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Życzenia
świąteczne
dla Mieszkańców
s. 2

s. 2

s. 7

s. 14

Koncert świąteczny
we „Fregacie”

Klub osiedlowy BAZA
już działa

Od grudnia segregacja
śmieci obowiązkowa

Drodzy Lęborczanie
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wam życzenia radosnego przyjęcia Bożego Syna.
Życzymy, aby zbliżające się Święta
napełniły Państwa domy i serca niegasnącą radością.
Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole,
uczmy się wzajemnego zrozumienia,
dzielmy się miłością i życzliwością.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 stanie się czasem
spełnienia marzeń i nadziei.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka

Jarosław Litwin

Witold Namyślak

„Raduj się świecie” - koncert
świąteczny we „Fregacie”
L

ęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w niedzielę
22 grudnia 2019 roku na godz. 18.00 do kina „Fregata” na
koncert świąteczny pod tytułem „Raduj się świecie”.
Na scenie zaprezentują się artyści ze Szkoły Wokalu działającej w ramach LCK „Fregata” prowadzonej przez Annę
Krawczykowską. Będzie im towarzyszył zespół składający się
z lęborskich muzyków i zaproszonych gości. Na scenie zagrają: Tadeusz Formela, Sylwester Kustusz, Sławomir Dumański,
Marcin Janek i Maciej Warda. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Liczba miejsc na sali jest ograniczona.
Partnerem koncertu jest firma Farm Frites Poland SA, która
w 2019 roku świętuje 25-lecie swojej działalności w Lęborku.

zapowiedzi
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Sylwester
pod chmurką
Wszystkich, dla których zabraknie miejsca na sylwestrowych balach oraz tych, którzy będą chcieli pożegnać stary
rok w plenerze, zapraszamy w noc sylwestrową 31 grudnia
br. na Plac Pokoju w Lęborku.
Około godz. 23.15 rozpocznie się koncert zespołu „Land
of sounds”, który zagra dla mieszkańców największe sylwestrowe przeboje minionych lat. Pięć minut przed północą życzenia noworoczne mieszkańcom złoży burmistrz
miasta Lęborka, a o północy niebo w centrum miasta rozświetli kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni zsynchronizowany z muzyką.
Po pokazie lęborczanie będą mogli dalej bawić się z zespołem „Land of sounds”.

2020

XXVIII Finał WOŚP w Lęborku
- 12 stycznia 2020

L

ębork po raz kolejny włączył się w organizację XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny
Finał odbędzie się w dniu 12 stycznia
2020 r., a cały dochód z akcji przeznaczony zostanie na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Wieloletnie zaangażowanie Miasta
w organizację Finałów WOŚP oraz hojność naszych mieszkańców, pozwala
wierzyć, że również w tym roku lęborczanie chętnie zaangażują się i wesprą tę
wspaniałą akcję. Po raz kolejny, będziemy
mogli pomóc najbardziej potrzebującym,
oferując im nadzieję i wsparcie.
Koordynatorem działań XXVIII Finału WOŚP jest, podobnie jak w latach
ubiegłych, Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31
(tel. 0 59 862 72 74 w. 20 lub 30; email:
imprezy@csir.lebork.pl). CSiR zwraca się
z apelem o wsparcie w zakresie organizacji loterii fantowej.
W dzień finału WOŚP, w godz. 9.0016.00 na ulicach Lęborka będzie kwestować blisko 200 wolontariuszy.

Od godziny 11.00 w Miejskiej Hali
Sportowej w Lęborku przy ul. P. Skargi
52 rozpocznie się impreza integracyjna,
podczas której wystąpią dzieci i młodzież
z lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek kulturalnych.
Około godz. 19.30 odbędzie się losowanie fantów głównych. Ci wszyscy, którzy wcześniej nabyli los za 2 zł ( w miejscu
imprezy), będą mogli przy odrobinie
szczęścia wylosować m.in. atrakcyjny
sprzęt agd-rtv oraz wiele innych atrakcyjnych fantów.
Ok. godz. 17.30 wystąpi gwiazda wieczoru – Kabaret „Koń Polski”.
Podczas trwania występów na scenie w Miejskiej Hali Sportowej będą

prowadzone licytacje, w których oprócz
gadżetów WOŚP i innych ciekawych
przedmiotów, będzie można wylicytować
statuetkę, specjalnie na tę okazję zaprojektowaną i wykonaną przez Zakład Jubilerski „Tytan” z Lęborka. Zrobiona jest
tradycyjnie ze srebra z elementami bursztynu i nawiązuje do tegorocznej myśli
przewodniej XXVIII Finału WOŚP.
Trzy takie statuetki zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w Miejskiej
Hali Sportowej ok. godz. 18.30, a jedna
w trakcie licytacji internetowej Allegro (od
10 stycznia 2020 r.). Cena wywoławcza
statuetki wynosi 100 zł.
Ponadto w dzień finału WOŚP 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
z Mors Team Lębork
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Magda Steczkowska zaśpiewa kolędy
Lęborskie Centrum
Kultury „Fregata” zaprasza
na wyjątkowy koncert
świąteczny. We wtorek,
7 stycznia 2020 r. o godzinie
19.00, w kościele św. Jakuba
Apostoła w Lęborku, wystąpi
Magda Steczkowska.
Wstęp wolny.

A

rtystka zaśpiewa w szczytnym celu.
W trakcie koncertu zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego.
Magda Steczkowska wraz z Michałem Jurkiewiczem, multiinstrumentalistą,
wykona świąteczny program artystyczny. Podczas występu usłyszymy najpiękniejsze kolędy, pastorałki oraz piosenki
świąteczne. Nie zabraknie też utworów
autorskich, które połączą tradycyjną magię świąt ze współczesnym wykonaniem.

Partnerem głównym tego wydarzenia
jest firma Farm Frites Poland SA. Organizatorzy: LCK „Fregata”, Miasto Lębork
i Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła.

