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Jakubowy weekend  22-25 lipca

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki  
im. Mieczysława Stryjewskiego

Drodzy mieszkańcy Lęborka! 
Ostatni rok był trudny dla nas 

wszystkich, pandemia dotknęła 
cały świat, wpłynęła na nasze ży-
cie. Rozpoczęcie z początkiem tego 
roku szczepień powoli przywraca 
względną normalność. Wiele obo-
strzeń zostało zniesionych czy po-
luzowanych. 

Jednak wciąż nie możemy być 
pewni, jak potoczy się walka z covi-
dem. Epidemia trwa. Zasady dystan-
su, ograniczonej liczby uczestników 
na różnego  rodzaju spotkaniach, 
wydarzeniach są aktualne. Musi-
my dbać o swoje i bliskich zdrowie, 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Dlatego zdecydowaliśmy, że 
w tym roku Lęborskie Dni Jakubo-
we, nasza największa i zawsze ocze-
kiwana przez mieszkańców impreza, 
zorganizowana zostanie w wersji 
maksymalnie bezpiecznej i zgodnie 
z obowiązującymi środkami bezpie-
czeństwa.

Nie odbędą się tradycyjne kon-
certy gwiazd, Bieg św. Jakuba, zlot 
Jakubów, nie będzie tak lubianych 
i tłumnie odwiedzanych stoisk na ul. 
Staromiejskiej i Placu Pokoju. 

Przygotowywane wydarzenia 
będą miały bardziej kameralny cha-
rakter, ale liczymy, że każdy znajdzie 
dla siebie coś interesującego. 

Będą więc uliczne występy ze-
społów folklorystycznych ph. Mu-
zyka Regionów, wystawa w nowo 
wyremontowanej wieży św. Jaku-
ba, uliczne spektakle teatralne dla 
dzieci, turnieje piłki nożnej, mini-
siatkówki, tenisa ziemnego i siat-
kówki plażowej, wirtualny bieg „Żyj 
sportowo - beznałogowo”. Tradycyj-
nie, w niedzielę 25 lipca odprawiona 
zostanie uroczysta suma odpustowa 
w Sanktuarium św. Jakuba Ap.

Liczymy, że nasze decyzje spotka-
ją się ze zrozumieniem mieszkań-
ców. Wszystko w trosce o nasze 
bezpieczeństwo i zdrowie. 

Zapraszamy na wydarzenia 
w dniach 22 – 25 lipca 2021 !

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła kolejną, 
36. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  
im. M. Stryjewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą 
w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrze-
szeni i niezrzeszeni w organizacjach twór-
czych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 
poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest 
ograniczona, tym niemniej organizatorom 
zależy na uwzględnieniu tematyki regio-
nalnej. Przewidziana jest też kategoria 
specjalna: utworów nadesłanych przez 
mieszkańców powiatu lęborskiego, któ-
re należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

Termin nadsyłania prac na adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii 
Krajowej 16, 84-300 Lębork upływa 30 
września 2021 r.

Organizatorzy przewidują nagrodę 
główną Grand Prix Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz trzy nagrody w ka-
tegorii poezji i trzy nagrody w kategorii 
prozy. Jury zastrzega sobie możliwość in-
nego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody spe-
cjalne:

- Burmistrza Miasta Lęborka - nagroda 
publiczności

- Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka-
szubsko - Pomorskiego za utwór w języ-
ku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej 
- poezja

- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko - Po-
morskiego w Lęborku za utwór w języku 
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej 
- proza

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość 
wręczenia nagród odbędzie się 26 listo-
pada 2021 r. o godz. 17.00 w Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata”. W przypad-
ku trudnej sytuacji epidemicznej decyzja 
o sposobie ogłoszenia wyników i wręcze-
nia nagród zostanie podjęta przez organi-
zatorów przed terminem 26.11. br.

Wszelkich informacji dotyczących kon-
kursu udziela Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lęborku, tel. 59 8622 307, e-mail:  
mbp @biblioteka.lebork.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.biblioteka.lebork.pl 

ORGANIZATORZY KONKURSU:
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA 
W LĘBORKU,
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBOR-
SKIEGO,
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STO-
WARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA 
w Lęborku,
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku 
ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMOR-
SKIEGO,
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
w Lęborku,
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lę-
borku,
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FRE-
GATA.



3biblioteka

Jakubowy weekend  22-25 lipca „Gościu, siądź pod mym liściem…”  
– Letnia Czytelnia zaprasza

Już Jan Kochanowski zachęcał do od-
poczynku w cieniu lipy. Do tego same-

go zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lęborku, gdzie na ul. Staromiejskiej, 
pod pomnikową lipą, w każdy wakacyj-
ny czwartek działa LETNIA CZYTELNIA.

W godzinach od 10.00 do 16.00 moż-
na zapisać się do biblioteki, wypożyczyć 
książki, filmy i czasopisma, posiedzieć na 
leżakach lub spędzić czas z dzieckiem. 

Właśnie dla dzieci przygotowane zo-
stałyy specjalne atrakcje: zabawy rucho-
we, zajęcia muzyczne, teatrzyk kamishibai 
oraz wakacyjne wyzwanie czytelnicze. 

Natomiast 22 i 29 lipca w letniej czytel-
ni - oferta specjalna - KIERMASZ dobrej 
i taniej książki. Pozyskane w ten sposób 
środki biblioteka przeznaczy na zakup naj-
bardziej poszukiwanych nowości wydaw-
niczych.

Letnia Czytelnia działa jedynie w po-
godne dni. W deszczowe - zapraszamy 
do biblioteki głównej.

Planetarium w Lęborku!
Nie trzeba jechać do Torunia, planeta-

rium przyjedzie do Lęborka! 
Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej 

w Lęborku, w czwartek 22 lipca na ul. 
Staromiejskiej, przy Letniej Czytelni po-
jawi się mobilne planetarium. 

W specjalnie przygotowanej na tę 
okazję kopule odbywać się będą pokazy 

astronomiczne, opowiadające o wielkości 
i budowie Wszechświata, najbardziej po-
pularnych gwiazdozbiorach, przybliżające 
tajemnice planet i galaktyk. 

Podczas projekcji uczestnicy wezmą 
udział w prawdziwej kosmicznej wypra-
wie: zobaczą układ gwiazd widocznych 
gołym okiem, konfigurację planet na tle 
zodiaku, układ gwiazdozbiorów, fazy Księ-
życa, zaćmienia. 

Pokazy odbywać się będą co godzinę, 
od 11.00 do 16.00. 

Po bezpłatne wejściówki należy zgło-
sić się do Działu dla Dzieci i Młodzieży 
w Bibliotece Miejskiej. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną obowiązuje 
ograniczona liczba uczestników, wstęp 
jedynie z wejściówką i w maseczce! 

Szczegóły akcji na stronie interneto-
wej biblioteki.

Mini-piknik naukowy
Równolegle, przed planetarium, odbę-

dzie się mini-piknik naukowy i spotkanie 
z pasjonatami astronomii. Będzie moż-
na zobaczyć jak działają teleskopy i inne 
urządzenia do obserwowania nieba. 
Wstęp wolny. 

Cała akcja dofinansowana została ze 
środków Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Letnia Czytelnia  
na ulicy Staromiejskiej

Mobilne planetarium
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Warsztaty literackie i… komiksowe 

Letnie spektakle dla najmłodszych 
widzów 

Od maja Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lęborku realizuje projekt dofi-

nansowany ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, adre-
sowany do lęborczan zainteresowanych 
literaturą. Jego założeniem jest pomoc 
wszystkim, szczególnie młodym adeptom 
pióra w rozwijaniu talentu i umiejętności 
literackich. 

