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Lęborskie
DNI JAKUBOWE 20–22 LIPCA!

W tym roku ważnym elemen-
tem  tego  święta  będzie 

jubileusz  20-lecia  Patronatu  św. 
Jakuba Apostoła  nad  Lęborkiem. 
Dekretem z 22 czerwca 1998 roku 
biskup  diecezji  pelplińskiej,  Jan 
Bernard Szlaga ustanowił św. Ja-
kuba Ap. patronem Lęborka. Uro-
czystości z tym związane odbyły 
się 26  lipca 1998 roku. Miasto zo-
stało oddane pod opiekę Świętego, 
który od stuleci związany był z Lę-
borkiem – jako patron kościoła, od-
bywały się też w Lęborku jarmarki 
jakubowe. Kilka lat temu reaktywo-
wana została Pomorska Droga św. 
Jakuba, na trasie której leży Lębork. 
Postać św. Jakuba jako patrona jest 
ważnym elementem jednoczącym 
całą lęborską społeczność.

Lęborskie  Dni  Jakubowe  to 
święto jedności i manifestacja po-
czucia wspólnoty nas wszystkich, 
to czas zabawy,  relaksu, a  także 

wydarzenia  o  wymiarze  ducho-
wo-religijnym.
Lęborskie Dni Jakubowe zainau-

guruje uroczyste posiedzenie Rady 

Największa i najważniejsza impreza, Święto naszego Miasta - już w najbliższy weekend! 
Wydarzenia Lęborskich Dni Jakubowych jak zawsze przyciągną tłumy lęborczan, jak co 
roku ściągnie do Lęborka także wielu turystów!

aktualności

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy i Turyści

Rozpoczyna się coroczne Święto Miasta – Lęborskie Dni Jakubowe.
W tym roku mija także 20 lat od ustanowienia św. Jakuba Apostoła patronem 
naszego miasta. Postać św. Jakuba Ap. jest ważnym elementem jednoczącym 

całą lęborską społeczność. Lęborskie Dni Jakubowe łączą klimat zabawy  
i pikniku z elementami duchowymi.

Czeka nas wiele ciekawych wydarzeń,  
z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania, zabawy i radości podczas 
Lęborskich Dni Jakubowych.
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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 i z całej Polski. W tym 
roku, już po raz drugi, można zarejestrować się przez internet –  
stronę www.leborskiednijakubowe.pl
W dniu Zlotu, tak jak co roku, będzie można zarejestrować 

się w godz. 9.00-17.00 w Kwaterze Zlotu (Plac Pokoju, obok 
sceny). 
Każdy zarejestrowany Jakub otrzyma upominkowe gadżety 

oraz weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród o godzi-
nie 19.00 na Placu Pokoju.

Uwaga! W związku z wejściem w życie przepisów RODO, 
w tym roku rejestracja odbywać się będzie poprzez samo-
dzielne wypełnianie karty zgłoszenia otrzymanej w Kwaterze 
Zlotu. Uczestnictwo osoby małoletniej poniżej 16 roku życia 
wymaga potwierdzenia na formularzu zgłoszeniowym przez 
rodzica lub opiekuna prawnego.

XII Międzynarodowy Zlot 
Jakubów - zapraszamy 
wszystkich Jakubów 
21 lipca!

aktualności

Miejskiej w piątek 20 lipca, podczas któ-
rego wręczone zostanie Wyróżnienie Ho-
norowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew”, 
które  w  tym  roku  przyznane  zostało  
Ks. Dziekanowi Henrykowi Krenczkow-
skiemu. 
 Jarmarkową atmosferę  tworzą  kier-

masze  wyrobów  ludowych  i  regional-
nych,  uliczne  przedstawienia,  turniej 
w „Kaszubską Baśkę”, konkursy dla du-
żych i małych, festyn franciszkański dla 
dzieci, wystawa w wieży Sanktuarium św. 
Jakuba, plener malarski i inne wydarzenia. 
Będzie dużo tańców i muzyki, m.in. wy-

stępy zespołów lokalnych i regionalnych 
oraz z zaprzyjaźnionych miast i państw - 
w tym roku w ramach Międzynarodowych 

Spotkań z Folklorem „Muzyka Regionów” 
zobaczymy aż 11 zespołów z Polski, Litwy, 
Węgier, Macedonii, Rumunii.
Członkowie Bractwa Rycerskiego zmie-

nią się w Krzyżaków i jak co roku popro-
wadzą chętnych zaułkami starego grodu, 
snując ciekawe opowieści.
Na scenie wystąpią uznane gwiazdy: 

w sobotę – Wilki, a w niedzielę Grzegorz 
Hyży. 
Jak zawsze „ożyje” ulica Staromiejska – 

stoiska, występy, spektakle teatralne dla 
najmłodszych, wystawy sprawią, że bę-
dzie kolorowo, gwarno i wesoło. 
Po raz 12. na Placu Pokoju spotkają się 

w sobotę 21 lipca Jakubowie, uczestniczą-
cy w Międzynarodowym Zlocie Jakubów. 

Tego samego dnia odbędzie się 18. Bieg 
Uliczny św. Jakuba ulicami miasta, które-
go trasa w tym roku została  lekko zmo-
dyfikowana.
 W programie Święta Miasta nie zabrak-

nie wydarzeń religijnych  i duchowych: 
uroczystości związanych z 20-leciem pa-
trona Miasta św. Jakuba Ap., uroczystej 
sumy odpustowej, nabożeństwa ekume-
nicznego,  odbędzie  się  coroczna  piel-
grzymka rowerowa do Łeby „Od Jakuba 
do Jakuba” i święcenie pojazdów.

Serdecznie zapraszamy do świętowa-
nia i zabawy. Zapraszamy na tegoroczne 
Lęborskie Dni Jakubowe!
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OŻYWIONA
STAROMIEJSKA 2018 20-22 lipca

Już po raz jedenasty Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata”, w ramach Lęborskich 

Dni Jakubowych, zaprasza na działania 
pod  hasłem  „Ożywiona  Staromiejska”. 
Projekt obejmuje trzy dni wydarzeń na 
lęborskim deptaku z zabawami dla dzie-
ci, koncertami zespołów ludowych i  in-
nymi atrakcjami dla wszystkich, którzy 
w trakcie tych dni będą spacerowali Sta-
romiejską.

Zgodnie z tradycją, na ul. Staromiejskiej 
zaprezentowane zostaną uliczne przed-
stawienia teatralne dla dzieci:

•  spektakl  „O Pchle, co manier nie 
miała” w wykonaniu Teatru TAK - 21 
lipca, sobota, godzina 12.00  (okoli-
ce skrzyżowania ulicy Staromiejskiej 
i  Targowej,  wstęp wolny).  Jest  to 
spektakl inspirowany tekstem „Pchła 
Szachrajka” Jana Brzechwy.

•  spektakl  „Bajka do zjedzenia” 
w wykonaniu Teatru TAK  - 22 lip-
ca, niedziela, godzina 15.30  (okoli-
ce skrzyżowania ulicy Staromiejskiej 
i Targowej, wstęp wolny). „Bajka do 
zjedzenia”  to  smaczna  opowieść 
o tym co warto jeść, a czego się wy-
strzegać. Pod szatą dowcipnej fabuły 
ukryto wiele ważnych zasad dotyczą-
cych prawidłowego żywienia.

Atrakcje w ramach „Ożywionej Staro-
miejskiej”:

• stoisko z malowaniem twarzy 
• 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

• koncerty Trębaczy

aktualności

Utrudnienia w ruchu podczas 
Lęborskich Dni Jakubowych
W dniach 20-22 lipca 2018r. /piątek, sobota, niedziela/ na Placu Pokoju w Lę-

borku odbędzie się impreza masowa pn. „Lęborskie Dni Jakubowe”.

 W związku z tym na czas trwania imprezy część ulic w pobliżu Pl. Pokoju będzie 
wyłączona z ruchu tj.: część ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. Wyszyńskie-
go, ul. Armii Krajowej.

Objazd do Placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, Dłu-
gosza i Waryńskiego.

Organizatorzy proszą o nieparkowanie samochodów na parkingu przy Pl. Pokoju 
od dnia 19 lipca 2018r. od godz. 18.00.

Ponadto, w dniu 21 lipca 2018r. /sobota/ w godz. 16.00 – 17.30, w związku z od-
bywającym się XVIII Biegiem Ulicznym św. Jakuba, zostaną częściowo lub w całości 
wyłączone z ruchu następujące ulice: 1 Maja, al. Wolności, Staromiejska, Pl. Pokoju, 
Armii Krajowej, Mireckiego, Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska Polskiego, Okrzei. 

Za utrudnienia w ruchu organizatorzy serdecznie przepraszają.
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Festiwal XII Międzynarodowe Spotkania  
z Folklorem „Muzyka Regionów”

Nocna wędrówka z duchami Krzyżaków wzdłuż  lę-
borskich obwarowań przy blasku pochodni to propo-
zycja dla dużych i małych na piątkowy wieczór 20 lipca. 
Uczestników spaceru czekają ciekawe opowieści o daw-
nych dziejach, przeszłości miasta  i  jego historycznych 
budowlach. Spacer zacznie się o godz. 21.45 przy Sank-
tuarium św. Jakuba Ap. Lęborskie Bractwo Rycerskie 
serdecznie zaprasza.

