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Dzieje się w Bibliotece

Akcja choinka i ubrane żabki

Najpierw był projekt drzewo, a teraz, 
przed świętami, czas na choinkę. 

Choinka, która zdobi wejście przy bi-
bliotece powstała z inicjatywy uczestni-
czek klubu szydełkowego, które spotykają 
się w każdy piątek i przy herbacie szydeł-
kują i rozwijają inne pasje. 

Elementy do choinki wykonywali rów-
nież czytelnicy biblioteki i miłośnicy szy-
dełka.

Biblioteka nie zapomniała również 
i w tym roku przygotować odświętne 
ubranka dla żabek. Wystarczy wybrać się 
na spacer i podziwiać rękodzieło naszych 
lęborskich pasjonatek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Jarosław Litwin

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 
Nowego 2022 Roku wszystkim Mieszkańcom składamy 

najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.
Niech ten czas upłynie w gronie najbliższych, w atmosferze ciepła i miłości.

Niech nadchodzący Nowy Rok będzie czasem realizacji planów.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego Roku
życzą

Szydełkowa choinka zdobi wejście 
do biblioteki
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TworzyMY w bibliotece

Biblioteka GO

W listopadzie Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku zakończyła 

realizację projektu dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.  

Grupa młodych ludzi zainteresowanych 
rozwijaniem swoich umiejętności literac-
kich i artystycznych uczestniczyła w cy-
klu warsztatów poetyckich, prozatorskich 
i komiksowych, które prowadzili Daniel 
Odija, pisarz, nominowany za swoje po-
wieści do nagrody literackiej „Nike” oraz 
Wojciech Stefaniec, rysownik komiksowy, 
uważany za jednego z najwybitniejszych 
twórców swojego pokolenia.

Prace uczestników warsztatów zosta-
ły opublikowane w specjalnym numerze 
zina „Przegląd Twórczości i Ekspresji”, wy-
dawanego od 2020 r. roku przez lębor-
ską bibliotekę. Najciekawsze fragmenty 
utworów pojawiły się latem w przestrze-
ni miejskiej, w ulotnej formie haiku-sprej 
i bardziej trwałej - kolorowych wlepek.

Ważnym elementem projektu były 
spotkania z twórcami kultury związany-
mi z naszym regionem. O swojej drodze 
artystycznej i literackich opowiadali:

Elżbieta Cherezińska - autorka popu-
larnych powieści historycznych, Julita 

Zielińska - młoda wokalistka i kompozy-
torka, koncertująca głównie na scenach 
Trójmiasta,

Tomasz Sobisz - rzeźbiarz, profesor 
ASP, znany lęborczanom choćby z po-
mnika Jana Pawła II, Małgorzata Borzesz-
kowska - poetka, autorka trzech tomików 
poezji oraz Justyna Woźniak - zwycięż-
czyni konkursu na opowieść dla dzieci 
organizowanego przez sieć sklepów Bie-
dronka. 

Projekt zakończył się wydaniem kalen-
darza literackiego na 2022 rok, w którym 
można nie tylko znaleźć cytaty z tekstów 
lęborskich twórców, ale także zobaczyć 
niezwykłe zdjęcia wykonane przez Marci-
na Staszewskiego i Marka Drzewieckiego 
(Lęborski Klub Fotograficzny). 

Publikacja jest bezpłatna, dostępna 
w bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lębor-
ku jest po pierwszym etapie projek-

tu promującego książkę i czytanie wśród 
dzieci z klas 1-3 z powiatu lęborskiego. 
W akcję zaangażowały się wszystkie lę-
borskie szkoły podstawowe, biblioteki 
publiczne w Łebie i Wicku oraz szkoły 
w Łebieniu, Maszewie, Przerytem i Sie-
mirowicach. Patronat objęli Burmistrz 
Miasta Lęborka i Starosta Powiatu Lębo-
rskiego.

Zabawa Biblioteka Go polega na czyta-
niu książek i zdobywaniu bajkowych od-
znak. Jest to zaproszenie dla dzieci i ich 
rodziców do świata literatury, możliwość 
poznania regionalnych opowieści, a tak-
że okazja do wspólnego spędzenia czasu 
wolnego przy grze planszowej. 

Akcja będzie trwała do czerwca 2022 
roku. 

Dzieci, które jeszcze nie biorą w niej 
udziału wciąż mogą się przyłączyć! Cze-
ka na nie gra planszowa i możliwość zdo-
bycia tytułu „Złotego Czytelnika” oraz 
wielu nagród. 

Tymczasem pierwsze upominki do 
uczestników akcji trafiły w Mikołajki. Na-
grodzono aż 77 dzieci, a sponsorami akcji 
są: Farm Frites Poland S.A., Urząd Miejski 
w Lęborku, Starostwo Lęborskie, www.
studiox.pl, Jumping Park Trampolin Lę-
bork, Hurtownia Książek Kapryss, Wan-
da Kiedrowska. 

TworzyMY - 
warsztaty literackie
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Mała książka - WIELKI CZŁOWIEK

Spotkania z pasją – zaproszenie dla 
seniorów

Konkurs „Szeptem” – biblioteka 
czeka na prace

Przed Świętami warto pomyśleć nie 
tylko o prezentach pod choinkę, ale 

i o najwspanialszym prezencie, jaki mo-
żemy dać naszemu dziecku. To czas, któ-
ry mu poświecimy - na wspólne czytanie 
i miłość do literatury, która pozostanie 
na całe życie. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 
zachęca rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym do wypożyczania pięknych 
i mądrych książek, świetnych gier plan-
szowych i edukacyjnych, filmów i audio-
booków z bogatych zbiorów lęborskiej 
placówki. 

Na wszystkich, którzy przyjdą po raz 
pierwszy czeka „wyprawka czytelnicza” - 
na dzieci piękne książeczki, dostosowa-
ne pod względem formy i treści do ich 
potrzeb oraz karta Małego Czytelnika. 

Rodzice natomiast dostają specjalnie dla 
nich przygotowaną broszurę informacyj-
ną, która przypomina nieocenioną rolę 
czytania w rozwoju ich dziecka.

Akcja stanowi część ogólnopolskiej 
kampanii czytelniczej „Mała książka, wiel-
ki człowiek”.

Tradycyjnie na początku roku biblio-
teka zachęca młodzież do tworzenia 

literatury i pisania własnych utworów. 
Może warto zacząć nowy rok od napi-
sania wiersza czy też prozy na konkurs? 
Dzięki udziałowi w konkursie „Szeptem” 
można otrzymać swój pierwszy tomik 

i zaistnieć w gronie twórców. Dodatkowo 
dla osób lubiących występować jest moż-
liwość zaprezentowania swoich utworów 
podczas slamu poetyckiego. Jest to wyjąt-
kowa okazja, aby publiczność mogła wy-
razić swoją opinię o twórczości młodych 
poetów i prozaików. 

Konkurs jest adresowany do uczniów 
ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) 
i szkół średnich powiatu lęborskiego. 
Można nadsyłać poezję i prozę o do-
wolnej tematyce. Termin składania prac 
upływa 3 lutego 2022 r.

Cyklicznie, w każdą środę o godz. 11.00 
w klubie biblioteki spotykają się, aby 

miło i twórczo spędzić czas. Można na-
uczyć się gotować, szydełkować, czy też 
po prostu porozmawiać, pośpiewać, cza-
sem potańczyć. Wystarczy zapisać się do 
biblioteki, aby zostać członkiem klubu 
i korzystać z różnorodnej oferty.

informacje
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III Pomorski Przegląd Kaszubskich 
Kolęd i Pastorałek

30. Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy

Przegląd zaplanowany został na sobo-
tę 22 stycznia 2022 roku w  Sanktu-

arium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 
Udział w nim weźmie 15 chórów, zespo-
łów dziecięcych, zespołów wokalno-in-
strumentalnych oraz solistów. 

