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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Jarosław Litwin

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech ten szczególny czas upłynie w spokoju
i radości w gronie bliskich,

a przyszłość przyniesie spełnienie marzeń i planów.
Wesołych Świąt!

Żywa szopka  
na święta
Już tradycyjnie w okresie świątecznym będzie można podzi-

wiać żywą szopkę na Placu Pokoju. W tym roku zaprasza-
my na Plac Pokoju od 22 do 26 grudnia. Zwierzęta pojawią się 
w szopce w godzinach popołudniowych w sobotę 22 grudnia. 

Organizatorzy - Miasto Lębork, Franciszkanie i Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata” - serdecznie wszystkich zapraszają.

Zabrzmią  
kolędy  
kaszubskie
III Przegląd Kolęd Kaszubskich odbędzie się 20 stycznia 

2019 roku w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła - począ-
tek o godz. 16.00. 

Wystąpią zespoły i chóry działające na terenie Lęborka oraz 
jeden lub dwa zespoły z terenu naszego powiatu i jeden spo-
za powiatu lęborskiego.

Przegląd poprzedzi msza św. z liturgią w języku kaszubskim 
o godz. 15.00.

Jury wyłoni laureata Grand Prix przeglądu oraz wyróżni jeden 
zespół w kategorii „dorośli” i jeden zespół w kategorii „dzieci/
młodzież”. 

Patronat honorowy nad przeglądem objął Burmistrz Mia-
sta Lęborka. 

Organizatorzy:
• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork
• Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
• Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła
• Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”
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Sylwester
pod chmurką
w Lęborku

Podobnie jak w poprzednich latach, w sylwestrową noc 
31 grudnia 2018 roku na Placu Pokoju stanie scena, na 
której o godzinie 23.15 rozpocznie się koncert muzyczny 
zespołu Monika Band. Będzie można posłuchać, a może 
i zatańczyć przy największych przebojach minionych lat 
i w ten sposób pożegnać stary i powitać nowy rok.

Pięć minut przed północą życzenia noworoczne miesz-
kańcom złoży burmistrz Lęborka, a o północy niebo w cen-
trum miasta rozświetli kilkuminutowy pokaz sztucznych 
ogni zsynchronizowany z muzyką. 

Po pokazie lęborczanie będą mogli dalej bawić z zespo-
łem Monika Band.

31 grudnia

Plac Pokoju

w Lęborku

2019

Orszak Trzech Króli po raz siódmy
6 stycznia 2019 r., już po raz siódmy, 

Orszak Trzech Króli wyruszy z Lubo-
widza w kierunku Mostów, a następnie 
uda się do Lęborka gdzie Trzej Królowie 
oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus. Scena-
riusz Orszaku Trzech Króli 2019 nawiązuje 
do nauczania Jana Pawła II. 

Program: 10.00 - msza św w kościele 
św. Stanisława Kostki w Lubowidzu, godz. 

11.00 wymarsz Orszaku do Mostów, na 
trasie scenki rodzajowe, godz. 12.00 Po-
kłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus przy 
Żłóbku w kościele w Mostach, godz. 12.30 
– wymarsz orszaku do Lęborka, ok. godz. 
13.10 – pokłon Trzech Króli Dzieciątku Je-
zus przy Żłóbku na Placu Pokoju w Lę-
borku.

Organizatorzy serdecznie zapraszają 
do udziału w Orszaku wszystkich miesz-
kańców Lęborka, Gminy Nowa Wieś Lę-
borska i Powiatu Lęborskiego, a szkoły, 
ośrodki kultury oraz lokalne stowarzy-
szenia do wzięcia czynnego uczestnictwa 
w scenkach Jasełkowych, jak i tworze-
nia barwnego, rozśpiewanego kolędami 
Orszaku.

XV Miejski Przegląd Jasełek
Kolejna, XV edycja Miejskiego Prze-

glądu Jasełek, odbędzie się w Lębor-
skim Centrum Kultury „Fregata” w piątek  
18 stycznia 2019 r. W Przeglądzie udział 
weźmie kilkanaście „zespołów jasełko-
wych” z lęborskich przedszkoli, szkół i in-
stytucji kultury. 

 W przerwie między I i II częścią Prze-
glądu odbędzie się podsumowanie 
i wręczenie nagród w XI Konkursie na 
Lęborską Maskę Jasełkową. 

 Finał i prezentacja jasełek przez wy-
różniony zespół odbędzie się w niedzielę,  

20 stycznia w Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła, po mszy św. o godz. 11.30.

Organizatorzy:
- Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
- Młodzieżowy Dom Kultury
- Lęborskie Stowarzyszenie św. Jaku-

ba Apostoła
- Parafia św. Jakuba Apostoła
Patronat honorowy nad Przeglądem 

objęli Burmistrz Lęborka i Starosta Lę-
borski.

zapowiedzi
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Olga Szomańska i Maciej Miecznikowski 
zaśpiewają kolędy
Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata” zaprasza na wy-
jątkowy koncert świątecz-
ny. W piątek, 11 stycznia 
2019 roku, w kościele Św. 
Jakuba Apostoła, wystąpią 
Olga Szomańska i Maciej 
Miecznikowski. Początek 
koncertu o godzinie 1900. 

Wybitni artyści, których solowe 
występy w Lęborku w poprzed-

nich latach spotkały się z entuzjastycz-
nym przyjęciem, tym razem połączą siły 
w szczytnym celu. W trakcie koncertu zo-
stanie przeprowadzona kwesta na rzecz 
budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjo-
narnego.

Sponsorem głównym tego wydarzenia 
jest firma Farm Frites Poland SA, która 

w 2019 roku świętuje 25-lecie swojej dzia-
łalności w Lęborku. Organizatorzy: LCK 
„Fregata”, Miasto Lębork i Sanktuarium 
Św. Jakuba Apostoła. Wstęp wolny.

Świąteczny koncert Olgi Szomańskiej 
i Macieja Miecznikowskiego to przede 
wszystkim możliwość wysłuchania naj-
piękniejszych polskich i światowych ko-
lęd oraz piosenek związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia. Nie zabraknie wspól-
nego śpiewania i opowieści o przeżyciach 
związanych z czasem świąt i wigilią. Ko-
lędy w pięknych aranżacjach wykonywa-
ne będą przy akompaniamencie pianina, 
gitary czy akordeonu. W tym niezwy-
kłym świątecznym koncercie usłyszymy 
również nastrojowe utwory związane ze 
świętami, nowe akustyczne wersje prze-
bojów Piotra Rubika czy Seweryna Kra-
jewskiego.
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Konkurs na dekoracje świąteczne
Po raz piętnasty w okresie świątecz-

nym w Lęborku organizowany jest 
Konkurs na Najbardziej Atrakcyjną Deko-
rację Świąteczną pod hasłem „Rozświetl-
my Lębork”. Główny organizator konkursu 
– Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 
zachęca lęborczan do zgłaszania wyróż-
niających się pomysłowością i urodą de-
koracji świątecznych. 

Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne 
przyjmuje LCK „Fregata” do dnia 28 grud-
nia 2018 r. pod nr telefonu – 59 842 01 34 
lub drogą elektroniczną na adres: lckfre-
gata@wp.pl Zgłoszenie powinno zawie-
rać imię i nazwisko właściciela obiektu, 
dokładny adres i numer telefonu. 

Spośród zgłoszonych ofert komisja 
konkursowa wyłoni pod koniec grudnia 

br. zwycięskie obiekty w poszczególnych 
kategoriach.

Organizatorzy konkursu: Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata”, Burmistrz 
Miasta Lęborka oraz Stowarzyszenie 
„Piękna Ziemia Lęborska”.

Komunikacja miejska 
w Święta i Nowy Rok
Autobusy miejskie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku kursować będą następująco:

24.12.2018r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni: 

linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 
linia nr 2 do godz. 16:25 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:01 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 16:03 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).

25.12.2018r. (Boże Narodzenie), 26.12.2018r. (drugi dzień 
świąt) - kursować będą autobusy linii nr 2, nr 4, nr 5, nr 20 : 

 – linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz    
według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek 

Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd).
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz: 9:43. 
- 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: 09:15, 16:15.
Sportowa - Plac Piastowski: 15:30, 19:30. 

31.12.2018r. (Sylwester) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni:

linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), 
linia nr 2 do godz. 16:25 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 3 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 5 do godz. 16:01 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 6 do godz. 16:03 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).

01.01.2019r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje.
W dniach 22 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019 r. z uwagi 

na przerwę świąteczną w szkołach zawieszone zostają kursy 
szkolne.

 

XI Pomorski Festiwal 
Piosenki Zimowej 

Lębork 2019

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Lębo-
rskie Centrum Kultury „Fregata” za-

praszają do udziału w organizowanym już 
po raz 11. Pomorskim Festiwalu Piosen-
ki Zimowej, który odbędzie się 19 stycz-
nia 2019. 

Festiwal składa się z etapu przesłuchań 
i koncertu laureatów. Zaprezentują się na 
nim soliści, a promowana jest autorska 
twórczość oraz ciekawe aranżacje zna-
nych kolęd, pastorałek i piosenek o te-
matyce zimowej.

Warunkiem udziału w konkur-
sie jest przesłanie KARTY ZGŁO-
SZENIA (każdy solista na osobnej 
karcie) na adres: Młodzieżowy Dom 
Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lę-
bork lub email: mdklebork@wp.eu 
 Liczba miejsc jest ograniczona – do oko-
ło 60 zgłoszeń, liczy się więc kolejność 
zgłoszeń. 

Jury dokona oceny w 4 kategoriach 
wiekowych: klasy I-III szkół podstawo-
wych; kl. IV-VI szkół podstawowych; kl. 
VII-VIII szkół podstawowych i kl. III gim-
nazjum oraz szkoły ponadpodstawowe, 
ponadgimnazjalne i dorośli.

Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wy-
różnienia w postaci dyplomów i nagród 
rzeczowych.

W dniu 24 i 31 grudnia 2018 r. Urząd 
Miejski w Lęborku obsługę interesantów 
prowadzić będzie do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o czasie  
pracy Urzędu Miejskiego  
24 i 31 grudnia 2018

!
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Lębork po raz kolejny włączył się w or-
ganizację już 27. Finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy, który odbędzie 
się w dniu 13 stycznia 2019 r., a cały do-
chód z akcji przeznaczony zostanie na za-
kup nowoczesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Lęborczanie od lat angażują się zarów-
no w organizację Finałów WOŚP, zapew-
ne więc i tym razem wesprą tę wspaniałą 
akcję.

Każdy, nawet najdrobniejszy dar jest 
darem Serca, mogącym uratować ludzkie 
życie. Wspólnie, po raz kolejny, będziemy 
mogli pomóc najbardziej potrzebującym, 
dając im otuchę i nadzieję.

Centrum Sportu i Rekreacji w Lębor-
ku jako koordynator działań 27. Finału 
WOŚP apeluje o wsparcie akcji w zakre-
sie organizacji loterii fantowej (tel. 59 862 
72 74 w. 20 lub 30).

W dniu Finału blisko 200 wolontariu-
szy w godz. 9.00-16.00 kwestować bę-
dzie na głównych ulicach miasta, przy 
kościołach i innych odwiedzanych przez 
lęborczan miejscach. 

Od godziny 11.00 w Miejskiej Hali 

Sportowej przy ul. Piotra Skargi 52 roz-
pocznie się impreza integracyjna, podczas 
której wystąpią dzieci i młodzież z lębo-
rskich przedszkoli, szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz placówek kul-
turalnych. Usłyszymy także miejscowe ze-
społy rockowe. 

Ok. godz. 18.00 odbędzie się losowa-
nie fantów głównych. Ci wszyscy, którzy 
wcześniej zakupią los za 2 zł (do nabycia 
w miejscu imprezy), będą mogli wyloso-
wać m.in. atrakcyjny sprzęt agd, rtv i wiele 
innych atrakcyjnych gadżetów. 

Około godz. 19.00 wystąpi gwiazda 
wieczoru – Kabaret K 2. 

Podczas występów na scenie będą 
prowadzone licytacje, w których oprócz 
gadżetów WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, będzie można wylicyto-
wać statuetkę, wykonaną i zaprojektowa-
ną specjalnie na tę okazję przez Zakład 
Jubilerski „Tytan” z Lęborka. Wykonana  
ona zostanie tradycyjnie ze srebra z ele-
mentami bursztynu. 