Spacer z duchami 
Krzyżaków

„Muzyka Regionów” co roku gromadzi 
sporą publiczność, ma wielu sym-

patyków i stanowi atrakcję dla lęborczan 
i turystów.  Impreza  jest znakomitą oka-
zją do poznawania ciągle żywej kultury 
ludowej różnych regionów Polski i Euro-
py. Daje możliwość promowania folkloru 
naszego regionu, wymiany doświadczeń 
oraz nawiązywania współpracy i przyjaźni 
między zespołami.
Na lęborskiej scenie koncertowały ze-

społy z różnych regionów Polski (Żywca, 
Kurpi, Wielkopolski, Małopolski, Podlasia 
i Podhala) oraz z krajów będących człon-
kami UE, jak i spoza UE (Belgii, Białorusi, 
Czarnogóry, Czech, Macedonii, Niemiec, 
Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier). 
Rodzimy  folklor prezentowały  zespoły 
z różnych stron Kaszub, w tym oczywi-
ście zespoły z Lęborka.
W tym roku, podczas XII edycji Festi-

walu, zaprezentuje się 11 zespołów:

Koncert w piątek 20.07.2018, godz. 
15.00 - 18.30

• ZPiT ZIEMIA LĘBORSKA 
• Ukraiński Zespół SWITANOK 
 z Lęborka
• Kaszubski Zespół Regionalny 
 LEVINO z Lęborka
• Zespół LAKŠTINGELĖ - Litwa 
• Zespół MEZÖSZILAS - Węgry 
• Zespół Regionalny FRANTÓWKA
 z Lęborka

• Zespół ROCZITKÒWÉ JAGÒDË 
z Rokit

• Zespół TONCIUS - Litwa 
• Zespół ZERNYEALJI NÉPTÁNCE-

GYÜTTES - Rumunia 
• Folklore  Studio ETNOS  - Mace-

donia
• Kapela „DoOporÓ” ZPiT 
       SOKOLANIE z Podkarpacia

Finał Festiwalu - niedziela 22.07.2018, 
godz. 15.00 - 17.30 

• ZPiT ZIEMIA LĘBORSKA 
• Ukraiński Zespół SWITANOK 
• Kaszubski Zespół Regionalny 
       LEVINO 
• Zespół LAKŠTINGELĖ - Litwa 
• Zespół MEZÖSZILAS - Węgry 
• Zespół Regionalny FRANTÓWKA

• Zespół TONCIUS - Litwa 
• Zespół ZERNYEALJI NÉPTÁNCE-

GYÜTTES - Rumunia 
• Folklore Studio ETNOS  - Mace-

donia 
• Kapela  „DoOporÓ” ZPiT SOKO-

LANIE

II cz. godz. 17.30 - 18.00 - Koncert 
z dedykacją pt. „Od Moniuszki do Ver-
diego” w wykonaniu Jacka Szponarskie-
go

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.

aktualności
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Wystawa w wieży „Świątynia sztuki. 
Zabytki kościoła św. Jakuba”

Najstarszy kościół w Lęborku – 
Sanktuarium p.w. św. Jakuba 

Apostoła, skrywa wspaniałe dzieła 

z zakresu historii sztuki, które zo-
staną wyeksponowane na wysta-
wie.
Przychodząc do kościoła, zata-

piając się w duchowej atmosferze 
fary,  często  nie mamy  okazji  za-
stanowić się nad otaczającym nas 
pięknem sztuki sakralnej. 
Temu  właśnie  ma  służyć  eks-

pozycja,  która  ukaże najpiękniej-
sze aspekty wyposażenia kościoła. 
Zaprezentowane  będą  wybrane 
zabytki  ruchome  kościoła  bądź 
przedmioty należące do osób z nim 
związanych. 
Będzie  można  zobaczyć  m.in. 

późnogotyckie lichtarze czy pocho-
dzącą z XVIII wieku biblię w prze-
kładzie Lutra, niedostępną na co 

dzień dla  ludzkiego oka. Ponadto 
wystawa  zaprezentuje  artefakty 
odnalezione w trakcie prac arche-
ologicznych  prowadzonych  przy 
kościele w latach 2000-2001. 
Całość  zostanie  wzbogacona 

planszami przybliżającymi zagad-
nienia związane z historią sztuki sa-
kralnej na przykładzie wybranych 
zabytków, w tym ołtarza głównego, 
ołtarzy bocznych,  tabernakulum, 
ambony, chrzcielnicy czy prospek-
tu organowego.

Wystawę będzie można oglą-
dać do niedzieli 22 lipca.

W ramach Lęborskich Dni Jakubowych Muzeum w Lęborku przygotowuje wystawę cza-
sową pt. „Świątynia sztuki. Zabytki kościoła św. Jakuba”, która zostanie otwarta 20 lipca 
2018 o godzinie 17.15 w wieży Sanktuarium pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. 

Weź udział w XVIII Biegu Ulicznym
ŚW. JAKUBA!
Już 21 lipca br. odbędzie się XVIII Bieg 
Uliczny  św. Jakuba Ap. Zapraszamy 

wszystkich  sympatyków  biegania  do 
udziału. 
Bieg zostanie przeprowadzony ulicami 

Lęborka na dystansie 10 km. Trasa biegu 
jest atestowana. W tym roku trasa bie-
gu jest lekko zmodyfikowana, ma 3 pętle 
po 2,67862 km plus dobieg od startu do 
mety 1,96414 km. 
 Start znajduje się przy ul. Armii Kra-

jowej, przed skrzyżowaniem z ul. Czołgi-
stów, dalej trasa biegu będzie przebiegała 
ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów 
Polskich, Słowackiego, Wojska Polskiego, 
Okrzei, 1 Maja, prosto przecina al. Wol-
ności  i wbiega na ul. Staromiejską, Plac 
Pokoju oraz Armii Krajowej.

Z uwagi, że jest to nowa trasa, zawod-
nik, który zwycięży w tegorocznym biegu 
i ustanowi nowy rekord trasy, otrzyma 
dodatkowo 500 zł.
Start  honorowy  o  godz.  15.45  –  na  

Pl. Pokoju,  start ostry o godz.  16.00 –  
ul. Armii Krajowej – przy skrzyżowaniu 
z ul. Czołgistów, 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 

aktualności
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zgłoszeniowego dostępnego na stronie  
www.csir.lebork.pl oraz www.marato-
nypolskie.pl
Zapisy osobiste, odbiór pakietów star-

towych oraz chipów wyłącznie w dniu 21 
lipca 2018 r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze 
Zawodów, w sali gimnastycznej Specjal-
nego 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 - tylko do dnia 17 lipca 
2018 do godz. 23.59. Po tym terminie nie 
ma możliwości dokonania opłaty wpiso-
wego na rachunek bankowy Organizatora.
2) 50 zł – w przypadku wpisowego, 

które zostanie wpłacone przez uczestni-
ka biegu osobiście w dniu 21 lipca 2018 
w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego 

są zwolnieni z opłaty wpisowego!

Zgodnie z harmonogramem prowadzo-
ne są prace budowlane na tzw. Wieży 

Ciśnień w Parku Chrobrego. Zakres prze-
budowy obiektu to m.in. budowa platfor-
my widokowej wraz z windą i efektowną 
przeszkoloną klatką schodową oraz bu-
dowa widocznych już teraz, nowych po-
mieszczeń ekspozycyjnych. 
Obiekt  przebudowuje  wyłonio-

na  w  drodze  przetargu  firma  Usługi 

Budowlane Andrzej Rulis z Jelonko w gm. 
Sierakowice. Koszt tej dużej inwestycji to 
8.799.420 zł, a planowany termin zakoń-
czenia prac - koniec marca 2019 r. 
Przebudowa  budowli  na  wzgórzu 

w  Parku  Chrobrego  jest  elementem 
szerszego projektu pn. „Skarby Lęborka 
– ukazanie dziedzictwa kulturowego mia-
sta przez odratowanie  i wyeksponowa-
nie elementów zabytkowego centrum”. 

Łączna  wartość  projektu  to  ponad  
13 mln złotych, w tym 7 mln 361 tys. zł 
dofinansowania, czyli 60% kosztów kwa-
lifikowanych, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. 
W  ramach  innych  działań  projektu 

„Skarby Lęborka…” wykonano już remont 
jezdni  i  chodników ulicy Waryńskiego, 
a obecnie trwa budowa nowego mostu 
na Kanale Młyńskim. 
Wybrani są  już także wykonawcy re-

montów wież  zabytkowych  kościołów 
- pw. św. Jakuba Ap.  i pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, w których 
mają powstać punkty widokowe. 
W  tym  i  przyszłym  roku  wyremon-

towane  zostaną  także  kolejne  ulice: 
Młynarska, Długosza  i Armii  Krajowej  
(z fragmentami przyległych ulic: Chodu-
kiewicza, Przyzamcze, Plac Pokoju) oraz 
fragment murów obronnych przy ul. Przy-
murnej. Zagospodarowany zostanie także 
skwer między ul. Przymurną a rzeką Łebą.

Nowa atrakcja turystyczna coraz bliżej
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W dniach 15-17 czerwca przedstawi-
ciele Lęborka uczestniczyli w spo-

tkaniu miast partnerskich w Manom we 
Francji. Podczas uroczystości burmistrzo-
wie/delegaci z kręgu miast partnerskich 
Lębork, Lauenburg, Dudelange i Manom 
podpisali po raz kolejny umowę partner-
ską. 
Jej wznowienie wynika z przypadające-

go w 2018 roku jubileuszu 60-lecia part-
nerstwa miast. Lębork przystąpił do kręgu 
miast partnerskich Lauenburg, Dudelan-
ge, Manom w dniu 29 września 2001 r., 

a umowę partnerską podpisali w Lęborku 
ówcześni burmistrzowie tych miast.
W  swoim  przemówieniu  Alicja  Za-

jączkowska, która była sygnatariuszem 
umowy ze strony Lęborka, mówiła o war-
tościach płynących z partnerstwa. „Kiedy 
patrzymy z naszej perspektywy – 17 lat, 
jakie minęły od chwili, gdy pod dokumen-
tem o partnerstwie złożyli swoje podpisy 
burmistrzowie czterech miast, możemy 
ze spokojem stwierdzić, że mimo odle-
głości,  jaka nas dzieli, mimo różnic kul-
turowych, mimo barier  językowych, ta 

współpraca zmierza w dobrym kierunku. 
Chcielibyśmy wzbogacić naszą współpra-
cę o kontakty pomiędzy szkołami, druży-
nami sportowymi, pomyśleć o emerytach 
i  środowiskach kulturalnych. My  jeste-
śmy jedynie inicjatorami, jednak prawdzi-
wa europejska więź buduje się poprzez 
mieszkańców naszych miast. W ten spo-
sób łamią się stereotypy i nawiązują oso-
biste przyjaźnie.”

