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1. Warsztaty Kuchni Dawnej 
Lęborskie Bractwo Historyczne zaprasza na Warsztaty Kuchni Dawnej. Warsztaty 
odbędą się 18 listopada o godz. 16.00 w baszcie nr 32 na skrzyżowaniu ulic Reja i 
Korczaka. Tym razem przygotowywanym daniem głównym będzie tarta serowa z 
zieleniną. Organizatorzy proszą o przyniesienie blaszek "keksówek", tarek, miski, 
łyżek, noży i desek do krojenia. 
Zapisy przyjmowane są droga elektroniczną na mail: 
marcinramczyk@windowlive.com do dnia 17 listopada 2017 roku do godziny 20.00 
Kolejne warsztaty kuchni dawnej odbędą się w dniu 9 grudnia 2017 o godzinie 
16.00. 
 
2. Klucze do własnego M w budynku przy ul. Czecha 2   
Zakończyła się budowa czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego budynku 
komunalnego przy ulicy Czecha 2. 
W ręce mieszkańców trafił już komplet 22 kluczy do dwupokojowych mieszkań.  
W ramach miejskiej inwestycji powstały 22 mieszkania, parking wewnętrzny na 17 
pojazdów i 5 miejsc postojowych od strony ulicy Czecha. Budynek ma udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, na najniższy poziom z lokalami mieszkalnymi można 
się dostać bez pokonywania schodów. W sąsiedztwie budynku postawiono 6 lamp, 
wybudowano drogę wewnętrzną, chodniki i mały plac zabaw. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 2,7 mln zł. Miasto na tę inwestycję pozyskało 
dofinansowanie z Banku Gospodarki Komunalnej w wysokości 820 tys. zł (30 % 
kosztów inwestycji). Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane Józef Narloch z 
Bytowa. 
 

3. ZKM zakupi 5 nowych autobusów 
W ramach wartego ponad 27 mln zł projektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, 
obejmującego m.in. budowę tunelu na dworcu PKP, przebudowę otoczenia dworca 
(parkingi na 200 pojazdów, pętla autobusowa, budowa i remont ulic) zakupione 
zostaną również nowoczesne miejskie autobusy. Zakład Komunikacji Miejskiej w 
Lęborku ogłosił przetarg na dostawę 5 pojazdów. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych 
autobusów miejskich: 4 szt. w rozmiarze MAXI (ok. 12 metrów długości, liczba miejsc 
min. 120) i 1 autobus w rozmiarze MIDI (ok. 10,5 metrów długości, liczba miejsc min. 
95). Dwa autobusy mają być dostarczone w roku 2018, trzy w roku 2019. 
Zgodnie ze specyfikacją, wszystkie autobusy będą musiały spełniać ekologiczną 
normę Euro 6 oraz posiadać klimatyzację i system kamer. Nowymi rozwiązaniami, do 
tej pory nie stosowanymi w lęborskiej komunikacji będzie system automatycznej 



informacji głosowej dla pasażerów, automaty biletowe wewnątrz pojazdów oraz 
ładowarki USB dla pasażerów. 
Flota Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku liczy obecnie 10 pojazdów. Trzy z 
nich mają już ponad 20 lat. Zakup nowych autobusów znacznie odmłodzi stan 
posiadania ZKM-u i pozwoli, zgodnie z założeniami projektu „Lęborski Węzeł 
Przesiadkowy”, na rozbudowanie sieci połączeń, m.in. w dzielnicy Lębork-Wschód 
czy w rejonie ulicy Harcerzy. 
 
4. Nabór do Komitetu Rewitalizacji 
Burmistrz Miasta Lęborka informuje o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu 
Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. 

1. Otwarty nabór trwa od 27 listopada 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku. 
2. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z 
organami samorządu miasta Lęborka w sprawach dotyczących przygotowania, 
prowadzenia i oceny rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat, zgodnie z przyjętym 
Gminnym Programem Rewitalizacji, oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-
doradczą Burmistrza Miasta odnośnie rewitalizacji tego Obszaru 

3. Kategorie Kandydatów wyłanianych w otwartym naborze: 
     -  przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji Lębork Nowy Świat, 
     - przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych i mieszkańców budynków Towarzystwa     
     Budownictwa Społecznego z obszaru rewitalizacji Lębork Nowy Świat, 
     - przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Lęborka, 
     - przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów z terenu miasta Lęborka, 
     - przedstawiciele przedsiębiorców z terenu miasta Lęborka. 

4. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisane są w „Zasadach 
wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork 
Nowy Świat”, będących załącznikiem do uchwały nr XXXI-460/2017 Rady Miejskiej w 
Lęborku z dnia 20 października 2017 r. 
5. Uchwała z ww. „Zasadami …” oraz wzory dokumentów niezbędnych do udziału w 
otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej Miasta Lęborka w zakładce 
„Rewitalizacja” www.lebork.pl/rewitalizacja/, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Lęborka www.bip.lebork.pl w zakładce Zarządzenia oraz w Wydziale Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. 
6. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na Członka Komitetu 
Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat (zgłoszenie oraz wymagana liczba 
podpisów poparcia Kandydata) należy złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, w godzinach pracy Urzędu lub 
przesłać korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy 
i Rozwoju, u. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork w terminie do 11 grudnia 2017 roku 
(decyduje data wpływu). 
7. Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone 
w innej formie niż na wzorze formularza lub bez wymaganej liczby podpisów 
przedstawicieli kategorii podmiotów (interesariuszy), którą reprezentuje Kandydat lub 
złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 

5. Lęborski projekt wysoko w rankingu. Ponad 14 mln zł dotacji na 
Rewitalizację 
Miasto Lębork znalazło się wysoko na liście projektów do dofinansowania przez 
Województwo Pomorskie w ramach Zintegrowanych Projektów Rewitalizacyjnych. Na 
110 możliwych punktów, projekt Lęborka zdobył 104 punkty, co dało mu 2. pozycję w 
rankingu 18 gmin. Oznacza to, że przygotowywany od kilkudziesięciu miesięcy i 

http://www.lebork.pl/rewitalizacja/
http://www.bip.lebork.pl/


warty ponad 21 mln zł program rewitalizacji Lębork „Nowy Świat” zostanie 
zrealizowany w latach 2017-2021. 
Lęborski projekt zawierający działania społeczne i infrastrukturalne został wysoko 
oceniony za m.in. efekty, spójność projektu zintegrowanego, występujące 
partnerstwo publiczno-prywatne, innowacyjne podejście, proponowany ład 
przestrzenny czy funkcje ponadlokalne.  
Wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” na 
który otrzymano dotacje to 20,4 mln zł, w tym 14,2 mln zł dotacji (ok. 70%). 
Dodatkowo miasto wyda 712 tys. zł na uzupełniające działania infrastrukturalne. 
Łącznie wartość rewitalizacji to 21,1 mln zł. 
Program rewitalizacji obejmował będzie obszar, którego granice wyznaczają: od 
zachodu i północnego zachodu - linia kolejowa do Łeby, ogródki działkowe przy ul. 
Nadmorskiej, osiedle przy ul. Poznańskiej i Z. Witkowskiej, od wschodu - ulica 
Kossaka, zaś od południa granicę stanowią rzeka Łeba, al. Wolności i ul. Gdańska. 
W jego skład wchodzą m.in. ulice Stryjewskiego, Malczewskiego, Mostnika, Plac 
Kopernika. 
Jest to obszar silnie zdegradowany, zarówno pod względem infrastrukturalnym, 
materialnym, jak i społecznym – występuje tu wiele negatywnych zjawisk, jak 
bezrobocie, ubóstwo, słabe wykształcenie, zjawiska patologii społecznej (alkoholizm, 
przemoc i in.). Przeprowadzone diagnozy społeczne, gospodarcze i przestrzenne dla 
tego obszaru, a także konsultacje i debaty z mieszkańcami, właścicielami i 
zarządcami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami 
działającymi na obszarze objętym rewitalizacją gwarantują, że w przyjętych do 
realizacji zadaniach uwzględnione będą potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 
Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej 
pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, 
przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi 
służyć mają także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany 
wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie 
warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest 
zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do 
identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się 
gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek. 
 
6.Piosenki z Kabaretu Starszych Panów we „Fregacie” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w niedzielę, 3 grudnia o godz. 18.00 
na kabaret pt. „W czasie deszczu dzieci się nudzą”. Dorota Lulka, Paweł Nowak i 
Dominik Sadowski zaprezentują najbardziej znane i lubiane piosenki oraz dialogi z 
Kabaretu Starszych Panów.  
Bilety w cenie 15 zł - kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz na stronie www.lck-
fregata.pl   
 „W czasie deszczu dzieci się nudzą” jest zabawnym i błyskotliwym programem 
złożonym z dialogów i scenek, łączących popularne piosenki, takie jak „Rodzina”, 
„Addio pomidory” czy „Przeklnę cię”. Wykonawcy prezentują ten poziom klasy i 
elegancji, optymizmu i życzliwości, których tak bardzo nam brak w realnym życiu i 
telewizyjnej iluzji. 
 
7. XIV Miejski Przegląd Jasełek 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/


Do 21 grudnia br. przyjmowane są zapisy na udział w XIV Miejskim Przeglądzie 
Jasełek. Celem  corocznego przeglądu jest popularyzacja tradycji świąt Bożego 
Narodzenia poprzez widowisko jasełkowe lub przedstawienie kolędnicze.  
Przegląd skierowany jest dla dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół, 
ośrodków kultury i stowarzyszeń, a odbędzie się on 19 stycznia 2018 roku w LCK 
„Fregata”. Regulamin w załączeniu. 
 
8. Gala XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława 
Stryjewskiego 
Rozstrzygnięcie tegorocznej 32. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. 
M. Stryjewskiego wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 24 listopada 
2017 o godz. 17.00  w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. Na tegoroczny konkurs 
wpłynęło 217 prac. odczas gali wystąpi zespół Plateau, który od lat łączy poetyckie 
teksty z rockowymi brzmieniami, ma na koncie 5 płyt, a zasłynęli jako autorzy 
bestsellerowego albumu "Projekt Grechuta" (2011), na którym zamieścili swoje 
autorskie i odważne wersje piosenek Mistrza. 
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego 
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU 
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO 
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku 
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku 
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY „FREGATA”. 

 
 


