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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Bogdan Oszmian

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
 wszystkim lęborczanom

 w imieniu Samorządu Miasta Lęborka
 życzymy wielu radosnych i wyjątkowych chwil,
 serdecznych spotkań przy rodzinnym stole.

 Oby ten świąteczny nastrój pozostał w naszych sercach jak najdłużej,
 dając siłę do realizacji planów i marzeń.

 Radosnego Alleluja!

Komunikacja miejska w okresie 
świątecznym
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku 
Spółka z o.o. informuje, że w okresie Świąt 
Wielkanocnych autobusy komunikacji 
miejskiej kursować będą następująco:

31.03.2018r. (sobota) – wszystkie linie zgodnie 
z rozkładem jazdy
1.04.2018r. (Wielkanoc), 2.04.2018r. 
(Poniedziałek Wielkanocny):
– linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz
według rozkładu w święta, od godz. 09:58 (Cmentarz kieru-

nek Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd),
– linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz
według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kie-

runek Cmentarz) do godz. 09:58,
– linia nr 4 Sportowa – Lubowidz
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kieru-

nek Lubowidz) do godz. 19:30 (Sportowa),

– linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa
według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski kie-

runek Sportowa) do godz. 09:30;
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.

Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 29.03 – 
03.04.2018 r. nie będą realizowane kursy „szkolne” linii nr 5 oraz 
autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” przez Chocielewko.
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Zapisz się już dziś na XVIII Bieg
Uliczny św. Jakuba Ap.

Już 21 lipca 2018 zapraszamy wszyst-
kich sympatyków biegania do udziału 

w XVIII Biegu Ulicznym św. Jakuba Ap.
W tym roku trasa biegu została lekko 

zmodyfikowana. Liczy 10 km, jest atesto-
wana, ma 3 pętle po 2,67862 km plus do-
bieg od startu do mety 1,96414 km. Start 
znajduje się przy ul. Armii Krajowej przed 
skrzyżowaniem z ul. Czołgistów. Dalej 
trasa biegu będzie przebiegała następu-
jącymi ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, 
Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska 
Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina 
al. Wolności i wbiega na ul. Staromiejską, 
Plac Pokoju oraz Armii Krajowej.
  Jest to NOWA TRASA, więc zawod-

nik, który zwycięży w biegu  i ustanowi 
nowy rekord trasy, otrzyma dodatkowo 
500 zł.
  Do startu dopuszczeni zostaną za-

wodnicy, którzy ukończyli  16 rok życia 
i posiadają aktualne badania  lekarskie. 
Każdy pełnoletni uczestnik, który nie po-
siada aktualnego badania, musi podpisać 
oświadczenie, że w biegu startuje na wła-
sną odpowiedzialność.
Zapisy przyjmowane  są przez  inter-

net poprzez poprawne wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie  internetowej www.csir.lebork.pl 
oraz www.maratonypolskie.pl
Zapisy  osobiste,  odbiór  pakie-

tów  startowych  oraz  chipów wyłącz-
nie w dniu 21 lipca 2018r. w godz.  
1100–1500 w Biurze Zawodów mieszczą-
cym się w sali gimnastycznej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lę-
borku przy ul. Curie–Skłodowskiej.

Opłaty:
Wysokość wpisowego wynosi:
1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe 

wpłynie na rachunek bankowy Organi-
zatora tylko i wyłącznie do dnia 17 lipca 
2018r. do godz. 23:59. Po tym terminie 
nie ma możliwości dokonania opłaty wpi-
sowego na rachunek bankowy Organi-
zatora !

 Numer konta: BGŻ BNP Paribas 
84 2030 0045 1110 0000 0221 70 80

2) 50 zł – w przypadku wpisowego, 
które zostanie wpłacone przez uczestni-
ka biegu osobiście w dniu 21 lipca 2018 r. 
w godz. 11.00–15.00 w Biurze Zawodów

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

Koncert „Już nie zapomnisz 
mnie” – przedwojenne szlagiery  
we „Fregacie”
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” za-
prasza na koncert pod tytułem „Już nie 
zapomnisz mnie” w wykonaniu Tomasz 
Stockingera, wybitnego polskiego aktora 
teatralnego i filmowego.
Koncert  odbędzie  się  w  niedzielę, 

22 kwietnia o godz. 18.00 w kinie „Frega-
ta”. Bilety w cenie 25 zł dostępne w kasie 
kina lub za pośrednictwem strony inter-
netowej www.lck-fregata.pl
Recital  „Już nie  zapomnisz mnie”  to 

piękne  wspomnienie  dwudziestole-
cia międzywojennego w muzyce  i sło-
wie.  Wieczór  spędzimy  w  klimacie 

najpiękniejszych  szlagierów  polskiego 
kina przedwojennego.
Tytuł programu pochodzi od piosenki 

„Już nie zapomnisz mnie”, która stanowi-
ła główny motyw muzyczny polskiej ko-
medii „Zapomniana melodia” z 1938 roku.
Recital jest wiązanką piosenek polskie-

go kina przedwojennego, w rytmie walca 
i tanga, przy akompaniamencie pianisty, 
jak za dawnych, dobrych lat. Ten program 
to elegancja i szyk minionych lat. Artyście 
będzie akompaniował wybitny polski pia-
nista – Stefan Gąsieniec.



Światowy Dzień Autyzmu
Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze 

Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” 
zaprasza  do  udziału  w  wydarzeniach 
Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie 
Lęborskim, który obchodzony jest na ca-
łym świecie 2 kwietnia.
Impreza pod honorowym Patronatem 

Burmistrza Lęborka w naszym mieście or-
ganizowana jest już po raz piąty. W tym 
roku odbywać się będzie w dniach od 5 
do 7 kwietnia 2018 r.

Światowy Dzień Autyzmu w Powie-
cie  Lęborskim  to  wiele  różnorodnych 
wydarzeń, związanych z coraz częściej 
występującymi, szczególnie u dzieci, za-
burzeniami ze spektrum autyzmu.

Program:
5 kwietnia 2018 (czwartek)
godz. 18 – „Komunia”, film dokumental-

ny, prod. Polska, bezpłatny seans w kinie 
„Fregata” w Lęborku

6 kwietnia 2018 (piątek)
godz. 12 – Konferencja „Wspomaga-

nie, terapia i edukacja osób z autyzmem” 
(wstęp wolny, sala audiowizualna Zespo-
łu Szkół Mechaniczno-Informatycznych 
w Lęborku)

7 kwietnia 2018 (sobota)
godz. 17 – Marsz z okazji Światowego 

Dnia Autyzmu (spotykamy się na ul. Sta-
romiejskiej przy Galerii DELFINO)

Budżet Obywatelski na 2019 rok – 
składanie wniosków do 31 marca

Trwa szósta edycja Budżetu Obywa-
telskiego w Lęborku. Składanie przez 

mieszkańców propozycji projektów i za-
dań przeznaczonych do realizacji w 2019 
roku rozpoczęło się 1 marca 2018r. i trwa 
do 31 marca 2018r. Propozycje projek-
tów można składać w trzech kategoriach:

– projekt – zadanie nieinwestycyjne, 
o wartości do 10 000 zł,
– mały projekt – zadanie inwestycyjne, 

o wartości do 40 000 zł,

– duży projekt - zadanie inwestycyjne, 
o wartości od 40 001 zł do 200 000 zł.

Uprawnionymi do zgłaszania projek-
tu  jako wnioskodawca oraz do udziele-
nia poparcia zgłoszonemu projektowi są 
mieszkańcy Gminy Miasto Lębork, któ-
rzy w dniu dokonywania danej czynno-
ści konsultacyjnej mają ukończone 16 lat.

Tegoroczne konsultacje potrwają od 
1 marca 2018 do 20 października 2018.

Formularze zgłoszenia projektu są do-
stępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miej-
skiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 
oraz  na  stronach  internetowych:  bip.
um.lebork.pl w zakładce „budżet obywa-
telski” i obywatelskilebork.pl w zakładce 
„Jak zgłosić projekt”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącz-
nikami można złożyć w następujących 
formach:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Miejskiego w Lęborku,
b)  listownie  na  adres Urząd Miejski 

w Lęborku, 84–300 Lębork, ul. Armii Kra-
jowej 14,
c) elektronicznie poprzez stronę inter-

netową: 
www.projekt.obywatelskilebork.pl
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W dniach 21 i 22 kwietnia ponownie zawitają do nasze-
go miasta Food Trucki, czyli mobilne restauracje z ca-
łej Polski. Podobnie  jak  jesienią ub.r., pojazdy te wraz 
ze stołami, ławkami i krzesłami, staną na Placu Pokoju.
W ofercie Food Trucków znajdą się np. burgery, fryt-

ki belgijskie, kopytka, bubble wafle, hiszpańskie churro-
sy, naleśniki, pizze, tosty i inne potrawy z całego świata.
Partnerem wydarzenia jest Urząd Miejski w Lęborku 

i LCK „Fregata”.

Food Trucki znowu 
w Lęborku

FOOD TRUCKSTREET FOOD
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godz. 17.30 – Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam” (Plac Pokoju)
godz. 18 – Msza Św. w intencji osób 

i rodzin dotkniętych problemem autyzmu 
(Sanktuarium św. Jakuba).

