
Funduszu Grantowego Farm Frites Poland S.A. „Fabryka Lokal-

nych Innowacji”, którego Partnerem jest Profarm Sp.zo.o. a Ope-
ratorem Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION. Szkoła 
otrzymała grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu Eko-
Czytelnia pod Chmurką.

Celem inicjatywy jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni 
przed biblioteką Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu i uru-
chomienie letniej czytelni z ławeczkami i stolikami pośród kwiatów 
oraz zieleni. Stworzenie miejsca, w którym nie tylko czytelnicy, ale 
również wszyscy mieszkańcy Łebienia będą mogli odpocząć i spę-
dzić czas z książką lub prasą oraz uczestniczyć w organizowanych 
przez bibliotekę spotkaniach i zajęciach na świeżym powietrzu. Re-
alizacja projektu ma na celu uaktywnienie seniorów i dzieci do spę-
dzania czasu poza domem i działań na świeżym powietrzu, a także 
do ich integracji. W tym celu zaplanowano warsztaty praktyczne dla 
dzieci i seniorów dotyczące wysiewu, sadzenia i pielęgnacji roślin, 
zajęcia relaksacyjne na świeżym powietrzu, warsztaty z ekologią za 
pan brat, o zdrowej żywności, a także czytanie bajek i opowiadań 
dla dzieci „pod chmurką”. Bardzo ważnym partnerem w realizacji 
wszystkich działań jest Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lę-
borska filia w Łebieniu. 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione 
ławki, stoliki, parasol ogrodowy, leżaki, nasiona traw oraz ziemia 
ogrodowa. Wszystko to zrealizowano ze środków Funduszu Gran-
towego „Fabryka Lokalnych Innowacji”.

Fot. ZS w Łebieniu
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Nietypowe Świętowanie Niepodległości

14 listopada w  Szkole Podstawowej 
w  Redkowicach obchodzono 104 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: starosta lęborski Pani Alicja 
Zajączkowska, inspektor do spraw oświaty 
Gminy Nowa Wieś Lęborska Pani Małgo-
rzata Markiewicz, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Redkowi-
cach Pani Marzena Kwidzińska oraz przed-
stawiciele Rady Rodziców.

Tegoroczny apel przyjął bardzo niekon-
wencjonalną formę turnieju wiedzy o ko-
lejach losu polskiego narodu. Do turnieju 
zgłosiło się aż 36 uczniów, z klas 4-7 po 4 
osoby, a z ósmej klasy 8 osób. Uczniowie, 
w  drodze losowania, zostali przydzieleni 
do drużyny: niebieskich, białych, zielonych 
i żółtych. Młodsze klasy musiały ułożyć God-
ło Polskie z puzzli, rozwiązać łamigłówkę 
sudoku z symbolami narodowymi i wyko-
nać kotylion z przygotowanych elementów. 

Uczniowie z klasy 4 i 5 wykazali się znajo-
mością hymnu polskiego: uzupełniali luki 
w podanym tekście lub przypisywali frag-
ment tekstu do ilustracji. Na uczniów klasy 
6 czekała rozśpiewana konkurencja „Jaka 
to melodia?”, podczas której rozpoznawali 
fragmenty pieśni patriotycznych. W zada-
nie włączyła się również publiczność, która 
odśpiewała zgadywane pieśni. Klasa 7 i 8 też 
nie mogła liczyć na łatwe zadania. Jedni roz-
poznawali wizerunki postaci historycznych 
związanych z odzyskaniem niepodległości, 
a drudzy wykazali się bardzo szczegółową 
wiedzą na temat wydarzeń, które doprowa-
dziły do tego, że Polska znów zaistniała na 
mapach świata.