Odbyły się już dwa cykle warsztatów 
literackich, które poprowadził znany słup-
ski pisarz, nominowany za swoje powie-
ści do nagrody Nike, Daniel Odija. W ich 
trakcie powstały wiersze i małe formy 
prozatorskie, które już w lipcu pojawią 
się na ulicach Lęborka w formie wlepek 
i chodnikowych napisów. Najciekawsze 
warsztatowe utwory zostaną opubliko-
wane w formie zina oraz powstanie z nich 

kalendarz literacki na 2023 rok. 
Obecnie trwają przygotowania do 

kolejnych warsztatów, tym razem ko-
miksowych. Zbudowane będą z dwóch 
modułów - nauki rysowania komiksu 

i nauki pisania scenariusza. Zajęcia roz-
poczną się 28 sierpnia i są jeszcze wol-
ne miejsca. 

Szczegóły na stronie internetowej bi-
blioteki.

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 
zaprasza na plenerowe spektakle te-

atralne dla najmłodszych widzów. Teatr 
„TAK” zaprezentuje 24 i 25 lipca 2021 
roku swoje dwa przedstawienia. 

W sobotę 24 lipca będzie to „Bajka do 
zjedzenia”, natomiast w niedzielę 25 lip-
ca widzowie obejrzą spektakl ekologicz-
ny pod tytułem „Śmieciaki ratują świat”. 

Przedstawienia odbędą się w Zakątku 
Kultury - teren za budynkiem Kina „Fre-
gata” przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku. 
Wstęp wolny. 

Początek spektaklu sobotniego – go-
dzina 18.00. Przedstawienie w niedzielę 
rozpocznie się o 14.00.

Opisy:
„Bajka do zjedzenia”
 To smaczna opowieść o tym co warto 

jeść, a czego się wystrzegać. Pod szatą 
dowcipnej fabuły ukryliśmy wiele waż-
nych zasad dotyczących prawidłowego 
żywienia. Posiłkując się najnowszą pira-
midą żywienia w prosty i przyjemny spo-
sób przekonujemy dzieci dlaczego cukier 

jest zły, czy podjadanie jest zdrowe, ja-
kie moce mają warzywa i owoce i dlacze-
go tak ważny jest ruch. Spektakl bardzo 
zdrowy, lekkostrawny, pełen witamin i en-
dorfin.

„Śmieciaki ratują świat” 
Spektakl ekologiczny. Ważny temat do-

tyczący aktualnej sytuacji naszej plane-
ty poruszony w sposób przystępny dla 

wyobraźni dziecka. Akcja dzieje się w nie-
dalekiej przyszłości, w której na świecie 
żyją już tylko tytułowe Śmieciaki. Od nich 
dzieci dowiadują się jak świat wyglądał 
kiedyś, dlaczego wszystko się zepsuło i co 
zrobić, żeby no naprawić.

Warsztaty literackie z D. Odiją
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Muzeum na  wakacje
Muzeum w Lęborku zaprasza zwiedzających od wtorku 

do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w weekendy 
(sobota, niedziela) w godz. 11.00 – 16.00.  Piątek jest dniem 
bezpłatnego zwiedzania! 

W godzinach pracy muzeum udostępniane są: baszta nr 
24 (ul. Derdowskiego), baszta nr 27 (ul. Basztowa) oraz Wieża 
Ciśnień (ul. Piękna 1, Park Chrobrego), do których wstęp jest 
bezpłatny. Lęborscy muzealnicy zachęcają do odwiedzenia no-
wego obiektu muzealnego, jakim jest Wieża Ciśnień, gdzie udo-
stępniany jest taras widokowy, zbiornik retencyjny, zaś w holu 
znajduje się ciekawe przedstawienie systemu wodociągowego 
Lęborka. W wieży trwają intensywne prace nad uruchomieniem 
pierwszej wystawy poświęconej archeologii Ziemi Lęborskiej. 
Muzeum serdecznie zaprasza.

Wystawa czasowa w Galerii  
Strome Schody

„Witajcie w naszej bajce. Artefakty ze zbiorów Muzeum 
w Lęborku” opowiada o magicznym wymiarze pozornie zwy-
kłych przedmiotów. Bajki przeplatają się tu z baśniami i legenda-
mi. Wystawie towarzyszy film zrealizowany przez muzealników, 
dostępny na kanale Youtube Muzeum w Lęborku. 

Rozstrzygnięcie konkursu o aplikacji Mu-
zeum w Lęborku

W czerwcu w Wieży Ciśnień odbyło się ogłoszenie wyników 
konkursu online „Co w kieszeni to i w głowie”. Konkurs przy-
gotowano w ramach popularyzacji wiedzy z zakresu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz promocji nowej mobilnej aplika-
cji „Muzeum w kieszeni”. Aplikacja powstała w ramach projektu 
Mus.Net, program Kreatywna Europa. Konkurs przeznaczony 
był dla dzieci szkół podstawowych Powiatu Lęborskiego. 

W kategorii I wzięło udział 16 uczniów klas 4-6.
Finalistami zostali:
I miejsce – Zofia Kulig ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku
II miejsce - Borys Olejnik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
III miejsce - Mateusz Paprocki ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Lęborku.

W kategorii II wzięło udział 6 uczniów z klas 7-8.
Finalistami zostali:
I miejsce – Dobrosława Laskiewicz ze Szkoły Podstawowej 
w Łebieniu
II miejsce - Kamil Kaczkowski ze Szkoły Podstawowej w Łebieniu
III miejsce – Bartosz Surowiecki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lęborku.

Nagrody oraz dyplomy wręczali Dyrektor Muzeum w Lębor-
ku Mariola Pruska, Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak 
oraz sekretarz miasta Lęborka Marian Kurzydło.

Nagrody zostały ufundowane z projektu Mus.Net, a wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali upominki podarowane przez 
Urząd Miejski w Lęborku i Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Całość wydarzenia odbywała się w ramach dni otwartych 
i promocji projektu Mus.Net.

#musnet #creativeeurope #opendays

Wystawa w wieży Sanktuarium  
św. Jakuba Apostoła

W ramach Lęborskich Dni Jakubowych, w wieży Sanktuarium 
św. Jakuba Apostoła 23 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 17.00 
odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Grzesia-
ka „I Anieli Go powiedli”. 

Zwiedzanie ekspozycji w sobotę 24 lipca oraz w niedzielę 25 
lipca w godzinach 10.00-18.00.

Laureaci konkursu  
„Co w kieszeni to i w głowie”
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W ratuszu otwarta została wystawa stała obrazów lębor-
skiego artysty Krzysztofa Grzesiaka. Krzysztof Grzesiak 

zmarł 2 kwietnia 2021 roku, po wieloletniej ciężkiej chorobie. 
W otwarciu wystawy uczestniczyła żona artysty, Cecylia Grze-
siak. Burmistrz Witold Namyślak podziękował pani Cecylii za 
przekazane obrazy. Motto wystawy brzmi: „Niech droga dla ta-
lentów będzie otwarta”.

Serdecznie zapraszamy do oglądania galerii prac artysty, na 
parterze lęborskiego ratusza w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego.

W ramach tegorocznych Lęborskich Dni Jakubowych, w wy-
remontowanej i zmodernizowanej wieży kościoła św. Jakuba 
Apostoła w piątek 23 lipca o godzinie 17.00 otwarta zosta-
nie wystawa malarstwa Krzysztofa Grzesiaka pt. „I Anieli Go 
powiedli”. Wystawę będzie można oglądać w kościelnej wieży 
w dniach 24 i 25 lipca w godz. 10.00-18.00.