Magda Steczkowska - wokalistka, autorka
tekstów, która na swoim koncie ma 4 solowe płyty. We wrześniu 2018 r. ukazał się jej
piąty album z najpiękniejszymi piosenkami z polskich seriali zatytułowany „SeriaLove”. Przed rozpoczęciem kariery solowej
współpracowała z największymi gwiazdami
polskiej sceny muzycznej. Aktywnie działa
w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci.
Prywatnie żona Piotra Królika (perkusisty
grupy Indigo, Brathanki) oraz mama trzech
córek: Zosi, Michalinki i Antoninki. Uwielbia
podróże, muzykę klasyczną, dobre kino oraz
włoską kuchnię.

zapowiedzi
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Doceńmy najpiękniejsze dekoracje
świąteczne

P

o raz szesnasty w okresie świątecznym w Lęborku organizowany jest
Konkurs na Najbardziej Atrakcyjną Dekorację Świąteczną pod hasłem „Rozświetlmy Lębork”.
Zgłoszenia przyjmowane są od 9 do 27
grudnia 2019 roku przez Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”. Zachęcamy lęborczan do zgłaszania wyróżniających się
pomysłowością i urodą dekoracji świątecznych. Spośród zgłoszonych ofert

komisja konkursowa pod koniec grudnia
wyłoni zwycięskie obiekty w poszczególnych kategoriach.
Organizatorami konkursu są: Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, Burmistrz
Miasta Lęborka oraz Stowarzyszenie
„Piękna Ziemia Lęborska” .
Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 12.00 przyjmuje LCK „Fregata”.
Numer telefonu – 59 842 01 34 lub drogą

O tradycjach
piernikarskich
na wystawie
w Muzeum

M

uzeum w Lęborku serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy czasowej pt. „Peperkuch. Ciastko z pieprzem. Tradycje piernikarskie na Pomorzu i nie tylko”.
Wystawa opowiada o bogatych tradycjach związanych z piernikiem, obrzędowym znaczeniu tego wypieku oraz o jego wielu
zaletach, zarówno zdrowotnych, jaki leczniczych. Ekspozycja
prezentuje wiele przedmiotów związanych z piekarnictwem
oraz cukiernictwem (formy do wykrawania ciastek, wagi piekarnicze, czy ozdobne puszki do przechowywania słodkości).
Wystawę zorganizowano ze zbiorów: Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Chleba w Ustce, zbiorów własnych Muzeum
w Lęborku oraz osób prywatnych. Ekspozycję można oglądać
do 31 marca 2020 roku.

elektroniczną na adres: lckfregata@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela obiektu, dokładny adres i numer telefonu

Ferie na sportowo

W

okresie ferii zimowych, które w tym roku rozpoczynają
się już 13 stycznia, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przygotowuje dla dzieci i młodzieży cykl zawodów sportowych w ramach akcji „Ferie 2020 na sportowo”.
Będą to:
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców
Turniej Mini Siatkówki
Turniej Tenisa Ziemnego
Turniej Koszykarskie Trójki.
Szczegóły na stronie: www.csir.lebork.pl
Jednocześnie CSiR informuje, że w okresie ferii zimowych
bilety dla dzieci i młodzieży na Pływalnię Miejską „Rafa” będą
do nabycia w cenie 5 zł !
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XIV Otwarty Konkurs Literacki
„Legendy Błękitnej Krainy”
L

okalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska - Łeba” ogłosiła XIV
Otwarty Konkurs Literacki „Legendy Błękitnej Krainy”. Główny cel przedsięwzięcia
to popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej. Legenda związana powinna być
z Błękitną Krainą czyli historyczną ziemią
lęborską, obejmującą obszar obecnego
powiatu lęborskiego oraz gmin Łęczyce,
Gniewino, Choczewo lub terenem sąsiedniej gminy Potęgowo.
Nadesłane na konkurs prace zostaną
ocenione i nagrodzone w kategoriach
wiekowych: 7 - 9 lat, 10 – 12 lat, 13 - 15

lat oraz 16 l. - osoby dorosłe. Jurorzy przyznają także Grand Prix.
Prace muszą zawierać elementy historii, architektury bądź krajobrazu związane z naszym regionem. Legenda nie może
być nigdzie wcześniej publikowana.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do trzech legend. Legenda musi być
opatrzona godłem (słownym lub graficznym), umieszczonym w zaklejonej kopercie zawierającej dane o autorze (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, wiek lub rok urodzenia oraz nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

Termin nadsyłania prac upływa 7 lutego 2020 r. Prace należy nadsyłać na
adres: Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemia Lęborska - Łeba, ul. Dworcowa
8a, 84-300 Lębork lub dostarczyć osobiście do LOT-u (w budynku dworca PKP).

Lęborski szlak na obszarze
Południowego Bałtyku
M

iasto Lębork jest partnerem w projekcie „Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój infrastruktury turystyki na
obszarze Południowego Bałtyku”, współfinansowanym ze środków programu
Południowy Bałtyk. Projekt ma na celu
zbudowanie ośmiu Dróg Kulturowych
i Przyrodniczych i wdrożenie w życie pakietów kilkudniowych „Wycieczek Marzeń” po opracowanych szlakach.
Lębork w ramach projektu opracował
szlak „Wierzenia i religie na obszarze Południowego Bałtyku”. Wokół południowego obszaru Morza Bałtyckiego, od
szwedzkiego Blekinge, przez duńskie
wyspy, Meklemburgię, Pomorze Przednie, polskie Pomorze, po litewską Żmudź
znajduje się kilka tysięcy świątyń, miejsc
kultu oraz obiektów związanych z wierzeniami i religijnością. Choć dziś to obszar
głównie chrześcijański, nie brak tu miejsc
świadczących, iż zanim dotarli tu misjonarze i rycerze niosący nowinę o Jezusie,

miejscowe ludy przywiązywały dużą wagę
do kontaktów ze światem nadprzyrodzonym, a ich religijność była głęboka i żarliwa.
Koncepcja szlaku opiera się na 18 lokalizacjach (Litwa: Taurogi, Kłajpeda, Palanga, Telsze; Polska: Elbląg, Malbork,
Lębork, Koszalin, Kamień Pomorski; Niemcy: Greifswald, Rugia, Stralsund, Rostock;
Dania: Nykobing/Felster, Roskilde, Bornholm oraz Szwecja: Ystad i Karlshamn).
Wybór najciekawszych miejsc był trudny, ale łącznie na szlaku prezentowanych
jest blisko 100 świątyń, świętych gór,
sanktuariów i prehistorycznych cmentarzysk. Korzystający ze szlaku, w miarę możliwości i czasu, jakim dysponuje,
zapewne wzbogaci proponowane destynacje o inne, położone po sąsiedzku,
obiekty. Planując podróż nadbałtyckim
szlakiem religii i wierzeń warto pamiętać,
iż to nie jedyne atrakcje w tej części Europy.