Przesłuchania odbędą się w dwóch 
częściach: w godz. 11.00 – 12.30 – ze-
społy i chóry dziecięce, od godziny 15.00 
do  godz. 17.00 - pozostali wykonawcy. 

Udział zapowiedziały zespoły i chó-
ry z powiatów: bytowskiego, kartuskie-
go, kościerskiego, puckiego, słupskiego, 
wejherowskiego i oczywiście lęborskiego. 
Przegląd zakończy się o godz. 18.00 Mszą 
św. z liturgią słowa w języku kaszubskim; 

o godz. 18.45 nastąpi podsumowanie 
i wręczenie nagród i statuetek. 

Podczas Przeglądu zostaną wręczone 
również nagrody Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kompozytorskiego na kolędę ka-
szubską, organizowanego przez Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej  w Wejherowie. 

  
Organizatorzy:

• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Lębork

• Sanktuarium św. Jakuba Apostoła 
w Lęborku

• Lęborskie Stowarzyszenie św. Ja-
kuba Apostoła

• Lęborskie Centrum Kultury FRE-
GATA

• Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie

Patronat honorowy:
• Kaszubski Zespół Parlamentarny
• Marszałek Województwa Pomor-

skiego
• Burmistrz Miasta Lęborka
• Starosta Lęborski

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy ph.”Przejrzyj na oczy” 

- zabrzmi dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. Jest to pierwszy Finał dedyko-
wany okulistyce dziecięcej, który odbę-
dzie się w ostatnią niedzielę stycznia, tj. 
30.01.2022 r. 

Pomimo trwającej trudnej  sytuacji epi-
demicznej w kraju i na świecie, nie tracimy 
zapału  i rozpoczynamy przygotowania.

Rejestracja wolontariuszy chcących 
kwestować na ulicach naszego miasta 
w dniu Finału, odbywa się wirtualnie, po-
przez stronę www.iwolontariusz.wosp.
org.pl i będzie trwać do 31.12.2021 r. Po 
rejestracji online niezbędny jest kontakt 
telefoniczny z biurem Komendy Hufca 
ZHP w Lęborku. Wolontariusza, który nie 
jest pełnoletni zarejestrować musi osoba 
dorosła pełniąca opiekę prawną.

Lęborski Sztab WOŚP zachęca  właści-
cieli firm i instytucji do pomocy w kweście 
na rzecz WOŚP poprzez Sztabową Puszkę 
Stacjonarną. W tym roku są dwie możli-
wości procedury zgłoszeniowej:

1. Poprzez formularz zgłoszeniowy, 
który należy dostarczyć do Biura Sztabu 
w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 
ul. Olimpijczyków 31 (formularz dostępny 
na stronie: www.csir.lebork.pl),

2. Online – Opiekun puszki stacjonar-
nej zakłada konto na stronie iwolonta-
riusz.wosp.org.pl, a następnie wybiera 
opcję zakładania Sztabowej Puszki Stacjo-
narnej i wypełnia formularz elektroniczny. 
Po wprowadzeniu danych do formularza, 
Opiekun musi wybrać z listy nasz Sztab: 
#1901 Centrum Sportu i Rekreacji.

Kwesta Sztabowych Puszek Stacjo-
narnych odbywać się może w okresie: 
10 grudnia 2021 r. – 30 stycznia 2022 r. 

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbędzie się w dniu 30 
stycznia 2022 r. w Miejskiej Hali Spor-
towej przy ul. P. Skargi 52 w Lęborku. 

 

informacje

•
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Impreza integracyjna rozpocznie się 
o godz. 11.00, podczas której wystąpią 
dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, 
szkół oraz placówek kulturalnych. Usły-
szymy również miejscowe zespoły roc-
kowe. 

Podczas imprezy będą prowadzone li-
cytacje, w których oprócz tradycyjnych 
gadżetów WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, będzie można wylicytować 
specjalnie wykonaną na tę okazję statu-
etkę, zaprojektowaną i wykonaną przez 

Zakład Jubilerski „Tytan” z Lęborka. Jed-
na zostanie zlicytowana na scenie pod-
czas trwania imprezy w dniu 30 stycznia 
ok. godz. 17.30, a jedna w trakcie trwania 
licytacji w serwisie internetowym allegro.
pl – cena wywoławcza 100 zł.

Około godz. 18.00 na scenie odbędzie 
się losowanie fantów głównych loterii 
fantowej trwającej w miejscu imprezy od 
godz. 9.00 – los w cenie 5 zł.

Ponadto tego dnia organizatorzy ak-
cji zapraszają na Plac Pokoju, gdzie 

w godzinach 11.00 – 14.00 odbywać bę-
dzie się kwesta do puszek WOŚP z prze-
widzianymi atrakcjami dla mieszkańców 
miasta.

Wszelkie informacje dotyczące dzia-
łań Lęborskiego Sztabu WOŚP na bieżą-
co pojawiają się na stronie internetowej 
www.csir.lebork.pl w zakładce WOŚP.

Lęborskie Centrum Kultury “Fregata” 
zaprasza na retransmisję koncertu 

„Gwiazdka z maestro AndréRieu”. Zapis 
tego wspaniałego wydarzenia muzycz-
nego zobaczymy na ekranie kina “Frega-
ta” 22 i 30 grudnia 2021 roku. Początek 
o godzinie 17.00. 

Bilety w cenie 25 zł dostępne są w ka-
sie kina oraz za pośrednictwem strony 
www.lck-fregata.pl

Na tę premierę wszyscy długo cze-
kali. Maestro nagrał show podczas se-
rii gwiazdkowych koncertów na żywo 
w 2019 roku i chciał je pokazać wi-
dzom kinowym na Gwiazdkę 2020 
roku. Pandemia jednak pokrzyżowała te 

plany.W końcu jednak możemy obejrzeć 
tę długo wyczekiwaną premierę. 

AndréRieu i jego Orkiestra Johan-
na Straussa przygotowali przepełnione 
świąteczno-noworoczną atmosferą ma-
giczne show. Maestro „wybudował” wła-
sny Pałac Zimowy w swoim rodzinnym 
Maastricht. Wśród 200 lśniących wenec-
kich kandelabrów i żyrandoli z sopli lodu, 
wśród łyżwiarzy i zasypanego śniegiem 
zimowego krajobrazu rozbrzmią trady-
cyjne kolędy, romantyczne walce i inne 
nieśmiertelne bożonarodzeniowo-nowo-
roczne przeboje.„Jingle Bells”, „O Holy 
Night”, „Oh Happy Day” czy „Mary’s 
Boy Child” to tylko niektóre hity, które 

usłyszymy w wykonaniu André, jego so-
listów i Orkiestry Johanna Straussa, ale 
także chóru gospel.

André tak mówi o premierowym kon-
cercie w kinach: „Boże Narodzenie i Nowy 
Rok to moja ulubiona pora roku. Nie ma 
nic lepszego niż spędzenie jej z przyjaciół-
mi, rodziną i fanami w moim rodzinnym 
mieście. Dlatego zapraszam moją kinową 
publiczność z całego świata w tę piękną 
podróż do świątecznej krainy czarów”. To 
prezent dla Was od maestra, ale przecież 
możecie obdarować nim także swoich 
bliskich: zabierzcie ich do kina w ramach 
Gwiazdki!

”
Gwiazdka z maestro André Rieu” –  

retransmisja koncertu

informacje
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Muzeum w Lęborku, dzięki projekto-
wi dofinansowanemu ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promo-
cji – państwowego funduszu celowego, 
w ramach programu „Wspieranie działań 
muzealnych”, wydało książkę – katalog  
pt. „Z głębin czasu. Opowieść o pew-
nej rybie”. 