Trzy takie statuetki zostaną zlicytowa-
ne podczas lęborskiej imprezy w Miejskiej 
Hali Sportowej około godz. 17.30, a jedna 

w trakcie licytacji internetowej Allegro – 
od 10 stycznia 2019r. Cena wywoławcza 
statuetki wynosi 100 zł (wartość wykona-
nej statuetki jest dużo wyższa). 

Również 13 stycznia, na Placu Pokoju 
w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się pokaz 
pojazdów militarnych, strażackich i mo-
tocykli, a około godz. 12.30 w specjalnie 
przygotowanym basenie strażackim od-
będzie się kąpiel Morsów Łebskich.

III sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
odbędzie się 21 grudnia 2018 r. 

o godzinie 15.00 w Sali Rajców Urzę-
du Miejskiego w Lęborku.

W programie obrad m.in. projek-
ty uchwał w sprawie przyjęcia wie-
loletniej prognozy finansowej Miasta 
Lęborka na lata 2019 – 2031, w spra-
wie uchwalenia budżetu miasta Lę-
borka na rok 2019, a także projekty 
uchwał dotyczących świadczeń z po-
mocy społecznej dla osób objętych 
wieloletnim programem rządowym 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.

W wyniku wyborów samorządowych 
w Radzie Miejskiej w Lęborku w kaden-
cji 2018-2023 zasiadają: 

• Biela Małgorzata
• Bresler Małgorzata
• Cybula Zbigniew –  
Wiceprzewodniczący RM
• Grudziński Marcin
• Klata Włodzimierz 
• Kuriata Łukasz 
• Libich Bogdan
• Lipkowska Katarzyna
• Litwin Jarosław – Przewodniczący 
Rady Miejskiej
• Łaga Łucjan
• Łukian Halina
• Oszmian Bogdan

• Obolewski Artur
• Pobłocka Bożena
• Rudyk Zbigniew
• Siwka Krzysztof –  
Wiceprzewodniczący RM
• Sopyłło Tomasz
• Świątczak Krzysztof
• Walaszkowski Jarosław
• Zimnowoda Radosław

Radni pracują w 6 komisjach RM:
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodar-

ki Miejskiej, Komisji Polityki Społecznej, 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Strategii i Roz-
woju, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

XXVII Finał WOŚP w Lęborku

III Sesja Rady  
Miejskiej

Kabaret K2 na finał WOŚP

Lęborczanie wybrali
radnych Rady 
Miejskiej
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Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ 
kabaretu Hrabi. Spektakle jednej z najbardziej popularnych 

i rozpoznawalnych grup kabaretowych w Polsce odbędą się 
w czwartek, 7 lutego 2019 roku, w sali kinowej przy ulicy Gdań-
skiej 12. Występy o godzinie 17.00 i 20.00. Bilety w cenie 70 

złotych dostępne są w kasie kina oraz na stronie www.lck-fre-
gata.pl. Kabaret zaprezentuje się w programie „Cyrkuśniki”.

Kabaret istnieje od 2002 roku. Grupę tworzy dwoje aktorów 
byłego kabaretu Potem (Dariusz Kamys i Joanna Kołaczkow-
ska), pianista Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer, który współ-
pracuje z ekipą od 2003 r. Największą gwiazdą zespołu, dzięki 
swemu urokowi i zmysłowi komicznemu, jest Joanna Kołacz-
kowska, zwana „Chudą”. Jest też genialną autorką tekstów ka-
baretowych. 

W „Cyrkuśnikach” Hrabi w pełni oddaje się w ręce publicz-
ności, przyzwala i poddaje się, by spełniać jej życzenia. „Zro-
bimy wszystko, nie mamy godności” – to motto cyrkuśników. 
Hrabi liczy nie tylko na mądrość swoich widzów, ale też na to, 
że będzie potrafił jej schlebić. 

Kabaret „Hrabi” wystąpi w Lęborku

Kabaret K2 na finał WOŚP

Zabytkowe organy 
już odrestaurowane 

Pod koniec listopada w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła od-
była się uroczysta inauguracja i poświęcenie zabytkowych 

organów, które przeszły prace renowacyjne. 
Możliwości organów pokazał koncert pod kierownictwem 

Tadeusza Formeli, występ Chóru Sensus Musicus i organisty - 
Karola Hilli, absolwenta gdańskiej Akademii Muzycznej. 

Instrument wykonany został w 1881 roku w pracowni Barnima 
Grüneberga ze Szczecina. Prace konserwatorskie, które trwały 
4 lata, wykonał Zakład Organmistrzowski „Ars Organum” Ada-
ma Olejnika z Głogusza, przywracając im dawną świetność oraz 
funkcjonalność zarówno liturgiczną, jak i koncertową.

Remont organów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
wielu instytucji, parafii i składek wiernych. Samorząd Lęborka 
przekazał na renowację organów łącznie 316 tys. zł.

Zasłużeni pszczelarze  
uhonorowani 
Podczas II sesji Rady Miejskiej w Lęborku miała miejsce 

uroczystość wręczenia medali i statuetek zasłużonym 
lęborskim pszczelarzom.

Pan Jan Przychoda, prezes Powiatowego Koła Związku 
Pszczelarzy w Lęborku wraz z Witoldem Namyślakiem, burmi-
strzem Lęborka, uroczyście wręczyli statuetki oraz medale im. 
ks. dr Jana Dzierżona „Za Zasługi dla Pszczelarstwa Polskiego”, 
czyli najwyższe odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskie-
go, dwóm zasłużonym lęborskim pszczelarzom. Otrzymali je 
za szczególne zasługi w działalności i pracy pszczelarskiej - 
pan Jan Anisimowicz (95 lat) oraz pan Władysław Lejk (91 lat).

Kabaret „Hrabi”

Zasłużeni lęborscy pszczelarze
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Nowa Gminna Rada Seniorów w Lęborku

Przybywa parkingów w mieście 

Burmistrz Miasta Lęborka zatwierdził skład osobowy 
członków Gminnej Rady Seniorów, których nabór na II 

kadencję, na lata 2018 – 2022 - przeprowadzono w dniach  
10 – 24.10.2018 r. 

