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Książka
na trudne czasy

Przegląd Kaszubskich
Kolęd i Pastorałek - w sieci

Wsparcie
w czasach pandemii

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom życzymy,
aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość, nadzieję i miłość.
Życzymy Państwu, aby przełamany z najbliższymi opłatek wigilijny
był potwierdzeniem uczucia miłości, pokoju, życzliwości i zrozumienia bliźniego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie czasem spełnienia
naszych wielkich nadziei i marzeń o lepszym jutrze.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Burmistrz Miasta Lęborka

Jarosław Litwin

Witold Namyślak

Drodzy Mieszkańcy
Ś

wiąteczny Biuletyn jest nieco inny niż rok temu, podobnie
jak wszystko było inne w tym, mijającym już, 2020 roku.
Pandemia zmieniła nasze życie, zwyczaje, plany i możliwości.
Już wiosną i latem, w trosce o zdrowie, niepewni kolejnych tygodni, musieliśmy zrezygnować z wielu wydarzeń. Nie odbyły
się Lęborskie Dni Jakubowe, święta państwowe i patriotyczne
również obchodziliśmy w reżimie sanitarnym. Instytucje kultury okresowo były i są zamykane albo dostępne w ograniczonym zakresie.
Jesień doświadczyła nas jeszcze mocniej. Niewielu z nas nie
ma w otoczeniu kogoś kto nie zachorował na covid. Cały czas
powinniśmy stosować się do zaleceń lekarzy i epidemiologów

– przestrzegać zasad dystansu społecznego, nosić maseczki,
myć i dezynfekować ręce.
Dziękuję wszystkim służbom, medykom, instytucjom za zaangażowanie i dobrą pracę w tych trudnych czasach.
Liczę, że zbliżający się Nowy Rok przyniesie nam powiew
optymizmu i nadzieję na lepszy czas.

Witold Namyślak
Burmistrz Lęborka
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Książka na trudne czasy

W

szyscy mierzymy się z wyzwaniami, które przyniósł nam 2020
rok. Aby wesprzeć lęborczan, Biblioteka
Miejska w Lęborku przypomina o usłudze

dostarczania zbiorów bibliotecznych bezpośrednio do domu. A jest w czym wybierać:
- prawie 100 tys. tytułów książek
- 60 tys. ebooków
- filmy fabularne i dokumentalne
- bajki dla dzieci
- komiksy i mangi
- audiobooki
- gry planszowe
- czasopisma
Zbiory biblioteczne dostarczane są
mieszkańcom Lęborka - starszym, chorym,
niepełnosprawnym, na kwarantannie.

Wystarczy zadzwonić lub wysłać e-maila
z tytułami lub tematyką oczekiwanych publikacji - wówczas bibliotekarze sami wybiorą konkretne tytuły. Tel: 59 8622307,
e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl
Dostarczeniem książek i innych zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki w poniedziałki i wtorki w godzinach
przedpołudniowych.

Ebooki i czytniki do wypożyczenia!

B

iblioteka i czytanie nieodłącznie kojarzą się z szelestem przewracanych kartek, tuszem drukarskim i czarną
czcionką. Tymczasem w ostatniej dekadzie lęborska biblioteka wypożycza także
książki elektroniczne - ebooki. Czytać je
można na smartfonie, komputerze, tablecie i, najwygodniej, na czytniku.
Obecnie Biblioteka Miejska w Lęborku
oferuje do wypożyczenia czytniki ebook’ów. Trafiły one do biblioteki za sprawą
Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach dotacji na rozwijanie zainteresowań

i pasji lęborczan jako alternatywy dla uzależnień.
Czytniki i tablety mogą wypożyczać
czytelnicy biblioteki na 30 dni. A naprawdę warto, dają one komfort czytania,
a przy tym pozwalają na kontakt z książką bez wychodzenia z domu. Wystarczy
zadzwonić do biblioteki po kod aktywacyjny, który umożliwi logowanie się na
portal Legimi i zapewni dostęp do prawie
60 tysięcy tytułów.
Są wśród nich najgorętsze nowości,
największe bestsellery, kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe i romanse,
biografie, reportaże i wiele innych.

Ebooki rozładowują kolejki oczekujących na szczególnie poszukiwane tytuły.
A co ciekawe, równocześnie jedną książkę będzie mogło czytać 500 czytelników.
Zapraszamy do biblioteki!

PROJEKT: ubieramy DRZEWO
biblioteki. Zbliża się zima – naszemu drzewu „będzie ciepło”, a kolorowy strój ożywi przestrzeń.
Liczymy szczególnie na seniorów
i wszystkie osoby, które potrafią dziergać. Jeśli jednak ktoś nie potrafi, może jest
to właśnie ten moment, aby się nauczyć.

M

iejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza lęborczan do
wspólnego działania. W czasie, kiedy najbezpieczniej jest przebywać we własnych
czterech kątach, proponujemy sięgnięcie po szydełko lub druty i wydzierganie
elementów płaszcza, w który ubierzemy
sosnę znajdującą się tuż przy wejściu do

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział
w akcji:
- wykonać przynajmniej jeden element na szydełku lub drutach; polecamy
szczególnie „kwadracik babuni”, wielkość
dowolna. Można również wydziergać
ozdoby w innym kształcie.
- gotowe elementy (ilość nieograniczona) należy do 11 stycznia 2021 r.

przynieść do biblioteki lub wrzucić do
trezora znajdującego się przy wejściu. Do
prac można dołączyć swoje dane osobowe i numer telefonu, jeżeli chcesz, aby
informacja o Twoim udziale pojawiła się
w mediach biblioteki.
- jeżeli ktoś nie ma czasu lub umiejętności, a posiada niepotrzebną włóczkę
może ją dostarczyć do biblioteki (także
do trezora), a my przekażemy ją osobom,
które będą chciały wydziergać elementy.
- chętnym osobom zapewnimy również włóczkę i/lub nauczymy szydełkować.
Kontakt:
T: 59 86 22 307;
E: mbp@biblioteka.lebork.pl
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Lęborski ART–ZIN
ART - ZIN

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłasza nabór
tekstów, grafik, fotografii do kolejnego numeru pisma
artystycznego, którego celem jest prezentacja wszelkich
dających się przenieść na papier przejawów twórczości
lęborczan i mieszkańców naszego powiatu.
Tematem wiodącym czwartego numeru
będą ZMIANY, a było ich w mijającym
roku sporo. Po inspiracje można zajrzeć
na Instagram biblioteki w Lęborku poświęcony poprzednim numerom: @zeit_
zin.

