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Lęborskie
DNI JAKUBOWE 21–23 LIPCA!

Lęborskie Dni Jakubowe, któ-
re w tym roku odbywają się 

w dniach 21-23 lipca, zainauguruje 
uroczyste posiedzenie Rady Miej-
skiej w dniu 21 lipca. Podczas sesji 
wręczone zostanie Honorowe Wy-
różnienie Miasta Lęborka „Lęborski 
Lew”, które w tym roku przyznane 
zostało Pani Annie Sobolewskiej.

Czeka nas kilka dni wspania-
łej zabawy. Na niepowtarzalną 
jarmarkową atmosferę składają 
się m.in. kiermasz twórców ludo-
wych, plener malarski, wystawa 
w wieży Sanktuarium św. Jakuba – 
w tym roku pt. „To co minęło – to 
co pozostało. Lęborskie pamiąt-
ki z przełomu XIX i XX wieku”, 
a także tradycyjne kramy z wy-
robami rzemieślniczymi, cukro-
wą watą i balonami, konkursy dla 
dzieci i dorosłych, występy zespo-
łów lokalnych i regionalnych oraz 

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

Nie zabraknie występów zespo-
łów w ramach Międzynarodowych 
Spotkań z Folklorem „Muzyka 

Regionów” czy organizowanego 
przez bractwo rycerskie nocne-
go Spaceru z duchami Krzyżaków.

W sobotni i niedzielny wie-
czór wystąpią uznane gwiazdy:  

Największa i najważniejsza lęborska impreza, przyciągająca tysiące lęborczan 
i turystów odbędzie się już w tym tygodniu!

aktualności
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Ważnym i stałym punktem Lęborskich Dni Jakubowych jest 
Międzynarodowy Zlot Jakubów, który od lat cieszy się dużą 
popularnością wśród Jakubów z Lęborka, całej Polski, a także 
z zagranicy.

W tym roku po raz pierwszy zlotowicze mogą rejestro-
wać się przez internet. Elektroniczna rejestracja poprzez 
wypełnienie formularza na nowej stronie internetowej 
www.leborskiednijakubowe.pl w zakładce Zlot Jakubów – 
rejestracja on-line trwa do 20 lipca.

W dniu Zlotu, tak jak co roku, będzie można zarejestrować 
się w godz. 9.00-17.00 w Kwaterze Zlotu. Każdy zarejestrowany 
Jakub otrzyma upominkowe gadżety oraz weźmie udział w lo-
sowaniu atrakcyjnych nagród o godzinie 19.00 na Placu Pokoju.

Zapraszamy wszystkich Jakubów na Zlot!

XI Międzynarodowy 
Zlot Jakubów
już 22 lipca!

ANIA DĄBROWSKA i CUGOWSCY.
Cieszący się dużym zainteresowaniem 
Międzynarodowy Zlot Jakubów w tym 

roku odbędzie się już po raz jedenasty – 
w sobotę 22 lipca. Tego samego dnia uli-
cami Lęborka pobiegną w 17. już Biegu 
Ulicznym św. Jakuba amatorzy tej dys-
cypliny sportowej.

Jak zawsze, dużo będzie się działo 
na ulicy Staromiejskiej. Uliczni muzycy, 
przebierańcy, wystawy plastyczne, ulicz-
ny spektakl teatralny, stoiska zamieniają 
co roku lęborski deptak w miejsce gwar-
ne i radosne.

W programie Lęborskich Dni Jaku-
bowych nie zabraknie elementów reli-
gijnych i duchowych. Są to uroczysta 

suma odpustowa, nabożeństwo eku-
meniczne, pielgrzymka rowerowa „Od 
Jakuba do Jakuba”, święcenie pojazdów, 
festyn „Franciszkanie dzieciom” - gry 
i zabawy dla dzieci organizowane przez 
o. franciszkanów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa w tegorocznych Lęborskich Dniach 
Jakubowych. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie!

aktualności
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XI Festiwal Międzynarodowe Spotkania
z Folklorem „Muzyka Regionów”

„Muzyka Regionów” co roku 
gromadzi sporą publicz-

ność, ma wielu sympatyków i sta-
nowi atrakcję dla lęborczan oraz 
przebywających na terenie mia-
sta i powiatu turystów. Impreza 

jest znakomitą okazją do pozna-
wania ciągle żywej kultury ludowej 
różnych regionów Polski i Europy. 
Daje możliwość promowania folk-
loru naszego regionu, wymiany 
doświadczeń oraz nawiązywania 

współpracy i przyjaźni między ze-
społami.

Na lęborskiej scenie koncerto-
wały zespoły z różnych regionów 
Polski (Żywca, Kurpi, Wielkopol-
ski, Małopolski, Podlasia i Podhala) 
oraz z krajów będących członkami 
UE, jak i spoza UE (Belgii, Biało-
rusi, Czarnogóry, Czech, Macedo-
nii, Niemiec, Serbii, Słowacji, Turcji, 
Ukrainy i Węgier). Rodzimy folklor 
prezentowały zespoły z różnych 
stron Kaszub, w tym oczywiście 
zespoły z Lęborka.

W tym roku, podczas XI edycji 
Festiwalu, zaprezentuje się osiem 
zespołów:
• Zespół Ludowy BAŁTSKA 

GWIAZDKA z Bałty (Ukraina) 

W 2016 r. pod-
czas „Muzyki 

Regionów” 
wystąpił zespół 

ze Słowacji

CUGOWSCY
w niedzielny wieczór na Placu Pokoju
Zespół CUGOWSCY to 
nowy muzyczny projekt 
Krzysztofa Cugowskiego, 
wieloletniego frontmana 
Budki Suflera i jego synów - 
Piotra i Wojciecha, tworzą-
cych grupę Bracia.

Krzysztof Cugowski rozpoczął mu-
zyczną drogę ponad 40 lat temu za-

kładając zespół, który na stałe wpisał się 
do historii polskiego rocka. Piotr i Woj-
ciech Cugowscy od ponad 15 lat z suk-
cesami działają pod szyldem Bracia. Mają 
na swoim koncie cztery płyty. Ostatni al-
bum zespołu rok temu pokrył się platyną. 
Zarówno ojciec, jak i synowie obracają 
się w kręgu szeroko rozumianego rocka. 
Skrzyżowanie ich muzycznych dróg było 
więc tylko kwestią czasu.

Pomysł wspólnego występowa-
nia przybrał realne kształty w 2014 
roku, podczas jubileuszowej i zarazem 

pożegnalnej trasy koncertowej Budki 
Suflera. Piotr i Wojtek Cugowscy kilku-
krotnie wsparli wówczas zespół na naj-
większych polskich scenach. Połączenie 
sił ojca i synów zostało sfinalizowane 
już na początku 2015 roku. Od tego mo-
mentu Krzysztof Cugowski regularnie 
występuje jako gość specjalny podczas 
koncertów zespołu Bracia.