W wyznaczonym terminie do Urzędu 
Miejskiego w Lęborku wpłynęły 42 

wnioski. Dwa projekty nie spełniły wymo-
gów formalnych, w związku z tym zostały 
pozostawione bez  dalszego  rozpatrze-
nia. W trakcie weryfikacji merytorycznej 
dwa projekty nie uzyskały pozytywnej 
opinii, a w wyniku  indywidualnych spo-
tkań z wnioskodawcami 4 projekty zosta-
ły połączone. 

Ostatecznie do głosowania dopusz-
czono 36 projektów w następujących 
kategoriach:
• projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 

10.000 zł) – 14 projektów
• mały projekt – zadanie inwestycyjne 

(do 40.000 zł) – 9 projektów

• duży projekt – zadanie inwestycyjne 
(do 200.000 zł) – 13 projektów
Wszystkie projekty znajdują się na stro-

nie www.lebork.pl  lub www.lebork.bu-
dzet-obywatelski.org.

Harmonogram konsultacji Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok:
• do 20 sierpnia 2018 r. – składanie od-

wołań od decyzji Zespołu Weryfikacyjne-
go do Komisji Odwoławczej

• do 5 września 2018 r. – rozpatrywanie 
złożonych odwołań przez Komisję Od-
woławczą
• do 10 września 2018 r. – losowanie 

kolejności projektów na listach 
• do 15 września 2018 r. – publikacja li-

sty projektów poddanych pod głosowanie
• od 1-14 października 2018 r. – głoso-

wanie mieszkańców na projekty
• do 20 października 2018 r. ogłoszenie 

listy projektów do realizacji.

60-lecie partnerstwa miast

Projekty złożone do Budżetu  
Obywatelskiego na 2019 rok po weryfikacji

aktualności

Manom - podpisanie 
umowy partnerskiej 
na 60-lecie
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Miejska Biblioteka Publiczna ogłosi-
ła kolejną edycję - XXXIII Ogólno-

polski Konkurs Literacki im. Mieczysława 
Stryjewskiego.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą 

w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrze-
szeni i nie zrzeszeni w organizacjach twór-
czych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 
poezję i prozę.
 Tematyka  utworów  nie  jest  ograni-

czona,  jednak organizatorom zależy na 
uwzględnieniu  tematyki  regionalnej. 
Przewidziana  jest też kategoria specjal-
na - utworów nadesłanych przez miesz-
kańców powiatu lęborskiego, które należy 
na kopercie oznaczyć literą „L”

Termin  nadsyłania  prac  na  adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii 
Krajowej  16,  84-300  Lębork,  upływa  
30 września 2018.
Organizatorzy  przewidują  nagrodę 

główną Grand Prix Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz trzy nagrody w ka-
tegorii poezji  i trzy nagrody w kategorii 
prozy.

Ponadto przewidziane są nagrody 
specjalne:
• Burmistrza Lęborka – nagroda pu-

bliczności
•  nagroda  im.  Józefa  Majkowskie-

go  przyznawana  przez  Katolickie 

Stowarzyszenie  Civitas  Christiana  za 
utwór ukazujący godność człowieka i ży-
cia
• Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego za utwór w języku 
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej 
– poezja
• Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego za utwór w języku 
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej 
– proza. Rozstrzygnięcie konkursu  i uro-
czystość wręczenia nagród odbędzie się  
23 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Lę-
borskim Centrum Kultury „Fregata”.

W okresie wakacji Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku organizuje 

cykl imprez sportowych pod patronatem 
Burmistrza Miasta pn. „Bezpieczne Wa-
kacje 2018”.

CSiR zaprasza młodzież do udziału w:

Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej 
drużyn 6-osobowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Miejsce: 
dwa  boiska  ze  sztuczną  nawierzchnią 
Gimnazjum Nr 2, ul. P. Skargi 52. 

Termin:  I  tura odbyła  się 9–12  lipca 
2018; ewentualnie w sierpnia br. – II tura. 
Kategorie wiekowe:  
• szkoły podstawowe kl. I–III
• szkoły podstawowe kl. IV–VII
• gimnazja

Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Pla-
żowej, miejsce:  kompleks Rekreacyjny 
CSiR przy ul. 8 Maja 1. 

Terminy: 
- 20 lipca 2018r. – godz. 10.00
- 21 lipca 2018r. – godz. 10.00
- 1 września 2018r. – godz. 10.00
Kategorie wiekowe:  

• Kategorie młodzieżowe dziewcząt 
i chłopców 
• kategoria „open” – tylko 21 lipca 2018r.
Zapisy do turnieju przyjmowane będą 

w dniu rozgrywania zawodów na 15 mi-
nut przed ich rozpoczęciem.

Wakacyjnym Turnieju „Koszykarskie 
Trójki”, miejsce: boisko do koszykówki ze 
sztuczną nawierzchnią Gimnazjum nr 2 
w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52. 

Termin: 4 sierpnia 2018r. godz. 11.00 
Kategorie wiekowe:  
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• „open”

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

Wakacyjnym Turnieju Tenisa Ziem-
nego, miejsce: korty tenisowe na Kom-
pleksie Rekreacyjnym Centrum Sportu 
i Rekreacji w Lęborku w przy ul. 8 Maja 1. 

Terminy: 
- 25 lipca 2018r. – godz. 9.00
- 29 sierpnia 2018r. – godz. 9.00
Kategorie wiekowe:  
• do 13 lat chłopców
• powyżej 13 lat chłopców
• „open” dziewcząt
Zapisy do turnieju przyjmowane będą 

na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.

XXXIII edycja Ogólnopolskiego  
Konkursu Literackiego  
im. M. Stryjewskiego

Bezpieczne Wakacje  
na sportowo

aktualności
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W sierpniu w Muzeum prezentowana będzie archeologicz-
na wystawa czasowa pt. „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wę-
drówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Kanwą wystawy są 
wydarzenia z dziejów Europy, wstrząsające cywilizacją późnego 
antyku, między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, 
w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. 
Wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, 

wzbogacony o kilka znalezisk z obszarów nadczarnomorskich 
i z terenu Francji,  jest prezentowany na wspólnej wystawie, 
przygotowanej ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to 
głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawie-
rających wyposażenie elitarne. 
Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Naro-

dowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy 
z jedenastoma muzeami, w tym z Muzeum w Lęborku. Kura-
torem wystawy jest dr Bartłomiej Rogalski. Jest ona również 
pokłosiem projektu „Maestro” finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wi-
słą (http://www.mpov.uw.edu.pl), realizowanego w ostatnich 
latach na Uniwersytecie Warszawskim przez grono polskich ba-
daczy we współpracy z kolegami z innych krajów europejskich. 
Wystawa prezentowana jest w dwunastu muzeach w Polsce 
od października 2017 do marca 2020 roku. Ekspozycję będzie 
można oglądać w Muzeum w Lęborku w Galerii „Strome Scho-
dy” do połowy października br. 

Projekt współorganizowany przez:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Mu-

zeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olszty-
nie, Muzeum w Lęborku (13.08.2018 – poł. 10.2018), Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Zamojskie w Zamościu, 
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubel-
skim, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Archeolo-
giczne w Krakowie, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum 
Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Muzeum
zaprasza

„Światło. Cień. Rysunki”. 
Premiera książki

19 lipca br. startuje pierwsza w Lęborku gra terenowa na 
urządzenia mobilne, która odkrywa przed uczestnikami nie-
znane miejsca, fakty i historie związane z naszym miastem. 
Będzie można dowiedzieć się, gdzie odkryto największy 

skarb czy  jakie królowe odwiedziły Lębork, gdzie był Ła-
będzi Staw czy Góra Szubieniczna. Materiały informacyjne 
i ikonograficzne połączone są, jak w każdej grze terenowej, 
z zagadkami, rebusami i zadaniami do wykonania, za które 
uczestnicy otrzymują srebrne szelągi.
Zagrać  i poznawać nieznane miejsca można w każdej 

chwili, wystarczy pobrać na smartfona,  tablet  lub  inne 
urządzenie mobilne darmową aplikację Action Track, wy-
brać z listy Bibliotekę Lębork i ściągnąć grę o nazwie „(Nie)
Kryminalne zagadki Lęborka” (Hasło do gry: Zagadka). Na 
start uczestnika pokieruje aplikacja, a potem już tylko do-
bra zabawa.
Oficjalna inauguracja gry odbędzie się 19 lipca o godz. 

11.00. Na zwycięzcę czeka nagroda. Zapraszamy.

W tym miesiącu ukazał się 
wydany przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną album z pra-
cami  lęborskiego rysownika, 
Bronisława Lisa. Rysunki pre-
zentowane  na wielu werni-
sażach, m.in. w Gdańsku czy 
Sopocie  – wyselekcjonowa-
ne z ponad tysiąca stworzo-
nych przez autora, opatrzone 
podpisami w języku polskim, 
angielskim i niemieckim, do-
czekały się twardej oprawy. 
Architektura regionu (głównie sprzed lat), motywy ma-

rynistyczne, portrety - rysowane ołówkiem, z niezwykłym 
odwzorowaniem szczegółu i przy użyciu charakterystycz-
nej gry światła i cienia. Tematyka sprawia, że książka jest 
ciekawa nie tylko dla miłośników rysunku, ale też dla zain-
teresowanych historią Lęborka, Gdańska i nie tylko. 
Album „Światło. Cień. Rysunki” będzie można nabyć 

u autora, a także w Bibliotece Miejskiej. Oficjalna premie-
ra książki planowana jest jesienią tego roku.