Do 10 stycznia 2021 r. należy nadsyłać:
• teksty poetyckie, maksymalnie 5
wierszy,
• prozę - opowiadania, eseje, fanfiki, felietony i co Wam przyjdzie do
głowy – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu lub podzielone
na części,

• komiksy,
• grafiki, rysunki (jeśli tworzone analogowo – zeskanowane w dobrej rozdzielczości min. 300 dpi w formacie
.pdf lub .tiff)
• zdjęcia (w dużej rozdzielczości),
• inne nadające się do druku prace.
Wszelkie pytania oraz podpisane prace
należy przesłać na adres: zin@biblioteka.
lebork.pl lub przynieść bezpośrednio do
sekretariatu biblioteki. Osoby, które nie
mają możliwości dobrego zeskanowania
materiałów, mogą to zrobić w sekretariacie biblioteki.
Biblioteka zachęca również MŁODZIEŻ
do udziału w corocznym konkursie literackim SZTEPTEM, na który należy
nadsyłać wiersze i prozę o tym, co nam
w duszy gra. Termin upływa 31 stycznia
2021 r. Nagrodą główną jest druk tomiku
tekstów laureata.
Więcej na stronie internetowej lęborskiej biblioteki www.biblioteka.lebork.pl

Komunikacja miejska w Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w święta
i w niedziele, do odwołania, zostają zawieszone wszystkie kursy komunikacji miejskiej.
Autobusy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
kursować będą następująco:
24.12.2020r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem
jazdy w dzień powszedni – rozkład letni:
linia nr 2 do godz. 15:50 (Dworzec zjazd),
linia nr 3 do godz. 16:47 (Dworzec zjazd),
linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd),
linia nr 5 do godz. 13:46 (Dworzec zjazd),
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).

25, 26, 27.12.2020r. – komunikacja nie kursuje.
31.12.2020r. (Sylwestra) - wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy w dzień powszedni – rozkład letni:
linia nr 2 do godz. 15:50 (Dworzec zjazd),
linia nr 3 do godz. 16:47 (Dworzec zjazd),
linia nr 4 do godz. 16:10 (Dworzec zjazd),
linia nr 5 do godz. 13:46 (Dworzec zjazd),
linia nr 6 do godz. 15:58 (Dworzec zjazd),
linia nr 20 do godz. 11:58 (Cmentarz).
01.01.2021r. (Nowy Rok) – autobusy nie kursują.
02.01.2021r (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem
jazdy w sobotę – rozkład letni.
03.01.2021r. (niedziela) – autobusy nie kursują.

zapowiedzi
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II Pomorski Przegląd
Kaszubskich Kolęd i Pastorałek
Lębork – 31.01.2021
Nagrania występów zespołów (każdy zespół wykona 3 utwory) odbędą się
w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku w dniach 9 i 16 stycznia 2021 r.
w godz. 10.00 do 17.00.
W dniu 31 stycznia 2021 roku, po
zakończeniu bezpośredniej transmisji spotkania z Sanktuarium św. Jakuba
w Lęborku, podczas którego nastąpi msza
św. z kaszubską liturgią słowa, podsumowanie Przeglądu oraz wręczenie kierownikom zespołów/ chórów oraz solistom
pamiątkowych statuetek, nastąpi emisja
zmontowanego materiału w sieci.

II

Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek, z uwagi na trwający
stan epidemiczny, odbędzie się w formie
streamingowej i polegać będzie na wcześniejszym nagraniu zakwalifikowanych do

Przeglądu wykonawców i emisji zmontowanego materiału w internecie na
kanałach YouTube oraz na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy II Pomorskiego
Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek

Wieża w Sanktuarium św. Jakuba Ap.
– Skarb Lęborka
D

obiegł końca kolejny etap realizacji
projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez
odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji wyremontowana
została wieża zabytkowego Sanktuarium
Świętego Jakuba Apostoła Starszego z
przeznaczeniem na salę wystawienniczą
oraz punktu widokowy.
Wieża zostanie udostępniona do zwiedzania mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasze miasto.
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Świąteczne ozdoby na zajęciach
ze streetworkerką

G

mina Miasto Lębork w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
EDUQ, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku „OTWARTE DRZWI” realizuje
projekt pn. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” - usługi
społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Z powodu obostrzeń związanych SARS-COV2 dostosowano sposób udzielanego dla uczestników wsparcia do panujących regulacji.
Zajęcia zaplanowane w projekcie obecnie prowadzone są indywidualnie lub w małych, 4-osobowych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oferowane wsparcie stanowi dużą wartość dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Najmłodsi uczestnicy projektu
cieszą się, że mogą spotkać się z rówieśnikami i pod okiem wychowawcy rozwijać swoją kreatywność.
Najmłodsi uczestnicy projektu zimowe wieczory spędzają
w Klubie Osiedlowym BAZA, gdzie pod okiem streetworkerki, pani Magdy odkrywają swoje talenty, tworząc świąteczne
ozdoby.

Przygotowywanie dekoracji świątecznych jest kreatywną zabawą i wielką przyjemnością dla każdej z grup. Powstały między innymi lampiony ozdobione błyszczącym brokatem, choinki
z piór i wstążek, bombki z kolorowych pomponów oraz świąteczne wieńce, które przyozdobią niejedne drzwi. Najmłodsi
przygotowanymi przez siebie dekoracjami bożonarodzeniowymi obdarowali bliskich, ale także przekazali ich część na cele
charytatywne.
Projekt OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji będzie realizowany do końca 2022 roku.

Finał WOŚP w Lęborku
– 10 stycznia 2021 r.
L

ębork po raz kolejny włączył się w organizację w 2021 roku już 29. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbędzie się w dniu 10 stycznia
2021.
Finał z głową - takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki, organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Tym razem Fundacja będzie się
skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii.

