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Cztery lata pracy  
Samorządu Miasta

Samorząd Miasta 2014-2018

Dobiega końca kolejna kadencja samo-
rządowa 2014-2018. Przez 4 lata były 

realizowane, kontynuowane oraz przygo-
towywane inwestycje i działania, mające 
na celu sprawne funkcjonowanie organi-
zmu miejskiego oraz poprawę naszego - 
mieszkańców Lęborka – życia, w różnych 
jego aspektach.

Aby zapewnić miastu i jego mieszkań-
com dobre życie, stworzyć perspektywy, 
warunki do dalszego rozwoju, niezbęd-
ne są przemyślane plany i założenia oraz 
środki do ich realizacji.

Takie cele przyświecały Samorządo-
wi Lęborka, którego kadencja zmierza ku 
końcowi. Dlatego warto przypomnieć 
i podsumować najważniejsze działania, 
inwestycje i przedsięwzięcia, które wpły-
nęły na jakość naszego codziennego życia.

W latach 2014-2018 realizowanych 
było wiele inwestycji – drogowych, z za-
kresu ciepłownictwa, gospodarki wodnej, 
gospodarki mieszkaniowej, wspierania 
przedsiębiorczości, ochrony środowi-
ska, bezpieczeństwa, ale także w zakre-
sie działań społecznych, rozwoju oświaty, 
wspierających sport i kulturę. 

Podjęte zostały również działania 
mające usprawnić system komunika-
cyjny miasta oraz podnoszące estetykę 
i atrakcyjność turystyczną Lęborka. Po-
dejmowane były działania planistyczne 
i opracowania w zakresie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta, umożliwia-
jące jego rozwój w przyszłości.

Wiele z tych działań mogło zostać zre-
alizowanych dzięki pozyskaniu zewnętrz-
nych środków finansowych, w dużej 

mierze unijnych. Dobre opracowanie pro-
jektów i niezbędnej dokumentacji zaowo-
cowało znaczącymi dotacjami. 

W latach 2014-2018 na realizację in-
westycji Miasto przeznaczyło ok. 135 mln 
zł, z czego 61 mln zł stanowią pozyskane 
dotacje. Środki te zostały wykorzystane 
na działania i inwestycje, z których już ko-
rzystamy lub wkrótce będziemy korzystać. 

W tym numerze Biuletynu podsu-
mowujemy mijające 4 lata pracy władz 
samorządowych miasta, prezentujemy 
najistotniejsze działania i inwestycje po-
dejmowane w latach 2014-2018.

Rada Miejska w Lęborku – 
kadencja 2014-2018

• Bogdan Oszmian - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Wiceprzewod-
niczący RM do 10.05.2017

• Jarosław Litwin - Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej od 10.05.2017

• Małgorzata Bresler 
• Zbigniew Cybula - przew. Komisji 

Rewizyjnej
• Alicja Garska
• Włodzimierz Klata - przew. Komisji 

Gospodarki Miejskiej
• Katarzyna Lipkowska
• Łucjan Łaga
• Halina Łukian - przew. Komisji 

Strategii i Rozwoju

• Justyna Maciesza
• Artur Obolewski
• Witold Piórkowski
• Bożena Pobłocka - przew. Komisji 

Budżetowej do 18.05.2017
• Piotr Pobłocki
• Janina Pujsza
• Renata Rebicka
• Krzysztof Siwka
• Adam Stenka - przew. Komisji Bu-

dżetowej od 22.06.2017
• Andrzej Suszyński
• Maciej Szreder - Przewodniczący 

Rady Miejskiej do 10.05.2017
• Jarosław Walaszkowski - przew. 

Komisji Polityki Społecznej

Radni pracowali w pięciu komisjach te-
matycznych:

Komisji Budżetowej, Komisji Gospo-
darki Miejskiej, Komisji Polityki Spo-
łecznej, Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Strategii i Rozwoju.

W kadencji 2014-2018 odbyło się 37 
sesji Rady Miejskiej, podczas których 
podjęto 561 uchwał.

aktualności

Kończy się kadencja samorządowa 2014-2018. W ciągu mija-
jących 4 lat Samorząd Lęborka podjął szereg uchwał i decy-

zji decydujących o kształcie i kierunku rozwoju naszego miasta. 
Rada Miejska w Lęborku liczy 21 radnych. Funkcję burmistrza 

miasta Lęborka pełni Witold Namyślak, zastępcy burmistrza: 

Alicja Zajączkowska do 24.07.2015, Marian Kurzydło od 
1.06.2017, pełniący również funkcję sekretarza miasta.
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100-lecie odzyskania  
Niepodległości – Lębork świętuje
100rocznica odzyskania Niepodle-

głości przez Polskę i potrzeba 
godnego uczczenia tego jubileuszu stały 
się impulsem do zawiązania w grudniu ub. r. 
Lęborskiego Komitetu Obchodów 100–
lecia Odzyskania Niepodległości, pod 
honorowym patronatem Burmistrza Lę-
borka i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Lęborku. 

W jego skład weszli dyrektorzy jedno-
stek upowszechniających kulturę, przed-
stawiciele Kościoła z terenu Lęborka, 
organizacji pozarządowych, organizacji 
skupiających młodzież oraz seniorów, re-
prezentanci organizacji skupiającej lębo-
rskich przedsiębiorców, przedstawiciele 
komisji Rady Miejskiej w Lęborku.  

W toku spotkań, dyskusji i pomysłów 
powstał program rozłożonych w czasie 
działań i wydarzeń, upamiętniających tę 
ważną dla nas rocznicę. 

W jubileuszowym roku 100-lecia Nie-
odległości Polski na nowo zagospo-
darowywane jest otoczenie Obelisku 
Niepodległości przy rondzie Solidarności. 
Prace rozpoczęły się na początku wrze-
śnia, a zakończą pod koniec październi-
ka 2018 r. 

W obrębie Skweru planowane jest usy-
tuowanie „Ławeczki Niepodległości”, o 
dofinansowanie której Miasto złożyło 
wniosek do MON w ramach konkursu.

Oprócz tradycyjnych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości, któ-
re odbędą się w dniach 10 i 11 listopada, 
przygotowywanych jest szereg wydarzeń 
uzupełniających m.in.:

• 9 listopada – konferencja naukowa 
przygotowywana przez lęborskie Mu-
zeum pod hasłem „Cernutur in agenda 
virutes. Działania na rzecz polskości na 
ziemi lęborskiej w kontekście sytuacji 
geopolitycznej”. Konferencję poprzedzi 
otwarcie wystawy czasowej pod tym sa-
mym tytułem;

• 15 listopada o godz. 18.00 - w Klu-
bie Biblioteki spektakl słowno-muzycz-
ny „Aria Pożegnalna” Zbigniewa Herberta 
w wykonaniu Jerzego Zelnika (recytacja) 
i Grzegorza Bożewicza (piano); współor-
ganizatorem jest Fundacja „Zatrzymać 
czas”;

• 16 listopada - koncert „Lębork dla 
Niepodległej” w kinie „Fregata”, organizo-
wany przez LCK Fregata, przy współpracy 
z dr Tadeuszem Formelą;

• Od 5 listopada do 15 grudnia 2018 
r. w okolicy Placu Pokoju czynny będzie 
fotoplastykon prezentujący zdjęcia archi-
walne z czasów początku niepodległości 
Polski

• W grudniu 2018 lub w styczniu 2019 
roku odbędzie się pokaz filmów doku-
mentalnych z okresu od międzywojnia 
do lat 80-tych XX wieku;

• Na pocz. listopada Biblioteka Miejska 
w kilku punktach miasta (w budynkach) 
zorganizuje akcję (warsztaty) robienia ko-
tylionów dla chętnych mieszkańców;

• Dodatkowym elementem obchodów 
będzie prezentacja w Lęborku objazdo-
wej wystawy organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski – zawiera ona prace stu-
dentów i absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku nawiązujące do od-
zyskania Niepodległości;

• Młodzieżowy Dom Kultury ogłosił 
konkurs plastyczny pt. „Dla Niepodległej” 
dla dzieci i młodzieży. Podczas wernisa-
żu wystawy w listopadzie, odbędzie się 
pokaz promujący pięć polskich tańców 
narodowych;

• Muzeum w Lęborku realizuje cykl 
wydarzeń „Mały Polak, Niepodległy Po-
lak”. Prowadzone są spotkania z przed-
szkolakami i nagrywane wywiady o tym, 

jak najmłodsi postrzegają i rozumie-
ją - czym jest Polska, niepodległość, ja-
kie symbole je określają. Powstałe w ten 
sposób reportaże – wywiady z dziećmi– 
zostaną umieszczone na fanpage www.
facebook.pl, gdzie Muzeum w Lęborku 
posiada swój profil. Planowany jest finisaż 
podsumowujący projekt (wiosną 2019r.). 
W ramach projektu prowadzone są te-
matyczne warsztaty, a powstające prace 
plastyczne można będzie obejrzeć przy 
okazji konferencji naukowej 9 listopada;

• Miejska Biblioteka Publiczna zakupi-
ła oprogramowanie do gier terenowych 
na urządzenia mobilne, na co pozyska-
ła dofinansowanie z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Od lipca 
dostępna jest już w sieci gra „(Nie)krymi-
nalne zagadki Lęborka”, prowadząca po 
nieznanych miejscach i historii Lęborka. 
Druga gra pt. „Rodacy” będzie prowadzi-
ła do miejsc związanych z wydarzeniami 
i postaciami historycznymi, upamiętnia-
jącymi je pomnikami i okolicznościowymi 
płytami. Inauguracja tej gry miała miejsce 
21 września br.;

• W dniu 4 sierpnia 2018, z inicjatywy 
lęborskiego oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, odprawiona została 
msza św. dziękczynna w lęborskim Sank-
tuarium św. Jakuba, w 130. rocznicę uro-
dzin ks. Szczepana Gracza, który w 1918 
roku współorganizował Powiatową Radę 
Ludową w Lęborku i wraz z miejscowymi 
Kaszubami zabiegał o przyłączenie ziemi 
lęborskiej do odradzającej się Polski.

Wszystkich lęborczan zapraszamy do 
licznego udziału w przygotowywanych 
wydarzeniach oraz radosnego, wspólne-
go świętowania setnej rocznicy odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę.

aktualności
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Inwestycje i działania w mieście

Zapraszamy do udziału w obchodach 100-lecia Niepodległości Polski. 

Sobota, 10 listopada
18.00 – Msza św. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
18.45 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Ofiary Katastrofy Smo-
leńskiej przy Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
19.00 – Uroczystość pod tablicą Polskiej Rady Ludowej, ul. Targowa 48 

Niedziela, 11 listopada
10.00 – Msza św. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
11.00 – Przemarsz pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności
11.20 – Uroczystość przed Obeliskiem Niepodległości

W dniu 11 listopada na Placu Pokoju odbędzie się pokaz sprzętu woj-
skowego oraz wyposażenia indywidualnego żołnierza, zorganizowany przez  
1 Lęborski Batalion Zmechanizowany im Jerzego Jastrzębskiego. Zabytkowy 
sprzęt wystawią także miłośnicy militariów. Wszyscy, którzy przybędą na po-
kaz, poczęstowani zostaną tradycyjną wojskową grochówką.

Program obchodów Święta 
Niepodległości 2018

inwestycje

Komunikacja i budowa dróg

Początek kadencji 2014-2018 to realizo-
wana w kilku etapach duża inwestycja 
drogowa – przebudowa ulic Kusocińskie-
go i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem 
Mieszka I z drogą wojewódzką 214, dofi-
nansowana w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 8 mln 844 tys. zł, 
w tym dofinansowanie 5 mln 815 tys. zł. 

W ramach zadania wybudowano, wraz 
kanalizacją deszczową, oświetleniem, 
przystankami, ponad 1600 metrów ulicy 
Kusocińskiego, całą ulicę Mieszka I i frag-
ment ul. Krzywoustego. U zbiegu Krzy-
woustego z Kaszubską powstało rondo, 
któremu nadano nazwę: Danuty Siedzi-
kówny INKI.

Systematycznie prowadzone były in-
westycje drogowe na Osiedlu „Lębork 
Wschód”. Służą one mieszkańcom wciąż 
budowanej jeszcze, nowej dzielnicy 

mieszkaniowej oraz pobliskiej Podstrefie 
Lębork Słupskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, na terenie której otwarta jeszcze 
w tym roku zostanie pierwsza duża firma. 

