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1. Wizyta Burmistrza u pierwszego dziecka urodzonego w 2015  
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak odwiedził pierwsze urodzone w 2015 roku w 
Lęborku dziecko, małą Maję i jej rodziców, pp. Ewelinę i Krzysztofa Okrojów. 
Maja urodziła się 2 stycznia - tuż po północy w lęborskim szpitalu, ważyła niespełna 3  
kg. 
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak złożył gratulacje i życzenia zdrowia oraz samych 
szczęśliwych dni młodej rodzinie. Tradycyjnie, burmistrz ufundował dla pierwszego 
urodzonego w 2015 r. mieszkańca Lęborka wyprawkę wartości 500 zł.  (w zał. fot. 
zmn_IMG_3811) 
 
2. Dofinansowanie na termomodernizację budynku MOPS i nowy budynek 
wielorodzinny 
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3e Lęborku” zostało 
zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze” w 
formie dotacji do kwoty 250 tys. zł oraz pożyczki do kwoty 420 tys. zł. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi około 846 tys. zł.  
Samorząd otrzymał także informację, że wniosek złożony przez Gminę Miasto 
Lębork na finansowe wsparcie budowy budynku we współpracy z LTBS kwalifikuje 
się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK. 
Inwestycja rozpocznie się wiosną br. W budynku, który powstanie przy ul. 
Kusocińskiego będą 24 mieszkania, w tym 12 w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, zaś 12 powiększy zasoby mieszkaniowe Gminy. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 1,9 mln zł brutto, z czego dofinansowanie wyniesie 40%. 
 
3. Konsultacje na temat budżetu obywatelskiego 2015 
Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 
2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji 
społecznych projektu „Budżet Obywatelski w Lęborku”, Burmistrz Miasta zawiadamia 
mieszkańców Lęborka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji. 
Konsultacje odbędą się w dniach od 2 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. W tym 
czasie podejmowane będą działania zgodnie z poniższym harmonogramem: 
- od 2 lutego do 28 lutego 2015 r. – składanie przez mieszkańców propozycji 
projektów i zadań do budżetu 



- od 1 marca do 31 marca 2015 r. – weryfikacja propozycji mieszkańców przez 
komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych 
- od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2015 r. – głosowanie nad propozycjami 
- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. – wpisanie wybranych przedsięwzięć do 
budżetu Miasta. 
Formularze zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku są dostępne w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w 
Lęborku oraz na stronie internetowej bip.um.lebork.pl w zakładce „budżet 
obywatelski”. 
 
4. Jest decyzja o powstaniu Specjalnej strefy ekonomicznej w Lęborku 
Starania lęborskiego Samorządu o utworzenie w Lęborku specjalnej strefy 
ekonomicznej uwieńczone zostały sukcesem. 
Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2015 r. zmianę rozporządzenia w sprawie 
słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Strefa rozszerzona zostanie o grunty w 
Darłowie, Koszalinie i  w Lęborku. 
W Lęborku powstaną dwa kompleksy o łącznej powierzchni blisko 19 ha. Umożliwi to 
wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych 
inwestycji. Włączenie tych gruntów do słupskiej SSE wpłynie pozytywnie na rozwój 
naszego regionu.  
Zmiany te, poza miejscami pracy w nowo powstałych zakładach, generować będą 
także wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu strefy.  
 
W oparciu o średnie wyniki uzyskane w strefie słupskiej na koniec 2013 r. szacuje 
się, że na włączanym obszarze powstanie łącznie ok. 1800 nowych miejsc pracy i 
poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 637 mln zł. W wyniku 
wprowadzonych zmian powierzchnia strefy zwiększy się do prawie 900 ha. 
Więcej informacji: 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
źródło: http://www.mg.gov.pl/node/22522 
 
5. Lębork grał z Orkiestrą 
W minioną niedzielę, na ulicach Lęborka na rzecz XXIII Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy kwestowało ok. 160 młodych ludzi, którzy zebrali do puszek 
33.560,38 zł. Licytacje przeprowadzone w auli Mechanika przyniosły 8.860 zł. 
Jak co roku, w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych licytowane były 
unikalne pamiątkowe statuetki wykonane specjalnie na lęborski finał WOŚP, w tym 
roku „Orkiestrowy wiatraczek” nawiązujący do tegorocznej myśli przewodniej WOŚP. 
Trzy takie statuetki zostały zlicytowane za kwoty: 510, 700 i 810 złotych. 
Organizatorzy serdecznie dziękują za wyjątkową hojność ofiarodawców – zarówno 
firm, jak i osób prywatnych z Lęborka i powiatu lęborskiego, które przekazały na 
loterię oraz licytację wiele ciekawych, dużych i mniejszych fantów.  
Wpływy z lęborskiego finału sięgnęły 42.420 złotych i 38 groszy, ale ostateczna 
kwota znana będzie za jakiś czas, ponieważ pieniądze i przelewy jeszcze wpływają. 
 