Na początku 2016 roku trio Cugow-
skich rozpoczęło pracę nad pierwszą 
wspólną płytą z premierowym materia-
łem. Rodzinne trio wsparli w tym przed-
sięwzięciu m.in. muzycy zespołu Bracia. 
Album „Zaklęty krąg” miał swoją premierę 
we wrześniu 2016.

aktualności

fot. Z.Zija i J.Pióro
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OŻYWIONA
STAROMIEJSKA 2017 21-23 lipca

- miasta zaprzyjaźnionego z Lębor-
kiem,

• Zespół Folklorystyczny DOBOJ 
z Doboj (Bośnia i Hercegowina) - 
miasta partnerskiego Lęborka, 

• Zespół Pieśni i Tańca PORĘBIANIE 
z powiatu partnerskiego Brzesko 
(Małopolska),

• Kapela Ludowa z Żegocina,
• Kaszubski Zespół Regionalny LEVI-

NO z Lęborka,

• Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA LĘBO-
RSKA z Lęborka,

• Ukraiński Zespół SWITANOK z Lę-
borka,

• Zespół Regionalny FRANTÓWKA 
z Lęborka,

• Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
PRZODKOWIANIE z Przodkowa.

Organizatorami Festiwalu są: Centrum 
Sportu i Rekreacji i Lęborskie Stowarzy-
szenie św. Jakuba Apostoła. W organi-
zację imprezy zaangażowane są również 
zespoły folklorystyczne naszego miasta.

Patronat honorowy nad festiwalem 
objęli Burmistrz Miasta Lęborka, Staro-
sta Lęborski oraz Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Nocna wędrówka z duchami Krzyżaków, przy blasku pochodni 
oprowadzą mieszkańców i turystów wokół obwarowań miej-
skich oraz opowiedzą ciekawe historie z przeszłości miasta 
i jego historycznych budowli, rozpocznie się w piątek 21 lipca 
o godzinie 21.45 przy Sanktuarium św. Jakuba.

Amatorów nocnych spacerów i… duchów serdecznie zapra-
szamy.

Spacer z duchami 
Krzyżaków

Już po raz dziesiąty Lęborskie Cen-
trum Kultury „Fregata”, w ramach Lę-

borskich Dni Jakubowych, zaprasza na 
działania pod hasłem „Ożywiona Staro-
miejska”.

Projekt obejmuje trzy dni wydarzeń 
na lęborskim deptaku z zabawami dla 
dzieci, koncertami zespołów ludowych 
i innymi atrakcjami dla wszystkich, któ-
rzy w trakcie tych dni będą spacerowali 
Staromiejską.

Godziny „Ożywionej Staromiej-
skiej”: piątek – 15.00–18.00, sobota –  
10.00–18.00, niedziela 15.30 – 18.00.
Atrakcje i wydarzenia w ramach Ożywio-
nej Staromiejskiej:

• Stoisko z malowaniem twarzy
• Kącik fryzjerski (zabawa kolorowymi 

lakierami dla dzieci)
• Stoisko z grami
• Kącik małych zawodników w twi-

sterze

• Zawody z gąsienicą – zabawy dla naj-
młodszych

• Wspólne tańce animacyjne
• Puszczanie baniek mydlanych
• Tworzymy z balonów – bezpłatne 

stoisko z balonami
• Chodzące maskotki Tom i Jerry
• Koncerty kapel ludowych

• Koncerty i przemarsze Grupy Perku-
syjnej Tremolo

• Niedziela 23 lipca, godz. 15.30 - 
spektakl teatralny dla najmłodszych 
pt. „Cztery mile za piec” w wykona-
niu Teatru Władcy Lalek ze Słupska, 
miejsce: okolice skrzyżowania ul. Sta-
romiejskiej z Targową

aktualności



6

Teatralnie na Staromiejskiej -
spektakl CZTERY MILE ZA PIEC

W tym roku, w niedzielę 23 
lipca o  godz. 15.30, u zbie-

gu ulicy Staromiejskiej i Targowej, 
rozpocznie się spektakl teatralny 
dla najmłodszych pt. „Cztery mile 
za piec” w wykonaniu Teatru Wład-
cy Lalek ze Słupska. Spektakl grany 
jest z udziałem dzieci i dorosłych. 
Czas trwania: 60 minut.

Cztery mile za piec – rewia za-
baw dziecięcych to spektakl inte-
raktywny, oparty na motywach 
poezji ludowej. Wokół moty-
wu przewodniego (poszukiwanie 
zaginionej lalki) narasta szereg 
barwnych, krótkich scen. Akcja wi-
dowiska oparta jest na schemacie 
bajki łańcuszkowej, której kolejne 
ogniwa stanowią epizody czysto 
zabawowe, pozwalające „wyżyć się” 

Muzeum w Lęborku, w ramach obcho-
dów Lęborskich Dni Jakubowych, 

zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „To 
co minęło – to co pozostało. Lęborskie 
pamiątki z przełomu XIX i XX wieku. ”

W ostatnich latach Muzeum pozyskało 
sporą liczbę zabytków sygnowanych na-
zwą przedwojennego Lęborka, jego miesz-
kańców, przedsiębiorców i kupców, stąd 
zrodziła się idea ukazania tej kolekcji na 
wystawie czasowej. Część z muzealiów 
pochodzi z prowadzonych na terenie ści-
słego centrum Lęborka badań archeolo-
gicznych, inne zgromadzono w drodze 
zakupów antykwarycznych.

Wystawa zaprezentuje zabytki z róż-
nych dziedzin życia lęborczan żyjących 
na przełomie XIX/XX wieku. Można je 
usystematyzować w kilku kategoriach: 
zabytki z zakresu rzeczy osobistych, so-
uveniry miejskie, przedmioty przedstawia-
jące lęborską wytwórczość rzemieślniczą. 

aktorom i widowni. Cztery mile za 
piec to również sztuka dydaktycz-
na, ale w zgoła innym znaczeniu - 
nie nauka moralna wybija się tu na 

Do najciekawszych eksponatów zaliczyć 
należy karapaks żółwia przywieziony 
z podróży z Afryki opatrzony tabliczką 
dedykacyjną czy laskę z rączką, wykona-
ną z rogu zwierzęcego, ofiarowaną jako 
nagrodę w zimowym polowaniu.

Wystawa zostanie zorganizowana 
w całości ze zbiorów własnych Muzeum. 

plan pierwszy, ale wyobraźnia lu-
dyczna dziecka i jego twórcze moż-
liwości, także jako aktora.

Wernisaż odbędzie się 21 lipca 2017 
roku o godz. 17.15 w wieży Sanktuarium  
św. Jakuba Apostoła. Ekspozycję zwie-
dzać będzie można w ramach Lęborskich 
Dni Jakubowych 22 i 23 lipca w godzi-
nach 9.00-20.00. 

Muzeum serdecznie zaprasza.

Tradycją już stały się coroczne uliczne przedstawienia teatralne w ramach 
projektu Ożywiona Staromiejska.

Wystawa w wieży Sanktuarium
św. Jakuba Apostoła

aktualności
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Weź udział w XVII Biegu Ulicznym
ŚW. JAKUBA!

Już 22 lipca br. odbędzie się XVII Bieg 
Uliczny św. Jakuba Ap. Zapraszamy 

wszystkich sympatyków biegania do 
udziału. Bieg zostanie przeprowadzony 
ulicami Lęborka na dystansie 10 km. Trasa 
biegu jest atestowana i liczy 4 okrążenia.

Start honorowy o godz. 15.50 – na 
pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – 
ul. 1 Maja w pobliżu PKO, meta na 
pl. Pokoju.

Do startu dopuszczeni zostaną za-
wodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia 
i posiadają aktualne badania lekarskie. 
Każdy pełnoletni uczestnik, który nie 
posiada aktualnego badania, musi pod-
pisać oświadczenie, że w biegu startuje 
na własną odpowiedzialność.