Kosztem prawie 4 mln zł wybudowano 
główną arterię dzielnicy - ulicę Wileńską. 
Droga ma 1000 metrów długości, 3 ronda 
oraz na całej długości podwyższoną kla-
sę wytrzymałości. W ramach inwestycji 
wykonano kanalizację deszczową, ścieżki 

rowerowe, chodniki i oświetlenie. 
Ponad 2,6 mln zł kosztowała budowa 

przylegających do Wileńskiej ulic Ko-
rzennej (312 metrów) i Przemysłowej 
(660 metrów). Miasto pozyskało na ten 
cel dotację w wys. 50% z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej”.

Ulica Przemysłowa i Korzenna
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Ostatnie 4 lata to także wiele inwesty-
cji drogowych na osiedlach domów jed-
norodzinnych w zachodniej części miasta. 

Na gruntowych wcześniej drogach 
kanalizację deszczową i asfaltową na-
wierzchnię zyskały ulice: Powstańców 
Warszawy, Słoneczna, Błękitna, Zielona, 
Podhalańska, Harcerzy, Orląt Lwowskich, 
Dywizjonu 303, Strzelców Podhalańskich, 
Generała Maczka, Tatrzańska, Lubelska 
(ostatni fragment), Szarych Szeregów, 
gen. S. Sosabowskiego, Mazowiecka, Ba-
talionu Zośka i Małopolska. Ta ostatnia, 
dzięki budowie przepustów nad rowem 
zyskała połączenia z ulicą Lubelską.

Ważną inwestycją w tym rejonie mia-
sta była budowa mostu nad rzeką Łebą. 
Nowy most połączył ulicę Weterynaryj-
ną z Lotników i dalej z Komuny Paryskiej. 
Oprócz przeprawy przez rzekę wybudo-
wano 400-metrową drogę dojazdową, 
ścieżkę rowerową, chodniki i oświetle-
nie. Koszt budowy mostu z drogami do-
jazdowym i infrastrukturą wyniósł ponad 
3,5 mln zł. 

Problemy z dojazdem do Osiedla 
Sportowego rozwiązało rondo na Al. 
Jana Pawła II. Alternatywne połączenie 
ul. Teligi oraz Żeromskiego z obwodnicą 
znacznie skróciło mieszkańcom wyjazd 
z osiedla. Inwestycja powstała we współ-
pracy z prywatnym przedsiębiorcą, któ-
ry sfinansował większość kosztów robót. 

Remonty drogowe

Sukcesywnie prowadzone były remon-
ty ulic i chodników m.in. Komuny Pary-
skiej – III etap, Kolejarzy, Robotnicza, 

Różyckiego, Mściwoja II, Traugutta, 
Tczewska, Stryjewskiego, Grunwaldzka, 
Spółdzielcza, Hibnera, Artylerzystów 
(pomiędzy Śląską a Mazurską), Wybic-
kiego, Armii Krajowej (od Al. Wolności do 
Czołgistów), Wyczółkowskiego, Mostnika, 
Chojnicka, Chłopska, Legionów Polskich, 
Mireckiego, Jodłowa, Wybickiego, Zwa-
rowskiej wraz z przebudową przejazdu 
kolejowego, E. Plater, Słupska i Cisowa.

Estetyczną kostkę betonową położo-
no na wielu chodnikach. Gruntownie wy-
remontowano ciągi piesze przy ulicach: 
Kolonia, Wybickiego, 1 Maja, Placu Pia-
stowskim, Wyspiańskiego czy E. Plater 
(fragment).

Parkingi i miejsca postojowe

Ostatnie lata to „wysyp” nowych 
miejsc parkingowych. Utwardzone zo-
stały „dzikie” parkingi, czasem obniżono 

krawężniki uwalniając powierzchnię dla 
aut lub z szerokich ulic i chodników wy-
krojono zatoczki parkingowe.

Nowe parkingi wybudowano na rogu 
ul. Staszica i Dygasińskiego oraz przy Są-
dzie Rejonowym na Placu Kopernika. 

Obok kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 
przy ul. Kasztanowej powstała zatoczka 
na 10 aut, chodnik oraz parking przy ko-
ściele. Niedaleko, od strony ul. Modrze-
wiowej wybudowano miejsca postojowe 
dla 20 aut, a inwestycję tę wykonano ze 
środków miasta i parafii. Podobna współ-
praca była przy budowie chodnika i placu 
przed kościołem pw. Jadwigi Śląskiej przy 
ul. Ks. Gracza. W bliskiej odległości, na 
pętli, rozbudowany został parking. 

Ponad 40 pojazdów mieści parking 
wybudowany przy ul. Teligi, w pobliżu 
kościoła. Nowe miejsca postojowe wy-
gospodarowano przy SP 7, u zbiegu ulic 
Staszica i Dygasińskiego, przy Wybickie-
go (LO nr 1) oraz przy budynku Wojska 
Polskiego 34 C-H (12 miejsc). 

Duża inwestycja parkingowa zreali-
zowana została w partnerstwie z firmą 
McDoland’s. Płytami YUMB utwardzony 
został teren przy budynkach mieszkalnych 
od strony Krzywoustego i Tczewskiej. 
W ten sposób powstało 35 funkcjonal-
nych miejsc parkingowych. Koszt budowy 
parkingów wyniósł 120 tys. zł, z czego 70 
tys. zł pokryła firma McDonald’s.

Wsłuchując się w postulaty miesz-
kańców osiedla przy Legionów Polskich, 
w pobliżu przychodni i apteki, po ob-
niżeniu krawężników wzdłuż ulicy wy-
gospodarowano 30 nowych miejsc 
parkingowych. 

Ulica Przemysłowa i Korzenna

Nowy most na rzece Łebie -  
ul. Weterynaryjna

Parking przy Przedszkolu nr 1 Ulica Szarych Szeregów
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Ulgę poczuli także rodzice odwożący 
dzieci do Przedszkola nr 1 przy ul. Czoł-
gistów. Na odcinku od 1 Maja do Armii 
Krajowej, po wybudowaniu zatoczek 
(wcześniej przesunięto płot przedszkola) 
powstało 17 funkcjonalnych miejsc po-
stojowych. Na inwestycji skorzystali także 
piesi. Na pobliskim skrzyżowaniu Czoł-
gistów z 1 Maja powstało dwuetapowe 
przejście dla pieszych z wysepką rozgra-
niczającą ruch pojazdów. 

Najnowsze inwestycje parkingowe to 
gruntowna modernizacja parkingu na za-
pleczu ul. Staromiejskiej, na który moż-
na teraz wjeżdżać i wyjeżdżać od strony 
Al. Niepodległości. Budowa parkingu to 
część szerszej inwestycji. 

Prace w centrum miasta to element 
większego zadania realizowanego 

w ramach wartego prawie 4,9 mln zł 
projektu „Poprawa działania systemów 
odprowadzania oraz oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych z części zu-
rbanizowanych Lęborka”. Na jego reali-
zację Lębork pozyskał ponad 3,3 mln zł 
dotacji (70%) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. W ramach tego projektu 
wybudowano kanalizację deszczoweą na 
skrzyżowaniu Al. Niepodległości z Targo-
wą oraz zamontowano 6 kpl. urządzeń 
podczyszczających przy wylotach kana-
lizacji deszczowej.

Na ukończeniu jest budowa nowych 
zatoczek parkingowych na ulicy Węgrzy-
nowicza, przy szpitalu. Powstało w ten 
sposób kilkadziesiąt miejsc parkingowych, 
dzięki czemu uporządkowano parkowa-
nie na tej zatłoczonej na co dzień ulicy.

Ledowe oświetlenie ulic

Miasto samodzielnie lub przy współ-
pracy z firmą Energa Oświetlenie z Sopo-
tu stawia na ledowe oświetlenie uliczne. 
Większość nowych lamp stawiana jest 
w tej energooszczędnej technologii. Tylko 
w samym I półroczu 2018 roku w Lębor-
ku stanęło 138 nowych lamp ledowych, 
w tym 84 w dzielnicy Lębork-Wschód. 

Doświetlone przejścia dla pieszych 
przy ulicy Krzywoustego

Pozytywne opinie pieszych i kierow-
ców po wymianie lamp na przejściach dla 
pieszych w ciągu ulicy Krzywoustego za-
chęciły miasto do kontynuowania tej akcji. 

W lutym 2018 roku po raz pierw-
szy w naszym mieście przy oświetleniu 
przejść dla pieszych zastosowano asyme-
tryczne oprawy ledowe, emitujące sku-
piony strumień światła koloru białego. 
110-watowe lampy zapewniają skutecz-
ne oświetlenia przejść i znacznie zwięk-
szyły bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Nowe słupy z asymetrycznymi oprawa-
mi zamontowano na trzech przejściach 
przy Krzywoustego, na wysokości ulic 
Polskich Marynarzy, Mieszka I i skrzyżo-
waniu w kierunku „Biedronki” i Polmozby-
tu (podwójne oprawy). 

Rowerem przez Lębork

W kończącej się kadencji powstało 
wiele dróg rowerowych. 

Parking na zapleczu  
ul. Staromiejskiej

Parking ul. Legionów Polskich

Droga rowerowa na
ulicy Nadmorskiej

Doświetlone przejścia -  
ul. Krzywoustego - Mieszka I
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Tak było na osiedlu „Lębork Wschód”, 
gdzie w ramach budowy ulic Wileńskiej, 
Korzennej, Przemysłowej wybudowane 
zostały także ścieżki rowerowe. 

Podobnie było przy przebudowie ul. 
Kusocińskiego czy Krzywoustego. 

W roku 2018 wybudowano ścieżkę ro-
werową o długości 350 m wzdłuż ulicy 
Nadmorskiej. Zakończona na początku 
maju inwestycja obejmowała wykonanie 
asfaltowej drogi dla rowerów o szeroko-
ści 2 m na odcinku od ulicy Poznańskiej 
do tzw. bocznej Nadmorskiej (w kierunku 
ul. Kossaka). W miejscu tym nowa ścieżka 
łączy się z wcześniej wybudowaną drogą 
dla rowerów w ciągu ulicy Nadmorskiej, 

biegnącą do granic miasta. Nowa dro-
ga dla rowerów przebiega równoległe do 
ul. Kossaka i stanowi alternatywne, bez-
pieczne połączenie rowerowe Lęborka 
z Nową Wsią Lęborską. 

Na rowerze można przejechać także 
przez Park im. Michalskiego. Powsta-
ły tam odcinek jest przedłużeniem dro-
gi rowerowej od ul. Wojska Polskiego 
i umożliwia legalny i bezkolizyjny prze-
jazd rowerem przez Park w kierunku osie-
dli Jagiellońska, Czołgistów czy Legionów 
Polskich. 

„LĘBORK – MOSTY” proszę wsiadać!

28 sierpnia 2015 roku otwarto nowy 
peron kolejowy, przystanek SKM „LĘ-
BORK – MOSTY”. 

Peron o długości 215 metrów i szero-
kości 6 metrów powstał przy linii kolejo-
wej nr 202 na szlaku Godętowo-Lębork 
we współpracy finansowej Miasta Lębork, 
Powiatu Lęborskiego oraz Gminy Nowa 
Wieś Lęborska. Koszt inwestycji 1,12 mln 
zł, wkład finansowy miasta Lęborka wy-
niósł 373 tys. zł.

Budownictwo mieszkaniowe – 
powstają mieszkania  
komunalne i socjalne
Ostatnie lata to konsekwentna konty-

nuacja programu budowy mieszkań 
komunalnych. Miasto skutecznie zabiega 
o 30-40 procentowe dotacje z Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, 
co pozwala tanio budować mieszkania, 
także przy współpracy z Lęborskim To-
warzystwem Budownictwa Społecznego. 
Jednocześnie część starszych zasobów 
mieszkaniowych przekształcanych jest na 
mieszkania socjalne – jest to oferta dla 
wymagających szybkiego wsparcia nie-
zamożnych mieszkańców. 

Miasto uzbraja nowe tereny, działki 
pod zabudowę jedno- i wielorodzinną 
i sprzedaje je zainteresowanym w prze-
targach. Dzięki temu cena mieszkań 
w Lęborku pozostaje na stabilnym, nie-
wygórowanym poziomie. 