Szczegółowy program na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia
www.niebieskiskarb.pl

Linia nr 7 – niedzielne połączenie 
z cmentarzem
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lębor-

ku informuje, że od dnia 8 kwietnia 
2018 roku rozpocznie obsługę pasażerów 
linia nr 7  (Legionów Polskich – Sporto-
wa – Cmentarz), która będzie funkcjo-
nować we wszystkie niedziele do końca 
października 2018 r.

Odjazdy  z  ul. Legionów Polskich: 
13.07, 14.07, 15.07.
Trasa: Legionów Polskich – Słowackie-

go – Wojska Polskiego – Słupska – Kuso-
cińskiego – Łasaka – Teligi – Mieszka I – 
Cmentarz.

Odjazdy z cmentarza: 13:40, 14:40, 15:40.
Trasa: Cmentarz– Mieszka I – Teligi – 

Łasaka – Kusocińskiego – Wojska Pol-
skiego – Traugutta – Legionów Polskich.
Szczegółowe rozkłady  jazdy zostaną 

zamieszczone na przystankach autobuso-
wych oraz na stronie internetowej ZKM.

Święto Konstytucji 3 Maja
i Lęborska Majówka
Oficjalne  uroczystości  obchodów 

Rocznicy  Uchwalenia  Konstytucji  
3 Maja rozpoczną się o godz. 12.00 mszą 
św. w kościele NMP Królowej Polski. Po 
mszy nastąpi uroczysty przemarsz ulicami 
miasta pod Obelisk Niepodległości, gdzie 
zostaną złożone kwiaty.
Tradycyjnie też w dniu 3 maja, w par-

ku za Starostwem Powiatowym odbędzie 
się festyn plenerowy „Lęborska Majów-
ka 2018”.
Festyn rozpocznie się o godz. 14.00 

występem miejscowego zespołu HAWK. 
Zespół ten powstał w 2016 roku z inicja-
tywy Wiesława Karpika i od tamtej pory 
zagrał kilkadziesiąt koncertów. W reper-
tuarze grupy znajdują się znane piosenki 
rockowe oraz bluesowe takich wykonaw-
ców jak: Eric Clapton, Tadeusz Nalepa, 
Dżem czy Gary Moore.

Zaprezentuje się także Orkiestra Dęta 
Ziemia Lęborska, a równolegle – w tym 
czasie – na boisku szkolnym Szkoły Pod-
stawowej nr 8 rozgrywany będzie Ma-
jowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców 
z rocznika 2009 i 2010.

Ok. godz.16.30 z dużą dawką humoru 
wystąpi kielecki kabaret Czwarta Fala, 
działający od 2009 roku.

Ok. godz. 18.00 rozpocznie się kolejna 
edycja Turnieju Drwali, a ok. godz.18.30 
wystąpi gwiazda wieczoru – Mariusz Ka-
laga z zespołem.
Tradycyjnie podczas festynu będą tak-

że atrakcje dla najmłodszych: konkursy 
i zabawy dla dzieci, skocznie, zjeżdżalnie, 
dmuchane zamki, punkty gastronomicz-
ne i handlowe.

Mariusz Kalaga

Ubiegłoroczny marsz z okazji 
Światowego Dnia Autyzmu



„Czyste powietrze
Pomorza” edycja 2018

Lębork po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą 
„Czyste powietrze Pomorza”. Edycja 2018 będzie piątą, do 
której przystąpi Lębork.

W ramach konkursu dofinansowane 
będą  zadania dotyczące moder-

nizacji źródeł ciepła poprzez  likwidację 
kotłów i pieców opalanych węglem lub 
koksem i zastąpienia ich kotłami opalany-
mi gazem lub olejem opałowym, źródłami 
ciepła wykorzystującymi odnawialne źró-
dła energii (pompy ciepła, kotły opalane 
biomasą), podłączeniem do sieci ciepłow-
niczej bądź elektrycznymi źródłami ciepła 
na potrzeby ogrzewania budynków.
W przypadku kotłów opalanych bio-

masą, dofinansowane będą  jedynie  ta-
kie, które spełniają wymagania opisane 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Fi-
nansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w spra-
wie wymagań dla kotłów na paliwo stałe 
(5 klasy).
Zadania mogą dotyczyć wymiany źró-

deł ciepła zasilających budynki mieszkalne 
należące do osób fizycznych, jednostek 
samorządu  terytorialnego,  bądź  takie, 
w których funkcjonują wspólnoty miesz-
kaniowe. Muszą to być zadania nieroz-
poczęte,  dla  których  należy  wykonać 

dokumentację  fotograficzną  stanu  ist-
niejącego, przedstawiającą źródło ciepła 
przed modernizacją.
O  udzielenie  dofinansowania  mogą 

ubiegać się osoby fizyczne oraz wspól-
noty mieszkaniowe, będące właścicielami 
lub posiadaczami nieruchomości zlokali-
zowanych na terenie Gminy Miasto Lę-
bork.
Szczegółowe  zasady  udzielania  do-

finansowania  zadań  dotyczących  mo-
dernizacji  źródeł  energii  cieplnej  na 
terenie Lęborka, w ramach konkursu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pod  nazwą  „Czyste  powietrze  Pomo-
rza”  (edycja 2018) określa Zarządzenie 
Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Lęborka 
z dnia 20.02.2018 r.
Druki można pobrać ze strony  inter-

netowej  lub w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku,  
ul. Armii Krajowej 14, w pok. B 112 w godz. 
7:00–15:00.  Więcej  informacji  –  tel.  
59 8637 708.

Termin składania wniosków: do 20 
kwietnia 2018 roku.
Na  podstawie  złożonych wniosków 

Miasto wystąpi do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku ze zbiorczym wnio-
skiem o dofinansowanie.
W  obecnej  edycji Wojewódzki  Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku proponuje dofinan-
sowanie w wysokości do 30 %, przy wy-
maganym wkładzie własnym gminy 5 %, 
zatem dofinansowanie w 2018 roku może 
wynieść do 35 % kosztów kwalifikowa-
nych. Są to wydatki poniesione na doku-
mentację i nadzór techniczny, demontaż 
istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycz-
nie nowych źródeł ciepła z oprzyrządo-
waniem oraz wykonanie wewnętrznej 
instalacji c.o. i c.w.u.
W ciągu poprzednich czterech edycji 

konkursu pozyskano łącznie ok. 290 tys. zł 
i dodatkowo przekazano blisko 30 tys. zł 
wkładu własnego Gminy. Poziom dofi-
nansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 
roku do 35 % kosztów kwalifikowanych 
w roku 2017. Z dofinansowania tego sko-
rzystało do tej pory 120 osób.

Rusza budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy 
Żeromskiego
Około 1 mln zł ma kosztować budowa 

na terenie Lęborka Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
tzw. PSZOK-u. Projekt ekologicznej inwe-
stycji zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 
otrzymał wysokie, 85-procentowe dofi-
nansowanie (maksymalnie 852.753,56 zł) 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Pierwsze elementy PSZOK-u tj. ciągi 
komunikacyjne, rampę z barierkami, insta-
lacje elektryczne, deszczowe, sanitarne 
i wodociągowe, wiatę zewnętrzną i oświe-
tlenie, wykona do końca  lipca 2018  r., 
na  podstawie  zawartej  umowy,  firma 
Chud-Bud Arkadiusz Chmiel z Czarnów-
ka.

W kolejnych etapach wyłonieni zosta-
ną wykonawcy ogrodzenia obiektu, towa-
rzyszącej zieleni oraz dostawcy kontenera 
socjalno-biurowego, kontenerów i pojem-
ników na odpady.

Zadanie obejmuje także działania  in-
formacyjno-edukacyjne. Jeszcze w tym 
roku szkolnym zorganizowanych będzie 
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29 ekolekcji w szkołach podstawowych. 
Wyprodukowany zostanie także film edu-
kacyjny. 

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

Obecnie mieszkańcy, którzy chcą po-
zbyć się np. mebli, odpadów wielkoga-
barytowych  czy  dużego  sprzętu AGD 
korzystają dwa razy w roku z ogólnomiej-
skich akcji wywożenia tych odpadów lub 
wywożą  je samodzielnie na wysypisko 
w Czarnówku. Bywa to uciążliwe i nie-
wygodne. 

Dzięki skutecznym zabiegom Miasta 
Lęborka i pozyskanemu dofinansowaniu, 
jeszcze w tym roku ma to się zmienić.  Na 
działce przy ul. Żeromskiego powstanie 

lokalny PSZOK z rampą wyładowczą, do 
którego będzie można na bieżąco wrzu-
cać kłopotliwe odpady. 

Zakres i rodzaje przyjmowanych śmieci 
będzie dostosowany do potrzeb miesz-
kańców.  Ustawione  w  rzędzie  duże 
kontenery przeznaczone będą m.in. na 
odpady wielkogabarytowe, elektrośmie-
ci (RTV i AGD), odpady zielone czy opo-
ny. W PSZOK-u będzie można zostawić 
także baterie,  leki, świetlówki  i odpady 
niebezpieczne (np. zużyte pojemniki po 
farbach czy oleju).  Inwestycja obejmuje 
także budowę kontenera socjalnego dla 
obsługi PSZOK-u.

