
Informacje z Ratusza z dnia 19.05.2017 
 

1. XXVIII Sesja Rady Miejskiej  
 
23 maja br. o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku. W 
załączeniu program sesji. 
 
2. Protest w sprawie przyśpieszenia budowy S6  
22 maja (poniedziałek) w Lęborku blokowana zostanie krajowa szóstka. Protest 
mieszkańców Lęborka przy rondzie Jana Pawła II prowadzony będzie w godz. 15.30-
16.30. Podobne protesty w tym samym czasie odbywać się będą w Godętowie 
(gmina Łęczyce), Mostach (gmina Nowa Wieś Lęborska) oraz w Darżynie (gmina 
Potęgowo). 
Tak długo wyczekiwana budowa drogi ekspresowej S-6 w województwie pomorskim 
wciąż odwleka się w czasie. Mimo rozpoczętej procedury przetargowej, w 
medialnych doniesieniach raz po raz pojawiają się różne i sprzeczne ze sobą 
informacje. Czy S-6 zostanie wybudowana na całej długości? Czy tylko do pewnego 
odcinka? Jeśli tak, to do którego?  A może wcale? 
Wskutek rosnącej frustracji społeczności lokalnej narodziła się oddolna inicjatywa 
zorganizowania protestu, którego wynikiem będzie blokada drogi krajowej nr 6 w 
czterech różnych miejscach.  
22 maja (poniedziałek) krajowa szóstka będzie blokowana przez manifestacje w 
miejscowościach: Godętowo (gmina Łęczyce 15:30-16:30), Mosty (gmina Nowa Wieś 
Lęborska 15:30-16:30), Lębork (15:30-16:30) oraz Darżyno (gmina Potęgowo 14:00-
15:00). 
Protest nie ma charakteru antyrządowego. Mieszkańcy Pomorza Środkowego mają 
po prostu dość czekania na zaplanowaną od wielu lat inwestycję. Odcinek ten jest już 
po I etapie przetargu. Żądamy utrzymania ustalonego harmonogramu prac i oddania 
do użytku drogi na terenie Województwa Pomorskiego do końca 2020 roku, jeszcze 
w tej perspektywie finansowej pozyskiwania środków unijnych. 
Szybkie i bezpieczne połączenie drogowe zachodniej części Województwa 
Pomorskiego  z  Trójmiastem to warunek jej zrównoważonego rozwoju, to sprawny i 
przewidywalny  w czasie dojazd do pracy, na studia, transport towaru oraz 
oszczędność czasu, paliwa i pieniędzy. 
Droga ekspresowa to droga bezpieczna. Jest szansą na rozwój przedsiębiorczości, 
atrakcyjne miejsca do inwestycji wzdłuż drogi oraz sprawne połączenie z portami i 
lotniskiem. 

Na Facebooku utworzono wydarzenie: Tak dla S6 ! Wspólny protest 4 gmin: 
 
https://web.facebook.com/events/305385009893663/ 

3. Budżet Obywatelski - spotkanie dyskusyjne wnioskodawców z 
mieszkańcami  
Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów 
złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok na spotkanie 
dyskusyjne, w celu zaprezentowania projektów oraz przeprowadzenia dyskusji 
mieszkańców, w tym innych wnioskodawców nad tymi projektami. 

https://web.facebook.com/events/305385009893663/


Podczas spotkania dyskusyjnego wnioskodawca albo jego przedstawiciel 
zaprezentuje swój projekt oraz wskaże uzasadnienie jego realizacji mając na uwadze 
potrzeby mieszkańców. 
Spotkanie ma charakter otwarty, odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 roku o godz. 
16.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.  
 
4. Nowy projekt Muzeum 
Muzeum w Lęborku otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona 
zabytków archeologicznych” na realizację projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. 
Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. 
lęborski”. 
Projekt obejmuje pełne opracowanie dziesięciu niezwykle bogato wyposażonych 
grobów z końca II wieku n.e. zawierających tzw. importy rzymskie i luksusowe 
wyroby pochodzenia lokalnego. Ponadto w projekcie zawarto analizę roli, jaką 
pochowane osoby odgrywały w procesie formowania się nowych elit władzy w 
basenie Morza Bałtyckiego w okresie przekształceń politycznych na Pomorzu.  
 
Materialnym efektem realizacji projektu będą m.in. dwie publikacje książkowe w 
ramach prestiżowej serii wydawniczej Monumenta Archeologica Barbarica. 
Kwota dwuletniego projektu: 109 050 zł, z tego wkład własny w I roku wynosi 14 
620,00 zł, zaś w 2-gim roku – 24 530 zł. 
  
5. Premierowy wieczór z Teatrem Tańca 
Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zapraszają w 
piątek 26 maja 2017 na wieczór z premierami dwóch spektakli. „Rzeka” i „Czego 
pragną od kobiety” – te najnowsze produkcje Teatru będzie można obejrzeć w Kinie 
„Fregata” o godzinie 18. Drugi pokaz obu spektakli o godzinie 20. 
Opis spektakli: 

Spektakl pt. „RZEKA” Jest ruchomym obrazem mechanizmów działania społeczności 
(żadnej konkretnej, a uniwersalnej grupy funkcjonujących obok siebie ludzi). Chcemy 
sprawdzić, w jaki sposób mogą na siebie wpływać, jak rozłożą się relacje między 
nimi,  jakie role przyjmą, jak będą ze sobą współdziałać i do czego ich to doprowadzi. 

W spektaklu "Czego pragną od kobiety" tancerki spróbują się zmierzyć z tematem 
oczekiwań społecznych. Zastanowią się nad tym czy możliwe jest by pogodzić role, 
które się nam przypisuje z własnymi wyobrażeniami na swój temat oraz gdzie istnieje 
granica zaspokajania cudzych życzeń i aspiracji.   

Bilety w cenie 10 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT 
przy al. Niepodległości 6. 
 
 