Nowe budynki
Miasto sukcesywnie buduje nowe 

budynki komunalne, część z nich po-
wstaje w porozumieniu z Lęborskim 
Towarzystwem Budownictwa Społecz-
nego. W tym systemie LTBS wybudował 
w ostatnich latach 3 budynki, w których 
połowa mieszkań powiększyła zasoby ko-
munalne miasta Lębork. Na budowę lokali 
komunalnych w tych budynkach uzyskała 

dotację w wys. 40% z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

I tak, jesienią 2015 roku klucze do 12 
mieszkań komunalnych przekazano no-
wym mieszkańcom budynku przy ul. Ła-
saka 2, rok później również 12 mieszkań 
komunalnych powstało w nowo wy-
budowanym budynku przy Łasaka 2A, 
a w 2017 kolejnych 8 lokali komunalnych 
w budynku wzniesionym przy ul. Kono-
packiej 3. 

W planach LTBS ma budowę kolej-
nych budynków wielorodzinnych przy ul. 
Mieszka I.

Budynki komunalne powstały: przy ul. 
Gierymskiego 3 (w 2016), gdzie zamiesz-
kały kolejne 32 rodziny, przy ul. Czecha 
(2017), gdzie powstały 22 mieszkania ko-
munalne. 

Najnowszą miejską inwestycją miesz-
kaniową jest oddany w roku 2018 budy-
nek komunalny przy Marusarzówny 4. To 
przedsięwzięcie, podobnie jak wszystkie 
inne miejskie inwestycje mieszkaniowe, 
otrzymało dofinansowanie z funduszu 
dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

33 mieszkania mają powierzchnię od 36 
do 50 m2. W ramach inwestycji powstały 

Gotowy budynek przy ulicy  
Konopackiej 3
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także miejsca parkingowe dla mieszkań-
ców, w tym dla osób niepełnospraw-
nych oraz chodniki. Koszt robót wyniósł 
3.971.504 zł, z czego 30% kosztów kwali-
fikowanych pokryła dotacja z BGK. 

Dom dla bezdomnych – przebudowa-
ny został budynek MOPS przy ul. Łokiet-
ka na potrzeby osób bezdomnych.

To bardzo ważne miejsce dla usamo-
dzielniania osób bezdomnych. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia 672 tys. zł, z czego 
dofinansowanie z funduszu dopłat BGK 
wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych 
tj. 336 tys. zł.

Ruszyła budowa Lęborskiego  
Węzła Przesiadkowego 
Po wielu miesiącach przygotowań, uzgodnień, wyłaniania wykonawców, na początku 
lipca br. ruszyła budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego

Kopią tunel pod torami kolejowymi

Ruszyły prace ziemne przy budowie tu-
nelu pod torami, łączącego dworzec PKP 
z ulicą Żeromskiego. W ramach wartej 6 
mln 567 tys. zł inwestycji wybudowany 
(przedłużony o 25 metrów) zostanie tunel 

pod torami w kierunku ul. Żeromskiego, 
a także zadaszone schody, odwodnienie 
oraz winda. Prace mają zakończyć się do 
końca marca 2019 roku.

Budowa tunelu znacznie ułatwi do-
stępność dworca PKP dla mieszkańców 
południowej części miasta oraz ułatwi 

dojście do centrum handlowego, komen-
dy policji i innych instytucji zlokalizowa-
nych w tej części miasta.

Obok placu budowy tunelu ruszają też 
roboty przy tworzeniu nowych miejsc 
postojowych wzdłuż ogrodzenia firmy 
Poltarex. Na długości 140 m powstanie 
oświetlony, wyłożony kostką kamienną 
parking na 49 pojazdów. Warta ok. 232 
tys. zł inwestycja zrealizowana będzie do 
końca roku 2018.

W ramach projektu, od lipca trwała tak-
że budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Sienkiewicza na odcinku od Dworcowej 
do Grunwaldzkiej. Inwestycja ta lada 
dzień zostanie ukończona.

Zadania te realizowane są w ramach 
wartego 37 mln 500 tys. zł projektu „Lę-
borski Węzeł Przesiadkowy”. Na ponad 
połowę kosztów tej dużej komunikacyj-
nej inwestycji miasto pozyskało dotację 
od Marszałka Województwa Pomorskie-
go w wysokości 21 mln 255 tys. zł. 

W ramach projektu, przy dwor-
cu PKP powstanie nowoczesny węzeł 

Gotowy budynek przy ulicy  
Marusarzówny 4

Trwają prace przy budowie 
tunelu pod torami
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Zachować dziedzictwo. Projekt 

”
Skarby Lęborka”

przesiadkowy dla komunikacji publicznej 
z parkingami dla pasażerów, tunel pod 
torami, wyremontowane zostaną także 
okoliczne ulice, wybudowana kanalizacja 
deszczowa, a część obecnych skrzyżowań 
zastąpią bezpieczne ronda. 

Zmiany obejmą też Park im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich. Stawek przebudowany 

zostanie na przepływowy zbiornik re-
tencyjny, podniesiony zostanie teren 
parku. Na całym obszarze Węzła Prze-
siadkowego zamontowane zostanie nowe 
oświetlenie – 130 nowoczesnych lamp 
ledowych. 

Zakupionych zostanie też 5 nowocze-
snych autobusów marki Solaris wartości 

5 mln 464 tys. zł brutto dla Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej. Inwestycja odmieni 
okolice dworca PKP i pobliskich ulic oraz 
poprawi komfort pasażerów komunikacji 
kolejowej i autobusowej.

Projekt ma być zrealizowany do lipca 
2020 roku.

Zgodnie z planem realizowany jest projekt „Skarby Lę-
borka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez 
odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego 
centrum”

Łączna wartość projektu to ponad 13 mln 
złotych, w tym 7 mln 361 tys. zł dofinan-
sowania (60% kosztów kwalifikowanych) 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

Elementem tego projektu jest trwająca 
od kilku miesięcy przebudowa charakte-
rystycznej budowli na wzgórzu w Parku 
Chrobrego – Wieży Ciśnień.

Zakres przebudowy obejmuje budo-
wę platformy widokowej wraz z windą 
i efektowną przeszkoloną klatką scho-
dową, wymianę stropów, dachu, stolarki 

okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne 
oraz remont elewacji. Po zakończeniu ro-
bót na koniec marca 2019 r., mieszkańcy 
i turyści będą mogli korzystać z platfor-
my widokowej na wieży, a przygotowane 
w budynku pomieszczenia zostaną wyko-
rzystane m.in. na cele kulturalne. 

Koszt tej dużej inwestycji to 8.799.420 zł. 

Inne inwestycje w ramach projektu 
„Skarby Lęborka…”

W ramach projektu wyremontowano 
jezdnię i chodniki ulicy Waryńskiego. Na 
długości 32 m, od mostu do granic linii 
średniowiecznych obwarowań miejskich 

położono asfalt. Dłuższy, 100-metrowy 
odcinek w kierunku Placu Pokoju, zy-
skał nawierzchnię z kostki granitowej. 
Postawiono także 8 ozdobnych latar-
ni. Kluczową inwestycją w tym miejscu 
była budowa nowego mostu na Kanale 
Młyńskim. Dzięki żelbetowej płycie po-
mostowej i nowej nawierzchni zniknęło 
ograniczenie tonażu do 5 ton. 

Wybrani zostali już wykonawcy prac 
na wieżach zabytkowych kościołów: pw. 
NMP Królowej Polski oraz Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. Parafie są partnerem pro-
jektu. Wieże, na których powstaną miej-
sca widokowe zostaną udostępnione 
zwiedzającym. 

W ramach projektu wyremontowane 
zostaną też ulice: Młynarska, Długosza 
i Armii Krajowej (z fragmentami przyle-
głych ulic: Chodukiewicza, Przyzamcze, 
Pl. Pokoju) oraz fragment murów obron-
nych przy ul. Przymurnej. Zagospoda-
rowany zostanie także skwer między ul. 
Przymurną a rzeką Łebą.

Przebudowa Wieży Ciśnień
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Ożywiamy i odnawiamy Lębork 
Nowy Świat - rewitalizacja obszaru 
Samorząd Miasta Lęborka jest w trak-

cie realizacji kompleksowej rewitali-
zacji obszaru Lębork Nowy Świat, który 
obejmuje powierzchnię ok. 71 hektarów 
(4,8 % pow. miasta), począwszy od stacji 
PKP Nowy Świat, poprzez ulice Stryjew-
skiego, Kazimierza Wielkiego, Orlińskiego, 
Malczewskiego, Mostnika, Plac Koperni-
ka, większość ul. Kossaka, ul. Styki, oto-
czenie kina Fregata aż do wymagających 
remontu budynków komunalnych przy ul. 
Gdańskiej 93-96. 

Na podstawie przyjętego w czerwcu 
2017 roku przez Radę Miejską Gminne-
go Programu Rewitalizacji przygotowano 
dwa projekty o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. 

„OŻYWIONY LĘBORK NOWY ŚWIAT 
– usługi społeczne dla mieszkańców 
obszaru rewitalizacji” oraz „ODNO-
WIONY LĘBORK – rewitalizacja ob-
szaru NOWY ŚWIAT”, na kwotę dotacji 
14,2 mln zł. 

Całkowita wartość planowanych do 
realizacji do końca 2022 roku usług 
społecznych i umożliwiających ich prze-
prowadzenie zadań infrastrukturalnych 

wraz z modernizacją najważniejszych te-
renów przestrzeni publicznej wyniesie co 
najmniej 21,1 mln zł. 

W obszarze rewitalizacji mieszka ok. 
5.200 lęborczan (ok. 15,2% mieszkańców 
miasta), którzy borykają się z problemami 
o dużo większej skali niż w pozostałych 
częściach Lęborka. Jest to m.in. wysokie 
bezrobocie, ubóstwo, niższy poziom wy-
kształcenia, przestępczość i wandalizm. 
Większość budynków, zwłaszcza komu-
nalnych, jest starych i zniszczonych, ulice 
a zwłaszcza chodniki wymagają remontu, 
zdewastowane są podwórka.

Najważniejsze przedsięwzięcia w pro-
jekcie społecznym „OŻYWIONY LĘ-
BORK NOWY ŚWIAT …” obejmują 
zajęcia w nowo powstałych dwóch pla-
cówkach przy ulicy Łokietka. Będzie to 
Klub Osiedlowy BAZA w zaadaptowanej 
bazie Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz 
Placówka Wsparcia Dziennego w zaada-
ptowanej byłej kotłowni internatu Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego. 

W Klubie Osiedlowym BAZA będą 
różnorodne usługi pomocy w ra-
mach Punktu Wsparcia Rodzin, Punktu 

Wsparcia Seniorów oraz Ośrodka pracy 
z młodymi „Nasze Miejsce”. Przewidziane 
jest doradztwo specjalistyczne, liczne za-
jęcia dla mieszkańców obszaru rewitaliza-
cji wszystkich pokoleń. Przed budynkiem 
pojawi się zieleń, a przez podwórko prze-
biegać będzie nowa ulica wraz ze ścież-
ka pieszo-rowerową – będzie to część 
dużego zamierzenia inwestycyjnego po-
legającego na budowie ścieżki rowero-
wej wraz z przebudową jezdni od ulicy 
Nadmorskiej (d. Buczka) do alei Wolno-
ści. Przyjazna mała architektura, taras na 
dachu, duże okna i przeszklenia będą za-
chęcały do spędzania w tym miejscu cza-
su przez mieszkańców. Jest już wybrany 
wykonawca, który rozpocznie prace od 
stycznia 2019 roku, po przeniesieniu ZKM 
sp. z o.o. do nowej siedziby w sąsiedztwie 
budowanego węzła przesiadkowego przy 
ul. Dworcowej. 

W Placówce Wsparcia Dziennego 
będzie mieścić się świetlica prowadząca 
zajęcia popołudniowe dla ok. 20 dzieci 
i młodzieży. Swoją siedzibę będą mieli 
tu również tzw. streetworkerzy czyli „pe-
dagodzy ulicy”, którzy dla grupy ok. 30 

Wizualizacja klubu osiedlowego 
„BAZA”
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Działania drobne, ale ważne –  
dla komfortu, dla bezpieczeństwa

młodych ludzi z obszaru będą propo-
nować i organizować zajęcia w oparciu 
o nowo powstałe tereny rekreacyjne  oraz 
istniejące już obiekty i placówki. 

Na obszarze Nowego Światu zostanie 
wybudowanych kilka nowych, atrakcyj-
nych terenów rekreacyjnych: najwięk-
szy w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 
(między torami i rzeką Łebą, z bezpiecz-
nym placem zabaw), kolejny to teren do 
zajęć edukacyjno-sprawnościowych na 
zapleczu remizy straży pożarnej (boisko 
wielofunkcyjne, ścianka wspinaczkowa, 
bieżnia, stanowiska do ćwiczeń fizycz-
nych). Ponadto szukani są wykonawcy na 
atrakcyjny teren na zapleczu budynków 
31-34 przy ulicy Malczewskiego oraz za-
gospodarowanie Placu Kopernika. Zago-
spodarowany zostanie także skwer przy 

„Orliku” na Pl. Piastowskim, wokół które-
go zostanie wybudowany tor dla rolkarzy. 
Są również środki na „Zakątek Kultury” 

- zagospodarowanie terenu przyległe-
go do kina „Fregata” pozwoli rozszerzyć 
działalność Lęborskiego Centrum Kultu-
ry o nowe funkcje, m.in. zajęcia warszta-
towe, np. ze streetartu, dla szczudlarzy 
czy graficiarzy.

Wiosną 2019 roku rozpocznie się mo-
dernizacja 8 podwórek integracyjnych. 

Sposób ich zagospodarowania będzie 
uzgodniony z mieszkańcami sąsiadują-
cych budynków. Wybrano następujące 
lokalizacje: przy Stryjewskiego 5-Mal-
czewskiego 11, Stryjewskiego 63-64, 
Malczewskiego 22-24, Stryjewskiego 49, 
Kossaka 72, Kossaka 87, Kossaka 98-100. 

Miasto ponadto urządzi podwórko inte-
gracyjno-wspomnieniowe przy budyn-
ku Stryjewskiego 52, w którym mieszkał 
Mieczysław Stryjewski - poeta, patron 
ogólnopolskiego konkursu literackiego, 
organizowanego od ponad 30 lat w Lę-
borku. To miejsce ma stać się wizytówką 

„Nowego Świata”, nawiązującą do histo-
rii, stanowiącą element tożsamości tego 
obszaru. 

Remonty domów i ulic – odnowiona, 
ładna przestrzeń publiczna. 

Na komfort życia, ale i estetykę do-
mów i ulic na lęborskim „Nowym Świe-
cie” wpłynie remont części wspólnych 
28 budynków komunalnych i socjalnych. 
W ramach programu rewitalizacyjne-
go odnowione zostaną dachy, elewacje 

i klatki schodowe. Dodatkowo planowa-
ny jest remont budynków 8 wspólnot 
mieszkaniowych, wybranych w drodze 
konkursu - są to WM Mostnika 12, Mo-
stnika 13/13a, Mostnika 15, Mostnika 16, 
Stryjewskiego 58, Stryjewskiego 64 oraz 
Łokietka 14.

Zaplanowano także szereg inwesty-
cji drogowych – oprócz wymienionego 
ciągu rowerowo-pieszego remonty obej-
mą ulice i chodniki Kazimierza Wielkie-
go, Malczewskiego oraz przebudowę ul. 
Przyzamcze i Gdańskiej wokół LCK Fre-
gata, z nowymi miejscami parkingowymi. 

Wzrost bezpieczeństwa ma zapewnić 
budowa miejskiego monitoringu w ob-
szarze rewitalizacji, składającego się z 6 
kamer w tej części miasta.

Oprócz wielkich projektów, budów i remontów realizowa-
ne są też drobniejsze inwestycje, zgłaszane przez miesz-

kańców, jak chociażby remont mostów - kładek przy 8 Maja 
i Dretowie czy utwardzenie płytami typu YOMB wjazdów na 
podwórka Wspólnot Mieszkaniowych przy Czołgistów 2-3, 1 
Maja 6-7 i Polskich Marynarzy 3. W Parku im. M Michalskie-
go stanęły nowe ławki i kosze na śmieci, powstał także nowy 
klomb od strony ronda Solidarności.

Zmodernizowany został też miejski monitoring (wymiana 5 
kamer). 170 metrów kanalizacji deszczowej z kolektorem i dre-
narzem rozsączającym, nowe krawężniki i korekta wjazdów na 
posesje, to zakres prac wykonanych przy ul. Sportowej. Inwe-
stycja ta poprawiła sytuację mieszkańców ulicy, skarżących się 
na problem z odprowadzaniem wody deszczowej z tego frag-
mentu drogi. 

inwestycje

Rewitalizacja obejmie także 
okolice LCK  „FREGATA”
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Inwestycje realizowane w ciepłow-
nictwie i gospodarce wodnej

Działania Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej 

Elektrociepłownia XXI wieku

W czerwcu 2016r., na terenie kotłowni MPEC-u przy ul. 
Wojska Polskiego, otwarto nowoczesną, ekologiczną 

elektrociepłownię zasilaną biomasą. Oprócz produkcji ciepła 
zakład produkuje też prąd elektryczny. Zainstalowanie nowych 
pieców, zmiana opału z węgla na biomasę oraz montaż nowych 
instalacji odpylających, znacznie zmniejszyło emisję pyłów i ga-
zów cieplarnianych. Dla zdrowia mieszkańców to inwestycja 
bezcenna.

Warta aż 40 mln zł inwestycja otrzymała wysokie, 85 % 
dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Dzięki oszczędnościom w projekcie udało się prze-
prowadzić wiele dodatkowych inwestycji poprawiających efek-
tywność elektrociepłowni. Tym sposobem miejskie ciepło zasila 
szkołę „Budowlankę” na ul. Pionierów, która dzięki wartej pra-
wie 2 mln zł budowie nowego ciepłociągu i wymiennikowni, 
mogła zamknąć uciążliwą ekologicznie kotłownię na miał wę-
głowy. Z czasem możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej 
uzyskają także inne podmioty z ul. Pionierów.

Przedsiębiorstwo pozyskało dofinan-
sowanie w ramach projektu pn. „Mo-

dernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na 
lata 2014-2021” ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. 

Prace modernizacyjne podzielono 
na kilka etapów, a całość dofinansowa-
nia wyniosła 3 936 696,23 zł, stanowiąc 
53,10% wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu. W ramach projektu dobiega już 
końca przebudowa osiedlowej sieci cie-
płowniczej przy ul. Konopnickiej i Alei 
Wolności wraz z przebudową węzłów 
cieplnych. Koszt robót - 564.755 zł netto. 
Termin zakończenia robót - 1.10.2018 r.

W trakcie wymiany jest główna sieć 
ciepłownicza w rejonie ul. Legionów 
Polskich. Koszt tego zadania - 695.245 zł 
netto. Prace instalacyjno-montażowe za-
kończą się 15 października, zaś prace od-
tworzeniowe 5 listopada br. 

Lęborska elektrociepłownia 
nowoczesna i ekologiczna

Wymiana sieci ciepłowniczej -
ul. Legionów Polskich

inwestycje
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Inwestycje realizowane przez  
lęborskie Wodociągi

MPEC Sp. z o.o. wykonuje również za-
dania nie objęte dofinansowaniem, np. 
budowa przyłącza do budynku produk-
cyjnego „OPAKOMET” przy ul. Słupskiej, 
będąca w trakcie realizacji.

Spółka zakończyła już budowę sie-
ci oraz przyłącza przy ul. Kusocińskiego. 
Długość nowo powstałego odcinka wy-
nosi 138mb. W rejonie ul. Sportowej, wy-
mieniono ok. 115mb sieci kanałowej na 
sieć preizolowaną.

MPEC Sp. z o.o. przygotowuje się do 
rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej 
wysokoparametrowej długości ok. 150mb 
w rejonie ul. Zwycięstwa i Handlowej. 
W tym celu tworzona jest dokumenta-
cja projektowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji od końca 2014 r. 

do września 2018 r. na inwestycje i re-
monty wydało ponad 16,5 mln zł.

We współpracy z Gminą Miasto Lębork 
Spółka wyremontowała oraz wybudo-
wała nową infrastrukturę wodociągową 
i kanalizacyjną w ulicach: Pionierów, Le-
gionów Polskich, Krzywoustego, Mieszka 
I, Kaszubskiej, Kościuszki, Wrocławskiej, 
Mostnika, Armii Krajowej, Buczka, Sudec-
kiej, Waryńskiego, Myśliwskiej, Harcerzy, 
Węgrzynowicza, Sienkiewicza. 

W koordynacji z Miastem, podczas re-
montów i  budowy dróg miejskich remon-
tuje również swoje sieci wodociągowe. 

Priorytetowym zadaniem dla MPWiK 
wciąż jest rozbudowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na Osiedlu Lębork – 
Wschód. 

W 2018 r. wykonano ok. 1500 m sie-
ci, w której skład wchodzi: nowy odcinek 
wodociągu od istniejącej sieci przesyło-
wej w okolicy Stacji Uzdatniania Wody 
do wysokości zabudowy mieszkaniowej 
Mosty oraz odcinek kolektora tłocznego 
z Os. Lębork - Wschód do wysokości ist-
niejącego węzła kanalizacji tłocznej w ul. 
Gdańskiej. 

Ze względu na trudne warunki grunto-
we i przejścia pod wodami płynącymi, tj. 
Kanałem Lubowidzkim i Rzeką Łebą ro-
boty wykonywane były głównie metodą 

bezwykopową – technologią przewier-
tów sterowanych.

Obecnie prowadzona jest budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gra-
nicznej. 

Spółka zakupiła samochód specjali-
styczny ssąco–płuczący z pełnym recy-
klingiem wody do bieżącej eksploatacji 
systemu kanalizacji sanitarnej lub lokal-
nych przepompowni ścieków.

Zakupione zostało oprogramowanie 
systemu zdalnego odczytu wodomierzy 
IZAR@MOBILE 2 STARTER do prostego 
i ekonomicznego odczytu mobilnego oraz 
konfiguracji liczników i modułów radio-
wych; dzięki zintegrowanej wizualizacji 
położenia liczników na mapie oraz łatwej 
obsłudze dotykowej nie ma konieczno-
ści bezpośredniego dostępu do licznika 
w czasie odczytu.

Budowa przyłącza do budynku 
przy ul. Słupskiej

Nowy samochód specjalistyczny 
ssąco-płuczący

Montaż węzła cieplnego w bu-
dynku przy Al. Wolności 35

inwestycje
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Laboratorium MPWiK od 2014 r. posia-
da akredytację Polskiego Centrum Akre-
dytacyjnego. Raz w roku Laboratorium 
poddawane jest ocenie przez zespół au-
dytorów potwierdzających kompetencje 
techniczne i spełnianie wymagań akre-
dytacyjnych. Aby sprostać rosnącym 
wymaganiom klientów, każdego roku pro-
wadzone są prace zmierzające do rozsze-
rzenia zakresu akredytowanych metod. 

Modernizowana jest również oczysz-
czalnia ścieków:

• zainstalowano nowy system zgar-
niana osadu nadmiernego w osadni-
kach wtórnych - obecnie funkcjonuje 

nowoczesny zgarniacz pomostowy, co 
wpływa na poprawienie jakości ścieków 
oczyszczonych zrzucanych do rzeki Łeby,

• uruchomiono nowy system odbioru 
i higienizacji odwodnionego osadu, co po-
prawiło współczynnik energochłonności 
oczyszczalni,

• zamontowano i uruchomiono płucz-
ko – separator piasku - oddzielenie piasku 
zabezpiecza obiekty oczyszczalni przed 
zapychaniem rurociągów, ścieraniem me-
chanicznych elementów pomp oraz aku-
mulacji piasku w ciągu technologicznym 
oczyszczania ścieków,

• przeprowadzono remont poletek do 

osuszania piasku, co umożliwiło usuwanie 
wysuszonego piasku koparko–ładowarką,

• zmodernizowano sterowanie i auto-
matykę przepompowni ścieków własnych 
na oczyszczalni – zainstalowano nową 
rozdzielnię z automatycznym sterowa-
niem pompami przepompowni,

• zmieniono sposób pomiaru pozio-
mu ścieków na system bezkontaktowych 
sond radarowych, 

• wykonano magistralę światłowodo-
wą, która pozwoliła na zmianę sposobu 
komunikacji pomiędzy jednostkami ste-
rującymi automatyką każdego z obiektów 
oczyszczalni,

• zamontowano nową dmuchawę 
w Hali dmuchaw – jest to I etap moder-
nizacji systemu napowietrzania ścieków, 
w celu zmniejszenia zużycia energii elek-
trycznej,

• rozwiązano problem z samoczyn-
nym uruchamianiem przelewu burzowe-
go w rejonie mostu przy skrzyżowaniu 
Al. Wolności i ul. Głowackiego poprzez 
czyszczenie wszystkich kolektorów ka-
nalizacyjnych i przełączenia kolektorów 
w obrębie komory przelewu burzowego, 
zwiększając możliwość przepływu ście-
ków w kierunku Głównej Przepompowni 
Ścieków,

• w Głównej Przepompowni Ścieków 
przy ul. Komuny Paryskiej wykonano 
przepust łączący dwie komory zbiornika 
oraz zamontowano zastawkę naścienną. 
Przepust umożliwi zmianę algorytmu ste-
rowania pomp oraz poprawi stabilność 
przepływu i procesu oczyszczania ście-
ków. Zamontowana zastawka pozwoli na 
prowadzenie prac remontowych w każdej 
z części zbiornika przy zachowaniu ciągło-
ści pracy przepompowni ścieków,

• Spółka co roku przeznacza środki 
na budowę Lokalnych Przepompowni 
Ścieków, przykładami mogą być obiek-
ty przy ul. Abrahama – nowa przepom-
pownia zastąpiła starą, z lat 60, przy ul. 
Wielkopolskiej – wymieniono urządzenia 
sterowania i automatyki oraz zagospo-
darowano teren wokół przepompowni, 
także obiekty przy ul. Poznańskiej i na 
Osiedlu Wschód,

• Wykonano nową studnię artezyjską 
o głębokości 40 m i wydajności 60 m 3/h, 
co zwiększyło wydajność systemu zaopa-
trywania Lęborka w wodę pitną z ujęcia 
głębinowego w Okalicach.