Nie ma wątpliwości, że najbliższy Finał WOŚP będzie inny niż zazwyczaj. Pomimo trwającej trudnej sytuacji w kraju
i na świecie, nie tracimy jednak zapału
do pracy.
Mając na uwadze wieloletnie zaangażowanie naszego miasta w organizację finałów WOŚP oraz hojność naszych
mieszkańców, również tym razem liczymy
na Państwa pomoc i osobiste wsparcie tej
wspaniałej akcji.
Idea Finałów WOŚP polega na bezinteresownym działaniu na rzecz osób

potrzebujących. Każdy, nawet najdrobniejszy dar jest darem Serca, mogącym
uratować ludzkie życie. Mamy nadzieję,
że wspólnie po raz kolejny będziemy mogli pomóc tym najbardziej potrzebującym,
oferując im otuchę i nadzieję.
Niestety, w związku z aktualnie panującą sytuacją w kraju, podczas 29. Finału
WOŚP w Lęborku, po raz pierwszy od 20
lat nie odbędzie się impreza integracyjna w Miejskiej Hali Sportowej oraz na
Pl. Pokoju.

informacje

Mimo to, bylibyśmy niezmiernie
wdzięczni za wsparcie tej wielkiej akcji.
W dniu 10 stycznia ponad 100 wolontariuszy w godz. 9.00-16.00 kwestować
będzie na głównych ulicach miasta oraz
przy kościołach. Podczas 29. Finału WOŚP
będzie można wylicytować na Allegro specjalnie wykonaną na tę okazję statuetkę,
która zrobiona i zaprojektowana została
przez Zakład Jubilerski „Tytan” z Lęborka
i tradycyjnie nawiązuje do myśli przewodniej 29. Finału WOŚP.
Jedyną taką statuetkę będzie można zlicytować w trakcie licytacji internetowej Allegro – od 8 stycznia 2021 r.
Cena wywoławcza statuetki wynosi 100 zł.
Wartość statuetki jest kilkakrotnie większa.
Wszyscy, którzy chcą wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy mogą
wpłacać środki na konto Fundacji WOŚP
18 1140 1010 0000 5244 4400 1129 tytułem przelewu: Darowizna - 29. Finał
WOŚP lub też osobiście dokonać wpłaty
w dniu finału w godz. 11.00 -17.00 w Lęborskim Sztabie 29. Finału WOŚP mieszczącym się w Miejskiej Hali Sportowej
w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52.
W tym roku zachęcamy Państwa,
szczególnie właścicieli firm i instytucji

do pomocy w kweście na rzecz WOŚP
poprzez Sztabową Puszkę Stacjonarną.
Są dwie możliwości procedury zgłoszeniowej:
1. Poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy dostarczyć do Biura Sztabu w Centrum Sportu
i Rekreacji w Lęborku ul. Olimpijczyków
31 (formularz dostępny na stronie: www.
csir.lebork.pl),
2. Online – Opiekun puszki stacjonarnej zakłada konto na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl, a następnie wybiera
opcję zakładania Sztabowej Puszki Stacjonarnej i wypełnia formularz elektroniczny.
Po wprowadzeniu danych do formularza,
Opiekun musi wybrać z listy nasz Sztab:
#1901 Centrum Sportu i Rekreacji.
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Zgłoszenia można przesyłać do 8
stycznia 2021 r.
Kwesta Sztabowych Puszek Stacjonarnych odbywać się może w dniach
15.12.2020 r. – 10.01.2021 r.
Wszelkie informacje dotyczące działań
Lęborskiego Sztabu 29. Finału WOŚP na
bieżąco pojawiają się na naszej stronie
internetowej www.csir.lebork.pl
Koordynatorem działań 29. Finału
WOŚP jest Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31, tel.
0 59 862 72 74 w. 30; email: imprezy@
csir.lebork.pl
Sylwester bez zabawy
W tym roku impreza integracyjna dla
mieszkańców „Sylwester 2020” na Placu
Pokoju nie odbędzie się.

„Miłosna pułapka”
- spektakl komediowy we „Fregacie”
L

ęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na „Miłosną pułapkę”
- spektakl komediowy w reżyserii Stefana Friedmanna. W poniedziałek, 8 marca
2021 roku o godzinie 17.00 i 20.00, Na
scenie we „Fregacie” publiczność obejrzy
komedię romantyczną z udziałem znanych aktorów teatralnych i filmowych. Bilety w cenie 60 złotych dostępne będą
w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz za
pośrednictwem strony www.lck-fregata.
pl od połowy stycznia 2021 roku.
Obsada spektaklu: Katarzyna Jamróz,
Agnieszka Mrozińska, Jacek Rozenek i Tomasz Ciachorowski.
Spektakl zorganizowany zostanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz
obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami.

Opis spektaklu
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona
natłokiem obowiązków decyduje się przyjąć
zaproszenie do jury w amatorskim przeglądzie teatralnym, który odbywa się nad morzem. 40-letni przystojny architekt, Paweł,
zaprasza Joannę na kolację do domu, podczas której mają omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod
wrażeniem pięknej willi z widokiem na morze oraz gościnności gospodarza. Sytuacja
zmienia się diametralnie, kiedy Joanna zamierza wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralnego. Paweł przyznaje, że tego dnia ma
urodziny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki…
Znakomita komedia romantyczna w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką

Miosna pułapka

jest prawdziwa miłość. Tak jak w życiu, podobnie między głównymi bohaterami relacje
ewoluują, wywołując coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach przed bliskością?
Czy zdadzą się na instynkt? Czy zrozumieją,
czego chcą od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to, czego pragną?

8

informacje

WSPARCIE W OKRESIE
PANDEMII COVID-19
SENIORZY
Od października 2020r. Gmina Miasto
Lębork realizuje ogólnopolski program
„Wspieraj seniora”, w ramach którego
niesiona jest pomoc osobom powyżej
70 roku życia.
W ramach programu uruchomiona została ogólnopolska infolinia,
nr tel.: 22/505 11 11
W ramach niesionej seniorom pomocy,
wolontariusze robią m.in. niezbędne zakupy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz udzielają innych form wsparcia,
np. pomoc w wyprowadzeniu psa na spacer itp.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lęborku informuje, że udostępniono
całodobowy numer telefonu 668 205
407, pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które
potrzebują wsparcia, w szczególności
osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

UZALEŻNIENIA
Osobom z problemem uzależnień oraz ich
rodzinom, wsparcia udzielają:
• Specjaliści terapii uzależnień Lęborskiego Stowarzyszenia „Alternatywa dla Uzależnień”
tel. 667 118 419
tel. 668 118 412
w ramach harmonogramu udostępnionego na stronie www.uzaleznieniealter.eu
• Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku.
kontakt e-mail: klub.abstynenta.odnowa@gmail.com oraz przez formularz na stronie internetowej: www.
klub-abstynenta-odnowa.org
• Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lęborku, tel. 59/86 34 753, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
e-mail: j.klankowska@mopslebork.pl