Krzysztof Grzesiak uznawany jest przez krytyków sztuki za jed-
nego z najciekawszych artystów malarzy w kraju i Europie. 

W 1976 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku. Przez lata uprawiał olejne malarstwo sztalu-
gowe, ikonopisarstwo i grafikę. Jego prace znajdują się w muzeach, 
zbiorach prywatnych i galeriach polskich i zagranicznych. Prace 
artysty wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach indywidual-
nych w kraju oraz wielu ekspozycjach grupowych za granicą m.in. 
w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Japonii czy Chile.

Od lat związany z miastem, angażował się w jego sprawy i życie 
kulturalne, inicjował wiele wydarzeń kulturalnych m.in. Lennon Art, 
Teatralia Lęborskie czy – od 2003 r. Muzykalia Lęborskie. Mimo 
wieloletniej ciężkiej choroby, pozostawał aktywny artystycznie. 
W 2012 roku uhonorowany został Wyróżnieniem Honorowym 
„Lęborski Lew”. 

K. Grzesiak wraz z żoną Cecylią, kierując przez lata Lęborską 
Fundacją Kultury zainicjowali w 1995 roku Międzynarodową En-
klawę Malarzy w Łebie – do 2007 roku co roku na plenery przy-
jeżdżali artyści malarze z Niemiec, Francji, Szwecji, Rosji, Litwy, 
Ukrainy, Węgier oraz Japonii. Krzysztof Grzesiak jest też autorem 
kilku zbiorów poezji.

Malarstwo Krzysztofa Grzesiaka  
w ratuszu i na wieży
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W tegorocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego w Lęborku zostało 

zgłoszonych 18 projektów. Po weryfika-
cji ostatecznie do głosowania dopuszczo-
no 12 projektów: 

• projekt – zadanie nieinwestycyjne 
(do 10.000 zł) – 5 projektów,

• mały projekt – zadanie inwestycyjne 
(do 40.000 zł) – 4 projekty,

• duży projekt – zadanie inwestycyjne 
(do 200.000 zł) – 3 projekty.

Głosowanie na projekty zostało prze-
prowadzone w dniach 10-23 czerwca 
2021 r. w formie elektronicznej przez 
formularz zamieszczony na stronie: le-
bork.budzet-obywatelski.org. Do głoso-
wania uprawnionych było 32.985 osób, 
głosy oddało ogółem 3.171 osób, tj. 9,61% 
uprawnionych do głosowania. Do realiza-
cji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 
w Lęborku” na 2022 rok zakwalifikowały 
się następujące projekty:

a) kategoria projekty – zadania niein-
westycyjne:

• Doposażenie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w wentylator oddymiający – liczba 
głosów 1.097

• Telewizja sportowa - relacje z zawo-
dów transmitowane na żywo w interne-
cie – liczba głosów 561

b) kategoria małe projekty – zadania 
inwestycyjne:

• Lęborska Siatkówka Plażowa – mo-
dernizacja boiska do plażowej piłki siat-
kowej zlokalizowanego przy kortach 
w Lęborku – liczba głosów 846

• Inteligentne przejście dla pieszych 
„Kocie oczka” Osiedle Sportowa – liczba 
głosów 732

c) kategoria duże projekty – zadania 
inwestycyjne: 

• SKATEPARK dla dzieci i młodzieży – 
liczba głosów 1.385

• Nasze osiedlowe boisko. Budowa 
ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę 
nożną na Osiedlu Sportowa (obok base-
nu „Rafa”) – liczba głosów 856

Wyniki całego głosowania oraz szcze-
gółowe statystki głosowania można 
sprawdzić na stronie: lebork.budzet-oby-
watelski.org.

Gratulujemy Wnioskodawcom, a miesz-
kańcom dziękujemy za wzięcie udziału 
w głosowaniu.

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego  
w Lęborku na 2022 rok 

Wypożycz kajaki nad jeziorem Lubowidz

Przez okres wakacji tj. w lipcu i sierp-
niu można wypożyczać kajaki na Przy-

stani wodnej CSiR w Lubowidzu (dawna 
przystań LOK). Z oferty można skorzy-
stać od poniedziałku do piątku w godz.  
16.00 – 20.00, natomiast w sobotę 
i w niedzielę kajaki można wypożyczać 
w godz. 8.00 – 20.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych.
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Trwa budowa ostatniego, 600-me-
trowego odcinka drogi rowerowej 

łączącej centrum miasta z „Zatorzem” 
i cmentarzem. 

Zgodnie z projektem, na ulicy Krzywo-
ustego powstaje szeroka, 2,5 metrowa 
asfaltowa droga dla rowerów. Zadanie 
obejmuje także budowę chodników. Po-
wstał też już nowy przystanek autobuso-
wy. Nowa lokalizacja przystanku ułatwi 
pasażerom dojście do centrum handlo-
wego, komendy policji, biurowca ZWAR-
-u czy pobliskiego przedszkola. 

Powstająca droga rowerowa połączy 
istniejące już ścieżki i pozwoli na bez-
pieczny przejazd rowerem od Ronda So-
lidarności aż do cmentarza. Budowany 
odcinek połączy istniejące już drogi rowe-
rowe – na ul. Zwycięstwa i pod tunelem 
oraz z drugiej strony - ścieżkę wybudowa-
ną wcześniej, zaczynającą się na wysoko-
ści ul.Kościuszki. Zdecydowanie poprawi 
to bezpieczeństwo rowerzystów na moc-
no obciążonej ruchem samochodowym 

ulicy Krzywoustego i zapewni bezpiecz-
ny przejazd przez obwodnicę.  

Zadanie jest realizowane ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Dorzecze Łeby. 

Koszt inwestycji 640 tys. zł. Miasto Lę-
bork na realizację zadania pozyskało 262 
tys. zł dotacji z Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze. Roboty wykonuje lo-
kalna firma MAXBRUK.

W ostatnim etapie realizacji dużego 
projektu inwestycyjnego pn. Lę-

borski Węzeł Przesiadkowy prace toczyły 
się głównie w bliskiej okolicy dworca PKP. 

Zwieńczeniem tego jest zagospodaro-
wanie terenu bezpośrednio przed budyn-
kiem dworcowym. 

Przed kilku dniami stanęła tam odre-
staurowana lokomotywa manewrowa 
409 Da. Lokomotywa ta przez wiele lat 
pracowała na bocznicy kolejowej elewa-
torów zbożowych przy ulicy Kaszubskiej.

Wyprodukowana w roku 1969 w zakła-
dach Zastalu w Zielonej Górze, została 
wyremontowana przez fachowców z lę-
borskiej firmy PPH AMG Sp. z o.o.  i jest 
teraz ozdobą dworcowego placu, na któ-
rym powstały też trawniki i stanęły ła-
weczki.

Łatwiej i bezpieczniej rowerem  
po ulicy Krzywoustego

Stoi na stacji lokomotywa...