W skład rady weszło 11 członków:
• jeden przedstawiciel osób starszych zamieszkujących Gmi-

nę Miasto Lębork - Jolanta Pajączkowska; 
• pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działają-

cych na terenie Gminy Miasto Lębork i zrzeszających osoby 
starsze - Danuta Bojanowska, Ewa Głombiewska, Andrzej 
Kuźmiński, Meri Odrowąż-Piramowicz, Zofia Zakrzewska;

• pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działają-
cych na terenie Gminy Miasto Lębork na rzecz osób star-
szych - Danuta Iglewska, Ewa Kłosowska, Jolanta Okrój, 
Antoni Rapanowicz, Tadeusz Zywert.

Na zapleczu bloku zwanego „belwede-
rem” i budynków przy ulicy Orzesz-

kowej nr 2 i 3 w listopadzie powstały 
nowe miejsca parkingowe. Miejska inwe-
stycja obejmowała remont drogi dojazdo-
wej i chodnika oraz budowę - w miejscu 
nieużytkowanej skarpy – parkingu na 20 
pojazdów. W ramach prac położono tak-
że nowy kabel do lamp ulicznych oraz 
przesunięto dwie latarnie. Koszt wszyst-
kich prac zrealizowanych przez firmę  
MAXBRUK wyniósł ok. 125 tys. zł. 

Niedawno zakończył się wieloetapowy 
remont ulicy Węgrzynowicza, podczas 

którego wyremontowano chodniki po 
obu stronach ulicy, położono nowy asfalt 
oraz wybudowano kilkadziesiąt nowych 
miejsc postojowych od strony szpitala, 
także dla osób niepełnosprawnych. Aby 
wyeliminować zastawianie wjazdu do 
szpitala i prywatnych posesji, zmieniono 
system parkowania, wprowadzając za-
kaz parkowania po jednej stronie jezdni. 
Udrożniono też wjazd z ulicy Węgrzy-
nowicza w Handlową, przy której wybu-
dowano też kilka dodatkowych miejsc 
postojowych. Łączny koszt wszystkich 
prac wyniósł ok. 441 tys. zł. 

Prawie gotowy jest parking na 20 po-
jazdów przy Szkole Podstawowej nr 5. 

Trwa budowa 49 miejsc parkingowych 
przy ul. Żeromskiego. W październiku za-
kończyła się przebudowa z dofinansowa-
niem unijnym parkingu pomiędzy ulicą 
Staromiejską a Al. Wolności. Wcześniej 
wybudowano parkingi m.in. przy Przed-
szkolu nr 1, w rejonie ulicy Tczewskiej 
i Krzywoustego, przy Kasztanowej oraz 
Legionów Polskich.

Miejsca parkingowe powstały za 
„belwederem”

Ul. Węgrzynowicza już gotowa
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”
Szpilkostrada” gotowa

„Szpilkostrada” na ulicy Staromiejskiej, w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Lęborka, jest gotowa. Projekt przebu-

dowy fragmentu miejskiego deptaka obejmował położe-
nie nowej nawierzchni na ulicy Staromiejskiej od mostu na 
rzece Łebie do skrzyżowania z ul. M. Curie-Skłodowskiej. 
Nawierzchnia wykonana została z płyt kamiennych i grani-
towych. Powiększona gładka nawierzchnia przez wyłożenie 
jej płytami granitowymi w środkowej części, ma być bardziej 
przyjazna dla kobiecych butów na obcasie oraz wózków. 

Przed ułożeniem nawierzchni, na remontowany odcinek 
Staromiejskiej wjechał ciężki sprzęt MPWiK, który przy tej 
okazji wymienił prawie 100-letni kolektor sanitarny. 

Inwestycję wykonała lokalna firma MAXBRUK. Koszt prac 
wyniósł 166 tys. zł.

Remont ulic i nowy skwer  
w historycznym centrum miasta

W połowie listopada ruszyła prze-
budowa ostatnich, do tej pory 

nieremontowanych ulic w historycznym 
centrum miasta. Stylem, wyglądem, za-
stosowanymi materiałami czy ozdobnymi 
latarniami nawiązywać będą do wyre-
montowanych wcześniej ulic w śródmie-
ściu Lęborka. 

–Przebudowa tych ulic dopełni całości 
przemian w wyglądzie naszej starówki – 

mówi Witold Namyślak, włodarz Lębor-
ka. 

–Mamy piękne miasto, a przeprowadza-
ne w ostatnich latach remonty i nawiązy-
wanie stylem do historycznej zabudowy, 
czyni nasze miasto jeszcze bardziej uro-
kliwym i atrakcyjnym, także dla turystów. 
Zakres prac obejmuje budowę kanaliza-
cji deszczowej, ulic i chodników z kostki 
kamiennej i granitowej na ulicach: Armii 

Krajowej (odcinek od Młynarskiej do Wy-
szyńskiego), Chodukiewicza, Franciszkań-
skiej, Młynarskiej, Długosza, Gdańskiej 
(od Młynarskiej do Kossaka) oraz Przy-
zamcze (od Młynarskiej do mostu). 

Remont ulic uzupełni montaż ozdob-
nych latarni, ławek, koszy na śmieci i ele-
menty małej architektury. Zasadzonych 
zostanie 41 nowych drzew, powstaną też 
nowe trawniki. W ramach inwestycji swo-
je prace w pięciu miejscach prowadzą ar-
cheolodzy. 

Zadanie pn. „Przebudowa ulic Armii 
Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, 
Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza, 
Przyzamcze w Lęborku wraz z budową 
i przebudową infrastruktury technicznej” 
wykonuje Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „Wójcik” z Lęborka. Koszt inwestycji 
realizowanej w ramach projektu z dofi-
nansowaniem unijnym „Skarby Lęborka 

– ukazanie dziedzictwa kulturowego mia-
sta przez odratowanie i wyeksponowa-
nie elementów zabytkowego centrum” to  
3 mln 978 tys. zł. Wszystkie prace mają 
zakończyć się do 20 czerwca 2019 r. 