• Pełnomocnik Burmistrza Miasta Lęborka ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel.
59/86 37 780 od poniedziałku do
piątku w godz.: 7:00 - 15:00.
e-mail: sps@um.lebork.pl

PRZEMOC
Dla osób, których dotyczy problem
przemocy w rodzinie, na terenie miasta
Lęborka funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających
Przemocy w Rodzinie.
• Wszelkie informacje oraz pomoc,
udzielne są w oparciu o kontakt
telefoniczny pod numerem 59/86
34 964 od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00.
• Na terenie miasta Lęborka funkcjonuje również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie - kontakt telefoniczny:
tel.: 59/86 34 964
od poniedziałku do piątku w godz.:
7:00 - 15:00
lub poprzez pocztę elektroniczną:
zi@mopslebork.pl
• Funkcjonuje również całodobowy
ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
„Niebieska Linia”: 800 120002 niebieskalinia@niebieskalinia.info-wsparcie, pomoc psychologiczna,
informacja o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
• W każdy poniedziałek w godz.
13.00-15.00 członkowie rodzin
z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez komunikator
skype(pogotowie.niebieska.linia)
ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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– dyżurujący konsultanci posługują
się językiem migowym.
• Ogólnopolska telefoniczna poradnia prawna: 22/666 28 50 – poniedziałek, wtorek, w godz. 17:00
- 21:00. Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą
minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem; 800 120 002 – środa, wgodz.
18:00-22:00

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE
W strukturach Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Lęborku funkcjonuje
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie,
w którym świadczone jest poradnictwo
specjalistyczne psychologa i pedagoga.
Do zadań Centrum należy też udzielanie
wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym
kryzysem i budowanie motywacji do pozytywnych zmian.
Jeżeli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog) nie zwlekaj i zgłoś się o pomoc.
Na adres poczty elektronicznej:mops@
mopslebork.pl wyślij wiadomość podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu, w tytule wpisując specjalistyczne
poradnictwo, a specjalista skontaktuje się
z Tobą telefonicznie najszybciej jak to będzie możliwe.
Zgłoszenia przyjmowane są również
telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00,
pod nr tel.: 59/86 22 711

BEZDOMNOŚĆ
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, przy ulicy
Łokietka 13, działa Noclegownia i Schronisko dla Osób Bezdomnych.
Kontakt telefoniczny: 59/86 34 755
e-mail: mops@mopslebork.pl

muzeum w lęborku
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Obejrzyj zbiory obrazów
w Muzeum na facebooku
W

„Galerii Strome Schody”, na ostatnim piętrze Muzeum w Lęborku,
zorganizowano wystawę czasową obrazów i rzeźb artystów współczesnych pt.
„Równowaga kontrastów”.
Większość prac powstała w latach
80. XX wieku. Przez lata udało się zgromadzić potężną kolekcję prac uznanych
artystów, którzy odnieśli sukces międzynarodowy. Wśród nich są m.in. Andrzej
Nałęcz - Sobieszczański, Władysław Jackiewicz, Roman Usarewicz, Andrzej Piwarski czy Krzysztof Grzesiak. Ze względu
na sytuację epidemiczną, wystawę oraz
ciekawostki związane z poszczególnymi artystami, można śledzić w mediach
społecznościowych (Facebook) Muzeum
w Lęborku.

Andrzej Piwarski

Plany wystawiennicze
lęborskiego Muzeum
- Podróże wycinanek

Muzeum w Lęborku planuje w styczniu 2021 roku wystawę
czasową pt. Podróże wycinanek, stworzoną przez Muzeum
Częstochowskie.
Podróże wycinanek to projekt, który ma na celu uwolnienie
z przestrzeni magazynowych papierowych dzieł ludzkich rąk.
Wycinanki powstały na przestrzeni lat 2003-2018. Stworzona
z nich ekspozycja promuje artystów - wycinankarzy oraz ideę
Konkursu Sztuki Ludowej.
W projekcie wzięło udział 31 artystów z całej Polski. Na wystawę składa się 77 wycinanek. Wystawa potrwa do końca marca
2021 roku. Inspiracją do zorganizowania tego typu ekspozycji w lęborskim muzeum, był cykl zajęć poświęconych polskiej
wycinance ludowej, który odbywał się w ramach warsztatów
zanikających rzemiosł.

Andrzej Sobieszczański

Realizacja projektu
MUSeum. NETwork,
program Kreatywna
Europa
Aplikacja do indywidualnego zwiedzania
W ramach realizacji projektu MUSeum. NETwork Muzeum
w Lęborku stworzyło aplikację „Muzeum w kieszeni”, czyli
przewodnik oferujący możliwość indywidualnego zwiedzania
przestrzeni muzealnych oraz zapoznania się z historią najciekawszych zabytków. Wybrane eksponaty zostały opatrzone
kodami QR, gdzie zwiedzający będą mogli znaleźć: informacje
merytoryczne dotyczące najcenniejszych zabytków, zdjęcia,
krótkie poglądowe filmiki, audiobooki czy odnośniki do informacji medialnych dotyczących zbiorów. Wdrożenie tej aplikacji
jest planowane na przełom 2020 i 2021 roku.
Film reklamowy i multimedialny „Kącik dla dzieci”
W ramach działań projektowych zrealizowano także film reklamowy, który zostanie udostępniony w przestrzeni wejściowej
Wieży Ciśnień. Zakończenie produkcji filmu planowane jest na
pierwszy kwartał 2021 roku. Projekt MUS.NET zakłada także
stworzenie przestrzeni multimedialnej dla najmłodszych, tzw.
„Kącika dla dzieci”, który również powstanie w Wieży Ciśnień.
Za pomocą nowoczesnej technologii najmłodsi będą mieli
okazję „ożywiać” pokolorowane według własnego uznania rysunki. Treść kolorowanek wprowadzi ich w świat odkryć archeologicznych powiatu lęborskiego. Uruchomienie tej przestrzeni
multimedialnej planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

10

inwestycje

Wieża ciśnień – wspaniały widok
z platformy, wkrótce cenne zbiory na wystawie
Do użytku oddano kilka tygodni temu
platformę widokową, poczekalnię prezentującą historyczne panoramy Lęborka
oraz hol wejściowy ze schematem sieci
zaopatrującej miasto w wodę. Widok miasta i okolic z platformy mogli już podziwiać pierwsi lęborczanie, jednak obecnie,
z uwagi na wprowadzone obostrzenia,
wejście na platformę widokową na wieży
nie jest możliwe.