Ruszył projekt „Skarby Lęborka – ukazanie 
dziedzictwa kulturowego miasta przez 
odratowanie i wyeksponowanie elementów 
zabytkowego centrum”

Przebudowa Wieży Ciśnień 
rozpoczęta
Do końca marca 2019 roku mają trwać 
prace budowlane na tzw. Wieży Ciśnień. 
Przebudowa tego górującego nad mia-
stem obiektu w Parku Chrobrego pozwoli 
na uruchomienie w wieży platformy wi-
dokowej  oraz  umożliwi  aranżację wol-
nych pomieszczeń na inne funkcje.
Zakres przebudowy obiektu to budo-

wa platformy widokowej wraz z windą 
i efektowną przeszkloną klatką schodową, 

wymiana stropów, dachu, stolarki okien-
nej i drzwiowej, prace instalacyjne oraz 
remont  elewacji.  Przetarg  na  przebu-
dowę obiektu wygrała firma Usługi Bu-
dowlane Andrzej Rulis z Jelonko w gm. 
Sierakowice. Koszt tej dużej  inwestycji 
to 8.799.420 zł.
Przebudowa charakterystycznej dla Lę-

borka budowli na wzgórzu w Parku Chro-
brego jest elementem szerszego projektu 
pn. „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzic-
twa kulturowego miasta przez odrato-
wanie  i  wyeksponowanie  elementów 
zabytkowego centrum”. Łączna wartość 

projektu to ponad 13 mln złotych, w tym 
7 mln 361 tys. zł dofinansowania  (60% 
kosztów kwalifikowanych) z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Inne inwestycje w ramach 
projektu „Skarby lęborka…”

W ramach innych działań projektu pro-
wadzony jest m.in. remont jezdni i chod-
ników na ulicy Waryńskiego od mostu 
na  rzece Łebie do ulicy Długosza. Na 
długości 32 m, od mostu do granic  linii 
średniowiecznych obwarowań miejskich, 
zgodnie z projektem, położony zostanie 
asfalt. Dłuższy,  100-metrowy  odcinek 
jezdni  i chodnika w kierunku Placu Po-
koju, tak jak wyremontowane w ostatnich 
latach ulice w centrum Lęborka, zyska 
nawierzchnię z kostki granitowej. W ra-
mach inwestycji postawionych zostanie 
8 nowych, ozdobnych latarni.
W II etapie prac przebudowany zosta-

nie most na Kanale Młyńskim, którego 
drewniana  i wyeksploatowana  jezdnia 
wymagała już remontu. Dzięki żelbetowej 
płycie pomostowej  i nowej nawierzch-
ni zniknie ograniczenie tonażu do 5 ton. 
Koszt  inwestycji  realizowanej  na  ulicy 
Waryńskiego  przez  Przedsiębiorstwo 

Wieża ciśnień przejdzie gruntowną modernizację
i będzie dostępna dla lęborczan i turystów
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Budowlane Wiesław Wójcik z Lęborka 
wynosi 1 mln 321 tys. zł.
W najbliższym czasie ruszą także prace 

w wieży zabytkowego kościoła pw. NMP 
Królowej Polski przy placu Kopernika. Pa-
rafia jest partnerem projektu.
Przetarg  na  remont  wieży  wygrała 

w formule zaprojektuj  i wybuduj firma 
Polska Inżynieria Artur Klejna z Lęborka. 
Wartość robót  to ok.  1,5 mln zł. W ra-
mach inwestycji przewidziano przebudo-
wę schodów wewnętrznych i poziomów 
wieży, renowację  i przebudowę podsta-
wy dzwonów, przebudowę mechanizmu 
zegarów na cztery oddzielne zsynchro-
nizowane, odrestaurowanie istniejących 
organów z wykonaniem obudowy prze-
ziernej  w  celu  ich  ekspozycji,  remont 
opierzenia attyk  i przypór,  remont ele-
wacji  ceglanej  kościoła  polegający  na 
uzupełnieniu  i  wymianie  brakujących 
i zniszczonych elementów ceglanych oraz 
uzupełnienie spoinowania zewnętrzne-
go,  remont  zaplecza  sanitarnego  i  sal-
ki przykościelnej w celu dostosowania 
na przechowalnię bagażu  i szatnię dla 
zwiedzających  ekspozycję, wykonanie 
instalacji elektrycznej, alarmowej ppoż, 

antywłamaniowej  i monitoringu, moder-
nizację instalacji odgromowej wieży.
Inwestycja ma się zakończyć do marca 

2019 roku. Remont zabytkowej wieży po-
zwoli m.in. na otwarcie jej dla turystów.
W ramach projektu remont czeka tak-

że wieżę w Sanktuarium św. Jakuba Ap.
W tym i przyszłym roku wyremontowa-

ne będą ulice: Waryńskiego (inwestycja 

w trakcie realizacji), Młynarska, Długosza 
i Armii Krajowej  (z fragmentami przyle-
głych ulic: Chodukiewicza, Przyzamcze, 
Plac Pokoju) oraz fragment murów obron-
nych przy ul. Przymurnej.
Zagospodarowany zostanie także skwer 

między ul. Przymurną a rzeką Łebą.

Rozstrzygnięcia ws. budowy
Lęborskiego Węzła Przesiadkowego
Jeszcze w marcu br. podpisane będą pierwsze umowy na bu-

dowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP. 
Wartość tej dużej komunikacyjnej inwestycji to ponad 27 mln 
zł. 85% z tej kwoty tj. 21 mln 254 tys. 983 zł, stanowi pozyska-
na przez Miasto dotacja Marszałka Województwa Pomorskiego.
Ważnym elementem węzła przesiadkowego jest budowa 

długo wyczekiwanego tunelu pod torami, łączącego dworzec 
PKP z ulicą Żeromskiego. Przetarg na wykonanie tunelu wygrała 

firma WANT sp. z o.o z Tczewa. Wartość złożonej oferty opie-
wała na 6 mln 567 tys. zł.

W ramach inwestycji wybudowany (przedłużony o 25 me-
trów) zostanie tunel pod torami, wybudowane zostaną zada-
szone schody, odwodnienie oraz winda. Prace mają zakończyć 
się do końca marca 2019 roku.

Podpisano też umowę na budowę nowych miejsc postojo-
wych przy ul. Żeromskiego (wzdłuż ogrodzenia firmy Poltarex). 
Na długości 140 metrów powstanie oświetlony, wyłożony kost-
ką kamienną parking na 50 pojazdów.

Wartą ok. 232 tys. zł inwestycję zrealizuje w formule zapro-
jektuj i wybuduj do końca roku 2018 firma Leszek Piechowski 
z Pogorszewa. Prace przy parkingu rozpoczną w drugiej poło-
wie roku. Obecnie trwają prace projektowe i uzyskiwanie zgo-
dy na budowę.

Budowa tunelu i parkingu przy ul. Żeromskiego znacznie uła-
twi dostępność dworca PKP dla mieszkańców południowej czę-
ści miasta oraz ułatwi dojście do centrum handlowego, komendy 
policji i innych instytucji zlokalizowanych w tej części miasta.

Trwa remont ul. Waryńskiego

Lęborski tunel zostanie przedłużony



Dla Seniora
marzec 2018

Szanowni Państwo, 
Seniorki i Seniorzy

Przygotowaliśmy dla Państwa ze-
staw informacji przydatnych se-

niorowi. Uznaliśmy, że warto mieć 
pod ręką w jednym miejscu wiedzę, 
która może się przydać w różnych 
okolicznościach. Te „okoliczności” 
dotyczą naszych praw, naszego 
zdrowia, pomocy społecznej, bez-
pieczeństwa, finansów, czasu wol-
nego i wielu wielu innych.

Dzięki zaangażowaniu członków 
Rady Seniorów zebraliśmy tyle ma-
teriałów, ze wypełnimy nimi kilka 
kolejnych wkładek Biuletynu.

W tej wkładce przedstawiamy się 
oraz pokazujemy organizacje po-
zarządowe działające wśród senio-
rów i na rzecz seniorów, otwarte na 
nasze problemy i potrzeby.

Ciąg dalszy nastąpi, a  więc 
proszę, zachowajcie na dłużej tę 
wkładkę.

W imieniu Gminnej 
Rady Seniorów 

przewodnicząca – Ewa Kłosowska

Rada Seniorów w Lęborku 
przedstawia się

Rada Seniorów w Lęborku zosta-
ła powołana do życia na pod-

stawie uchwały Rady Miejskiej nr 
XII–189/2015r z dnia 18.12.2015r. Rada, 
zgodnie z przyjętym statutem, składa 
się z 11 członków, seniorów reprezen-
tujących środowisko osób starszych.

Pierwsze posiedzenie członków 
Rady odbyło sie w dniu 5.04.2016 r. 
Głównym jej celem jest inicjowanie 
przedsięwzięć zmierzających do in-
tegracji społecznej seniorów, ich ak-
tywizowanie, wspieranie i dążenie 
do pełnego zaspokojenia potrzeb 
z  zakresu świadczeń społecznych. 
Realizacja tych celów odbywa się 
w ramach współdziałania z samorzą-
dem miejskim, jego strukturami i róż-
nymi organizacjami pozarządowymi.

