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Jakubowy weekend 22-24 lipca 2022
Drodzy mieszkańcy Lęborka!

P

o przerwie spowodowanej światową pandemią, w tym roku ponownie
możemy cieszyć się możliwością spotkań
i udziałem w masowych imprezach.
Z nadzieją, że najgorszy czas już poza
nami, powracamy do naszej lęborskiej tradycji. Tegoroczne Lęborskie Dni Jakubowe odbędą się w dniach 22-24 lipca.
W tym roku powracamy z wydarzeniami na Placu Pokoju – przez trzy kolejne wieczory odbywać się będą koncerty
gwiazd – Blue Cafe, Poparzeni Kawą Trzy

oraz Kamila Bednarka, nie zabraknie innych koncertów i występów.
Na ulicy Staromiejskiej ponownie staną stoiska z pamiątkami, gastronomią
itp. Dla dzieci przewidziano m.in. dwa
przedstawienia teatralne w Zakątku Kultury przy ul. Gdańskiej, odbędzie się XX
Bieg Uliczny św. Jakuba oraz Zlot Jakubów, amatorzy kaszubskiej Baśki będą
mogli wziąć udział w tradycyjnym turnieju karcianym, podczas Muzyki Regionów poznamy muzykę i folklor różnych
regionów Polski, a także Meksyku i tradycje polskich Tatarów. Można też będzie

zobaczyć panoramę miasta z platformy
widokowej na Wieży Ciśnień, czynna będzie Letnia czytelnia pod lipą na ul. Staromiejskiej.
Zapraszam mieszkańców i turystów na
Lęborskie Dni Jakubowe i życzę miłych
wrażeń oraz dobrej zabawy.
Witold Namyślak
Burmistrz Lęborka
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Bieg Uliczny św. Jakuba – już po raz 20-ty!

Trwają zapisy do jubileuszowego XX Biegu Ulicznego
św. Jakuba Ap. Ta najważniejsza od lat impreza sportowa
przyciąga wielu amatorów biegania oraz kibicujących im
mieszkańców i turystów. Bieg jest atrakcyjnym elementem Lęborskich Dni Jakubowych.
Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią, w sobotę 23 lipca 2022 r.
ponownie staną na starcie – na ul. Armii
Krajowej - setki zawodników, którzy konkurować będą o palmę zwycięstwa i nagrody.
Meta znajdować się będzie jak zawsze, na
Placu Pokoju, przed sceną.
Atestowana trasa liczy 10 km i przebiega
przez centrum miasta. W Biegu udział wziąć
mogą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
Start honorowy odbędzie się o godz.

15.45 przed sceną na pl. Pokoju.
Start ostry o godz. 16.00 na ul. Armii
Krajowej, przy skrzyżowaniu z ul. Czołgistów (przy Piekarni „Janca”). Każdy kto
ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
Zapisy prowadzone są w formie elektronicznej do 18.07.2022 r. oraz w dniu
23.07.2022 r. w Biurze Zawodów.

XIV Międzynarodowy
Zlot Jakubów
P

o dwuletniej przerwie, w sobotę 23 lipca 2022 roku odbędzie się XIV Międzynarodowy Zlot Jakubów. Zlot od lat
cieszy się dużą popularnością wśród Jakubów z Lęborka, całej
Polski, a nawet z zagranicy.
Rejestracja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Kwaterze Zlotu
na Placu Pokoju (namiot koło sceny od strony ul. Staromiejskiej)
i potrwa do godz. 17.00.
Każdy zarejestrowany Jakub otrzyma upominkowe gadżety
i weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród o godzinie
19.00 (scena).
Serdecznie zapraszamy do udziału w zlocie.

Opłata startowa wynosi:
• 50 zł - pod warunkiem dokonania
wpłaty na rachunek Organizatora do dnia
18.07.2022 r. do godz. 23:59
• 10 zł - dla mieszkańców powiatu
lęborskiego pod warunkiem dokonania
wpłaty na rachunek Organizatora do dnia
18.07.2022 r. do godz. 23:59
• 100 zł - w dniu zawodów w Biurze
Zawodów w dniu 23.07.2022 r.
• 20 zł - dla mieszkańców powiatu lęborskiego w dniu zawodów w Biurze Zawodów 23.07.2022 r.
• Zawodnicy poniżej 18. roku życia z powiatu lęborskiego są zwolnieni
z opłaty startowej (po okazaniu ważnej
legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość)
Uczestnik biegu w dniu zawodów musi
zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia uczestniczenia i odbioru pakietu startowego wraz z chipem.
Biuro Zawodów czynne będzie
23.07.2022 r. w godz. 11:00 - 15:00 w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Curie-Skłodowskiej.
Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Więcej informacji www.csir.lebork.pl
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Festiwal – XVI Międzynarodowe Spotkania
z Folklorem MUZYKA REGIONÓW

To wydarzenie kulturalne na stałe już wpisało się w Lęborskie Dni Jakubowe i odbędzie się w naszym mieście już po
raz szesnasty.

też zespół AVART FOLK GROUP DANGO MA HAI z Meksyku.

Coraz częściej szukamy swoich korzeni, wracamy do tradycji, odkrywamy piękno rodzimej kultury. Skarby tej kultury
przechowują i przekazują zespoły folklorystyczne, które przeżywają renesans,
a kultura ludowa ma nadal swoich jeśli
nie fanów, to co najmniej sympatyków.
Przez wiele lat na festiwalu prezentowały się zespoły z naszego miasta,
z różnych stron Kaszub, innych regionów Polski (Kurpi, Małopolski, Podhala, Podkarpacia, Podlasia, Wielkopolski,
Żywiecczyzny), a także spoza granic naszego kraju (Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Litwy, Macedonii, Niemiec,
Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Turcji
i Węgier).
Festiwal jest znakomitą okazją do promowania kultury naszego regionu oraz
Lęborka w Polsce i poza jej granicami,
a także poznania bogatej kultury ludowej innych narodów i regionów Europy.
W tym roku na scenie wystąpi dziewięć
zespołów. Nasz region reprezentować
będą: Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO, Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA LĘBORSKA, Zespół Regionalny FRANTÓWKA

• piątek, 22 lipca, godz. 15.00 – 18.30
• niedziela, 24 lipca, godz. 15.00 – 17.30
koncert finałowy; godz. 17.30 – 17.55
koncert z dedykacją „RIDNA MATY
MOJA” - wystąpią Irina Hruzewycz
i Iwan Hanzera

oraz Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
PRZODKOWIANIE.
Folklor górali żywieckich zaprezentuje
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PILSKO
z Żywca, a z pieśniami i tańcami Warmii
wystąpi Zespół Tańca Ludowego PERŁA
WARMII z Lidzbarka.
Na scenie, po raz pierwszy w Lęborku, wystąpi Tatarski Zespół Wokalno-Taneczny BUŃCZUK z Białegostoku oraz
Ukraiński Zespół SWITANOK z Lęborka.
Po raz pierwszy w Lęborku gościć będzie

Zapraszamy na koncerty:

W niedzielę 24 lipca o godz. 11.00
ulicami Lęborka ruszy barwny korowód
do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła na
mszę św. odpustową.

informacje
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Letnie spektakle dla najmłodszych
widzów - w Zakątku Kultury
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w ramach
Lęborskich Dni Jakubowych na plenerowe spektakle teatralne dla najmłodszych widzów. W dniach 23 i 24 lipca
2022 roku Teatr „TAK” zaprezentuje dwa przedstawienia.