Poletka do osuszania piasku

Dmuchawa – I etap modernizacji 
systemu napowietrzania ścieków Przepompownia ścieków

inwestycje
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W latach 2014-2018 łącznie 432 
osobom udzielono dotacji do wy-

miany starego źródła ciepła na nowe –  
ekologiczne. Dofinansowanie pochodzi-
ło z dwóch źródeł, tj. z budżetu miasta 
w kwocie ok. 480 tys. zł oraz z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w kwocie blisko 300 tys. zł, przy współ-
udziale środków własnych gminy w wy-
sokości ponad 60 tys. zł.

Wymiana pieców przyczynia się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia powie-
trza w naszym mieście. W ramach akcji 
edukacyjnych związanych z tematyką 
czystego powietrza organizowane były 
spektakle dla dzieci z lęborskich przed-
szkoli i szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych, konkursy plastyczne, m.in. 
wspólne z KT NOT w Lęborku w ramach 
Lęborskich Dni Techniki.

Usuwamy azbest

W latach 2014-2018 z terenu Lęborka 
usunięto ponad 40 Mg azbestu, udziela-
jąc dofinansowania do kosztów tych dzia-
łań w wysokości łącznie blisko 30 tys. zł, 
z czego ok. 25 tys. zł stanowiło dofinan-
sowanie pozyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. Płyty azbesto-
we zniknęły z dachów 30 nieruchomości.

Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy 
unosi się w powietrzu i jest możliwość 
wdychania jego włókien. Dopóki włókna 
nie są uwalniane do powietrza, wyroby 
zawierające azbest nie stanowią zagro-
żenia dla zdrowia. Zgodnie z „Progra-
mem Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032” eternit należy usunąć 
ostatecznie do 2032 roku.

System gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Lęborku 

Lęborski system gospodarowania od-
padami komunalnymi jest na bieżąco ana-
lizowany i usprawniany. Jeszcze w 2014 
roku odbierano odpady komunalne je-
dynie od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych.

Od maja 2015 roku funkcjonuje podział 
miasta na trzy sektory. W czerwcu 2015 

roku zdecydowano o wprowadzeniu mo-
nitoringu odbioru odpadów komunalnych 
(uszczelnienie systemu odbierania i trans-
portu odpadów komunalnych powstają-
cych w gospodarstwach domowych przez 
elektroniczną kontrolę odbioru pojem-
ników i worków przez firmy wywozowe, 
poprzez zainstalowanie czytników RFID 
na pojazdach i oczipowanie pojemników 
oraz wprowadzenie kodów kreskowych 
na workach). 

Ponadto zdecydowano także o rozdzie-
leniu usług odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych i od września 
2015 r. rozliczenie z firmami wywozowy-
mi odbywa się za każdą tonę odebranych 
odpadów, natomiast ich zagospodarowa-
nie rozliczane jest bezpośrednio z ZZO 

„Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku. 
Kolejnym krokiem zmierzającym do 

poprawy systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi było włączenie do 
systemu nieruchomości niezamieszka-
łych, co nastąpiło od czerwca 2016 roku. 
Podyktowane to było chęcią stworzenia 
jednolitego systemu, uproszczenia spra-
wozdawczości i uszczelnienia strumienia 
odpadów, a także wyeliminowania zjawi-
ska podrzucania odpadów. 

Również w 2016 roku, po nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, wprowadzono zwolnienie 
w części z opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla rodzin wielo-
dzietnych, posiadających ważną Lęborską 
Kartę Dużej Rodziny.

W 2017 roku gmina otrzymała dofinan-
sowanie na budowę w Lęborku Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) i w 2018 roku punkt zo-
stał wybudowany. Obecnie trwają prace 
związane z wyłonieniem jego operatora.

Gmina wyposaża nieruchomości wielo-
rodzinne i niezamieszkałe w pojemniki do 
selektywnej zbiórki (nieruchomości jed-
norodzinne oddają odpady selektywnie 
zebrane w systemie workowym).

W ramach akcji edukacyjnych organi-
zowane są spotkania dla mieszkańców, 
spektakle dla dzieci z lęborskich przed-
szkoli i szkół, konkursy plastyczne, m.in. 
wspólne z KT NOT w ramach Lęborskich 
Dni Techniki. 

Powstała strona internetowa www.
ekolebork.pl zawierająca wszystkie in-
formacje związane z ochroną środowi-
ska w mieście, w tym dotyczące systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dzięki licznym działaniom w zakresie 
prawidłowej segregacji odpadów, w tym 
doposażaniu nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych w pojemniki do 
selektywnej zbiórki, a także prowadze-
niu edukacji ekologicznej wśród miesz-
kańców, nasza gmina osiąga wymagane 
poziomy recyklingu przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła, ograniczono tak-
że poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywa-
nych do składowania. 

Priorytetowym zadaniem na kolejne 
lata jest dalsze uświadamianie mieszkań-
ców gminy w zakresie prawidłowo pro-
wadzonej segregacji i ograniczaniu ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych, 
w celu osiągnięcia w przyszłych latach 
określonych przez Unię Europejską po-
ziomów recyklingu odpadów oraz ogra-
niczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych 
do składowania.

Czyste powietrze dla Lęborka

Stary dach azbestowy Nowy dach

inwestycje
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Rozbudowa kompostowni  
w „Czystej Błękitnej Krainie”

PSZOK czeka na operatora

Przedsiębiorstwo Zagospodaro-
wania Odpadów „Czysta Błękit-

na Kraina” w Czarnówku latem br. 
rozpoczęło realizację projektu pn. 

„Rozbudowa kompostowni w RI-
POK Czarnówko” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Wartość zadania: 
6 892 305,00 zł, w tym dofinanso-
wanie w wys. 85% kosztów kwali-
fikowanych.

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 do-
kumentuje parametry procesu 
kompostowania,

• zabezpieczenie przed opadami 
atmosferycznymi oraz odorami,

• system zraszania zlokalizo-
wany wewnątrz bioreaktorów, od-
dzielnie 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,

• zakupiona zostanie rozdrab-
niarka i ładowarka.

Realizacja inwestycji zakończyć 
się ma do końca 2019 r. 

Efektem będzie redukcja skła-
dowania odpadów, zwiększenie 
recyklingu i poprawa jakości prze-
twarzania.

Zakończyła się budowa Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych tzw. PSZOK-u przy ulicy 
Żeromskiego. 

Najbardziej widocznym elementem in-
stalacji jest rampa dla pojazdów, z której 
do pojemników zrzucane będą odpady. 
Koszt budowy pierwszego w naszym mie-
ście PSZOK-u wyniósł ok. 1 mln zł. Pro-
jekt tej ekologicznej inwestycji otrzymał 
wysokie, 85 % dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego. 

Budowa PSZOK-u obejmowała także 
działania informacyjno-edukacyjne. We 
wszystkich klasach II i III publicznych 
szkół podstawowych przeprowadzono 
29 lekcji - warsztatów o segregacji śmieci. 

Obecnie trwa wybór operatora punktu 
zbiórki odpadów. Po zdobyciu przez wy-
brany podmiot niezbędnych pozwoleń, 
obiekt zostanie otwarty dla mieszkańców. 

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

Dziś mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się 
np. mebli, odpadów wielkogabarytowych 

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 powsta-
je lokalny PSZOK z rampą wyładowczą, 
do którego będzie można na bieżąco 
wrzucać kłopotliwe odpady. Ustawione 
w rzędzie duże kontenery przeznaczone 
będą m.in. na odpady wielkogabarytowe, 

elektrośmieci (RTV i AGD), odpady zielo-
ne czy opony. Zakres rodzaju przyjmo-
wanych śmieci będzie dostosowany do 
potrzeb mieszkańców. W PSZOK-u bę-
dzie można zostawić także baterie, leki, 
świetlówki i odpady niebezpieczne (np. 
zużyte pojemniki po farbach czy oleju). 

Interaktywna mapa miejskich in-
westycji dostępna jest pod adresem  
www.lebork.pl/map 

PSZOK przy ulicy Żeromskiego
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Ruszył projekt „Zielony Lębork”.  
Na początek Park im. Michalskiego i staw 
przy ul. Gdańskiej
Lębork w najbliższych latach czeka „zielona rewolucja”. 
Wszystko za sprawą wartego 2 mln 766 tys. zł projektu 
pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”, obejmu-
jącego miejskie tereny o pow. 55,8 tys. m2. Miasto na ten 
cel otrzymało wysokie, 85% (2,35 mln zł) dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020. Projekt mas zostać zrealizowany do końca 
2019 roku.

Celem projektu jest rozwój i zago-
spodarowanie terenów zieleni w mie-
ście, stworzenie uporządkowanej zieleni 
wzbogaconej o nowe nasadzenia i prze-
strzeni umożliwiającej aktywne spędza-
nie czasu, która pozytywnie wpłynie na 
różnorodność biologiczną, poprawi klimat 
oraz utworzy naturalne bariery chronią-
ce przed zapyleniem i hałasem. Sposób 
zagospodarowania terenów zielonych 
wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, 
a tym samym ochronią przed erozją gleby. 
Cenne drzewa o znacznych rozmiarach 
zostaną zachowane, a do nowych nasa-
dzeń zastosowane będą głównie rodzi-
me gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej 
większości odporne na mróz oraz mało 
wymagające.

O skali projektu świadczą liczby. Na 
terenie objętym programem zasadzo-
nych będzie 706 drzew, 37.113 krzewów, 
krzewinek i bylin, trawą obsiany zostanie 

teren o powierzchni prawie 38 tys. m2. 
„Zielony Lębork” to także aranżacja terenu, 
budowa żwirowych lub betonowych ście-
żek i alejek oraz postawienie 164 ławek 
i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia roślin 
bazować będą na gatunkach rodzimych, 
tworzących dogodne i atrakcyjne warunki 
dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. 
Zamontowanych zostanie 213 budek lę-
gowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 
budek dla owadów. Nowe tereny zielone 
opatrzone zostaną tablicami informacyj-
nymi, w tym tabliczkami z nazwami ga-
tunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk). 

Projektem objętych zostanie 11 ob-
szarów w mieście:

- Park za Starostwem Powiatowym
- Park nad rzeką Łebą, ul. Czołgistów
- Park im. Mieczysława Michalskiego
- Mini Park, ul. Konopnicka przy rze-

ce Łebie

- Morskie Oko (staw przy ul. Gierym-
skiego i Lipowej)

- Staw przy ul. Gdańskiej
- Staw przy ul. Gierymskiego
- ul. Olimpijczyków od strony ul. Kuso-

cińskiego
- ul. Kusocińskiego od strony Łasaka
- ul. Kusocińskiego za basenem
- ul. Sportowa od strony Słupskiej

Miasto wyłoniło już wykonawcę 
dwóch z jedenastu obszarów objętych 
projektem. Prace wykona firma „Ogród 
Twoich Marzeń –Teresa Szpilewicz” z Kę-
błowa Nowowiejskiego. W Parku im. M. 
Michalskiego od strony ronda Solidar-
ności, pomnika Zesłańcom Sybiru i ul. 1 
Maja splantowano już teren i przygoto-
wano podłoże do jesiennych i wiosen-
nych nasadzeń. Całość ma być gotowa do 
czerwca 2019 roku. W Parku zasadzonych 
będzie 40 drzew liściastych, 5 iglastych 
i 4.000 różnych krzewów, krzewinek i by-
lin. Zamontowanych zostanie 120 budek 
dla ptaków i owadów oraz kilkadziesiąt 
tabliczek informacyjnych.

Pierwsze prace przygotowawcze wy-
konano też już przy stawku przy ulicy 
Gdańskiej. Tam zasadzonych zostanie 34 
drzew liściastych, 13 iglastych oraz 3.252 
krzewów, krzewinek i bylin. Na terenie 
przy stawku, na powierzchni 3000 m2, 
zasiana będzie trawa, a całość uzupełni 
18 nowych ławek i kosze na śmieci.

Ruszyły prace w Parku im. M. Michalskiego
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Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna – 
Podstrefa Lębork

Tu rodzi się przedsiębiorczość

Budżet Obywatelski w Lęborku –  
zagłosuj na projekt 

Starania samorządu przyniosły utwo-
rzenie Podstrefy Lębork w ramach 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Lęborska podstrefa zajmuje 18,8 ha, 
tereny zlokalizowane są atrakcyjnie przy 
drodze nr 6, stanowią zwarty kompleks, 

a samorząd zadbał o stworzenie warun-
ków – niezbędnej infrastruktury, przy-
ciągającej inwestorów. Podstrefa Lębork 
daje szansę na dalszy rozwój gospodarczy 
miasta. Obecnie blisko połowa terenów 
w Podstrefie Lębork znalazła nabywców. 

Nieruchomości zostały zakupione przez 
4 przedsiębiorców, dwóch z nich jest 
w trakcie realizacji swoich inwestycji.

Jednym z ważnych miejsc rozwijających przedsiębiorczość 
w naszym mieście jest działający od jesieni 2014 roku Kaszub-
ski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w budynku byłe-
go ABB przy Krzywoustego 1 Miejsce z każdym rokiem nabiera 
rozpędu tworząc zaplecze doradczo-biznesowe nie tylko dla 
raczkujących na rynku firm, ale też dla tych działających od lat 
oraz dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Lęborski Inkubator Przedsiębiorczości na preferencyjnych wa-
runkach wynajmuje powierzchnie biurowe dla nowo powsta-
łych firm. Maksymalny okres wynajmu to 3 lata, po którym to 
okresie firmy opuszczają Inkubator, by w innych lokalizacjach 
prowadzić działalność. To się sprawdza, już kilka firm z powo-
dzeniem funkcjonuje poza Inkubatorem. 

Nie mniej ważna jest działalność szkoleniowa, doradcza, kon-
sultacyjna (płatna i bezpłatna) Inkubatora. Tylko roku 2017 prze-
prowadzono 51 szkoleń, warsztatów z tematyki biznesowej, 34 
spotkania ws. doradztwa prawnego i podatkowego, 54 szkole-
nia z wykorzystaniem komputerów będących na wyposażeniu 
Inkubatora, 62 spotkania z doradztwa biznesowego i wiele in-
nych aktywności sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości 
i aktywności obywatelskiej, w tym osób 50+. 

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku prowadzonych 
było i jest wiele projektów unijnych m.in. LĘBORSKA AKADE-
MIA MŁODYCH (szkolenia komputerowe, płatne staże), AKA-
DEMIA ZATRUDNIENIA (kursy komputerowe, prawo jazdy C, 
E i D, spawania i inne), AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 
chcących otworzyć działalność gospodarczą.

Trwa głosowanie nad projektami zło-
żonymi w ramach „Budżetu Oby-

watelskiego w Lęborku” na 2019 rok. 
Zachęcamy lęborczan do oddania głosu 
na wybrany projekt

- w formie elektronicznej, za pomocą 
formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej: lebork.budzet-obywatel-
ski.org w terminie od 1 do 14 paździer-
nika 2018 r.

- w formie papierowej, do dnia 4 paź-
dziernika w Szkole Podstawowej Nr 8, 
ul. Mireckiego 10; w dniach od 5 – 8 

października 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej Nr 5, ul. Kościuszki 14, od 9 – 14 
października 2018 r. w Urzędzie Miej-
skim, ul. Armii Krajowej 14. 

Głosowanie odbywa się w godz. 10.00-
18.00. Lista projektów dostępna jest na 
stronie: lebork.budzet-obywatelski.org 

Uprawnionymi do zgłoszenia projek-
tu jako wnioskodawca, udzielenia po-
parcia zgłoszonemu projektowi oraz 
głosowania są mieszkańcy Lęborka, któ-
rzy w dniu dokonywania danej czynności 

konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. 
Każdy uprawniony mieszkaniec może 
zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt.

Lęborski Inkubator Przedsiębiorczości
wspomaga rozwój przedsiębiorczości
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Dbamy o nasze bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo - pod okiem kamer

W 2017 roku zamontowanych zostało 
5 nowych kamer w kluczowych lokaliza-
cjach miasta (m.in. Staromiejska, dworzec 
PKP, Olimpijczyków). Kolejne kamery za-
montowane zostaną w ramach projektu 

„Rewitalizacja obszaru Nowy Świat”.

Wsparcie dla OSP Lębork

Ważny element w zapewnieniu bezpie-
czeństwa mieszkańcom Lęborka stanowi 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lęborku.

Miasto przeznaczyło ok. 43 tys. zł na 
rozbudowę remizy – budowę drugiego 
garażu dla samochodu bojowego OSP. 
Nowy garaż został oddany do użytku 
w 2016 roku. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lęborku jest też systematycznie dopo-
sażona w sprzęt ratownictwa medyczne-
go oraz technicznego - dotacje Miasta na 

ten cel w l. 2015-2018 sięgnęły kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych. 

Zarząd OSP, we współpracy z samo-
rządem Lęborka, od 2014 r. podejmował 
starania mające na celu włączenie lębo-
rskiej jednostki OSP do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem 
istnienia KSRG jest ujednolicenie dzia-
łań o charakterze ratowniczym, podej-
mowanych w sytuacjach zagrożenia życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska, podejmo-
wanych przez Państwową Straż Pożar-
ną i inne podmioty ratownicze, głównie 
Ochotnicze Straże Pożarne. 

W dniu 1 stycznia 2015 r. jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lębor-
ku została włączona na okres 5 lat do 
KSRG. Wiosną 2017 r. OSP otrzymała 
od Powiatowej Straży Pożarnej w Lębor-
ku nieodpłatne średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Star.

Przynależność do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego zobowiązuje 
jednostkę do utrzymania odpowiedniego 
poziomu mobilności, dlatego w 2017 r. 
zostały poczynione starania o pozyska-
nie środków na zakup nowego samocho-
du bojowego, którego koszt wynosi ok. 
960 tys. zł. 

OSP otrzymało dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i GW w wysokości 480 tys. zł, zaś sa-
morząd miasta przeznaczył na ten cel 
460 tys. zł dofinansowania ( 20 tys. zl 
dołożył Powiat Lęborski).

Nowy samochód ratowniczo-gaśni-
czy przyjedzie do Lęborka w połowie 
października. 17 października 2018 r. 
samochód zostanie zaprezentowany 
mieszkańcom miasta.

Interes każdego miasta wymaga, aby dbać o swoich miesz-
kańców, poczynając od tych najmłodszych, poprzez ich ro-

dziców i dziadków. 
Samorząd miasta Lęborka prowadzi politykę prorodzinną, re-

alizując program „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”, wprowa-
dzony Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku i który adresowany 
jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu troje 
i więcej dzieci.

W ramach tego programu do września br. wydano 2.252 kar-
ty „Duża Rodzina 3+”. 

Jednocześnie, mając na względzie wsparcie rodziców w pro-
cesie organizowania opieki dla dzieci w wieku do lat 3, ustalona 
została wysokość dotacji celowej przeznaczonej na dofinanso-
wanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobkach pro-
wadzonych na terenie Lęborka. Jest to również zachęta dla 
przesiębiorców do tworzenia kolejnych miejsc opieki dla ma-
luchów. 

Z myślą o Seniorach naszego miasta, w celu podniesienia ja-
kości ich życia we wspólnocie samorządowej, w grudniu 2015 
roku powołano Gminną Radę Seniorów w Lęborku, która pełni 
funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, prężnie współ-
pracując z organami Gminy Miasto Lębork w obszarach doty-
czących osób starszych. 

Jednocześnie Gmina Miasto Lębork przystąpiła do progra-
mu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Każdy senior, który skończył 
60 lat i jest mieszkańcem Lęborka, może w Urzędzie Miejskim 

bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora, która uprawnia do 
zniżek w firmach honorujących taką kartę na terenie kraju. Do 
dnia dzisiejszego wydano mieszkańcom 338 „Ogólnopolskich 
Kart Seniora”.

Działania społeczne i prorodzinne
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Inwestujemy w młodzież 

Inwestycje w młodzież są jednym 
z priorytetów naszego samorządu. 

Władze miasta dokładają wielu starań, 
aby pozyskiwać środki z różnych źródeł 
na rozwój edukacji w szkołach. Wyni-
kiem tego są projekty dofinansowane 
ze środków unijnych, zapewniające naj-
wyższą jakość zajęć dodatkowych oraz 
umożliwiające placówkom unowocze-
śnienie istniejącej infrastruktury.

W roku szkolnym 2014/2015 miasto 
realizowało dwa równoległe projekty, 
pod wspólnym hasłem „Nauka z pasją”. 
Głównym celem projektów było wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjów z tere-
nu Gminy Miasta Lębork poprzez wpro-
wadzenie dodatkowych, innowacyjnych 
zajęć m.in. nauce szybkiego czytania, lo-
gicznego myślenia, zajęć pogłębiających 
wiedzę z różnych dziedzin itp. oraz do-
radztwa zawodowego. Zajęcia skierowa-
ne były do uczniów uzdolnionych oraz 
uczniów o szczególnych potrzebach edu-
kacyjnych. Były to m.in.: zajęcia licencyj-
ne Akademii Nauki: „Mądre Dziecko”, 

„Uczeń z Charakterem” oraz „Gimnazja-
lista z Klasą”. 

W każdej szkole utworzone zostały 
Szkolne Ośrodki Kariery, prowadzone 
przez doradców zawodowych, w których 
uczniowie mogli skorzystać z konsultacji 
zakresie wyboru swojej ścieżki zawodo-
wej i możliwości rozwoju. 

W ramach realizacji projektów każda 
szkoła otrzymała sprzęt multimedialny: 

laptopy, tablice interaktywne, projekto-
ry multimedialne.

Nagrodą dla wszystkich uczniów bio-
rących udział w projektach był wyjazd na 
zimowisko. Prawie 500 uczniów ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów wyjecha-
ło na tygodniowy wypoczynek w Tatrach, 
gdzie organizowane były zarówno zajęcia 
edukacyjne, jak i typowo wypoczynko-
we – jazda na nartach, zwiedzanie okolic 
i inne atrakcje.

W kolejnych latach realizowany był 
projekt „Na piątkę z plusem – wzmac-
nianie kluczowych kompetencji wśród 
uczniów lęborskich szkół”, który umoż-
liwiał lęborskim szkołom prowadzenie 
dodatkowych działań podnoszących 

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 
należy: zajęcia rozwijające kompeten-
cje 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 platform learningowych.

Ważnym elementem projektu było 
również doskonalenie zawodowe na-
uczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do profesjo-
nalnego wspierania uczniów. 

Tutaj również każda ze szkół została 
doposażona w sprzęt multimedialny pod-
noszący jakość i efektywność prowadzo-
nych zajęć: tablice multimedialne, ekrany, 
projektory i komputery przenośne.

Władze Lęborka inwestują również 
w najmłodszych lęborczan - stąd pomysł 
na projekt „Lęborskie przedszkolaki to 
fajne dzieciaki”. Od września 2017 r. do 
czerwca 2018 r. w całości sfinansowano 
pobyt 48 dzieci w Przedszkolach nr 2 i 6 
w Lęborku.

W ramach projektu zakupiono również 
większość niezbędnego wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych do sal w po-
wyższych przedszkolach, a na ich tere-
nie stanęły nowe place zabaw. Wszystkie 
placówki otrzymały laptopy oraz sprzęt, 
który stanowiący wyposażenie kuchni, 
przedszkolnych stołówek i sal dydak-
tycznych.

