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1. Lębork wysoko w rankingu. Powstanie blok przy Kusocińskiego  

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki oceny punktowej wniosków o 
dofinansowanie budownictwa komunalnego, socjalnego i mieszkań chronionych. 
Wniosek Lęborka został wysoko oceniony i w punktacji zajął 7. miejsce na 96 
wniosków. Oznacza to, że miasto otrzyma 30% dofinansowania z BGK na budynek 
komunalny planowany przy u zbiegu ul. Marusarzówny i Czecha. 
Budynek ma mieć 33 lokale o powierzchni od 36 do 50 metrów kwadratowych. 
Orientacyjny koszt budowy to 4,7 mln zł. Przetarg na roboty budowlane ogłoszony 
zostanie jesienią, po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
 

2. Autobus energetyczny przyjedzie do Lęborka 
 

Autobus energetyczny - mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania 
zmianom klimatu przyjedzie do Lęborka w dniach 12-13 lipca i stanie na Placu 
Pokoju. Odwiedzający będą mogli w godz. 10.00-18.00 zobaczyć modele, makiety 
oraz tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności 
energetycznej. 

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat 
przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im 
przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania 
kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: 
w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.  

Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym 
bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w 
szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). W ramach realizacji projektu planowane jest 
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący 
autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i 
najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością 
energetyczną.  

3. Konsultacje ws. budżetu obywatelskiego na 2017 rok 

Zgodnie z § 1 ust. 9 pkt. a) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady 
Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Lęborka Burmistrz Miasta 
Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 
Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2017 rok. 
Konsultacje trwają od 14 lipca 2016 r. do 17 października 2016 r.  
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań przeznaczonych do 
realizacji w 2017 r. rozpocznie się 14 lipca 2016r. i potrwa do 16 sierpnia 2016 r.  



Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia 
poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Gminy Miasta Lębork, którzy w dniu 
dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. 
Formularze zgłoszenia projektu są dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronie internetowej bip.um.lebork.pl 
w zakładce „budżet obywatelski”. 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami 
można złożyć w następujących formach: 

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 
b) listownie na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 
14, 
c) elektronicznie poprzez stronę internetową: www.projekt.obywatelskilebork.pl 

 

4. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 roku 

W nowym roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz realizowany będzie Rządowy 
program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 
W 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostaną objęci 
uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z  
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do:  
- klasy VI szkoły podstawowej, 
- klasy III gimnazjum 
- zasadniczej szkoły zawodowej, 
- liceum ogólnokształcącego,  
- technikum, 
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
Szczegółowe informacje o kryteriach, zakresie, wysokości dofinansowania do zakupu 
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna” uzyskać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2016/2017. 
 

5. Lęborskie Dni Jakubowe 2016 

Lęborskie Dni Jakubowe, które w tym roku odbywają się w dniach 22-24 lipca, 

zainauguruje uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 22 lipca. 

Wiele z imprez na stałe wpisało się w kalendarz Lęborskich Dni Jakubowych, ale też 

wciąż są one wzbogacane o nowe pomysły. Na niepowtarzalną jarmarkową 

atmosferę składają się m.in. kiermasz twórców ludowych, plener malarski, wystawa w 

wieży kościoła św. Jakuba – w tym roku pt. „Stop –klatka, stop – Lębork. Miasto 

okiem Lęborczan”,  a także tradycyjne kramy z wyrobami rzemieślniczymi, cukrową 

watą i balonami, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy zespołów lokalnych i 

regionalnych oraz z zaprzyjaźnionych miast, turniej karciany w „Lęborską Baśkę”.  

http://www.projekt.obywatelskilebork.pl/


Do widowiskowych i atrakcyjnych należą: Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 

„Muzyka Regionów”, a także organizowane przez bractwo rycerskie nocny Spacer z 

duchami wzdłuż lęborskich obwarowań. 

W sobotni i niedzielny wieczór wystąpią uznane gwiazdy: Sylwia Grzeszczak i  

zespół ENEJ.  

Cieszący się dużym zainteresowaniem Międzynarodowy Zlot Jakubów, w tym roku 

odbędzie się już po raz dziesiąty – 23 lipca. Dużą popularnością zarówno biegaczy, 

jak i kibiców cieszy się widowiskowy Bieg Uliczny św. Jakuba. W tym roku odbędzie 

się po raz 16-ty. 

Dużo będzie się działo na ulicy Staromiejskiej - występy ulicznych muzyków, 

przebierańcy, wystawy plastyczne, uliczny spektakl teatralny itp.  

W programie Dni Jakubowych nie zabraknie elementów religijnych i duchowych. Są 

to uroczysta suma odpustowa, nabożeństwo ekumeniczne, pielgrzymka rowerowa 

„Od Jakuba do Jakuba”, święcenie pojazdów, festyn „Franciszkanie dzieciom” - gry i 

zabawy dla dzieci organizowane przez o. franciszkanów.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Lęborskich Dniach Jakubowych.  

 

Wybrane imprezy w ramach Lęborskich Dni Jakubowych: 

Zlot Jakubów po raz dziesiąty 
W sobotę 23 lipca w ramach Lęborskich Dni Jakubowach odbędzie się w Lęborku X 
Międzynarodowy Zlot Jakubów.  
W Zlocie mogą wziąć udział wszyscy chłopcy i mężczyźni o imieniu Jakub lub osoby 
o takim nazwisku. Po zarejestrowaniu w Kwaterze Głównej Zlotu na Placu Pokoju 
(koło sceny) w godz. od 9.00 do 17.00, każdy uczestnik Zlotu otrzyma identyfikator 
uprawniający do udziału w wieczornym finale Zlotu i losowaniu cennych nagród.  
Zlot od lat cieszy się dużą popularnością - w roku 2015 uczestniczyło w nim 225  
Jakubów z całej Polski.  
 