Zapisy przyjmowane są przez inter-
net poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie  

csir.lebork.pl oraz maratonypolskie.pl
Zapisy osobiste, odbiór pakietów star-

towych oraz chipów tylko i wyłącznie 
w dniu 22 lipca 2017 r. w godz. 11.00-
15.00 w Biurze Zawodów mieszczącym 
się w sali gimnastycznej Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Lęborku przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Opłaty: Wysokość wpisowego uzależ-
niona jest od daty uznania rachunku ban-
kowego Organizatora i wynosi:

1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe 
wpłynie na rachunek bankowy Organiza-
tora BGŻ O/Lębork 84 2030 0045 1110 
0000 0221 7080 - wyłącznie do dnia 
17 lipca 2017r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie nie ma możliwości dokonania 
opłaty wpisowego na rachunek banko-
wy Organizatora.

2) 45 zł – w przypadku wpisowego, 
które zostanie wpłacone przez uczestni-
ka biegu osobiście w dniu 22 lipca 2017 
w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów

3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego 
są zwolnieni z opłaty wpisowego!

Utrudnienia w ruchu 
podczas Lęborskich 
Dni Jakubowych
Informujemy, że w dniach 21-23 lipca 2017r. ( piątek, sobota, 
niedziela ) na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie się impreza 
masowa pn. „Lęborskie Dni Jakubowe 2017”.

W związku z tym, na czas trwania imprezy część ulic w po-
bliżu Pl. Pokoju zostanie wyłączonych z ruchu, tj.: część uli-
cy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kardynała S. Wyszyńskiego, 
oraz Armii Krajowej.

Objazd do placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulica-
mi: Młynarską, Długosza i Waryńskiego.

Za utrudnienia w ruchu Organizatorzy przepraszają.

aktualności

fr
ee

pi
c.

co
m



8

Odwiedź w wakacje Muzeum

Muzeum w Lęborku serdecznie zaprasza mieszkańców Lębor-
ka oraz turystów do zwiedzania wystaw stałych oraz wystawy 
czasowej „Rybactwo i rybołówstwo na Pomorzu”.

W sezonie letnim Muzeum oraz Baszty nr 24 i 27 udostęp-
niane są od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00, natomiast 
w weekendy w godz. 11.00-16.00.

Ceny biletów wstępu: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, grupo-
wy 3 zł/os. (grupy powyżej 10 osób), ryczałt za oprowadzanie 
50 zł. Zwiedzanie baszt jest bezpłatne. Piątki są dniem bez-
płatnego zwiedzania.

Rybactwo i rybołówstwo na Pomorzu
Wystawa etnograficzna pod tym tytułem prezentuje około 150 
obiektów związanych z rybactwem i rybołówstwem. Przed-
mioty kultury materialnej wypożyczono m.in. z Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku, Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy 
oraz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ekspozy-
cję wzbogacają dokumenty oraz fotografie udostępnione przez 
Bibliotekę Miejską w Łebie oraz pamiątki od osób prywatnych – 
rybaków łebskich i ich rodzin. Całość dopełniają barwne plan-
sze, na których można odnaleźć wiele ciekawostek z zakresu 
pracy rybaków, ich stylu życia, przesądów oraz wierzeń.

Ekspozycja jest prezentowana w „Galerii Strome Schody” 
i potrwa do końca września br. Wystawa została objęta patro-
natem honorowym Senatora Kazimierza Kleiny.

Muzeum
zaprasza

Biblioteka
w chmurze

Nowy projekt Muzeum 
z dofinansowaniem

Coraz więcej naszej codziennej aktywności przenosi się do 
cyberprzestrzeni. Nie inaczej jest z książkami.

Dlatego lęborska Biblioteka Miejska od sierpnia 2017 r. 
umożliwi swoim czytelnikom darmowy dostęp do 20 tysię-
cy tytułów e-booków, czyli książek, których treść zapisana 
jest w formie elektronicznej.

Będą to przede wszystkim bestsellery i nowości z litera-
tury popularnej, nie zabraknie kryminałów, fantastyki i SF, 
powieści obyczajowych i romansów najważniejszych pol-
skich wydawnictw.

Książki elektroniczne czytać można na smartfonach, ta-
bletach, komputerach lub czytniku.

Wystarczy przyjść do biblioteki, aby otrzymać kod ak-
tywacyjny, który umożliwi logowanie się na portal Legimi 
i dostęp do katalogu e-booków.

Co najważniejsze, po pobraniu ksiązki na urządzenie, 
nie jest konieczne podłączenie do internetu, aby ją czytać.
Lęborska biblioteka liczy, że ta forma udostępniania przede 
wszystkim rozładuje kolejki na szczególnie poszukiwane 
tytuły – równocześnie jedną książkę będzie mogło czytać 
500 czytelników - oraz zapewni szybki dostęp do nowo-
ści wydawniczych. Poza tym jest to świetna forma lektury 
podczas podróży, zamiast wieźć ze sobą ciężką papiero-
wą książkę, bierzemy tylko telefon z wgranym e-bookiem.
Więcej szczegółów na stronie internetowej Biblioteki.

Muzeum w Lęborku pozyskało dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby 
z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, 
pow. lęborski”, w ramach programu „Dziedzictwo kulturo-
we – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych”.

W ramach projektu opracowanych zostanie dziesięć, 
niezwykle bogato wyposażonych grobów z końca II wieku 
n.e., zawierających tzw. importy rzymskie i luksusowe wy-
roby pochodzenia lokalnego. Ponadto w projekcie zawarto 
analizę roli, jaką pochowane osoby odgrywały w procesie 
formowania się nowych elit władzy w basenie Morza Bał-
tyckiego w okresie przekształceń politycznych na Pomorzu. 
Materialnym efektem realizacji zadania będą m.in. dwie pu-
blikacje książkowe w ramach prestiżowej serii wydawniczej 
Monumenta Archeologica Barbarica.

Wartość dwuletniego projektu - 109 050 zł, w tym wkład 
własny w I roku realizacji projektu wyniesie 14 620 zł, w II 
roku – 24 530 zł.

aktualności
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Zakończył się pierwszy rok zajęć dla 
uczniów lęborskich szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych oraz nauczycieli 
w ramach projektu „Na piątkę z plusem 

– wzmacnianie kluczowych kompetencji 
wśród uczniów lęborskich szkół” realizo-
wany w ramach działania 3.2. Edukacja 
ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość eduka-
cji ogólnej Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020.

Uczestnicy brali udział w zajęciach 
edukacyjnych dostosowanych do wieku 
dzieci oraz ich predyspozycji, a także do 

ich potrzeb i problemów. Program każ-
dego kursu oparty był na kanwie gry fa-
bularnej. Na zajęciach dzieci wypełniały 
misję, podczas której przeżywały emo-
cjonujące przygody, a równocześnie roz-
wijały wyobraźnię, pamięć, koncentrację 
i logiczne myślenie.

Zajęcia ogólnorozwojowe to program 
rozwoju intelektu dla młodzieży gimna-
zjalnej. Poprzez trening efektywnego pi-
sania, technik pamięciowych, twórczego 
myślenia i koncentracji uczestnicy kursu 
nabyli kompetencje uczenia się, umiejęt-
ność sprawnego pozyskiwania informacji 

i zbudowali własną strategię uczenia się. 
Kursanci przeszli profesjonalne szkolenie 
z autoprezentacji, w tym również przed 
kamerą. Poznali samoterapeutyczne me-
tody pracy z lękiem i złością, by umieć 
skutecznie zaprezentować zdobytą wie-
dzę.