Osiemnastu nauczycieli z 6 przed-
szkoli uczestniczyło w szkoleniu „Aka-
demia Trenera”, a dziewięciu rozpoczęło 
naukę na studiach podyplomowych na 
trzech różnych kierunkach. Najważniejsi 
beneficjenci, czyli dzieci, uczestniczyły 
w zajęciach podnoszących kompeten-
cje kluczowe (matematyczne, naukowo-

-techniczne, uczenie się) i społeczne oraz 
w eksperymentach edukacyjnych (poka-
zach naukowych). Dzieci uczestniczyły 
również w spotkaniach z logopedą.

SP nr 5 - „Na piątkę z plusem”

Lęborskie przedszkolaki - 
Przedszkole nr 6
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Dzięki warsztatom  
autoprezentacji nabierzesz 
pewności

Finał XXXIII 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Literackiego im. 
M. Stryjewskiego

W listopadzie br. biblioteka miejska 
organizuje warsztaty autoprezen-

tacji dla osób, które chcą nabrać pew-
ności podczas spotkań oraz wystąpień. 
Młodym ludziom wchodzącym na rynek 
pracy czy starającym się o awans przyda 
się kilka wskazówek jak radzić sobie ze 
stresem i wywrzeć dobre pierwsze wra-
żenie. Sztuka autoprezentacji jest w ta-
kich sytuacjach bardzo pomocna. 

Warsztaty autoprezentacji i wystąpień 
publicznych, dzięki metodom teatralnym 
pomogą nabrać pewności przed wszel-
kiego typu wystąpieniami. Zajęcia będą 
dotyczyły świadomości ciała, plastyki ru-
chów i gestów. W trakcie zajęć uczestnicy 
poznają podstawowe ćwiczenia z zakre-
su dykcji i impostacji głosu, poćwiczą 
koncentrację i umiejętność szybkiego 
reagowania w dyskusjach na forum. Po 

warsztatach uczestnicy otrzymają mailo-
wo spis i opis wszystkich trudniejszych 
ćwiczeń poznanych na zajęciach.

Prowadzący: Marcin Burchardt - absol-
went PWST Wrocław (2009 r), od 2009 
aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 
Założyciel koszalińskiej sceny improwi-
zacji pt. „Irracjonalny Model Prowoko-
wania Rutynowych Oklasków”. Na stałe 
pedagog i instruktor teatralny w CK105 
Koszalin, w Centrum Kultury Białogard 
i w Domu Kultury w Mielnie.

Finał tegorocznej edycji Konkursu od-
będzie się w dniu 23 listopada 2018 r. 
 o godz. 17.00 w sali Lęborskiego Cen-
trum Kultury „Fregata” przy ul. Gdańskiej. 
W programie ogłoszenie wyników kon-
kursu i uroczystość wręczenia nagród, 
Turniej Jednego Wiersza oraz koncert 
gitarzysty i piosenkarza Limboskiego.

Kolejna edycja zajęć eksperymentalnych rusza już w tym mie-
siącu. Oferta jest adresowana do dzieci w wieku szkolnym od 7 do 
13 lat, które chcą rozwijać kreatywność i poszukiwać odpowiedzi 
na nurtujące je pytania. 

Biblioteka proponuje interaktywne warsztaty z elementami che-
mii, fizyki, eksperymentów i dobrej zabawy. 

Zajęcia poprowadzi firma SmartLab:
13 października: Gipsowe magnesy, czyli Twój magnes na lo-

dówkę
27 października: Wyspa Miar i Wag - sprawdź ile ważysz na 

innej planecie”

Zajęcia będą odbywały się w grupach, w soboty w godz. 11.00-
12.00 i 12.15-13.15. Bilety do nabycia w wypożyczalniach bibliote-
ki. Koszt 15 zł za jedno spotkanie, za oba warsztaty 25 zł. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

EDUKARIUM – zajęcia 
dla kreatywnych
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Sport i rekreacja – lepsze warunki dla 
dorosłych i dzieci

Szkolna baza sportowa coraz lepsza

Przystań Żeglarska Lubowidz

Lata 2015-2018 stały pod znakiem no-
wych obiektów sportowo-rekreacyj-

nych. 
W Parku im. Mieczysława Michalskie-

go wybudowano Park Sportów Miejskich 
składający się z różnego rodzaju porę-
czy, drabinek, ławek i drążków, na któ-
rych uprawiać można tzw. sporty miejskie 

- workout i parkur. Obok placu zabaw po-
wstała siłownia zewnętrzna. Urządzenia 
do aktywnego i zdrowego spędzania cza-
su (siłownie zewnętrzne) stanęły przy Ks. 
Gracza i Komuny Paryskiej oraz na osie-
dlowych skwerach przy Wojska Polskiego, 

Legionów Polskich i Obrońców Wybrzeża. 
Pod koniec 2016 roku oddano do użyt-

ku oświetlenie lekkoatletycznej bieżni na 
stadionie. Sztuczne oświetlenie pozwo-
liło na korzystanie z obiektu po zmroku, 
co jest cenne szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
rozbudowany o „Małpi Gaj” został plac 
zabaw w Parku Chrobrego. Nowe, duże 
place zabaw powstały przy szkołach pod-
stawowych nr 1, 7 i 8 oraz przy przed-
szkolu nr 9.

W 2016 roku oddano do 
użytku nowe sporto-

we obiekty przy Szkole Pod-
stawowej nr 7 i nr 4. Warta 
ponad 1 mln i 333 tys. zł in-
westycja otrzymała 350 tys. 
zł dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

Przy Al. Wolności, na te-
renie SP nr 4, w miejscu as-
faltowego boiska powstało 
ogrodzone siatką boisko wie-
lofunkcyjne. Zagospodaro-
wany i wyposażony w ławki 
i chodniki został także teren 
przyległy. 

Znacznie większy kompleks 
sportowy powstał przy Piotra 
Skargi, na boisku SP 7. Wokół 
istniejącego już sztucznego 
boiska do piłki nożnej wybu-
dowano czterotorową bież-
nię lekkoatletyczną oraz dwa 
duże, oświetlone boiska wie-
lofunkcyjne do gier zespoło-
wych. Kompleks uzupełnia 
wybudowana wcześniej si-
łownia zewnętrzna, chodniki, 
ławki i tereny zielone.

W 2016 roku Miasto przejęło od LOK 
Przystań Żeglarską nad jeziorem Lu-

bowidzkim. Obiektem administruje obec-
nie Centrum Sportu i Rekreacji, użytkuje 
Klub Wodny LOK Lębork.

W 2018 r. na terenie przystani zmoder-
nizowane zostały nawierzchnie pieszo-

-jezdne, koszt wykonania prac wyniósł 
33.150 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy do-
finansowaniu z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach Progra-
mu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

„Małpi gaj” w Parku Chrobrego

Boisko przy SP nr 7

Nawierzchnia brukowa na przystani 
żeglarskiej nad jeziorem Lubowidz
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Kino „Fregata” -  
coraz więcej widzów

Koncert akordeonowy 
w Stacji Kultura

Stacja Kultura – miejsce 
spotkań, prób i koncertów

Biblioteka - nie tylko książki 

Z roku na rok wzrasta liczba widzów odwiedzających lę-
borskie kino prowadzone przez Lęborskie Centrum Kul-

tury „Fregata”. W 2017 roku bilety w lęborskim kinie zakupiło 
69.866 osób, co daje średnią miesięczną frekwencję na pozio-
mie ponad 5822 widzów. Frekwencja kinowa wzrosła o ponad 
14 procent w porównaniu z rokiem 2016. 

W tym roku dotychczasowe wyniki wskazują, że frekwencja 
będzie na poziomie podobnym do rekordowego, 2017 roku. 
Kino „Fregata” pod względem liczby widzów jest w czołów-
ce obiektów jednosalowych w miastach poniżej 50 tysięcy 
mieszkańców w Polsce. 

Co roku „Fregata” proponuje ponad osiemdziesiąt różnych 
tytułów miłośnikom kina w Lęborku. Około 30 z nich to pre-
miery ogólnopolskie. Wszystkie najważniejsze w 2017 i 2018 
rok tytuły pojawiły się w także Lęborku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lę-
borku to dynamiczna instytucja kultury, 
rozwijająca i zaspokajająca potrzeby czy-
telnicze lęborczan.

Działalność lęborskiej placówki wy-
kracza poza stereotypy postrzegania 
bibliotek jako miejsca, gdzie wyłącznie 
udostępniania się książki. Oferta jest nie-
zwykle różnorodna i pozwala osobom 
w różnym wieku realizować swoje pasje 
i oczekiwania.

Obok tradycyjnych książek bibliote-
ka oferuje prasę, audiobooki, ebooki, 
filmy i gry planszowe. Z tej oferty korzy-
sta obecnie ponad 20% mieszkańców 

Lęborka. Największym powodzeniem 
cieszą się nowości, na zakup których bi-
blioteka pozyskała w latach 2014-2018 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego środki o łącznej wysokości 140 
tys. zł.

Biblioteka prowadzi szeroką działal-
ność edukacyjną w formie warsztatów, 
ćwiczeń, konkursów. Największym zain-
teresowaniem cieszą się: 

• warsztaty komputerowe dla senio-
rów,

• warsztaty konstruowania i progra-
mowania robotów,

• zajęcia rękodzieła, 
• warsztaty z kaligrafii,
• zajęcia ze stylistką mody,
• Fabryka Wyobraźni Młodych,
• Klub Gier Planszowych,
• spotkania podróżnicze.
Ponadto w bibliotece odbywają się 

warsztaty autoprezentacji, warsztaty li-
terackie, zajęcia tematyczne z różnych 
dziedzin i zagadnień (historia, zdrowie, 
medycyna, uroda).

Działania edukacyjne w sposób ści-
sły związane są z ofertą kulturalną. Nie-
wątpliwie największą imprezą literacką 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert 
akordeonowej muzyki rozrywkowej w wykonaniu Pawła 

Nowaka. Artysta będzie promował swoją najnowszą płytę 
„Accordioin Virtuoso”. Koncert odbędzie się w piątek, 12 paź-
dziernika o godz. 19.00 w Stacji Kultura przy ul. Dworcowej 
8 w Lęborku. Wstęp wolny.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się działalność Sta-
cji Kultura imienia Stefana Fikusa.  Pomieszczenia w wy-

remontowanym budynku dworca PKP w Lęborku są od 2014 
roku miejscem spotkań i działań dla kilkunastu grup i stowa-
rzyszeń oraz sekcji LCK „Fregata”. Ze Stacji Kultura korzystają 
między innymi: Teatr Tańca „Jeszcze Pięć Minut”, Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lęborska”, Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska”, 
Szkoła gitary, Szkoła wokalu, Grupa perkusyjna TREMOLO, 
lęborskie koło PTTK, LOT „Ziemia Lęborska – Łeba”, Lębor-
skie Bractwo Historyczne, Stowarzyszenie EDUQ, Regionalne 
Centrum Młodzieży i Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Kino letnie cieszyło się  
dużym zainteresowaniem

Paweł Nowak

kultura
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Lęborka jest Ogólnopolski Konkurs Li-
teracki im. Mieczysława Stryjewskiego, 
w którym biorą udział twórcy z całego 
kraju. 

Biblioteka organizuje też spotkania au-
torskie i promocje książek, Dyskusyjne 
Kluby Książki dla czytelników w różnym 
wieku, wystawy, spotkania dla seniorów, 
rozmaite imprezy dla dzieci (Przegląd Te-
atrzyków, pasowanie na Czytelnika, tur-
nieje gier na Xboxa), wydaje także książki 
lęborskich autorów.

Autorskim pomysłem lęborskiej pla-
cówki jest program „Mamo, tato, zapisz 
mnie do biblioteki”, który promuje książ-
kę i czytanie wśród najmłodszych oraz 
zachęca do przychodzenia do biblioteki. 
Składa się z różnorodnej oferty skierowa-
nej do maluchów i rodziców, m. in. po-
ranków w bibliotece, spotkań z pisarzami, 
zajęć ruchowych i plastycznych, ludoteki 
dla najmłodszych, akcji plenerowej Kolo-
rowe podwórka. 

We wszystkich lęborskich przed-
szkolach powstały punkty bibliotecz-
ne. Działania te przyniosły wzrost liczby 
czytelników w najmłodszej grupie wie-
kowej, a także zwiększenie świadomości 

mieszkańców, że biblioteka jest miejscem, 
gdzie warto przyjść z nieczytającym jesz-
cze samodzielnie dzieckiem.