Wystawa czasowa „Barbarzyńskie tsunami.  
Okres Wędrówek Ludów  
w dorzeczu Odry i Wisły”

aktualności
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Dla Seniora
lipiec 2018

Szanowni Seniorki i Seniorzy

W wielkanocnym numerze Biuletynu zamieszczona została wkładka 
„Dla Seniora” z różnymi informacjami przydatnymi dla osób star-

szych. W tym numerze ciąg dalszy praktycznych informacji dla Seniorów, 
przygotowanych przez Gminną Radę Seniorów w Lęborku.

Ogólnopolska Karta Seniora

Zapraszamy mieszkańców Lęborka, 
którzy ukończyli 60 lat do przy-

stąpienia do Programu „Ogólnopolska 
Karta Seniora”. Organizatorem Pro-
gramu ,,Ogólnopolska Karta Seniora” 
jest Stowarzyszenie MANKO, wydaw-
ca magazynu „Głos Seniora” z siedzi-
bą w Krakowie (ul. Siarczki 16).

Partnerem programu jest Gmina 
Miasto Lębork.

Program ,,Ogólnopolska Karta Se-
niora” jest programem przeznaczo-
nym dla seniorów zamieszkałych na 
terenie całej Polski, w tym dla miesz-
kańców Miasta Lębork, którzy dzię-
ki posiadaniu karty, mogą skorzystać 
z promocji przygotowanych przez Sto-
warzyszenia MANKO oraz partnerów 
Programu. Przystąpienie do Progra-
mu jest bezpłatne. Podczas realizacji 
Programu od uczestników nie będzie 
pobierane żadne wynagrodzenie.

Warunkiem udziału w Programie 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora” jest 
wypełnienie zgłoszenia. Formularz 
zgłoszeniowy dostępny jest w Refera-
cie Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Lęborku (pok. C1) oraz do 
bezpośredniego wydruku.

Na stronie internetowej http://glos-
seniora.pl/ znajdziecie Państwo rów-
nież informacje o wszystkich ulgach 
oferowanych przez partnerów uczest-
niczących w Programie.

Karta Seniora uprawnia do różnego 
rodzaju zniżek, takich jak m.in.: pobyt 
w ośrodku rehabilitacyjnym, udział 
w turnusie rehabilitacyjnym, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, przejazd 
PKP, seanse kinowe, przedstawienia 
teatralne, usługi gastronomiczne itp. 
(w zależności od ulg zaproponowa-
nych przez firmy i instytucje przystę-
pujące do Programu).

wyrwiji zachowaj

Ustawy o problemach 
osób starszych

• Ustawa z dnia 11 września 2015 
roku o osobach starszych, w art. 2 
zobowiązuje „organy administracji 
publicznej, państwowe jednostki or-
ganizacyjne oraz inne organizacje 
zaangażowane w kształtowanie sy-
tuacji osób starszych” do coroczne-
go „monitorowania i przedstawiania 
(Sejmowi i Senatowi) informacji o sy-
tuacji osób starszych” w Polsce. Mo-
nitoring ten obejmuje między innymi: 

„sytuację demograficzną, sytuację do-
chodową, warunki mieszkaniowe, ak-
tywność zawodową oraz realizację 
polityki senioralnej”. Według tej usta-
wy osoby starsze to te, które skoń-
czyły 60 rok życia. Ustawa ta weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 
Tak więc: do grona Seniorów w Lę-
borku zaliczane są osoby które ukoń-
czyły 60 rok życia i zamieszkują na 
terenie naszego miasta.

• Ustawą z dnia 11 października 
2013 roku o  zmianie ustawy o  sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2013r 
poz.1318) ustawodawca wprowadził 
możliwość tworzenia w gminach tzw. 
gminnych rad seniorów. Przedmioto-
wa nowelizacja unormowała dotych-
czas nie sankcjonowaną prawnie 
możliwość tworzenia w samorządach 
gminnych rad seniorów i tym samym 
stworzyła jasne podstawy prawne 
umożliwiające praktyczne popula-
ryzowanie idei przedstawicielstwa 
osób starszych przy organach samo-
rządu terytorialnego. 

W Lęborku taka Rada została po-
wołana na pisemną prośbę Zarzą-
du Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów Lęborku (uchwała Rady 
Miejskiej z dnia 18.12.2015r).



Komu przysługuje prawo do umieszczenia 
w domu pomocy społecznej?

Usługi opiekuńcze i nie tylko 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 
marca 2004 r o pomocy społecznej

Art.54.1.
Osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności niemogącej sa-
modzielnie funkcjonować w życiu co-
dziennym, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do 
umieszczenia w Domu Pomocy Spo-
łecznej.

Osoba wymagająca wzmożonej 
opieki medycznej kierowana jest na 
podstawie art.33a ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej ze środków publicznych 
do zakładu opiekuńczo-leczniczego 
lub pielęgnacyjno -opiekuńczego.

Art.60.1.
Pobyt w domu pomocy społecznej 

jest odpłatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca z zastrzeżeniem ust.3). 
W  regionalnym domu pomocy spo-
łecznej średni miesięczny koszt utrzy-
mania mieszkańca ustala marszałek 
województwa.

DOFINANSOWANIE DO 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, 
ORTOPEDYCZNEGO I ŚRODKÓW 
POMOCNICZYCH

Wiele osób w wyniku wypadku czy 
choroby musi zaopatrzyć się w sprzęt 
ortopedyczny lub w  środki pomoc-
nicze. Są to aparaty ortopedyczne, 
gorsety, protezy kończyn, obuwie 
ortopedyczne, kule, laski, wózki in-
walidzkie, materace przeciw odleży-
nowe, pasy przepuklinowe, aparaty 
słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, 
inhalatory, okulary, pieluchomajtki.

Każdej ubezpieczonej osobie przy-
sługuje w.w. zaopatrzenie z  NFZ, 

bezpłatnie albo z  dopłatą. Dopłatę 
można również uzyskać ze środków 
PFRON w Powiatowych Centrach Po-
mocy Rodzinie.

JAK UZYSKAĆ 
REFUNDACJĘ Z NFZ?

Aby uzyskać refundację z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na zakup 
sprzętu lub środka pomocniczego 
należy:

- uzyskać zlecenie zaopatrzenia od 
uprawnionego do tego lekarza

- pieluchomajtki
- cewniki Foleya   lekarz rodzinny
- sprzęt stomijny
- wózki inwalidzkie

UWAGA - jeżeli cena sprzętu prze-
kracza limit, do jakiego NFZ refun-
duje zakup, kupujący musi pokryć 
różnicę z własnych środków.

Osobie samotnej, która z powodu 
wieku, choroby lub innych przy-

czyn wymaga pomocy innych osób, 
a  jest jej pozbawiona, przysługuje 
pomoc w formie usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuń-
czych. 

Usługi opiekuńcze lub specjali-
styczne usługi opiekuńcze mogą być 
przyznane również osobie, która wy-
maga pomocy innych osób, ale rodzina, 
a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić.

 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zale-
coną przez lekarza pielęgnację oraz, 
w  miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.

 
Specjalistyczne usługi opiekuń-

cze są to usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających 
z  rodzaju schorzenia lub niepełno-
sprawności, świadczone przez osoby 
ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.

 
Ośrodek pomocy społecznej, przy-

znając usługi opiekuńcze, ustala ich 
zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w  drodze 
uchwały, szczegółowe warunki przy-
znawania i  odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z  wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowe warunki częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania.

O aktualne stawki zawsze należy 
dopytać się w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej



Dodatek  
pielęgnacyjny

Przyznawany jest osobie, która została uznana za cał-
kowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej eg-

zystencji albo ukończyła 75 lat życia - na podstawie art. 
75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 748).

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek za-
interesowanego, na podstawie orzeczenia lekarza orzecz-
nika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą 
niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielę-
gnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. 

Kwotę dodatku pielęgnacyjnego podwyższa się przy 
zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od 
miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Od 1.03.2018r. wysokość dodatku wynosi:
• dodatek pielęgnacyjny i  za tajne nauczanie 215,84 zł
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego cał-

kowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 
323,76 zł.

Godziny obsługi klientów
PONIEDZIAŁEK - 8.00–18.00
WT–PT- 8.00-15.00

Godziny urzędowania
PON–PT- 8.00-15.00

Przyjmowanie skarg i wniosków u kierownika 
inspektoratu codziennie w godzinach urzędowania.

KONTAKT DO ZUS:

ZUS Inspektorat w Lęborku (podlega pod: ZUS Oddział 
w Słupsku)

ADRES TELEFONY ZASIĘG TERYTO-
RIALNY

84-300 Lębork
ul. B. Krzywo-
ustego 15

Kierownik In-
spektoratu:
Halina Orlikow-
ska

Zapraszamy do 
kontaktu z ZUS 
za pośrednic-
twem COT:
(22) 560 16 00*

* koszt połączenia 
wg umowy klien-
ta z operatorem 
telekomunikacyj-
nym 

Miasto: Lębork, 
Łeba

Gminy: Cewice, 
Nowa Wieś Lę-
borska, Wicko

Pudełko życia - na wszelki wypadek. 
Zwykłe pudełko może uratować życie
Lęborskie Stowarzyszenie na 102 

już w 2015 roku rozpoczęło dzia-
łania związane z upowszechnieniem 
tzw. pudełka życia.

Pudełko życia to akcja mająca na 
celu ułatwienie niesienia skutecznej 
pomocy w stanach zagrożenia życia 
lub zdrowia, głównie w sytuacji, kie-
dy ratownicy medyczni, lekarze, stra-
żacy czy pracownicy ośrodka pomocy 
społecznej muszą szybko reagować, 
a brak kontaktu z osobą będącą np. 
po wylewie, udarze i mającą kłopoty 
z porozumieniem się, co może drama-
tycznie opóźnić pomoc.