Zakończyła się budowa skweru – terenu 

Prace na ulicy Młynarskiej
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rekreacyjnego pomiędzy ulicą Przymurną 
a rzeką Łebą z alejkami i tarasami z de-
sek kompozytowych, oświetleniem par-
kowym i iluminacją średniowiecznych 
murów. Powstał tam plac zabaw z charak-
terystycznymi ławkami z czerwonych ce-
gieł połączonymi z donicami. Drugi wzór 
ławek przy rzece oparty jest na połącze-
niu drewna z surowym betonem. Przy 
budowie skweru zachowano wszystkie 
drzewa i zasadzono 2700 roślin. Koszt 
inwestycji wyniósł 447.720 zł.

W ramach tego samego projektu prze-
budowywana jest tzw. Wieża Ciśnień 
w Parku Chrobrego, remontowane są 
wieże kościołów św. Jakuba Ap. i NMP 
Królowej Polski oraz wybudowano most 
nad Kanałem Młyńskim przy ul. Waryń-
skiego. 

Rusza rewitalizacja obszaru  

”
Lębork Nowy Świat”

Miasto rozstrzygnęło i podpisało 
umowę na remont pierwszych 19 

budynków komunalnych przy ulicach 
Kossaka, Malczewskiego i Stryjewskiego, 
w ramach Zintegrowanego Programu Re-
witalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat”. 

Przewidziany zakres prac budowla-
nych w każdym z budynków dotyczy tyl-
ko części wspólnych, użytkowanych przez 
wszystkich mieszkańców. 

Jego zakres jest ściśle związany ze sta-
nem technicznym czy wcześniejszymi 
remontami. Obejmuje w zależności od 
potrzeb - remont elewacji, klatek scho-
dowych i dachów, ocieplenie ścian i fun-
damentów, wymianę drzwi zewnętrznych. 
Łączny koszt remontów części wspólnych 
budynków to 2 mln 380 tys. zł. 

Pierwsze prace budowlane realizowa-
ne przez Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego „ROM-BUD” z Lęborka mają 
rozpocząć się w lutym 2019 roku. Koniec 
prac przewidziano do 30 czerwca 2020 
roku. Remontem zostaną objęte budyn-
ki przy ul. Kossaka 46, 72, 100 i 100 of., 
przy ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 

23 of., 24, 24 of., 31, 33 oraz ul. Stryjew-
skiego 2, 5, 45, 49 i 52. 

Łącznie w ramach programu rewitali-
zacyjnego zostanie wyremontowanych 
28 najbardziej zdegradowanych budyn-
ków komunalnych. Trwa przygotowanie 

dokumentacji przetargowej i projektowej 
na 9 pozostałych budynków. 

Partnerem projektu rewitalizacyjne-
go jest też 8 Wspólnot Mieszkaniowych 
(Mostnika 12, 13/13A, 15, 16, Stryjewskie-
go 13, 58, 64 i Łokietka 14). Na remont 
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elewacji, klatek schodowych, ocieplenie 
otrzymają one dofinansowanie w wyso-
kości 461 tys. zł. 

–Podejmowane w ramach rewitalizacji 
działania inwestycyjne mają doprowadzić 
do zmiany wyglądu i poprawy estetyki tych 
terenów, a także podniesienia komfortu ży-
cia, stworzenia warunków wypoczynku i re-
kreacji oraz podniesienia bezpieczeństwa. 
To bardzo ważny aspekt naszego projektu –  
mówi Witold Namyślak, burmistrz miasta 

i podkreśla: – Bardzo ważnym elementem 
działań będzie zaangażowanie lokalnej spo-
łeczności w proces rewitalizacji, dzięki cze-
mu mieszkańcy będą bardziej identyfikować 
się z zamieszkiwaną przez siebie dzielnicą, 
poczują się gospodarzami swoich dzielnic, 
ulic i podwórek.

Wartość Zintegrowanego Progra-
mu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy 
Świat” to 21 mln 436 tys. zł w tym 14 mln 
49 tys. zł dofinansowania unijnego. Na 

program rewitalizacyjne „Lębork nowy 
Świat” składa się projekt inwestycyjno-

-infrastrukturalny „Odnowiony Lębork” 
(wartość po pierwszych przetargach 18 
mln 204 tys. zł, w tym 10 mln 979 tys. zł 
dotacji) oraz obejmujący działania spo-
łeczne projekt „Ożywiony Lębork” (war-
tość 3 mln 231 tys. zł w tym 3 mln 70 tys. 
zł dotacji).

Zaawansowane prace na Wieży Ciśnień

Do wiosny 2019 roku mają trwać prace 
budowlane na Wieży Ciśnień. 

Obecnie na wieży trwają pracę przy 
docieplaniu budowli, wymieniane są okna, 
następnie będzie wykonywana elewacja. 
Trwają przygotowania do montażu windy. 

Zakres przebudowy obiektu obejmuje 
budowę platformy widokowej wraz z win-
dą i efektowną przeszkoloną klatką scho-
dową, wymianę stropów, dachu, stolarki 
okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne 
oraz remont elewacji. Przebudowę obiek-
tu wykonuje firma Usługi Budowlane An-
drzej Rulis z Jelonko w gm. Sierakowice. 
Koszt tej inwestycji to 8.799.420 zł. 

Przebudowa obiektu pozwoli na uru-
chomienie w wieży platformy widoko-
wej, pomieszczenia w budynku zostaną 
zaaranżowane i przeznaczone na inne 
funkcje.

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. 

Trwa budowa tunelu pod torami
Zgodnie z harmonogramem prowa-

dzona jest budowa tunelu pod torami 
łączącego dworzec PKP z ulicą Żerom-
skiego. W ramach wartej 6 mln 567 tys. 
zł inwestycji wybudowany (przedłużony) 
o 25 metrów zostanie tunel pod torami 
w kierunku ul. Żeromskiego, wybudowa-
ne zostaną zadaszone schody, odwod-
nienie oraz winda. Prace mają zakończyć 
się wiosną 2019. Prace wykonuje firma 
WANT sp. z o.o z Tczewa.

–Budowa tunelu znacząco ułatwi do-
stępność dworca PKP dla mieszkańców 
południowej części miasta oraz dojście do 
centrum handlowego, komendy policji i in-
nych instytucji zlokalizowanych w tej części 
miasta – mówi Witold Namyślak, bur-
mistrz Lęborka i dodaje: – Ważne też, 
że równocześnie, w pobliżu budowanego 
tunelu, wzdłuż ogrodzenia firmy Poltarex, 
powstaje parking. Zmieści się na nim 49 sa-
mochodów. Zostanie wyłożony kostką ka-
mienną i będzie oświetlony. 

Wartą ok. 232 tys. zł inwestycję par-
kingową realizuje w formule zaprojektuj 
i wybuduj firma Leszek Piechowski z Po-
gorszewa. 

Obie inwestycje realizowane są w ra-
mach wartego 37 mln 500 tys. zł projektu 

„Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Ponad po-
łowę tej kwoty (21 mln 255 tys. zł) miasto 
pozyskało w formie dotacji od Marszałka 
Województwa Pomorskiego. 

W ramach projektu przy dworcu PKP 



12 inwestycje

powstanie nowoczesny węzeł przesiad-
kowy dla komunikacji publicznej z par-
kingami dla pasażerów, tunel pod torami, 
wyremontowane zostaną okoliczne ulice, 
zakupionych zostanie 5 nowoczesnych 
autobusów marki Solaris dla Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej. Obecnie w ramach 
projektu trwa budowa skrzyżowania 
o ruchu okrężnym na ulicy Dworcowej 
i Sienkiewicza. 

Projekt zakończy się w 2020 roku.

Remonty w miejskiej sieci  
wodociągowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

w ramach inwestycji Lęborski Węzeł 
Przesiadkowy, przebudowało część wo-
dociągu w miejscu planowanej budowy 
ronda, na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza 
z ul. Dworcową, w porozumieniu z gene-
ralnym Wykonawcą.

Spółka we współpracy z Miastem wy-
remontowała infrastrukturę wodociągo-
wą w ul. Waryńskiego, ul. Węgrzynowicza 
od strony ul. Zwycięstwa, a w ramach 

budowy „szpilkostrady”, korzystając z re-
montu nawierzchni, wymieniła prawie 
100-letnią infrastrukturę kanalizacyjną. 

Na Osiedlu Sportowym wymienione 
zostały dwa główne węzły wodociągowe, 
co poprawiło wydajność sieci wodocią-
gowej poprzez podwyższenie ciśnienia. 

Remonty przepompowni
MPWiK eksploatuje 22 lokalne prze-

pompownie ścieków. Utrzymanie 
ich sprawności technicznej wiąże się 

z koniecznością wykonywania szeregu 
zabiegów.

Prace remontowe na przepompowni 
ścieków przy ulicy Spółdzielczej, eksplo-
atowanej od 1997 roku, polegały na wy-
mianie dwóch pomp zatapialnych wraz 
z armaturą i rurociągami tłocznymi. Ko-
lejnym etapem modernizacji tej prze-
pompowni będzie montaż nowej szafy 
sterowniczej z możliwością monitoringu 
jej pracy w systemie GSM. 

Przepompownia Ścieków przy ul. Po-
znańskiej, została przebudowana, a prace 
obejmowały budowę nowego zbiornika 
i komory zasuw. Zamontowano dwie 
nowe pompy oraz zagospodarowano te-
ren wokół LPŚ.

Nowa studnia artezyjska
Podstawowym zadaniem Przedsiębior-

stwa jest zaopatrzenie w wodę miesz-
kańców Lęborka. Ujęcie Okalice jest 
eksploatowane od ponad stu lat. W ca-
łym okresie eksploatacji wodę do mia-
sta Lęborka doprowadzano grawitacyjnie, 
wykorzystując występowanie wód pod-
ziemnych pod ciśnieniem artezyjskim. 

Aby zapobiec spadającej wydajności 
ujęcia, przyjęto praktykę sukcesywnego 

 MPWiK przebudowało część wodociągu na 
skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Dworcową. 
Wkrótce powstanie tam rondo.

Trwają prace przy  
budowie tunelu
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Remonty w miejskiej sieci  
wodociągowej

wykonywania nowych otworów. Wyko-
nano odwiert nowej artezyjskiej studni 
głębinowej na ujęciu w Okalicach. Na-
dano jej numer 20. Nowy otwór ma głę-
bokość 45 m i ujmuje czwartorzędowy 
poziom wodonośny. Na głębokości 20 m 
natrafiono na warstwę otoczaków, które 
trzeba było skruszyć. Doświadczenie i fa-
chowość wykonawców pozwoliły pomyśl-
nie przebić się przez przeszkody. Nowa 
studnia jest bardzo wydajna. Samowy-
pływ stabilizuje się na poziomie 150 m3/h. 
Eksploatacja nowej studni głębinowej za-
pewni pokrycie wciąż rosnących, szcze-
gólnie latem, potrzeb mieszkańców.

Remonty w oczyszczalni
Na terenie Oczyszczalni Ścieków za-

kończono remont nawierzchni drogowej. 
Zakres zadania obejmował rozbiórkę na-
wierzchni betonowej, krawężników i ław 
krawężnikowych. Wymieniono grunt, wy-
konano podbudowę z kruszywa i ułożono 
płyty drogowe z krawężnikami.

Na stacji odwadniania osadów uru-
chomiono wirówkę po przeprowadzo-
nym remoncie okresowym wykonanym 
przez autoryzowane Centrum Serwisowe 
Alfa Laval z Łodzi. Remont zapewni beza-
waryjną, ekonomiczną i bezpieczną pra-
cę urządzenia przez kolejne 24 miesiące.

W komorach nitryfikacji na reaktorze 
biologicznym nr 1 zakończono remont 
rusztów napowietrzających. W ramach 
robót dokonano również przeglądu i kon-
serwacji mieszadeł oraz usunięto kilka ton 
osadów ze strefy denitryfikacji reaktora.

Prace zostały wykonane własnymi si-
łami. Przeprowadzony remont zapewni 
efektywną pracę reaktora biologiczne-
go przy mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię elektryczną do napowietrzania 
ścieków. 

Nowa sieć ciepłownicza w rejonie  
Zwycięstwa i Handlowej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku 
rozpoczęło budowę sieci ciepłowniczej 
wysokoparametrowej w rejonie ul. Zwy-
cięstwa i Handlowej. Zadanie rozpoczęto 
od wymiany 12-metrowego odcinka sie-
ci, przebiegającego pod ul. Handlową, do 
którego włączony będzie nowo powstały 
ciepłociąg. 

Budowana w tym rejonie sieć liczyć bę-
dzie ok. 150 mb wraz z przyłączami do 
budynków znajdujących się lub powsta-
jących na tym terenie. W budynkach tych 
montowane będą również węzły ciepl-
ne, zarówno na potrzeby ogrzewania, jak 
i ciepłej wody użytkowej. 

MPEC zakończył prace związane z bu-
dową przyłącza do budynku przy ul. Wę-
grzynowicza 12A wraz z montażem węzła 

cieplnego. Do miejskiej sieci ciepłowni-
czej włączyły się także kolejne obiekty 
handlowe znajdujące się przy ul. Handlo-
wej 19/1 oraz 11B/6. 

Wkrótce do miejskiej sieci ciepłowni-
czej ma zostać podłączony budynek przy 
ul. Dworcowej 12 (Galeria Lębork), w któ-
rym trwają jeszcze roboty wykończenio-
we. 

Do budynku doprowadzono już sieć 
ciepłowniczą. 

W rejonie ul. Czołgistów planowana 
jest budowa przyłącza do budynku jed-
norodzinnego, w którym ma także zostać 
zamontowany węzeł cieplny.

Węzeł cieplny -  
Galeria Lębork,  
ul. Dworcowa

Nowa studnia artezyjska

inwestycje
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Archeologiczne badania wykopali-
skowe prowadzone niedawno przez 

Muzeum w Lęborku w ulicy Franciszkań-
skiej powiązane były z realizowanym od 
połowy listopada zadaniem inwestycyj-
nym pn. „Przebudowa ulic Armii Krajowej, 
Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, 
Młynarskiej, Chodukiewicza, Przyzamcze 
w Lęborku wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej” w ramach pro-
jektu z dofinansowaniem unijnym „Skarby 
Lęborka – ukazanie dziedzictwa kultu-
rowego miasta przez odratowanie i wy-
eksponowanie elementów zabytkowego 
centrum”. 

Przeprowadzone w listopadzie br. pra-
ce badawcze skoncentrowały się w za-
chodniej części dawnej nekropolii przy 
kościele św. Jakuba Ap. Odkryto ponad 
20 pochówków. Nie zniszczone groby 

ujawniły się na głębokości ok. 200 cm 
poniżej gruntu. Pozostałe warstwy cmen-
tarzyska uległy zniszczeniu na skutek ko-
lejnych wkopów grobowych.

Przy szkieletach ludzkich archeolodzy 
znaleźli zabytki w postaci darów grobo-
wych: monet, przedmiotów codziennego 
użytku oraz dewocjonaliów.

Wcześniej, w latach 2000-2001, lębo-
rskie Muzeum prowadziło badania wy-
kopaliskowe przy kruchcie południowej 
kościoła św. Jakuba - odkryto wtedy licz-
ne pochówki z okresu od końca XIII wieku 
(a zatem starsze niż budowa kościoła) po 
początki XIX wieku, czyli do czasu zakoń-
czenia grzebania zmarłych na przykościel-
nym cmentarzu.

Kolejne archeologiczne znaleziska  
przy Sanktuarium św. Jakuba

W 100-lecie Niepodległości
Wystawa czasowa w Muzeum 
W Galerii Strome Schody w lęborskim 

Muzeum trwa wystawa czasowa „Cernu-
tur in agendo virutes. Działania na rzecz 
polskości na Ziemi Lęborskiej”. Ekspozy-
cja porusza tematy związane z sytuacją 
panującą w powiecie lęborskim w mo-
mencie odzyskiwania przez Polskę nie-
podległości. 

Wystawę można będzie oglądać do 
końca marca 2019 roku, w godzinach 
pracy muzeum, tj. od wtorku do piątku 
w godz.10.00-16.00, w weekendy w godz. 
11.00-16.00. 

W ramach obchodów 100-lecia od-
zyskania Niepodległości, w listopadzie 
odbyła się konferencja pod tym samym 
tytułem co wystawa. Pokłosiem kon-
ferencji będzie Biuletyn Historyczny, 
w którym ukażą się wygłoszone refera-
ty. Muzeum w Lęborku dziękuje wszyst-
kim prelegentom za udział w konferencji 
oraz przybyłym gościom za uświetnienie 
wydarzenia. 

„Mały Polak – Niepodległy Polak” trwa 
projekt Muzeum dla przedszkolaków

Muzeum w Lęborku od września 2018 
roku prowadzi projekt „Mały Polak – Nie-
podległy Polak”. Głównym zamysłem 
projektu jest kształtowanie w dzieciach 
postaw obywatelskich oraz podniesie-
nie świadomości historycznej w związku 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w lęborskich przedszkolach. W trak-
cie warsztatów dzieci poznają zagad-
nienia dotyczące polskości czy symboli 

narodowych. W prosty, przystępny dla 
dzieci sposób poruszana jest tematyka 
patriotyczna, przedszkolakom wyjaśniane 
są tak trudne pojęcia jak niepodległość, 
wolność, Ojczyzna. W ramach współ-
pracy dzieci wykonały m.in. orzełki oraz 
flagę Polski. Zakończenie projektu zapla-
nowane jest na marzec 2019 roku, kiedy 
to ukaże się reportaż, przedstawiający 
przebieg spotkań oraz podsumowujący 
wymiar edukacyjny przeprowadzonych 
działań.

Dzieci z Przedszkola nr 1, w ramach warsztatów, 
wykonały orzełki
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Młode pokolenie świętowało  
100-lecie Niepodległości

Wśród wielu uroczystości uświetniających i upamiętnia-
jących 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści w Lęborku była też ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej akcja pn. „Rekord dla Niepodległej”. 

Około 4400 lęborskich przedszkolaków i uczniów oraz 
400 nauczycieli ze wszystkich lęborskich szkół podstawo-
wych i przedszkoli zaśpiewało 4-zwrotkowy Hymn Narodowy. 

W Szkole Podstawowej nr 1 wraz z uczniami Hymn Polski za-
śpiewali Burmistrz Witold Namyślak i jego zastępca Marian 
Kurzydło.

Dzieci i młodzież licznie wzięły również udział w corocznych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych z okazji Święta Niepod-
ległości, w ramach cyklu Grand-Prix Lęborka sezonu 2018/2019.

Bogata oferta lęborskiej biblioteki jest 
skierowana dla wszystkich lęborczan 

i każdy może znaleźć dla siebie coś inte-
resującego. 

POZNAJ BIBLIOTEKĘ Z MAŁYM 
KSIĘCIEM. To propozycja gry mobil-
nej „Mały Książę”, w którą można zagrać 
w bibliotece. Zadanie wydaje się proste - 
przejść wytyczoną trasą przez całą biblio-
tekę wykonując zadania pojawiające się 
na smartfonie. Niektóre zadania jednak 
wymagają znajomości treści książek, inne 
informują o ofercie czy wskazują ciekawe 
miejsca i zbiory. Twórcą gry jest Dział dla 
Dzieci i Młodzieży, a grafikę przygotował 
Krystian Wenta - uczeń SLO w Lęborku.

POZNAJ BIBLIOTEKĘ Z WIEDŹMI-
NEM. Odsłona gry na smartfony ad-
resowana do młodzieży i miłośników 
fantastyki. Razem z wiedźminem można 
poznać dział dla dorosłych i zmierzyć się 
z zagadkami z uniwersum Andrzeja Sap-
kowskiego. 

KUP BLISKIM POCZTÓWKĘ zapro-
jektowaną przez uczniów z lęborskich 
szkół. To nietuzinkowa akcja, która pro-
muje nie tylko uzdolnione osoby, ale 
również stanowi wspaniałą pamiątkę 
z lokalnym akcentem. Kartki można na-
być w lęborskiej bibliotece za symboliczną 

złotówkę. Kartki powstały w ramach kon-
kursu „Projekt Pocztówka”, współfinanso-
wanego przez Farm Frites Poland.

KALENDARZ NA NOWY ROK to 
kolejna propozycja wspierająca uzdol-
nionych lęborczan. W tym roku dzięki 

Nowości w bibliotece

Młodzież SP 1 śpiewała 
Hymn Polski

Śpiewali młodsi i starsi

edukacja
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Wolne biura w Kaszubskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości STOLEM

Nieruchomości na sprzedaż 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści STOLEM w Lęborku dysponuje 

obecnie wolnymi biurami do wynajęcia 
o powierzchni: 38,47 m kw., 20,56 m kw. 
i 18,91 m kw.

Wolne pomieszczenia na preferencyj-
nych warunkach w budynku przy ul. Krzy-
woustego 1 przeznaczone są dla nowo 

powstałych firm lub działających mniej 
niż 3 lata od zarejestrowania. 

Stawka czynszu za wynajem po-
wierzchni biurowej - już od 15 zł/m². Biura 
są klimatyzowane, wyposażone w meble, 
sprzęt komputerowy z drukarkami i tele-
fon. W ramach w/w stawki zapewnione 
są także bezpłatne media: ogrzewanie, 
woda i zrzut ścieków, wywóz nieczystości, 

a także bezpłatna sieć komputerowa - łą-
cze internetowe, dostęp do biura 24h na 
dobę przez 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji pod nr telefonu  
730 000 358 lub na stronie internetowej 
www.inkubatorlebork.com.pl 

Od stycznia 2019 roku zbywane będą 
nieruchomości komunalne o różnym 

przeznaczeniu, zgodnie z planem miejsco-
wym: m.in. jedna nieruchomość w rejonie 
ulic Stryjewskiego i Mostnika o dominują-
cej funkcji mieszkaniowej i usługowej oraz 
nieruchomości – działki pod budownic-
two jednorodzinne, położone w rejonie 
ulic Polnej i Pułaskiego.

Ogłoszenia o przetargach zamieszcza-
ne są w prasie, na stronie internetowej 
UM Lębork, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicach informacyjnych 
UM Lębork (parter i I piętro). Szczegó-
łowe informacje dot. zbywanych nie-
ruchomości, można uzyskać pod nr tel.  
(59)8637 730, (59)8637 748.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie 
w życie przepis dotyczący prawa do 

posiadania „Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny” przez rodzica (rodziców) lub 
małżonka rodzica, którzy mają lub mieli 
na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na ich wiek.

Wnioski o przyznanie Karty składa się 
w urzędzie gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania. Kartę wydaje 
Burmistrz Miasta Lęborka na podstawie 
złożonego wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Aleksandrze Kreft kalendarz ma niezwy-
kłą szatę graficzną. Magiczne zwierzęta 
przepięknie ilustrują poszczególne mie-
siące. 

KSIĄŻKOWY UPOMINEK nie tyl-
ko pod choinkę. Magiczny świat baśni 
oprawiony w piękne słowa i ilustracje. Tak 
prezentuje się nowa publikacja biblioteki 

- „Opowieści z Baśniowego Lasu” autor-
stwa Marii Michałowskiej. Warto wybrać 
się razem z dzieckiem do baśniowej kra-
iny i poznać mądrą sowę oraz inne leśne 

zwierzęta. Autorka książki jest laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Mieczysława Stryjewskiego. 

SPOTKANIE NOWOROCZNE to 
uroczyste zakończenie mijającego i roz-
poczęcie nowego roku w bibliotece, 
podczas którego poznajemy najaktyw-
niejszych czytelników. Noworocznym 
prezentem będzie koncert kolęd w wy-
konaniu zespołu Bel Canto. Zapraszamy 
17 stycznia 2019 r.

XXII KONKURS POETYCKI SZEP-
TEM dla młodzieży. Tym razem nie tylko 
o miłości, tematyka wierszy jest dowolna, 
a teksty należy składać do 4 lutego 2019 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 
14 lutego i wieczór będzie idealną oka-
zją, aby walentynki spędzić w miłej at-
mosferze. Podczas spotkania odbędzie 
się także Slam Poetycki, czyli pojedynek 
na wiersze. 

Więcej na www.biblioteka.lebork.pl 
i Facebooku biblioteki.