Lęborską Radę Seniorów reprezen-
tują:

 → 1 przedstawiciel osób starszych za-
mieszkujących Gminę Miasto Lę-
bork – Jolanta Pajączkowska

 → 5 przedstawicieli organizacji poza-
rządowych działających na terenie 
Gminy Miasto Lębork i zrzeszają-
cych osoby starsze:
Andrzej Kaczorowski, zgłoszony 

przez Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Lęborku,

Beata Gołojuch, zgłoszona przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejono-
wego w Lęborku,

Albin Oleksa zgłoszony przez 
Związek Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Koło Powiatowe w Lęborku,

Andrzej Kuźmiński zgłoszony 
przez Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła 
nr 7 w Lęborku,

Krystyna Mazur zgłoszona przez 
Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku.

 → 5 przedstawicieli organizacji po-
zarządowych działających na tere-
nie Gminy Miasto Lębork na rzecz 
osób starszych

Danuta Iglewska zgłoszona przez 
Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Gdańska Hufiec Lębork,

Ewa Kłosowska zgłoszona przez 
Stowarzyszenie na 102 z Lęborka,

Jadwiga Michałowska zam. w Lę-
borku zgłoszona przez Stowarzysze-
nie „Żyj dla innych” z Lęborka,

Anetta Kruzel zgłoszona przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Domu Pomo-
cy Społecznej Nr 1 w Lęborku „Nasz 
Dom”,

Antoni Rapanowicz zgłoszony 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie Oddział w Lęborku.

wyrwiji zachowaj

Prawa Seniorów
Seniorzy mają prawo do:

•  Szacunku i godnego traktowania
• Szczęścia rodzinnego i życzliwo-

ści przyjaciół
• Wsparcia i odpowiedniej opieki 

w  przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby

• Najlepszej opieki medycznej, pro-
filaktyki, odpowiednich leków 
i rehabilitacji

• Dalszego osobistego rozwoju 
i wszelkich form aktywności

• Pełnego udziału w życiu społecz-
nym, zachowując pełnię praw oby-
watelskich

• Obrony przed przemocą i wszel-
kimi formami dyskryminacji ze 
względu na wiek



• Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów

jest niezależną organizacją poza-
rządową z tradycją sięgającą okresu 
międzywojennego. Na terenie kraju 
działa 39 oddziałów okręgowych. 485 
oddziałów rejonowych i 1995 kół.

Oddział Rejonowy Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Lęborku działa prężnie nie tylko 
w mieście, ale także na terenie po-
wiatu lęborskiego. Jest to największa 
organizacja w  powiecie lęborskim 
i w Lęborku. Na dzień dzisiejszy od-
dział zrzesza 1400 członków. Liczba 
członków w kołach jest zróżnicowa-
na i zmienna, od 20 do 150 członków.

Najważniejsze zadania związku to:
Niesienie pomocy materialnej 

(w miarę możliwości) – stanowi pod-
stawową formę działalności socjalnej 
związku. Związek pomaga w  zała-
twieniu konkretnej potrzeby dla da-
nej osoby.

Opieka zdrowotna – wypoczynek 
i zagospodarowanie wolnego czasu. 
Realizując te zadania Związek współ-
pracuje:

– z pełnomocnikiem do spraw usług 
sanatoryjnych i rehabilitacyjnych.

– z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie.

– z Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
z PCK, Caritasem i innymi organiza-
cjami pozarządowymi

– z Ośrodkami Wypoczynkowo -Re-
habilitacyjnymi, także zagranicą.

Jednym z głównych celów Oddzia-
łu Rejonowego w Lęborku jest podej-
mowanie działań przeciwdziałających 
izolacji społecznej.

Oddział organizuje systematycz-
nie, co miesiąc, tematyczne spotka-
nia w świetlicy pn. „Co nam zostało 
z tych lat” i „Rady i porady”.

Co roku uroczyście obchodzo-
ny jest: Światowy Dzień Inwalidy, 
Dzień Seniora i Andrzejki, jubileusze 
80–latków, Dzień Kobiet, Spotka-
nia Wigilijne w Restauracji „Różana” 
i w świetlicy.

Upowszechnianie kultury i organi-
zacja wolnego czasu.

Organizowane są wycieczki, wyjaz-
dy do teatru lub opery, wieczorki ta-
neczne, spotkania w świetlicy przy 
ul. Korczaka.

Kontakt:
Przewodniczący Zarządu –
Andrzej Kaczorowski, PZERiI,
ul. Korczaka 6, tel. 793 878 486
lub 59 8621 404.

• Klub Demokratycznej 
Unii Kobiet

jest stowarzyszeniem pożytku 
publicznego, posiada osobowość 
prawną. Nie prowadzi działalności 
gospodarczej.

Klub działa na terenie powiatu lę-
borskiego i miasta Lębork.

Stowarzyszenie systematycznie 
raz w miesiącu organizuje tematycz-
ne spotkania przy „kawie i ciasteczku” 
dla osób starszych, często o niskich 
dochodach. Z  tej formy integracji 
osób starszych korzysta około 120 
osób miesięcznie.

Praca klubu na co dzień sprowadza 
się do następujących działań:

– edukacji, z różnych dziedzin nauki 
zapraszani są specjaliści i naukowcy

– raz w roku organizowane są kilku-
dniowe wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne, leczniczo-rehabilitacyjne.

– członkowie klubu biorą udział 
w  uroczystościach państwowych 
(składają kwiaty).

– uczestnictwo w spotkaniach orga-
nizowanych przez Samorządy Powia-
tu, Miasta Lęborka i Łeby oraz Gminy 
Nowa Wieś Lęborska.

Kontakt : Przewodnicząca – 
Anna Sobolewska

Klub Demokratycznej Unii Ko-
biet, ul. Aleja Wolności 14 d lok.39, 
tel.59 8622 535.

• Lęborski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Działalność rozpoczął w grudniu 
2011 roku, jako sekcja Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. W czerwcu 
2012 r. odbyło się zebranie założyciel-
skie i w sierpniu 2012 LUTW został 

zarejestrowany w KRS. Od 1 lutego 
2015 roku jest organizacją pożytku 
publicznego.

Podstawowym celem działalno-
ści organizacji jest aktywizacja spo-
łeczna, rozwój zainteresowań osób 
starszych, zachowanie i zwiększanie 
sprawności intelektualnej, psychicz-
nej i fizycznej członków oraz działania 
na rzecz środowiska osób w wieku 
emerytalnym poprzez udział w róż-
nych formach integracji.

Uniwersytet kładzie nacisk na 
edukację poprzez różnego rodzaju 
warsztaty: komputerowe, językowe, 
sportowe, turystyczne, kulturalne, 
taneczno-wokalne i malarskie. W ra-
mach warsztatów językowych se-
niorzy uczą się języka angielskiego 
i niemieckiego, uczestniczą w warsz-
tatach sportowych jak Nordic Walking, 
gimnastyka rekreacyjna, a w ramach 
warsztatów kulturalnych spotykają 
się z ciekawymi ludźmi. Uniwersytet 
organizuje wyjazdy do opery, kina, te-
atru oraz wycieczki.

Uniwersytet zaprasza wszystkich 
mieszkańców Lęborka na wykłady, 
które wygłaszane są w Sali Kinowej 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informa-
tycznych. Organizacja stale powięk-
sza i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną, 
tak aby zainteresować nią jak naj-
większą liczbę osób 60+ z Lęborka 
i okolic.

LUTW jest organizacją, która prze-
ciwdziała samowykluczaniu i e-wy-
kluczaniu osób starszych z  życia 
w rodzinie oraz lokalnej społeczności.

Kontakt: Lęborski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, ul. Krzywouste-
go 1/p.205, tel./fax 59 84 34 608.

Uniwersytet Zaprasza
w godz. 10.00 – 12.00
lutw.lebork@gmail.com

• Sekcja Emerytów 
i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego w Lęborku

liczy obecnie 126 osób. Naczelnym 
zadaniem w działalności Sekcji jest in-
tegrowanie środowiska związkowego 

Seniorskie organizacje pozarządowe 
w Lęborku



poprzez spotkania, wspólne spacery 
ekologiczne, wycieczki, grzybobra-
nia, pikniki relaksacyjne za miasto 
czy zloty pracowników oświaty.

Członkowie Sekcji Emerytów 
i  Rencistów ZNP spotykają się cy-
klicznie w siedzibie Klubu Pracow-
ników Oświaty w Lęborku przy ul. B. 
Krzywoustego 1. Odbywają się tam 
tradycyjne spotkania opłatkowe, uro-
czystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia 
Edukacji Narodowej czy świąteczne. 
Urozmaicane są występami artystycz-
nymi w wykonaniu młodzieży z MMD, 
SP nr 5, chóru nauczycielskiego itp. 
Na spotkania zapraszani są ciekawi 
ludzie. Specjalną opieką otoczone są 
osoby mieszkające samotnie, najstar-
sze i niesprawne fizycznie.

Sekcja Emerytów i Rencistów hono-
ruje i wyróżnia swoich członków „Ju-
bileuszową Złotą różą” dla 80–latków, 
odznaką za 50–letnią przynależność 
do ZNP, listem gratulacyjnym za wie-
loletnią przynależność związkową.

Wśród pracowników oświaty było 
i  jest wielu działaczy związkowych, 
którzy z pełnym zaangażowaniem po-
święcili się bezinteresownej pracy na 
rzecz szeroko pojętego środowiska: 
Bożena Linowska, Felicja Bykowska, 
Urszula Richert, Teresa Zębala, Lu-
cyna Rudewa, Wanda Kreft, Danuta 
Iglewska oraz Roman Rzoska, Wie-
sław Budkowski.