W

Wieży Ciśnień, zarządzanej przez
lęborskie Muzeum trwają prace
wykończeniowe. Instalowane jest oświetlenie na dwóch poziomach zbiornika
górnego, zakończona została instalacja

niemal wszystkich urządzeń multimedialnych oraz specjalistycznych gablot na wystawie archeologicznej, w których znajdą
się najcenniejsze zbiory muzealne.

Ze zbiorów archeologicznych
muzeum

Konserwacja zabytkowych monet
W

pracowni konserwacji zabytków lęborskiego muzeum
poddawane są obecnie pracom konserwatorskim srebrne monety arabskie – dirhemy i drachmy, pozyskane w trakcie
ubiegłorocznych badań archeologicznych prowadzonych we
wsi Strzelinko, zabytki żelazne pozyskane w trakcie eksploracji
grobu oksywskiego na stanowisku w Sarbsku / Dychlinie, a także zabytki z brązu, pochodzące ze skarbu przedmiotów brązowych z okolic Miastka.
Prace konserwatorskie mają na celu zahamowanie niszczących te cenne znaleziska procesów korozyjnych, przywrócenie
w miarę możliwości ich pierwotnego wyglądu oraz zabezpieczenie przed dalszą destrukcją. Jest to proces żmudny i powolny
i może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Stan zachowania przedmiotów jest zróżnicowany, zależy przede wszystkim od warunków, w jakich monety przebywały przez setki lat.

inwestycje
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Lębork wzorem w pozyskiwaniu
funduszy unijnych!
Wielkie wyróżnienie spotkało nasze Miasto - w ogólnopolskim rankingu wysokości dotacji unijnych pozyskanych
przez samorządy w latach 2014-2019, organizowanym
przez renomowane pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA”. Lębork zajął w zestawieniu 4. miejsce
w kraju i 1. w województwie pomorskim w kategorii miasta powiatowe. Wartość środków unijnych pozyskanych
na 1 mieszkańca w latach 2014-2019 wyniosła w naszym
mieście aż 2.489,87 zł.
Wysokie miejsce Lęborka w rankingu
wartości pozyskiwanych środków unijnych to efekt wspólnej pracy i zabiegów
burmistrza Witolda Namyślaka i zespołu sprawnych urzędników, którzy przy
współpracy z instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i kreatywnymi mieszkańcami od lat aplikują
w wielu programach, konkursach o dotacje - w zdecydowanej większości z pozytywnym skutkiem.
To właśnie dzięki pozyskiwanym przez
samorząd miasta środkom unijnym pozytywne zmiany w Lęborku idą tak szybko,
są widoczne i odczuwalne.
Miasto realizuje obecnie wielomilionowe projekty z dofinansowaniem unijnym,
jak choćby „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” czy „Skarby Lęborka…”. Pozyskane

dotacje unijne pozwoliły we wcześniejszych latach atrakcyjnie wybudować wiele dróg, chodników czy sieć kanalizacji
deszczowej, zagospodarować miejskie
tereny zielone, poprawić wyposażenie
szkół i przedszkoli, zapewniając także
uczniom i przedszkolakom zajęcia dodatkowe czy też stworzyć nowe szlaki turystyczne. Ogromnym wyzwaniem,
ale też przynoszącym satysfakcję jest realizowany, wciąż rozbudowany Program
Rewitalizacji „Lębork Nowy Świat”, w ramach którego doszło nie tylko do wielu
zmian w infrastrukturze dzielnicy, ale także do pozytywnych zmian społecznych.
To dzięki zaangażowaniu mieszkańców,
ich trosce o elewacje, otoczenie budynków i podwórek, rejon ulic Stryjewskiego, Malczewskiego, Mostnika, Kossaka

czy Gdańskiej nabrał nowych kolorów,
podniosła się wygoda, bezpieczeństwo
i estetyka tej części miasta.
Wszystkie te zmiany skutecznie napędzają pozyskiwane środki unijne, a rosnące zaangażowanie mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych jest przykładem wzorowej postawy
obywatelskiej i potwierdzeniem bardzo
dobrej współpracy z samorządem lokalnym.
Kwota 2.489,87 zł na 1 mieszkańca Lęborka pozyskanych środków unijnych jest
znacząca i imponująca w skali całego kraju. W pierwszej setce w rankingu krajowym znalazło się, oprócz Lęborka, jeszcze
siedem miast powiatowych z Pomorza.
Na pozycji 16. Kartuzy – 1806,54 zł pozyskanych środków na 1 mieszkańca, na
29. Puck – 1464,46 zł, na 39. Człuchów
– 1389,79 zł, na 56. Sztum – 1165,25 zł, na
64. Malbork – 1054,94 zł, na 78. Chojnice – 997,33 zł, na 94. Pruszcz Gdański –
884,06 zł.
Autorami rankingu „Fundusze Europejskie. Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019”
są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita
Łukomska.
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Około 35 ton mniej azbestu
w Lęborku dzięki dofinansowaniu
w latach 2019-2020

D

ofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasto Lębork w latach
2019-2020” przyznane zostało przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach
Programu Priorytetowego „Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Dofinansowanie pochodzi ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się
w Lęborku po raz siódmy i trwała od listopada 2019 r. do listopada 2020 r. br.
Obejmowała 14 nieruchomości ujętych
w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dotyczyło to budynków przy ulicach:
Krzywoustego, Targowej, Pionierów, Pułaskiego, Mostnika, Kossaka, Brzozowej,
Śląskiej, Klonowej, Akacjowej, Kolonia,
Modrzewiowej, Ks. Gracza i Domeyki
(23,95 t). Na dziewięciu z tych posesji
usunięto i przekazano do utylizacji także płyty azbestowe zgromadzone luzem
Ze środków tych skorzystało 19 miesz- (10,61 t) .
kańców Lęborka. Dzięki przyznanej przez
Usługę wykonała wybrana przez miaWFOŚiGW kwocie 17 553 zł brutto usu- sto w toku zapytania ofertowego firma
nięto łącznie 34,56 ton płyt cementowo- ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza.
-azbestowych.

Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją
azbestu, gdyż zadanie finansowane jest
nie tylko z WFOŚiGW w Gdańsku, ale
także ze środków budżetu miasta. Właściciele domów pokryli jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu.
W mieście pozostaje jeszcze ok. 560
ton wyrobów zawierających azbest,
głównie pokryć dachowych na terenie
147 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032” eternit należy usunąć
do 2032 roku.

uchwała antysmogowa

Zainstaluj fotowoltaikę, wymień
piec lub podłącz się do sieci
miejskiej
S

ejmik Województwa Pomorskiego
w dniu 28 września 2020 r. podjął
uchwałę o wprowadzeniu na obszarze
miast województwa pomorskiego z wyłączeniem Gminy Miasta Sopot, ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(tzw. „uchwałę antysmogową dla miast”).

Zgodnie z tym dokumentem mieszkańcy
miast, którzy ogrzewają domy kotłami CO
lub piecami na paliwa stałe, w pierwszej
kolejności mają obowiązek podłączenia
się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
gazowej. Jeśli nie ma takiej możliwości,

inwestycje

uchwała zezwala na stosowanie gazu
lub lekkiego oleju opałowego. Oczywiście warto zainwestować w odnawialne
źródła energii w celu ogrzewania budynku i wody (np. panele fotowoltaiczne czy
solary).
Z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej do lipca
2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece
i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które
nie mają określonej klasy albo są 1 lub 2
kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.

w domu mamy kominek, który nie jest
głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego rezygnować, ale przestarzałe
wkłady warto wymienić na nowoczesne,
ekologiczne. Dym z kominka nie może
być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego
drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne.
W województwie pomorskim mamy ok.
100 tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych zanieczyszczających powietrze.
Warto wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły w powietrzu wpływają
chociażby na choroby układu oddechowo-krążeniowego.

Zgodnie z uchwałą, zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego
o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, mułów
i flotokoncentratów oraz biomasy o wil- Podstawowym źródłem finansowania
gotności powyżej 20%. Co ważne, jeżeli wymiany źródeł ciepła w budynkach

13

jednorodzinnych jest rządowy program
priorytetowy Czyste Powietrze.
Więcej informacji o programie znajduje
się na stronie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Mieszkańcy Lęborka, którzy dokonają wymiany starych źródeł ciepła na
nowe, ekologiczne, spełniające wymogi w/w uchwały, mogą otrzymać dotację celową z budżetu Miasta Lęborka
w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż sześć tysięcy
złotych. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego od stycznia
2021 roku, jednak wcześniej należy wymienić piec.

MIEJSKIE INWESTYCJE
Dodatkowe środki unijne
na Lęborski Węzeł Przesiadkowy
Ponad 2 mln zł dodatkowych środków z Unii
Europejskiej na budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego przekazał 3 grudnia br.
burmistrzowi Lęborka Witoldowi Namyślakowi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Było to możliwe dzięki m.in. korzystnemu przeliczeniu kursu euro.
Wartość realizowanego przez miasto projektu to 38 140
693,71 PLN.
Całkowita kwota dofinansowania tego ważnego dla miasta
projektu inwestycyjnego z funduszy UE wyniesie więc 27 978
033 PLN, a tym samym procentowy udział środków unijnych
zwiększył się z 68% do 73,35% kosztów kwalifikowanych.

Trwają prace przed lęborskim
dworcem

Obecnie trwa realizacja ostatnich etapów tego dużego projektu. Wykonawcą najważniejszych elementów węzła za ponad
W poprzednich miesiącach wybudowano tzw. „nową Dwor25 mln zł jest firma STRABAG sp. z o.o.
cową” i połączono ją rondem z ulicą Wojska Polskiego. Teraz
trwa budowa pętli autobusowej z 9 zadaszonymi stanowiskaFront robót w ostatnich miesiącach przeniósł się w pobliże mi dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych przewoźnidworca kolejowego.
ków wraz z parkingiem dla autobusów oraz parkingu dla 124
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Lokomotywa przechodzi
gruntowny remont

Wizualizacja inwestycji

pojazdów osobowych. Rowery będą mogły być przechowywa- zbożowych przy ulicy Kaszubskiej. Remont lokomotywy wykone w zadaszonych wiatach. Kolejnym etapem inwestycji będzie nuje lęborska firma PPH AMG.
zagospodarowanie terenu przed samym budynkiem dworca.
Lokomotywa zostanie ustawiona na postumencie w postaci
Na placu, przed głównym wejściem do Dworca PKP, stanie wyniesionego murku z zielenią, będzie oświetlona, staną tam
odrestaurowana lokomotywa manewrowa 409 Da. Maszyna również ławki.
została wyprodukowana w zakładach Zastal w Zielonej Górze w 1969 roku. Przez lata pracowała na terenie elewatorów

Program rewitalizacji zmienia
„Lębork Nowy Świat”

Program Rewitalizacji „Lębork Nowy Świat” zmienia oblicze dzielnicy. Jednym z najbardziej widocznych efektów działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto
Lębork są odnowione budynki komunalne.
W ramach projektu wyremontowano
aż 28 budynków komunalnych. Zakres
prac budowlanych w każdym z budynków dotyczył części wspólnych użytkowanych przez wszystkich mieszkańców.
Ich zakres był ściśle związany ze stanem
technicznym czy wcześniejszymi remontami. Obejmował w zależności od potrzeb
remont elewacji, klatek schodowych, dachów, ocieplenie ścian i fundamentów czy
wymianę drzwi zewnętrznych.
Efekt rewitalizacyjnych remontów możemy zobaczyć w budynkach przy ulicy
Kossaka 4, 46, 72, 87,100 i 100 of., Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 of., 24, 24
of., 31, 32, 33, Stryjewskiego 2, 5, 45, 49,
52, Bohaterów Westerplatte 5 of., Gdańskiej 11, 93-96 i 109 of oraz Łokietka 1.
Partnerem projektu rewitalizacyjnego
było też 8 Wspólnot Mieszkaniowych.
Na remont elewacji, klatek schodowych, ocieplenie otrzymały one dofinansowanie w wysokości 461 tys. zł.

W ramach podpisanych ze wspólnotami umów wyremontowane zostały budynki przy ulicy Mostnika nr 12, 13, 13a,

15 i 16, Stryjewskiego nr 13, 58 i 64 oraz
Łokietka 14.