Dokładny opis naszego szlaku oraz
7 pozostałych znajduje się na stronie
www.southbaltic-tourist.eu. Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania
się z naszymi propozycjami. Być może staną się one inspiracją do odkrycia nowych
miejsc lub spojrzenia na już nam znane
z innej perspektywy.

Góra Polanowska

informacje
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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).
- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa: 09:15, 16:15.
Sportowa - Plac Piastowski: 15:30, 19:30.

24.12.2019 r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem
jazdy w dzień powszedni:
linia nr 2 do godz. 15:48 (Dworzec zjazd),
linia nr 3 do godz. 15:28 (Dworzec zjazd),
linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:54 (Dworzec zjazd),
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).

31.12.2019 r. (Sylwester) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy w dzień powszedni:
linia nr 2 do godz. 15:48 (Dworzec zjazd),
linia nr 3 do godz. 15:28 (Dworzec zjazd),
linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd),
linia nr 5 do godz. 15:54 (Dworzec zjazd),
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).

25.12.2019 r. (Boże Narodzenie), 26.12.2019 r. (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 (Dworzec zjazd).
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz: 9:43.

01.01.2020r. (Nowy Rok) – autobusy nie kursują.
W dniach 23 grudnia 2019r. – 3 stycznia 2020 r., z uwagi
na przerwę świąteczną w szkołach, zawieszone zostają kursy szkolne.

Klub Osiedlowy BAZA już działa
G

mina Miasto Lębork w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych przy SOSW
w Lęborku „Otwarte Drzwi” rozpoczęła
realizację projektu pn. Ożywiony Lębork
„NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji Lębork
– Nowy Świat dla 165 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich rodzin.
W listopadzie 2019 roku na terenie Klubu Osiedlowego BAZA przy ul. Łokietka 5

Klub osiedlowy BAZA
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zostały uruchomione Punkt Wsparcia Rodzin oraz Punkt Wsparcia Seniorów.
W ramach ich działalności mieszkańcy
obszaru rewitalizacji mogą uzyskać m.in.
darmowe wsparcie specjalistów takich jak
psycholog, mediator czy też prawnik oraz
mają zapewnioną możliwość uczestnictwa
w warsztatach o szerokiej tematyce, w tym
w zajęciach integrujących pokolenia. Od
stycznia 2020 r. na terenie KO BAZA będą
również prowadzone prace resocjalizacyjno-terapeutyczne w ramach utworzonego
Ośrodka Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”.
Projekt zakłada również uruchomienie od stycznia przyszłego roku Placówki
Wsparcia Dziennego. W zaadaptowanym
na ten cel obiekcie po byłej kotłowni z niezależnym wejściem od ul. Łokietka odbywać się będą zajęcia świetlicowe oraz
zajęcia prowadzone przez streetworkerów.
Dzieci pod okiem wychowawców uzyskają
pomoc w odrabianiu lekcji oraz w rozwijaniu swoich zainteresowań.
Realizacja projektu zaplanowana jest
w okresie od 1.11.2019 r. – 31.12.2022 r.

Siedziba Klubu Osiedlowego BAZA powstała w wyniku gruntownej przebudowy budynku, który przez lata był siedzibą Zakładu Komunikacji Miejskiej.
Obiekt został całkowicie przebudowany. Powstały sala wielofunkcyjna, jadalnia i kuchnia. Dzięki zamontowaniu windy obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Nad
salą wielofunkcyjną powstał taras widokowy.
Zagospodarowany został również teren wokół „BAZY” - utwardzono nawierzchnię,
zamontowane zostało oświetlenie, w tym iluminacja budynku, powstały trawniki, posadzono drzewka, stanęły ławki i kosze na śmieci. Jest to ogólnodostępna przestrzeń publiczna, stanowiąca atrakcyjny teren umożliwiający mieszkańcom spędzanie wolnego
czasu i integrację.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 3 mln 775 tys. zł. Dofinansowanie zadania wyniosło 65 % kosztów, w tym 55 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś
10 % z budżetu państwa.
Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Odnowiony Lębork”, będącego
częścią Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat”.
Na program „Lębork Nowy Świat” składają się dwa projekty: inwestycyjno-infrastrukturalny pn. „Odnowiony Lębork” oraz obejmujący działania społeczne projekt „Ożywiony
Lębork Nowy Świat”. Łączna wartość całego Programu Rewitalizacji „Lębork Nowy Świat”
wynosi 23 mln 431 tys. zł, w tym 14 mln 49 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowalne –
3 231 431,00 zł
Razem dofinasowanie projektu 95% - 3
069 859,45 zł, w tym:

• Dofinansowanie z budżetu środków
europejskich – 2 746 716,35 zł,
• Dofinansowanie z budżetu krajowego
– 323 143,10 zł.

LĘBORSKIE INWESTYCJE

Węzeł Przesiadkowy -trwają prace
Z

Nowe rondo Wojska Polskiego Warszawska

godnie z harmonogramem przebiega
budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Pod koniec listopada na nowym
rondzie - skrzyżowaniu ul. Warszawskiej
i Wojska Polskiego wylano asfalt. W tym
rejonie prace są w fazie końcowej.
Obecnie prace koncentrują się w rejonie ulicy Dworcowej, przed budynkiem
dworca PKP i w kierunku tzw. starej wyładowni.
Powstaje tam pętla autobusowa z 9
zadaszonymi stanowiskami dla lokalnych
przewoźników wraz z parkingiem dla autobusów i, co równie ważne, parking na
124 pojazdy osobowe w niezagospodarowanej obecnie części ul. Dworcowej.
Udrożniony zostanie też przejazd w kierunku ul. Wojska Polskiego.

inwestycje

Wykonawcą najważniejszych elementów węzła za ponad 25 mln zł jest firma
STRABAG sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy, do lipca 2020 roku wybuduje
węzeł przesiadkowy wraz z parkingami oraz wykona szereg prac związanych
z budową kanalizacji deszczowej i remontem ulic przyległych do dworca PKP.
Inwestycja odmieni okolice dworca
PKP i pobliskich ulic oraz poprawi komfort pasażerów komunikacji kolejowej
i autobusowej. Zagospodarowany zostanie rozległy teren przydworcowy. Nowością będą miejsca postojowe typu kiss &
ride o ograniczonym czasie postoju 3-5
minut dla wysiadających lub wsiadających
pasażerów. Wybudowane zostaną ścieżki
rowerowe, zadaszony parking dla rowerów oraz postój taxi.

Duża część prac została już wykonana,
jak chociażby ulica Sienkiewicza i część
Dworcowej z parkingami, ul. Bohaterów
Monte Cassino od Dworcowej do hotelu,
ul. Grunwaldzka czy Warszawska, która
jest na ukończeniu. Ważnym elementem
węzła przesiadkowego była budowa tunelu pod torami, który połączył dworzec
PKP z ulicą Żeromskiego, przy której powstały także liczne miejsca parkingowe.
Zmiany objęły także Park im. Marii i Lecha
Kaczyńskich. Stawek przebudowany został na przepływowy zbiornik retencyjny.
W ramach budowy węzła przesiadkowego część skrzyżowań zastąpiły bezpieczne ronda. Także ulica Dworcowa
zostanie połączona z ulicą Wojska Polskiego skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Takie rozwiązanie zmniejszy ruch

9

na ulicach Warszawskiej i Boh. Monte
Cassino, a dworzec PKP uzyska alternatywne połączenie. Zakład Komunikacji
Miejskiej pozyskał w ramach projektu 5
nowoczesnych autobusów marki Solaris.
Na całym obszarze Węzła Przesiadkowego zamontowanych będzie łącznie 130
nowoczesnych lamp ledowych.
Wartość realizowanego przez miasto
projektu to aż 39,1 mln zł. Dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, włącznie z dodatkowymi środkami, wyniesie
ponad 24,7 mln zł.

Modernizacja ulicy Weterynaryjnej

D

o końca roku wszystko ma być gotowe. Kończy się przebudowa ulicy
Weterynaryjnej. Miasto na modernizację ostatniego odcinka tej drogi uzyskało prawie pół miliona dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych 2019. Projekt
przebudowy ulicy obejmuje ostatni
odcinek od mostu na rzece Łebie do

ulicy Pionierów. Wąska droga bez pobocza i chodnika utrudniała sprawną
komunikację. 200-metrowy odcinek
ulicy został poszerzony, wybudowano
chodnik i przedłużono ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji wybudowana została także kanalizacja deszczowa,
a bezpieczeństwo zapewni wyniesione

skrzyżowanie i przejście dla pieszych.
Koszt zadania pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Weterynaryjnej w Lęborku
wraz z instalacjami technicznymi” wyniósł 1 mln 449 tys. zł, w tym 464 tys.
zł dotacji.
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Przy kinie „Fregata”
powstał „Zakątek Kultury”

T

o miejsce zyskało klimat! Po wielu
miesiącach zakończyły się prace przy
kinie „Fregata”. Gruntownie wyremontowany został 100-metrowy odcinek ulicy
od skrzyżowania z ul. Jana Styki w górę.
Stary chodnik i wysłużoną asfaltową nawierzchnię zastąpiły szlachetne materiały
m.in. czarna i czerwona kostka granitowa
oraz stylowe lampy i ławki. W ramach inwestycji postawiono 10 ozdobnych lamp
ulicznych, ławki, stojaki na rowery i donice (24 małych i 10 dużych) w których zasadzone zostaną trawy pampasowe.
Na zrewitalizowanej ulicy pojawiła się
zieleń, posadzone zostały drzewka -wiśnia pospolita i piłkowana. Wygospodarowano nowe miejsca parkingowe, w tym
dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano też nowe wejście – wjazd do kina,
przystosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych i dziecięcych wózków.
Przed wejściem do kina pojawiły się ławki.
Wprowadzono nową organizację ruchu
poprzez ustanowienie „strefy zamieszkania” i ruchu jednokierunkowego od strony

ulicy Przyzamcze w kierunku Gdańskiej
przed kinem. Wcześniej udrożniono przejazd ulicą Przyzamcze w kierunku Gdańskiej, położono kanalizację deszczową
i wybudowano miejsca postojowe, także
dla autokarów.
Ale to nie koniec. Na wolnym terenie za budynkiem wybudowano tarasy

z kompozytowych desek i zaaranżowano
miejsce na artystyczne działania. Nowe
miejsce pozwoli na organizację plenerowych wydarzeń artystycznych, teatralnych, zajęć warsztatowych, tanecznych
i innych. Asfaltową nawierzchnię zdobią
kolorowe koła, ożywczy element kulturalnego zakątka. Na zapleczu kina pojawiła

inwestycje
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się też zieleń, zasadzono 13 drzew, postawiono 4 lampy ledowe, elementy małej
architektury oraz monitoring (4 kamery).
Inwestycję zrealizowano w ramach programu rewitalizacji „Lębork Nowy Świat”.
Podejmowane działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” mają charakter
inwestycyjny, jak i społeczny. Wartość
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
obszaru „Lębork Nowy Świat” to 23 mln
431 tys. zł w tym 14 mln 49 tys. zł dofinansowania unijnego.

Parkingowe inwestycje

Gotowy parking
przy ulicy Wojska Polskiego

D

ruga połowa mijającego roku obfi- i Marusarzówny 7. W ramach wartej 69
towała w wiele parkingowych in- tys. zł inwestycji wykonano 150 m2 drowestycji.
gi dojazdowej i utwardzono płytami typu
54 nowe miejsca postojowe wybudo- YOMB miejsca postojowe (pow. 302 m2).
wano na osiedlu przy ulicy Wojska Pol- Na dwukrotnie powiększonym parkinskiego. Przeznaczono na ten cel prawie gu może teraz zaparkować 26 pojazdów.
1000 m2 miejskiego i spółdzielczego
Łatwiej znaleźć także miejsce parkinterenu. W ramach inwestycji powstała gowe w ścisłym centrum miasta. Upo68-metrowa droga dojazdowa z płyt typu rządkowano miejsca parkingowe na
YOMB, chodnik i miejsca postojowe z za- tyłach ulicy Staromiejskiej (Przymurnej).
gęszczonego kruszywa.
Plac, na którym parkowały pojazdy wyOd kilku tygodni mieszkańcy Osie- równano i utwardzono zagęszczonym
dla Sportowa mogą korzystać ze zmo- kruszywem. Wokół placu położono kradernizowanego i powiększonego wężniki, likwidując tym samym metaloparkingu pomiędzy budynkami Teligi 18 we bariery.

Ważną parkingową inwestycją było wybudowanie utwardzonych zatok parkingowych wzdłuż ogrodzenia Przedszkola
nr 9 przy ulicy Mireckiego/Jagiellońskiej
i dalej, w kierunku ul. Mireckiego. We
wrześniu br. do użytku oddano parking
na 50 pojazdów wybudowany na terenie
miejskim i spółdzielczym, obok przedszkola. Z nowych zatok parkingowych
korzystać będą mieszkańcy okolicznych
budynków, pracownicy przedszkola i rodzice przedszkolaków.

12

inwestycje

Mini Park” nad rzeką Łebą
”zmienił oblicze

„M

ini Park” nad rzeką Łebą przy ul.
Konopnickiej i Al. Wolności zmienił swoje oblicze, a wiosną powinien się
stać jednym z ulubionych miejsc do spotkań i wypoczynku.
W parku wytyczono nowe alejki, postawiono ławki, kosze na śmieci, a przede
wszystkim zasadzono mnóstwo drzew,
krzewów, bylin i trawę. Całość uzupełniają zawieszone na drzewach budki dla
ptaków i owadów. Charakterystycznym
elementem „Mini Parku” jest labirynt
z krzewów dla dzieci.
Inwestycja zrealizowana została w ramach dużego projektu „Więcej drzew
i krzewów – zielony Lębork”. Miasto na
realizację tego projektu, wartego 4 mln
136 tys. zł, pozyskało dofinansowanie
3 mln 516 tys. zł (85% wartości projektu). Celem zielonego projektu była modernizacja i stworzenie nowych miejsc
zielonych w mieście. „Zieloną rewolucją” objętych został obszar aż 55,8 tys.
m kwadr. w 11 rejonach miasta. Zasadzono łącznie 706 drzew, 37.113 krzewów,
krzewinek i bylin, a trawą obsiano 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. Zamontowano także 213
budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy
oraz 99 budek dla owadów.

stawach w Parku Chrobrego i „Morskie
Oko” przy ul. Lipowej/Gierymskiego
czy na Osiedlu Czołgistów i Sportowa.
Wszystkie prace w ramach projektu wykonuje firma „Ogród Twoich Marzeń
Efekty prac ogrodniczych dobrze wi- –Teresa Szpilewicz” z Kębłowa Nowodać w Parku im. M. Michalskiego, przy wiejskiego.

inwestycje
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Inwestycje MPWiK
M

iejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakońInwestycja jest kolejnym punktem planu modernizacji części
czyło wymianę starego kolektora kanalizacji sanitarnej z energetycznej Przepompowni.
rur betonowych na nowy kolektor z rur kamionkowych na odSpółka MPWiK zakupiła moduł GIS do używanego przez nią
cinku 80 m w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. System Informacji
ul. Wojska Polskiego z Warszawską. Prace prowadzono w ra- Geograficznej (Geographic Information System, GIS) jest zormach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.
ganizowaną bazą danych, na bieżąco aktualizowaną i uzupełnianą nowymi informacjami o sieciach i obiektach należących
do podziemnej i naziemnej infrastruktury przedsiębiorstwa.
Zakupione oprogramowanie służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji danych geograficznych oraz
umożliwia wykorzystanie wielu analiz, tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania. Nowy program poprawi jakość
świadczonych usług.

Remont kanalizacji sanitarnej
podczas budowy ronda

Trwają prace przy budowie nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej. Prace realizowane są metodą
przewiertów, a wykopy wykonywane są dla budowy węzłów
wodociągowych oraz łączeń rur. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych znacznie usprawnia prace, pozwala m.in.
uniknąć ograniczania ruchu pojazdów podczas przekraczania
szlaków komunikacyjnych, redukuje do minimum ingerencję w
środowisko naturalne i architekturę.
W ramach robót inwestycyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków zamontowano nowe mieszadło w komorze beztlenowej.
Urządzenie to zastąpiło wyeksploatowane 15 letnie mieszadło.
Zakończono też prace związane z remontem reaktora biologicznego. Roboty obejmowały czyszczenie reaktora z zalegających osadów, wymianę niesprawnych rusztów i membran
w systemie napowietrzania ścieków oraz czyszczenie układu
natleniania kwasem mrówkowym. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników MPWiK.
Zakończono wymianę i rozbudowę tras kablowych w budynku Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK. Istniejący system
prowadzenia kabli zasilających i sterujących nie nadawał się do
rozbudowy z uwagi na postępującą korozję.

Nowe mieszadło w komorze
beztlenowej w oczyszczalni ścieków
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Lęborscy ciepłownicy przebudowują
i unowocześniają sieć

M

iejskie Przedsiębiorstwo Energety„Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniki Cieplnej zakończyło przebudowę
czej na lata 2017-2021”, dofinansowanego
osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1
ze środków Regionalnego Programu OpeMaja i Armii Krajowej. Wymieniono 312
racyjnego Województwa Pomorskiego.
mb sieci kanałowej na preizolowaną oraz
Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłązlikwidowano węzeł grupowy, montując 7
czony został również budynek, w którym
indywidualnych węzłów cieplnych w bumieści się Klub Osiedlowy „BAZA” przy
dynkach Armii Krajowej 56, 57, 58, 58A
ul. Łokietka 5.
oraz przy 1-go Maja 7, 8, 9. Mieszkańcy
MPEC wykonało także przyłącze wysoosiedla korzystają z miejskiego ciepła na
koparametrowe do nowo powstałych bupotrzeby centralnego ogrzewania, z możdynków w zabudowie szeregowej przy ul.
liwością podłączenia także ciepłej wody
Kusocińskiego. Łączna długość powstaużytkowej. Koszt zrealizowanego zadania
łego odcinka to 124 mb. Wkrótce monwyniósł ok. 619 tys. netto.
towany będzie również węzeł cieplny na
W październiku zakończono także mopotrzeby ciepłej wody użytkowej i cendernizację głównej magistrali ciepłowtralnego ogrzewania.
niczej (218 mb) w rejonie ul. Legionów
W Kotłowni Rejonowej KR-1 rozpoczęPolskich. Wysokoparametrowa sieć kato remont systemu automatyki oraz sysnałowa została zastąpiona siecią preizotemu nadrzędnego. Koszty tego remontu
Oba zadania zaplanowane były i zo- wyniosą ok. 183 tys. zł netto.
lowaną. Koszt realizacji zadania wyniósł
stały zrealizowane w ramach projektu pn.
664.131 zł netto.

Rozbudowa kompostowni w Czarnówku
Z

aawansowane są prace przy rozbudowie kompostowni na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta
Błękitna Kraina” w Czarnówku.
Zadanie przewiduje budowę bioreaktorów z instalacją do oczyszczania powietrza procesowego, biofiltru i systemu
wentylacji, budowę placu dojrzewania

kompostu i stabilizatu oraz zakup rozdrabniacza. Inwestycja ma przynieść redukcję
składowanych odpadów, zwiększyć poziom recyklingu i doprowadzić do poprawy jakości powietrza.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj.

Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość
projektu wynosi blisko 9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości ponad 6,1 mln zł.

Od grudnia segregacja odpadów
obowiązkowa
W

związku ze zmianą przepisów każOdpady komunalne zbieramy do nada nieruchomość musi być obec- stępujących pojemników:
nie miejscem selektywnego zbierania
• pojemnik (lub worek) żółty – twoodpadów komunalnych. Nie będzie już rzywa sztuczne, metale i opakowania wiemożliwości wyboru – segreguję lub nie. lomateriałowe,
W Lęborku obowiązuje system 5-pojem• pojemnik (lub worek) niebieski –
nikowy.
czysty papier, karton, makulatura,

• pojemnik (lub worek) zielony – opakowania ze szkła (butelki słoiki),
• pojemnik (lub worek) brązowy – odpady biodegradowalne (skoszona trawa,
liście, resztki kuchenne, obierki itp.)
• pojemnik czarny lub szary – odpady tzw. resztkowe, tj. niesegregowane
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(zmieszane) odpady komunalne, czyli
wszystko to, czego nie damy rady umieścić w wyżej opisanych pojemnikach
(workach).
Stawka opłaty została zwiększona do
18 zł za osobę (przy założeniu, że osoba
ta segreguje odpady).
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
zostanie wobec niego wszczęte postępowanie w sprawie określenia w drodze decyzji wysokości opłaty z zastosowaniem
stawki podwyższonej, tj. 36 zł miesięcznie
od mieszkańca.

Kontrolne badanie popiołów
paleniskowych
R

ozpoczął się nowy, jesienno-zimowy
sezon grzewczy i powróciły dobrze
znane problemy z zanieczyszczeniem
powietrza, spowodowane przez spalanie w niektórych przydomowych piecach
niewłaściwych substancji, takich jak plastik, płyty meblowe, węgiel nieodpowiedniej jakości i inne odpady.
W ubiegłym sezonie 2018/2019 przeprowadzono 12 kontroli, a do końca października br. wpłynęło jeszcze 5 zgłoszeń
od zaniepokojonych mieszkańców Lęborka. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
przeprowadzają wizualną kontrolę spalanych substancji i pozostałości znajdujących się w popiołach paleniskowych.
Zdarza się, że wyniki są kwestionowane
przez kontrolowane osoby i uznawane za
nieprawdziwe.
Z początkiem stycznia 2020 r. miasto
rozpocznie współpracę z Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o.
z Rudy Śląskiej. Firma ta będzie badała
próbki pobranych popiołów paleniskowych. Pierwszym etapem współpracy będzie szkolenie dla pracowników Wydziału
Ochrony Środowiska i funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w zakresie pobierania reprezentatywnych prób popiołów

paleniskowych, ich pakowania, zakładania plomb na pobrane próbki i wysyłania
do autoryzowanego laboratorium.
Weryfikacja podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych w przypadku sytuacji spornych, w oparciu

o przebadane laboratoryjnie próby, stanowić będzie jednoznaczny dowód potwierdzający lub wykluczający spalanie
substancji niedozwolonych, a tym samym
zapobiegnie sporom w tym zakresie.

16

kultura

Ośrodek „OSTOJA” ratuje dzikie zwierzęta
Chore, osłabione bądź porzucone
przez rodziców dzikie zwierzęta mieszkańcy Lęborka będą mogli dostarczać
swoim transportem do Ośrodka. Dzięki
zawartej na 2020 rok umowie na leczenie
dzikich zwierząt pomiędzy Burmistrzem
Miasta Lęborka a Pomorskim Ośrodkiem
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „OSTOJA”,
zwierzęta otrzymają niezbędną opiekę
i po okresie rehabilitacji zostaną wypuszczone na wolność.

O

d nowego roku mieszkańcy miasta będą mogli dostarczać do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt „Ostoja” w Pomieczynie (w pobliżu Kartuz), pojawiające się na ich

Kontakt z Ośrodkiem: Pomorski
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Ostoja, ul. Słupia 30C, 83-305 Pomieposesjach lub na terenach miejskich dzi- czyno, tel. 606-907-740.
ko żyjące zwierzęta wymagające pomocy. Ośrodek „OSTOJA” przyjmuje i leczy
wszystkie dzikie zwierzęta wymagające
opieki - zarówno ptaki, jak i drobne ssaki.

BIBLIOTEKA
ZAPRASZA
L

GIER. Spotkania będą odbywały się również w Fili Nr 1 przy ul. Kościuszki. Program już wkrótce na stronie biblioteki, na
zajęcia obowiązują zapisy.
W nowym roku z nowymi pomysłami
ruszają SPOTKANIA Z PASJĄ DLA SENIORÓW. W każdą środę o godz. 11.00
można spotkać się przy kawie, porozmawiać na różne tematy, spędzić czas
w miłym towarzystwie. Na zajęcia można
przyjść bez konieczności zapisywania się.
FERIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
23 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się
upłyną przy rozwijaniu różnych pasji, drugi wieczór z cyklu SPOTKANIA Z HIod eksperymentów po twórczą makra- STORIĄ. O tajemnicach rodu Radziwiłłów
mę. Jednym z elementów zajęć będą opowiedzą Wiesław Budkowski i Maurygry planszowe zakończone TURNIEJEM cy Frąckowiak. Wstęp wolny.

ęborska biblioteka dysponuje ponad
stutysięcznym zbiorem książek, czasopism, filmów, gier planszowych. Od
stycznia będzie także można skorzystać
z prawie 40 tysięcy tytułów E-BOOKÓW.
Będą wśród nich najgorętsze nowości,
największe bestsellery, kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe i romanse,
biografie i reportaże. Wystarczy przyjść
do biblioteki po kod aktywacyjny.

SZEPTEM - W POEZJI
I PROZIE

S

lam poetycki, rywalizacja, poezja, proza, nagrody. Tak zapowiada się kolejna
edycja KONKURSU SZEPTEM wzbogacona teraz o kategorię prozy.

Teksty nie tylko o miłości, ale o tym,
co w duszy gra, należy nadsyłać do 30
stycznia 2020 r.
Jak co roku rozstrzygnięcie nastąpi
14 lutego, w walentynki, co jest doskonałą okazją do spędzenia wieczoru w wyjątkowy sposób.

kultura
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dostają specjalnie dla nich przygotowaną
broszurę informacyjną, która przypomina
o nieocenionej roli czytania w rozwoju
ich dziecka.
Projekt spotkał się w naszym mieście
z dużym odzewem. Od lipca br. już 400
dzieci odebrało swoje „wyprawki czytelnicze”, z czego ponad 160 maluchów to
dzieci, które przyszły do biblioteki po raz
pierwszy.

Start z książką
B

iblioteka Miejska w Lęborku jest na
półmetku dwóch ogólnopolskich
kampanii społecznych promujących czytanie wśród dzieci.
Akcje „Z książką na start” i „Mała książka - wielki człowiek”, realizowane przy
współpracy z Instytutem Książki i Fundacją Metropolia Dzieciom, zachęcają

najmłodszych mieszkańców Lęborka do
korzystania z bogatych zbiorów lęborskiej książnicy.
Na dobry początek dzieci otrzymują piękne książeczki, dostosowane pod
względem formy i treści do swoich potrzeb oraz kartę Małego Czytelnika i Paszport Biblioteczny. Rodzice natomiast

W nieformalnej rywalizacji najaktywniejszych uczestników akcji, jako pierwsza
tytuł „Młodego Czytelnika” otrzymała
3-letnia Julia Dybowska, a siostry Matylda i Melania Depta zdobyły dyplomy
Super Czytelników.
Do udziału w projekcie można będzie
włączyć się także w przyszłym roku. Na
dzieci czekają piękne książki, na rodziców mądre poradniki i wspólna podróż
w świecie literatury. Więcej na stronie
www biblioteki.

Projekt POCZTÓWKA
Ś

wiąteczne kartki projektowały dzieci Laureaci w kategorii dzieci z klas I – III:
uczestniczące w konkursie Miejskiej
• Maja Tutakowska ze Szkoły PodstaBiblioteki Publicznej. Napłynęło ponad
wowej nr 1
300 prac, najciekawsze z nich zostały wy- • Julian Klawikowski z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku SP nr 5
drukowane, a pozostałe zdobią bibliotekę.
Można też obejrzeć niezwykły ścienny
• Agata Urbańska z Młodzieżowego
Domu Kultury w Lęborku (SP nr 7)
kalendarz adwentowy, a prace dostępne
są na FB biblioteki. Kto chce ofiarować
• Mateusz Dąbrowski z Młodzieżoosobie bliskiej nietuzinkową kartkę, może
wego Domu Kultury w Lęborku (SP
nabyć nagrodzone pocztówki za symbonr 8)
liczną 1 zł w Czytelni Naukowej.

Wyróżnienia:
• Antoni Torbicki ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
• Asia Pawelczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
• Oliwia Onasz ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
• Martyna Bradtke ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
• Michalina Firkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku

•
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• Iga Pujsza ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Lęborku
Laureaci w kategorii dzieci przedszkolnych:
• Natalia Wiśniewska z Niepublicznego Przedszkola w Popowie
• Maja Główczewska z Przedszkola
Nr 5 w Lęborku
Wyróżnienia:
• Kalina Roszkowska z Przedszkola
Nr 6 w Lęborku
• Hubert Zieliński z Niepublicznego
Przedszkola Baśniowego
• Jakub Jasiński z Prywatnego Przedszkola Językowo-Terapeutycznego
„Tęczowa Kraina”
• Feliks Raszeja z Punktu Przedszkolnego „Szczęśliwa przystań”
• Filip Rymanowski z Przedszkola
Nr 2 w Lęborku
• Antoni Went z Przedszkola Nr 6 w
Lęborku
• Weronika Formela z Przedszkola
Nr 5 w Lęborku
• Zosia Mazurkiewicz z Przedszkola
Gminnego w Charbrowie

Podczas ogłoszenia wyników konkursu na pocztówkę świąteczną,
jego laureaci włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Świąteczny Anioł”,
pisząc świąteczne życzenia adresowane do chorych dzieci spędzających święta w lęborskim szpitalu.

Skarb dirhemów trafi
do Muzeum w Lęborku

M

uzeum w Lęborku wzbogaciło się
o kolejny unikatowy skarb. W okolicach Strzelinka zgłoszono odkrycie kilku
srebrnych monet. W wyniku podjętych
wspólnych działań Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku, Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno - Historycznego
„Gryf” oraz lęborskiego muzeum odkryto
skarb złożony z ok. 200 całych srebrnych
i posrebrzanych dirhemów (z VII-X w.n.e.),
nieco starszych drachm dynastii Sasanidów (IV-VI w. n.e) oraz licznych (ok. 500)
fragmentów (siekańców). Monety ukryte
były w ręcznie lepionym naczyniu (misie),
które zostało uszkodzone przez korzeń
drzewa i zabytki się z niego wysypywały.
Obecnie trwa inwentaryzacja i zabezpieczanie konserwatorskie materiałów. To
kolejne cenne znalezisko, które wzbogaci naszą wiedzę o wczesnośredniowiecznym dalekosiężnym handlu.

informacje
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Więcej zwiedzających muzeum
dzięki Mus.Net

M

uzeum w Lęborku przystąpiło do
projektu europejskiego MUS.NET
w programie Kreatywna Europa, którego
liderem jest Prowincja Padova, a partnerami Butterfly Arc s.r.l. (Włochy), Muzeum
w Lęborku (Polska), Ris Raziskovalno Izobrazevalno Sredisce Dvorec Rakican (Słowenia) i Fundación Santa María la Real del
patrimonio histórico (Hiszpania).
Głównym założeniem projektu jest
wzrost liczby odwiedzających Muzeum,

przy zastosowaniu innowacji technologicznych. MUS.NET przewiduje stworzenie m. in. filmu reklamującego zbiory
Muzeum w Lęborku oraz działalność pozostałych partnerów projektu, jak również
uruchomienie aplikacji umożliwiającej dostęp do wiedzy o najciekawszych zabytkach prezentowanych na muzealnych
ekspozycjach.
Wykorzystując nowe zastosowania technologiczne partnerzy projektu

będą popularyzować własną tożsamość
kulturową, wzbudzać zainteresowanie
dziedzictwem kulturowym oraz historią
regionu.
Ogólna kwota dla projektu: 325 299
euro. Działania projektowe przewidziane są na lata 2019-2022.

Prace planistyczne i zmiany
w planach zagospodarowania

K

ończący się rok obfitował w wiele
przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego lub ich
zmian na terenie miasta Lęborka.

Pomorskiego z dnia 9 października 2019r.
i weszła w życie, podobnie jak zmiana
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy
ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, KuW 2019 r. Rada Miejska w Lęborku socińskiego w Lęborku.
uchwaliła m.in. tak istotne dokumenty jak
W życie weszły także mniejsze opracomiejscowy plan zagospodarowania prze- wania planów miejscowych, ważne jedstrzennego dla obszaru w rejonie Parku nak ze względu na możliwość lokalizacji
Chrobrego i terenów rekreacyjnosporto- nowych zespołów zabudowy mieszkawych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku. niowej. Opracowania te dotyczą zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
Uchwała została opublikowana przestrzennego dla obszaru w rejonie
w Dzienniku Urzędowym Województwa ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku,

w zakresie obejmującym część terenu
elementarnego oznaczonego jako 01.09.
MN oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
„Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie
obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone
14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny
oznaczony 4.UO.01.
W trakcie wyłożenia do publicznego
wglądu jest projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo,

obejmujący istniejące i potencjalne tereW trakcie uzgodnień i opiniowania jest
ny rozwoju funkcji produkcyjnych i usłu- projekt zmiany miejscowego planu zagogowych.
spodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej.
Zakończył się również etap wyłożenia
do publicznego wglądu projektu miejKontynuowane są zmiany planów miejscowego planu zagospodarowania prze- scowych w rejonie ulic: Komuny Paryskiej,
strzennego dla obszaru w kwartale ulic: Pionierów oraz w rejonie ulic: Poznańskiej,
Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego Kossaka, Al. Wolności, rz. Łeby i linii koi linii kolejowej Gdynia – Słupsk w Lę- lejowej Lębork – Łeba.
borku.
W wyniku rozpatrzonych uwag, złożoObecnie Miasto przystępuje do opranych w trakcie procedury wyłożenia do cowania nowych planów lub zmian
publicznego wglądu, projektanci wpro- obowiązujących zgodnie z podjętymi
wadzili stosowne korekty do przedmio- uchwałami Rady Miejskiej w sprawie
towego projektu planu. Kolejnym etapem przystąpienia do ich wykonania. Dotybędzie uchwalenie dokumentu przez czy to m.in.:
Radę Miejską.
- projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru w rejonie ulic Polnej, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku w zakresie
obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 03.04.PE, 03.05.MW;
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego
w Lęborku w zakresie obejmującym część
terenu elementarnego 11.11.MW stanowiącego wydzielenie wewnętrzne 1.1.ZP
oraz teren elementarny 11.13.UG;
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku.

„Pół na pół” - spektakl teatralny
we „Fregacie”
L

ęborskie Centrum Kultury „Fregata”
zaprasza 8 marca 2020 o godz. 18.00
na spektakl „Pół na pół” - komedię kryminalną w reżyserii Wojciecha Malajkata.
W niedzielę. Bilety w cenie 65 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz za pośrednictwem strony
www.lck-fregata.pl. Obsada spektaklu
to dwóch wybitnych polskich aktorów:
Piotr Polk i Piotr Szwedes.
Jak napisał jeden z hiszpańskich krytyków teatralnych, jest to „dramat przebrany za komedię”. Prawie farsowa forma
wypełniona jest problemami naprawdę
dużego kalibru. Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście
nakreślone postacie. Piętrowe kłamstwa,
zwroty akcji i mnóstwo bardzo czarnego humoru.

Czas trwania: 100 minut, 1 przerwa

Reżyseria: Wojciech Malajkat
Przekład: Rubi Birden
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes
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