Zajęcia języka angielskiego zawierały 
kilka unikalnych i przydatnych elementów: 
w ich trakcie uczestnicy mieli zapewnio-
ny dostęp do platformy e-learningowej – 
dodatkowej pomocy w nauce za pośred-
nictwem komputera i internetu w dogod-
nym dla nich czasie i miejscu; słuchacze 
otrzymali pisemne opinie dotyczące in-
dywidualnych postępów, jakie każdy po-
czynił podczas kursów, lektorami byli min. 
native speaker, czyli rodzimy użytkownik 
języka angielskiego.

Ponadto przeprowadzono doradz-
two edukacyjno-zawodowe dla gimna-
zjalistów.

Lęborskie szkoły wzbogaciły się o wy-
kwalifikowanych 12 coachów, 30 trenerów.

W ramach projektu 80 nauczycieli zostało 
przeszkolonych w zakresie wykorzystywania 
narzędzi TIK (technologie informacyjno-mul-
timedialne) do pracy z uczniem.

W kolejnym roku szkolnym projekt bę-
dzie kontynuowany.

XXXII Edycja Konkursu Literackiego
im. Mieczysława Stryjewskiego

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych 
kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” – 
projekt na półmetku

Organizatorzy Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego im. Mieczysła-

wa Stryjewskiego ogłosili jego 32 edycję. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich 
osób, które piszą i pragną, aby ich twór-
czość została zauważona.

Teksty będą oceniane w kategoriach 
poezji i prozy, ponadto przewidziane są 
nagrody specjalne: Grand Prix Marszałka 
Województwa Pomorskiego za najbar-
dziej nowatorski utwór, nagroda Katolic-
kiego Stowarzyszenia Civitas Christiana 
za tekst ukazujący godność człowieka 
i życia, wyróżnienie Zrzeszenia Kaszub-
sko–Pomorskiego za utwory w języku 
lub tematyce kaszubskiej. Natomiast 

mieszkańców powiatu lęborskiego cze-
ka nagroda ufundowana przez Burmi-
strza Miasta Lęborka.

Termin przesyłania prac na adres Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Lęborku 
upływa 30 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczy-
stość wręczenia nagród odbędzie się 24 
listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Lębor-
skim Centrum Kultury „Fregata”.
Wszystkie informacje można znaleźć na 
stronie www.biblioteka.lebork.pl/ogolno-
polski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-

-stryjewskiego/ lub uzyskać telefonicznie 
pod numerem 59 8622 307.

W ramach projektu prze-
prowadzony został kurs 

coachingu dla nauczycieli

aktualności
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Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku 28 czerwca 2017 r. 
Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wy-
konania budżetu za 2016 rok. Spośród 21 obecnych radnych 
15 głosowało za przyjęciem sprawozdania, 3 osoby były prze-
ciwne, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Radni udzielili także Burmistrzowi Miasta Lęborka absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok: 15 radnych 
głosowało za udzieleniem absolutorium, 4 było przeciw, 2 oso-
by wstrzymały się od głosu.

Rada udzieliła Burmistrzowi
absolutorium

Zmiany w planach
ZAGOSPODAROWANIA

Po uchwaleniu w dniu 27 mar-
ca 2017r. zmiany planu miej- 

scowego w rejonie ulic Al. Nie- 
podległości, Zwycięstwa, Węgrzy-
nowicza obejmującej teren ele-
mentarny 10.UU.01, tj. w rejonie 
domu handlowego „Kupiec”, do-
kument ten został opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego i wszedł 
już w życie.

W dniu 28.06.2017 r. uchwalo-
na została zmiana drugiego frag-
mentu planu miejscowego w tym 
rejonie miasta, obejmująca teren 
elementarny 10.MC.04, dotycząca 
możliwości wprowadzenia funkcji 
browaru gastronomicznego w ist-
niejącym lokalu gastronomicznym 
w budynku u zbiegu ulic Zwycię-
stwa i Węgrzynowicza.

W dniu 28.06.2017 r. zakończy-
ło się wyłożenie do publiczne-
go wglądu projektu zmiany planu 
miejscowego w rejonie ulic Polnej 
i Pułaskiego. Do dnia 14.07.2017 r. 
każdy, kto kwestionował ustalenia 

przyjęte w przedmiotowym pro-
jekcie zmiany planu miejscowego, 
mógł wnieść uwagi.

Rozpoczęto procedurę sporządza-
nia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie ulic E. Plater 
i Traugutta, w zakresie obejmują-
cym oznaczony tam teren elemen-
tarny 11.05.UG.
 Celem sporządzenia zmia-
ny planu jest przede wszystkim 

umożliwienie realizacji zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej 
na dotychczas niezabudowanych 
działkach w powiązaniu z innymi 
funkcjami, nieuciążliwymi dla ist-
niejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej.

Na podstawie podjętych uchwał 
przez Radę Miejską w dniu 
27.03.2017 r. i 23.05.2017 trwa 
procedura ogłoszenia o przystą-
pieniu do sporządzenia

Trwają prace nad kolejnymi zmianami planów zagospodarowania przestrzen-
nego na terenie miasta Lęborka.

inwestycje
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- zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie ulicy Spółdziel-
czej w Lęborku,

- zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
osiedla „Lębork - Wschód” w Lę-
borku w zakresie obejmującym:

1. część terenu elementarnego 
oznaczonego 4.MC.14, stano-
wiącego wydzielenia wewnętrz-
ne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP;
2. teren elementarny oznaczony 
4.UO.01, w tym m.in. zawiado-
mienia organów właściwych do 
uzgadniania i opiniowania oraz 

obwieszczenia w prasie celem 
umożliwienia zainteresowanym 
wniesienia ewentualnych uwag 
i wniosków do przedmiotowych 
zmian planów.

Zmiana planu dla obszaru w rejo-
nie ul. Spółdzielczej polegać będzie 
na przekształceniu terenów głów-
nie pod funkcję mieszkaniową jed-
norodzinną.

Zmiana planu osiedla „Lębork-
-Wschód” w terenie elementarnym 
4.MC.14 dotyczy możliwości po-
większenia terenu wyznaczonego 

pod lokalizację usług zdrowia 
i opieki społecznej. Natomiast te-
ren oznaczony 4.UO.01 proponu-
je się przeznaczyć pod dominującą 
w tym rejonie osiedla funkcję za-
budowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.

Kontynuowane są także prace nad 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lęborka. Trwa weryfikacja 
ostatecznej wersji projektu stu-
dium do uzgodnień i opiniowania 
przez właściwe instytucje.

Trwa budowa ulic Przemysłowej i Korzennej, obsługują-
cych lęborską Specjalną Strefę Ekonomiczną w dzielnicy 
„Lębork – Wschód”. W ramach inwestycji, w trzech lo-
kalizacjach, na głębokości 3 metrów, powstają zbiorniki 
retencyjno-rozsączające. Owinięte geowłókniną  ażurowe 
skrzynki stanowią element kanalizacji deszczowej. 

„Lębork – Wschód”
Z NOWYMI ULICAMI

Przyjęte rozwiązania stosuje się przy 
budowie kanalizacji obsługującej 

dużą powierzchnię. Pozwala to na unik-
nięcie budowy kosztownych kolektorów 
o dużej średnicy.

Koszt budowy ulic Korzennej i Przemy-
słowej wyniesie 2.647.145,94 zł. Miasto 

na ten cel pozyskało dotację w wysokości 
50% kosztów zadania z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej”.