Scenariusz inspirowany tekstem Astrid
Lindgren „Pippi wchodzi na pokład”
O, nadchodzę i to jak! Uroczyście melduję, iż nie kto inny, tylko ja - Pipilotta
Wiktualia Firanella Złotomonetta Poń-

W

sobotę 23 lipca będzie to „Koziołek Matołek wyrusza w świat”,
natomiast w niedzielę 24 lipca widzowie
obejrzą spektakl pod tytułem „Nadchodzi Pipi”.

Przedstawienia odbędą się w Zakątku
Kultury (teren za budynkiem Kina „Fregata”) przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku.
Wstęp wolny.
Spektakl sobotni rozpocznie się o godzinie 14.00, przedstawienie w niedzielę
- o godz. 18.00.
Opisy:
„Koziołek matołek wyrusza w świat”
– sobota, 23 lipca, godzina 14.00
Spektakl inspirowany tekstem „120
przygód Koziołka Matołka” Kornela
Makuszyńskiego.
Za namową Srok zdecydowałem się
wyruszyć w podróż do Pacanowa. Nie
spodziewałem się jednak, że to jest tak
hen daleko! Najpierw szedłem przez las
– żeby nudno nie było – z piosenką na
ustach. Moje śpiewanie obudziło Babę Jędzę, która rozzłoszczona rzuciła na mnie

czar. W jednej chwili trafiłem do Nowego
Yorku, wprost w ramiona amerykańskiego
Showmana. Ten ofiarował mi bilet lotniczy do Warszawy. Dzięki pomocy dzieci
szczęśliwie wystartowałem, lecz zamiast
w stolicy wylądowałem w Chinach. Tutaj
poznałem Panią Cesarz Tokimono, którą
nauczyłem angielskiego alfabetu. W podzięce otrzymałem herbatkę Ritu-Titu,
dzięki której nareszcie wylądowałem
w Polsce, a dokładnie w księstwie Koziegłowie, gdzie poznałem śliczną królewnę
Zosię. Hmm... Pacanów może poczekać,
a w Zosi to ja się chyba... zakochałem..
„Nadchodzi Pipi” - niedziela, 24 lipca,
godzina 18.00

czoszanka, sprytna, rezolutna dziewczynka mieszkam sama w willi Śmiesznotce
i czekam na powrót taty - Efraima Pończochy, prawdopodobnie króla murzyńskiego. Podczas jego nieobecności bawię
się w berka z policjantem ucząc go przy
tym angielskich nazw dzikich zwierząt,
wraz z przyjacielem Tommym zbieramy
przeróżne skarborzeczy. Następnie przenoszę się do amerykańskiej szkoły, gdzie
tańczę amerykańską cha-chę, a nie mogąc
się doczekać na swoje urodziny postanawiam skrócić tydzień wywołując Szamana z egzotycznego Laosu. Co wyniknie
z tych czarów...? Przekonacie się sami.

Letnia czytelnia pod lipą

M

iejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do LETNIEJ CZYTELNI, gdzie na ulicy Staromiejskiej, pod pomnikową lipą, w każdy wakacyjny czwartek działa biblioteka
pod chmurką.
W miejscu tym, w godzinach od 10.00-16.00, można zapisać się do biblioteki, wypożyczyć lub poczytać książki (również w języku ukraińskim i angielskim), posiedzieć na leżakach
lub spędzić czas z dzieckiem. Dla najmłodszych przygotowano specjalne atrakcje: zabawy ruchowe, zajęcia muzyczne, teatrzyk kamishibai.
Dodatkowo pedagog specjalny z Centrum Diagnozy i Terapii
- Synapsa, Kaja Wasilewska, oferuje rodzicom porady pedagogiczne, a najmłodszym możliwość wspólnej zabawy. Ma ze sobą
sporo gadżetów oraz zabawek, tak by nikt nie był znudzony!
Podczas Lęborskich Dni Jakubowych, 23-24 lipca, w godz.
12.00-18.00 w letniej czytelni odbędzie się KIERMASZ dobrej i taniej książki. Pozyskane w ten sposób środki biblioteka

przeznaczy na zakup najbardziej poszukiwanych nowości wydawniczych.
Letnia Czytelnia działa jedynie w pogodne dni. W deszczowe
zaprasza do biblioteki głównej.
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Bezpieczne Wakacje na sportowo
W

okresie wakacji Centrum Sportu
i Rekreacji organizuje cykl imprez
sportowych pod patronatem Burmistrza
Miasta Lęborka „Bezpieczne Wakacje
2022”. CSiR zaprasza chętną młodzież
do udziału w:
• Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej
drużyn 6-osobowych dla uczniów szkół
podstawowych, który odbędzie się 25 29 lipca 2022 r. na boisku ze sztuczną
nawierzchnią Szkoły Podstawowej nr 7
przy ul. P. Skargi 52. Turniej odbędzie się
w dwóch kategoriach wiekowych : szkoły podstawowe kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII.
Zapisy dnia 25 lipca 2022 r. o godz. 12:00
w miejscu rozgrywania zawodów.
• Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej, który odbędzie się 23 lipca o godz.
10:00 oraz 27 sierpnia o godz. 10:00 na
boisku do siatkówki plażowej na Kompleksie Rekreacyjnym Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 8 Maja 1. Zapisy
w dniu rozgrywania zawodów na 15 min.

przed ich rozpoczęciem. Turniej będzie
rozegrany w dwóch kategoriach: kat. młodzieżowe dziewcząt i chłopców oraz kat.
„open”(dorośli).
• Wakacyjnym Turnieju Koszykówki
3x3, który odbędzie się 17 lipca o godz.
12:00 oraz 21 sierpnia o godz. 12:00 na
boisku do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej
nr 7 przy ul. P. Skargi 52. Zapisy drużyn przyjmowane będą na 15 min. przed

rozpoczęciem rozgrywek. Turnieje rozegrane zostaną w dwóch kategoriach:
szkoły podstawowe oraz „open” (dorośli).
• Wakacyjnym Turnieju Tenisa Ziemnego, który odbędzie się dnia 27 lipca
o godz. 9:00 oraz 24 sierpnia o godz.
9:00 ma kortach tenisowych Kompleksu
Rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 8 Maja 1. Zapisy do turnieju
przyjmowane będą na 15 min. przed rozpoczęciem zawodów. Kategorie wiekowe:
chłopcy młodsi do lat 15, chłopcy starsi
do lat 19 oraz dziewczęta „open”.
• Zajęciach CrossFit, które odbędą na
Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 w dniach 14 i 28 lipca oraz
4 i 25 sierpnia o godz. 10:00. Zajęcia są
dla wszystkich i mają charakter otwarty.
• Zabawach sportowo-rekreacyjnych,
które odbędą się na Stadionie Miejskim
przy ul. Kusocińskiego 56 w dniach 11
i 18 sierpnia o godz. 10:00. Zajęcia są
dla wszystkich i mają charakter otwarty.

Utrudnienia w ruchu podczas
Lęborskich Dni Jakubowych

C

entrum Sportu i Rekreacji w Lęborku uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 24 lipca 2022 r. /piątek, sobota,
niedziela/ na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie się impreza
masowa pn. „Lęborskie Dni Jakubowe 2022”.
W związku z tym, na czas trwania imprezy, część ulic
w pobliżu Pl. Pokoju zostanie wyłączonych z ruchu tj.: część
ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. Wyszyńskiego
oraz Armii Krajowej.
Objazd do Placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony
ulicami: Młynarską, Długosza i Waryńskiego.
Organizatorzy proszą o nieparkowanie samochodów na
parkingu przy Pl. Pokoju od dnia 21 lipca 2022r. od godz.
18.00.