6. Legendy Błękitnej Krainy nagrodzone 
Rozstrzygnięty został IX Otwarty Konkurs Literacki Legendy Błękitnej Krainy 
organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska - Łeba przy 

http://www.mg.gov.pl/node/22522


współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku oraz Starostwem Powiatowym w 
Lęborku.  
14 stycznia w Stacji Kultura w budynku dworca kolejowego odbyło się podsumowanie 
konkursu i ogłoszenie wyników.  
Komisja konkursowa w składzie: Halina Krzewniak – prezes Stowarzyszenia 
Twórców i Animatorów Kultury TAK w Lęborku (przewodnicząca komisji), 
Edyta Litwiniuk –redaktor prowadzący Dziennika Bałtyckiego Oddział w Lęborku, 
polonistka, Marcin Krzciuk – pracownik Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia 
Lęborska – Łeba, polonista, wyłoniła najlepsze prace.  
 
Na konkurs wpłynęło ogółem 36 legend, w tym 18 z gimnazjów, 13 ze szkół 
podstawowych oraz 5 prac w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. 
Prace dostarczono z 11 jednostek oświatowych Laureaci otrzymali nagrody 
ufundowane przez Pana Wernera Koschalkę, Urząd Miejski w Lęborku oraz Dziennik 
Bałtycki.   

 Grand Prix otrzymała: 
 Pani Aleksandra Ekalt, autorka Legendy o dwóch Klucznikach 
 
kategoria szkół podstawowych: 
I miejsce:    Zofia Klata (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku) 
II miejsce:    Filip Zieliński (Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO 
                                                      w Lęborku) 
III miejsce: Zuzanna Janowitz (Zespół Szkół w Garczegorzu) 
 
kategoria szkół gimnazjalnych: 
I miejsce:      Katarzyna Studzińska (Zespół Szkół w Łęczycach) 
II miejsce:  Jakub Nastaj (Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku) 
III miejsce:     Natalia Skrzypkowska (Zespół Szkół w Łęczycach)  
 
kategoria szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych: 
I miejsce:      Jolanta Wittke  
II miejsce:       Ewa Piekarska  
III miejsce:      Leszek Wołosiuk 
 
7. VII Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 
Przesłuchania wokalistów z całego Pomorza zgłoszonych na VII Pomorski Festiwal 
Piosenki Zimowej organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku i 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, rozpoczną się 24 stycznia o godz. 10.00 w sali 
LCK  "Fregata" przy ul. Gdańskiej 12-13 w godzinach porannych. W trakcie festiwalu 
zostaną zaprezentowane piosenki uczestników w czterech kategoriach: I kategoria 
(do 9 lat), II kategoria (10-13 lat), III kategoria (14-16lat) i IV kategoria (17 lat i 
więcej). Wstęp na festiwal bezpłatny. Koncert galowy najlepszych uczestników o 
godz. 16.00. Dla najlepszych wokalistów przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 
 
8. XVII Konkurs Literacki Poezji Miłosnej „SZEPTEM” 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież szkolną z powiatu lęborskiego do 
udziału w XVII Konkursie Literackim Poezji Miłosnej „SZEPTEM”. Piszcie o swoich 
uczuciach  - do chłopaka, dziewczyny, najbliższych, do świata... Warto przelewać 
swoje uczucia na papier. A potem wystarczy gotowe teksty wysłać lub przynieść do 
biblioteki.  



REGULAMIN KONKURSU 
1. W konkursie może brać udział młodzież szkolna – uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego. 
2. Prace mają obejmować od 2 do 4 wierszy o tematyce miłosnej. 
3. Zestawy utworów poetyckich należy składać do 9 lutego 2015 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub przesłać drogą mailową na adres 
mbp@biblioteka.lebork.pl 
4. Wiersze należy opatrzyć godłem - nie podpisywać imieniem i nazwiskiem. 
Natomiast dane:  imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwę szkoły, nazwisko 
opiekuna należy włożyć do osobnej koperty, a w przypadku prac nadsyłanych drogą 
mailową - pod tekstami.  
5. Najlepsze wiersze zostaną umieszczone na stronie www biblioteki w specjalnym 
Kąciku Literackim. Natomiast dla najbardziej obiecującego młodego poety zostanie 
zorganizowany specjalny, autorski wieczór poezji z możliwością wydania pierwszego 
tomiku wierszy. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 lutego o godz.18.00 w klubie biblioteki. 
7. Dodatkowych informacji udziela Zofia Biskupska-Lisiecka, tel. 59 8622 307, 
mbp@biblioteka.lebork.pl. 
 
9. Magiczny wieczór w bibliotece 
Biblioteka Miejska zaprasza wszystkich sympatyków na niezwykły, magiczny wieczór 
w czwartek 22 stycznia na godzinę 18.00 w klubie biblioteki. Noworoczne spotkanie 
będzie okazją do podsumowania roku 2014, nagrodzenia najaktywniejszych 
czytelników książek i prasy, spotkania z uczestnikami quizu o bibliotece miejskiej. 
Będzie można także zobaczyć - i uczestniczyć - w barwnym i radosnym pokazie 
magii w wykonaniu trójmiejskiego iluzjonisty Macieja Obuchowskiego. A na 
zakończenie - nieco karnawałowych rytmów i karaoke.   
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