Inwestycja obejmuje budowę dróg ob-
sługujących teren przemysłowy, zaliczo-
ny w części do Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, tj. ulice Przemysłową i Ko-
rzenną, połączone ze sobą wybudowa-
nym w ubiegłym roku rondem w ciągu 
ul. Wileńskiej.

W przypadku Przemysłowej, wy-
budowana zostanie jezdnia o długości 
660 metrów, ciągi pieszo-rowerowe po 
obu stronach jezdni, dwa skrzyżowa-
nia wyniesione, przejścia dla pieszych 
z przejazdami dla rowerów, cztery progi 
zwalniające wyspowe oraz oświetlenie 
uliczne – 18 lamp.

Budowa ul. Przemysłowej zgodna jest 
z Koncepcją Programową budowy drogi 
ekspresowej S6 i jest niezbędnym ele-
mentem dla zaprojektowanej drogi ser-
wisowej dla S6.

Projekt budowy ulicy Korzennej 
obejmuje 312 metrów jezdni, ciągi pie-
szo-rowerowe po obu jej stronach, 
skrzyżowanie wyniesione, przejścia dla 
pieszych z przejazdami dla rowerów, dwa 
progi zwalniające wyspowe oraz jeden 
azylowy, a także 15 lamp ulicznych.

Cała inwestycja ma być zrealizowana 
do końca października 2017 roku. Wy-
konuję ją firma POL-DRÓG z Drawska 
Pomorskiego.

inwestycje

Budowa zbiorników
retencyjno-rozsączających
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Przetarg na wykonanie parkingu przy 
kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa przy ul. Teligi wygrała firma 
CHUD-BUD Arkadiusz Chmiel z Czar-
nówka. Koszt inwestycji parkingowej 
sfinansowanej ze środków Budżetu Oby-
watelskiego Lęborka to ponad 244 tys. zł. 
Parking o powierzchni 500m2 pomieści 
ok. 50 pojazdów. Nawierzchnia parkin-
gu wykonana będzie z kostki betonowej 
i kamiennej, zamontowane zostanie też 
oświetlenie – 4 lampy ledowe.

Budowa parkingu w tym miejscu 
znacznie poprawi dostępność miejsc 
parkingowych mieszkańców ulicy Teli-
gi i Marusarzówny, a w szczególności 
bloków przy Teligi 18 i Marusarzówny 7. 
Parking służyć będzie też wiernym po-
bliskiego kościoła.

Parking na Teligi coraz bliżej
To jest dobra wiadomość dla mieszkańców Osiedla Sportowa. Do końca września br. 
oddany do użytku ma być duży parking przy ul. Teligi ( obok kościoła ). Jego wybudowa-
nie znacząco poprawi dostępność miejsc parkingowych mieszkańców ul. Teligi i Marusa-
rzówny.

 Na tym terenie wkrótce
powstanie parking z miejscami 

dla około 50 samochodów

Most na Łebie połączy dwie dzielnice

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z bu-
dową mostu przez rzekę Łebę przy ul. Weterynaryjnej, Pilo-

tów i Matejki. Mostowa inwestycja ma m.in. odciążyć ruch na 
skrzyżowaniach Armii Krajowej z Czołgistów czy Al. Wolności, 
a także skrócić czas dojazdu straży pożarnej do rozległej dziel-
nicy, tworząc alternatywny przejazd w północnej części miasta. 
W ostatnich tygodniach na terenie budowy mostu ułożono 
deszczową sieć kanalizacyjną od strony ulicy Komuny Pary-
skiej. Obecnie po drugiej stronie rzeki - na ul. Weterynaryjnej 
układana jest kanalizacja deszczowa.

Drogowo-mostowa inwestycja ma już za sobą wymianę 
gruntu na drogach dojazdowych oraz budowę sieci energe-
tycznej do lamp oświetleniowych. Zakres robót obejmuje bu-
dowę betonowego mostu oraz 100 metrów ulicy w kierunku 
Weterynaryjnej i 300 metrów nowej drogi w kierunku Komuny 
Paryskiej. W ramach inwestycji powstanie też plac do zawraca-
nia na ul. Lotników oraz schody i zjazd do ul. Matejki. Na całej 
długości wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z separa-
torami oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Most z dojazdami po 
obu stronach zyska 16 lamp oświetleniowych, przebudowa-
na zostanie też sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Inwestycję wartą 3 mln 444 tys. zł wykonuje konsorcjum 
firm WANT i PBUH Want z Tczewa. Zgodnie z umową most 
ma być oddany do użytku do 30 września 2018.

inwestycje

Trwają prace budowlane
na ulicy Weterynaryjnej
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PSZOK z dotacją od Marszałka

Ponad 1 mln zł ma kosztować budowa na terenie Lęborka 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. 
PSZOK-u. Projekt ekologicznej inwestycji zlokalizowanej 
przy ul. Żeromskiego otrzymał wysokie, 85 procentowe 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Ponad 9 mln 340 tys. zł wart jest projekt modernizacji 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponad połowa kosztów 
kwalifikowanych (53,5%) pokryta zostanie z dotacji Mar-
szałka Województwa Pomorskiego. Prawie 4-milionowe 
dofinansowanie pochodzi z Programu Regionalnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priory-
tetowej 10 Energia.

Ponad 9 mln zł na modernizację 
SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Dziś mieszkańcy, którzy chcą pozbyć 
się np. mebli, odpadów wielkoga-

barytowych czy dużego sprzętu AGD 
korzystają 2 razy w roku z ogólnomiej-
skich akcji wywożenia tych odpadów lub 

W maju br. Marszałkowie Mieczy-
sław Struk oraz Wiesław Bycz-

kowski podpisali z dyrektorem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
Mariuszem Hejnarem umowę na dofi-
nansowanie projektu pn.: „Modernizacja 

Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lębor-
ku”. Projekt i inwestycje w nim zawarte 
zostaną zrealizowane do końca grudnia 
2021 roku. Pierwsze prace modernizacyj-
ne mają ruszyć jeszcze w tym roku.
W ramach projektu przebudowana 

zostanie sieć ciepłownicza oraz zamon-
towanych będzie 50 nowoczesnych wę-
złów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów 
dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów 
jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu bę-
dzie obniżenie strat ciepła na przesyle 
w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. 
o 21,12%, a tym samym poprawa spraw-
ności funkcjonowania komunalnej in-
frastruktury energetycznej w Lęborku. 
Efektem ponad 9 milionowej inwesty-
cji będzie nie tylko ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji do środowiska 
(1.554 ton równoważnikowych CO2), 
ale ograniczenie w zużyciu energii, co 

samodzielnie wywożą je na wysypisko 
w Czarnówku. Bywa to uciążliwe i nie-
wygodne.

W przyszłym roku ma to się zmienić. 
Dzięki skutecznym zabiegom Miasta 

Lęborka i pozyskanemu dofinansowaniu, 
na działce przy ul. Żeromskiego powsta-
nie lokalny PSZOK z rampą wyładow-
czą, do którego będzie można na bieżąco 
wrzucać kłopotliwe odpady. Duże kon-
tenery przeznaczone będą m.in. na od-
pady wielkogabarytowe, elektrośmieci 
(RTV i AGD), odpady zielone czy opo-
ny. Rodzaj przyjmowanych śmieci będzie 
dostosowany do potrzeb mieszkańców. 
W PSZOK-u będzie można zostawić 
także baterie, leki, świetlówki i odpady 
niebezpieczne (np. zużyte pojemniki po 
farbach czy oleju). Inwestycja obejmie 
także budowę kontenera socjalnego dla 
pracowników obsługi oraz działania infor-
macyjno-edukacyjne: ekolekcje w szko-
łach i produkcję filmu edukacyjnego.