Ponadto w dniu 23 lipca 2022 r. /sobota/ w godz. 16.00
– 17.30, w związku z odbywającym się XX Biegiem Ulicznym
św. Jakuba, zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice:
1 Maja, al. Wolności, Staromiejska, pl. Pokoju, Armii Krajowej, Okrzei, Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska
Polskiego.
Za utrudnienia w ruchu organizatorzy serdecznie przepraszają.

Zapraszamy na kajaki
Od 1 lipca do 15 września br. można wypożyczyć kajaki na
Przystani Wodnej CSiR w Lubowidzu (dawna przystań LOK).
Z oferty można skorzystać od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00 – 20.00, natomiast w sobotę i w niedzielę kajaki można wypożyczyć w godz. 8.00 – 18.00.
Cena wypożyczenia kajaku wynosi 20 zł za godzinę.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

informacje

Przewodnicy oprowadzają
po ciekawych miejscach w Lęborku
W

każdy czwartek lipca wszyscy
zainteresowani zwiedzeniem ciekawych miejsc w naszym mieście, mają
możliwość odbycia interesującego spaceru z przewodnikiem PTTK.
Zbiórki odbywają się koło fontanny
z żabkami o godzinie 16.00.
Dodatkowo przewodnicy oprowadzą
chętnych po Lęborku w sobotę 23 lipca. Tego dnia zbiórka przeniesiona będzie
pod budynek Muzeum przy ul. Młynarskiej. Lęborscy przewodnicy serdecznie
zapraszają mieszkańców i turystów.
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Muzeum zaprasza
Wystawa malarstwa
Luisa Zeliga

Wystawa Fara miasta Lęborka
Muzeum czynne w sezonie letnim (lipiec-sierpień 2022 r.):
- główna siedziba (ul. Młynarska 14-15),
- Baszta nr 24 i nr 27,
- Wieża Ciśnień (ul. Piękna 1), otwarte są
dla zwiedzających od wtorku do piątku
w godz. 10.00-18.00 oraz w weekendy
w godz. 11.00-16.00.
Podczas Lęborskich Dni Jakubowych, w sobotę i niedzielę 23-24 lipca,
wszystkie obiekty i ekspozycje czynne są
w godz. 11.00-18.00, zaś platforma widokowa na Wieży Ciśnień do godziny 21.00!

Fara miasta Lęborka – wystawa czasowa w Wieży Ciśnień
W Wieży Ciśnień czynna jest wystawa
czasowa „Fara miasta Lęborka. Wyposażenie kościoła św. Jakuba Ap. na przestrzeni wieków”.
Ekspozycja w większości skupia zabytki będące wyposażeniem sanktuarium, od
kielichów gotyckich, monstrancji, przez
XVII-wieczne rzeźby i obrazy aż po księgi
metrykalne z XVIII wieku. Wystawa pozwala zobaczyć zabytki będące nie tylko
w posiadaniu Sanktuarium, ale także te,
które w wyniku rozproszenia stanowią
obecnie wyposażenie innych obiektów
sakralnych.
Na wystawie zaprezentowane są również artefakty pozyskane w ramach badań
archeologicznych prowadzonych w latach

2000 i 2001, m.in. numizmaty, guziki,
okucia książek. Istotną częścią ekspozycji są pamiątki po proboszczach kościoła
św. Jakuba Ap. znajdujące się w zbiorach
Muzeum w Lęborku. Ekspozycję można
zwiedzać do końca września.
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie w dniu 22.07.2022 r. o godz. 17.15.

W Galerii Strome Schody można obejrzeć wystawę malarstwa „Luis Zelig 19221993, szwedzki mistrz koloru i kompozycji,
abstrakcji i ekspresji”.
Wystawa pochodzi z prywatnej kolekcji Krzysztofa Macieja Kowalskiego
i prezentuje ponad 70 dzieł o różnorodnej tematyce - abstrakcyjne portrety, sceny rodzajowe, bukiety kwiatów, martwe
natury, pejzaże. Obrazy Zeliga prezentowane były na wystawach indywidualnych w Szwecji, Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Hiszpanii, Anglii czy Francji. Ciekawostką jest fakt, że jedno z jego sygnowanych dzieł znajduje się w gmachu ONZ
w Nowym Jorku.

Odwiedź Wieżę Ciśnień,
zobacz panoramę miasta
Muzeum zaprasza do odwiedzenia
Wieży Ciśnień, a w niej - platformy widokowej oraz stałej wystawy archeologicznej, traktującej o okresie wpływów
rzymskich, okresie wędrówek ludów oraz
wczesnym średniowieczu na Ziemi Lęborskiej.
Bogata kolekcja artefaktów pochodzi
głównie z cmentarzysk w Czarnówku
i Wilkowie. Należy nadmienić, że wystawa została doceniona przez kapitułę
Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia
Muzealników Polskich i otrzymała Pomorską Nagrodą Muzealną.
Na wystawie znajduje się także miejsce przyjazne najmłodszym tzw. „kącik
dla dzieci” z aplikacją Draw Alive, która ożywia pokolorowane przez najmłodszych obrazki.
Wstęp do Wieży Ciśnień jest bezpłatny.

Luis Zelig Żaglówki w porcie

Zwiedzaj z aplikacją
Muzeum w Lęborku zaprasza również
do odwiedzenia swoich ekspozycji stałych, gdzie m.in. można obejrzeć kolekcję
mebli gdańskich, souvenirów miejskich
czy Gabinet Paula Nipkowa, prekursora
telewizji.
Muzeum zachęca do korzystania z aplikacji „Muzeum w kieszeni” przeznaczonej
do indywidualnego zwiedzania, powstałej
w ramach projektu MUS.NET, program
Kreatywna Europa. Aplikacja daje możliwość zapoznania się z najciekawszymi zabytkami muzeum poprzez zeskanowanie

biblioteka

kodów QR, które umiejscowione są w różnych miejscach na salach ekspozycyjnych,
także w Wieży Ciśnień.

Wakacje w muzeum
Na czas wakacji Muzeum w Lęborku
przygotowało zajęcia dla najmłodszych,
tzw. Wakacje w muzeum, które odbywać

się będą w dniach od 25 lipca do 5 sierpnia w godzinach 10.00 – 12.00 (oprócz
sobót i niedziel).
Zaplanowano szereg zajęć edukacyjnych oraz warsztatów. Dzieci będą miały
okazję dowiedzieć się, co skrywają muzealne magazyny, co można przenieść
„z ziemi na stół” lub czym są kogutek,
kodra i leluja. W ramach warsztatów najmłodsi spróbują swoich sił w rękodzielnictwie tworząc własnoręczne magnesy,
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wycinanki czy naczynia gliniane, a także
malując obrazy na szkle.
Ilość miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod nr telefonu: 59
8622 414 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl lub
osobiście w siedzibie Muzeum.
Muzeum serdecznie zaprasza.

