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XXVI Finał WOŚP
w Lęborku

2,35 ml złotych dotacji
na tereny zielone!

aktualności

na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
doświadczenia pokoju w sercach
i otwartości na każdego spotkanego człowieka,
a nadchodzący nowy 2018 rok
niech będzie bogaty we wszelkie potrzebne dobro
oraz obfituje w radość życia każdego dnia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka

Bogdan Oszmian

Witold Namyślak

Maciej Miecznikowski zaśpiewa kolędy
Lęborskie Centrum Kultury
„Fregata” wraz z Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła
i Urzędem Miejskim w Lęborku zaprasza na koncert
kolęd w wykonaniu popularnego muzyka i wokalisty,
Macieja Miecznikowskiego.

T

o wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbędzie się we wtorek, 9 stycznia 2018 roku o godz. 19.00, w kościele
Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Wstęp
wolny. W trakcie koncertu zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego.
Koncert Macieja Miecznikowskiego „Rodzi się Bóg” to przede wszystkim możliwość wysłuchania najpiękniejszych
polskich i światowych kolęd oraz piosenek

związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Nie zabraknie wspólnego śpiewania
i opowieści o przeżyciach związanych
z czasem Świąt i Wigilią. Kolędy „Lulajże
Jezuniu”, „W żłobie leży”, „Mędrcy świata”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus Malusieńki”,
„Wśród nocnej ciszy” oraz wiele innych,
również mniej znanych posłuchać będzie
można zarówno przy akompaniamencie
gitary czy akordeonu, ale także w pięknych bogatych aranżacjach.

Sylwester
pod chmurką
w Lęborku
Wszyscy, dla których zabraknie miejsca na wystawnych
sylwestrowych balach czy po prostu chcą potańczyć i pożegnać stary rok na imprezie plenerowej, będą mogli to
zrobić w Sylwestra 31 grudnia na placu Pokoju w Lęborku.
Około godz. 23.15 rozpocznie się koncert zespołu Blue
Holidays, który zagra dla mieszkańców największe przeboje
minionych lat. Pięć minut przed północą życzenia noworoczne złoży mieszkańcom Burmistrz Lęborka, a o północy niebo w centrum miasta rozświetli kilkuminutowy
pokaz sztucznych ogni zsynchronizowany z muzyką. Po
pokazie lęborczanie będą mogli dalej bawić z zespołem
Blue Holidays.

31 grudnia
Plac Pokoju
w Lęborku

freepic
.com

Wszystkim lęborczanom
w imieniu Samorządu Miasta Lęborka
życzymy
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Przedświąteczne
spotkanie przy choince
i Szopka
Konkurs na świąteczne
W
dekoracje
sobotę 23 grudnia o godz. 12.00 przy choince na Placu Pokoju odbędzie się spotkanie ze św. Mikołajem,
na które zapraszamy wszystkie dzieci oraz dorosłych. Przewidziany jest poczęstunek gorącym barszczykiem, animacje dla
najmłodszych, śpiewanie kolęd. Harcerze przekażą mieszkańcom Betlejemskie Światełko pokoju. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców.

W dniach od 23 do 27 grudnia, jak co roku, przy Placu Pokoju
stanie Szopka Bożonarodzeniowa, w której podziwiać będzie
można różne zwierzęta.

W tym niezwykłym świątecznym koncercie usłyszymy również nastrojowe utwory
związane ze świętami, nowe akustyczne
wersje przebojów Piotra Rubika (Jedenaste, Psalm Kochania), Seweryna Krajewskiego (Mija Rok), a także wybrane,
liryczne utwory z autorskiej płyty „Będzie
z nami dobrze”.

Już po raz czternasty w okresie świątecznym w Lęborku organizowany jest Konkurs
na Najbardziej Atrakcyjną Dekorację Świąteczną pod hasłem „Rozświetlmy Lębork”.

K

onkurs każdego roku przyciąga wielu uczestników, dzięki
którym miasto wygląda w tym szczególnym czasie bardzo
efektownie. Spośród zgłoszonych ofert komisja konkursowa
pod koniec grudnia wyłoni zwycięskie obiekty w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy zachęcają lęborczan do zgłaszania wyróżniających się pomysłowością i urodą dekoracji
świątecznych.
Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmuje LCK „Fregata” do dnia 28 grudnia 2017 r. na numer telefonu 59 842 01 34
lub drogą elektroniczną na adres: lckfregata@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela obiektu, dokładny adres i numer telefonu.
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Lęborka, Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” oraz Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Lęborska”.

freepic.com
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Komunikacja miejska

linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz: 9:43.

w Święta i Nowy Rok

linia nr 4 Sportowa – Lubowidz
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek
Lubowidz) do godz. 19:30 (Sportowa).

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy miejskie kursować będą następująco:
24.12.2017r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem
jazdy w niedzielę:
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 4 do godz. 15:30 (Sportowa zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 6 do godz. 13:15 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 09:56 (Cmentarz).
25.12.2017r. (Boże Narodzenie), 26.12.2017r. (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 5 Plac Piastowski – Sportowa: 09:15, 16:15.
Sportowa – Plac Piastowski: 15:30, 19:30.
31.12.2017r. (Sylwester) – wszystkie linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy w niedzielę:
linia nr 2 do godz. 16:06 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 4 do godz. 15:30 (Sportowa zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 6 do godz. 13:15 (Pl. Piastowski zjazd),
linia nr 20 do godz. 09:56 (Cmentarz).
01.01.2018r. (Nowy Rok) – autobusy nie kursują.
W dniach od 22 grudnia 2017r. do 1 stycznia 2018 r., z uwagi
na przerwę świąteczną w szkołach, zawieszone zostają kursy szkolne.

freepic.com

II Lęborski Przegląd
Kolęd Kaszubskich

XIV Miejski
Przegląd Jasełek
D

o 21 grudnia br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału
w XIV Miejskim Przeglądzie Jasełek. Celem corocznego
przeglądu jest popularyzacja tradycji świąt Bożego Narodzenia
poprzez widowisko jasełkowe lub przedstawienie kolędnicze.
Przegląd odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w Sali LCK „Fregata”,
początek o godz. 9.00. Przegląd ma charakter konkursu, a jury
powołane przez organizatorów przyzna Grand Prix przeglądu
oraz nagrody w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, inne – grupy działające przy
kościołach, domach kultury, stowarzyszeniach, grupy kolędnicze.
Zgłoszenia udziału należy przesyłać na adres: Młodzieżowy
Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork lub e-mailowo:
mdklebork@wp.eu Informacje: tel. 59 8 621-645 (MDK) lub
503-065-017.

Z

apraszamy 7 stycznia 2018 roku na II Lęborski Przegląd
Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia. Przegląd odbędzie się w Sanktuarium św. Jakuba Ap., po mszy św. z kaszubską liturgią słowa. Do udziału w wydarzeniu zaproszonych
zostało 7 zespołów z terenu naszego miasta i powiatu. Gościnnie wystąpi Zespół Wokalny „KASZUBKI” z Chwaszczyna.
PROGRAM: 16.00 – przesłuchania zespołów, 17.00 – koncert Zespołu Wokalnego „KASZUBKI” z Chwaszczyna, 17.20 –
ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek i dyplomów, 17.40 –
wykonanie kolędy finałowej, zakończenie przeglądu.
Organizatorami są: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
w Lęborku, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lęborskie Centrum Kultury
FREGATA. Patronat: Burmistrz Miasta Lęborka.
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X Jubileuszowy Pomorski Festiwal
Piosenki Zimowej

P

o raz dziesiąty 20 stycznia 2018 r.
w sali Lęborskiego Centrum Kultury
„Fregata” odbędzie się Pomorski Festiwal
Piosenki Zimowej.
Uczestnicy rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych: I – klas I-III szkół podstawowych, II – klas IV-VI sp, III – klas VII
szkoły podstawowej oraz kl. II i III gimnazjum, IV kat. szkół ponadgimnazjalnych
i dorosłych.

Warunkiem udziału w konkursie jest
przesłanie wypełnionej drukowanymi literami KARTY ZGŁOSZENIA na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork lub na adres email:
mdklebork@wp.eu
Liczba miejsc ograniczona! Organizatorzy przyjmują max. 60 solistów – liczy
się kolejność zgłoszeń.
Jury oceniać będzie występy zgodnie z następującymi kryteriami: dobór

repertuaru; technika wokalna; dykcja;
interpretacja; wyraz artystyczny. Biuro
organizacyjne: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2 84-300 Lębork, tel./
fax. (59) 862-16-45, e-mail: mdklebork@
wp.eu; koordynator: Teresa Szczepańska,
tel. kom. 693-333-131, e-mail: t.szczepanska1@wp.pl, www.mdklebork.tivi.net.pl.

XXVI Finał
WOŚP w Lęborku
Po raz kolejny, 14 stycznia 2018r. w Lęborku odbędzie się
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Blisko
200 wolontariuszy w godz. 9.00-16.00 kwestować będzie
na głównych ulicach miasta oraz przy kościołach.

O

d godziny 11.00 w auli Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych
przy ul. Marcinkowskiego 1 rozpocznie
się impreza integracyjna, podczas której wystąpią dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych. Usłyszymy także miejscowe
zespoły rockowe.
Ok. godz. 18:00 odbędzie się losowanie fantów głównych. Wszyscy, którzy
wcześniej nabyli los za 2 zł, będą mogli
wylosować przy odrobinie szczęścia m.in.
sprzęt agd, rtv oraz wiele innych nagród.
Ok. godz. 19:00 wystąpi gwiazda wieczoru – Antek Smykiewicz z zespołem.
Podczas trwania występów na scenie
lęborskiego „Mechanika” będą prowadzone licytacje, w których oprócz tradycyjnych gadżetów WOŚP i innych ciekawych
przedmiotów, będzie można wylicytować
specjalnie wykonaną na tę okazję statuetkę, wykonaną i zaprojektowaną przez
Pana Kazimierza Kozłowskiego z Firmy
Odlewniczej „Olimpia” z Mostów.

Trzy takie statuetki zostaną zlicytowane
podczas lęborskiej imprezy w auli „Mechanika” ok. godz. 17.30, a jedna w trakcie licytacji internetowej Allegro – od 10
stycznia 2018r. Cena wywoławcza statuetki wynosi 100 zł.
Ponadto tego dnia na placu Pokoju
w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się pokaz
pojazdów militarnych, strażackich i motocykli. Ok. godz. 12.30 w specjalnie przygotowanym basenie strażackim odbędzie
się kąpiel Morsów Łebskich.
Antek Smykiewicz – wokalista, kompozytor, autor tekstów. Jeden z najciekawszych, funkcjonujących obecnie na naszej
rodzimej scenie głosów młodego pokolenia. Laureat drugiego miejsca w pierwszej edycji programu The Voice of Poland
oraz półfinalista 7 edycji programu Must
Be The Music.
Jego debiutancki singiel „Pomimo Burz”
na trzy miesiące po premierze uplasował się na pierwszym miejscu na oficjalnej liście najczęściej granych utworów

Antek Smykiewicz
w polskich rozgłośniach radiowych
(BMAT)! Otrzymał status Diamentowej
Płyty w kategorii „Muzyka Rozrywkowa”!
W maju 2016 r. wyszedł debiutancki
album Antka Smykiewicza „Nasz Film”!
21 października ukazała się reedycja albumu „NASZ FILM DELUXE EDITION”,
którą promuje singiel „CUD”.
„Cud” to międzynarodowa produkcja,
która powstała przy współpracy Antka
z takimi producentami jak Steve Manovski
(Sigala, John Newman), Connor Reeves
(Joss Stone, Rod Stewart, Tina Turner)
oraz Joe Kilington. Teledysk do singla powstał w malowniczej Toskanii i opowiada
piękną historię o nadziei oraz o tym, że
warto ... wierzyć w cud!
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Akcja Rewitalizacja
Moment
podpisania
umowy na
dofinansowanie
projektu
rewitalizacji

Umowa podpisana! 4 grudnia br. w ratuszu Burmistrz Lęborka Witold Namyślak podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem umowę na dofinansowanie kwotą
ponad 14 milionów złotych programu rewitalizacji obszaru Lębork „Nowy Świat”.

M

iasto Lębork znalazło się wysoko na liście projektów do
dofinansowania ze środków unijnych przez Województwo Pomorskie w ramach Zintegrowanych
Projektów Rewitalizacyjnych. Na
110 możliwych punktów, projekt
Lęborka zdobył aż 104 punkty, co
dało mu 2. pozycję w rankingu 20
miast pomorskich. Przygotowywana od dwóch lat rewitalizacja zostanie w większości zrealizowana
w latach 2018-2022.
Lęborski projekt rewitalizacyjny,
zawierający działania społeczne
i infrastrukturalne, został wysoko oceniony za m.in. atrakcyjne
planowane efekty, spójność proponowanych usług społecznych
i zamierzeń inwestycyjnych, występujące partnerstwo z trzema
stowarzyszeniami oraz ośmioma
wspólnotami mieszkaniowymi,
poprawę ładu przestrzennego czy
spójność proponowanych zamierzeń z całym uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji.
Wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, czyli projektów

„Ożywiony Lębork Nowy Świat”
oraz „Odnowiony Lębork Nowy
Świat” to 20,4 mln zł, w tym 14,2
mln zł dotacji (ok. 70%). Dodatkowo miasto wyda 712 tys. zł na
uzupełniające działania infrastrukturalne. Łącznie wartość rewitalizacji wyniesie 21,1 mln zł.
Program rewitalizacji obejmował
będzie obszar, którego granice wyznaczają: od zachodu i północnego
zachodu – linia kolejowa do Łeby,
ogródki działkowe przy ul. Nadmorskiej, osiedle przy ul. Poznańskiej i Z. Witkowskiej, od wschodu
– ulica Kossaka, zaś od południa
granicę stanowią rzeka Łeba, al.
Wolności i ul. Gdańska. W jego
skład wchodzą m.in. ulice Stryjewskiego, Malczewskiego, Mostnika,
Plac Kopernika oraz tereny wokół
LCK Fregata.
Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowego wsparcia
mieszkańców obszaru objętego
programem. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń

społecznych. Temu celowi służyć
mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania oraz przedsięwzięcia
inwestycyjne, które mają na celu
doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawę estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia,
stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji, podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa
i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności
w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji ludzi z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby
mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Adaptacja bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka
na Klub Osiedlowy „Baza”. Działać tu będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów
oraz Ośrodek Pracy z Młodymi
„Nasze Miejsce”. Przed budynkiem
pojawi się zieleń, a przez podwórko przebiegać będzie nowy ciąg
jezdny z ścieżką pieszo-rowerową,
łączący ul. Nadmorską (d. Buczka)
poprze ul. Kellera z al. Wolności.
Przyjazna mała architektura, taras
na dachu, duże okna i przeszklenia będą zachęcały mieszkańców
do spędzania w tym miejscu czasu.
Placówka Wsparcia Dziennego
dla dzieci i młodzieży to z kolei pomysł na zagospodarowanie dawnej kotłowni na zapleczu internatu
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Świetlica z aneksem socjalnym będzie czynna w dni robocze
w godzinach popołudniowych, zapewniając opiekę i pomoc w nauce
oraz organizację czasu wolnego
dzieciom i młodzieży w wieku od

6 do 16 lat. Swoją siedzibę znajdą będą mieć duży wpływ na kontu streetworkerzy czyli tzw. „peda- cepcję zagospodarowania i funkgodzy ulicy”.
cję podwórek oraz ich realizację.
Do wspólnego zagospodarowaW planie jest wybudowanie nia wybrano 7 podwórek: przy
wielu nowych terenów rekre- Stryjewskiego 5 – Malczewskiego
acyjnych: w rejonie ul. Kazimie- 12-11, Stryjewskiego 63-64, Malrza Wielkiego, na Placu Kopernika, czewskiego 22-24, Stryjewskiena zapleczu budynków Malczew- go 49 – Boh. Westerplatte 5 of.,
skiego 31-33 oraz Społecznej Ję- Kossaka 72, Kossaka 87, Kossaka
zykowej Szkoły Podstawowej LTO, 98 – 100. Na podstawie konkursu
gdzie powstanie także boisko wie- architektonicznego wybrano prolofunkcyjne. Zagospodarowany jekt zagospodarowania podwórzostanie skwer przy „Orliku” na Pl. ka przy budynku Stryjewskiego 52,
Piastowskim. Pojawią się tam m.in. w którym mieszkał Mieczysław
place zabaw, rolkowiska, nowe Stryjewski – poeta, patron ogólchodniki i ścieżki, ławki oraz zieleń. nopolskiego konkursu literackiego
organizowanego od ponad 30 lat
Rekreacja przy stacji kolejo- w Lęborku. Miejsce to może stać
wej Nowy Świat. Przebudowane się wizytówką „Nowego Świata”,
zostanie zaplecze siedziby Pań- nawiązującą do historii, stanowiącą
stwowej Straży Pożarnej przy ul. element tożsamości tego obszaru.
Stryjewskiego, gdzie powstanie
infrastruktura do zajęć sporto„Zakątek kultury” – to pomysł
wo-sprawnościowych i edukacyj- na zagospodarowanie terenu przynych, m.in. boisko wielofunkcyjne, ległego do kina „Fregata”. Pozwoli
ścianka wspinaczkowa, bieżnia, sta- rozszerzyć działalność Lęborskienowiska do ćwiczeń fizycznych. go Centrum Kultury o nowe funkZ obiektu korzystać będą mogli cje, m.in. zajęcia warsztatowe, np.
wszyscy mieszkańcy.
ze streetartu czy zajęć tanecznych oraz dla szczudlarzy. PrzePodwórka integracyjne – budowany zostanie również układ
wszystko w rękach mieszkańców. komunikacyjny do kina na jedTo mieszkańcy i ich zaangażowanie nokierunkowy, z wjazdem od ul.

Obecna siedziba ZKM zaadaptowana
zostanie na Klub Osiedlowy Baza 2

Przyzamcze i zjazdem ul. Gdańską,
z nowymi parkingami dla aut, rowerów i autokarów.
Remonty domów i ulic. Na komfort życia, ale i estetykę domów
oraz ulic na lęborskim „Nowym
Świecie” wpłynie niewątpliwie
remont części wspólnych 28 budynków komunalnych oraz 8 budynków wspólnot mieszkaniowych
wyłonionych w drodze przeprowadzonego konkursu. W ramach
programu rewitalizacyjnego odnowione zostaną elewacje, dachy
i klatki schodowe. Zaplanowano
także szereg inwestycji drogowych.
Remonty przejdą ulice i chodniki
m.in. Kazimierza Wielkiego czy
Malczewskiego. Wzrost bezpieczeństwa ma zapewnić rozbudowa
miejskiego monitoringu o kolejnych 6 kamer w tej części miasta.
Zapowiada się, że po pięciu latach rewitalizacji obszar Lębork
„Nowy Świat” będzie w czołówce najatrakcyjniejszych terenów
miejskich, w którym zarówno
obecni, jak też nowi mieszkańcy
będą żyli z przyjemnością, w komfortowej przestrzeni publicznej.
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Lęborski Węzeł Przesiadkowy
ZKM kupi 5 nowoczesnych autobusów
Autobus Solaris został zakupiony
w 2014 roku

Konkretów nabiera realizacja wartego ponad 27 mln zł
projektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Obejmuje on
m.in. budowę tunelu na dworcu PKP, przebudowę otoczenia dworca (parkingi na 200 pojazdów, pętla autobusowa, budowa i remont ulic). Miasto ogłosiło już pierwsze
przetargi, podobnie jak Zakład Komunikacji Miejskiej,
który planuje zakupić nowe autobusy.

P

rzedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich:
4 w rozmiarze MAXI (ok. 12 metrów długości, liczba miejsc min. 120) i 1 autobus
w rozmiarze MIDI (ok. 10,5 metrów długości, liczba miejsc min. 95). Dwa autobusy
mają być dostarczone w roku 2018, trzy
w roku 2019.
Zgodnie ze specyfikacją, wszystkie autobusy będą musiały spełniać ekologiczną
normę „Euro 6” oraz posiadać klimatyzację
i system kamer. Nowymi rozwiązaniami,
do tej pory nie stosowanymi w lęborskiej
komunikacji, będzie system automatycznej informacji głosowej dla pasażerów, automaty biletowe wewnątrz pojazdów oraz
ładowarki USB dla pasażerów.
Zakup nowych autobusów znacznie odmłodzi stan posiadania ZKM-u i pozwoli,
zgodnie z założeniami projektu, na rozbudowanie sieci połączeń, m.in. w dzielnicy

Lębork-Wschód czy w rejonie ulicy Harcerzy.
Projekt „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”
otrzymał wysoką, ponad 21 milionową dotację (85% kosztów) od Marszałka Województwa Pomorskiego. Transportowa
inwestycja odmieni okolice dworca PKP
i pobliskich ulic oraz poprawi komfort pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej.
Zagospodarowany zostanie rozległy
teren przydworcowy. Przy dworcu PKP
powstanie pętla autobusowa z 9 zadaszonymi stanowiskami dla lokalnych przewoźników wraz z parkingiem dla autobusów
i, co równie ważne, parking dla 124 pojazdów osobowych (obecnie niezagospodarowana część ul. Dworcowej) oraz
mniejsze parkingi – przy ul. Żeromskiego (49 miejsc), u zbiegu ulic Dworcowej
i Sienkiewicza (29 miejsc) i 10 Marca (11
miejsc).

Nowością będą miejsca postojowe
typu kiss & ride o ograniczonym czasie
postoju 3-5 minut dla wysiadających lub
wsiadających pasażerów. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i zadaszony parking dla rowerów oraz postój taxi.
Na całej długości zostaną wyremontowane, wraz z chodnikami, ulice Dworcowa
i Warszawska. Ta druga, na skrzyżowaniu
z ul. Grunwaldzką zyska tzw. bezpieczne wyniesione skrzyżowanie, co zwiększy bezpieczeństwo uczniów „Rolniczaka”.
Wybudowane zostaną też nowe zatoczki
i wiaty autobusowe. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bohaterów Monte
Cassino pozwoli na remont nawierzchni
ulicy i chodników do wysokości hotelu.
Podobny zakres prac, tj. budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem ulic
i chodników czeka ul. Sienkiewicza (odcinek od Dworcowej do Grunwaldzkiej)
oraz Grunwaldzką (od Sienkiewicza do
Zwycięstwa).
Część obecnych skrzyżowań zastąpią bezpieczne ronda: Dworcowa
– Warszawska, Wojska Polskiego – Warszawska, Dworcowa – Sienkiewicza. Wyremontowana i udrożniona, aż do Wojska
Polskiego (przy stacji Orlenu), zostanie
ulica Dworcowa. Z ulicą Wojska Polskiego łączyć ona się będzie skrzyżowaniem
o ruchu okrężnym. Takie rozwiązanie wyprowadzi część ruchu z ul. Warszawskiej
i Boh. Monte Cassino, a dworzec PKP
uzyska nowe, alternatywne połączenie.
Zmiany obejmą też Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Stawek w parku przebudowany zostanie na przepływowy
zbiornik retencyjny, podniesiony zostanie
też teren parku. W ramach prac dodatkowych, niezwiązanych z budową Węzła,
wyremontowane zostaną parkowe alejki.
Na całym obszarze Węzła Przesiadkowego zamontowane zostanie nowe
oświetlenie – 130 nowoczesnych lamp
ledowych, co pokazuje skalę transportowego przedsięwzięcia.
Wszystkie prace mają być wykonane
do końca roku 2019. Inwestycja będzie
podzielona na kilka etapów, tak by uciążliwość dla mieszkańców i pasażerów była
jak najmniejsza.
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Zielony Lębork. Miasto pozyskało

2,35 mln zł dotacji na tereny
zielone
projekt Zielony Lębork obejmie
także teren Parku Chrobrego

W najbliższych latach nasze miasto czeka „zielona rewolucja”. Wszystko za sprawą wartego 2 mln 766 tys. zł
projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”
obejmującego 55,8 tys. m2 miasta.

W

niosek Lęborka otrzymał wysokie,
85 procentowe dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O skali projektu zaplanowanego do
realizacji w różnych rejonach miastach
świadczą liczby. Na terenie objętym programem zasadzonych zostanie 706 drzew,
ponad 37 tys. sztuk krzewów, krzewinek
i bylin, a trawą obsianych zostanie teren
o powierzchni prawie 38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aranżacja terenu, budowa żwirowych lub betonowych ścieżek
i alejek oraz postawienie 164 ławek i 53
koszy na śmieci. Nasadzenia roślin bazować będą na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla

W Parku im. M. Michalskiego
przybędzie roślin

ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 budek lęgowych
dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek
dla owadów. Nowe tereny zielone opatrzone zostaną tablicami informacyjnymi,
w tym tabliczkami z nazwami gatunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk).
Projektem objęte zostaną następujące obszary: Park za Starostwem

Powiatowym, Park nad rzeką Łebą, ul.
Czołgistów, Park im. Mieczysława Michalskiego, Mini Park, ul. Konopnicka przy
rzece Łebie, Morskie Oko (staw przy ul.
Gierymskiego i Lipowej), Staw przy ul.
Gdańskiej, Staw przy ul. Gierymskiego,
ul. Olimpijczyków od strony ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego od strony Łasaka oraz za basenem, ul. Sportowa od
strony Słupskiej
W najbliższych miesiącach Miasto Lębork podpisze umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace
przygotowawcze w ramach projektu ruszą w II połowie 2018 roku, a realizacja
nastąpi do końca 2019 roku.
Całkowity koszt tego proekologicznego projektu wyniesie 2.765.604 zł,
w tym dofinansowanie 2.350.763 zł, tj.
85% wartości pochodzące z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2.5 – Poprawa jakości
środowiska miejskiego.
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Drogowy RAPORT

ul. Małopolska

most ma być oddany do użytku najpóźniej do końca września
2018. Jest szansa, że ruch pieszo-samochodowy uruchomiony
zostanie o kilka miesięcy wcześniej. Drogowo-mostowa inwestycja obejmuje budowę betonowego mostu oraz 100 metrów
ulicy w kierunku Weterynaryjnej i 300 metrów nowej drogi
w kierunku Komuny Paryskiej. W ramach inwestycji powstanie
plac do zawracania na ul. Lotników oraz schody i zjazd do ul.
Matejki. Na całej długości położona została kanalizacja deszczowa z separatorami, powstał chodnik i ścieżka rowerowa. Most
z dojazdami po obu stronach zyska 16 lamp oświetleniowych,
przebudowana zostanie też sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Inwestycję wartą 3 mln 444 tys. zł wykonuje konsorcjum firm WANT i PBUH Want z Tczewa.

• Chojnicka

• Małopolska

Do końca tego roku mają zakończyć się prace przy realizacji
I etapu ul. Małopolskiej. W ramach inwestycji wybudowana już
została kanalizacja deszczowa, trwa wykonywanie asfaltowej
jezdni. Prace drogowe prowadzone są na 230-metrowym odcinku od ul. Pomorskiej do Lubelskiej. Budowa drogi obejmuje
także udrożnienie przejazdu z ul. Małopolskiej przez rów melioracyjny do ul. Lubelskiej (skrzyżowanie Małopolska – Lubelska – Mazowiecka).
Budowa I etapu ulicy Małopolskiej to początek większych inwestycji drogowych zaplanowanych w najbliższych miesiącach
w zachodniej części miasta. Do końca września 2018 roku asfaltową nawierzchnię zyskają ulice Małopolska (etap I, II i III), Mazowiecka, Gen. Sosabowskiego, Szarych Szeregów i Batalionu
Zośka. Oprócz 1800 metrów jezdni, wybudowanych zostanie
1345 m kanalizacji deszczowej. Inwestycja podzielona jest na 8
etapów. Nowe ulice wybuduje konsorcjum firm Kruszywo i Bituminium z Lini. Koszt drogowej inwestycji to 2 mln 895 tys. zł.

Na przełomie września i października br. na 120-metrowym,
do tej pory gruntowym odcinku, pomiędzy ulicami Chojnicką
a Kukuczki położono kanalizację deszczową a nad nią asfaltową
jezdnię wraz z krawężnikami. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS z Kartuz. Koszt robót
wyniósł ok. 150 tys. zł.

Wyremontowany chodnik
na ul. Kolonia

Na początku listopada zakończył się remont 300-metrowego chodnika przy ulicy Kolonia. W ramach remontu położono
nową, szarą kostkę po prawej stronie ulicy. Wjazdy na posesje
wyłożono kostką w kolorze grafitowym, co podniosło estetykę ulicy. Na odcinku 115 m ułożono też nowy krawężnik. Koszt
inwestycji wyniósł 61 tys. zł

• Pl. Piastowski

• Most na Weterynaryjnej

Bardzo sprawnie przebiegają prace przy budowie mostu przez
rzekę Łebę na ul. Weterynaryjnej i Matejki. Zgodnie z umową

• Wybickiego

Na odcinku tej ulicy od Dygasińskiego do Zwycięstwa, po
prawej stronie ulicy, ułożony został nowy chodnik. Po drugiej

Prace energetyków i wykopy przy Placu Piastowskim przyśpieszyły remont chodnika w tym miejscu. W ramach odtworzenia nawierzchni chodnika w miejsce starych, popękanych
płyt położono nową kostkę betonową na długości 100 m, na
odcinku między ulicami Łokietka i Bohaterów Westerplatte.
Koszt remontu wyniósł 24,8 tys. zł. Część kosztów pokryła
firma wykonująca modernizację sieci energetycznej.

ul. Wybickiego
stronie – wzdłuż ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego wybudowana została zatoka parkingowa na 13 pojazdów.

W mieście przybyło
miejsc parkingowych
W ostatnich miesiącach w Lęborku przybyło 76 miejsc
postojowych. Najwięcej z nich wybudowanych zostało
na Osiedlu Sportowa.

P

• Kolonia

Most ul. Weterynaryjna

Gotowy chodnik przy
Placu Piastowskim

rzy ulicy Teligi, w pobliżu kościoła, ze
środków Budżetu Obywatelskiego Lęborka wybudowany został parking na 41
pojazdy. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej i kamiennej, a inwestycję uzupełniły 4 lampy typu LED.
Wart 244 tys. zł parking znacząco poprawił dostępność miejsc postojowych dla
mieszkańców ulic Teligi i Marusarzówny,

a w szczególności bloków przy Teligi 18
i Marusarzówny 7 oraz parafian.
O 10 nowych miejsc parkingowych rozbudowany został parking u zbiegu ulic
Staszica i Dygasińskiego. Budowa nowych miejsc parkingowych w tym miejscu
poprawiła zmotoryzowanym dostępność
pobliskiego kompleksu sportowego i cieszącego się dużą popularnością placu

zabaw „Pod papugami”. Z miejsc postojowych korzystają rodzice odwożący dzieci do szkoły czy hali sportowej. Ich liczba
skokowo wzrosła po przemianowaniu
Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową
nr 7. Koszt budowy wyniósł 20,4 tys. zł.
Na przełomie września i października br. na osiedlu Wojska Polskiego przy
budynku nr 34 C-H wygospodarowano
bardzo wyczekiwane przez mieszkańców
nowe miejsca postojowe dla 12 pojazdów.
Drogowe prace wycenione na 18,3 tys. zł
polegały na utwardzeniu terenu podbudową z kruszywa i montażu krawężników.
Najnowszą parkingową inwestycją
w mieście jest wybudowanie 13 miejsc
postojowych na ul. Wybickiego, przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Z jednej
strony ulicy powstałą zatoka parkingowa,
po drugiej stronie, na odcinku od Dygasińskiego do Zwycięstwa, położono nowy
chodnik.
Bogaty w parkingowe inwestycje będzie także rok 2018. Wyremontowany
zostanie parking na zapleczu ul. Staromiejskiej oraz, w ramach Budżetu Obywatelskiego, parking przy Al. Wolności,
przy budynku nr 35.
Nowe miejsca parkingowe powstały
w pobliży hali sportowej
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Budynek przy Czecha 2

przekazany w ręce mieszkańców
B

udynek ma udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych – na najniższy
poziom z lokalami mieszkalnymi można
się dostać bez pokonywania schodów.
W sąsiedztwie budynku wybudowano
drogę wewnętrzną, chodniki i mały plac
zabaw, postawiono 6 lamp. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 2,7 mln zł. Miasto na
tę inwestycję pozyskało dofinansowanie
z Banku Gospodarki Komunalnej w wysokości 820 tys. zł (30 % kosztów inwestycji).

W połowie listopada br. w ręce mieszkańców trafił komplet 22 kluczy do dwupokojowych mieszkań w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Czecha 2. Oprócz mieszkań powstał parking wewnętrzny na 17 pojazdów oraz 5
miejsc postojowych od strony ulicy Czecha.

Na działce obok, przy ul. Marusarzówny, trwa budowa kolejnego, większego
budynku z 33 komunalnymi mieszkaniami. Przedsięwzięcie to, podobnie jak
wszystkie inne miejskie inwestycje mieszkaniowe, otrzymało 30-procentowe dofinansowanie z BGK. Budynek ma być
oddany do użytku do 30 kwietnia 2018 r.

Nowe standardy. Place zabaw i siłownie
przy szkołach podstawowych
W

pobliżu Szkoły Podstawowej nr 7, od strony ul. Staszica, przy wcześniej wybudowanej siłowni pod chmurką
stanęła „tropikalna” platforma ze zjeżdżalniami, karuzelą, samochodzik na sprężynach oraz ławki. Koszt. wyniósł 51 tys. zł.
Podobną konstrukcję postawiono pod koniec października
przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8. Duża platforma zabawowa z dwiema zjeżdżalniami, huśtawki równoważne i sprężynowe
stanęły na bezpiecznym podłożu z żółtego piasku. W pobliżu
placu zabaw znajduje się także niedawno postawiona siłownia
zewnętrzna (6 przyrządów) oraz plenerowe stoły do tenisa stołowego. Przyszkolny plac zabaw czynny jest codziennie od 7
rano do zmroku. W celu poprawy dostępności, m.in. dla mieszkańców ulic E. Plater czy Jagiellońskiej, w ogrodzeniu szkoły od
strony ul. Mireckiego, zamontowana została nowa furtka. Koszt
inwestycji to 42 tys. zł.

Ponad 150 tys. zł wydało Miasto Lębork
na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy szkołach podstawowych.

Podobne urządzenia, tj. plac zabaw i siłownia zewnętrzna
powstają obecnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy
ul. Wojska Polskiego.
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Park Michalskiego przyjazny
pieszym i rowerzystom

O

d kilku miesięcy za przejazd Parkiem
im. Michalskiego rowerzystom nie
grozi już mandat. Wszystko za sprawą wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a 1 Maja.
Nowa ścieżka umożliwia legalny i bezkolizyjny przejazd rowerem przez Park
Michalskiego w kierunku osiedla Jagiellońska, Czołgistów czy Legionów Polskich.
Inwestycja zrealizowana została m.in.
ze środków Budżetu Obywatelskiego Lęborka. Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy ma 3 metry szerokości i składa się
w połowie ze ścieżki rowerowej, a w połowie z chodnika dla pieszych. Zgodnie
z sugestiami wnioskodawców, droga dla
rowerów i pieszych nie przecina się. W ramach rowerowej inwestycji wyremontowano też pieszo-rowerowy chodnik na
ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czołgistów
do przejścia dla pieszych (w kierunku Al.
Wolności). Łączny koszt inwestycji wyniósł 75 tys. zł.
Z kolejnego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego w części Parku od
strony Ronda Solidarności, postawiono 13

ławek, nowe kosze, poprawiono chodniki
oraz wybudowano nowy klomb. W tym
przypadku koszt prac poprawiających
funkcjonalność i estetykę Parku wyniósł
40 tys. zł.
Teren Parku im. M. Michalskiego znalazł się także w działaniach projektu pn.
„Więcej drzew i krzewów – Zielony Lębork”, który uzyskał 85 procentowe

dofinansowanie zewnętrzne. Jego realizacja planowana jest na lata 2018-2019.
W ramach tego projektu na terenie Parku zasadzonych zostanie kilkadziesiąt
drzew, 4000 sztuk krzewów, krzewinek
i bylin. W parku pojawi się też 100 tabliczek z oznaczeniami gatunkowymi drzew
i krzewów, a także 80 budek lęgowych
dla ptaków i 40 budek dla owadów.

Lęborskie Wodociągi –
rozbudowują i modernizują
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji systematycznie modernizuje i rozbudowuje sieć i urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne.
• Oczyszczalnia ścieków
We wrześniu br. zakończone zostały
prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko-separatora piasku na
Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”. Roboty za kwotę 134.000 zł netto wykonane zostały przez firmę ENKO z Gliwic.
Zainstalowany separator piasku pełni

bardzo ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków – służy do oddzielenia
zawiesiny mineralnej od organicznej .
Oddzielenie piasku jest istotnym etapem w procesie oczyszczania wstępnego,
ponieważ zabezpiecza kolejne obiekty
oczyszczalni przed zapychaniem rurociągów, ścieraniem mechanicznych elementów pomp oraz akumulacji piasku w ciągu

technologicznym oczyszczania ścieków.
W październiku br. na terenie Oczyszczalni Ścieków zakończono prace związane z remontem poletek do osuszania
piasku. Poletka zostały wybudowane
zgodnie z projektem technologicznym
i oddane do eksploatacji w 1992r. Piasek
wytrącany jest ze ścieków w komorach
piaskownika i kierowany na separator piasku. W separatorze następuje wypłukanie
z pulpy piasku frakcji organicznej. Do tego
celu wykorzystywane są ścieki oczyszczone, a wypłukana organika kierowana jest
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Kolejne działania modernizacyjne
w lęborskim ciepłownictwie

miasta w Lęborku wraz z likwidacją części węzła grupowego
przy ul. Wyszyńskiego. Zadanie
to jest w trakcie realizacji. Koszt
realizacji zadania – 585.570 zł.

Zadania te ujęto w pierwszym
etapie harmonogramu zadań w ramach projektu. Dalsze etapy realizowane będą w latach kolejnych.

Piaskownik
do przepompowni ścieków własnych. Tak
przygotowany piasek przewożony jest na
wyznaczone poletka. Remont poletek polegał na poprawie złoża filtracyjnego oraz
wymianie płyt JUMBO, umożliwiających
usuwanie wysuszonego piasku koparko-ładowarką. Dodatkowo wykonano nowe
betonowe ścianki i słupki łączące oraz
nowe drewniane wrota umożliwiające
wjazd na poletka.
• Akcja – jak korzystać z kanalizacji
sanitarnej
Od października MPWiK prowadzi
akcję promującą hasło „Sedes to nie
śmietnik”. Nieprawidłowe korzystanie

Poletka do osuszania piasku
z kanalizacji sanitarnej. Do miejskiej sieci kanalizacyjnej trafiają rzeczy, których
miejsce jest w śmietniku, a nie w sedesie.
Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji
przyczynia się do awarii, m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz
awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz
w części osadowej oczyszczalni.
Awarie zdarzają się przynajmniej 20
razy w tygodniu, głównie w przepompowniach zlokalizowanych w okolicach
szkół, bloków i domków jednorodzinnych. Liczba awarii sieci kanalizacyjnej w ostatnim czasie jest tak duża, że

spółka chce edukować w tej sprawie
wszystkich mieszkańców Lęborka. W ramach akcji, przygotowano ulotki, które
załączane są do faktur. Organizowane są
także spotkania dla uczniów z lęborskich
szkół, w celu uświadamiania dzieci i młodzieży o skutkach wynikających ze złego
korzystania z kanalizacji. Do akcji włączyły
się również lokalne media, m.in. telewizja
Kanał 6, Echo Ziemi Lęborskiej oraz Radio Gdańsk.
• Laboratorium z certyfikatem
Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. posiada od 1 kwietnia 2014 Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1504
przyznany na 4 lata przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W 2017 roku
Laboratorium zostało poddane ocenie
audytorów PCA, mającej na celu przedłużenie certyfikatu akredytacji na kolejne 4
lata i uaktualnienie posiadanego zakresu
akredytacji. Audyt potwierdził kompetencje techniczne Laboratorium i spełnienie
wymagań akredytacyjnych.

Budowa przyłącza do budynku na ul. Reja

M

iejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Lęborku, w ramach projektu pod
nazwą „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021”,
na który pozyskało dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego realizuje następujące zadania:
1. Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii
Plater zadanie to zostało zakończone i odebrane w listopadzie

2017 r. Koszty realizacji wyniosły 393.538 zł.
2. W trakcie realizacji jest modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej 2xDN200 wraz
z wymianą izolacji termicznej
przy ul. Krzywoustego. Koszty realizacji tego zadania – 663.917 zł.
3. Montaż węzłów cieplnych
w budynkach zabytkowych
(m.in. w Muzeum oraz w budynku Sądu Rejonowego) na
obszarze wpisanym do rejestru
zabytków obejmującym układ
urbanistyczny obszaru starego

MPEC realizuje także zadania inwestycyjne, polegające na
podłączaniu nowych odbiorców.
W ostatnim czasie wykonano
przyłącza m.in. do budynku przy
ul. Sportowej – Nadleśnictwo, budynku przy ul. Konopackiej 3, budynku przy ul. Czecha, budynku
przy ul. Targowej 23, budynku przy
ul. Wyszyńskiego 9, budynku przy
ul. Słowackiego 16, budynku przy
ul. Słupska 1D – NFM. Wybudowano sieć NP przy ul. Handlowej, wykonano węzeł cieplny w budynku
przy ul. Słupskiej NFM, w budynku
przy ul. Słowackiego 16, w trakcie
realizacji jest przyłącze do budynku przy ul. Reja 19.

Co roku Laboratorium dokłada starań,
aby rozszerzyć lub uaktualnić zakres akredytowanych metod i tym samym sprostać
rosnącym wymaganiom klientów. Aktualny zakres akredytacji można znaleźć
na stronie www.wodociagi.lebork.pl,
w dziale Laboratorium oraz na www.pca.
gov.pl.

Laboratorium

Węzeł cieplny przy ul. Wyszyńskiego

Napowietrzna sieć 2xDN200
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Biblioteka Miejska zaprasza

Wybór e-booków
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku umożliwia Czytelnikom dostęp do bazy
ponad 20 tysięcy tytułów e-booków –
czyli książek w wersji elektronicznej. Są
wśród nich najgorętsze nowości, największe bestsellery, kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe i romanse, biografie,
reportaże i wiele innych. Liczba książek
w ofercie stale rośnie.
Wystarczy przyjść do biblioteki po kod
aktywacyjny, który umożliwi logowanie
się na portal Legimi i zapewni dostęp do
katalogu e-booków. Po pobraniu książki
na urządzenie, nie jest konieczne podłączenie do internetu, aby ją czytać. Czytać
można na smartfonach, tabletach, komputerach, czytnikach. Taka forma udostępniania przede wszystkim rozładowuje
kolejki oczekujących na szczególnie poszukiwane tytuły. Równocześnie jedną
książkę może czytać 500 czytelników.
E-book to świetna forma lektury podczas podróży, zamiast ciężkiej papierowej książki, bierzemy telefon z wgranym

e-bookiem. Liczba książek w ofercie stale rośnie.
Spotkania z pasją
W styczniu 2018 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów na Spotkania
z pasją. W każdą środę o godz. 11.00 przy
kawie i ciastku uczestniczki spotkań poruszają przeróżne tematy. Początek roku
planują spędzić aktywnie, tematyka zajęć będzie skoncentrowana na treningu
umysłu i ciała, poprzez zajęcia ruchowe
i gry karciane (terminy: 10, 17, 24, 31.01.)
Czytelnicze podsumowanie minionego roku
25 stycznia 2018 r., jak co roku podczas spotkania noworocznego, Miejska
Biblioteka Publiczna podsumowuje miniony rok i nagradza laureatów konkursu
Czytelnik Roku 2017 i Mol Prasowy. Konkurs dla czytelników prasy trwał od 20 listopada do 16 grudnia 2017 i polega na
korzystaniu na miejscu i/lub wypożyczaniu gazet i czasopism. Zwycięzcą zostaje
osoba, która najwięcej razy odwiedzi naszą czytelnię prasy i skorzysta z największej liczby gazet i czasopism.
Przez cały rok Dział dla Dorosłych
prowadzi statystykę wypożyczeń. Najaktywniejsi czytelnicy zostają nagrodzeni podczas wieczoru noworocznego. Ten
wieczór jest adresowany dla wszystkich
miłośników biblioteki, a uwieńczeniem
jest występ artystyczny.
1 lutego odbędzie się spotkanie podróżnicze dla dorosłych o Laponii oraz
warsztaty pt. Pani Imbir i szkoła elfów dla
dzieci z podróżniczką i pisarką Katarzyną
Zych. Odkryjemy zimową stolicę i urok,
jaki stwarza ta pora roku do odnajdywania

nowych klimatycznych miejsc.
Konkurs poezji miłosnej i slam poetycki
XX Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem”
jest doskonałą okazją do sprawdzenia się
w roli poety i mówcy. Biblioteka zachęca
do pisania o uczuciach, wrażeniach i impresjach, do przelewania swoich przemyśleń na papier. Organizator zaprasza
młodzież z powiatu lęborskiego do udziału w konkursie i Slamie Poetyckim, który
odbędzie się podczas finału – 13 lutego 2018 r. o godz. 17.00. Twórcy, którzy oprócz pisania lubią mówić o miłości,

będą mieli okazję zaprezentować swoje
oratorskie zdolności. Zwycięzcę wybierze
publiczność, a nagrodzony laureat otrzyma dodatkową nagrodę. Wiersze (od 2
do 4) należy składać do 2 lutego 2018.
W pojedynku poetów weźmie udział ok.
6 wierszy, które przedstawią uczestnicy
konkursu spośród przygotowanych przez
siebie zestawów.

Stary świat – nowe życie –
nowa wystawa archeologiczna
w lutym Lubowidz – Czarnówko – Wilkowo
M

uzeum w Lęborku przygotowuje
wystawę archeologiczną, która prezentować będzie wybór najbardziej okazałych pod względem zasobności w tzw.
dary grobowe, pochówków ludności kultury wielbarskiej z pierwszych 3 wieków
naszej ery (okres wpływów rzymskich).
Otwarcie wystawy przewidziane jest na
luty 2018 roku.
Eksponaty w większości pochodzą ze
zbiorów własnych Muzeum w Lęborku
(zabytki z Czarnówka i Wilkowa) oraz
z Muzeum Narodowego w Szczecinie
(zabytki z Lubowidza). Pozyskane zostały
w wyniku kompleksowych archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzanych na cmentarzyskach w pobliżu
Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie. Każde z wymienionych stanowisk,
stanowi nieocenione źródło wiedzy o starożytnych społecznościach zamieszkujących okolice Lęborka.
Odrębną i ciekawą historią są dzieje
wykopalisk prowadzonych na 3 cmentarzyskach, z których każde odkryte zostało przypadkiem. Prowadzone w różnych
okresach i za pomocą odmiennych technik prace terenowe są same w sobie historią archeologii Pomorza.

Odwiedź wystawę
o Generale Sosabowskim
Muzeum w Lęborku zaprasza do zwiedzenia wystawy czasowej "Generał brygady
Stanisław Sosabowski – twórca i bojowy dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej".
Wernisaż wystawy odbył się pod koniec września br. Wystawa cieszy się dużym
zainteresowaniem, w związku z czym będzie otwarta do końca stycznia 2018 r.
Prezentuje sylwetkę – życie i działalność generała, twórcy i dowódcy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszej w historii wojska polskiego jednostki spadochronowej.
Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prywatnych zbiorów Jacka Dziedzieli
z Łodzi i Dariusza Krakowiaka ze Szczecina, jak również pamiątek rodzinnych państwa Białoskórskich z Lęborka.
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Jedno z cenniejszych
znalezisk archeologicznych

Planowana ekspozycja ma na celu
przybliżenie i uświadomienie zwiedzającym fenomenu i unikatowości lęborskiego mikroregionu osadniczego ludności
kultury wielbarskiej, który w chwili obecnej jest największym i najlepiej rozpoznanym w Europie.
W granicach 3 nekropolii mogło zostać pochowanych nawet ponad 3000
ówczesnych mieszkańców.
Pobocznym wymiarem wystawy będzie przybliżenie osiągnięć konserwacji
i rekonstrukcji poprzez możliwość porównania stanu zabytku w chwili odkrycia

do prezentowanego w gablotach. Prezentowane muzealia, zwłaszcza elementy stroju i kunsztowna biżuteria z metali
szlachetnych, będzie okazją do podziwiania ówczesnych zaawansowanych
technik złotniczych i jubilerskich. Dzięki wykonanym i przedstawianym rekonstrukcjom pochówku w chwili pogrzebu
zademonstrowane zostaną zarówno praktyki i sposoby związane z obrzędowością
sepulkralną, jak i w pewnych aspektach,
elementy ówczesnej mody (np. strojny
pas i sposoby upinania odzieży).
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Ferie zimowe na sportowo

freepic.com

W okresie ferii zimowych, które w tym roku rozpoczynają się 29 stycznia 2018 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku zorganizuje cykl zawodów sportowych w ramach akcji „ Ferie 2018 na sportowo”.
Dla lubiącej ruch i sport młodzieży zaplanowane są::
Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turnieje Tenisa Stołowego, Turnieje
Mini Siatkówki, Turniej „Koszykarskie Trójki” i Turniej Tenisa Ziemnego.
Szczegóły będą dostępne na stronie www.csir.lebork.pl od połowy stycznia 2018 r.:
Ponadto, w okresie ferii zimowych, bilety dla dzieci i młodzieży na
Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku będą do nabycia za 5 zł.

Mniej azbestu w Lęborku dzięki
dotacji w roku 2017

W

tym roku dziesięciu mieszkańców
Lęborka skorzystało z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Dzięki dofinansowaniu usunięto łącznie
14,91 ton płyt cementowo-azbestowych.
Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się
w naszym mieście po raz szósty i trwała
od września do października br. Obejmowała nieruchomości przy ulicach: Modrzewiowej, Klonowej, Komuny Paryskiej,
Sportowej, Chłopskiej (działka ogrodowa), Krzywoustego, Mieszka I, Drętowo
i Kasztanowej. Poza tym, z posesji przy
ul. Buczka (obecnie Nadmorska) usunięto

płyty azbestowe zgromadzone luzem.
Usługę wykonała wybrana przez miasto
w toku zapytania ofertowego firma Z.G.K
GRONEKO Sp. z o.o. z Mikorzyna z województwa kujawsko-pomorskiego.
Podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu
(pokryli jedynie koszt zakupu i montażu
nowego dachu), gdyż zadanie finansowane jest nie tylko z dotacji przyznanej
Gminie Miasto Lębork przez WFOŚiGW
w Gdańsku, ale także z budżetu miasta.
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek
Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu

Nowe budki dla kotów
przed zimą

M

iasto zakupiło 12 dodatkowych
domków dla wolno żyjących kotów.
Ich lokalizacja została ustalona z opiekunami społecznymi kotów oraz właścicielami poszczególnych terenów. W sumie
miasto dysponuje 57 domkami o różnych
gabarytach – od największych na 4 koty,
po „dwupokojowe” dla 2 kotów.

Budki są drewniane i ocieplone styropianem. Niektóre z nich zaopatrzone
są w daszki przedsionkowe, które zabezpieczą miski z pokarmem przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie domki
są chętnie zasiedlane przez wolno żyjące koty.

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017) wyniosła 75 % kosztów
kwalifikowanych.
W Lęborku pozostaje jeszcze około
630 ton wyrobów zawierających azbest,
głównie pokryć dachowych na terenie
165 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032” eternit należy usunąć
do 2032 roku.
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Lębork wyróżniony za popularyzację
Dnia bez Samochodu
N

asze miasto zostało wyróżnione dyplomem i podziękowaniami
przez Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
w uznaniu za wieloletnią popularyzację
Europejskiego Dnia bez Samochodu.
Wyróżnienie, z rąk wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pana Kazimierza Smolińskiego,
odebrał podczas konferencji pt. „Realizacja Europejskiej Polityki Transportowej
– podsumowanie Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu 2017 w Polsce” w Warszawie dyrektor LOT „Ziemia
Lęborska – Łeba”, pan Jan Kiśluk. Lęborski LOT od kilkunastu lat popularyzuje
Europejski Dzień bez Samochodu, m.in.
poprzez organizację licznych rajdów pieszych i rowerowych, przyczyniając się do
rozwoju efektywnego i przyjaznego środowisku transportu.

Informacja dla właścicieli
nieruchomości w Lęborku
Z

dniem 1 stycznia 2018 roku sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, prowadzone do tej
pory przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku
(przyjmowanie deklaracji właścicieli nieruchomości, przyjmowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszelkie czynności związane z windykacją „opłaty śmieciowej” itp.)
będą prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Lęborku.
Miejsce obsługi mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości pozostanie bez zmian.
Zmianie natomiast ulegnie miejsce wnoszenia opłaty i rachunek bankowy, na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmienią się także druki deklaracji właściciela nieruchomości.

ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY
OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU!!!
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Lęborku
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
68 1600 1462 1027 4121 6000 0019.
Deklaracje właściciela nieruchomości należy wnosić na
nowych drukach.
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Trwa projekt dla lęborskich przedszkolaków
Trwa realizacja projektu „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”.

O

Budżet Obywatelski na
2018 – projekty zakwalifikowane do realizacji
W dniach 1-14 października 2017 roku
zostało przeprowadzone głosowanie nad
projektami złożonymi w ramach „Budżetu
Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.
Do realizacji zakwalifikowały się następujące projekty:
Kategoria:

projekt

–

zadanie nieinwe-

stycyjne

1. Psia kupa – STOP. Pojemniki na psie
odchody – 306 głosów,
2. Doposażenie w sprzęt oświetleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lęborku (latarki kątowe Peli LED
3715Z0 i najaśnicę akumulatorową
Peli 9490) – 302 głosy,
3. Spotkanie z historią – festyny, pikniki i gry historyczne – 178 głosów,
4. Ruch to zdrowie – popularyzacja gry
w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork – 141 głosów.
Kategoria:

mały projekt zadanie inwe-

stycyjne

1. Bezpieczne przejście dla pieszych
przy „Biedronce” – Armii Krajowej
– 579 głosów,
2. Budowa ogólnodostępnego boiska
do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej – 312 głosów,

3. Boisko osiedlowe przy ul. Komuny
Paryskiej – 253 głosy,
4. Wiata rekreacyjno-turystyczna dla
mieszkańców Lęborka – 247 głosy.
Kategoria:

duży projekt zadanie inwe-

stycyjne

1. Rowerem, pieszo i na rolkach nad
rzekę Łebę III Etap – 385 głosów,
2. Małpi gaj – Os. Sportowa obok placu
zabaw przy basenie „Rafa” – 289
głosów,
3. Renowacja schodów prowadzących
do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla
wózków – 240 głosów,
4. Modernizacja placu zabaw przy
Przedszkolu nr 9 w Lęborku – 232
głosy.
Pozostałe projekty, które nie uzyskały wystarczającego poparcia w głosowaniu:
Kategoria:

projekt

–

zadanie nieinwe-

stycyjne

1. Pogoń Lębork – Duma Miasta. Projektujemy i przekazujemy piłkarzom Pogoni nowe stroje meczowe
– 104 głosy,
2. Warsztaty dla uczniów, szkolenia
dla rodziców i rad pedagogicznych
szkół podstawowych mające na celu
zwiększenie świadomości zagrożeń
jakie niesie Internet – 103 głosy,
3. Dzieci na sportowo z Lew Lębork –
91 głosów,

4. „Parami na start” – bieg sztafetowy
na stadionie miejskim na rozpoczęcie (czerwiec) i zakończenie (koniec
sierpnia) lata – 72 głosy,
5. Popularyzacja sportów walki wśród
mieszkańców Gminy Miasto Lębork – 57 głosów,
6. Obóz sportowy z elementami karate „Ruch to zdrowie” – 51 głosów.
Kategoria:

pokrywane są ze środków unijnych. W ramach projektu zakupiono również większość niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal, na terenie przedszkoli stanęły także
d września br. funkcjonują dodatkowe grupy w Przed- nowe place zabaw.
szkolach nr 2 i 6, a koszty związane z pobytem dzieci
Osiemnastu nauczycieli z 6 przedszkoli uczestniczyło w szkoleniu „Akademia Trenera”, a dziewięciu rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych na trzech różnych kierunkach.
Najważniejsi beneficjenci – dzieci, rozpoczęli naukę na zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe, a więc matematyczne, naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się oraz
społeczne. Wytypowane przez nauczycieli dzieci uczestniczą
również w spotkaniach z logopedą.
Projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany jest w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

mały projekt zadanie inwe-

stycyjne

1. Monitoring na terenie CENTRUM
HANDLOWEGO w Lęborku – 65 głosów,
2. Monitoring na terenie Centrum Handlowego 2 w Lęborku – 23 głosy.
Kategoria:

duży projekt zadanie inwe-

stycyjne

1. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum
Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku – 205 głosów,
2. Psi park. Spotkania i spacery – 127
głosów,
3. Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Lęborku – 86 głosów,
4. Plac zabaw „Polskich Marynarzy” –
17 głosów.

Projekt „Na piątkę z plusem - wzmacnianie
kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich
szkół” - rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

W

e wrześniu br. w lęborskich szkołach podstawowych i gimnazjach
działających przy szkołach podstawowych przeprowadzona została rekrutacja
uczniów w ramach projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych
kompetencji wśród uczniów lęborskich
szkół” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Dzieci z SP nr 5
podczas zajęć projektowych

W minionym roku szkolnym w projekcie uczestniczyło ponad 400 dzieci i 88
nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym
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edukacja

informacje

z platformą e-learningową;
• pokazy naukowe;
Zajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych:

Zajęcia w SP nr 3
działaniami projektowymi objęta będzie
podobna liczba uczniów.
W ramach projektu w ciągu tego roku
szkolnego realizowane są:
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych:

Zajęcia w ramach projektu w SP nr 3
• zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego
i platformy e-lerningowej;
• z języka angielskiego wraz

• zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne) z zastosowaniem
programu edukacyjnego i platformy
e-lerningowej;
• zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe (społeczne) z zastosowaniem programu ogólnorozwojowego
z platformą e-learningową;
• z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową;
• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Prace planistyczne w mieście
Prowadzone są różnorodne działania związane z opracowaniem dokumentów planistycznych na obszarze Lęborka.

W

dniu 20 października 2017 r.
uchwalony został projekt zmiany
planu miejscowego w rejonie ulic Polnej
i Pułaskiego. Obecnie oczekujemy na publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz
jej wejście w życie po 14 dniach od daty
publikacji.
Trwają prace nad kolejnymi zmianami
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lęborka.
Po podpisaniu stosownej umowy z projektantem, rozpoczęły się prace projektowe związane z opracowaniem projektu
planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie
Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą.
Trwa procedura sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulic E. Plater i Traugutta w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG.
Celem tej zmiany planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dotychczas
niezabudowanych działkach, w powiązaniu z innymi funkcjami, nieuciążliwymi
dla istniejącej i projektowanej zabudowy

mieszkaniowej. Obecnie projekt zmiany
planu zostanie przekazany do uzgodnień
i opiniowania przez odpowiednie instytucje.
Wyłoniono projektanta do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla „Lębork – Wschód” w Lęborku
w zakresie obejmującym fragment terenu mieszkaniowo-usługowego oraz teren o funkcji usługowej. Po podpisaniu
umowy rozpoczną się prace projektowe.
W końcowy etap weszły prace nad
studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Po zaopiniowaniu projektu
studium przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną wprowadzono
korekty wynikające z tej opinii i rozpoczęto proces uzgodnień i opiniowania z pozostałymi instytucjami.
W ostatnim czasie podjęta została także uchwała o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą.
Przygotowywana jest także uchwała
umożliwiająca przystąpienie do zmiany
planu dla niewielkiego obszaru w rejonie
ulic Harcerzy i Artylerzystów.
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Podatki i opłaty lokalne
Wydział Finansowo–Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina o ustawowych terminach składania deklaracji
podatkowych na rok 2018:
1. Podatek rolny i podatek leśny: osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny / leśny na rok 2018 do
dnia 15 stycznia 2018 roku,
2. Podatek od nieruchomości – osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
na rok 2018 do dnia 31 stycznia 2018 roku,
3. Podatek od środków transportowych: osoby fizyczne oraz
osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2018 do dnia 15 lutego 2018 roku.
Obowiązujące wzory deklaracji dostępne są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, w pokojach nr 9 i 10 (parter),
a także na stronie internetowej www.lebork.pl (BIP).
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Opłaty roczne za użytkowanie
wieczyste – możliwość
uzyskania bonifikaty
Z

dniem 31 marca 2018 roku upływa
termin wnoszenia opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za rok 2018.
Osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1383 i 1386), mają prawo do skorzystania
z 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest
przeznaczona na cele mieszkaniowe lub
wykorzystywana na te cele.
Dochód miesięczny, jest obliczany jako
średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach

mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Przez gospodarstwo
domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego
samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem
lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Udzielenie bonifikaty następuje na
wniosek użytkownika wieczystego,
złożony w terminie do dnia 1 marca
2018 roku. Ciężar dowodu, że istnieją
przesłanki udzielenia bonifikaty od tej
opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
Wnioski należy składać w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku ul.
A.Krajowej 14 (okienko nr 1 – hol główny).
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające informację
o dochodach uzyskanych w okresie
ostatnich 3 miesięcy roku poprzedzającego rok, za który opłata jest wnoszona

(zaświadczenia z miejsca zatrudnienia lub
zaświadczenia o wysokości pobieranego
lub nie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenia o uzyskanej emeryturze lub
rencie z w/w wymienionego okresu itp.).

Informacje w w/w sprawie
można uzyskać pod numerem telefonu 59 8637-750.

Jak otrzymywać ostrzeżenia
pogodowe na telefon
freepic.com

Mieszkańcy Lęborka mogą pozyskać informację na temat zagrożeń prognozowanych dla danego terenu korzystając
z darmowych, ogólnodostępnych narzędzi np. Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) czy Krajowego Systemu
Ostrzegania (KSO).
System został stworzony z myślą
o usprawnieniu komunikacji pomiędzy
wszystkimi organizacjami odpowiedzialnymi za pomoc w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Nowoczesne
technologie GSM umożliwiają szybką komunikację oraz wymianę informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Obecne rozwiązania technologiczne
oraz stabilna platforma wymiany informacji stały się doskonałym narzędziem
do przesyłania informacji w sytuacjach
szczególnego zagrożenia pomiędzy społeczeństwem a centrami szybkiego reagowania. Krajowy System Ostrzegania jest
sprawnym systemem do powiadomień
SMS o zagrożeniach w Polsce.

Chcąc skorzystać z Krajowego Systemu Ostrzegania
(KSO) i otrzymywać bezpłatne powiadomienia –
ostrzeżenia pogodowe dla
wybranego obszaru - należy zapisać się poprzez stronę kso.pl, wysyłając SMS
na numer 533 112 112
i wpisując w treści swój
kod pocztowy.

przez wojewódzkie centra zarządzania
kryzysowego poszczególnych urzędów
wojewódzkich na terenie Polski. Wybierając np. województwo pomorskie otrzymywać się będzie komunikaty/ostrzeżenia
w zakresie następujących kategorii tematycznych: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów).
Aplikacja zaopatrzona jest również
w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Po rejestracji na wskazany
numer zostanie wysłane
potwierdzenie.
Regionalny System Ostrzegania
Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów
operacyjnych (Android, iOS, Windows
Phone). Aplikację można wyszukać po
słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Umożliwia ona
dostęp do komunikatów generowanych
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