XVI Bieg Uliczny św. Jakuba Ap.  
W sobotę 23 lipca Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich sympatyków 
biegania do udziału w XVI Biegu Ulicznym św. Jakuba Ap.  
Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Lęborka na dystansie 10 km. Trasa biegu jest 
atestowana i liczy 4 okrążenia. Start honorowy o godz. 1550 – pl. Pokoju, start ostry o 
godz. 16.00 – ul. 1 Maja w pobliżu PKO, meta na pl. Pokoju.  
Zapisy przyjmowane są przez internet poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.csir.lebork.pl oraz www.maratonypolskie.pl  
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 23 lipca 
2016r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów - w sali gimnastycznej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Curie-Skłodowskiej.  
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego 
Organizatora i wynosi:  
1) 30 zł – gdy wpłata na rachunek bankowy Organizatora nastąpiła do dnia 18 lipca 
2016r. do godz. 23:59.   

http://www.csir.lebork.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/


2) 40 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 23 lipca 2016r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów. 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego! 
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie.  
Uroczyste wręczenie nagród o godz. 18.00 na scenie przy Placu Pokoju. 
    Regulamin Biegu na www.csir.lebork.pl  
 
 
Wystawa „Stop –klatka, stop – Lębork. Miasto okiem Lęborczan” w wieży 
kościelnej 
W czasie Lęborskich Dni Jakubowych, w dniach 22-24 lipca, w wieży Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną, zatytułowaną „Stop –
klatka, stop – Lębork. Miasto okiem Lęborczan”. Wernisaż wystawy odbędzie się w 
piątek 22 lipca o godz. 17.15 w wieży kościelnej.  
Wystawa jest pokłosiem konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Muzeum 
w Lęborku i Gminę Miasto Lębork na najlepsze zdjęcia przedstawiające lęborskie 
obiekty pochodzące sprzed 1945 roku.  
Zwycięskie prace wyłonione zostały pod koniec lutego br. Spośród nadesłanych 50 
fotografii przez 29 uczestników komisja konkursowa wybrała 10 zwycięskich prac, a 5 
fotografii wyróżniono. Prace te opublikowane zostały w kalendarzu miejskim na 2017 
rok, wydawanym przez Urząd Miejski. Na wystawie zaprezentowane będą wszystkie 
nadesłane na konkurs fotografie. 
Po Jarmarku wystawa zostanie przeniesiona do Muzeum (piwnice), gdzie będzie ją 
można oglądać od 27 lipca do 15 września br. 
 
Pospaceruj z duchami Krzyżaków 
Podobnie jak w ub. roku, podczas Dni Jakubowych będzie można uczestniczyć w 
nocnej wędrówce - "Spacerze z duchami Krzyżaków". Jest to wycieczka w czasie w 
towarzystwie „duchów Krzyżaków”, którzy przy blasku pochodni oprowadzą 
mieszkańców i turystów wokół obwarowań miejskich, opowiedzą ciekawe historie 
związane z przeszłością miasta, murów, baszt i innych historycznych budowli.  
"Spacer z duchami Krzyżaków" rozpocznie się o godzinie 21.30 w piątek 22 lipca 
przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
 
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „MUZYKA REGIONÓW”  
     Impreza jest wydarzeniem kulturalnym, które na stałe wpisało się w Lęborskie Dni 
Jakubowe. W tym roku odbędzie się już po raz 10-ty.  
Zespoły ze swymi barwnymi strojami, muzyką, tańcem i śpiewem wprowadzają klimat 
swojskości i radości. Coraz częściej szukamy swoich korzeni, wracamy do tradycji, 
odkrywamy piękno rodzimej kultury. Takim jej przekaźnikiem są też zespoły 
folklorystyczne, które przeżywają renesans, a kultura ludowa wciąż ma swoich 
sympatyków.  
      Przez dziesięć lat na festiwalu prezentowały się zespoły z naszego miasta, 
różnych stron Kaszub, innych regionów Polski (Kurpii, Małopolski, Podlasia, 
Wielkopolski, Żywiecczyzny), a także zespoły spoza granic naszego kraju (Belgii, 
Białorusi, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Niemiec, Serbii, Słowacji, Węgier i Turcji).  
      W tym roku na scenie wystąpi dziewięć zespołów. Nasz region reprezentować 
będą: Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO, Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA 
LĘBORSKA, Zespół Regionalny FRANTÓWKA oraz Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 

http://www.csir.lebork.pl/


SIERAKOWICE. Folklor górali podhalańskich zaprezentuje Zespół Regionalny im. 
Jana Jędrola MAŁE REGLE z Poronina. Swój program przedstawi też Ukraiński 
Zespół SWITANOK z Lęborka.  
Zobaczymy również zespoły spoza Polski tj. zespół MAJOWY KWIAT ze stolicy 
Białorusi, Ukraiński Zespół CZEPURUSZKI z miasta Orżisz oraz Zespół 
Folklorystyczny ČEČINKA ze stolicy Słowacji. 
Zapraszamy na  koncerty na Placu Pokoju w: 

 piątek, 22 lipca, godz. 15.30 – 18.50 

 niedzielę, 24 lipca, godz. 15.00 – 18.00 (koncert finałowy).   
    W niedzielę, o godz. 10.30, ulicami Lęborka ruszy barwny korowód do 
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła na mszę św. odpustową. 
 

 

     

 
 
 
 