#Biblioteka Go

D

obiegł końca kolejny etap projektu czytelniczego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lęborku, adresowanego do
uczniów klas 1-3 z całego powiatu lęborskiego. W promowanie czytania zaangażowało się aż 16 bibliotek szkolnych
i publicznych. Prawie tysiąc dzieci przystąpiło do akcji czytania i zbierania kuponów. Ten wysiłek się „opłacił” i wsparcia
projektowi udzielił Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu działania Biblioteki w Lęborku zostały rozbudowane o dodatkowe atrakcje.
Zaangażowane w akcję szkoły i biblioteki odwiedzili twórcy i pisarze. Już odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło
ponad 600 uczniów. Dzieci poznały naszą pomorską pisarkę, Kasię Keller i Marcina Pałasza, autora lektury „Sposób na
Elfa”. Bawiły się razem z Panem Poetą
i jego pacynkami oraz podróżowały razem z Marcinem Koziołem. Poznawały
także podania i legendy z ziemi lęborskiej
z Anną Koprowską-Głowacką.

Kolejne spotkania w nowym roku szkolnym.
Specjalną atrakcją akcji była rywalizacja
drużyn szkolnych podczas gry terenowej
„Gdzie wędrują skrzaty?”, która nawiązywała do opowieści lęborskiej autorki
Emilii Hinc o skrzatach-czarkach mieszkających na górze parkowej oraz impreza plenerowa z animatorami zabaw na
placu Pokoju.
Do czerwcowego finału zabawy udało się dotrzeć aż 396 czytelnikom. Dzieci
te przeczytały ponad pięć tysięcy książek. Najbardziej wytrwali otrzymali tytuł
„Złotego Czytelnika”. Najaktywniejszymi
uczestnikami były szkoły podstawowe:
nr 1 w Lęborku (32 „złotych czytelników”), w Siemirowicach ( 18 „złotych czytelników”), nr 8 w Lęborku (15 „złotych
czytelników”), w Łebieniu (14 „złotych czytelników”).

Nagrody specjalne, ufundowane przez
patronów konkursu, burmistrza Lęborka
i starostę powiatu lęborskiego, otrzymali
Agata Gburczyk (SP 8) i Wojciech Wittbrodt (SP 3).
Wyjątkowym gościem podsumowania
akcji, które odbyło się 20 czerwca w Smoczej Jamie Biblioteki Miejskiej w Lęborku
była pisarka Kasia Keller. To z jej rąk najlepsi mali czytelnicy w powiecie lęborskim
otrzymali upominki.
Nagrodzono 78 dzieci, a nagrody ufundowali sponsorzy: Farm Frites Poland
S.A., Starostwo Lęborskie, Urząd Miejski w Lęborku, www.studiox.pl, LCK „Fregata”, Kaszubski Park Miniatur, Sea Park
Sarbsk, Farma Alexa, Klaja Cafee, Jumping Park Trampolin Lębork, Hurtownia
Książek Kapryss Joanna Przyborowska,
Wanda Kiedrowska.

Kultowe miejsca Lęborka
M

iejska Biblioteka Publiczna w Lęborku przystępuje do zbierania
wspomnień i gromadzenia materiałów
o ważnych dla lęborczan miejscach w naszym mieście w latach 50. i 60. XX w.
Biblioteka razem z mieszkańcami miasta stworzy mapę ważnych, „kultowych”
miejsc Lęborka, miejsc, których już nie ma,
a które skradły serca lęborczanom. Dla
jednych była to klubokawiarnia Arkadia,
dla innych trzepak na podwórku czy miejsce w parku, gdzie chodziło się na randki.

Aby przywołać wspomnienia, przygotowana została ankieta, dostępna w formie papierowej w wypożyczalni oraz
online na stronie internetowej biblioteki
w Lęborku. Pytania dotyczą ulubionych
miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego. Organizatorzy apelują o jej wypełnienie.
Zebrane wspomnienia lęborczan
z czasów PRL-u prezentowane będą na
fanpage Biblioteki i opublikowane w specjalnym biuletynie. Przygotowana będzie

też na ich podstawie gra planszowa, osadzona w klimacie epoki.
Ważnym elementem działań będą spotkania na temat powojennej historii Lęborka, m.in. z dr Joanną Schodzińską i dr
Bogdanem Libichem.
Środki na realizację działań Biblioteka
w Lęborku otrzymała z Muzeum Historii
Polski w Warszawie, w ramach programu
„Patriotyzm jutra”.
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Krasnoludki są na świecie –
zamieszkały w bibliotece
Z

okazji obchodów ustanowionego
przez Sejm RP Roku Marii Konopnickiej i 180. rocznicy urodzin autorki, Biblioteka Miejska w Lęborku zorganizowała
konkurs plastyczny na stworzenie figurki krasnoludka pt. „Myślcie sobie jak tam
chcecie… krasnoludki są na świecie!”
Wyzwanie skierowane było do dzieci
w wieku przedszkolnym i z klas 1-3 szkół
podstawowych pow. lęborskiego.
Wpłynęło 48 prac, z czego jurorzy nagrodzili aż 11 - tych najbardziej pomysłowych, dowcipnych i estetycznych.
Uczestnicy wykazali się wyobraźnią
i umiejętnościami, a piękne krasnoludki „zamieszkały” w bibliotece. Wystawę
wszystkich prac można podziwiać do końca sierpnia.

Laureaci:
Kategoria przedszkole:
I miejsce Anastazja Oborzyńska
II miejsce Wojciech Lejk
III miejsce Natalia Woźniak
III miejsce Hanna Kamionka
Wyróżnienie Alicja Klinkosz oraz Maria Mościcka
Kategoria szkoła podstawowa:
I miejsce Wiktor Chowaniec
II miejsce Milena Zielonka
III miejsce Barbara Mucha
Wyróżnienia: Łucja Rybarczyk oraz
Weronika Białek
Natalia Woźniak

Robotyka i elektronika edukacyjnie

B

iblioteka Miejska przygotowała dla dzieci w wieku od 6 do
10 lat cykl warsztatów edukacyjnych z podstaw elektroniki,
programowania oraz konstruowania robotów. Zajęcia prowadzić będzie pan Piotr z firmy „Młodzi Geniusze” na zestawach
klocków Lego Education WeDo 2.0.
Warsztaty zaplanowano od 22 sierpnia do 26 sierpnia w godzinach od 11.00 do 12.00 w Bibliotece Głównej, a w Filii przy ul.
Kościuszki 14 w godzinach 12.30-13.30. Warsztaty są odpłatne.
Zapisy w sekretariacie biblioteki, tel. 59 8622 307.

Kabaret „Hrabi” w Lęborku
L

ęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ kabaretu Hrabi.
Spektakle jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup kabaretowych w Polsce odbędą się w poniedziałek,
22 sierpnia 2022 roku w sali kinowej przy ul. Gdańskiej 12. Występy o godzinie 17.00 i 20.00.
Kabaret zaprezentuje program pt. „Ariaci”, w którym towarzyszy mu Czesław Jakubiec.

Bilety w cenie 90 i 100 złotych dostępne są w kasie kina „Fregata” oraz na stronie www.lck-fregata.pl
Opis programu
Kabaret HRABI & Czesław Jakubiec „ARIACI”
Badania dowodzą, że statystyczny Polak do opery idzie raz
na 150 lat. Udając się na spektakl „Ariaci”, będzie można… mieć

kultura
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to z głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że opera może być
dla człowieka zrozumiała, pouczająca, wzruszająca, a nawet
zabawna.
Kabaret Hrabi to esencja purnonsensowego dowcipu. Niezmiennie bawią odkrywczym spojrzeniem na relacje damsko-męskie, niekonwencjonalnym podejściem do wyzwań
codzienności i prezentowaniem sposobów radzenia sobie
z przeciwnościami losu. Kobieca energia Joanny Kołaczkowskiej świetnie rezonuje z męskim podejściem reszty zespołu,
czyniąc spotkanie niezwykłym przeżyciem, po którym dobry
humor pozostaje z nami na długo.
Czesław Jakubiec to z kolei śpiewak, meloman i komik.
Jako śpiewak operowy, obdarzony poczuciem humoru, od lat
z powodzeniem łączy dwa światy – muzyczny i komediowy.
W widowiskach na pograniczu koncertu i kabaretu, wyśmienitą muzykę komponuje z błyskotliwym żartem, a całość, obok
solidnej porcji oczyszczającego śmiechu – dostarcza kilku łez
wzruszenia.
Wykonawcy: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz
Majer, Łukasz Pietsch oraz Czesław Jakubiec.