Kontakt: Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego, ul. Krzywoustego 1, 
pokój nr 111; tel. 59 862 28 69, 
wtorki 10.00 – 12.00.

• Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Zarząd 
Koła w Lęborku

Koło SEiRP w  Lęborku działa od 
27.04.1995 r. i zrzesza 108 członków.

Cele stowarzyszenia:
• Zrzeszanie emerytów i rencistów, 

byłych funkcjonariuszy i żołnie-
rzy resortu spraw wewnętrznych 
oraz wdów /wdowców/ po nich 
dla poprawy warunków socjal-
no-bytowych oraz organizowania 
ich uczestniczenia w życiu spo-
łecznym i publicznym swego śro-
dowiska i lokalnej społeczności,

• Organizowanie życia kulturalnego, 

wypoczynku i rekreacji dla swo-
ich członków w tym m. innymi:

– organizowanie spotkań integracyj-
nych z udziałem emerytów, rencistów 
i ich rodzin np. spotkanie opłatkowe 
w grudniu każdego roku, letnie spo-
tkania plenerowe z udziałem rodzin, 
wspólne zbieranie grzybów,

– organizacja obchodów Dnia Kobiet 
dla emerytek i rencistek oraz wdów 
po zmarłych funkcjonariuszach połą-
czonych z odwiedzinami i prezentem 
dla obłożnie chorych,

• pomoc emerytom i  rencistom 
znajdującym się w  wyjątkowo 
trudnej sytuacji życiowej w ubie-
ganiu się o skromną zapomogę,

• działalność charytatywna,
• otaczanie opieką mogił oraz 

miejsc pamięci poległych funkcjo-
nariuszy, żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych,

• podtrzymywanie tradycji naro-
dowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej.

Kontakt:
Siedziba: w budynku Komendy 

Powiatowej w Lęborku, ul. Toruń-
ska 5, tel. 59 863 48 93, 59 863 49 00, 
e-mail: fhu-kupujtu@wp.pl

Godziny otwarcia: każdy wtorek 
tygodnia w godz. 10.00 – 12.00.

Przewodniczący Koła Józef Zinie-
wicz, Zastępca - Henryk Orlikow-
ski.

• Stowarzyszenie 
na 102

Powstało w  grudniu 2013 roku, 
skupia emerytów, którzy uznali, że 
najlepszym sposobem na zachowa-
nie zdrowia, kondycji, pogody ducha 
jest praca na rzecz innych, współpra-
ca międzypokoleniowa, działania na 
rzecz społeczności lokalnej, regionu. 
Celem Stowarzyszenia jest także po-
moc psychologiczna seniorom, działa-
nia edukacyjne, kulturalne, turystyka.

Stowarzyszenie zrealizowało wiele 
projektów, które spodobały się miesz-
kańcom naszego miasta. Wśród nich 
najważniejsze: promocja i rozdawa-
nie „pudełek życia”, wystawy starych 
zdjęć przedstawiających uczniów 
z lat 50–60 na Placu Pokoju „Lębork 
na starych fotografiach”, promowa-
nie aktywnych postaw seniorów i ich 

dokonań, utworzenie Banku Czasu.
W 2017 roku po raz pierwszy przy-

znało tytuły SENIORA NA 102 kil-
kunastu nadzwyczajnym Paniom 
i Panom, którzy nie starzeją się, bo 
nie mają na to czasu. W tym roku Sto-
warzyszenie przygotowuje publikację 
pt. Zwykli Niezwykli Mieszkańcy Zie-
mi Lęborskiej.

Członkowie Stowarzyszenia na 
102 zasiadają w Miejskiej Radzie Se-
niorów oraz w Pomorskiej Radzie ds. 
polityki senioralnej przy Zarządzie 
Województwa Pomorskiego.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje 
się w budynku LO nr 1 przy ul. Dyga-
sińskiego, wejście z boku budynku.

Kontakt: Prezes Stowarzyszenia: 
Ewa Kłosowska, tel.694 428 813, 
stonastodwa@gmail.com

www.nastodwa.eu

• Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego koło 
nr 6 w Lęborku

Koło liczy 46 członków.
Cele działalności Związku, związa-

ne z seniorami, to:
• obrona praw i interesów byłych 

i obecnych żołnierzy oraz ich ro-
dzin, inicjowanie działań na rzecz 
poprawy warunków socjalnych, 
zdrowotnych i kulturalnych śro-
dowiska. Organizowanie opieki 
specjalnej (paliatywnej), wolonta-
riatu i koleżeńskiej samopomocy 
dla osób chorych i niedołężnych, 
a także pomocy socjalnej dla osób 
żyjących w niedostatku i dotknię-
tych klęskami żywiołowymi;

• współdziałanie z Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Siłami 
Zbrojnymi RP i  innymi resorta-
mi w zakresie (…) zapewnienia 
zorganizowanej opieki chorym, 
niedołężnym byłym i  obecnym 
żołnierzom, ich współmałżonkom, 
a także w zakresie pomocy socjal-
nej najbardziej potrzebującym;

• wspieranie działalności i udziela-
nie pomocy Fundacji Pomocy Eme-
rytom i  Rencistom Wojskowym 
w zdobywaniu funduszy na reali-
zację statutowych celów Fundacji.

Kontakt:
Prezes stowarzyszenia – Andrzej 

Dyktyński, tel. 607 166 314.



Światowe i europejskie 
święta seniorów

15.VI  • Światowy Dzień Osób Starszych
   1.X  • Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
20.X  • Europejski Dzień Seniora
14.XI  • Światowy Dzień Seniora
20.XI • Ogólnopolski Dzień Seniora

Prawie 10 % - 700 czytelników biblioteki to osoby po-
wyżej 60 roku życia, przy czym częstotliwość udziału 

seniorów w życiu biblioteki jest zdecydowanie wyższa 
niż osób młodszych.

Zajęcia dedykowane seniorom:
Spotkania z pasją – odbywają się w środy o 11.00 w klu-

bie biblioteki. Tematyka spotkań jest różna. Seniorzy m.in. 
trenują pamięć, uczą się dbałości o zdrowie, tańczą, foto-
grafują, tworzą pachnące mydełka, słuchają ciekawych 
wykładów z różnych dziedzin nauki.

Kursy komputerowe – seniorzy poznają tajniki obsługi 
komputera i poruszania się w internecie. Zajęcia prowa-
dzone są w formie warsztatów. Każdy uczestnik pracuje 
na oddzielnym stanowisku komputerowym, można rów-
nież przyjść z własnym laptopem. Kursy prowadzone są 
na dwóch poziomach zaawansowania.

Książka do domu – to akcja dostarczania książek oso-
bom, które lubią czytać, a ze względu na stan zdrowia lub 
podeszły wiek nie są w stanie przyjść do biblioteki i korzy-
stać ze zbiorów. Dostarczaniem książek do domu zajmują 
się bibliotekarze, stażyści i wolontariusze.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ma 
w swojej ofercie inne zajęcia, których uczestnikami są 
również seniorzy.

Stała i podstawowa oferta bibliotek to wypożyczanie 
książek (w różnych formach – wolumin, audiobook, ebo-
ok), gier planszowych, filmów, czasopism. Osoby, któ-
rym ciężko czytać, mogą słuchać audiobooków. Dobrą 
opcją są też ebooki, które można czytać na czytniku, kom-
puterze, w telefonie. Możliwość powiększenia czcionki 
jest nie do przecenienia.

Bezpłatny internet - w bibliotece można skorzystać 
z nieodpłatnego internetu oraz wifi. Można pracować na 
swoim sprzęcie lub korzystać ze stanowisk w bibliote-
ce, w Czytelni Naukowej oraz w Wypożyczalni dla Doro-
słych i w filii przy ul. Kościuszki, w godzinach otwarcia 
biblioteki.

Spotkania podróżnicze – odbywają się raz w miesiącu 
i cieszą dużym zainteresowaniem, również wśród senio-
rów. Gośćmi spotkań są zazwyczaj podróżnicy - lęborcza-
nie, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami 
i przeżyciami. Na spotkaniach można poszerzyć wiedzę 
o kulturze i tradycjach danego kraju, a nierzadko także 
posmakować kulinarnych przysmaków z różnych części 
świata.

Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy w maju, bę-
dący częścią ogólnopolskiej akcji. W powiecie lęborskim 
bibliotekarze, czytelnicy oraz miłośnicy turystyki rowero-
wej jeżdżą od 2013 r. Akcja propaguje czytelnictwo, prze-
ciwstawia się stereotypowemu postrzeganiu biblioteki 
i bibliotekarzy oraz promuje zdrowy styl życia. W rajdzie 
biorą udział juniorzy, dorośli i seniorzy.

Dyskusyjny Klub Książki – odbywają się w  drugi 
czwartek każdego miesiąca o godz. 17.00.

Spotkania nie mają ściśle określonej formy, każdy jest 
mile widziany. Prowadzi je moderator lub członek klubu. 
To okazja do poznania nowych ludzi, sposób spędzania 
czasu wolnego. Klubowicze mają okazję porozmawiać 
ze swoimi ulubionymi pisarzami podczas spotkań autor-
skich, wykładów oraz warsztatów organizowanych w ra-
mach DKK.

Warsztaty piękna – to spotkania, na których uczest-
niczki odnajdują swój styl i poznają tajniki mody. Panie 
porządkują swoje szafy, uczą się doboru ubrań i biżuterii, 
poznają swój typ urody i sylwetkę. Cykl warsztatów odby-
wa się jesienią oraz na wiosnę. Autorką warsztatów oraz 
prowadzącą jest stylistka Aleksandra Werenczuk–Hinc.

Warsztaty robótek ręcznych – spotkania cykliczne od-
bywające się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16.00. Są okazją do relaksu, lepszego poznania swoich 
umiejętności, realizacji swoich pasji. Na warsztatach fil-
cujemy, uczymy się różnych technik zdobienia, tworzymy 
biżuterię, bombki, pisanki a nawet lepimy z gliny.

Warsztaty kaligrafii – w co drugą sobotę, uczestniczą 
w nich dzieci, młodzież i dorośli, także wielu seniorów. 
W tajniki sztuki artystycznego pisania wprowadza Ewa 
Lendzion, a uczestnicy poznają różne style pisma, uczą się 
cierpliwości, staranności, precyzji i koncentracji.

Konkursy:
Czytelnik Roku – przez cały rok Wypożyczalnia dla 

dorosłych prowadzi statystykę wypożyczeń. Najaktyw-
niejsi czytelnicy zostają nagrodzeni w styczniu podczas 
wieczoru noworocznego.

Zostań molem prasowym - pod koniec każdego roku 
kalendarzowego Czytelnia Naukowa organizuje konkurs 
„Zostań molem prasowym!” Konkurs skierowany jest do 
miłośników prasy i polega na korzystaniu na miejscu z ga-
zet i czasopism oraz ich wypożyczaniu. Zwycięzcą zosta-
je osoba, która najwięcej razy odwiedzi czytelnię prasy 
i skorzysta z największej liczby gazet i czasopism. Senio-
rzy chętnie biorą udział w konkursie.

 Kontakt: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Kra-
jowej 16, tel. 59 862 23 07.

Biblioteka dla Seniorów

wartowiedzieć
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Doświetlone przejścia dla pieszych
przy Krzywoustego
W połowie  lutego br. do użytku oddane zostały nowe 

lampy przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Krzy-
woustego. Po raz pierwszy w naszym mieście przy oświetle-
niu przejść dla pieszych zastosowano asymetryczne oprawy 
ledowe, emitujące skupiony strumień światła koloru białego. 
110-watowe lampy zapewniają skuteczne oświetlenie przejść, 
co zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowe latarnie 
z asymetrycznymi oprawami zamontowano na trzech przej-
ściach: na wysokości ulic Polskich Marynarzy, Mieszka I oraz 
na skrzyżowaniu w kierunku Biedronki i Polmozbytu (podwójne 
oprawy). Koszt wykonania oświetlenia - 30 tys. zł. Działania na 
rzecz poprawy oświetlenia przejść dla pieszych w innych punk-
tach miasta będą kontynuowane.

Remonty ulic i nowe parkingi
Stosunkowa łagodna zima sprzyjała inwestycjom drogowym.

Na początku stycznia na długości 300 metrów wyremon-
towany został chodnik na ulicy Wyspiańskiego. W ramach 
prac położono nową, szarą kostkę po lewej stronie ulicy (od 
ul. Targowej). Wjazdy na posesje wyłożono kostką w kolorze 
grafitowym, co znacznie podniosło estetykę. Koszt inwestycji 
wyniósł 60 tys. zł.
Na przełomie stycznia i  lutego br. prowadzony był remont 

asfaltowej nawierzchni na ulicach Słupskiej i Cisowej. W obu 
przypadkach, po sfrezowaniu starej nawierzchni wylano nową, 
4,5-centymetrową warstwę ścieralną. Asfalt wylany został na 
175-metrowym odcinku ul. Słupskiej, od ronda J. Piłsudskiego 
do Urzędu Skarbowego (o pow. 1300 m2). Na ulicy Cisowej wy-
remontowano 295 metrów (pow. 1100 m2) jezdni od strony ga-
raży. Dokonano także niezbędnych regulacji studni kanalizacji 
deszczowej i wpustów ulicznych, na które skarżyli się kierowcy.
Koszt remontu ulicy Słupskiej wyniósł 58.000 zł, a Cisowej 

49.350 zł. Wykonawcą w obu przypadkach była firma Pol-Dróg.
W mieście powstały dwa duże parkingi.
Pierwszy z nich to utwardzony płytami YUMB teren o po-

wierzchni  ponad  1000 m2 na osiedlu przy ulicach Tczew-
skiej i Krzywoustego, w sąsiedztwie restauracji McDonald’s. 

W różnych częściach osiedla powstało 35 funkcjonalnych miejsc 
parkingowych. Koszt budowy parkingów wyniósł 120 tys. zł, 
przy czym 70 tys. zł z tej kwoty pokryła firma McDonald’s.
Nowy parking na 30 pojazdów powstał też na ul. Legionów 

Polskich, w pobliżu osiedla, przychodni zdrowia  i apteki. Na 
długości 77 m ulicy obniżono krawężnik i wyrównano teren kru-
szywem ceglanym i frezem bitumicznym (pow. 370 m2). Koszt 
inwestycji to 26 tys. zł.
W trakcie realizacji  jest budowa mostu przez rzekę Łebę 

w ciągu ulicy Weterynaryjnej oraz budowa gruntowych dotąd 
ulic – Szarych Szeregów i gen. Sosabowskiego.

Kolejne prace modernizacyjne 
w lęborskich wodociągach
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów  i  Kanalizacji  systematycznie 
modernizuje  i rozbudowuje sieć  i urzą-
dzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
Priorytetowym zadaniem dla MPWiK 

jest nadal rozbudowa sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej  na  Osiedlu  Lębork  – 
Wschód. W  ostatnim  czasie  wykona-
ny  został  odcinek  sieci wodociągowej 

w ul. Wileńskiej. W 2018 r. Spółka pla-
nuje dalszą rozbudowę sieci wodociągo-
wej  i kanalizacyjnej w tej części miasta. 
Do wybudowania pozostały sieci w ul. 
Granicznej.
W ostatnim czasie wykonano również 

nowy odcinek sieci wodociągowej, która 
będzie zasilała tereny przemysłowe przy 
ul. Pionierów, m.in. firmę Morpol.

W styczniu br. zakończono rozpoczętą 
w 2017 r. modernizację sterowania i au-
tomatyki Przepompowni Ścieków Wła-
snych w Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. 
Eksploatowaną od ponad 20 lat, wysłu-
żoną aparaturę elektryczną i pomiarową, 
zastąpiono nową rozdzielnią z autono-
micznym sterowaniem pompami prze-
pompowni. Zmieniono sposób pomiaru 

Nowy parking na  
ul. Legionów Polskich
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poziomu ścieków na system bezkontak-
towych sond radarowych. Wymieniono 
również wszystkie instalacje pomocnicze, 
łącznie z oświetleniem.
Zastosowanie  nowych  rozwiązań 

umożliwi skomunikowanie obiektu z cen-
tralnym monitoringiem oczyszczalni przez 
aktualnie realizowaną sieć światłowodo-
wą. Pozwoli to uniknąć zdarzających się 
wcześniej uszkodzeń urządzeń przez wy-
ładowania atmosferyczne.

Zakończono realizację zadania pt. „Bu-
dowa magistrali światłowodowej Oczysz-
czalni Ścieków w Lęborku”. Pozwoli to na 
zmianę sposobu komunikacji pomiędzy 
jednostkami sterującymi automatyką każ-
dego z obiektów czyszczalni.
Dużą część zadania udało się zrealizo-

wać własnymi siłami, dzięki zaangażowa-
niu pracowników oczyszczalni. W ramach 
tego zadania wykonano obszerną rozbu-
dowę kanalizacji kablowej.
Sukcesywnie planuje się eliminować 

połączenia komunikacyjne automatyki 

za pośrednictwem kabla miedzianego na 
rzecz połączeń światłowodowych. Dla-
tego przy zaplanowanych inwestycjach 
związanych z modernizacją automatyki, 
każdy nowo instalowany kontroler PLC 
będzie komunikował się z wykorzysta-
niem światłowodu. Jest to szczególnie 
istotne w oczyszczalni ścieków, gdzie po-
szczególne jednostki automatyki znajdują 
się w oddzielnych, oddalonych od siebie 
obiektach (budynkach). W takim układzie 
urządzenia są szczególnie narażone na 
przepięcia, głównie przez wyładowania 
atmosferyczne. Wykorzystanie techno-
logii światłowodowej eliminuje powyż-
sze zagrożenia. Jest  też szereg  innych 
zalet tego sposobu komunikacji. Bardzo 
istotna  jest  odporność  na  zakłócenia 
elektromagnetyczne. W dobie  rozwo-
ju technologii napędowych, kiedy dużą 
uwagę  przykładamy  do  oszczędności 
energii elektrycznej, coraz częściej silni-
ki pomp współpracują z przemiennikami 
częstotliwości. Są one głównym źródłem 
zakłóceń, szczególnie w sieciach komu-
nikacyjnych. Komunikacja z wykorzysta-
niem światłowodu pozwala nam uniknąć 
podobnych problemów.
Układy pomiarowe parametrów fizy-

kochemicznych ścieków są zainstalowa-
ne właściwie na każdym odcinku procesu 
oczyszczania. Ponad 13-letni czas eksplo-
atowania sond pomiarowych, ich wielo-
krotnych kalibracji powoduje konieczność 
wymiany urządzeń na nowe. W Oczysz-
czalni MPWiK-u jest kilkadziesiąt punktów 

pomiarowych, opartych na systemie de-
dykowanego przetwornika do sondy po-
miarowej. Z uwagi na to, że większość 
tych pomiarów odgrywa dużą rolę w ste-
rowaniu procesem oczyszczania, w planie 
jest wymiana wszystkich tych urządzeń 
w  przeciągu  2  lat. Nowy  przetwornik 
i  sonda do pomiaru potencjału Redox 
ścieku w komorze beztlenowej to pierw-
sze punkty realizacji tego planu.