Kwota dofinansowania od Marszał-
ka województwa Pomorskiego wyniesie 
maksymalnie 852.753,56 zł. Miasto przy-
gotowuje się do ogłoszenia przetargu na 
wykonanie PSZOK-u. Zgodnie z harmo-
nogramem, realizacja inwestycji ma na-
stąpić do 30 września 2018 roku.

Przy ul. Żeromskiego powstanie 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych dla lęborczan

inwestycje
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przyniesie oszczędności finansowe dla 
gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Moderni-
zacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lę-
borku” składa się z 7 zadań:
1. Przebudowa osiedlowej sieci cie-

płowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Kra-
jowej w Lęborku z przebudową węzłów 
cieplnych.

2. Przebudowa osiedlowej sieci cie-
płowniczej przy ul. Emilii Plater.

3. Przebudowa osiedlowej sieci cie-
płowniczej przy ul. Legionów Polskich 
i I Armii Wojska Polskiego z przebudo-
wą węzłów cieplnych.
4. Przebudowa osiedlowej sieci cie-

płowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei 
Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudo-
wą węzłów cieplnych.

5. Przebudowa podziemnej osiedlowej 
sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legio-
nów Polskich.

6. Montaż węzłów cieplnych, w budyn-
kach i w budynkach zabytkowych (m.in. 
Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na 
obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
ków obejmującym układ urbanistyczny 
obszaru starego miasta w Lęborku wraz 
z likwidacja części węzła grupowego przy 
ul. Wyszyńskiego.

7. Modernizacja napowietrznej 

osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. 
Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u).

Planowana na lata 2017-2021 duża 
modernizacja sieci ciepłowniczej w ra-
mach funduszy europejskich to jedno 
z wielu działań realizowanych w ostatnich 
latach w Lęborku w zakresie gospodarki 
energią cieplną. W czerwcu 2016 roku 
oddano do użytku nowoczesną elek-
trociepłownię opalaną biomasą. Warta  

42 mln zł inwestycja otrzymała wysokie, 
85 procentowe dofinansowanie w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy.

W ubiegłych latach kompleksową 
termomodernizację przeprowadzono 
w miejskich szkołach, przedszkolach i bu-
dynkach użyteczności publicznej. Miasto 
co roku dofinansowuje też wymianę in-
dywidualnych pieców węglowych.

Dobrym zwyczajem w naszym mieście 
jest koordynacja remontów i budo-

wy dróg z działaniami MPWiK-u. Wszę-
dzie tam, gdzie pojawią się drogowe 
walce, układany jest nowy chodnik czy 
remontowana jest ulica, do pracy przy-
stępują pracownicy wodociągów.
Miejskie spółki konsekwentnie realizują 
strategię, by pod nowymi lub remonto-
wanymi nawierzchniami ulic i chodni-
ków nie pozostawiać starej infrastruktury 
technicznej.

Na początku kwietnia br. spółka 
wykonała roboty związane z popra-
wą funkcjonowania sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w ul. Legionów Polskich. 
Zadanie zrealizowano w trakcie moderni-
zacji nawierzchni asfaltowej przez Miasto. 
Prace polegały na wymianie i regulacji 10 
studni kanalizacyjnych, montażu nowych, 
nowoczesnych i wytrzymałych włazów 

Lęborskie Wodociągi 2.0

Systematyczna modernizacja sieci i urządzeń oraz wdra-
żanie nowych systemów informatycznych. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku 
podsumowało I półrocze roku 2017.

inwestycje
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w pasie jezdnym oraz montażu nowych 
zasuw odcinających na sieci wodociągo-
wej. Prace sfinansowane zostały ze środ-
ków własnych Spółki.

Pozytywnie zakończyły się testy 
modernizowanego systemu sterowa-
nia pracą kraty schodkowej w Głównej 
Przepompowni Ścieków MPWiK-u. Do-
tychczasowy system uzupełniono o tryb 
pracy kraty schodkowej w systemie róż-
nicowym. Zwiększyło to skuteczność 
oczyszczania mechanicznego ścieków 
transportowanych na oczyszczalnię.

Modernizacja obejmowała także sys-
tem alarmowy, oparty o kolumny sygnali-
zacyjne (dźwięk - światło) zamontowane 
na zewnątrz budynku Głównej Przepom-
powni Ścieków oraz w hali pomp. Chodzi-
ło o zminimalizowanie możliwości zalania 
przepompowni oraz zwiększenie pozio-
mu bezpieczeństwa pracy operatorów, 
zwłaszcza w godzinach nocnych podczas 
czynności nadzorowania pracy urządzeń 
lub reagowania w sytuacjach awaryjnych. 
Jest to bardzo ważne zwłaszcza pod-
czas wzmożonych opadów deszczu, kie-
dy napływ ścieków jest zwielokrotniony 
i wymagana jest szczególna ostrożność 
pracowników w podejmowaniu decyzji 
związanych z działaniem urządzeń.

Oprócz sygnalizacji stanów alarmo-
wych z centralnego systemu stero-
wania, dodatkowo możliwa jest praca 
w ALERT - pracownik musi potwierdzić 
swoją obecność na zdalnych panelach 

przyciskowych w zadeklarowanych in-
terwałach czasowych. Jeżeli tego nie 
zrobi, włączy się alarm. MPWiK realizuje 
zintegrowany system automatyki, obejmu-
jący obiekty gospodarki ściekowej. Wyko-
nana inwestycja stanowi etap wstępnych 
przygotowawczych prac.

W ostatnim czasie zakończono prace 
budowlane na terenie Lokalnej Przepom-
powni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej. 
Prace polegały na wymianie urządzeń 
sterowania i automatyki oraz na monta-
żu nowego ogrodzenia i położenia kost-
ki brukowej.

Wielką zmianą jakościową był zakup 
nowego oprogramowania do systemu 
zdalnego odczytu wodomierzy. Zdalne 
odczytywanie liczników wody Spółka 
praktykuje od 5 lat. Dzięki oprogramo-
waniu IZAR@MOBILE 2 STARTER można 
wykonywać szybko i łatwo, m.in. dzięki 
zintegrowanej wizualizacji położenia licz-
ników na mapie oraz intuicyjnej obsłudze 
dotykowej – bez konieczności bezpo-
średniego dostępu do licznika w czasie 
odczytu. Wdrożenie nowego systemu 
oprócz funkcjonalności i niezawodności 
obniża także koszty odczytu.

Nieruchomości na 
sprzedaż
W lipcu 2017r. zostaną udostępnione w drodze przetargów 
ustnych nieograniczonych:

• 1 nieruchomość przy ul. Kaszubskiej o dominującej funk-
cji komercyjnej

• 6 nieruchomości w rejonie ulic Buczka i Kossaka o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

We wrześniu 2017r. zostanie udostępniona w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego nieruchomość przy ulicach 
Teligi, Zwycięstwa i Mściwoja II.

Ogłoszenia o przetargach zawierających termin i cenę oraz 
pozostałe warunki nabycia nieruchomości zamieszczane są 
w prasie, na stronie internetowej UM Lębork www.lebork.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach 
informacyjnych Urzędu (parter i I piętro).