Akcja jest bardzo prosta i nic nie 
kosztuje, a może uratować ludzkie 
życie.

Inicjatywa przyszła do nas z Zacho-
du i została wprowadzona w wielu 
polskich miastach.

Stowarzyszenie na 102, w ramach 
realizowanych i planowanych działań 

na rzecz osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych prowadzi akcję 

„Pudełko Życia”.
W zwykłym plastikowym pudełku, 

np. od margaryny, opatrzonym na-
klejką „Pudełko życia”, ustawionym 
w lodówce, umieszczona jest kartka, 
na której wypisane są najważniejsze 
informacje dotyczące pacjenta. Na 
drzwiach lodówki umieszcza się taką 
samą naklejkę jak na pudełku. 

Dla osób udzielających pomocy bę-
dzie to sygnałem, że w lodówce znaj-
dą pudełko, a w nim ważne informacje.

W siedzibie Stowarzyszenia można 
wziąć pudełko, kartkę z sugestią, co 
można w niej napisać, a także naklej-
kę na pudełko oraz na lodówkę.

Należy:
- wypełnić kartkę
- włożyć ją do pudełka 
- na pudełko nakleić naklejkę „Pu-

dełko Życia”
- pudełko umieścić w lodówce
- na drzwiach lodówki przykleić na-

klejkę. Organizatorem akcji jest Sto-
warzyszenie Na 102

Pudełka, karty, naklejki są bez-
płatne

Informacji udziela STO/102,
 tel.694 425 813.



Jak rozpoznać oszusta? Najpopu-
larniejsze metody wyłudzania pie-

niędzy.
Metody oszustów cały czas ewo-

luują. Wszyscy chyba słyszeliśmy 
o oszustwach na wnuczka czy poli-
cjanta. Wciąż pojawiają się jednak 
kolejne próby i nowe metody wyłu-
dzania pieniędzy. Oszuści podają się 
za pracowników socjalnych, siostry 
PCK, administratorów czy komorni-
ków. Wyłudzają metodą na letnika lub 
kuferek.

Przedstawiamy metody stosowa-
ne przez oszustów pukających do na-
szych drzwi. 

Stosują sprytne sztuczki i wcielają 
się w rozmaite role. Najczęściej ich 
ofiarami padają osoby starsze, któ-
re życzliwie próbują udzielić pomocy 

„poszkodowanym”. Oszuści naciąga-
ją także młodych. Metoda „na praco-
dawcę” cały czas zbiera żniwo wśród 
studentów. Uważać powinny także 
osoby, które rezerwują kwatery na 
lato. W ich przypadku oszuści stosu-
ją metodę „na letnika”. 

Przypominamy, by za każdym ra-
zem, gdy w  grę wchodzą nasze 
oszczędności, zachować szczególną 
ostrożność! 

Poniżej przedstawiamy wykaz naj-
popularniejszych oszustw.

Metoda na wnuczka (lub innego 
krewnego). 

Złodzieje najczęściej stosują tę 
metodę wobec osób starszych. Jeden 
z oszustów dzwoni do potencjalnej 
ofiary z informacją, że wnuczek po-
padł w tarapaty i potrzebuje pieniędzy. 
Powody są różne. Oszust przekonuje 
na przykład, że miał wypadek i musi 
zapłacić za szkody, albo jest winien 
pieniądze „złym” ludziom. Rozmowa 
prowadzona jest pod presją czasu, ale 
w taki sposób, by ofiara sama wyja-
wiła imię wnuczka („babciu, to ja”) 
i  inne informacje potrzebne do pro-
wadzenia dalszej rozmowy. Wnuczek 
tłumaczy, że nie może przyjechać po 
pieniądze sam i przyśle kolegę. Prosi, 

żeby nie informować o sprawie niko-
go z rodziny i policji, bo będzie miał 
jeszcze większe problemy. Na końcu 
zjawia się kurier, który odbiera pie-
niądze i znika. Czasami oszuści są na 
tyle bezczelni, że podwożą ofiarę do 
placówki bankowej, żeby wykonała 
przelew na wskazany przez nich ra-
chunek.

Metoda na policjanta lub 
funkcjonariusza CBŚ. 

Z metodą na wnuczka bezpośred-
nio związana jest metoda na policjan-
ta lub funkcjonariusza CBŚ. Pierwszy 
etap planu jest podobny jak w meto-
dzie na wnuczka. Oszust dzwoni do 
ofiary i przekonuje ją, by wydała pie-
niądze. Rozmowa zostaje przerwana 
i po chwili odzywa się drugi telefon. 
Zgłasza się „policjant”, który informu-
je, że poprzedni telefon był próbą wy-
łudzenia pieniędzy. Wmawia ofierze, 
że policja jest już na tropie zorgani-
zowanej grupy przestępczej i ofiara 
powinna pomóc w ujęciu oszustów. 
Prosi o przekazanie pieniędzy funk-
cjonariuszowi, który zaraz zgłosi się 
po odbiór gotówki w  celu przepro-
wadzenia akcji i złapania oszustów 
na gorącym uczynku. Jeśli ofiara nie 
ma przy sobie gotówki, proszą o wy-
konanie przelewu w placówce ban-
ku. Informują przy tym, że pracownik 
banku jest podejrzewany o  udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, w  związku z  czym należy za-
chować ostrożność i nie informować, 
w jakim celu wykonywany jest prze-
lew. Podobnie jak w przypadku meto-
dy na wnuczka, także i tutaj wszystko 
dzieje się pod presją czasu, a ofiara 
proszona jest, by o niczym nie infor-
mować rodziny. Oczywiście żadne 
śledztwo nie jest prowadzone, a po-
licjant okazuje się oszustem.

Metoda na pracownika MOPS-u.
 Także w tym przypadku złodzieje 

celują w osoby starsze. Oszuści od-
wiedzają seniorów, podając się za pra-
cowników socjalnych. Pretekstem do 

wizyty jest konieczność sprawdzenia, 
czy oszczędności przechowywane są 
w bezpieczny sposób. Proszą o poka-
zanie, gdzie ofiara trzyma pieniądze 
i udzielają wskazówek, jak uchronić 
się przed złodziejami. Podczas rozmo-
wy proszą o herbatę lub kawę, a gdy 
ofiara wyjdzie do kuchni, kradną pie-
niądze. Policja odnotowała też przy-
padki zaczepiania starszych ludzi 
pod aptekami. Oszuści podają się za 
pracowników MOPS-u i informują, że 
mogą sprawdzić warunki mieszkanio-
we, bo istnieje możliwość ubiegania 
się o dofinansowanie z Ośrodka. Po-
tencjalne ofiary zapraszają obcych do 
domu, by pokazać jak mieszkają.

 Dobre rady i wskazówki, które po-
magają w ograniczaniu ryzyka stania 
się ofiarą oszustów:

•  nie należy wpuszczać do miesz-
kania obcych osób

•  należy zawsze zamykać drzwi 
wejściowe na zamek

•  nie należy wierzyć w „życiowe 
okazje”

•  osoby podające się za przed-
stawicieli instytucji, należy wylegi-
tymować lub poprosić o dokument 
tożsamości

•  nie pozostawiać nikogo bez nad-
zoru na terenie własnego mieszkania

•  nie należy przekazywać żadnych 
ważnych informacji przez telefon oso-
bom obcym, albo podającym się za ro-
dzinę

•  pieniądze trzymane w domu trze-
ba schować w bezpiecznym miejscu, 
trudnym do zlokalizowania dla ob-
cych osób

•  nie należy podpisywać żadnych 
umów z osobami, które przychodzą 
do domu i nie należy również dawać 
im żadnych pieniędzy

•  gdy mamy podejrzenia, że mamy 
do czynienia z oszustem należy na-
tychmiast zawiadomić policję 

(nr telefonu 997 lub 112).

Dbaj o swoje bezpieczeństwo  
i swoich bliskich 
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Pożegnanie Lata 2018 
Tegoroczna impreza, którą pożegnamy w Lęborku lato odbędzie 

się 26 sierpnia na Placu Pokoju

W programie: 

10.00 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych 
16.00 – Teatrzyk uliczny dla dzieci przy ul. Staromiejskiej /Reja
17.30 – Kwartet Smyczkowy 
18.30 – Finał akcji „Powiat Lęborski – z nami zdrowo i sportowo” 
18.45 – Kabaret „CZESUAF” 
20.30 – ANDRZEJ PIASECZNY 

Dyskusyjny Klub 
Filmowy we 
„Fregacie”

We wtorek, 24 lipca, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie 
się trzeci seans w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
O godzinie 20.00 zostanie wyświetlony film pod tytułem „120 
uderzeń serca”. Po seansie zapraszamy wszystkich miłośników 
ambitnego kina na dyskusję. Wstęp na seans kosztuje 10 złotych. 
Bilety można rezerwować i kupować za pośrednictwem strony 

www.lck-fregata.pl oraz w kasie kina.

Wtorek, 24.07.2018
20.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy: „120 uderzeń serca” - 
Dramat/ Francja/ 135min

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” planuje pokaz 
kina plenerowego na Placu Pokoju w dniu 31 sierpnia br. 
Filmy będą wyświetlane na profesjonalnym dmucha-
nym ekranie. Widzowie będą mieli do dyspozycji bez-
płatne leżaki.

Kino pod chmurką - 
na zakończenie 
wakacji

aktualności
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Ruszyła budowa Lęborskiego 
Węzła Przesiadkowego 
Po wielu miesiącach przygotowań, uzgodnień, wyłaniania 
wykonawców, na początku lipca br. ruszyła budowa Lębo-
rskiego Węzła Przesiadkowego. 
Pierwszym etapem inwestycji jest bu-

dowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sien-
kiewicza na odcinku od Dworcowej do 
Grunwaldzkiej.
 Wykonawcą najważniejszych elemen-

tów węzła za ponad 25 mln zł jest firma 
STRABAG sp. z o.o. W ramach umowy 
firma do lipca 2020 roku wybuduje wę-
zeł przesiadkowy wraz z parkingami oraz 
wykona szereg prac związanych z budo-
wą kanalizacji deszczowej i remontem ulic 
przyległych do dworca PKP. 
Inwestycja  odmieni  okolice  dworca 

PKP i pobliskich ulic oraz poprawi kom-
fort  pasażerów  komunikacji  kolejowej 
i autobusowej. 
 W ramach wielomilionowej  inwesty-

cji zagospodarowany zostanie rozległy 
teren przydworcowy. Przy dworcu PKP 
powstanie pętla autobusowa z 9 zada-
szonymi stanowiskami dla lokalnych prze-
woźników z parkingiem dla autobusów 
i, co równie ważne, parking dla 124 po-
jazdów  osobowych  (obecnie  niezago-
spodarowana część ul. Dworcowej) oraz 
miejsca postojowe u zbiegu ulic Dworco-
wej i Sienkiewicza (29 miejsc) i Bohaterów 
Monte Cassino (11 miejsc). 
 Nowością  będą miejsca  postojowe 

typu kiss & ride o ograniczonym czasie 

postoju 3-5 minut dla wysiadających lub 
wsiadających  pasażerów. Wybudowa-
ne zostaną ścieżki rowerowe i zadaszo-
ny parking dla rowerów oraz postój taxi. 
Na całej długości wyremontowana zo-

stanie ulica Dworcowa i Warszawska wraz 
z chodnikami. Ta druga na skrzyżowaniu 
z ul. Grunwaldzką zyska tzw. bezpiecz-
ne, wyniesione skrzyżowanie, co zwięk-
szy bezpieczeństwo uczniów „Rolniczaka”. 
  Budowa  kanalizacji  deszczowej  na 

ul. Boh. Monte Cassino pozwoli na re-
mont nawierzchni ulicy  i chodników do 
wysokości hotelu. Podobny zakres prac, 
tj. budowa kanalizacji deszczowej z od-
tworzeniem ulic  i  chodników czeka ul. 
Sienkiewicza (odcinek od Dworcowej do 
Grunwaldzkiej)  oraz  Grunwaldzką  (od 
Sienkiewicza do Zwycięstwa). 
 Część  obecnych  skrzyżowań  zastą-

pią bezpieczne ronda: Dworcowa - War-
szawska, Wojska Polskiego – Warszawska, 
Dworcowa – Sienkiewicza. Wyremonto-
wana  i  udrożniona  aż  do Wojska  Pol-
skiego zostanie ulica Dworcowa. Z ulicą 
Wojska Polskiego łączyć ona się będzie 
skrzyżowaniem o  ruchu okrężnym. Ta-
kie  rozwiązanie wyprowadzi  część  ru-
chu  z  ul. Warszawskiej  i  Boh. Monte 
Cassino, a dworzec PKP uzyska nowe, 

alternatywne połączenie. 
 Zmiany obejmą też Park im. Marii i Le-

cha Kaczyńskich. Stawek w parku prze-
budowany  zostanie  na  przepływowy 
zbiornik retencyjny, podniesiony zosta-
nie też teren parku. Na całym obszarze 
Węzła Przesiadkowego zamontowane zo-
stanie nowe oświetlenie – 130 nowocze-
snych lamp ledowych. 

 Wartość  całego  projektu  „Lęborski 
Węzeł Przesiadkowy” wraz z zakupem no-
woczesnych autobusów dla ZKM wynosi 
37 mln 500 tys. zł. Ponad połowa kosz-
tów tej dużej komunikacyjnej inwestycji 
zostanie pokryta z dotacji pozyskanej od 
Marszałka Województwa Pomorskiego 
w wysokości 21 mln 255 tys. zł. 
 Równolegle prowadzone będą  inne 

zadania w  ramach  Lęborskiego Węzła 
Przesiadkowego. Ważnym  elementem 
będzie budowa długo wyczekiwanego tu-
nelu pod torami, łączącego dworzec PKP 
z ulicą Żeromskiego. Przetarg na to zada-
nie wygrała firma WANT sp. z o.o z Tcze-
wa. Wartość inwestycji - 6 mln 567 tys. 
zł. Wybudowany (przedłużony) o 25 me-
trów zostanie tunel w kierunku ul. Żerom-
skiego, wybudowane zostaną zadaszone 
schody, odwodnienie oraz winda. Prace 
mają zakończyć się do końca marca 2019 
roku.
Podpisano też umowę na budowę no-

wych miejsc postojowych przy ul. Żerom-
skiego (wzdłuż ogrodzenia firmy Poltarex). 
Na  długości  140  metrów  powstanie 
oświetlony, wyłożony kostką kamienną 
parking na 49 pojazdów. Wartą ok. 232 
tys. zł inwestycję zrealizuje w formule za-
projektuj i wybuduj do końca roku 2018 
firma Leszek Piechowski z Pogorszewa. 
Prace przy parkingu rozpoczną się w dru-
giej połowie roku, obecnie trwają prace 
projektowe i uzyskiwanie zgody na bu-
dowę.
Podpisana została tez umowa o war-

tości 5 mln 464 tys. zł brutto na dostawę 
5 nowoczesnych autobusów marki So-
laris dla Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Lęborku. 

inwestycje

ul. Sienkiewicza -
budowa kanalizacji



13

PSZOK na ukończeniu. 
Ekolekcje nauczyły segregacji

Na zapleczu Staromiejskiej 
powstaje parking

Powoli kończą się prace budowlane 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych tzw. PSZOK-u przy ulicy 
Żeromskiego. Najbardziej widocznym ele-
mentem instalacji  jest rampa dla pojaz-
dów, z której do pojemników zrzucane 
będą odpady. Koszt budowy pierwszego 
w naszym mieście PSZOK-u wyniesie ok. 
1 mln zł. Projekt tej ekologicznej inwesty-
cji otrzymał wysokie, 85 procentowe dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 

Prace związane z budową ciągów ko-
munikacyjnych, rampy z barierkami, insta-
lację elektryczną, deszczową, sanitarną 
i wodociągową oraz wiatę zewnętrzną 
i oświetlenie wykonuje firma Chud-Bud 
Arkadiusz Chmiel z Czarnówka.
Równolegle wykonywane  jest  ogro-

dzenie obiektu  i nasadzana  jest zieleń. 
Rozstrzygnięto przetargi na dostawę kon-
tenera biurowego oraz kontenerów i po-
jemników na odpady. 
Budowa  PSZOK-u  obejmuje  także 

działania  informacyjno-edukacyjne. We 

wszystkich  klasach  II  i  III  publicznych 
szkół podstawowych przeprowadzonych 
zostało 29 lekcji - warsztatów o segrega-
cji śmieci. 

W jakim celu w Lęborku budowany 
jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych? 

Dziś mieszkańcy, którzy chcą pozbyć 
się np. mebli, odpadów wielkogabaryto-
wych czy dużego sprzętu AGD korzystają 
2 razy w roku z ogólnomiejskich akcji wy-
wożenia tych odpadów lub samodzielnie 
wywożą odpady na wysypisko w Czar-
nówku. Bywa to uciążliwe  i niewygod-
ne. Dzięki skutecznym zabiegom Miasta 
Lęborka i pozyskanemu dofinansowaniu, 
na działce przy ul. Żeromskiego powstaje 
lokalny PSZOK z rampą wyładowczą, do 
którego będzie można na bieżąco wrzu-
cać kłopotliwe odpady. Ustawione w rzę-
dzie duże kontenery przeznaczone będą 
m.in. na odpady wielkogabarytowe, elek-
trośmieci (RTV i AGD), odpady zielone czy 
opony. Zakres rodzaju przyjmowanych 
śmieci będzie dostosowany do potrzeb 
mieszkańców. W PSZOK-u będzie moż-
na zostawić także baterie, leki, świetlówki 
i odpady niebezpieczne (np. zużyte po-
jemniki po farbach czy oleju).

Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa parkingu na 
zapleczu ulicy Staromiejskiej. Wykonawca prace podzielił 

na 2 etapy. Pozwala to na korzystanie z połowy parkingu przez 
kierowców w trakcie budowy. 
Na całej powierzchni parkingu ułożono już kanalizację desz-

czową,  a  na połowie  utwardzono nawierzchnię  betonową 
kostką i wykonano chodniki. Kolejnym etapem będzie wybru-
kowanie drugiej części parkingu i wykonanie asfaltowych dróg 
dojazdowych. Dzięki wysepkom i ruchowi jednokierunkowemu, 
w obrębie parkingu poprawi się organizacja ruchu i wyelimino-
wane zostanie zastawianie pojazdów, co często miało miejsce 
do tej pory. Po przebudowie, na parking będzie można wjeż-
dżać także od Al. Niepodległości. 
Budowa parkingu z odwodnieniem to część szerszej  inwe-

stycji, prowadzonej w tym rejonie przez Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Wiesław Wójcik. Trwają ostatnie prace przy budowie 
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z Tar-
gową. 
Prace w centrum miasta to element większego zadania reali-

zowanego w ramach wartego prawie 4,9 mln zł projektu „Po-
prawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania 

wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych Lę-
borka”. Na jego realizację Lębork pozyskał ponad 3,3 mln zł do-
tacji  (70%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego.

inwestycje

Budowa parkingu na tyłach
ul. Staromiejskiej

Niebawem zakończą się prace
przy budowie lęborskiego PSZOK-u
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Nowe miejsca parkingowe przed szpitalem

Przebudowa osiedlowych  
sieci ciepłowniczych

Trwa  gruntowny  remont  ulicy  Wę-
grzynowicza. Pierwszym etapem prac 

było wykonanie chodnika i zatok posto-
jowych od strony szpitala. Nowo powsta-
łe zatoki parkingowe zwiększyły  liczbę 
miejsc postojowych w tym zatłoczonym 
rejonie miasta, a przesunięcie ogrodzenia 
szpitala pozwoliło na parkowanie prosto-
padłe do ulicy. 

W  następnym  etapie  powstaną  ko-
lejne zatoczki postojowe w kierunku ul. 
Targowej, wyremontowana zostanie na-
wierzchnia  i chodniki na całej długości 
ulicy. 
W planach jest także udrożnienie prze-

jazdu dla samochodów z ulicy Handlowej 
w Węgrzynowicza. Zlikwidowane zosta-
nie  natomiast  parkowanie  po  drugiej 

stronie ulicy - od strony sklepów, punk-
tów usługowych i posesji prywatnych. 
Taka organizacja ruchu powinna wyeli-

minować zastawianie samochodami wjaz-
dów do szpitala i posesji oraz parkowanie 
w miejscach objętych zakazem.

 
Remonty lęborskich ulic

W  ostatnich  miesiącach  na  terenie 
miasta wykonano wiele remontów dróg. 
Nową nawierzchnię  i  chodnik po obu 
stronach otrzymał fragment ulicy Emilii 
Plater od strony ul. Mireckiego oraz uli-
ca Wybickiego (odcinek od Dygasińskie-
go do Zwycięstwa). Asfalt wylany został 
także na 115 metrowym odcinku Placu 
Piastowskiego od Łokietka do Bohaterów 
Westerplatte. Remont przeszła ulica Zwa-
rowska, ważna dla przedsiębiorców pro-
wadzących działalność na terenie byłego 
ZWAR-u i przyległym terenie. 

Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Lęborku jest na etapie podpisy-
wania umów na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej przy ul. Konopnickiej 
i Alei Wolności wraz z przebudową 
węzłów cieplnych”, które obejmu-
je  II etap projektu „Modernizacja 
miejskiej  sieci  ciepłowniczej  na 
lata 2017-2021” dofinansowanego 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego (RPO WP). Planowa-
na kwota na realizację powyższe-
go zadania wynosi ok. 898 tys. zł. 
Wkrótce  nastąpi  rozstrzygnię-

cie  przetargu  na  drugie  zadanie 
w ramach II etapu projektu RPO 
WP. Będzie to wymiana podziem-
nej osiedlowej sieci ciepłowniczej 
w  rejonie  ul.  Legionów Polskich 

i zastąpienie rur stalowych rurami 
preizolowanymi. Długość wymie-
nianego odcinka wyniesie 273 mb 
o średnicy 2xDN 350.
W trakcie realizacji jest również 

budowa sieci i przyłącza do budyn-
ku przy ul. Kusocińskiego. Łączna 
długość nowo powstałego odcinka 
wynosić będzie ok 140 mb.
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej zakończyło prace 
związane z budową sieci przy ul. 
Mireckiego o długości ok 145 mb, 
a także prace związane z wymianą 
ciepłociągu przy Cechu Rzemiosł 
Różnych. 
Wyremontowana  została  rów-

nież komora przy ul. Al. Wolności 55 
– główne  zawory  i  odcinek  sieci 
w komorze oraz izolacja ciepłocią-
gu nad rzeką.

Nowy parking przy szpitalu

Budowa sieci i przyłącza 
przy ul. Kusocińskiego
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Rozbudowa wodociągów i kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Lębork-Wschód

W Czarnówku rozbudują kompostownię

Wśród zadań realizowanych przez 
MPWiK Sp. z o. o.  jako prioryte-

towa traktowana  jest rozbudowa sieci 
wodociągowej  i kanalizacyjnej na Osie-
dlu Lębork – Wschód. Na przełomie maja 

i czerwca 2018 wykonano roboty budow-
lane związane z budową wodociągu i ka-
nalizacji sanitarnej do tej części miasta. 
Łącznie wybudowano ok. 1500 m sieci, 
w tym:

- nowy odcinek wodociągu długości ok. 
700 m od istniejącej sieci przesyłowej zlo-
kalizowanej w okolicy stacji uzdatniania 
wody do wysokości zabudowy mieszka-
niowej w Mostach,
- odcinek kolektora tłocznego z osiedla 

Lębork - Wschód do wysokości istniejące-
go węzła kanalizacji tłocznej w ul. Gdań-
skiej o długości około 800 m.
Ze względu na trudne warunki grunto-

we i przejścia pod wodami płynącymi tj. 
Kanałem Lubowidzkim i Rzeką Łebą ro-
boty budowlane w większości wykonywa-
ne były metodą bezwykopową, poprzez 
zastosowanie  technologii przewiertów 
sterowanych. Wykonane prace uspraw-
nią funkcjonowanie systemu wodociągo-
wo-kanalizacyjnego w tym rejonie miasta. 
Koszt całości inwestycji - ok. 600.000 zł.

 
W czerwcu br. do Oczyszczalni Ście-

ków  została  dostarczona  dmuchawa 
napowietrzająca ścieki. Dostawcą urzą-
dzenia  i generalnym wykonawcą robót 

Zakład Zagospodarowania Od-
padów „Czysta Błękitna Kraina” 

Sp. z o.o. w Czarnówku otrzymał 
dofinansowanie na projekt „Rozbu-
dowa kompostowni w RIPOK Czar-
nówko” w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych,  nie  więcej  niż 
3.506.250 zł.
W ramach projektu wybudowa-

ne zostaną:
•  3  bioreaktory  o  konstrukcji 

żelbetowej odpornej na działanie 
agresywnego środowiska panują-
cego wewnątrz bioreaktorów,
• system napowietrzania, skła-

dający  się  z  wentylatorów  oraz 
kanałów  napowietrzania  zapew-
niających odpowiednie napowie-
trzenie kompostowych odpadów,
• system sterowania  i monito- 

ringu, który kontroluje oraz doku-
mentuje parametry procesu kom-
postowania,
• zabezpieczenie przed opada-

mi atmosferycznymi oraz odorami,
• system zraszania zlokalizowany 

wewnątrz bioreaktorów, oddziel-
nie dla każdej komory,
•  system  odprowadzania  i  za-

wracania odcieków procesowych,
• plac dojrzewania kompostu,
• pełna infrastruktura: wodocią-

gowa, kanalizacja technologiczna, 
kanalizacja deszczowa, zbiornik na 
ścieki procesowe, zbiornik na wody 
deszczowe, instalacja AKPiA,
• zakupiony zostanie sprzęt: roz-

drabniarka i ładowarka.
Projekt zrealizowany zostanie do 

31.12.2019 roku.
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jest firma Sulzer Pumps Wastwater Po-
land Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt wyniósł 
333.000 zł netto. 
Zadanie  jest ujęte w wieloletnim pla-

nie  inwestycyjnym  MPWiK.  Obecnie 
w  oczyszczalni  ścieków  pracują  trzy 
dmuchawy firmy Sulzer. Bezawaryjna kil-
kunastoletnia eksploatacja urządzeń za-
decydowała o zakupie kolejnej maszyny 
tej firmy. Zastąpi ona wyeksploatowaną 

jednostkę  i zostanie podpięta do istnie-
jącego systemu automatyki. Montaż no-
wej dmuchawy pozwoli zoptymalizować 
proces napowietrzania, co przełoży się 
na zmniejszone zużycie energii elektrycz-
nej w oczyszczalni ścieków. Dostawa no-
wej dmuchawy jest I etapem modernizacji 
systemu napowietrzania ścieków.
 MPWiK zorganizował konkurs foto-

graficzny  pt.  „Natura Wody”,  którego 

rozstrzygnięcie połączone zostało z wy-
stawą prac i uroczystym wręczeniem na-
gród w Centrum Informacji Turystycznej 
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”. 
Zdjęcia,  inspirowane wszechobecną 

i niezbędną do życia wodą, jej dynamiką 
i pięknem można nadal obejrzeć w sie-
dzibie MPWiK.

MOPS informuje – od lipca 
nowy okres zasiłkowy

W czytelni pomogą w wypełnieniu 
wniosku „Dobry Start”

Wnioski o wypłatę jednorazo-
wego świadczenia „Dobry 

start”300+  i świadczenia wycho-
wawcze 500+ na nowy okres za-
siłkowy, można składać od 1 lipca 
2018 roku drogą elektroniczną, za 
pomocą portalu ePUAP, Emp@tia, 
banków oraz  spółdzielczych  kas 
oszczędnościowo - kredytowych. 
Wniosek o świadczenie „Dobry 

start” 300+, świadczenia wycho-
wawcze 500+, świadczenia rodzin-
ne i fundusz alimentacyjny należy 
złożyć w gminie, w której miesz-
kamy. 
Informacja o rozpatrzeniu wnio-

sku „Dobry start” 300+ zostanie 
przesłana z adresu: 

dobrystart@mopslebork.pl
Od 1 sierpnia 2018 roku przyj-

mowane będą wnioski drogą tra-
dycyjną (papierowo) na wszystkie 
świadczenia.
Wnioski  na  stypendia  szkol-

ne składamy drogą tradycyjną od  
1 sierpnia do 15 września 2018.

W trosce o państwa wygodę 
i usprawnienie obsługi, zachęca-
my do składania wniosków drogą 
elektroniczną od lipca. 

Prosimy o uważne i kompletne 
wypełnienie wniosku, co znacznie 
skróci czas oczekiwania na jego 
rozpatrzenie.

Czytelnia naukowa Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Lęborku oferuje swoją pomoc 

w wypełnieniu wniosku o otrzymanie świad-
czenia „Dobry Start” na wyprawkę dla ucznia. 
Wszystkich chętnych pracownicy czytelni 
zapraszają w okresie lipiec-wrzesień. W go-
dzinach od 9.00 do 16.00. udzielane będą 
wszelkie  informacje dotyczące programu 
oraz  pomoc w wypełnieniu wniosku.  Po-
moc udzielana jest bezpłatnie.
Wniosek o świadczenie z programu „Do-

bry Start” można składać od 1 lipca 2018 

online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl  oraz  przez  banko-
wość elektroniczną. Warto przystąpić do 
programu wcześniej, ponieważ jest wówczas 
duża szansa na otrzymanie świadczenia już 
w sierpniu. Tradycyjną, papierową metodą, 
będzie można składać wnioski od 1 sierpnia 
do 30 listopada 2018.
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„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”

W czerwcu br. zakończyła się reali-
zacja projektu „Na piątkę z plusem 

– wzmacnianie kluczowych kompetencji 
wśród uczniów lęborskich szkół”, dzięki 
którym lęborskie szkoły mogły przepro-
wadzić dodatkowe działania podnoszące 

kompetencje zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli. Przez 1,5 roku 731 dziewczynek 
i chłopców z miejskich placówek wzięło 
udział w różnego rodzaju zajęciach. 
Wśród najważniejszych wymienić na-

leży:  zajęcia  rozwijające  kompetencje 

kluczowe  uczniów  biorących  udział 
w  projekcie,  tj.  kompetencje  matema-
tyczne, podstawowe kompetencje nauko-
wo-techniczne, kompetencje  językowe, 
kompetencje uczenia się oraz kompeten-
cje społeczne, zajęcia z języka angielskie-
go oraz doradztwo zawodowe. Zajęcia 
były prowadzone z wykorzystaniem do-
stępów do platfom learningowych.
Ważnym  elementem  projektu  było 

również  doskonalenie  zawodowe  na-
uczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do profesjo-
nalnego wspierania uczniów. 
Każda szkoła w ramach projektu zosta-

ła wyposażona w sprzęt multimedialny 
podnoszący  jakość  i  efektywność pro-
wadzonych zajęć: tablice multimedialne, 
ekrany, projektory  i komputery przeno-
śne.

Projekt współfinansowany w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz ze środków budżetu pań-
stwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Dobiega końca realizacja projektu „Lę-
borskie przedszkolaki to fajne dzie-

ciaki”, który realizowany jest w ramach 
Działania 03.01. Edukacja przedszkolna 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020.

Od września 2017 r. do czerwca 2018 r. 
sfinansowany ze środków unijnych został 
ogół kosztów związanych z pobytem 48 
dzieci w Przedszkolach nr 2 i 6. 
W  ramach  projektu  zakupiono  rów-

nież większość niezbędnego wyposażenia 

i pomocy dydaktycznych do sal w tych 
przedszkolach, a na  ich terenie stanęły 
nowe place zabaw.
Osiemnastu nauczycieli z 6 przedszkoli 

uczestniczyło w szkoleniu „Akademia Tre-
nera”, a dziewięciu rozpoczęło naukę na 
studiach podyplomowych na trzech róż-
nych kierunkach. 
Najważniejsi beneficjenci, czyli dzieci, 

uczestniczyli w zajęciach podnoszących 
kompetencje  kluczowe  (matematycz-
ne,  naukowo-techniczne,  uczenie  się) 
i  społeczne  oraz  w  eksperymentach 
edukacyjnych  (pokazach  naukowych). 

Wyznaczone  przez  nauczycieli  dzie-
ci uczestniczyły również w spotkaniach 
z logopedą.
Do końca projektu, tj. do sierpnia br. 

ze środków unijnych zostanie zakupione 
dodatkowe doposażenie dla Przedszkoli 
nr 1, 5, 9 i 10. Placówki otrzymają laptopy 
oraz sprzęt, który stanowić będzie wypo-
sażenie kuchni, przedszkolnych stołówek 
i sal dydaktycznych.

Lęborscy uczniowie 
„Na piątkę z plusem”!
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Warsztaty dla bibliotekarzy – jak zachęcić 
młodych do odwiedzania biblioteki

Prace planistyczne w mieście

Jak zachęcić młodzież do odwiedzania 
bibliotek,  jaką ofertę dla niej przygo-

tować? Z tą myślą w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Lęborku powstał projekt 
szkoleniowy dla bibliotekarzy  z powia-
tu  lęborskiego pn. „Dlaczego Kuba nie 
chodzi do biblioteki?”, sfinansowany przez 
Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodo-
wego.
 Projekt rozpoczął się 18 czerwca 2018 r. 

zajęciami  o  nazwie  „Pograj  wyobraź-
nią”. Warsztaty skupione na temacie kre-
atywności,  łączyły akademicką wiedzę 
z modnymi  trendami  i  zabawą, uczyły 
krytycznego myślenia, pracy zespołowej 
i komunikatywności. Prowadził  je Piotr 
Milewski – projektant gier, wykładow-
ca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, organizator festiwali gier 
i larpów.
Warsztaty  kreatywności  stano-

wią  pierwsze  zajęcia  z  cyklu.  Kadrę 

bibliotekarską  czekają  jeszcze  szkole-
nia podnoszące umiejętności organizacji 
i prowadzenia zajęć dla młodzieży, po-
szerzające umiejętności poruszania się 
w świecie nowych technologii, zajęcia 

wyjaśniające specyfikę „męskiego czyta-
nia”. W ramach projektu zostaną przepro-
wadzone także badania ankietowe wśród 
młodzieży. Projekt będzie trwał do grud-
nia 2018.

Wykonywane są kolejne prace zwią-
zane z opracowaniem dokumen-

tów planistycznych na obszarze miasta 
Lęborka.

W dniu 25 maja br. Rada Miejska uchwa-
liła „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lęborka”. Studium stanowi komplek-
sową strategię przestrzenną i wyznacza 
ramy dla opracowania planów miejsco-
wych, które nie mogą naruszać ustaleń 
studium.

Trwają  również prace nad kolejnymi 
planami zagospodarowania przestrzen-
nego  lub  ich zmianami na terenie mia-
sta Lęborka.

•  Zrealizowano  pierwszy  etap  prac 
projektowych związanych z opracowa-
niem  projektu  planu  miejscowego  za-
gospodarowania  przestrzennego  dla 
obszaru w rejonie Parku Chrobrego i te-
renów rekreacyjno-sportowych nad rz. 
Łebą i Okalicą, polegający na wykonaniu 
roboczego projektu tego planu.

•  Zakończone  zostało  opracowanie 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta 
w zakresie obejmującym oznaczony tam 
teren elementarny 11.05.UG.
Projekt zmiany planu zostanie skiero-

wany do uchwalenia przez Radę Miejską 
w Lęborku na najbliższej sesji.
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informacje

Nieruchomości na 
sprzedaż
Na przełomie września - października 2018 r. zostaną udo-

stępnione w drodze przetargów:

- 1 nieruchomość w rejonie ulic Stryjewskiego, Mostnika o do-
minującej funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- 7 nieruchomości w rejonie ul. Nadmorskiej o funkcji miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

Ogłoszenia o przetargach zawierające termin, cenę oraz po-
zostałe warunki nabycia nieruchomości zamieszczane są w pra-
sie, na stronie internetowej UM Lębork, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta oraz na tablicach informacyjnych UM Lębork 
(parter i I piętro). Szczegółowe informacje nt. zbywanych nieru-
chomości można uzyskać pod nr tel. (59) 8637 730, (59)8637 748.

•  W trakcie uzgodnień i opiniowania 
jest projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osie-
dla „Lębork - Wschód” w Lęborku w za-
kresie  obejmującym  fragment  terenu 
mieszkaniowo - usługowego oraz teren 
o funkcji usługowej. 

•  Trwa opracowanie I etapu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w rejonie osiedla „Sportowa” 
pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana 
Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku. 
Celem tej zmiany  jest m.in. wprowa-

dzenie  do  ustaleń  planu  zmian  w  za-
gospodarowaniu  terenu  wynikłych 
z realizacji nowego przebiegu ul. Kuso-
cińskiego oraz korekta ustaleń, związana 
z oceną dotychczasowego funkcjonowa-
nia planu, w tym realizacja wniosków wła-
ścicieli nieruchomości, a także korekta 
dotycząca  szczegółowych uregulowań 
dla niektórych terenów urbanistycznych 
będących  własnością  miasta  Lęborka, 

a spowodowana zmianą zamierzeń do-
tyczących ich przyszłego sposobu zago-
spodarowania.

 
•  W związku  z  uchwaleniem nowe-

go „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lęborka” zostaną podjęte i  kontynu-
owane będą zmiany planów miejscowych 
w przypadkach, gdy brak było zgodności 
ustaleń zamiarów planistycznych z do-
tychczasowym studium miasta. Dotyczy 
to zmian obowiązujących planów miej-
scowych w rejonie ulic: Spółdzielcza, Ko-
muny Paryskiej, Pionierów, Stryjewskiego 
i Kossaka.

•  Trwa procedura ogłoszenia o przy-
stąpieniu do sporządzania:
- projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artyle-
rzystów w Lęborku,
- projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego pomiędzy zabudową 
przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką 
Okalicą w Lęborku, w tym m.in. zawia-
domienia organów właściwych do uzgad-
niania i opiniowania oraz obwieszczenia 
w prasie celem umożliwienia zaintereso-
wanym wniesienia ewentualnych uwag 
i wniosków do przedmiotowych zmian 
planów.

•  W  ostatnim  czasie  Rada Miejska 
podjęła uchwały o przystąpieniu do opra-
cowania:
- projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru 
w kwartale ulic Słupskiej, Jana Pawła II, 
Krzywoustego  i  linii  kolejowej Gdynia-
-Słupsk w Lęborku:
- projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic P. Skargi  i Staszica w Lę-
borku.