Obchody Dnia Niepodległości uświetnił 
występ dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
które tak pięknie jak tylko potrafią, powie-
działy wierszyk „ Kto ty jesteś?” oraz zaśpie-
wały piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”. Na 
zakończenie apelu pełni wzruszenia wszy-
scy obejrzeli taniec z flagami w wykonaniu 
uczennic klasy 7 i 8 uczących się języka ka-
szubskiego.

Fot. SP w Redkowicach

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIENIU

SZKOŁA PODSTAWOWA W REDKOWICACH

Kiermasz „Jesienna 
spiżarnia”

18 listopada 2022 roku w piątkowe popołudnie w sali gimna-
stycznej w Łebieniu odbył się kiermasz jesienny pod nazwą  

„Jesienna spiżarnia”. Każda z klas przygotowała wspólnie z rodzica-
mi i wychowawcami stoiska, na których można było kupić wszystko 
to, co można zrobić z jesiennych darów natury (przetwory, owo-
ce, warzywa, maskotki, dekoracje). Nie zabrakło też przepysznych 
potraw, ciast, pieczywa i wędzonek przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Karlikowa i Łebienia, przy współudziale 
rodziców uczniów i pracowników szkoły. Piękna jesienna deko-
racja przygotowana pod kierunkiem nauczycielki plastyki Doroty 
Studzińskiej dopełniła i wzmocniła jesienny nastrój. Częścią ar-
tystyczną zajęli się wychowawcy klas i grup przedszkolnych oraz 
nauczyciel muzyki Piotr Fugiel. Gromkimi brawami dziękowa-
no dzieciom za piosenki, tańce i grę na gitarze. Wielkie wrażenie 
na uczestnikach kiermaszu zrobili rodzice, którzy przygotowali 

inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Środki zebrane 
podczas kiermaszu przeznaczone zostały na organizację wycie-
czek i konkursów dla uczniów i wychowanków Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła II w Łebieniu.

Fot. ZS w Łebieniu
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Laboratoria Przyszłości  
w nowowiejskich szkołach

Wieczornica w Redkowicach „Nie umiera 
ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Szkoła w  Redkowicach, jak i  wszystkie 
szkoły w gminie,objęta została progra-

mem „Laboratoria Przyszłości”. W ramach 
programu szkoła wyposażona została w no-
woczesny sprzęt i materiały, których celem 
jest budowanie kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów.

W ramach podstawowych zakupów szkoła 
otrzymała drukarkę 3D, małe studio fotogra-
ficzno-filmowe i mikrokontrolery do nauki 

programowania. Pozostałe fundusze pozwo-
liły na zakup nowoczesnego wirtualnego 
laboratorium Empiriusz, które jest chętnie 
wykorzystywane w pracowni chemicznej 
oraz do zajęć z geometrii na matematyce. 
Zakupiono również dodatkowe roboty do 
nauki programowania na lekcjach informa-
tyki i na dodatkowych zajęciach z robotyki. 
Rośnie już kolekcja wydruków na drukarce 
3D, dzięki której uczniowie poznają tajniki 

tej najnowszej technologii. W studiu foto-
graficznym wykonywane są zdjęcia do le-
gitymacji i sesje zdjęciowe wszystkich klas. 
Sprzęt na bieżąco dokumentuje najciekaw-
sze chwile z życia szkoły.

Fot. SP w Redkowicach

Wieczór 17 listopada na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. Byliśmy uczest-

nikami niezwykłego wydarzenia. A to za 

sprawą wolontariuszy ze Szkoły Podstawo-
wej w Redkowicach, którzy wraz z opiekuna-
mi przygotowali montaż słowno-muzyczny 

„ Żyje się tylko chwilę, czyli spieszymy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą „. Było to 
swojego rodzaju wspomnienie naszych bli-
skich zmarłych. Hołd oddany bohaterom na-
rodowym, a także upamiętnienie osób, które 
jeszcze tak niedawno z nami były. Jak pisała 
Wisława Szymborska „Ktoś tutaj był i był, 
a potem nagle zniknął i uporczywie go nie 
ma ...”. Cisza na sali, półmrok rozświetlany 
blaskiem świec potęgował podniosły i uro-
czysty nastrój wieczornicy. Występ młodych 
artystów wywarł wielkie wrażenie na pub-
liczności. Z ust wielu osób popłynęły sło-
wa uznania i gratulacje. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
ten wieczór był piękny i dał nam moc wzru-
szeń i poruszył nasze serca. Brawo Wolon-
tariusze.

Fot. SP w Redkowicach
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Nauka pływania „Umiem 
pływać” 2022

Uczniowie klas I-III wzięli udział w  programie powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”. W okresie od marca do 

czerwca i od września do grudnia 2022 roku z programu sko-
rzystało łącznie 10 piętnastoosobowych grup ze szkół w Gar-
czegorzu, Nowej Wsi Lęborskiej, Łebieniu i Redkowicach. Dzięki 
programowi uczniowie nauczyli się podstaw pływania. Taka for-
ma aktywności wspomaga profilaktykę wad postawy oraz walkę 
z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych oraz upowszechnia 
aktywność fizyczną dzieci. Wszyscy uczniowie biorący udział 
w projekcie zaliczyli go i otrzymali dyplomy za uczestnictwo 
w projekcie Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ 
2022”. Program nauki pływania dla najmłodszych współfinan-
sowany jest przez Gminę Nowa Wieś Lęborska, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Fot. SP w Nowej Wsi Lęborskiej

Kolejne złoto Krzysztofa 
Pińskiego w tenisie 
stołowym

W dniach 19-20 listopada 2022 r. w Makowie odbył się 3. tur-
niej z cyklu Grand Prix Weteranów w tenisie stołowym. 

Do turnieju zgłosiło się 282 zawodniczek i zawodników z całej 
Polski. W turnieju w przedziale wiekowym 50-59 lat wystąpił 
mieszkaniec naszej gminy, na co dzień grający w klubie GKS Tęcza 
Nowa Wieś Lęborska, Krzysztof Piński. Wśród 63 zawodników 
tej kategorii, „Pinio” okazał się najlepszy. W meczu o pierwsze 
miejsce pokonał przeciwnika 3-0 (2, 6, 7). Gratulujemy.

Fot. GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska

Michał Parczewski na podium Mistrzostw 
Polski Katrate WKF Seniorów

4 grudnia 2022 r. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski 
Karate WKF Seniorów, w których Klub Karate Shotokan w Lę-

borku reprezentował mieszkaniec naszej gminy Michał Parczewski. 
Michał zaliczył udany start i zajął III miejsce w kumite indywidual-
nym do 67 kg. Dla Michała to kolejny medal z rzędu w mistrzostwach 
Polski, gdzie po raz kolejny pokazał swoje umiejętności i doświad-
czenie. 

Mistrzostwa te rozgrywane są w ramach struktur Polskiej Unii 
Karate — Polskiego Związku Sportowego, w których wyłaniany jest 
mistrz, wicemistrz i brązowy medalista Mistrzostw Polski. Do ry-
walizacji o tytuł mistrza Polski przystąpiło 130 zawodniczek i za-
wodników reprezentujących 35 klubów.

Fot. Klub Karate Shotokan  
w Lęborku
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W roku 2022 mieszkańcy naszej gminy mieli 
okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc  
w Polsce. Wyjazdy organizowane były przez 
urząd gminy i Fundację Lokalną

We wrześniu blisko 300 osób wzięło 
udział w bezpłatnej wycieczce do To-

runia i Ciechocinka organizowanej przez 
Fundację Lokalną w ramach Klubów Rodzin 
i współfinansowanej ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczestnicy w całodniowej wy-
cieczce zwiedzili z przewodnikami Toruń 
i Ciechocinek oraz wspólnie zjedli obiad. 
– Celem wycieczki była wspólna integracja 
mieszkańców i  myślę, że udało się nam to 
w stu procentach – podkreśla Szymon Meda-
lion organizator i Prezes Fundacji Lokalnej.  

W  październiku 250 seniorów z  gmi-
ny wzięło udział w bezpłatnych wyciecz-
kach do Muzeum Stutthof w  Sztutowie. 
W  zwiedzaniu muzeum uczestnikom to-
warzyszyli przewodnicy, którzy z  pełną 

pasją i zaangażowaniem opowiadali o miej-
scu, historii, wydarzeniach i realiach obo-
zowych w  latach 1939-1945. Kolejnym 
punktem zwiedzania był otwarty we 
wrześniu, kanał żeglugowy przez Mierze-
ję Wiślaną. Nie zabrakło również wspól-
nego posiłku w  regionalnej gospodzie. 
Wycieczki zorganizowane zostały przez 
pracowników urzędu i  sfinansowane ze 
środków Gminy Nowa Wieś Lęborska.  
–Dziękujemy uczestnikom za tak wielkie 
zainteresowanie i  mile spędzony czas. Co 
w  przyszłym roku zaproponujemy naszym 
kochanym seniorom, czas pokaże… Dobrze, 
że jesteście –  mówi Wójt Gminy Zdzisław 
Chojnacki.

W wyjazdach finansowanych ze środków 
gminy udział wzięli też młodsi mieszkańcy 

naszej gminy. Ponad 250 uczniów klas I-III 
z nowowiejskich szkół odwiedziło już Cen-
trum Nauki Eksperyment w  Gdyni. Ucz-
niowie przyglądali się eksperymentom, 
stawali się ich uczestnikami lub je wyko-
nywali, świetnie bawiąc i ucząc się jedno-
cześnie. Obserwowali zjawiska i  procesy 
przyrodnicze oraz zmiany klimatyczne. Ko-
lejne grupy odwiedzą centrum z początkiem 
nowego roku. 

Fot. Fundacja Lokalna,  
UG w Nowej Wsi Lęborskiej, 

 SP w Garczegorzu.
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SEGREGACJA ODPADÓW
- POWSZECHNE MITY, A NIE FAKTY

mit! mit!

mit!

mit!

JESZCZE DWIE DEKADY TEMU O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW MÓWILI W ZASADZIE 
TYLKO ŚWIADOMI EKOLOGICZNIE LUDZIE. DZIŚ SEGREGUJE NIEMAL KAŻDY – GDYŻ WY-
MUSZA TO NA NAS OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. I CHOĆ WŚRÓD POLAKÓW ZNAJDZIEMY WIE-
LU ZWOLENNIKÓW DZIELENIA ODPADÓW NA ODRĘBNE FRAKCJE, KTÓRZY DOSKONALE 
ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ Z ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEODPOWIEDNIM POSTĘPOWANIEM 
Z ODPADAMI, TO JEDNAK CIĄGLE POJAWIAJĄ SIĘ SCEPTYCY TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ, DLA 
KTÓRYCH OCHRONA ŚRODOWISKA JEST TEMATEM MARGINALNYM.

Z samym pojęciem „selektywnej zbiórki odpadów” wiąże się wiele niejas-
ności, nie wspominając już o wdrożeniu jej zasad w życie. Edukacja ekologicz-
na w tym zakresie poprawiła nieco świadomość mieszkańców, a co za tym 
idzie – jakość prowadzonej segregacji,  jednak wciąż wielu ludzi „bojkotuje” 
taką formę postępowania z odpadami, nie widząc sensu w prowadzonych 
przez nich działaniach. Do tego narosło wiele mitów dotyczących selektyw-
nej zbiórki odpadów, które mają się nijak do rzeczywistości. Warto zatem 
rozwiać te wątpliwości.

To chyba najczęściej powtarzany mit. 
Tymczasem w wielu miastach śmieciarki 
są podzielone na komory, dzięki czemu 
różne frakcje odpadów się ze sobą nie 
mieszają. Poza tym obowiązujące w Pol-
sce prawo zabrania transportu odpadów 
różnych frakcji.

A zatem, będąc świadkami wrzucania 
worków np. z makulaturą i z tworzywa-
mi do jednego pojazdu, można być pew-
nym, że samochód ten został wyposażony 
w dwu-, a nawet trzykomorowy system, 
który zbiera te grupy odpadów oddziel-
nie – każdą frakcję do osobnej komory. 
Firmy odbierające odpady od mieszkań-
ców na terenie okolicznych gmin robią to 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
dostosowanym do wywozu poszcze-
gólnych grup odpadów w określonych 
terminach. Osobno odbierana jest ma-
kulatura, podobnie jak szkło, tworzywa 
sztuczne i metale, bioodpady czy odpady 
resztkowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
mieszkańcy mają gwarancję, że trud, jaki 
włożyli w selektywną zbiórkę w swoich 
domach, nie poszedł na marne.

Jakość surowca zależy od skrupulatno-
ści mieszkańców, a ta jest dość niska, np. 
szacunkowo tylko 30% odpadów z żółtego 
worka trafia do recyklingu.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że frakcja 
w danym pojemniku/worku może być 
mocno zanieczyszczona. Przykładowo, 
wrzucony do pojemnika z papierem za-
brudzony karton po pizzy jest w stanie 
„popsuć” całą nagromadzoną tam ma-
kulaturę. Jeśli będzie ona zabrudzona 
resztkami sosów, jedzenia czy zatłusz-
czona, nie da się jej ponownie przerobić. 
To samo dotyczy m.in. bioodpadów, które 
są wyrzucane w foliówkach. Tworzywo 
nie tylko zanieczyszcza frakcję, ale tak-
że hamuje prawidłowy rozkład, powo-
dując powstawanie procesów gnilnych. 
Dlatego – umieszczając odpady biode-
gradowalne w  brązowych workach – 
wrzucajmy je „luzem”, bez dodatkowych 
foliówek.

Tylko segregacja w domach może dać 
dobry jakościowo surowiec nadający 
się do recyklingu. W sortowniach wy-
dziela się szczegółowe frakcje, np. szkło 
w podziale na kolory. Dzięki pracy takich 
instalacji, wysegregowane przez nas od-
pady są dokładnie doczyszczone i mogą 
zostać poddane recyklingowi.

Na opłatę za odbiór odpadów składa 
się wiele czynników, m.in. niska jakość 
surowców pozyskanych z selektywnej 
zbiórki (wówczas nie nadają się one do 
sprzedaży i recyklingu), rosnące koszty 
zatrudnienia, paliw i energii, koniecz-
ność wprowadzania nowych wymogów 
związanych ze zmieniającym się prawem 
odpadowym, kilkukrotny wzrost tzw. 
opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty za 
deponowanie odpadów na składowisku 
(im więcej uda nam się wysegregować 
odpadów, tym mniej odpadów resztko-
wych trafi na składowisko). Co więcej, 
z roku na rok rośnie ilość wytwarzanych 
przez mieszkańców odpadów. Cieszymy 
się, że wzrasta poziom i jakość prowadzo-
nej selektywnej zbiórki, jednak większa 
ilość odpadów to również większe koszty 
ich odbioru i zagospodarowania.

Na szczęście wytwarzane przez miesz-
kańców odpady są transportowane do 
lokalnej instalacji – Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina” w Czarnówku – dzięki czemu 
nie ma konieczności przetwarzania od-
padów w odległych obiektach, co ma nie-
mały wpływ na koszty gospodarowania 
odpadami.

SEGREGACJA NIE MA SENSU,  
BO WSZYSTKO I TAK TRAFIA DO 
JEDNEJ ŚMIECIARKI

SEGREGACJA „U ŹRÓDŁA” DAJE 
CZYSTY SUROWIEC

NIE TRZEBA SEGREGOWAĆ,  
BO ODPADY I TAK ZOSTANĄ
POSEGREGOWANE W SORTOWNI

CENA WYWOZU ODPADÓW TO 
CZYSTY ZYSK DLA FIRM ODBIERA-
JĄCYCH I PRZETWARZAJĄCYCH 
ODPADY
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mit!

mit!

mit! mit!

mit!
mit!Jest sporo zwolenników takiej teo-

rii. Pomyślmy jednak o przyszłych po-
koleniach i o tym, że sami wytwarzamy 
z roku na rok coraz więcej odpadów. A to 
oznacza, że w stosunkowo krótkim cza-
sie zabrakłoby miejsca do tworzenia no-
wych składowisk odpadów. Na szczęście 
deponowania odpadów bez wcześniej-
szego ich przetworzenia zabrania obo-
wiązujące prawo zarówno krajowe, jak 
i unijne. Odpady nadające się do recy-
klingu muszą zostać ponownie zagospo-
darowane.

To także często powtarzany mit. To, że 
mamy bezpośredni dostęp do worków/
pojemników na surowce wtórne, wcale 
nie oznacza, że wszystkie pozostałe od-
pady należy zaliczyć do „zmieszanych”. 
Do czarnego pojemnika mogą trafić tyl-
ko te odpady, które nie są niebezpieczne 
lub problemowe, np. zużyte artykuły hi-
gieniczne, zatłuszczony papier, wypa-
lony znicz z resztkami wosku, zepsuta 
zabawka (byle nie elektroniczna!) czy 
stłuczony talerz. Odpady niebezpiecz-
ne i problemowe powinny natomiast być 
przekazane do PSZOK-u lub umieszczane 
w odpowiednich, przeznaczonych na ten 
typ odpadów pojemnikach, np. baterie, 
tonery, świetlówki. Przeterminowane le-
karstwa można też oddać do apteki. A ze-
psuty sprzęt AGD, np. starą pralkę czy 
lodówkę – pozostawić w sklepie, w któ-
rym dokonujemy zakupu nowego urzą-
dzenia.

Zgodnie z  obowiązującym w  Polsce 
prawem, każdy właściciel nieruchomo-
ści powinien wyposażyć swoją posesję 
w pojemniki/worki do zbierania min. 
5 frakcji odpadów (szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, papier, BIO, zmieszane). 
Na terenie samorządów obsługiwanych 
przez ZZO „Czysta Błękitna Kraina” 
mieszkańcy segregują odpady do pojem-
ników, a dodatkowo mieszkańcy otrzy-
mują worki na odpady zielone.

Segregacja odpadów „u  źródła” jest 
ustawowym obowiązkiem, a osoby, któ-
re się z niego nie wywiązują, będą po-
nosiły karę – podwyższoną opłatę za 
brak prowadzenia selektywnej zbiór-
ki. Pamiętajmy, że wszystkie odpady 
będą doczyszczone na sortowni, więc 
każdy worek/pojemnik z  dobrze po-
segregowanymi odpadami, odebrany 
z  nieruchomości, jest na wagę złota. 
A  niesubordynacja w  tym zakresie to 
większa opłata. Póki co, wiele miast sto-
suje system „kartkowy” – od mieszkań-
ców, którzy nie dopełnili obowiązku 
właściwej segregacji, odpady nie są od-
bierane do czasu ich odpowiedniej se-
lekcji. W  naszym regionie kontrolą 
selektywnej zbiórki „u  źródła”, czy-
li przy naszych posesjach, zajmują się 
pracownicy firm odbierających odpady. 
Jeśli stwierdzą oni źle posegregowane 
odpady, robią dokumentację fotograficz-
ną i zgłaszają ten fakt w urzędzie gminy. 
Na tej podstawie naliczana jest wyższa 
opłata za odbiór i zagospodarowanie od-
padów.

Nic bardziej mylnego! Firma, któ-
ra przyjeżdża odebrać odpady z naszej 
posesji, jest zobowiązana jedynie do 
opróżnienia naszych pojemników i od-
stawienia ich na wyznaczone miejsce. 
O ile jeszcze w zabudowie jednorodzin-
nej nie budzi to kontrowersji, o tyle za-
rządcy nieruchomości wielolokalowych 
często próbują zrzucić ten obowiązek 
na ekipę wywozową. Rzeczywistość 
jest jednak zgoła odmienna – zgodnie 
z obowiązującym prawem, za czystość 
i porządek przy altanach śmietnikowych 
odpowiadają zarządcy nieruchomości. 
I to oni powinni zadbać o to, by np. do-
stawić kolejne pojemniki, jeśli ich liczba 
jest niewystarczająca i dochodzi do czę-
stego przepełniania, a co za tym idzie – 
panującego w altanie czy w jej otoczeniu 
nieporządku.

Na koniec odrobina refleksji nad pra-
cą osób zaangażowanych w gospodarkę 
odpadami w  naszym regionie. Zawód 
„śmieciarz” nie kojarzy się dobrze, choć 
w  dzieciństwie śmieciarki u  większo-
ści dzieci wzbudzają podziw. Zróbmy 
wszystko, by ten pozytywny efekt trwał 
przez całe nasze życie. Przecież osoby 
odbierające odpady nie są „śmieciarza-
mi” w  dosłownym tego słowa znacze-
niu (śmieciarzem jest ten, kto postępuje 
niewłaściwie z odpadami). Podobnie jak 
osoby pracujące w ZZO „Czysta Błękitna 
Kraina”, które zajmują się przywieziony-
mi od mieszkańców odpadami. To właś-
nie ci ludzie zasługują na nasz szacunek, 
bo dzięki nim przestrzeń wokół nas jest 
czysta. Odczarujmy zatem dotychczaso-
wy wizerunek śmieciarza i podziękujmy 
mu za wykonywaną przez niego pracę. 
Przecież część z nich to mieszkańcy na-
szych miast i gmin, nasi sąsiedzi i zna-
jomi.

Nie! Odpady te wówczas fermentują, 
co uniemożliwia ich dalsze przetwarza-
nie, np. w  kompost. Dlatego należy je 
wrzucać do brązowych pojemników lu-
zem, a nie gromadzić w foliowych wor-
kach. W naszej gminie bioodpady zbiera 
się w workach, jednak do nich powinny 
trafić odpady „luzem”, bez dodatkowych 
foliówek. Jeśli o to zadbamy, proces kom-
postowania na instalacji będzie przebie-
gał bez większych problemów.

NAJPROŚCIEJ I NAJTANIEJ BYŁO-
BY ZDEPONOWAĆ WSZYSTKIE
ODPADY NA SKŁADOWISKACH

WSZYSTKIE ODPADY, POZA TYMI, 
KTÓRE SEGREGUJEMY DO OD-
DZIELNYCH POJEMNIKÓW/WOR-
KÓW, POWINNIŚMY WYRZUCIĆ 
DO POJEMNIKA NA ODPADY 
ZMIESZANE

NIE SEGREGUJĘ, BO BRAKUJE PO-
JEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI

MOJA SEGREGACJA NIE MA 
SENSU, JEŚLI SĄSIAD WRZUCA 
WSZYSTKO, JAK LECI, DO JEDNE-
GO POJEMNIKA

ZA PORZĄDEK PRZY POJEM-
NIKACH I ALTANACH ŚMIETNI-
KOWYCH ODPOWIADA FIRMA 
ODBIERAJĄCA ODPADY

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPA-
DÓW ZIELONYCH I KUCHENNYCH 
W WORKACH JEST EKOLOGICZNA
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