Książka ma charakter publikacji popu-
larnonaukowej i została wydana w wer-
sji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). 
Obejmuje kompleksowe opracowanie 
i upublicznienie unikatowego w skali eu-
ropejskiej zespołu zabytków ze zbiorów 
Muzeum ze znanego cmentarzyska z póź-
nej starożytności w Czarnówku w powie-
cie lęborskim, jakim jest zespół rzymskich 
naczyń szklanych: butla w kształcie ryby 
i duży puchar z aplikacjami w kształcie 
ptaków wodnych.

W publikacji przedstawiona została 
historia znaleziska oraz jego analiza kul-
turowo-chronologiczna, promująca rów-
nocześnie nowo powstałą ekspozycję 
archeologiczną i prezentowany na niej 
zespół rzymskich naczyń.

Wystawa została otwarta w odremon-
towanym obiekcie Wieży Ciśnień. Na 
ekspozycji, poza naczyniami szklanymi, 
prezentowane są przedmioty związane 
z okresem wpływów rzymskich, okresem 
wędrówek ludów oraz wczesnym średnio-
wieczem na Ziemi Lęborskiej. 

Większość zgromadzonych zabytków 
reprezentuje wytwórczość ludności kul-
tury wielbarskiej zamieszkującej okolice 
Lęborka w pierwszych wiekach naszej ery. 

Artefakty zostały pozyskane z cmen-
tarzysk w Czarnówku i Wilkowie. Przed-
stawiają one ogromną wartość naukową 
i przyczyniają siędo poszerzenia wiedzy 
na temat ludności zamieszkującej nasze 
ziemie nawet dwa tysiące lat temu. 

Integracyjną częścią wystawy w Wieży 
Ciśnień są nowoczesne multimedia, któ-
re w przystępny sposób ukazują historię 
i zmiany zachodzące w tej części Europy. 

Dodatkowymi atrakcjami towa-
rzyszącymi nowo otwartej wystawie 

archeologicznej są: stworzona specjalnie 
dla dzieci przestrzeń z aplikacją „Draw 
Alive”, ożywiająca pokolorowane wcze-
śniej rysunki na dużym ekranie, aplikacja 
do indywidualnego zwiedzania „Muzeum 
w kieszeni” oraz wyświetlany w przestrze-
ni powitalnej Wieży Ciśnień film, pre-
zentujący działalność oraz najciekawsze 
zbiory Muzeum w Lęborku. 

Wszystkie te atrakcje powstały w ra-
mach projektu MUS.NET, program Kre-
atywna Europa, realizowanego jest przez 
Muzeum w latach 2019-2022.

www.muzeum.lebork.pl

17 grudnia br. Muzeum w Lęborku przy 
ul. Młynarskiej otwarta została wy-

stawa czasowa pt.„Radio Garaż. Historia 
pewnej pasji …” poświęcona kolekcji ra-
dioodbiorników, której właścicielami oraz 
twórcami są Adam Zieliński i Bogusław 
Wasylów.

Wystawa opowiada o tytułowej pasji 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, 

o zamiłowaniu do przywracania daw-
nej świetności odbiornikom radiowym 
w kontekście ich historii. Ekspozycja jest 
efektem setek godzin poświęconych re-
alizowaniu swojego hobby. Muzeum ser-
decznie zaprasza.

Nowa publikacja i wystawa  
archeologiczna w Wieży Ciśnień

Nowa wystawa czasowa  
w Muzeum

Wystawa archeologiczna
w Wieży Ciśnień

Kolekcja radioodbiorników
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Zie-
mia Lęborska - Łeba” ogłasza roz-

poczęcie XVI Otwartego Konkursu 
Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy”. 
Główny cel przedsięwzięcia to, podobnie 
jak w latach ubiegłych, popularyzacja wie-
dzy o ziemi lęborskiej. 

Tematem inspirującym wyobraźnię 
uczestników będzie tradycyjnie napisanie 
legendy związanej z Błękitną Krainą (czyli 
historyczną ziemią lęborską, obejmującą 

obecny powiat lęborski oraz gminy Łęczy-
ce, Gniewino i Choczewo) lub terenem 
sąsiedniej gminy Potęgowo. Nadesłane 
prace zostaną ocenione i nagrodzone 
w kategoriach wiekowych: „7 - 9 lat”, „10 
- 12”, „13 - 15” oraz „16 - osoby dorosłe”. 
Ponadto jurorzy przyznają Grand Prix. 

Termin dostarczania legend upływa 3 
kwietnia 2022 roku.

Prace należy nadsyłać na adres: Lokalna 
Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska 

- Łeba, ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork, 
osobiście dostarczyć do siedziby Stowa-
rzyszenia (budynek dworca PKP) lub prze-
słać drogą elektroniczną na adres lotzl@
wp.pl (w formacie .pdf lub .jpg).

Informację o rozstrzygnięciu konkursu 
i odbiorze nagród organizator zamieści 
na stronie www.lotzl.lebork.pl do końca 
maja 2022 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lęborku zostali objęci programem 

„ABC Empatii”. Projekt, poprzez edukację 
najmłodszych, ma za zadanie likwidację 
barier i stereotypów związanych z oso-
bami z niepełnosprawnościami, uczy to-
lerancji, empatii, szacunku oraz zmiany 
negatywnych postaw.

Komplet materiałów tj. 30 książek dla 
dzieci, 3 książki oraz 1 poradnik dla na-
uczyciela służących do prowadzenia zajęć 
z zakresu likwidacji barier i stereotypów 
związanych z osobami z niepełnospraw-
nościami oraz kształtowaniem empa-
tycznych i świadomych postaw wśród 
najmłodszych na ręce dyrektor szkoły 

Grażyny Ruszkowskiej i nauczyciela bi-
bliotekarza Izabeli Tutakowskiej przekazał 
Sekretarz Miasta Lęborka Marian Kurzy-
dło.

Autorami książki „ABC empatii, bo 
wszyscy jesteśmy tacy sami” są Wiktor 
Czepczyński, Żaneta Kupczyk oraz Ka-
tarzyna Muzyka-Jacheć. Projekt „ABC 
Empatii” realizowany jest przez rodzin-
ną fundację Czepczyński Family Founda-
tion. Każda książka zawiera 12 opowiadań 
o relacjach między dziećmi zdrowymi, 
a tymi z różnymi niepełnosprawnościa-
mi. Na podstawie książki powstał Porad-
nik Nauczyciela, czyli cykl 12 warsztatów 
z edukacji włączającej do zrealizowania 

podczas zajęć z dziećmi. Poradnik był 
opracowywany z wieloma wybitnymi spe-
cjalistami oraz partnerami merytoryczny-
mi, m.in. fundacją „FONIS”, Instytutem 
Tyflologicznym Polskiego Związku Niewi-
domych, fundacją dla Dzieci z Cukrzycą, 
stowarzyszeniem „Potrafię Więcej”, fun-
dacją „Krwinka”, „Autyzm Up”, czy Fun-
dacją Anny Dymnej „Mimo wszystko” itd.

Głównymi założeniami Projektu jest: 
• pokazanie świata, w którym 

wszystkie dzieci zasługują na ta-
kie samo traktowanie, bez wzglę-
du na ich stan zdrowia;

• wytłumaczenie językiem dziecka 
na czym polegają różne niepełno-
sprawności i schorzenia oraz ob-
jaśnienie związanych z nimi różnic 
w codziennym funkcjonowaniu;

• uwrażliwienie dzieci na inny niż 
ich własny stan zdrowia;

• kształtowanie pozytywnych po-
staw wśród dzieci i ich rodziców;

• wsparcie metodyczne nauczycieli, 
wychowawców, opiekunów i wy-
posażenie ich w wartościowe ma-
teriały edukacyjne;

• wsparcie rodziców i opiekunów 
zaopatrując ich w narzędzie do 
rozmowy z dziećmi;

• nawiązanie długofalowej współ-
pracy z organizacjami, fundacjami 
i stowarzyszeniami działających 
w obszarze niepełnosprawności.