MIEJSKIE INWESTYCJE 

Nowa droga dla rowerów
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Z każdym dniem widać postępy prowadzonych prac przy 
budowie nowego mostu na rzece Łebie w rejonie ulic 
Czołgistów, Kazimierza Wielkiego i Głowackiego. Miasto 
Lębork na tę inwestycję pozyskało ponad 2 mln złotych 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie pt. „Budowa połączenia drogo-
wo-mostowego ul. Kazimierza Wielkie-
go z ul. Czołgistów w Lęborku – budowa 
i przebudowa dróg gminnych wraz z mo-
stem na rzece Łebie” obejmuje przebu-
dowę ulicy Kazimierza Wielkiego od 
strony ul. Mostnika, budowę nowego 
mostu na rzece Łebie w miejscu roze-
branej kładki dla pieszych, budowę no-
wej drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku 
ulicy Głowackiego oraz nowe połącze-
nie z ul. Głowackiego do Czołgistów, za 

budynkiem Czołgistów nr 20.  
Połączenie drogowo-mostowe po-

między ulicami Kazimierza Wielkiego 
a Czołgistów pozwoli na skomunikowa-
nie gęsto zabudowanych i intensywnie 
użytkowanych części miasta, dla których 
główną barierą komunikacyjną jest rzeka 
Łeba. Planowane połączenie składające 
się z 500-metrowej drogi z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi oraz oświetle-
niem umożliwi przekierowanie ruchu sa-
mochodowego i rowerowego w nowym 

kierunku, odciążając tym samym most na 
Alei Wolności oraz skrzyżowanie Al. Wol-
ności z Armii Krajowej czy skrzyżowanie 
ul. Czołgistów z Armii Krajowej przy Sta-
rostwie Powiatowym. Nowe połączenie 
poprawi płynność ruchu i dostępność 
komunikacyjną, zwiększy bezpieczeń-
stwo ruchu, umożliwim.in. bezpośredni, 
szybki dojazd straży pożarnej.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 4 mln 
894 tys. zł. Koszty kwalifikowane w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 
to 4 mln 194 tys. 680 zł, z czego 50% 
tej kwoty pokryje dotacja z FDŚ w wy-
sokości 2 mln 97 tys. 339 zł. Wykonaw-
cą mostu i dróg dojazdowych jest firma 
STRABAG.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne Lę-
borka pojawiły się w popularnej ba-

zie ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu. PAIH jest instytucją 
doradczą, wchodzącą w skład Grupy Pol-
skiego Funduszu Rozwoju i pierwszym 
punktem kontaktu dla inwestorów zagra-
nicznych w Polsce.

Nowa forma promocji terenów inwe-
stycyjnych to efekt realizacji projektu 
Miasta Lęborka z Pomorską Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. w Słupsku, we 
współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza 

S.A. w Gdańsku pt. „Podniesienie standar-
dów obsługi inwestora w województwie 
pomorskim”. 

W ramach projektu specjaliści PARR 
przeprowadzili audyt obsługi inwestorów 
w Urzędzie Miejskim w Lęborku, propo-
nując rozwiązania zwiększające poten-
cjał i profesjonalizm w tym zakresie. 
Pracownicy i kadra kierownicza urzędu 
uczestniczyła w szkoleniach i doradztwie 
służących ulepszeniu oferty inwestycyjnej 
i obsługi inwestorów wraz z warsztatami 
z przygotowywania i wprowadzania ofert 

inwestycyjnych do bazy PAIH.
Pomorska Agencja Rozwoju Regional-

nego w Słupsku wykonała zdjęcia z dro-
na wolnych terenów inwestycyjnych wraz 
z ich obróbką. 

Efektem wszystkich działań jest przy-
gotowanie oferty w języku polskim i an-
gielskim dla inwestorów na 2-hektarową 
działkę przy ulicy Kaszubskiej. Teren po-
siada uzbrojenie i szeroką drogę dojaz-
dową. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego te-
ren ten przeznaczony jest pod zabudowę 

Nowy most na rzece Łebie coraz bliżej 

Oferta inwestycyjna Lęborka w bazie  
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 

Trwają prace przy budowie 
mostu na rzece Łebie
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Budowa podwórek integracyjnych to jeden z ostatnich 
realizowanych elementów Programu Rewitalizacji „Lębork 
Nowy Świat”. Wielomilionowe inwestycje mocno zmieniły 
wygląd dzielnicy w rejonie ulic Stryjewskiego, Malczew-
skiego, Mostnika, Kellera, Łokietka, Kossaka czy Gdań-
skiej. 

Jeszcze ważniejsze są pozytywne zmia-
ny społeczne i sąsiedzka współpraca. 
Sprzyjać jej mają także integracyjne po-
dwórka. Pierwszymi podwórkami, na któ-
rych rozpoczęły się prace budowlane są 
te za budynkami Malczewskiego 22-24, 
Stryjewskiego 63-64 oraz podwórka na 
zapleczu budynków Bohaterów Wester-
platte 5 i Stryjewskiego 49. 

W ramach zagospodarowania dużego 
podwórka powstaną trawniki, nasadze-
nia, chodnik oraz oświetlenie i monito-
ring. I jak to na prawdziwym podwórku, 
nie zabraknie też trzepaka i linek do pra-
nia. Część terenu zostanie utwardzona 
ażurowymi płytami. Od strony Stryjew-
skiego, na wąskim przesmyku, na proś-
bę mieszkańców, pojawi się furtka. Koszt 
prac wyceniono na 225 tys. zł.

Podejmowane w ramach rewitalizacji 
działania mają charakter wielokierunko-
wej pomocy mieszkańcom objętego pro-
gramem obszaru. Mają pomóc w zmianie 
postaw, przezwyciężeniu istniejących 
problemów i zagrożeń społecznych. 
Temu celowi służyć mają zaplanowane 
i skonsultowane wcześniej z mieszkań-
cami działania, a także przedsięwzięcia 

inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany 
wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, 
podniesienie komfortu życia, stworzenie 
warunków wypoczynku i rekreacji oraz 
podniesienie bezpieczeństwa, zmniej-
szenie ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego. Ważnym elementem działań jest 

zaangażowanie lokalnej społeczności 
w proces rewitalizacji, doprowadzenie do 
identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – 
tak, aby mieszkańcy poczuli się gospo-
darzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Budowa podwórek integracyjnych jest 
realizowana w ramach dużego projektu 
inwestycyjno-infrastrukturalnego „Od-
nowiony Lębork - rewitalizacja obszaru 
Nowy Świat”.  Jego łączna wartość to aż 
20 mln 467 tys. zł, w tym 11 mln 423 tys. 
zł to pozyskana przez Miasto Lębork unij-
na dotacja.

produkcyjną i usługową, składy lub ma-
gazyny. Przetarg na atrakcyjny teren 
przemysłowy za elewatorem przy ulicy 
Kaszubskiej zaplanowano na IV kwartał 
2021 roku.

Realizacja wspólnego projektu z Po-
morską Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Słupsku to jedno z wielu z działań 
realizowanych przez Miasto Lębork na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W ra-
mach współpracy z PARR w dzielnicy „Lę-
bork-Wschód” powstała Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Lokalni przedsiębiorcy 
mogą korzystać z oferty i cennych infor-
macji praktycznych Agencji oraz ze szko-
leń i warsztatów.

Podwórka integracyjne zmieniają „Nowy Świat” 

Budowa podwórka przy
ul. Boh. Westerplatte 5
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Punkty widokowe i wystawy  
w kościelnych wieżach

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wojska 
Polskiego trwa kompleksowa przebudowa placu przed 
szkołą. 

Powstaje atrakcyjny dziedziniec połą-
czony z dużym parkingiem. Przy szkole, 
w cieniu drzew, powstaje miejsce do wy-
poczynku i spotkań uczniów z nauczycie-
lami - z ławkami, stojakami dla rowerów,  
stylizowanym ogrodzeniem. W projek-
cie przewidziana została także dyskretna 
wiata śmietnikowa. Rosnące duże drzewa 
zostały zachowane, zasadzono też nowe 
krzewy i drzewka.

W ramach wartej 840 tys. zł inwestycji 
powstaje też utwardzony i odwodniony 
parking na 35 miejsc. Część z nich zloka-
lizowana będzie przed ogrodzeniem szko-
ły. Miejsca te będą ogólnodostępne dla 
wszystkich.

Część parkingu powstałego na terenie 
szkolnym przeznaczona  będzie dla pra-
cowników szkoły oraz rodziców uczniów. 

Projekt parkingu i dziedzińca wyko-
nała Pracownia Szpilewicz Architek-
ci. Wykonawcą robót jest firma PHU 
Mański z Lęborka. W ramach inwestycji 

przebudowywane jest także przejście dla 
pieszych przed szkołą od strony „Biedron-
ki”. 

Budowa nowego dziedzińca i par-
kingu poprawi bezpieczeństwo w tym 

miejscu oraz zwiększy komfort rodziców 
i uczniów. Po likwidacji gimnazjum, w SP1 
uczą się także uczniowie z klas I-III. Wie-
lu z nich do szkoły podwożą samochoda-
mi rodzice. Funkcjonalny parking ułatwi 
dojazd i powrót ze szkoły. Inwestycja ma 
być zakończona jeszcze przed pierwszym 
dzwonkiem 1 września.

Już niebawem można będzie wejść na wieże kościelne 
w dwóch zabytkowych kościołach w centrum Lęborka - 
w kościele pw. NMP Królowej Polski oraz Sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła. 

Po wielu miesiącach zakończył się ich 
remont, połączony z modernizacją po-
zwalającą stworzyć punkty widokowe, 
miejsca na wystawy i bezpieczne wej-
ście dla mieszkańców i turystów. 

Wieża kościoła NMP Królowej Polski

W pierwszym etapie remontu wieży 
kościoła NMP Królowej Polski prace sku-
piły się na zewnątrz obiektu. Obejmował 

on remont elewacji ceglanej, uzupełnie-
nie spoinowania zewnętrznego, opie-
rzenia i dachówek. Odtworzono żaluzje 
dzwonnicy, wymieniono okapy klinkiero-
we, uzupełniono elementy klinkierowe 
w attykach i gzymsach. Wykonana zosta-
ła także instalacja odgromowa oraz doko-
nano renowacji witraży w wieży. 

Niedawno zakończył się drugi etap, 
wewnątrz wieży. Zakres prac obejmo-
wał przebudowę schodów wewnętrznych 

i poziomów w wieży, renowację i  przebu-
dowę podstawy dzwonów, przebudowę 
mechanizmu zegarów, renowację orga-
nów, remont zaplecza sanitarnego i salki 
przykościelnej w celu dostosowania na 
przechowalnie bagażu i szatnię dla zwie-
dzających, wykonanie instalacji elektrycz-
nej, alarmowej, ppoż., antywłamaniowej 
i monitoringu, tynkowanie i malowanie 
wnętrza wieży, wykonanie podświetla-
nych stołów ekspozycyjnych z gablotami 
oraz naściennych plansz ekspozycyjnych. 

Powstały sale ekspozycyjno - historycz-
ne, w których prezentowane będą m.in. 
fotografie z dziejów kościoła. Na najwyż-
szym poziomie wieży utworzono punkt 
widokowy na miasto. W pomieszczeniach 

Przy „Jedynce” powstaje dziedziniec dla 
uczniów oraz parking 

Nowy dzidziniec i parking
przy SP nr 1 na ukończeniu



13inwestycje

Ulica Malczewskiego już po rewitalizacji
Zakończyła się gruntowna przebudowa 
ulicy Malczewskiego w ramach programu 
rewitalizacji „Lębork Nowy Świat”. 

Po remoncie budynków komunalnych przy tej ulicy, efek-
townym zagospodarowaniu podwórza za budynkami Malczew-
skiego 31/33 i wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska przy 
Społecznej Językowej Szkole Podstawowej, swoje oblicze zmie-
niła także infrastruktura drogowa. Pojawiła się też nowa zieleń. 

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Malczewskiego i ulicy 
Krótkiej oraz budowa połączenia ulicy Kellera z ulicą Łokietka 
przy noclegowni MOPS” wybudowana została kanalizacja desz-
czowa (odcinek od ul. Nadmorskiej do Witkacego), nowa na-
wierzchnia z asfaltu lub z kostki brukowej oraz chodniki. 

W ramach przebudowy drogi powstało też kilkadziesiąt miejsc 
postojowych. Bezpieczeństwo poprawiły jasne ledowe lampy 
uliczne, dwa dobrze oświetlone przejścia dla pieszych i kame-
ry monitoringu miejskiego. Przy ulicy pojawiły się  ławki i ko-
sze na śmieci. Wprowadzono nową organizację ruchu poprzez 
wprowadzenie Strefy Zamieszkania oraz, na części ulicy, ruchu 
jednokierunkowego. 

W ramach zadania  wyremontowano ulicę Krótką oraz wy-
budowano łącznik z Malczewskiego do Stryjewskiego przy bu-
dynku Stryjewskiego 5. Wyremontowana została także ulica 

Kellera przy noclegowni MOPS-u w kierunku ul. Łokietka.
Warta 1 mln 539 tys. zł inwestycja zrealizowana została w ra-

mach dużego projektu inwestycyjno-infrastrukturalnego pn. 
„Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Jego 
łączna wartość to aż 20 mln 467 tys. zł, w tym 11 mln 423 tys. 
zł stanowi pozyskana przez Miasto Lębork unijna dotacja.

na parterze kościoła, w dawnym Caritasie, 
powstała przestronna szatnia z toaletami, 
w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Łączny koszt prac wyniósł 1 mln 927 
tys. zł. 

Wieża Sanktuarium św. Jakuba Apo-
stoła

Remont wieży zabytkowego Sanktu-
arium Świętego Jakuba Apostoła Starsze-
go również miał  na celu utworzenie sali 
wystawienniczej i punktu widokowego.

Wieża Sanktuarium jest już wyremon-
towana i przystosowana do udostęp-
nienia jej zwiedzającym. Powstała nowa 
drewniana klatka schodowa prowadzą-
ca do punktu widokowego, a także sale 
wystawiennicze na niższych poziomach. 
Renowację przeszły konstrukcja dzwo-
nu, drzwi wejściowe do wieży i spiralne 
schodki na pierwszy poziom, wymienio-
na została stolarka okienna. Wewnątrz 
zamontowano plansze wystawienni-
czo-informacyjne. Wieża została też 
wyposażona w instalację elektryczną, 
przeciwpożarową oraz odgromową. 

Koszt całości prac w ramach projektu 
wyniósł ok. 900 950 zł.

W najbliższym czasie pomieszczenia 
wystawiennicze w kościelnych wieżach 
będą wyposażane w eksponaty wysta-
wowe. 

Wieże zostaną udostępnione dla zwie-
dzających po zakończeniu wszystkich 
odbiorów technicznych i spełnieniu wy-
mogów sanitarnych. 

Prace na wieżach obu zabytkowych ko-
ściołów wykonane zostały w ramach du-
żego projektu “Skarby Lęborka – ukazanie 

dziedzictwa kulturowego miasta przez od-
ratowanie i wyeksponowanie elementów 
zabytkowego centrum”, dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województw Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podniesienie atrak-
cyjności turystycznej i kulturalnej Lęborka 
przez udostępnienie obiektów zabytkowych 
na potrzeby turystyczne i poprawę este-
tyki przestrzeni publicznej oraz stworzenie 
miejsc rekreacji i wypoczynku.

Wnętrze wieży w Sanktuarium
św. Jakuba Apostoła

Zrewitalizowana
ulica Malczewskiego
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Wiosenno-letnie remonty ulic

MPWiK – trwa wymiana sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych

W ostatnich miesiącach w mieście 
wykonano wiele remontów ulic 

i chodników. 
Duże zmiany widać na ulicy Zofii Wit-

kowskiej. Wykonano tam remont as-
faltowej nawierzchni i chodników. Po 
sfrezowaniu starego asfaltu na odcin-
ku 350 metrów wylano nową warstwę 
na głównej ulicy oraz dwóch łącznikach 
do ulicy Kossaka. Wyremontowano też 
wszystkie chodniki i zjazdy do posesji. 

Dzięki zmianie organizacji ruchu 
i wprowadzeniu częściowo ruchu jed-
nokierunkowego możliwe było wybu-
dowanie nowych zatok postojowych dla 
kilkudziesięciu pojazdów. Koszt prac dro-
gowych wyniósł 338 tys. złotych.

Nową nawierzchnię ma też ulica Za-
wiszy Czarnego. Wyremontowano tak-
że chodniki po obu stronach ulicy oraz 
wjazdy na posesje. Przy okazji tych robót 
wymieniona została także sieć gazowa. 
Koszt remontu wyniósł 227 tys. zł.

Nowy asfalt pojawił się także na 
250-metrowym odcinku ulicy Toruńskiej, 
przed Komendą Powiatową Policji i cen-
trum handlowym. 

Remonty dróg, poprzez sfrezowanie 
starej nawierzchni i położenie nowej 

prowadzono także pod wiaduktem przy 
ulicach Wojska Polskiego i Słupskiej, 
a także na ulicach Emilii Plater, Mirec-
kiego, Krzywoustego bis, Kaszubskiej, pę-
tli na cmentarzu czy Armii Krajowej przed 
„Biedronką”. 

Wśród realizowanych w ostatnim 
okresie przez Miejskie Przedsię-

biorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.  
z o.o. w Lęborku zadań inwestycyjnych 
jest m.in. budowa nowej sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. 
Kazimierza Wielkiego. Inwestycja była 
konieczna ze względu na zły stan tech-
niczny sieci oraz fakt, że sieć ta znajdo-
wała się pod istniejącą zabudową, co 
uniemożliwiało remontowanie starej sieci.

Spółka dokonuje również  wymiany 
starego wodociągu żeliwnego, zasilają-
cego Osiedle Czołgistów w ulicy Głowac-
kiego na nowy wodociąg z PE. Roboty 
są wykonywane jednocześnie z robota-
mi prowadzonymi przez Miasto w ramach 
inwestycji „Rozbudowa przebudowa ulicy 
Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budo-
wą kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego” oraz inwestycji „Budowa połą-
czenia drogowo-mostowego ul. Kazimie-
rza Wielkiego z ul. Czołgistów w Lęborku 

Nowy asfalt na ulicy 
Witkowskiej

Na ulicy Granicznej 
wybudowano nową 
przepompownię ścieków
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Inwestycje lęborskich ciepłowników  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. przygotowuje 

się do ostatniego etapu prac w ramach 
projektu pn. „Modernizacja miejskiej sie-
ci ciepłowniczej na lata 2017-2021”, dofi-
nansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. 

Etap ten obejmuje przebudowę pod-
ziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej 
od Kotłowni Rejonowej KR-1 do komo-
ry K-2, wzdłuż ulicy Legionów Polskich. 
Wymieniany odcinek sieci kanałowej na 
preizolowaną ma długość ok. 300 mb, 

o średnicy DN400. Na wykonanie zada-
nia przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć 
kwotę ok 1.500.000 zł brutto.

Przewidywany czas rozpoczęcia prac 
to przełom lipca i sierpnia. Podczas wyko-
nywania robót, mogą wystąpić zakłócenia 
w dostawie energii cieplnej na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej. 

Zakończenie robót planuje się na 
15.10.2021 r.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło także 
prace związane z budową kotła na zręb-
kę drzewną o mocy 5,1 MW. Wyłoniona 

w przetargu firma Energika M. Szamałek, 
Z. Szamałek Sp. jawna  z Zasutowa roz-
poczęła już prace demontażowe. 

Na realizację zadania przedsiębiorstwo 
planuje przeznaczyć kwotę 13.462.955 zł 
brutto. Zadanie jest dofinansowane z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej kwotą w wysokości 
4.607.154 zł brutto. Realizacja inwestycji 
przewidziana jest do końca maja 2023.

W kwietniu br. zakończono prace zwią-
zane z budową sieci i przyłącza do nowo 
powstałego budynku przy ul. Legionów 
Polskich 25. Podłączono obiekty handlo-
we przy ul. Handlowej 19 i 12. 

W trakcie realizacji jest budowa sieci 
ciepłowniczej z przyłączami do budyn-
ków przy ul. Wojska Polskiego 43 i ul. 
Okrzei 15.

MPEC Sp. z o.o. przygotowuje się tak-
że do inwestycji zaplanowanych na okres 
letni, tj. budowy przyłącza do budynku 
mieszkalnego przy ul. Przyzamcze 19 wraz 
z montażem węzła cieplnego, przebudo-
wy przyłącza do budynku Polmozbytu 
przy ul. Krzywoustego 7, budowy przy-
łącza do budynku mieszkalnego przy ul. 
Pionierów 1, montażu węzła cieplnego 
w budynku przy skrzyżowaniu dróg Krzy-
woustego i Obrońców Wybrzeża, mon-
tażu węzła cieplnego w budowanym 
szalecie miejskim.

– budowa i przebudowa dróg gminnych 
wraz z mostem na rzece Łebie”. 

Wymiana wodociągu zakończy wystę-
powanie awarii w tym obszarze.

Zakończony został kolejny etap budo-
wy sieci wodociągowej w ul. Wojska Pol-
skiego, w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1. 
 Nowy wodociąg z PE 280 zasila Os. 
Sportowa i zastąpił stary, żeliwny.

Na ul. Granicznej została wybudowa-
na  nowa przepompownia ścieków. Ob-
sługiwać ona będzie ulice znajdujące się 
w najniżej położonym terenie Osiedla Lę-
bork - Wschód.

MPWiK wykonało też w ostatnim cza-
sie kilkanaście punktów czerpalnych, słu-
żących do podlewania zieleni miejskiej.

Spółka od 20 maja br. udostępnia 
nową wersję Portalu eBOK o przebu-
dowanym interfejsie użytkownika i roz-
szerzonej funkcjonalności. Jednocześnie 
informuje, że nadal prowadzone są prace 
w celu poprawy bezpieczeństwa i funk-
cjonalności poszczególnych modułów.

Budowa sieci przy Okrzei 15 Prace na ulicy Handlowej
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Gmina Miasto Lębork wspólnie z Fun-
dacją ZWIERZ z Bierunia podjęły się 

realizacji Projektu ZWIERZowa Akcja Ka-
stracja! Celem Projektu było zmniejsze-
nie liczby niechcianych zwierząt, poprzez 
upowszechnienie zabiegów sterylizacji 
i kastracji wśród zwierząt posiadających 
właściciela (psy i koty).

Dofinansowanie prowadzone było do 
momentu wyczerpania środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie gminy. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania 
było dopełnienie obowiązku zaszczepie-
nia psa przeciwko wściekliźnie, a tak-
że trwałe oznakowanie zwierzęcia (jeśli 
zwierzę nie było jeszcze oznakowane). 

Akcja ruszyła w czerwcu br. Zaintere-
sowanie było tak duże, że już w czerwcu 
wyczerpała się pula środków przeznaczo-
na na sterylizację/kastrację i znakowanie 

psów właścicielskich. Natomiast właści-
ciele kotów do dnia 7 lipca br.  wyczer-
pali środki przeznaczone na swoich pupili 
w 50 procentach. 

Zabiegi na psach właścicielskich prze-
prowadzał lekarz weterynarii Tomasz 
Wierzbicki, natomiast na kotach - lekarz 
weterynarii Mirosław Frączek. 

W czerwcu poddano sterylizacji bądź 
kastracji 12 psów, a 10 z nich zostało do-
datkowo oznakowanych – numery chi-
pów wprowadzono do ogólnopolskiej 
bazy zwierząt oznakowanych Safe ani-
mal. W ramach akcji wykastrowano 1 ko-
cura i wysterylizowano 2 kotki.  

Koszt zabiegu oraz znakowania psów 
właścicielskich wyniósł w czerwcu 4850 
zł, natomiast zabiegów przeprowadzo-
nych na kotach właścicielskich – 500 zł.

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, 
że od dnia 1 lipca br. nastąpiła zmia-

na rachunku bankowego Gminy Miasto 
Lębork przewidzianego dla dokonywania 
wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym każdy właści-
ciel nieruchomości otrzyma swój indywi-
dualny numer rachunku bankowego dla 
wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać bez uprzednie-
go wezwania, do ostatniego dnia każde-
go miesiąca:

• w punkcie kasowym Urzędu Miej-
skiego w Lęborku (podając indywidu-
alny nr rachunku bankowego)

• przelewem na wskazany indywidual-
ny nr rachunku bankowego.

 
Ponadto przypomina się również, iż:
• wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynika ze 
złożonej deklaracji właściciela nie-
ruchomości

• płatność należy dokonywać do ostat-
niego dnia każdego miesiąca, w któ-
rym powstało zobowiązanie

• zadeklarowaną kwotę opłaty należy 
wpłacać bez uprzedniego wezwania

• każdą zmianę na danej nieruchomo-
ści (np. zmiana ilości osób, sprzedaż 
nieruchomości, zakończenie działal-
ności itp., posiadanie kompostowni-
ka, karta dużej rodziny), która wpływa 
na opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnym, właściciel nieru-
chomości ma obowiązek zgłosić do 

10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmia-
na danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, poprzez złożenie deklaracji. 
Natomiast w przypadku nowej nie-
ruchomości (np. nabycie), należy zło-
żyć nową deklarację w ciągu 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nie-
ruchomości pierwszego mieszkańca.

Duże zainteresowanie akcją sterylizacji  
i kastracji psów i kotów właścicielskich

Konta indywidualne dla wpłat za odpady
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Trwają prace nad przygotowaniem i uchwaleniem planów 
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na tere-
nie miasta Lęborka.

W ostatnim czasie Rada Miejska 
w Lęborku uchwaliła:

- zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic Polnej, Pułaskiego i Cegiel-
nianej w Lęborku w zakresie obejmują-
cym oznaczone tam tereny elementarne 
03.04.PE, 03.05.MW. Opracowanie to 
ma posłużyć określeniu docelowej funkcji 
tego terenu, tj. zabudowy mieszkaniowej  
oraz ustalenie kierunków rekultywacji 
w przypadku dokonania wydobycia udo-
kumentowanych na tym terenie złóż ko-
palin.

 Uchwała ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2021r. 
i zmiana planu weszła w życie.

- zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka w Lę-
borku. Celem zmiany planu jest umożli-
wienie rozbudowy istniejących obiektów 
publicznych o funkcjach socjalno-wycho-
wawczych i opiekuńczych   a także inten-
syfikacja zabudowy mieszkaniowej.

Uchwała oczekuje na publikację 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego;

- zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, 
Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku. 
Celem zmiany planu jest zmiana przezna-
czenia terenów na funkcję zabudowy 
mieszkaniowej (głównie wielorodzinnej) 
oraz intensyfikacja zagospodarowania ist-
niejących terenów zabudowy  mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 Uchwała oczekuje na publikację 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

W trakcie uzgodnień i opiniowania jest 
projekt zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obsza-
ru w rejonie ulic: Kossaka i Nadmorskiej 
w Lęborku. Celem zmiany planu jest roz-
szerzenie funkcji terenu o funkcje usłu-
gowe, w tym oświatowe.

Po uzyskaniu wymaganych opinii 
i uzgodnień, następnym etapem będzie 

wyłożenie projektu zmiany tego planu do 
publicznego wglądu i zebranie ewentual-
nych uwag.

Od 16 lipca do 16 sierpnia 2021 r. 
trwać będzie wyłożenie do publiczne-
go wglądu:

- projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru  w rejonie ulicy Mostnika i rz. 
Łeby w Lęborku. 

Plan zakłada przekształcenie terenu dla 
realizacji zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej w miejscu dotychczas istnieją-
cego zagospodarowania (pozostałości po 
dawnych zakładach obuwniczych „Alka”);

- projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. 
Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplat-
te w Lęborku. Celem zmiany planu jest 
stworzenie warunków dla uzupełnienia 
zabudowy mieszkaniowej, jak również 
zmiany funkcjonalno-przestrzenne (m.in. 
korekta rozwiązań komunikacyjnych).

W trakcie opracowania jest projekt 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Konopackiej, Łasaka i Olim-
pijczyków w Lęborku. 

Wobec istniejącego, dużego popytu na 
tereny pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i braku wystarczającej oferty 
takich terenów w granicach miasta, celem 
zmiany planu jest przeznaczenie części 
w/w terenu pod ten rodzaj zabudowy.  

Przystąpiono również do opracowania 
zmian obowiązującego planu w rejonie: 

- ulic: Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i li-
nii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku,

- ulic: Pionierów i  rzeki Łeby w Lębor-
ku,

- ulic:  Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lę-
borku, 

zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miej-
skiej w sprawie przystąpienia do ich wy-
konania.

Prace planistyczne w mieście
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Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy gra-
ficznej dowodu osobistego powróci 

podpis posiadacza, natomiast w warstwie 
elektronicznej zamieszczane będą odciski 
palców. Nowy dowód będzie bezpiecz-
niejszy i będzie dawał więcej możliwości. 
Jednak od sierpnia br. wniosku o dowód 
nie złożymy już online. Konieczna będzie 
wizyta w urzędzie.

Dowody osobiste wydane przed dniem 
wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 
2021 r.) zachowują ważność na okres, na 
jaki zostały wydane. Nie będzie zatem ko-
nieczności wymiany dotychczas posiada-
nych dokumentów.

Przyczyną zmian jest konieczność do-
stosowania przepisów ustawy z 6 sierp-
nia 2010 r. o dowodach osobistych do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 
2019 r. To rozporządzenie będzie wdra-
żane w celu poprawy zabezpieczeń wy-
dawania dowodów osobistych.

Składanie wniosku o wydanie dowo-
du osobistego:

• osobiście w urzędzie gminy,
• w miejscu pobytu osoby poprzez mo-

bilną stację urzędnika (w wyjątkowych 
przypadkach),

• przez Internet jedynie dla dzieci do 
12 roku życia, od których odciski palców 
nie będą pobierane

Czynność składania wniosku o dowód 
osobisty w urzędzie, wymagać będzie 
dwukrotnego stawienia się obywatela:

• podczas składania wniosku – wyma-
gane będzie złożenie odcisków palców 
i wzoru podpisu,

• podczas odbioru dowodu osobistego 

– wymagana będzie weryfikacja posiada-
cza dowodu osobistego (w tym ponownie 
odcisków palców)

Dotychczasowe funkcje dowodu oso-
bistego pozostaną niezmienione.

E-dowód będzie zawierać, tak jak 
obecnie:

• certyfikat potwierdzania obecności,
• certyfikat identyfikacji i uwierzytel-

nienia (powyżej 13 roku życia),
• certyfikat podpisu osobistego (fakul-

tatywnie),
• przestrzeń na certyfikat kwalifiko-

wany.
• Wszystkie dowody wydane przed 

dniem wejścia w życie projektowanej 

ustawy oraz wydane po dniu wejścia 
w życie ustawy na podstawie przepisów 
dotychczasowych zachowają ważność do 
upływu terminów w nich określonych.

• Wymiana dotychczasowych dowo-
dów osobistych będzie miała charakter 
płynny, zakończy się w 2031 r. Termin 
ważności dowodów osobistych wyda-
nych na podstawie przepisów dotychcza-
sowych nie przekroczy 3 sierpnia 2031 r.

• Złożenie wniosku w postaci elek-
tronicznej będzie możliwe do dnia 26 
lipca 2021 r. Ten czas pozwoli na realiza-
cję dowodów osobistych starego wzoru 
i płynne przejście do realizacji wniosków 
zgodnie z nowymi regulacjami.

Nowe dowody osobiste od sierpnia 2021

Nieruchomości komunalne na sprzedaż

Sukcesywnie zbywane są nieruchomo-
ści komunalne o różnym przeznacze-

niu, zgodnie z planem miejscowym:

 » 1 nieruchomość przeznaczona pod 
budowę stacji transformatorowej 
w trybie bezprzetargowym przy ul. 
Polnej;

 » 1 nieruchomość niezabudowana po-
łożona przy ul. Weterynaryjnej do 
zbycia w przetargu ograniczonego;

 » 1 nieruchomość częściowa zabudo-
wana budynkiem garażowym po-
łożona przy ul. Lipowej do zbycia 
w przetargu nieograniczonym;

 » 3 nieruchomości niezabudowane po-
łożone w rejonie ul. Majkowskiego 
do zbycia w przetargu nieograniczo-
nym;

 » 1 nieruchomość niezabudowana po-
łożona w rejonie ul. Kaszubskiej do 
zbycia w przetargu nieograniczonym;
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Wydawnictwo bezpłatne.

Nieruchomości komunalne na sprzedaż

 » 1 nieruchomość niezabudowa-
na położona w przy ul. Kossaka 
do zbycia w przetargu nieogra-
niczonym;

 » 1 nieruchomość niezabudowana 
położona w rejonie ul. Głowac-
kiego do zbycia w przetargu nie-
ograniczonym;

 » 1 nieruchomość niezabudowa-
na położona w rejonie ul. Gen. 
Maczka do zbycia w przetargu 
nieograniczonym;

 » 1 nieruchomość niezabudowana 
położona w rejonie ul. Staszica 
i ul. P. Skargi do zbycia w prze-
targu nieograniczonym;

 » 1 nieruchomość niezabudowana 
położona przy ul. Stryjewskiego 
celem wniesienia aportem do Lę-
borskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego;

 » 2 nieruchomości niezabudowa-
ne położone przy ul. Mieszka 
I celem wniesienia aportem do 
Lęborskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego;

 » 1 nieruchomość niezabudowa-
na położona przy ul. Mściwoja II 
do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz Wspólnoty Miesz-
kaniowej.

Ogłoszenia o przetargach zawiera-
jących termin i cenę oraz pozostałe 
warunki nabycia nieruchomości za-
mieszczane są w prasie, na stronie 
internetowej UM Lębork www.wy-
bierzlebork.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej UM Lębork oraz na tabli-
cach informacyjnych UM Lębork (par-
ter i I piętro).

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zbywanych nieruchomości moż-
na uzyskać pod nr tel. (59)8637 730, 
(59)8637 748.



Program Lęborskich 
Dni Jakubowych 2021
10:00 - 16:00  Letnia Czytelnia: animacje dla dzieci, teatrzyk kamishibai 
(przy ul. Staromiejskiej w pobliżu  pomnikowej lipy - wstęp wolny)

w godz. 10:00 -16:00  Kiermasz taniej książki 
(Letnia Czytelnia - wstęp wolny) 
w godz. 11:00 -16:00  Seanse w planetarium (Letnia Czytelnia, 
obowiązują wejściówki) oraz prezentacja instrumentów do 
obserwowania nieba (Letnia Czytelnia - wstęp wolny) 

18:00 Nabożeństwo ekumeniczne w Sanktuarium św. Jakuba Ap.

10:00  Konferencja popularno-naukowa „Życie codzienne pielgrzymów 
na szlaku Camino” (Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku) 

10:00  Jakubowy Turniej Siatkówki Plażowej (boiska do siatkówki 
plażowej przy ul. 8 Maja 1) 

10:00 - 18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Grzesiaka „I Anieli Go 
powiedli” (wieża Sanktuarium św. Jakuba Ap.)

11:00 - 14:00 Wystawa drobiu ozdobnego i pokaz wraz z degustacją 
potrawy średniowiecznej z drobiu na Festiwalu Rzemiosł Dawnych ** 
(Sanktuarium św. Jakuba Ap.) 

12:00  Turniej „Koszykarskie Trójki” („Orlik” przy SP 7 przy ul. Skargi 52)

13:00  Festiwal Rzemiosł Dawnych  (Sanktuarium św. Jakuba Ap.)

18:00  Msza św. z kaszubską liturgią słowa w Sanktuarium św. Jakuba Ap.

18:00  Spektakl teatralny dla dzieci „Bajka do zjedzenia” (Zakątek 
Kultury za kinem Fregata przy ul. Gdańskiej 12)

10:00   Uroczysta suma odpustowa w Sanktuarium św. Jakuba Ap. 

Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św. 
przed Sanktuarium św. Jakuba Ap. 

10:00 - 18:00 Wystawa malarstwa Krzysztofa Grzesiaka „I Anieli Go 
powiedli” (wieża Sanktuarium św. Jakuba Ap.) 

11:00 - 14:00  Degustacja potraw z drobiu, porady dietetyczne i zabawy 
dla dzieci, występy artystyczne oraz konkursy dla publiczności 
z nagrodami ** (Plac Pokoju) 

14:00  Spektakl ekologiczny dla dzieci „Śmieciaki ratują świat” 
(Zakątek Kultury za kinem Fregata przy ul. Gdańskiej 12)

15:30 - 18:30 „Muzyka Regionów” - uliczne występy zespołów 
folklorystycznych (plac przed Bankiem Kultury, ul. Staromiejska, 
Plac Pokoju) 

16:00  Przemarsz pielgrzymów konnych i pieszych z Lęborka do 
Runowa  (Sanktuarium św. Jakuba Ap.)

Wirtualny Bieg „Żyj sportowo - beznałogowo” - szczegóły na  
www.csir.lebork.pl 

9:00  Turniej Tenisa Ziemnego „Bezpieczne Wakacje 2021” 
(korty tenisowe przy ul. 8 Maja 1)

10:00  Turniej Piłki Nożnej „Bezpieczne Wakacje 2021” 
(„Orlik” przy SP 7 przy ul. Skargi 52)

15:30 - 18:30  „Muzyka Regionów” - uliczne występy zespołów 
folklorystycznych (plac przed Bankiem Kultury, 
ul. Staromiejska, Pl. Pokoju)        

17:00 Otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Grzesiaka „I Anieli Go 
powiedli” (wieża Sanktuarium św. Jakuba Ap.)

18:30 Występ Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” (Pl. Pokoju) 

21:30 Spacer z duchami Krzyżaków (Wieża Ciśnień w Parku Chrobrego)

CZWARTEK,  22 LIPCA 2021

SOBOTA,  24 LIPCA 2021

NIEDZIELA,  25 LIPCA 2021

PIĄTEK,  23 LIPCA 2021

Organizator - Miasto Lębork | **  Działania finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego