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Mieczysława Stryjewskiego
M

iejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła kolejną, 37. już edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. M. Stryjewskiego.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą
w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest
ograniczona, tym niemniej organizatorom
zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria
specjalna - utworów nadesłanych przez
mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.
Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork upływa 30
września 2022 r.
Organizatorzy przewidują nagrodę
główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii

prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności,
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej
- poezja,
- Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej
- proza.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość
wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Lęborskim
Centrum Kultury „Fregata”.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 8622 307, e-mail:

mbp@biblioteka.lebork.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie
www.biblioteka.lebork.pl
ORGANIZATORZY KONKURSU:
Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku
Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
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Festiwal Uliczny `2022 w obszarze rewitalizacji
Lębork NOWY ŚWIAT

W

dniach od 9 do 11 września br. w obszarze realizowanej rewitalizacji odbędzie się Festiwal Uliczny.
Celem festiwalu jest wzmocnienie wizerunku tego
obszaru i aktywizacja jego mieszkańców. Festiwal będzie skierowany do wszystkich grup wiekowych, będzie

ogólnodostępny oraz nieodpłatny na wszystkie atrakcje.
Przewidziane są: grill integracyjny, pchli targ, zabawy i animacje na świeżym powietrzu.

Ożywiony Lębork „Nowy Świat” streetworkerzy pracują z młodzieżą

C

ały czas udzielane jest wsparcie
w ramach Zadania 5 Wsparcie przez
Streetworkerów w projekcie „Ożywiony
Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
W dniu 4 czerwca 2022 r. zorganizowany został Dzień Dziecka dla uczestników projektu, prowadzona była także
rekrutacja nowych uczestników. Były gry
terenowe, zabawy, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn.
W ramach działań streetworkerów
z młodzieżą organizowane są wyjazdy
integracyjne o charakterze edukacyjno-poznawczym oraz wpływające na
zwiększenie samodzielności życiowej
uczestników.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji do udziału
w bezpłatnych zajęciach ze streetworkerkami w Placówce Wsparcia Dziennego

przy Placu Piastowskim (wejście od ulicy
Łokietka) lub w Klubie Osiedlowym BAZA
przy ul. Łokietka 5. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji można uzyskać pod
nr telefonu 697 387 499 lub 697 387 021.

inwestycje
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ŚDS „Lwiątko” działa już 25 lat

30

czerwca br. Środowiskowy Dom
Samopomocy „Lwiątko”, mający
swoją siedzibę przy ul. Kossaka, obchodził jubileusz 25-lecia działalności.
Na uroczystość przybyli domownicy,
rodzice, pracownicy i zaproszeni goście.
Uroczystość połączona była z zakończeniem standaryzacji placówki obejmującej
m.in. rozbudowę i przebudowę pomieszczeń ŚDS-u. Placówka zyskała nowe piętro i lepszą funkcjonalność.
Credo widniejące na bannerze Środowiskowego Domu Samopomocy „W dobrą stronę - tworzymy dom, w którym
chce się żyć!” świetnie pasuje do codziennej pracy tej placówki.
Obecny na uroczystości burmistrz
Lęborka Witold Namyślak podziękował
przedstawicielce Wojewody Pomorskiego, Ewie Szczypior za środki na funkcjonowanie i rozbudowę placówki oraz
przekazał dobrą wiadomość o przekazaniu przyległej działki przy ul. Kossaka na
potrzeby społeczności, przede wszystkim
jako miejsca do aktywnego wypoczynku
na świeżym powietrzu.
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Lwiątko” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi (z chorobami psychicznymi
i osób z niepełnosprawnością intelektualną). Uczestnicy zajęć znajdują tu swoje
miejsce, przyjazne środowisko, w którym
czują się potrzebni, doceniani, rozumiani oraz wysłuchani. Wsparciem objęte są
obecnie 34 osoby.
W pracy specjaliści „Lwiątka” wykorzystują różnorodne formy zajęć. Formy
pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób
uczestniczącej w zajęciach. Działania

terapeutyczne zmierzają do zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej
uczestników. Podejmowane działania
i inicjatywy z udziałem uczestników zajęć w ŚDS pomagają budować pozytywny
i realny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną, stwarzają klimat
zrozumienia, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, a także integracji ze środowiskiem lokalnym.

Zwycięskie projekty Budżetu
Obywatelskiego w Lęborku na 2023 rok
W
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku zostało
zgłoszonych 8 projektów. Po weryfikacji,
ostatecznie do głosowania dopuszczono
7 projektów:
• projekt – zadanie nieinwestycyjne
(do 10.000 zł) – 3 projekty
• mały projekt – zadanie inwestycyjne
(do 40.000 zł) – 2 projekty
• duży projekt – zadanie inwestycyjne
(do 200.000 zł) – 2 projekty
Głosowanie na projekty zostało przeprowadzone w dniach 10-23 czerwca
2022 r. w formie elektronicznej, przez
formularz zamieszczony na stronie: lebork.budzet-obywatelski.org. Do głosowania uprawnionych było 32.504 osoby,
głosy oddało ogółem 1511 osób, tj. 4,64 %
uprawnionych do głosowania. Do

realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2023 rok zakwalifikowały się następujące projekty:
a) kategoria projekty – zadania nieinwestycyjne:
• Zakup hełmów Rosenbauer Heros
Titan dla Ochotniczej Straży Pożarnej
– liczba głosów: 702
• Tulipanowe Rondo Solidarności - nasadzenia tulipanów w Centrum Miasta
– liczba głosów: 290
b) kategoria małe projekty – zadania
inwestycyjne:
• Montaż tablicy świetlnej i kasy biletowej na Stadionie Miejskim w Lęborku
– liczba głosów: 622
• Wiata przystankowa na ul. Lubelskiej
wraz z chodnikiem do skrzyżowania z ul.
Kanałową i Tatrzańską
– liczba głosów: 482

c) kategoria duże projekty – zadania
inwestycyjne:
• „Czysty Lębork - Czysty Zysk” oddaj
butelkę, odbierz nagrodę - BUTELKOMAT, czyli maszyna do skupu plastikowych butelek
– liczba głosów: 816
• Modernizacja miejskich kortów tenisowych w Lęborku
– liczba głosów: 550
Wyniki całego głosowania oraz szczegółowe statystki głosowania można
sprawdzić na stronie: lebork.budzet-obywatelski.org.
Gratulujemy Wnioskodawcom,
a mieszkańcom dziękujemy za wzięcie
udziału w głosowaniu.
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Są fundusze na kolejne ważne inwestycje
w mieście
W

drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych samorząd Lęborka
pozyskał 14 mln zł!
Dofinansowanie przeznaczone będzie
na rewitalizację otoczenia lęborskiego
węzła przesiadkowego, w tym rewitalizację Parku im. M. i L. Kaczyńskich oraz
realizację I etapu Banku Kultura, czyli

przebudowę budynku byłego banku na
rogu al. Wolności i Staromiejskiej na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Promesy z przyznanymi funduszami przekazał samorządowcom naszego powiatu rzecznik rządu Piotr Mueller
podczas spotkania w dniu 30 maja br.

w lęborskim starostwie. Promesę na przyznane Gminie Miasto Lębork środki odebrał Burmistrz Lęborka Witold Namyślak.
Gminy powiatu lęborskiego otrzymały
łącznie 68.118.500 zł na wskazane wcześniej inwestycje.

Budowa systemu odprowadzania wód
opadowych i przebudowa brzegu stawu
„Morskie Oko”
W

okolicach ulic Pułaskiego, Lipowej
i stawu „Morskie Oko” zakończyły
się prace przy budowie pierwszego, kluczowego elementu kanalizacji deszczowej. Miasto Lębork pozyskało na ten cel
zewnętrzne środki finansowe. W przyszłości do wybudowanej infrastruktury
podłączona zostanie kanalizacja deszczowa z przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową rejonu ulic Gajowej, Polnej,
Chabrowej czy Osiedla na Stoku.
Elementem nowego systemu odprowadzania wód opadowych było włączenie
do niego awaryjnego kanału przelewowego ze stawu „Morskie Oko” oraz umocnienie brzegu stawu sprzyjającego rekreacji
i wypoczynku nad wodą.
Rejon ulicy Pułaskiego charakteryzuje
się dużymi różnicami wysokościowymi,
co podczas ulewnych opadów powoduje
problemy ze spływem i odprowadzaniem

Nowa instalacja
odprowadzająca wody
opadowe przy ul. Pułaskiego
wód opadowych prowadzących do rozmywania skarp, lokalnych podtopień
i niszczenia infrastruktury i elementów
zagospodarowania terenu. Jednocześnie obszar ten jest rozwojowy i przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną,

wielorodzinną i usługową.
Nowa instalacja odprowadzania wód
opadowych zgodnie z przepisami zawiera system podczyszczania i usuwania
substancji szkodliwych dla środowiska
składających się osadnika i separatorów

inwestycje

substancji ropopochodnych. Główne jej
elementy znajdują się na dole ulicy Pułaskiego. Równoległe z budową kanalizacji
deszczowej przepompownię ścieków sanitarnych wybudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W ramach inwestycji zmieniło się też
otoczenie stawu. Od strony ulicy Lipowej
zniwelowano fragment terenu, wbito modrzewiowe pale drewniane i wypełniono go żwirową podsypką. Przy brzegu
powstał naturalny podest, który pozwoli na pełniejsze i bezpieczne korzystanie
z wypoczynku i walorów przyrodniczych

w bezpośredniej bliskości wody bez
niszczenia brzegu stawu. Można będzie
w pełni wykorzystywać rekreacyjny potencjał miejsca, w którym regularnie organizowane są festyny i zawody wędkarskie
przez opiekuna stawu, którym jest Gminne Koło „Pstrąg” Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowej Wsi Lęborskiej.
Koszt wszystkich prac wyniósł 261.744 zł,
z czego 50% stanowiła dotacja z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
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klimatycznych i zwiększenie atrakcyjności
osiedleńczej i turystycznej miasta przez budowę kluczowego elementu systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu ul.
Pułaskiego i utworzenie miejsca rekreacji
nad stawem „Morskie Oko” zrealizowano
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 20142020, dofinansowanej z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.

Projekt „Zrównoważony rozwój Lęborka – przeciwdziałanie skutkom zmian

Mieszkania z dopłatami powstaną przy
Obrońców Wybrzeża
Na działce Skarbu Państwa przy ulicy Obrońców Wybrzeża przekazanej miastu Lębork przez Krajowy Zasób
Nieruchomości pod koniec czerwca odbyło się symboliczne rozpoczęcie budowy tanich mieszkań dla 40 rodzin.
Lębork jest pierwszą miejscowością w Polsce, w której
ruszyła budowa mieszkań w ramach nowego Programu
Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego.
W maju ub. roku w lęborskim ratuszu
zawarto umowę objęcia przez Krajowy
Zasób Nieruchomości udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego. W ramach podpisanego
porozumienia KZN wniósł aportem do
spółki działkę przy ul. Obrońców Wybrzeża o wartości ponad pół miliona złotych.

pozyskało 1 mln 70 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
oraz 4 mln 588 zł tys. kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Trwa rozpatrywanie wniosku o wsparcie budowy tanich mieszkań z Funduszu Dopłat (ok. 4
mln zł).

W konferencji prasowej, która obyła się
na miejscu rozpoczynającej się budowy
wzięli udział prezes Krajowego Zasobu
Nieruchomości Arkadiusz Urban, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Prezes
LTBS-u Krzysztof Filip i Asystent posła
Piotra Müllera Marcin Brodalski. W wydarzeniu uczestniczyli także prezesi
Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych
z Pomorza i Warmii i Mazur, radni, okoliczni mieszkańcy i wykonawcy budowy.
Na działce od lat przeznaczonej pod
budownictwo do października 2023
roku powstanie budynek wielorodzinny
dla 40 rodzin. Miasto Lębork na ten cel

Symboliczne rozpoczęcie
budowy tanich mieszkań w Lęborku

Przetarg na wybudowanie budynku
przy ul. Obrońców Wybrzeża za kwotę
12 mln 92 tys. 612 zł wygrało konsorcjum
MZB Maciej Zaręba i Zakład Budowlany
Dzida Zaręba sp. jawna z Lęborka.
W dwuklatkowym, czterokondygnacyjnym budynku z podziemną halą garażową
i dwoma windami przy ulicy Obrońców
Wybrzeża 1 znajdzie się 40 mieszkań 1,
2 i 3-pokojowych o powierzchni od 33
do 65 metrów kwadratowych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany.
W ramach inwestycji powstaną miejsca
parkingowe, droga dojazdowa i chodnik.
Miasto Lębork przyjęło na siebie ciężar
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koordynacji wszystkich działań. Za proces
inwestycyjny odpowiada miejska spółka Lęborskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
Warunkiem przystąpienia do programu
był brak tytułu do mieszkania na terenie Lęborka. Nabór do nowego systemu
mieszkań pod wynajem do budynku przy
ul. Obrońców Wybrzeża prowadzony był
od 7 marca do 29 kwietnia 2022 roku.
Wnioski złożyło 80 osób. O przydziale
mieszkań zadecyduje na podstawie regulaminu Komisja Przydziału Mieszkań na
Wynajem. W jej skład weszło 2 radnych,
pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku
oraz 2 przedstawicieli LTBS-u.
Kryteria naboru do programu reguluje uchwała Rady Miejskiej. Wśród wnioskodawców preferowane były rodziny
z dziećmi, osoby po 60 roku życia, rodziny

z niepełnosprawnością, najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych czy osoby
rozliczające się z podatku dochodowego
w Lęborku.
Do końca 2024 roku w ramach Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego powstanie w Lęborku
100 tanich mieszkań pod wynajem (budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża, dwa
przy ul. Mieszka I bis oraz jeden przy ul.
Stryjewskiego 12).
Program budowy mieszkań na wynajem
to oferta skierowana m. in. dla młodych
małżeństw lub osób chcących założyć rodzinę. Część lokali przeznaczonych będzie również dla osób po 60 roku życia.
Osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania
będą mogły zamieszkać w nowych lokalach o umiarkowanych kosztach najmu,