Konkurs Literacki „Legendy Błękitnej  Krainy” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w projekcie  
„ABC Empatii”

Przekazanie książek 
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Placówka Wsparcia Dziennego w Lę-
borku, w której odbywają się zaję-

cia prowadzone przez streetworkerkę to 
miejsce, które chętnie odwiedzają mło-
dzież i najmłodsi uczestnicy projektu. 

Oferowane wsparcie jest skierowa-
ne do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 
lat z obszaru objętego rewitalizacją „Lę-
borka – Nowy Świat”. Aby z niego sko-
rzystać, należy zgłosić się do Placówki 
Wsparcia Dziennego przy Placu Piastow-
skim 6 (wejście od ul. Łokietka) i wypełnić 
dostępną na miejscu ankietę rekrutacyjną. 
Więcej informacji pod nr tel. 697 387 499 
(pon.-pt. w godz. 12.00-20.00).

W okresie od jesieni do późnej wiosny 
uczestnicy spotykają się codziennie w go-
dzinach od 18.00 do 20.00. W tym cza-
sie korzystają ze słodkiego poczęstunku, 
gotują, grają, realizują plastyczno-arty-
styczne projekty. Mają możliwość rozwi-
jania zainteresowań, a także otrzymują 
wsparcie w nauce w formie korepetycji 
oraz wsparcie psychologiczne. Angażują 
się również jako wolontariusze przy wielu 
wydarzeniach społecznych. 

Streetworker jest dorosłym przyjacie-
lem dziecka, nie ocenia, nie krytykuje 
– akceptuje, wspiera, chętnie wysłucha 
i doradzi.

Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z epidemią koronawirusa grupa prowa-
dzona przez lęborską streetworkerkę 
działała prężnie. Uczestnicy korzystali 
z szeregu atrakcji, które były im propo-
nowane.   

W okresie wiosenno-wakacyjnym wiele 
się działo - podchody, przejażdżki konne, 
zabawy przy ognisku, nocowanie w na-
miocie, wyjazdy do Łeby, na plażę i Power 
Parku, wyjścia do kina i muzeum. 

W grudniu planowana jest wizyta 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku i odwiedziny Jarmarku Świątecznego. 
Rok zwieńczony zostanie uroczystą wi-
gilią, którą uczestnicy spędzą przy żywej 
choince, na którą sami wykonali ozdoby.

Placówka Wsparcia Dziennego prowa-
dzona jest w ramach projektu „Ożywiony 
Lębork – Nowy Świat” usługi społeczne dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, któ-
ry jest współfinansowany ze środków EFS 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Streetworkerzy – przyjaciele dzieci

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku informuje, że auto-
busy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

kursować będą następująco:

24.12.2021r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni: 

linia nr 2 do godz. 15:50 (Dworzec zjazd) 
linia nr 3 do godz. 16:37 (Dworzec zjazd)
linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd)
linia nr 5 do godz. 15:55 (Dworzec zjazd)
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd)
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz)

31.12.2021r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem 
jazdy w dzień powszedni:

linia nr 2 do godz. 15:50 (Dworzec zjazd)
linia nr 3 do godz. 16:37 (Dworzec zjazd) 

linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd)
linia nr 5 do godz. 15:55 (Dworzec zjazd) 
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd)
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz)

25.12.2021r. (Boże Narodzenie) – komunikacja nie kursuje
26.12.2021r. (drugi dzień świąt) – komunikacja nie kursuje
01.01.2022r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje

02.01.2022r (niedziela) – wszystkie linie zgodnie z rozkła-
dem jazdy w niedzielę

W dniach 20 grudnia 2021r. – 9 stycznia 2022 r., z uwagi na 
przerwę świąteczną oraz naukę zdalną w szkołach, zawieszo-
ne zostają kursy szkolne.

Komunikacja miejska w Święta  
Bożego Narodzenia i Nowy Rok
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Wszystkie publiczne przedszkola 
w Lęborku czyli przedszkola nr 

1, 2, 5, 6, 9 i 10 otrzymają w najbliszym 
czasie nowoczesne podłogi interaktyw-
ne SMART FLOOR. Urządzenia warte po 
kilkanaście tysięcy każde zostały zaku-
pione z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Z dobrą wiadomością przedszkola nr 1 i 2 
odwiedził w Mikołajki Burmistrz Lęborka 

Witold Namyślak oraz Sekretarz Miasta 
Marian Kurzydło. 

Podłoga interaktywna posiada szero-
ką paletę gier, zabaw zręcznościowych, 
logicznych czy koordynacyjno-rucho-
wych. Umożliwia zabawę indywidualną 
lub grupową. Zestaw zawiera projektor, 
głośniki, interaktywne wskaźniki i mazaki 
oraz oprogramowanie. Zakupione podło-
gi interaktywne są w wersji mobilnej, co 
pozwala na użytkowanie ich w każdym 

miejscu przedszkola. Bezprzewodowy do-
stęp do internetu umożliwia oglądanie 
filmów czy korzystanie ze stron interne-
towych. Podobne urządzenia w kwietniu 
tego roku otrzymały wszystkie publiczne 
szkoły podstawowe w Lęborku.

Zestawy stanowić będą uzupełnienie 
realizowanych w placówkach zadań w ra-
mach programów profilaktyczno-wycho-
wawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lęborku prosi mieszkańców o zgłasza-
nie miejsc przebywania Osób Bezdom-
nych na terenie miasta i okolic.

TELEFONY  KONTAKTOWE

• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPO-
ŁECZNEJ -  59/86-22-711

• NOCLEGOWNIA PRZY MOPS W LĘ-
BORKU -  59/86-34-755 (czynny całą 
dobę)

• KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
W LĘBORKU - 997/112

• STRAŻ MIEJSKA W LĘBORKU - 
59/86-22-911

Interaktywne podłogi trafią  
do publicznych przedszkoli

Apel do mieszkańców – osoby bezdomne 
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Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka 
rozpoczęła kolejną, IV kadencję. 

W jej skład weszli wybrani w swoich szko-
łach uczniowie lęborskich szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. 

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka został wybrany Jan Pa-
sko-Porys, uczeń Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego. Funkcję Wiceprze-
wodniczącego objął Wiktor Andrzejczak, 
uczeń Zespołu Szkół Gospodarki Żyw-
nościowej i Agrobiznesu, Sekretarzem 
została Adrianna Makieła, uczennica Spo-
łecznej Językowej Szkoły Podstawowej 
LTO.

Skład IV kadencji Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka: Nikola Harackiewcz, Ja-
kub Romanowski (I LO), Oliwia Razimo-
wicz (II LO), Paweł Hetmańczyk, Marcin 
Grudnowski, Paulina Hofman (ZSMI), 
Wiktor Andrzejczak, Simona Trybułow-
ska (ZSGŻiA), Maciej Król (PCE), Jan 

Pasko-Porys (SLO), Jagoda Mrówczyń-
ska (SP 1), Antoni Każuro (SP3), Weronika 
Basińska (SP 4), Jan Paluszek, Franciszek 
Płoszaj (SP 5), Marcela Górska, Igor Szu-
miński (SP 8), Adrianna Pakieła (SJSP).

Kadencja Rady, zgodnie z jej statu-
tem trwa 2 lata, a głównym celem Rady 
jest upowszechnianie idei samorządowej 
wśród młodzieży oraz zwiększenie aktyw-
ności młodych ludzi w mieście Lęborku.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wejdą 
w życie nowe stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dla nieruchomości zamieszkałych 

nowa stawka opłaty wynosi 25,00 zł 
od osoby miesięcznie. 

W dalszym ciągu obowiązywać będą 
zniżki dla rodzin wielodzietnych, dla któ-
rych wysokość zwolnienia wynosi 50% 
ww. kwoty, t.j. 12,50 zł za trzecie i kolejne 
dziecko w rodzinie wielodzietnej. 

Bez zmian pozostaje także zniżka dla 
właścicieli nieruchomości jednorodzin-
nych kompostujących bioodpady w przy-
domowym kompostowniku, która wynosi 
4,00 zł za mieszkańca zamieszkującego 
taką nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej, jeże-
li właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, wynosić 

będzie 50,00 zł od osoby miesięcznie.
Dla nieruchomości niezamieszkałych 

wysokość stawki za pojemniki wzrośnie 
o ok. 40% w stosunku do obowiązują-
cych do końca 2021 roku. 

Szczegółowo stawki opłaty za po-
jemnik lub worek określa Uchwała Nr 
XXXI-483/2021 Rady Miejskiej w Lębor-
ku z dnia 26.11.2021 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik lub worek o określonej po-
jemności, przeznaczony do odbierania 
odpadów komunalnych na terenie nie-
ruchomości.

Zmiana stawki nie powoduje koniecz-
ności składania nowych deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości. Na podstawie 
art. 6m ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, do wszystkich właścicieli 
nieruchomości zostaną wysłane zawiado-
mienia o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. Właściciele nieru-
chomości zobowiązani będą wówczas do 
uiszczania opłaty zgodnie z podaną w za-
wiadomieniu.

Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka  
rozpoczęła IV kadencję

Od 1 stycznia nowe stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Młodzieżowa Rada  
Miasta Lęborka
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Informujemy, że rok 2021 jest ostat-
nim rokiem, w którym można składać 

wnioski o udzielenie dotacji dotyczących 
modernizacji źródeł energii cieplnej na te-
renie Gminy Miasto Lębork dla podmio-
tów uprawnionych ze środków budżetu 
miasta Lęborka na dotychczasowych za-
sadach.

W związku z tym osoby, które wymie-
niły piec i planują złożyć wniosek o dofi-
nansowanie kosztów z tym związanych, 
powinny uczynić to do końca roku 2021. 
Wnioski składane na dotychczasowych 
zasadach nie będą przyjmowane w roku 
2022.

Na stronie internetowej www.ekole-
bork.pl w zakładce DOFINANSOWANIA 
zamieszczono listę wniosków oczekują-
cych na dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła – według zasad dotych-
czasowych.

W roku 2022 planowana jest zmiana 
zasad udzielania dotacji na te działania. 
Dofinansowane będą zadania nierozpo-
częte, a wszelkie wydatki związane z wy-
mianą źródeł ogrzewania węglowego na 
ekologiczne, o dofinansowanie których 
wnioskodawcy będą wnioskować, będą 
musiały być poniesione po dacie podpi-
sania umowy o udzielenie dotacji. Zadania 

będą musiały zostać wykonane w da-
nym roku budżetowym do 31 październi-
ka, a rozliczenie dotacji musi nastąpić nie 
później, niż do 15 listopada danego roku. 

Wysokość środków finansowych prze-
znaczonych na dotacje będzie corocznie 
określała uchwała budżetowa na dany 
rok.

Szczegóły nowych zasad udzielania 
dotacji celowych określi uchwała Rady 
Miejskiej w Lęborku i po jej wejściu w ży-
cie zostaną podane do publicznej wia-
domości.

www.ekolebork.pl

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. przystępu-

je do nowego programu skierowanego 
do mieszkańców. To oferta na pierwsze 
mieszkanie, m.in. dla młodych małżeństw 
lub osób chcących założyć rodzinę, część 
lokali przeznaczonych będzie również dla 
osób po 60 roku życia. 

Program skierowany jest do mieszkań-
ców posiadających za wysokie dochody 
na przydział mieszkań komunalnych lub 
socjalnych, ale za małe, by wziąć komer-
cyjny kredyt. Grupa ta obecnie najczęściej 
wynajmuje mieszkania. 

Teraz mieszkańcy spełniający warun-
ki będą mieli szansę na zamieszkanie 

w nowych mieszkaniach o umiarkowa-
nych kosztach najmu, z opcją dojścia po 
kilkunastu czy kilkudziesięciu latach do 
własności. 

W maju 2021 r. w Lęborku zawarta zo-
stała umowa objęcia przez Krajowy Zasób 
Nieruchomości udziałów w Lęborskim To-
warzystwie Budownictwa Społecznego. 

W ramach podpisanego porozumienia 
KZN wniósł aportem do spółki działkę 
o wartości ponad 0,5 mln zł, na której 
powstanie nowa inwestycja mieszka-
niowa - budynek wielorodzinny przy ul. 
Obrońców Wybrzeża. Zgodnie z przyję-
tym harmonogramem, wiosną 2022 roku 
planowane jest rozpoczęcie prac budow-
lanych, a oddanie gotowych mieszkań za-
planowano jesienią 2023 roku. 

Znaczące dotacje w ramach tego pro-
gramu oraz wkład własny przyszłych na-
jemców są korzystne również dla budżetu 
miasta. Pozyskanie w najbliższych latach 
kilkunastu milionów złotych dotacji i do-
finansowań na miejskie budownictwo po-
zwoli na wybudowanie w tym systemie 
wielu tanich mieszkań, a także da pracę 
wielu lokalnym firmom budowlanym. 

Koszt budowy wielorodzinnych budyn-
ków w ramach tego programu sfinanso-
wany zostanie z następujących źródeł:

• dotacja 10% wartości inwestycji ze 

I N F O R M A C J A
w sprawie dofinansowań do wymiany źródła ciepła

Wkrótce ruszy budowa mieszkań  
dla mieszkańców o umiarkowanych dochodach 

Wizualizacja budynku przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża
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Nowy most na rzece Łebie pomię-
dzy ulicami Czołgistów i Kazimierza 

Wielkiego wraz z drogami dojazdowymi 
to jedna z ważniejszych inwestycji zakoń-
czonych w roku 2021. Inwestycja uzyskała 
duże dofinansowanie z funduszy central-
nych.   

Zadanie pt. „Budowa połączenia dro-
gowo-mostowego ul. Kazimierza Wielkie-
go z ul. Czołgistów w Lęborku – budowa 
i przebudowa dróg gminnych wraz z mo-
stem na rzece Łebie” z dofinansowaniem 
z Funduszu Dróg Samorządowych i Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
obejmował przebudowę ulicy Kazimie-
rza Wielkiego od strony Mostnika, nowy 
most na rzece Łebie w miejscu rozebra-
nej kładki dla pieszych, budowę nowej 
drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku ul. 
Głowackiego oraz nowe połączenie z ul. 
Głowackiego do Czołgistów za budyn-
kiem Czołgistów nr 20. 

W ramach wartej prawie 5 mln zło-
tych inwestycji wybudowano betono-
wy most, chodniki, drogę dla rowerów 
i nowoczesne oświetlenie uliczne typu 
led. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
zapewniają wyniesione przejścia dla pie-
szych z „szorstkimi” pasami oraz ograni-
czenie ruchu drogowego do 30 km/h. 
Całość dopełnia zieleń.

– To początek przyszłego połączenia uli-
cy Czołgistów przez Skarżyńskiego i Nad-
morską z ulicą Kossaka. Zaczęliśmy tutaj, 
przy Czołgistów i Kazimierza Wielkiego oraz 
z drugiej strony, skrzyżowaniem Kossaka 

z Nadmorską. To jeszcze potrwa kilka lat – 
mówił podczas otwarcia mostu burmistrz 
Witold Namyślak. – Projekt mostu i dróg 
dojazdowych kosztował około 5 milionów 
i był to koszt mniejszy niż zakładał kosztorys. 
Zaoszczędzone środki możemy przeznaczyć 
na inne inwestycje. Skutecznie zabiegamy 
o dofinansowania zewnętrzne i tak było też 
w tym przypadku. Głównym celem inwesty-
cji było nowe połączenie mostowe. W przy-
padku potencjalnego remontu mostu na Alei 
Wolności ten będzie służył jako objazd.

Na otwarciu tego drogowo-mostowe-
go połączenia zyskali mieszkańcy osiedla. 
Skomunikowane zostały gęsto zabudo-
wane i intensywnie użytkowane części 
miasta dla których główną barierą ko-
munikacyjną była rzeka Łeba. Nowe  po-
łączenie składające się z 500-metrowej 
drogi z chodnikami i ścieżkami rowero-
wymi umożliwia przekierowanie ruchu 

samochodowego, rowerowego w no-
wym kierunku, odciążając tym samym 
most na Alei Wolności, skrzyżowanie Alei 
Wolności z Armii Krajowej czy skrzyżowa-
nie ulic Czołgistów z Armii Krajowej przy 
Starostwie Powiatowym. Nowe połącze-
nie poprawi dostępność komunikacyjną, 
płynność ruchu, zwiększy bezpieczeń-
stwo, umożliwiając też m.in. bezpośred-
ni, szybki dojazd straży pożarnej.

Łączny koszt inwestycji z wszystkimi 
robotami dodatkowymi wyniósł 4 mln 894 
tys. zł. Miasto Lębork na drogowo-mosto-
wą inwestycję pozyskał dotacje w wyso-
kości 2 mln 97 tys. złotych z Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz 1 mln 339 tys. 
złotych z Rządowego Funduszu inwesty-
cji Lokalnych. 

Wykonawcą mostu i dróg dojazdowych 
była firma STRABAG.

środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa, 

• dotacja z Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
25% wartości inwestycji oraz kolejne 10% 
wartości inwestycji do wysokości odpo-
wiadającej wartość gruntu, 

• partycypacja przyszłych lokatorów 
(25% wartości lokalu) 

• preferencyjno - zwrotny kredyt (30-
35%) z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go (spłacany przez lokatorów w czynszu). 

LTBS  planuje na tych samych zasadach 
jeszcze w 2022 roku rozpocząć budowę 
kolejnych dwóch budynków wieloro-
dzinnych przy ulicy Mieszka I oraz jed-
nego przy ulicy Stryjewskiego. Lokale 

mieszkalne w tych budynkach mają być 
gotowe w 2024 roku. W następnych la-
tach będą przygotowywane kolejne in-
westycje mieszkaniowe uwzględniające 
potrzeby mieszkańców Lęborka.

Nowy most połączył ulice Czołgistów  
i Kazimierza Wielkiego

MIEJSKIE INWESTYCJE 

Nowy most na rzece Łebie
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Podwórko integracyjne poświęcone  
M. Stryjewskiemu

Wielka zmiana nastąpiła w ostatnich 
miesiącach na skwerze pomiędzy 

ulicami Stryjewskiego, Bohaterów We-
sterplatte i Kellera. Tuż obok budynku 
Stryjewskiego nr 52, w ramach progra-
mu rewitalizacji „Lębork Nowy Świat”, 
powstało podwórko integracyjne poświę-
cone lęborskiemu poecie Mieczysławowi 
Stryjewskiemu (1918-1984), który miesz-
kał w tym właśnie domu. Od 1985 roku 
w Lęborku organizowany jest Ogólno-
polski Konkurs Literacki im. Mieczysława 
Stryjewskiego. 

Miejsce to jest niejako wisienką na tor-
cie rewitalizacji tej części miasta. Sposób 
zagospodarowania tego terenu w cen-
tralnym miejscu rewitalizowanej dzielnicy 
był długo konsultowany z mieszkańcami 
i Komitetem Rewitalizacji. 

W efekcie wielu rozmów i różnych po-
mysłów powstała spójna i funkcjonalna 
przestrzeń sprzyjająca integracji miesz-
kańców, zacieśnianiu więzi społecznych, 
z elementami strefy kultury. 

Ważnym elementem nowego skweru 
jest pomalowany na biało lekki stalowy 
monument z płytami, na których lasero-
wo wycięto cytaty z twórczości Mieczy-
sława Stryjewskiego. 

W ramach aranżacji terenu wytyczono 
chodniki i dojścia do budynków, ustawio-
no ławki i śmietniki, postawiono lampy. 

Wykonano też wiele nasadzeń zieleni 
(drzewa, krzewy i krzewinki, trawa). Co 
ważne, projekt uwzględnił zachowanie 
stojącego na podwórzu drzewa. Całość 
uzupełnia duża i estetyczna wiata śmiet-
nikowa. Koszt budowy podwórka integra-
cyjnego wyniósł 377 tys. złotych.   

W ostatnich miesiącach oddano pod 
opiekę mieszkańców wiele przebudo-
wanych i zrewitalizowanych podwórek 
integracyjnych. Powstały one przy bu-
dynkach Kossaka 72, 87 i 100, Boha-
terów Westerplatte 19, Malczewskiego 

10-11, 22-24, Stryjewskiego 5 i 63-64 oraz 
za budynkami bohaterów Westerplatte 5 
i Stryjewskiego 49.

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

Podwórko integracyjne przy 
ulicy Stryjewskiego
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Trwa budowa ulicy Pułaskiego
Jesienią rozpoczęła się kolejna drogowa 

inwestycja w Lęborku. Gruntowa do-
tąd droga – ulica Pułaskiego, w przyszłym 
roku zmieni się nie do poznania. 

Roboty w tym obszarze obejmują dwa 
zadania inwestycyjne - wykonanie sys-
temu odprowadzania wód opadowych 
z tego rejonu oraz budowę ulicy Puła-
skiego na odcinku od ul. Gierymskiego 
do ul. Gajowej.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa uli-
cy Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do 
ul. Gajowej) w Lęborku rozpoczęło się 
kilka tygodni temu. Zakres prac obejmuje 
wybudowanie ok. 900 m asfaltowej drogi 
z chodnikami, wyniesionymi przejściami 
dla pieszych, rondem, miejscami postojo-
wymi, kanalizację deszczową. Koszt prac 
wyniesie około 3,5 mln zł, z czego poło-
wa do dotacja pozyskana z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Ta ważna inwestycja drogowa ma być 
gotowa w sierpniu 2022 roku. Do tej 
chwili wykonane zostały prace ziemne 
przygotowujące do dalszych działań oraz 
w studnie kanalizacji deszczowej.

Drugie zadanie realizowane w tym re-
jonie pn. Budowa kluczowego elementu 
systemu odprowadzania wód opado-
wych z rejonu ul. Pułaskiego w Lęborku 
dofinansowane jest ze środków unijnych. 
Miasto Lębork pozyskało środki na ten 

cel z Programu Operacyjnego „Rybac-
two i Morze”.

Projekt zakłada budowę  fragmentu 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w przeznaczonym pod zabudowę rejonie 
ulicy Pułaskiego i stawu „Morskie Oko”. 
W przyszłości do wybudowanej infra-
struktury podłączona zostanie kanalizacja 
deszczowa z  rejonu ulic Gajowej i Polnej. 
W najbliższych latach na tym terenie na 
zakupionych przez lęborczan działkach 
wybudowanych zostanie wiele domów. 

Elementem nowego systemu odprowa-
dzania wód opadowych będzie włączenie 
do niego awaryjnego kanału przelewo-
wego ze stawu „Morskie Oko”.

Koszt wykonania kanalizacyjnej infra-
struktury wyniesie ok. 230 tys. zł, z czego 
około 50% stanowi dofinansowanie UE. 
To zadanie zrealizowane ma być do lute-
go 2022 roku.  Teren został przekazany 
wykonawcy. Wykonawcą obydwu zadań 
jest firma – Przedsiębiorstwo Budowlane 
„WÓJCIK” z Lęborka.

Ciepłownicy modernizują miejską sieć 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku, 
w październiku br. zakończyło ostatni 
etap projektu pn. „Modernizacja miejskiej 
sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021”, 
dofinansowanego ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Etap ten obejmował wymianę 300 mb 
głównej magistrali ciepłowniczej o śred-
nicy DN 400 – od Kotłowni Rejonowej 
KR-1 do komory K-2, wzdłuż ulicy Legio-
nów Polskich. 

Koszt zadania wyniósł 1.176.000 zł net-
to. Zadanie wykonywał GPEC Serwis Sp. 
z o.o. w Gdańsku.

Prace przy budowie kotła  
na zrębkę

Rozpoczęła się budowa ulicy 
Pułaskiego
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Intensywne działania  
inwestycyjne MPWiK-u

Kocioł na zrębkę drzewną
Trwają prace przy budowie kotła ma 

zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW. Obecnie 
wykonywane są fundamenty pod montaż 
urządzeń, m.in.: paleniska, kotła, przeno-
śnika taśmowego. Na realizację zadania 
przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć 
kwotę 10.945.492 zł netto. Wykonawcą 
robót jest firma Energika M. Szamałek, 
Z. Szamałek Spółka jawna z Zasutowa.

Kolejne budynki w miejskiej sieci cie-
płowniczej

We wrześniu br. do miejskiej sieci cie-
płowniczej podłączono budynek miesz-
kalny wielorodzinny przy ul. Przyzamcze 
19, budynek jednorodzinny przy ul. Pio-
nierów 1 oraz Kościuszki 22. W  paź-
dzierniku wykonano przyłącze do nowo 
budowanej hali produkcyjnej przy ul. 
Słupskiej 5D oraz budynku usługowe-
go przy ul. Bohaterów Monte Casino 5C. 

W listopadzie podłączono do miejskiej 
sieci ciepłowniczej budynek miejski przy 

ul. Gdańskiej 96. Wykonano także  sieć cie-
płowniczą w rejonie ul. Różyckiego wraz 
z przyłączem do nowo powstałego bu-
dynku mieszkalnego przy Różyckiego 13.  

Wkrótce z miejskiego ciepła korzystać 
będzie również budynek usługowy przy 
ul. Konopnickiej 11.

Spółka realizuje zadanie inwestycyj-
ne pn. „Budowa  sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-
pownią ścieków w ul. K. Pułaskiegow Lę-
borku”. 

Zakres inwestycji obejmuje wybudo-
wanie nowego wodociągu o długości 250 
m, wymianę istniejącego wodociągu że-
liwnego na nowy z polietylenu (PE) na 
długości 120 m, wybudowanie sieci kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 
443 m wraz z przepompownią ścieków 
i budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocz-
nej od przepompowni ścieków na odcin-
ku 554 m.

Nowa przepompownia ścieków wraz 
kanalizacją sanitarną została wybudo-
wana również w ul. Nadmorskiej. Ob-
sługiwać będzie ona nowo powstające 
i istniejące zabudowania w tym rejonie.  

W Oczyszczalni Ścieków zamontowany 
został nowy przepływomierz do pomiaru 

Prace przy ulicy Różyckiego
Podłączenie do c.o. budynku 
przy ulicy Konopnickiej 11

Prace przy ulicy Pułaskiego I przy ulicy Nadmorskiej
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Zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych  
z nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

objętościowego przepływu  osadu po-
wrotnego na odpływie jednego z dwóch 
osadników wtórnych.  Pomimo sporych 
utrudnień, m.in. z uwagi na miejsce mon-
tażu udało się sprawnie zdemontować 
stare i zamontować nowe urządzenie, od-
powiednio  podłączyć i skonfigurować do 
poprawnej pracy. Prawidłowe wartości 
pomiaru przepływu osadu powrotnego są 
bardzo istotne, gdyż bezpośrednio  wpły-
wają  na proces recyrkulacji zewnętrz-
nej osadu, a przez to ogólnie na jakość 
oczyszczania  ścieków.

Zakończyły się prace inwestycyjne 
związane z prefabrykacją i montażem 
dwóch baterii kondensatorów do kom-
pensacji mocy biernej na obu kierunkach 
zasilania  Oczyszczalni Ścieków.  Całość 
prac udało się zrealizować środkami wła-
snymi. Dotychczas działające układy co-
raz częściej ulegały awarii, co skutkowało 
częściową lub całkowitą utratą kontroli 
nad poborem i oddawaniem mocy bier-
nej. 

W przeciągu ostatnich lat zmienił się 
także profil obciążenia oczyszczalni. Pra-
widłowo dobrana i funkcjonująca bateria 
kondensatorów  pozwala  uniknąć nalicza-
nia dodatkowych opłat za energię bierną, 
co w przypadku lęborskiej oczyszczalni  

przy  200 kW poboru chwilowego energii 
czynnej jest niezwykle istotne. 

W listopadzie w Laboratorium odby-
ła się coroczna ocena w nadzorze Pań-
stwowego Centrum Akredytacji. Była to 
szczególna ocena, ponieważ Laborato-
rium starało się o przedłużenie akredy-
tacji na kolejne 4 lata. Zespół oceniający 
potwierdził kompetencje Laboratorium 
w zakresie posiadanej akredytacji, tym 

samym została ona przedłużona oraz 
został rozszerzony i zaktualizowany za-
kres akredytacji o procedurę badawczą 
oznaczania siarczanów na testach Hach 
Lange. 

Aktualny zakres akredytacji, wydanie 
nr 9, można znaleźć na www.wodociagi.
lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do 
pobrania oraz na stronie www.pca.gov.pl 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lę-

borku informuje, że zgodnie z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków, zabra-
nia się wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do kanalizacji sanitarnej 
(art. 9 ust. 1. Dz. U. z 2001 nr 72, poz. 
747 „Zabrania się wprowadzania (…) wód 
opadowych i roztopowych oraz wód dre-
nażowych do kanalizacji sanitarnej.”). Za 
niestosowanie się to tych przepisów 
ustawodawca przewidział odpowiednie 
sankcje karne (art. 28 ww. ustawy). 

 
MPWiK, w związku z okresowymi 

przeglądami sieci i urządzeń infrastruk-
tury kanalizacji sanitarnej, rozszerzy swo-
je działania o przeprowadzanie kontroli 
sposobu odprowadzania wód opadowych 

Nowy przepływomierz – pomiar osadu 
powrotnego jest ważny dla jakości oczyszczania 
ścieków
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i roztopowych z poszczególnych nie-
ruchomości na terenie miasta Lębor-
ka oraz miejscowości Mosty. Kontrole 
te będą prowadzone poprzez wykony-
wanie monitoringu TV wytypowanych 
wcześniej odcinków kanalizacji sanitar-
nej, prowadzenie zadymiania kolektorów 
sanitarnych oraz studni rewizyjnych zlo-
kalizowanych na posesjach. 

Podejmowane przez Spółkę działa-
nia podyktowane są wytycznymi orga-
nu uprawnionego do zatwierdzania taryf 
za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków tj. Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Koszty odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych 

do kanalizacji sanitarnej nie mogą być 
ujęte w kalkulacji taryf za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Nieprawidłowe 
włączenie i odprowadzenie wód opa-
dowych i roztopowych do kanalizacji 
sanitarnej powoduje w okresach deszczo-
wych przepełnienie kanałów, negatywnie 
wpływa na pracę lokalnych przepompow-
ni ścieków i oczyszczalni ścieków. Jest 
przyczyną nadmiernego zużycia energii 
elektrycznej oraz przeciążeń hydraulicz-
nych kolektorów sanitarnych. 

W związku z powyższym MPWiK pro-
si Odbiorców o pilne sprawdzenie, w jaki 
sposób i gdzie odprowadzane są wody 
opadowe i roztopowe, a w przypadku 

stwierdzenia odprowadzania wód desz-
czowych i roztopowych z terenu posesji 
do kanalizacji sanitarnej, podjęcie natych-
miastowych działań celem usunięcia tych 
nieprawidłowości we własnych zakresie.  
Istnieje wiele sposobów pozwalających 
na zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych z własnej nieruchomości 
na jej terenie, na przykład poprzez pod-
łączenie rynien i terenów utwardzonych 
do zbiorników retencyjnych, drenaży roz-
sączających, studni chłonnych itp.

W okresie jesienno-zimowym 
w domach, w których urządze-

nia grzewcze oraz przewody kominowe 
i wentylacyjne są wadliwe lub źle użyt-
kowane wzrasta ryzyko śmiertelnego 
zatrucia czadem. Nazywany jest cichym 
zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie 
ma smaku ani zapachu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz 
właścicieli budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych oraz jednorodzinnych do 
przeprowadzania kontroli instalacji gazo-
wej, przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo, w obiektach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego, usuwa się za-
nieczyszczenia z przewodów dymowych 
i spalinowych:

• od palenisk opalanych paliwem sta-
łym - co najmniej cztery razy w roku;

• od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym - co najmniej dwa razy 
w roku;

• od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastronomicznych - co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole technicz-

ne, w tym sprawdzanie szczelności prze-
wodów kominowych, ich systematyczne 
czyszczenie oraz sprawdzanie występo-
wania dostatecznego ciągu powietrza,

• użytkować sprawne techniczne urzą-
dzenia, w których odbywa się proces spa-
lania, zgodnie z instrukcją producenta,

• w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność działa-
nia wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację,

• często wietrzyć pomieszczenie, 
w którym odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić nawet nie-
wielkie rozszczelnienie okien.

• nie bagatelizować objawów dusz-
ności, bólów i zawrotów głowy, nudno-
ści, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji 
należy natychmiast przewietrzyć po-
mieszczenie, w którym się znajdujemy 
i zasięgnąć porady lekarskiej,

• zainstalować w domu czujkę czadu 
(tlenku węgla), która ostrzeże nas przed 
wystąpieniem trującego gazu w powie-
trzu (głośnym alarmem).

Czad cichy zabójca
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Miasto kontynuuje szeroki program przygotowania 
i uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego 
lub ich zmian na terenie Lęborka

W ostatnim czasie Rada Miejska 
w Lęborku uchwaliła:

- zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulicy Mostnika i rz. Łeby w Lę-
borku. Plan zakłada przekształcenie tere-
nu dla  realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w miejscu dotychczas ist-
niejącego zagospodarowania o charakte-
rze przemysłowym.

Uchwała ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego z dnia 27 październi-
ka 2021r. i zmiana planu weszła w życie;

- zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Koperni-
ka, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lębor-
ku. Celem zmiany planu było stworzenie 
warunków dla uzupełnienia zabudowy 
mieszkaniowej jak również zmiany funk-
cjonalno- przestrzenne (m.in. korekta roz-
wiązań komunikacyjnych).

Uchwała ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego z dnia 27 październi-
ka 2021r. i zmiana planu weszła w życie;

- zmianę  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Kossaka i Nadmorskiej 
w Lęborku. Celem tej zmiany planu było 
rozszerzenie funkcji terenu o funkcje 
usługowe, w tym oświatowe.

Uchwała ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 26 listopada 2021r. 
i zmiana planu wejdzie w życie 10 grud-
nia 2021r.

W dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego zostały opublikowane 
i weszły w życie:

- zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obsza-
ru w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka 
w Lęborku, której celem było umożliwie-
nie rozbudowy istniejących obiektów 
publicznych o funkcjach socjalno-wy-
chowawczych i opiekuńczych a także in-
tensyfikacja zabudowy mieszkaniowej.

- zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, 
Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku. 

Zmiana polega na przeznaczeniu tere-
nów na funkcję zabudowy mieszkaniowej 
(głównie wielorodzinnej) oraz intensyfi-
kacja zagospodarowania istniejących 
terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i wielorodzinnej.

 
Zakończył się etap uzgodnień i opi-

niowania projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru w rejonie ulic: Konopac-
kiej, Łasaka i Olimpijczyków w Lęborku. 
Wobec istniejącego, dużego popytu na 
tereny pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i braku wystarczającej oferty 
takich terenów w granicach miasta, celem 
zmiany planu jest przeznaczenie części 
w/w terenu pod ten rodzaj zabudowy.  

Przystąpiono również do opracowania 
zmiany obowiązującego planu w rejonie 
ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Lębork 
- Łeba oraz do opracowania planu w re-
jonie ulicy Abrahama, zgodnie z podjęty-
mi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie 
przystąpienia do ich wykonania.

Prace planistyczne w mieście
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Wydawnictwo bezpłatne.

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 
zaprasza na spektakl „Niemy kelner” 

w wykonaniu popularnych aktorów scen 
warszawskich. W czwartek, 20 stycznia 
2022 roku o godzinie 20.00, na scenie 
Kina „Fregata” zobaczyć będzie można 
Mikołaja Roznerskiego i Piotra Szwede-
sa w komedii dla dorosłych. Reżyserem 
spektaklu jest Wojciech Malajkat. 

Bilety w cenie 80 zł dostępne są w ka-
sie Kina „Fregata” przy ul. Gdańskiej 12 
oraz za pośrednictwem strony www.lc-
k-fregata.pl. 

Opis spektaklu
Kompania Teatralna zaprasza Państwa 

do pokoju w dziwnym hotelu z dwoma, 
conajmniej dziwnymi gangsterami, gdy 
na zewnątrz zaczai się świat w postaci 
tajemniczego „dyspozytora”. Jakże eks-
ploatowany obecnie, zapowiadany już 

dawno przez Orwella, wszechobecny 
Wielki Brat. Para typów podejrzanego 
autoramentu to intrygujący motyw za-
równo filmowy, jak i literacki. 

Komedia, groteska, thriller… - decyzja 
należy do Was. Zapnijcie pasy... dbamy 
o Wasze bezpieczeństwo i poczucie hu-
moru.

Wtorek, 21.12.2021
16:00 - Clifford. Wielki czerwony pies
18:00 - Clifford. Wielki czerwony pies
20:00 - Powrót do tamtych dni

Środa, 22.12.2021
15:00 - Clifford. Wielki czerwony pies
17:00 - Gwiazdka z maestro Andre Rieu 

- retransmisja koncertu
20:00 - Matrix Zmartwychwstania - 

PREMIERA

Czwartek, 23.12.2021
15:00 - Clifford. Wielki czerwony pies
17:00 - Matrix Zmartwychwstania
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Piątek, 24.12.2021
Kino nieczynne

Sobota, 25.12.2021
Kino nieczynne

Niedziela, 26.12.2021
16:15 - Misiek. Ekipa na wakacjach
18:00 - Clifford. Wielki czerwony pies
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Poniedziałek, 27.12.2021
15:00 - Misiek. Ekipa na wakacjach
17:00 - Matrix Zmartwychwstania
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Wtorek, 28.12.2021
15:00 - Misiek. Ekipa na wakacjach
17:00 - Matrix Zmartwychwstania
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Środa, 29.12.2021
15:00 - Misiek. Ekipa na wakacjach
17:00 - Matrix Zmartwychwstania
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Czwartek, 30.12.2021
15:00 - Misiek. Ekipa na wakacjach
17:00 - Gwiazdka z maestro Andre Rieu 

- retransmisja koncertu 
20:00 - Matrix Zmartwychwstania

Piątek, 31.12.2021
Kino nieczynne

Rezerwacje telefoniczne od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-15. Kino zastrze-
ga sobie prawo do zmian w repertuarze 
w trakcie miesiąca. 

www.lck-fregata.pl

”
Niemy kelner” - zapraszamy na spektakl teatralny

Repertuar filmowy LCK „Fregata” - GRUDZIEŃ 2021