W ciągu ostatnich lat lęborskie Mu-
zeum realizowało projekty, na 

które pozyskało dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego

Projekt „Okruch Złota w popiele ogni-
ska” w ramach programu „Dziedzictwo 
kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabyt-
ków archeologicznych, dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego kwotą 134.100 zł, przy 
wkładzie własnym Muzeum w wysokości 
56.039 zł. Projekt realizowany był w la-
tach 2014-2015.

Celem była ochrona dziedzictwa ar-
cheologicznego poprzez badania arche-
ologiczne, ewidencję i inwentaryzację 
zabytków archeologicznych oraz opra-
cowanie i publikację wyników przepro-
wadzonych badań archeologicznych.

Projekt objął częściowe opracowanie 

zabytków z największej nekropolii z póź-
nej starożytności w Europie Środkowej 
w Czarnówku w pow. lęborskim, prze-
badanego w latach 1973-2013 roku oraz 
druk dwóch publikacji: popularnonau-
kowej w jęz. polskim i angielskim oraz 

pierwszego tomu monografii nekropolii 
w ramach serii Monumenta Archaeologi-
ca Barbarica, w jęz. polskim i niemieckim. 

Celem pierwszej publikacji była po-
pularyzacja wyników badań w Czar-
nówku. W publikacji naukowej została 

Wystawy, badania archeologiczne,  
konserwacja zabytków  
i publikacje

kultura
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omówiona historia prac wykopalisko-
wych, ogólna charakterystyka nekropolii 
(z planem grobów z różnych faz), opra-
cowano materiały z okresu wędrówek lu-
dów i wczesnośredniowiecznego, a także 
wyniki licznych badań specjalistycznych.

Projekt Utworzenie pracowni kon-
serwacji zabytków w Muzeum w Lę-
borku zrealizowany w ramach programu 

„Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - 
Wspieranie działań muzealnych w try-
bie jednorocznym.” 

Wartość projektu wyniosła 134.119 zł, 
w tym dofinansowanie z Ministerstwa  
61 131 zł. Zrealizowany został w 2015 roku.

Powstała nowoczesna, wszechstron-
na pracownia konserwacji zabytków 
z niezbędnym sprzętem konserwator-
skim, umożliwiająca wykonywanie prac 
konserwatorskich na zabytkach metalo-
wych, ceramice pradziejowej i nowożyt-
nej. W ten sposób poprawione zostały 
standardy opieki konserwatorskiej nad 
zabytkami będącymi pod opieką Muzeum 
w Lęborku oraz nowo pozyskiwanymi za-
bytkami podczas badań archeologicznych 
m.in. w Czarnówku. 

Projekt „Blask kruszcu i pokusy Rzy-
mu. Okazałe groby z okresu wpływów 

rzymskich na nekropolii w Czarnów-
ku, pow. lęborski” w ramach programu 

„Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – 
Ochrona zabytków archeologicznych”.

Projekt objął pełne opracowanie dzie-
sięciu niezwykle bogato wyposażonych 
grobów z końca II wieku n.e. zawiera-
jących tzw. importy rzymskie i luksu-
sowe wyroby pochodzenia lokalnego. 
Projekt obejmował też analizę roli, jaką 

pochowane osoby odgrywały w proce-
sie formowania się nowych elit władzy 
w basenie Morza Bałtyckiego, w okresie 
przekształceń politycznych na Pomorzu. 
Materialnym efektem realizacji zadania są 
m.in. dwie publikacje książkowe (w języ-
ku polskim i niemieckim), w ramach pre-
stiżowej serii wydawniczej Monumenta 
Archeologica Barbarica.

Upływająca kadencja samorządu 
gminnego był to czas intensywnych 

działań w zakresie opracowania lub zmia-
ny dokumentów planistycznych miasta 
Lęborka. 

W roku 2018, po kilku latach prac, 
przygotowano i uchwalono nowe „stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta”, 
podstawowy dokument wyznaczają-
cy możliwości i zasady rozwoju prze-
strzennego, stanowiący podstawę dla 
opracowania przyszłych planów miej-
scowych lub ich zmian. Dokument ten 
na nowo zdefiniował strukturę prze-
strzenną miasta, dostosowując ją do 
obecnych potrzeb i zmieniających się 
uwarunkowań prawnych. 

Nowe studium w znacznie lepszy 
sposób odpowiada na zapotrzebowania 

mieszkańców miasta i potencjalnych in-
westorów, w szczególności w zakresie 
możliwości rozwoju funkcji mieszkanio-
wych i komercyjnych. Wprowadzono 
także nowe pomysły na usprawnienie 
szeroko pojętego systemu transporto-
wego miasta, w tym rozwoju układu dro-
gowego w dostosowaniu do obecnych 
potrzeb.

W okresie ostatniego czterolecia wy-
konano i uchwalono pięć miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go lub ich zmian. Najważniejszym z nich 
jest z pewnością nowy plan miejscowy 
w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, dający 
szansę na uruchomienie zainwestowa-
nia w całej północnowschodniej części 
miasta. Głównie będą to funkcje miesz-
kaniowe, uzupełnione usługami. 

W różnych stadiach opracowania znaj-
duje się blisko dziesięć kolejnych opraco-
wań planistycznych, które pozwolą na 
rozwój miasta w obszarach jeszcze nie-
dostatecznie wykorzystanych, poszerza-
jąc w istotny sposób ofertę inwestycyjną 
Lęborka.

Planowanie i gospodarka  
przestrzenna miasta

kultura



INFORMACJE 
DLA WYBORCÓW

Nr  
obwodu 
głosowa-

nia
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Słowackiego, Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, 
ul. Wojska Polskiego 10, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

2 Legionów Polskich, Okrzei

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lęborku, 
ul. Legionów Polskich 35, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

3 Drzymały, Kilińskiego, Piotra Wysockiego, Plater, 
Traugutta, Zawiszy Czarnego

Przedszkole Nr 2 w Lęborku, 
ul. Plater 12, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

4

3 Maja, Architektów, Beniowskiego, Chłopska, 
Chojnicka, Generała Stanisława Maczka, 

Gliniana, Górników, Gryfa Pomorskiego, Henryka 
Arctowskiego, Hutnicza, Ignacego Domeyki, 

Inżynierów, Jerzego Kukuczki, Kolejarzy,  
Ks. Szczepana Gracza, Majora Henryka Sucharskiego,  

Pułkownika Stanisława Dąbka, Robotnicza, 
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Techników, 

Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, 
ul. Plater 13, 84-300 Lębork

5

Artylerzystów, Batalionu Zośka, Dywizjonu 303,  
Gen. Stanisława Sosabowskiego, Harcerzy, Kanałowa, 

Komuny Paryskiej, Kujawska, Lotników, Lubelska. 
Łowicka, Małopolska, Matejki, Mazowiecka, Mazurska, 

Myśliwska, Orląt Lwowskich, Podchorążych, 
Podhalańska, Powstania Styczniowego, Powstańców 

Warszawy, Sandomierska, Saperów, Strzelców 
Podhalańskich, Sudecka, Szarych Szeregów, Śląska, 

Tatrzańska, Topolowa, Wielkopolska

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, 
ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

6

Akacjowa, Błękitna, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Mireckiego, Modrzewiowa, Plac Młodzieży, 
Pomorska, Słoneczna, Wierzbowa, Zielona

Przedszkole Nr 9 w Lęborku,
ul. Mireckiego 9, 84-300 Lębork
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7 Czołgistów od nr 5, Jagiellońska

Starostwo Powiatowe w Lęborku, 
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

8 1 Maja, Armii Krajowej nr 20, nr 22 i od numeru 24, 
Bieszki, Czołgistów do nr 4, nr 4A, nr 34

Przedszkole Nr 1 w Lęborku, 
ul. Czołgistów 37, 84-300 Lębork

9

Aleja Wolności numery parzyste od nr 2 do nr 48,  
Bohaterów Westerplatte, Kazimierza Wielkiego, 

Kellera, Michała Mostnika, Plac Piastowski, Rodła, 
Władysława Łokietka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
Internat w Lęborku,

ul. Plac Piastowski 6, 84-300 Lębork

10
Głowackiego, Kwiatowa, Mieczysława 

Stryjewskiego, Orlińskiego, Pilotów, Pionierów,  
Plac Kopernika, Prusa, Skarzyńskiego, Weterynaryjna

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, 
ul. Aleja Wolności 31, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

11
Kossaka, Krótka, Łączna, Malczewskiego, 

Nadmorska, Opolska, Poznańska, Witkacego, 
Wrocławska, Zofii Witkowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, 
ul. Kossaka 103, 84-300 Lębork

12

Basztowa, Cegielniana, Derdowskiego, Długosza, 
Franciszkańska, Gajowa, Gdańska, Gierymskiego, 

Graniczna, Grodzieńska, Jagodowa, Jeżynowa, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasprzaka, 

Korzenna, Leśna, Lipowa, Lwowska, Malinowa, 
Miętowa, Miodowa, Młynarska,  

o. Lucjusza Chodukiewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, 
Paderewskiego, Piękna, Plac Świętego Jakuba, Polna, 
Poziomkowa, Przemysłowa, Przyzamcze, Pułaskiego, 

Skoczylasa, Solna, Spokojna,  
Stanisława Mikołajczyka, Stwosza, Styki, Syrokomli, 

Waryńskiego, Wiejska, Wileńska, Wincentego Witosa, 
Wrzosowa, Wyczółkowskiego

Przedszkole Nr 6 w Lęborku, 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 

84-300 Lębork

13

Aleja Wolności-numery nieparzyste od nr 1 do  
nr 73, Armii Krajowej od nr 1 do nr 19 i numery 21 i 23, 

 Batalionów Chłopskich, Curie-Skłodowskiej, 
Grottgera, Janusza Korczaka, Konopnickiej,  

Plac Pokoju, Plac Spółdzielczy, Plac Żwirki i Wigury, 
Przymurna, Reja, Staromiejska

Urząd Miejski w Lęborku, 
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

14
Dygasińskiego, Józefa Wybickiego, Juliana 

Węgrzynowicza, Sienkiewicza, Sieroszewskiego, 
Staszica, Zwycięstwa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku,
ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork

15

8 Maja, Aleja Niepodległości, Chopina, 
Dąbrowskiego, Generała Sikorskiego, Handlowa, 
Marcinkowskiego, Moniuszki, Różyckiego, Skargi, 

Targowa, Wyspiańskiego

Przedszkole Nr 5 w Lęborku,
ul. Wyspiańskiego 1, 84-300 Lębork

16 Bohaterów Monte Cassino, Dworcowa, 
Grunwaldzka, Rtm. Witolda Pileckiego, Warszawska

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 
w Lęborku, 

ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork
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Nr  
obwodu 
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nia
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

17

Abrahama, Aleksandra Majkowskiego, Bolesława 
Krzywoustego od nr 1 do nr 16 i od nr 35 do nr 60 

i nr 60B, Grudziądzka, Jana Pawła II, Mieszka I, 
Mściwoja II, Nałkowskiej, Piecewo, Rogali, Staffa, 

Tczewska, Toruńska, Tuwima, Zwarowska, 
Żeromskiego nr 60C

Przedszkole Nr 10 w Lęborku, 
ul. Bolesława Krzywoustego 6, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

18
Bolesława Krzywoustego od nr 17 do nr 34, 

Ceynowy, Drętowo, Kartuska, Kaszubska, Kolonia, 
Obrońców Wybrzeża, Polskich Marynarzy

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, Wejście A,
ul. Kościuszki 14, 84-300 Lębork

19
B. Czecha, Generała Bema, Kościuszki, 
Marusarzówny, Teligi od nr 12 do nr 22, 

Władysława IV

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku,
Sala Gimnastyczna, Wejście B, 

ul. Kościuszki 14, 84-300 Lębork
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-

sprawnych

20

Henryka Łasaka, Konopackiej, Kusocińskiego, 
Małoszycka, Olimpijczyków, Osiedle Leśne, 

Roszarnicza, Słupska, Sportowa, Stamma, Teligi nr 4, 
Żeromskiego od nr 1 do nr 6

Centrum Sportu i Rekreacji, Pływalnia Miejska RAFA 
w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

21 Juliana Węgrzynowicza Nr 13

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku,

ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

22 Mieczysława Stryjewskiego Nr 23
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku,

ul. Mieczysława Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

23 Wojska Polskiego Nr 43
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku,

ul. Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork