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nierucho-
mości można uzyskać pod nr tel. 59 8637 730, 59 8637 748.

inwestycje
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Urząd Miejski w Lęborku rozpoczął realizację projektu „Lębo-
rskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”. W ramach projektu 

zakończony został nabór do dodatkowych grup w Przedszko-
lach nr 2 i 6, zakupiono również część niezbędnego wyposa-
żenia i pomocy dydaktycznych do sal.

Projekt zakłada podwyższenie kompetencji nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolach, zgodnie z harmonogramem dzia-
łań i w wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono 
wykonawców, którzy przeprowadzą studia podyplomowe oraz 
szkolenie „Akademia Trenera”. Dziewięciu nauczycieli będzie 
mogło kształcić się na takich kierunkach jak oligofrenopeda-
gogika, surdopedagogika oraz logopedia.

Od września br. 450 dzieci z przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, weźmie udział w za-
jęciach podnoszących kompetencje kluczowe (matematyczne, 
naukowo-techniczne, uczenie się) oraz społeczne, a także w za-
jęciach z języka angielskiego i spotkaniach z logopedą.
Projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany 
jest w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020.

Pojadą na kolonie w góry
i nad morze
Burmistrz Lęborka w ramach konkursu ofert na zadanie publicz-
ne Miasta Lęborka pn. „Wakacje 2017” wsparł realizację kolonii let-
nich dla 41 dzieci w wieku 6 – 16 lat, wytypowanych we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku. Dzieci wypo-
czywać będą przez dziesięć dni – od 26 lipca do 4 sierpnia 2017 r. –  
w Ośrodku Kolonijnym Jaroszowiec w Łazach nad morzem. Orga-
nizatorem jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry.

W górskiej Muszynie natomiast wypoczywać będzie w dniach 15-
28 sierpnia br. 18 dzieci z Lęborka. Kolonie organizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lęborku we współpracy z Kuratorium Oświaty.

Mieszkańcy będą usuwać azbest - jest 
dotacja

W roku 2017 mieszkańcy Lęborka już po 
raz szósty skorzystają z dofinansowania 
na usunięcie wyrobów azbestowych ze 
swoich posesji.

Dofinansowanie do kwoty 9.520 zł przy-
znał Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na realizację zadań z zakresu demonta-
żu, zbierania, transportu oraz unieszko-
dliwienia lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest, w ramach ogło-
szonego konkursu „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu wojewódz-
twa pomorskiego” (edycja 2017). Wyso-
kość dofinansowania ustalono do 75 % 
kosztu kwalifikowanego.

Prace związane z demontażem wy-
robów zawierających azbest oraz trans-
portem i unieszkodliwieniem odpadów 
azbestowych będą wykonywane od lipca 

do października 2017 r. Gmina Miasto 
Lębork wyłoni wykonawcę prac związa-
nych z demontażem oraz transportem 
i unieszkodliwieniem wytworzonych od-
padów azbestowych we wskazanych nie-
ruchomościach.

Dzięki dotacjom przyznanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w latach 2012-2016 usunięto w Lęborku 
54 Mg (ton) wyrobów azbestowych. Sza-
cunkowo pozostało do utylizacji 648 Mg 
płyt azbestowych zlokalizowanych na 175 
nieruchomościach. W bieżącym roku do 
usunięcia planowane jest 16,5 Mg azbe-
stu z 11 nieruchomości.

Dbamy o ŚRODOWISKO

informacje

Ruszyła realizacja projektu „LĘBORSKIE 
PRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI”
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Autobusy na linii nr 7 kursują 
do końca października
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku, z uwagi na duże zainteresowanie 
pasażerów nowym połączeniem na trasie Legionów Polskich – Sportowa –  
Cmentarz, przedłuża funkcjonowanie linii nr 7 we wszystkie niedziele do 
końca października 2017 r.

Odjazdy z ul. Legionów Polskich: 13.07, 14.07, 15.07.
Trasa: Legionów Polskich – Słowackiego – I Armii W.P. - Słupska – 

Kusocińskiego – Łasaka – Teligi – Mieszka I – Cmentarz.
Odjazdy z cmentarza: 13.40, 14.40, 15.40.
Trasa: Cmentarz – Mieszka I - Teligi – Łasaka – Kusocińskiego – I Ar-

mii W.P. - Traugutta – Legionów Polskich.
Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na przystankach autobu-

sowych oraz na stronie internetowej ZKM.

Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017

Termin rozstrzygnięcia przez Zarząd Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza 
edycja 2017, planowany na koniec czerw-
ca został wydłużony do 31 sierpnia 2017. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 
do 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia kon-
kursu.

W konkursie „Czyste powietrze Pomo-
rza” Lębork uczestniczy już po raz czwar-
ty. W latach 2014-2016 dofinansowanie 
otrzymało 65 wnioskodawców, którym 
przyznano łącznie 182.453 zł dofinanso-
wania. W tej edycji na informację o wyni-
kach konkursu czeka 70 wnioskodawców 

o dofinansowanie modernizacji źródeł 
energii cieplnej na terenie Lębork.

Wymiana starych źródeł ciepła na
nowe – ekologiczne

W bieżącym roku 78 wnioskodawców 
uzyskało dofinansowanie z budżetu mia-
sta Lęborka na wyminę starego źródła 

ciepła na nowe – ekologiczne. Łączna 
kwota przyznanego dofinansowania to 
129.772,16 zł.

Dofinansowanie na wymianę pieców 
udzielane jest od 2012 roku, skorzystało 
z niego już 246 podmiotów uprawnio-
nych, a łączna kwota udzielonego dofi-
nansowania to ponad 500.000 zł.

Zmiany w przebiegu autobusowych
linii nr 2 i 3
W związku z budową ronda w Nowej Wsi Lęborskiej Za-

kład Komunikacji Miejskiej wprowadza zmiany dla linii 
autobusowej nr 2 i linii nr 3.

Zmiany dla linii nr 2:
• w miejscowości Nowa Wieś Lęborska autobusy będą kur-

sować objazdem przez ul. Kisewa i ul. Polną.

• na czas budowy nie będą obsługiwane przystanki autobu-
sowe w Nowej Wsi Lęborskiej: Nowa Wieś Przedszkole 02, 
Nowa Wieś Przedszkole 01, Nowa Wieś Urząd Gminy 01.

• przystanek Nowa Wieś GOK zostanie przeniesiony przed 
przejście dla pieszych.

• uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek w Nowej 
Wsi Lęborskiej dla kierunku Lębork przy ul. Polnej.

Zmiany dla linii nr 3:
• w miejscowości Nowa Wieś Lęborska autobusy kursują ob-

jazdem przez ul. Kisewa, ul. Polną, ul. Grunwaldzką, Witosa.
• uruchomione zostały tymczasowe przystanki przy ul. Wi-

tosa.

• w Lęborku linia nr 3 nie obsługuje przystanków: Zwy-
cięstwa LO, Lidl, Krzywoustego – Toruńska; końcowym 
przystankiem w Lęborku będzie przystanek przy ul. Sien-
kiewicza (przy placu manewrowym dawnego dworca PKS).

informacje
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Szlak kajakowy NA ŁEBIE

Wsparcie dla lęborczan

Miasto Lębork w partnerstwie z Gmi-
ną Łęczyce, Gminą Nowa Wieś Lę-

borska, Gminą Główczyce, Gminą Wicko 
oraz Gminą Miejską Łeba przystąpiły do 
projektu „Rzeka Łeba – Uwolnij Energię 
Natury”, której celem jest wybudowanie 
nowoczesnej infrastruktury kajakowej na 
rzece Łebie.

Wniosek o dofinansowanie projektu 
„Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury”, 
w ramach przedsięwzięcia strategiczne-
go Województwa Pomorskiego, został 
zweryfikowany pozytywnie i zakwalifi-
kowany do oceny przez Komisję Oceny 
Projektów.

W ramach projektu, realizowanego na 
rzece Łeba, powstanie nowoczesna in-
frastruktura kajakowa o łącznej wartości 
ponad 2,8 mln zł, z czego przewidywane 

Karta dla lęborskich seniorów

Zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 
60 lat i są mieszkańcami Lęborka do 

Urzędu Miejskiego w Lęborku – Refe-
ratu Spraw Społecznych, gdzie można 

dofinansowanie stanowić będzie 85%.
W Lęborku, pomiędzy rzeką Łebą 

i Okalicą, wybudowana zostanie prze-
noska (pomosty i rampy do wyjmowania 
i wodowania kajaków), a teren zostanie 
zagospodarowany na cele rekreacyjne. 
Wartość inwestycji w Lęborku: ponad 
380 tys. zł.

Założeniem przedsięwzięcia strategicz-
nego jest zagospodarowanie ok. 1500 km  
pomorskich szlaków kajakowych (284 
lokalizacji inwestycji) i ich wyposażenie 
w niezbędną infrastrukturę kajakową, tj.: 
budowę przenosek przy przeszkodach na 
szlakach kajakowych (jazach, zaporach, 
elektrowniach wodnych); budowę, roz-
budowę i modernizację pól biwakowych 
i stanic kajakowych oraz punktów etapo-
wych (infrastruktura: wiaty, ławy, kosze 

otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. 
Do wyrobienia karty niezbędny jest do-
wód osobisty.

BON EDUKACYJNY 3+ dla pierwszaków

Rodziców posiadających „Lęborską Kar-
tę Dużej Rodziny”, których pociechy 
rozpoczną we wrześniu tego roku na-
ukę w klasie pierwszej, zapraszamy do 
Urzędu Miejskiego w Lęborku – Refera-
tu Spraw Społecznych, gdzie od dnia 1 
września 2017 roku będzie można pobrać 
wniosek o przyznanie „Bonu Edukacyj-
nego 3+” o wartości 100 zł dla dziecka 
rozpoczynającego naukę w klasie I szkoły 

na śmieci itp.); zapewnienie właściwego 
dostępu do miejsc etapowych spływu 
oraz możliwości wodowania i wyjmowa-
nia kajaków (drogi dostępu, miejsca par-
kingowe, pomosty, urządzone fragmenty 
brzegów); oznakowanie szlaków kajako-
wych za pomocą znaków posadowionych 
od strony wody (informacyjne, ostrze-
gawcze, kilometrażowe, kierunkowe) 
oraz od strony lądu (drogowe i znaku-
jące atrakcje turystyczne); system infor-
macji kajakowej mający na celu wsparcie 
partnerów w skutecznym zarządzaniu, jak 
również wyposażenie kajakarzy w bieżą-
ce informacje na temat poszczególnych 
szlaków oraz promocję marki Pomorskie 
Szlaki Kajakowe.

podstawowej na terenie Lęborka. Termin 
składania wniosków upływa 30 września 
2017 r.

Stypendia socjalne na rok szkolny 
2017/2018

Przypominamy, że termin składania wnio-
sków o stypendia socjalne na rok szkol-
ny 2017/2018 upływa 15 września 2017 
roku. Wnioski należy składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku, 
gdzie od 1 sierpnia 2017 r. będzie można 
pobrać druki tych wniosków.

20 sierpnia w Lubowidzu na plaży miejskiej Miron koło Zajaz-
du Kaszubskiego odbędą się Mistrzostwa Lęborka w Pływa-
niu Długodystansowym. Zawody rozpoczną się o godz. 12.00,
dystans do pokonania - 2000 m, zapisy od 9.30 do 11.30.
Uroczyste wręczenie nagród o godz. 13.30.

Regulamin dostępny na stronie www.csir.lebork.pl

XIV Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu 
Długodystansowym

informacje
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POŻEGNANIE LATA
2017

Wakacje na sportowo
W okresie wakacji letnich Centrum 

Sportu i Rekreacji w Lęborku or-
ganizuje cykl imprez sportowych pod 
patronatem Burmistrza Miasta pn. „Bez-
pieczne Wakacje 2017”.
CSiR zaprasza chętną młodzież do udzia-
łu w:

Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej dru-
żyn 6-osobowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych
Termin: 24 -28 lipca – I tura; ewentualnie 
w sierpniu br. - II tura.
Kategorie wiekowe:
• szkoły podstawowe kl. I-III
• szkoły podstawowe kl. IV-VI
• gimnazja

Turniej piłki nożnej przeprowadzony 
zostanie na dwóch boiskach ze sztucz-
ną nawierzchnią Gimnazjum Nr 2 przy 
ul. P. Skargi 52.

Losowanie i zapisy do turnieju odbędą 
się w dniu 24 lipca /poniedziałek/ o godz. 
12.00 w miejscu rozgrywania zawodów.

Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej
Terminy:
- 21 lipca – godz. 10.00
- 22 lipca – godz. 10.00
- 25 sierpnia – godz. 10.00
Kategorie wiekowe:
• szkoły gimnazjalne
• szkoły ponadgimnazjalne
• kategoria „open” – tylko 22 lipca 2017

Turnieje siatkówki plażowej przepro-
wadzone zostaną na Kompleksie Re-
kreacyjnym Centrum Sportu i Rekreacji 
w Lęborku w przy ul. 9 Maja 1.

Zapisy do turnieju - w dniu rozgrywa-
nia zawodów na 15 minut przed ich roz-
poczęciem.

Wakacyjnym Turnieju „Koszykarskie Trójki”
Termin: 15 sierpnia - godz. 11.00
Kategorie wiekowe:
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• „open”

Turniej koszykówki przeprowadzony 
zostanie na boisku do koszykówki ze 
sztuczną nawierzchnią Gimnazjum nr 2 
w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52.

Zapisy do turnieju przyjmowane będą 
na 15 minut przed rozpoczęciem zawo-
dów.

Wakacyjnym Turnieju Tenisa Ziemnego
Terminy:
- I turniej odbył się 28 czerwca 2017,
- 26 lipca – godz. 9.00
- 30 sierpnia – godz. 9.00
Kategorie wiekowe:
• do 13 lat chłopców
• powyżej 13 lat chłopców
• „open” dziewcząt

Turnieje tenisa ziemnego przeprowa-
dzone zostaną na kortach tenisowych na 
Kompleksie Rekreacyjnym CSiR przy ul. 
9 Maja. Zapisy do turnieju przyjmowane 
będą na 15 minut przed rozpoczęciem 
zawodów.
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informacje

Tegoroczna impreza, którą pożegnamy 
w Lęborku lato odbędzie się w sobotę
26 sierpnia na placu Pokoju.

W programie:
10:00 – Ogólnopolski Przegląd

Orkiestr Dętych
16:00 – „HULAY DUSZA…!” – muzyczny

komiks teatralny przy
ul. Staromiejskiej /Reja

17:30 – Baltic String Quartet
18:30 – Kabaret „REWERS”
20:30 – koncert KOMBII

Baltic String Quartet

Kabaret „REWERS”

KOMBII
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