Rozbudowa parkingu
przy Alei Wolności

Trwa budowa
ulicy Pułaskiego

Nowy parking
przy Alei Wolności

P

rzy Alei Wolności, tuż przy ulicy Staromiejskiej, powstały
nowe miejsca parkingowe. W miejscu niewielkiej zatoki
postojowej na 4-5 aut powstał parking na 14 pojazdów, w tym
2 dla osób z niepełnosprawnościami. Auta parkują teraz na
ukos do ulicy.
Inwestycja obejmowała wykonanie miejsc parkingowych
z kostki kamiennej, chodników z płyt betonowych oraz oznakowanie i montaż słupków uniemożliwiających pojazdom wjazd
na chodnik.
Warto zaznaczyć, że projekt przebudowy nie przewidywał
wycinki drzew. W ramach przełożenia sieci teletechnicznej
przesadzono jedynie krzewy od strony Ronda Solidarności.
Uzupełnieniem wybudowanych miejsc parkingowych są nowe
nasadzenia zieleni w postaci krzewów tawuły japońskiej, pęcherznicy kalinolistnej oraz bluszczu pospolitego i trawy.
Wykonawcą inwestycji była lokalna firma Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta z Popowa. Koszt wyniósł 195.570
złotych.

z opcją dojścia po kilkunastu latach do
własności.
Koszt budowy wielorodzinnych budynków sfinansowany zostanie z dotacji, partycypacji przyszłych mieszkańców
i preferencyjnych kredytów:
• dotacja 10% wartości inwestycji ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa,
• dotacja z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości
25% wartości inwestycji oraz kolejne 10%
wartości inwestycji do wysokości odpowiadającej wartość gruntu,
• partycypacja przyszłych lokatorów
(25% wartości lokalu),
• preferencyjny kredyt (30-35%)
z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłacany przez lokatorów w czynszu).

Budowa ulicy Pułaskiego

G

runtowa dotąd droga zmieni się nie do poznania. Roboty w tym obszarze obejmują dwa zadania inwestycyjne wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych z tego
rejonu oraz budowę ulicy Pułaskiego na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej.
Inwestycja ta rozpoczęła się kilka tygodni temu. Zakres prac
obejmuje wybudowanie ok. 900 m asfaltowej drogi z chodnikami, wyniesionymi przejściami dla pieszych, rondem, kanalizację deszczową i miejscami postojowymi. Koszt prac wyniesie
około 3,5 mln zł, z czego połowa do dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Ta ważna inwestycja drogowa ma być gotowa jeszcze w tym
roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane
„WÓJCIK” z Lęborka.

inwestycje

17

Wodociągi miejskie – nowa sieć
w rejonie Nadmorskiej
P

riorytetowym zadaniem lęborskiego MPWiK jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lęborka.
Spółka prowadzi inwestycję w rejonie ul. Nadmorskiej. Rozpoczęto kolejny etap budowy ok. 200 m sieci wodociągowej
i ok. 380 m sieci kanalizacyjnej w tej ulicy. Budowane sieci są
realizacją większego zadania - uzbrojenia terenów, na których
są wydzielane nowe nieruchomości gruntowe w tym rejonie
miasta.
Spółka przeprowadza okresowe przeglądy sieci i urządzeń
infrastruktury kanalizacji sanitarnej, kontrolę sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z poszczególnych
nieruchomości na terenie miasta Lęborka oraz w miejscowości Mosty.
Podczas letnich upałów miłe orzeźwienie przynosi mieszkańcom i turystom urządzenie zraszające, zainstalowane kilka
tygodni temu na Placu Pokoju przez MPWiK.

Urządzenie zraszające
na Placu Pokoju

Inwestycje w lęborskim ciepłownictwie
L
ęborscy ciepłownicy kontynuują prace związane z budową kotła na zrębkę
drzewną o mocy 5,1 MW. To najważniejsza z obecnie realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji.
Na Kotłownię Rejonową KR-1 dostarczono już kocioł wraz z ekonomizerem,
przenośnik podawania biomasy, elementy ruchomej podłogi, przedpalenisko,
elektrofiltr oraz instalację odprowadzania żużlu i popiołu. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem tych
urządzeń. Trwają rozmowy z Wykonawcą instalacji, aby z uwagi na stale rosnące ceny węgla, planowany początkowo
termin zakończenia prac na maj 2023 r.,
uległ znacznemu skróceniu.

W maju br. do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączony został nowy budynek
mieszkalny przy ul. Mieszka I (Bis) oraz
kolejny obiekt handlowy przy ul. Handlowej 1/13, zaś w czerwcu nowo budowany budynek usługowy przy ul. Pionierów
Trwają też prace związane z remontem i modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Konopnickiej i Al.

Nowe przyącze
przy ul. Mieszka I
Wolności. Remont sieci na odcinku ok.
60 mb wyprzedza prace ziemne związane z budową parkingu przy skrzyżowaniu
Al. Wolności i ul. Konopnickiej.
Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r.
MPEC Sp. z o.o. w Lęborku planuje rozpoczęcie prac związanych z budową
przyłącza do nowo budowanego budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Drzymały, E. Plater.

Prace przyłączeniowe
przy ul. Pionierów
Trwają rozmowy dotyczące przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wznoszonych budynków wielorodzinnych przy
ulicach: Sportowej, Olimpijczyków, Wojska Polskiego, Różyckiego i Obrońców
Wybrzeża.
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Porozumienie o współpracy w ramach Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka

21

czerwca br. władze samorządowe
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka podpisały Porozumienie
powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka.
Porozumienie podpisałi: Witold Namyślak - Burmistrz Miasta Lęborka, Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski oraz
Wicestarosta - Edmund Głombiewski,
Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa
Wieś Lęborska, Krzysztof Król - Zastępca
Burmistrza Miasta Łeby, Bożena Pruchniewska - Zastępca Wójta Gminy Łęczyce, Agnieszka Wolańska - Zastępca Wójta
Gminy Wicko. Zawarcie porozumienia jest
jednoznaczne z powołaniem Związku ZIT
Lęborka, stanowiącego zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT) to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków
Funduszy Europejskich. Porozumienie
swoim działaniem obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka, w skład którego wchodzą samorządy: Gmina Miasto
Lębork, Powiat Lęborski, Gmina Nowa

Podpisanie umowy

Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce oraz Gminy będące na prawach obserwatora: Gmina Miejska Łeba oraz Gmina Wicko.
Wspólne działania zmierzać mają do
rozwoju wzajemnych więzi partnerskich
oraz integracji terytorialnej, w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.
Najważniejsze cele Porozumienia
to efektywne wykorzystanie środków

unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także kontynuacja działań rozwojowych, rozpoczętych
w okresie programowania 2014-2020.
Na przedsięwzięcia ZIT Lęborka
otrzymał 17.215.928 EUR.

Środki z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na nowości wydawnicze
dla przedszkoli
W

2022 roku w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0” Wojewoda Pomorski
podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Gminie Miasto Lębork w łącznej kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem
na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

Wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania w wysokości po 3000 zł
dla każdej placówki otrzymały przedszkola w Lęborku:
Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2,
Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 6,
Przedszkole Nr 9, Przedszkole Nr 10.

informacje
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Wręczenie nagród w konkursie

Edukacja ekologiczna - jak prawidłowo
postępować z odpadami komunalnymi
W

związku z prowadzeniem edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, Wydział Ochrony Środowiska
wspólnie z Komitetem Terenowym Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku zorganizował konkurs plastyczny pn.
„Chcę oddychać czystym powietrzem”.
Celem konkursu było kształtowanie
postaw proekologicznych i promowanie
zachowań mających na celu czystość

powietrza, poprzez niepalenie śmieci
w piecach ogrzewających nasze domy
oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Na konkurs wpłynęło 131 prac
w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 0-III i IV-VIII szkół podstawowych.
Na wybór najlepszych prac miały
wpływ następujące kryteria: czytelność
przekazu, pomysłowość oraz staranność
wykonania pracy.

10 czerwca 2022 roku w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej w Lęborku
odbyło się ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom konkursu.
Nagrody wręczali zastępca Burmistrza Teresa Ossowska-Szara oraz prezes
KT NOT Janusz Miklaszewski. Laureaci
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Urząd Miejski w Lęborku i KT NOT Lębork, zaś ich opiekunowie - dyplomy.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w 2022 r. „Wyprawka szkolna”

W

roku szkolnym 2022/2023 pomocą w formie dofinansowania
zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego i do kształcenia zawodowego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz materiałów
edukacyjnych do kształcenia ogólnego
i do kształcenia zawodowego, o których
mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty,
zostaną objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8,
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posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.
127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe, albo orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
W roku szkolnym 2022/2023 pomoc
w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których
mowa w pkt 1 – 7, uczęszczającym w tym
roku szkolnym do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- branżowej szkoły II stopnia,
- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klas I-IV pięcioletniego technikum,
- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum
- uczniom, o których mowa w pkt 8
i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym
do szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy.

W roku 2022/2023 pomoc w formie
dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego
jest udzielana uczniom, o których mowa
w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku
szkolnym do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- branżowej szkoły II stopnia,
- klas I-IV pięcioletniego technikum,
- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Szczegółowe zasady przyznawania oraz
wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2022 określona została
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).

osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo
pełnoletniego ucznia, do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2022/2023.
Termin składania wniosków do dnia
16 września 2022 r. nie później niż do 30
września 2022 r. Szczegółowe informacje
dotyczące ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uzyskać można w szkole, do której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2022/2023.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń, a także
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

D

o 30 czerwca 2022 roku każdy mieszkaniec, właściciel budynku posiadającego zainstalowane źródło ciepła (przyłącze do sieci ciepłowniczej, kocioł c.o., kocioł gazowy, kominek,
koza, piecokuchnię itp.) był zobowiązany złożyć deklarację do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli obiektów już istniejących. W przypadku budynków nowych, w których źródło ciepła
uruchomiono po 1 lipca 2021 roku, właściciel jest zobowiązany złożyć taką deklarację w terminie 14 dni od uruchomienia
źródła ciepła.
Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich
właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.
Jeśli jednak właściciel nieruchomości nie dopełnił jeszcze
tego obowiązku i w ramach czynnego żalu złoży stosowną deklarację zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: burmistrz
miasta) „poweźmie o tym informację”, kary można uniknąć. Dlatego przypominamy o powyższym obowiązku osobom, które
jeszcze tego nie zrobiły.

Deklaracje należy składać:
1) w formie elektronicznej, wykorzystując do tego aplikację
na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy,
bez potrzeby wychodzenia z domu,
2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście
w Urzędzie Miejskim w Lęborku (dotyczy wyłącznie budynków
położonych na terenie miasta Lęborka).

informacje
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Informacja dla właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych
B

urmistrz Miasta Lęborka informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Jednocześnie wyznaczony został termin,
nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku, tj. od dnia 19.05.2022 r., na złożenie
przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej ewentualnego oświadczenia
o wyłączeniu się z systemu odbierania
odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę.
Ww. oświadczenie należy dostarczyć
do Urzędu Miejskiego w Lęborku – kancelaria ogólna lub Referat ds. Odpadów
Komunalnych Wydziału Ochrony Środowiska, pok. C 126.
Z dniem 1.01.2023 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe na terenie

Gminy Miasto Lębork obligatoryjnie
wchodzą w gminny system odbierania
odpadów komunalnych, w którym pozostają przez cały okres obowiązywania
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a ww. oświadczenia składają tylko
właściciele nieruchomości niezamieszkałej, którzy wyrażą wolę wystąpienia
z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.
W przypadku wyłączenia się z systemu
odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, w oświadczeniu o którym mowa powyżej, właściciel
nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę
wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lęborka, z którym zawarł
umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię
tej umowy pod rygorem nieskuteczności
oświadczenia.

Postanowienia ww. umowy powinny zapewniać odbiór wszystkich frakcji
odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork oraz w aktualnym rozporządzeniu w sprawie sposobu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Oświadczenie będzie dotyczyło kolejnej umowy w sprawie zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy i
nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
Obecna umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy obowiązuje do 31.12.2022 r.

Nieruchomości na sprzedaż
G

mina Miasto Lębork sukcesywnie
zbywa nieruchomości komunalne
o różnym przeznaczeniu, zgodnie z planem miejscowym. Aktualnie do sprzedaży
w przetargu nieograniczonym przewidziano:
• 2 nieruchomości niezabudowane,
położone przy ul. Polnej;
• 7 nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ul. Pułaskiego;
• 1 nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Skarżyńskiego;
• 1 nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Portowej;
• 11 nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ul. Witkacego, pod
zabudowę garażową;
• 1 nieruchomość niezabudowana położona w przy ul. Syrokomli.
Ponadto do zbycia przeznaczone są:
• 1 nieruchomość niezabudowana położona przy cmentarzu,

przeznaczona na założenie cmentarza;
• 1 nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Komuny Paryskiej,
przeznaczona do zbycia w przetargu ograniczonym.
Ogłoszenia o przetargach zawierających termin i cenę oraz pozostałe warunki nabycia nieruchomości zamieszczane
są w prasie, na stronie internetowej UM
Lębork www.lebork.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na
tablicach informacyjnych UM Lębork
(parter i I piętro).
Szczegółowe informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać pod
nr tel. (59) 8637 730, (59) 8637 748.

22

ekologia

Od 1 lipca 2022 r. w całej Polsce jednolity
system segregacji odpadów komunalnych

P

rzypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.
z 2021 r. poz. 906) oraz § 3 ust. 2 Uchwały nr XXI-332/2020
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Lębork – w dniu 30 czerwca 2022 roku upłynął
termin na dostosowanie odpowiedniej kolorystyki pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Obowiązująca kolorystyka pojemników do zbierania odpadów komunalnych:
• Pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”
dla papieru i tektury,
• Pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych ,
• Pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” dla
szkła, opakowań ze szkła
• Pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” dla
bioodpadów,

• Pojemnik koloru czarnego/szarego oznaczony napisem
„Odpady zmieszane” dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Przypominamy o zasadach selektywnej zbiórki opadów komunalnych.

Przypominamy o zasadach selektywnej
zbiórki opadów komunalnych
N

a podstawie art. 6ka ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 888 ze zm.), w przypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot
odbierający odpady komunalne przyjmuje
je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz
właściciela nieruchomości.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie w/w powiadomienia,
wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące,
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W związku ze zgłoszeniami otrzymanymi od firm wywozowych o braku segregacji odpadów, w niektórych miejscach
gromadzenia odpadów obecnie są prowadzone postępowania w sprawie określenia wysokości podwyższonej opłaty.
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