Przetwornik Redox

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” - 
III etap
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” 

Sp. z o.o. Czarnówko złożył do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o dofinansowanie projektu rozbudowy zakładu. Pla-
nowane działania mają na celu poprawę systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie strumienia 
odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, minimalizację 
składowania odpadów oraz wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców obsługiwanych przez zakład. Szacunkowa war-
tość projektu wynosi 11 070 000 zł.
W ramach przedsięwzięcia będzie realizowane następujące 

zadanie: rozbudowa kompostowni do wydajności 45 000 ton 
odpadów na rok poprzez budowę 3 bioreaktorów z instalacją do 
oczyszczania powietrza i systemem wentylacji, budowę placu 

dojrzewania i magazynu wsadu, budowę utwardzonego placu 
technologicznego/ manewrowego oraz zakup rozdrabniacza ga-
łęzi o wydajności 20 ton odpadów na dobę. Do kompostowania 
kierowane będą odpady zielone zbierane selektywnie (gałęzie, 
liście, trawa) oraz frakcja organiczna (resztki żywności, odpady 
zielone) wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Decyzja o przyznaniu dotacji powinna być znana  jeszcze 

wiosną br.
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Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  rozpo-

czyna przygotowania do kolejnego 
etapu zadań projektu „Moderniza-
cja miejskiej sieci ciepłowniczej na 
lata 2017-2021” dofinansowanego 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.
Drugi etap prac obejmuje nastę-

pujące zadania:
- przebudowę osiedlowej sieci 

ciepłowniczej przy Al. Wolności – 
Konopnickiej, polegającą na wy-
mianie 372 mb sieci DN32 – DN65 
oraz instalacji w miejscu wymien-
nikowni grupowej – 6 węzłów in-
dywidualnych, zasilających m.  in. 
budynek Biblioteki Miejskiej oraz 

banku przy ul. Armii Krajowej,
- wymianę głównej sieci (magi-

strali) DN400 295 mb, począwszy 
od ul. Traugutta (kotłownia rejono-
wa KR-1) do ulicy Legionów Pol-
skich.  Istniejąca  sieć  kanałowa 
zostanie wymieniona na sieć pre-
izolowaną.
Zadania pierwszego etapu zo-

stały zakończone w grudniu 2017 r. 
Etap  ten  obejmował  przebudo-
wę osiedlowej sieci ciepłowniczej 
przy ul. Emilii Plater, modernizację 
napowietrznej sieci ciepłowniczej 
przy ul. Krzywoustego oraz montaż 
16 węzłów cieplnych na terenie Lę-
borka. Łączna kwota realizacji wy-
niosła 1.396.732 zł.

MPEC  Sp.  z  o.o.  zakończy-
ło także prace związane z budo-
wą przyłącza do budynku przy ul. 
Mikołaja Reja 19 wraz z  instalacją 
węzła  cieplnego, w  tym  budyn-
ku. Zakończono również budowę 
przyłącza przy Placu Kopernika 9 
oraz montaż węzła cieplnego w bu-
dynku. Nowe węzły cieplne zostały 
zamontowane także w budynkach 
przy ul. Targowej 23, przy ul. Słup-
skiej 16 G oraz Wyszyńskiego 9.

Nowy węzeł ciepl-
ny zamontowano 
w budynku przy
ul. Targowej 23

Węzeł zamon-
towano również 
w budynku przy 
Placu Kopernika 9

Węzeł cieplny zamontowany
w budynku przy ul. Słupskiej 
16 G ( poniżej )

Działania lęborskich 
ciepłowników
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20 maja 2018 odbędzie się, po raz pierwszy w Lęborku, impreza kolarska Cyklo 
Lębork w ramach cyklu Energa Cyklo Cup, której głównym organizatorem jest 
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Energa Cyklo Cup to seria kolarskich imprez szosowych, na którą w 2018 roku 
składają się: Cyklo Lębork 20 maja, Cyklo Strzepcz 24 czerwca, Cyklo Pętla 
Reja 22 lipca, Cyklo Pelplin 12 sierpnia, Cyklo Kartuzy 1 września.
Cyklo SZOSA to  impreza przeznaczona dla wszystkich posiadaczy dwóch 

kółek. Zawodników o mniejszym stopniu zaawansowania organizatorzy zapra-
szają na „małą pętlę”, gdzie krótszy dystans pozwoli na „godne” zmierzenie się 
z trudnościami trasy. Bardziej zaawansowani kolarze mogą zmierzyć się z trasą 
w pełnym wymiarze.
Trasa Cyklo Lębork składa się z dwóch pętli, każda o maratońskiej długości 

42,195 km. Wyścig rozpocznie się w centrum Lęborka – na Placu Pokoju, trasa 
wiedzie przez Wilkowo, Garczegorze, Łebień, Lędziechowo, Krępę Kaszubską, 
Rozgorze, Redkowice, Czarnówko, Nową Wieś Lęborską do Lęborka (meta na 
Placu Pokoju).
Więcej informacji dotyczących uczestnictwa w imprezie oraz klasyfikacji – 

na stronie cyklo.info.pl

Energa Cyklo Cup
w Lęborku - 20 maja

Uczniowie „Na piątkę z plusem”

W  ramach  realizowanego  przez 
Urząd Miejski projektu, uczniowie 

z  lęborskich szkół podstawowych oraz 
klas gimnazjalnych biorą udział w zaję-
ciach  rozwijających  kompetencje  klu-
czowe, tj. kompetencje matematyczne, 

podstawowe  kompetencje  naukowo-
-techniczne,  językowe,  kompetencje 
uczenia się oraz społeczne.
Uczniowie  szkół  podstawowych 

uczestniczą w  zajęciach  edukacyjnych 
oraz w zajęciach z  języka angielskiego. 

Z kolei uczniowie klas gimnazjalnych bio-
rą udział w zajęciach edukacyjnych, ogól-
norozwojowych i języka angielskiego oraz 
korzystają z doradztwa edukacyjno-za-
wodowego.
Zajęcia odbywają się w małych grupach 

i są prowadzone przez nauczycieli, którzy 
również doskonalili swoje umiejętności 
zawodowe, korzystając z projektowych 
szkoleń.

Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnia-
nie kluczowych kompetencji wśród uczniów 
lęborskich szkół” potrwa do końca lipca 
2018 roku i jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014–2020.

Zajęcia w SP nr 8



X Wyścig Rowerowy MTB
19 maja br. odbędzie się w Lęborku X Wyścig Rowerowy MTB 
Pazur Lęborskiego Lwa. Jest to impreza otwarta, w której mogą 
startować zarówno amatorzy w różnym wieku  i stopniu za-
awansowania, jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.
 Zapisy osobiste w dniu 19 maja 2018r. w godz. 9.00 – 11.00 

w Biurze Zawodów – w namiocie znajdującym się przy starcie 
wyścigu, na parkingu przy Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku.
Opłata wpisowego wynosi: zawodnicy do 18 roku życia – 20 zł, 

po 18 roku życia – 35 zł. Zawodnicy zamieszkujący powiat lę-
borski są zwolnieni z opłat wpisowego po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego ich zameldowanie.

 Szczegóły na stronie www.csir.lebork.pl

Zapisz się na IV PÓŁMARATON 
WROTKARSKI !
3 czerwca br. w Lęborku 
odbędzie się IV Półmaraton 
Wrotkarski.
Start główny przeprowadzony zostanie 

na dystansie 21 km, zawody dla dzieci do 
lat 10 oraz 11–12 lat – na dystansie 600 
m, a dla dzieci w wieku 13–16  lat – na 
dystansie 1150 m. Start i meta przy Pły-
walni Miejskiej „Rafa”, u zbiegu ulic Kuso-
cińskiego i Olimpijczyków. Trasa wyścigu 
głównego będzie przebiegała ulicami: Ku-
socińskiego – Teligi – Kusocińskiego.
Zapisy prowadzone są przez  internet 

poprzez poprawne wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego dostępnego na stro-
nie internetowej www.csir.lebork.pl

Zapisy osobiste, odbiór pakietów star-
towych oraz chipów wyłącznie w dniu 
3 czerwca 2018r. w godz. 11.00–13.30 
w  Biurze  Zawodów  mieszczącym  się 
w namiocie na parkingu przy ul. Kuso-
cińskiego 56 w Lęborku.

Opłaty startowe:
Wysokość wpisowego uzależniona jest 

od daty uznania rachunku bankowego Or-
ganizatora i wynosi:

•  34 zł – pod warunkiem, że wpisowe 
wpłynie na rachunek bankowy Organi-
zatora tylko i wyłącznie do dnia 28 maja 
2018r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie 
ma możliwości dokonania opłaty wpiso-
wego na rachunek bankowy Organizato-
ra!

Numer  konta:  BGŻ  BNP  Paribas  
84 2030 0045 1110 0000 0221 70 80,

•  50  zł – w przypadku wpisowego, 
które zostanie wpłacone przez uczest-
nika biegu osobiście w 3 czerwca 2018r. 
w godz. 11.00 – 13.30 w Biurze Zawodów.

• Opłata  startowa w przypadku  re-
zygnacji z uczestnictwa w zawodach nie 
podlega zwrotowi bez względu na przy-
czynę nieuczestniczenia.

• Zawodnicy z Lęborka w biegu głów-
nym są zwolnieni z opłaty wpisowego!

•  Od dzieci do lat 16 nie pobiera się 
opłaty wpisowego !

Szczegóły dotyczące zawodów na stro-
nie www.csir.lebork.pl
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Biblioteka zaprasza

ŁOWCY GIER – Klub gier planszowych
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 
zaprasza 29 marca na kolejne spotkanie 
Klubu Gier Planszowych, które odbywają 
się w ostatnie czwartki miesiąca w godz. 
16–18.  Terminarz  spotkań  do wakacji:  
29 marca, 26 kwietnia, 24 maja,  
21 czerwca. Uczestnicy spotkań  toczą 
rozgrywki na planszy. Ludoteka liczy po-
nad 700 tytułów i są to gry dla wszyst-
kich grup wiekowych, także dorosłych 
i seniorów.
Obecnie Klub uczestniczy w projekcie 

producenta gier Granna Kluby Gier Plan-
szowych, dzięki temu otrzymuje wsparcie 
w postaci gier planszowych do rozgry-
wek turniejowych  i  innych upominków 
dla członków klubu.
Do klubu nie trzeba specjalnie się zapi-

sywać – wystarczy przyjść na spotkanie. 
W marcu uczestnicy konkursu „Od Ko-
pernika do chińczyka” stworzyli autorskie 
plansze klasycznego chińczyka, które są 
wykorzystywane między innymi podczas 
spotkań Łowców Gier. 30 sierpnia 2018 r. 
odbędzie się wielki turniej gry w chińczy-
ka, otwarty dla wszystkich lęborczan.

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich
Biblioteka organizuje w tym roku ob-

chody Światowego Dnia Książki  i Praw 
Autorskich  nawiązujące  do  tradycji 

hiszpańskiej. W Katalonii na 23 kwietnia 
przypada święto narodowe – jest to dzień 
świętego Jerzego, patrona Katalonii. Tego 
dnia kobiety otrzymywały czerwoną różę, 
symbolizującą krew smoka, którego we-
dług legendy pokonał św. Jerzy. Z czasem 
kobiety zaczęły odwzajemniać się panom 
prezentami w postaci książek. Fakt ten 
wykorzystał miejscowy wydawca Vicent 
Clavel Andrés, który w 1926 roku zaini-
cjował obchody Dnia Książki.
Biblioteka na 23 kwietnia przygotowa-

ła dla każdego Pana zapakowane tajem-
nicze książki – niespodzianki, które będą 

prezentem dla niego lub będzie mógł ją 
podarować wybranej osobie. Na Panie 
będą czekały róże z sentencjami.
Tradycyjnie,  przez  cały  tydzień,  od  

23 do 28 kwietnia, w holu biblioteki bę-
dzie działał kiermasz tanich książek oraz 
wystawa publikacji hiszpańskich autorów 
oraz książek przybliżających Hiszpanię.
Biblioteka zaprasza także 25 kwietnia 

na godz. 11.00 Akademia Toledo prze-
prowadzi pokazową lekcję  języka hisz-
pańskiego, a 26 kwietnia o godz. 18.00 
na spotkanie podróżnicze z Aleksandrą 
Ślosarską pt. „Moje wakacje w Hiszpanii”.

EDUKARIUM czyli nauka w akcji
To nowa oferta  zajęć w bibliotece dla 
dzieci w wieku szkolnym, rozwijających 
kreatywność  i naturalną zdolność dzie-
ci do ciągłych poszukiwań i zadawania 
pytań. Biblioteka proponuje interaktyw-
ne warsztaty z elementami chemii, fizyki, 
eksperymentów i dobrej zabawy. Pierw-
sze zajęcia poprowadzi w kwietniu firma 
SmartLab: 14 kwietnia – Magiczna mgieł-
ka i suchy lód, 28 kwietnia – Warsztaty 
Archeo.
Zajęcia będą odbywały się w grupach, 

w soboty w godz. 11.00–12.00 i 12.15–
13.15. Zapisy  i wpłaty przyjmowane są 
do 4 kwietnia w sekretariacie bibliote-
ki. Koszt 15 zł za jedno spotkanie, za oba 
warsztaty 25 zł.

Szczegóły  na  stronie  internetowej 
www.biblioteka.lebork.pl.

http://www.biblioteka.lebork.pl
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Wystawa malarstwa 
w Bramie Kaszubskiego  
Pierścienia

MUZEUM zaprasza

Wystawa „STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE.  
Lubowidz – Czarnówko – Wilkowo”

Muzeum w Lęborku zaprasza do zwie-
dzania otwartej w lutym br. wysta-

wy pt. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE. 
Lubowidz  – Czarnówko  – Wilkowo – 
w Galerii „Strome Schody”.
Ekspozycja prezentuje najbardziej oka-

załe  groby  pod względem  zasobności 

w tzw. dary grobowe, pochówków lud-
ności kultury wielbarskiej z pierwszych 
trzech wieków naszej ery  (okres wpły-
wów rzymskich).
Eksponaty  w  większości  pochodzą 

ze  zbiorów własnych  Muzeum w  Lę-
borku (zabytki z Czarnówka  i Wilkowa) 

oraz  Muzeum  Narodowego  w  Szcze-
cinie  (zabytki z Lubowidza). Pozyskane 
zostały w wyniku kompleksowych, arche-
ologicznych badań wykopaliskowych na 
cmentarzyskach znajdujących się w po-
bliżu Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku 
i Wilkowie. Każde z wymienionych stano-
wisk stanowi nieocenione źródło wiedzy 
o starożytnych społecznościach zamiesz-
kujących te tereny. Ekspozycja przybli-
ża i uświadamia zwiedzającym fenomen 
i unikatowość lęborskiego mikroregionu 
osadniczego ludności kultury wielbarskiej, 
w chwili obecnej największego i najlepiej 
rozpoznanego w Europie.
Patronat  honorowy  nad  wystawą 

objął:  Burmistrz  Miasta  Lęborka  Wi-
told Namyślak oraz Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delega-
tura w Słupsku.

Wystawa została zorganizowana dzięki 
wsparciu finansowemu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

W Centrum  Informacji Turystycznej 
„Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy 
al. Niepodległości 6 do 3 kwietnia moż-
na oglądać wystawę prac malarskich 
lęborczanina, Ryszarda Zająca, pt. „Lau-
enburg in Pommern – Miasto, którego 
nie ma”.

Organizator wystawy – Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata” serdecznie 
zaprasza. Wstęp bezpłatny.



W końcowy etap weszły procedury opra-
cowania studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lęborka. Zakończyło się  już wy-
łożenie tego dokumentu do publicznego 
wglądu, co pozwoli niebawem na  jego 
uchwalenie.
Trwają prace nad kolejnymi planami za-

gospodarowania przestrzennego lub ich 
zmianami na terenie miasta Lęborka:
–  na  ukończeniu  jest  pierwszy  etap 
prac projektowych związanych z opra-
cowaniem projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie Parku Chrobrego i te-
renów rekreacyjno-sportowych nad rzeką 
Łebą i Okalicą.

– trwa procedura sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 
E. Plater  i Traugutta w zakresie obejmu-
jącym oznaczony tam teren elementar-
ny 11.05.UG.
Celem tej zmiany planu jest umożliwie-

nie realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na dotychczas niezabudo-
wanych działkach, w powiązaniu z innymi 
funkcjami, nieuciążliwymi dla  istniejącej 
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 
Zakończyło się wyłożenie tego projektu 
do publicznego wglądu.
– zakończyło się opracowanie pierwsze-

go etapu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Lębork – Wschód” w Lęborku 
w zakresie obejmującym fragment tere-
nu mieszkaniowo - usługowego oraz te-
renu o funkcji usługowej.
– uchwalenie nowego „studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lęborka” pozwo-
li  także na podjęcie  lub kontynuowanie 
zmian planów miejscowych w przypad-
kach, gdy brak było zgodności ustaleń 
zamiarów planistycznych z dotychczaso-
wym studium miasta. Dotyczy to m.in. 
zmian obowiązujących planów miejsco-
wych w rejonie ulic: Spółdzielcza, Komu-
ny Paryskiej, Pionierów, Stryjewskiego 
i Kossaka.

W czerwcu 2018 r. w drodze przetargów udostępnione zosta-
ną dwie nieruchomości przy ul. Kukuczki o dominującej funkcji 
mieszkaniowej o niskiej intensywności.

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

Szczegółowe  informacje dot.  zbywanych nieruchomości, 
można uzyskać pod nr tel. (59) 8637730, (59) 8637748.
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Prace nad planami 
zagospodarowania 
przestrzennego Lęborka
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