Odrestaurowana kamienica
przy ulicy Łokietka

inwestycje

Wartość projektu inwestycyjno-infrastrukturalnego „Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat” to 20
mln 200 tys. zł, w tym 10 mln 979 tys.
zł dotacji.
Wiele dzieje się też obecnie przy ulicy
Malczewskiego. Po remoncie budynków
komunalnych przy tej ulicy i efektownym
zagospodarowaniu podwórza za budynkami Malczewskiego 31/33 oraz budowie
wielofunkcyjnego boiska przy Społecznej

Językowej Szkole Podstawowej, przyszedł
czas na remont ulicy i chodnika.
Projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Malczewskiego
(odcinek od Nadmorskiej do Witkacego),
nową jezdnię o nawierzchni asfaltowej
lub z kostki brukowej, chodniki, ledowe
lampy uliczne, nowe miejsca postojowe
oraz ławki i kosze na śmieci. W ramach
zadania wykonany zostanie też remont
ulicy Krótkiej, łącznika z Malczewskiego
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do Stryjewskiego przy budynku Stryjewskiego 5 oraz przebudowa ulicy Kellera
przy noclegowni MOPS-u.
Wartość zadania wynosi 1 mln 539 tys.
zł. Prace drogowe i kanalizacyjne wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” z Lęborka. Termin zakończenia prac
wyznaczono na koniec kwietnia 2021
roku.

Monitoring na rewitalizowanym obszarze
Lębork Nowy Świat - większe bezpieczeństwo
• przy skrzyżowaniu ulic Mostnika i Bohaterów Westerplatte;
• przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej
i Styki.
Wszystkie kamery są już uruchomione. Koszt inwestycji wyniósł 211 000 zł.
Wykonawcą była firma Chopin Telewizja
Kablowa z Wejherowa.

Studio monitoringu
w Straży Miejskiej

Zrealizowane zostało kolejne zadanie w ramach projektu:
„Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zakres inwestycji obejmował budowę
monitoringu miejskiego na obszarze zdegradowanym w Lęborku, objętym projektem rewitalizacji.
Postawiono 6 kamer wraz z infrastrukturą towarzyszącą - osprzętem, urządzeniami i oprogramowaniem koniecznym do
prawidłowej pracy systemu, liniami światłowodowymi prowadzonymi w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
W ramach inwestycji rozbudowane zostało również studio monitoringu

w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej.
Kamery zamontowane zostały w następujących lokalizacjach:
• na ul. Kazimierza Wielkiego - przy
kładce dla pieszych na rzece Łebie;
• przy skrzyżowaniu ulic Skarżyńskiego
i Orlińskiego;
• przy skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Malczewskiego;
• na ulicy Stryjewskiego przy budynku nr 61;

Poza projektem unijnym system monitoringu rozbudowano o jeszcze jeden
punkt kamerowy - na terenie rekreacyjnym przy ul. Malczewskiego wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego. Koszt
tego zadania wyniósł 43.000 zł, wykonawcą była również firma Chopin Telewizja Kablowa. Nowe kamery stanowią
uzupełnienie istniejącego i systematycznie rozbudowywanego na terenie miasta
systemu monitoringu miejskiego.
Zadanie inwestycyjne objęte zostało
dofinansowaniem ze środków unijnych
w ramach realizacji Projektu: „Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy
Świat” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8
Konwersja, Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.
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Akcja - rewitalizacja na Placu Kopernika

Wizualizacja inwestycji

W

ramach programu rewitalizacji
„Lębork Nowy Świat” w listopadzie br. rozpoczęto przebudowę Placu
Kopernika. Koncepcję przebudowy opracowała Pracownia Szpilewicz Architekci.
Plac przed zabytkowym kościołem pw.
NMP Królowej Polski zyska szlachetną
nawierzchnię, stylowe oświetlenie, ławki i zieleń.
Głównym celem jest przywrócenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni.
Dzięki wprowadzeniu funkcji rekreacyjnej
oraz starannie zaplanowanej zieleni, plac
ma stać się miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców.
Skorygowany zostanie układ drogowy. Powstaną miejsca postojowe, a ruch
samochodowy zostanie uspokojony
poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i ustanowienie strefy zamieszkania. Z uwagi na reprezentacyjny
charakter przestrzeni publicznej, projekt
zakłada wykorzystanie na placu szlachetnych materiałów, jak kostka granitowa.
Wzdłuż ulicy, w kilku miejscach pojawią się zatoki do parkowania, a od strony ul. Stryjewskiego nowe przejście dla
pieszych. Cały teren Placu Kopernika
zostanie oświetlony stylowymi lampami, a w jego powierzchni przewidziano
35 lamp iluminacyjnych. Projekt zakłada
także postawienie ławek z drewnianymi

siedziskami na ceglanych murkach. Ważnym elementem aranżacji będzie atrakcyjna zieleń - przewidziano nasadzenie
17 drzew, krzewy oraz trawniki. Przy kościele pod wezwaniem maryjnym projektant przewidział zastosowanie kolorystyki
roślinności kwitnącej na biało oraz niebiesko.
Koszt prac na Placu Kopernika wyniesie 1 mln 459 tys. zł. Inwestycję realizuje

Trwają prace przy rewitalizacji
Placu Kopernika

forma Usługi Leśne – Budowlane Krystian Wenta z Popowa. Inwestycja jest
realizowana w ramach dużego projektu inwestycyjno-infrastrukturalnego pn.
„Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat” o łącznej wartości 20
mln 200 tys. zł, w tym 10 mln 979 tys. zł
stanowi pozyskana przez Miasto Lębork
unijna dotacja.

inwestycje
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Nowe budynki komunalne
przy ul. Stryjewskiego i Placu Piastowskim

Nowy budynek komunalny
przy ulicy Stryjewskiego

T

ej jesieni 16 rodzin wprowadziło się
do swoich mieszkań w dwóch nowo
wybudowanych budynkach komunalnych
- przy ulicy Stryjewskiego i Placu Piastowskim. Budowa trzeciego, wznoszonego

przy ul. Grunwaldzkiej budynku z 12
mieszkaniami, zakończy się w połowie
2021 roku.
Na wszystkie powstające w Lęborku
budynki komunalne samorząd pozyskał

dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35% poniesionych kosztów.
W 4-kondygnacyjnym budynku przy
ul. Stryjewskiego zamieszkało 8 rodzin.
Mieszkania mają powierzchnię od 30
do 32 metrów kwadratowych. Budynek
podłączony jest miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach zagospodarowania terenu
powstał chodnik, parking z przejazdami
z kostki betonowej oraz trawnik o pow.
ok. 1300 metrów kwadratowych. Koszt
budowy wyniósł 1,44 mln zł.
Osiem lokali mieści się także w nowym budynku komunalnym przy Placu
Piastowskim. W 4-kondygnacyjnym budynku jest jedna klatka, mieszkania mają
powierzchnię 25 - 30 m kwadratowych,
a jedno z nich zostało przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln zł brutto.

Rozbudowa Środowiskowego
Domu Samopomocy „Lwiątko” na finiszu
Na II etap rozbudowy dotacja z programu „Za życiem” w roku 2020 wynosi
542 tys. 841 zł, w tym 50 tys. zł na wyposażenie.
Projekt przewiduje rozbudowę budynku o 212 m kwadr. poprzez m.in. dobudowanie nowego piętra z windą.

Dom Samopomocy
„Lwiątko”

Trwa drugi etap rozbudowy budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy „Lwiątko” przy ul. Kossaka. W 2019
roku, w ramach I etapu, Miasto Lębork pozyskało na ten
cel 350 tys. zł dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu „Za życiem” dla ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

W nowych pomieszczeniach znajdzie
się duże, wielofunkcyjne pomieszczenie
do spotkań, także z rodzinami uczestników ŚDS-u oraz sala do rehabilitacji.
W ramach wyposażenia zakupiony zostaną meble, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny
i elektroniczny.
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Lwiątko” ma pod swoją opieką 33 dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
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Ulice Gen. Maczka, Witkacego,
Kazimierza Wielkiego z dotacją
Funduszu Dróg Samorządowych
Miasto Lębork skutecznie
zabiega o środki finansowe
na budowy dróg z Funduszu
Dróg Samorządowych.
W połowie grudnia br. zakończyła się budowa ulicy Generała Maczka
z dofinansowaniem w wysokości 50%
z tego funduszu. Gruntową nawierzchnię zastąpił asfalt, wykonano kanalizację deszczową. Oprócz wybudowania
250-metrowego odcinka drogi od ul. Sucharskiego do Gryfa Pomorskiego, wykonano także chodnik, asfaltową drogę
dla rowerów oraz postawiono 6 ulicznych
lamp typu LED. Koszt budowy ulicy w połowie został sfinansowany z pozyskanej
przez Miasto Lębork dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 509 tys. zł.
Dofinansowanie na tym samym poziomie uzyskała inna drogowa inwestycja, obecnie bliska ukończenia - budowa
ulicy Witkacego. W miejsce gruntowej
do tej pory ulicy powstaje 400-metrowa droga z kostki betonowej i asfaltu.
W I etapie położono kanalizację deszczową. Nową nawierzchnię uzyska cała
ulica Witkacego, rozpoczynająca się od
strony Malczewskiego przy Społecznej
Językowej Szkole Podstawowej, a kończąca wyjazdem w ulicę Kossaka. Koszt
inwestycji - 714 tys. 600 zł, z czego 50%
to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie z tego funduszu
w wysokości połowy kosztów budowy
pozyskało Miasto na nowy most i drogi dojazdowe w rejonie ulic Kazimierza
Wielkiego i Czołgistów. Projekt przewiduje przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego od strony Mostnika, nowy most na
rzece Łebie (w miejscu obecnej kładki dla
pieszych), budowę nowej drogi wzdłuż
rzeki Łeby w kierunku ulicy Głowackiego
oraz nowe połączenie z ulicy Głowackiego do Czołgistów, za budynkiem Czołgistów nr 20.

Ulica Witkacego

Połączenie drogowo-mostowe pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego a Czołgistów pozwoli na skomunikowanie gęsto
zabudowanych i intensywnie użytkowanych części miasta, dla których główną
barierą komunikacyjną jest obecnie rzeka Łeba.
Planowane połączenie - 500-metrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem umożliwi
przekierowanie ruchu samochodowego
i rowerowego w nowym kierunku, odciążając tym samym most na Alei Wolności, skrzyżowanie Al. Wolności z Armii
Krajowej czy skrzyżowanie ulic Czołgistów z Armii Krajowej. Nowe połączenie
poprawi płynność ruchu, dostępność
komunikacyjną, zwiększy bezpieczeństwo ruchu umożliwiając m.in. bezpośredni, szybki dojazd straży pożarnej.
Koszt inwestycji wyniesie 4 mln 894
tys. zł, z czego 2 mln 097 tys zł to pozyskana przez Miasto Lębork dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

To nie koniec dobrych wiadomości.
Miasto Lębork otrzymało rekomendację
Wojewody Pomorskiego do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych budowy ulicy Pułaskiego.
Wartość projektu pn. „Budowa ul. Pułaskiego od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej
w Lęborku” wyceniono na 5 mln 617 tys.
zł. Połowę z tej kwoty pokryje dotacja.
Prace drogowe obejmą odcinek od ulicy Gierymskiego, przez skrzyżowanie z Lipową, Skoczylasa aż do ulicy Gajowej.
W ramach inwestycji powstanie 930 metrów asfaltowej drogi z kanalizacją deszczową, chodniki i oświetlenie uliczne. Na
skrzyżowaniu Pułaskiego z Lipową zaprojektowano rondo. W pobliżu stawku
przewidziano utwardzone miejsca postojowe. Przewidywana jest także budowa
wyniesionego skrzyżowania oraz przejść
dla pieszych.

inwestycje
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W Lęborku powstała przystań kajakowa

Tej jesieni przy bulwarze wzdłuż rzeki Łeby, w okolicy
zamku i wiaduktu w al. Niepodległości, wybudowana została przystań kajakowa wraz z przenoską.
Kajakarze przypływający rzeką Łebą
będą mogli skorzystać z pomostu, przenieść kajaki przez bulwar i zwodować je
na pobliskiej rzece Okalicy. Stamtąd dalej mogą ruszyć w kierunku rzeki Łeby.
Przystań kajakowa pozwoli na bezpieczne
i wygodne ominięcie jazu przy zamku oraz
Kanału Młyńskiego. Jest to też miejsce,
gdzie w komfortowych warunkach można
będzie rozpocząć lub zakończyć kajakowy
spływ, zjeść posiłek czy skorzystać z WC.
Projekt obejmował budowę pomostu
stałego na rzece Łebie wraz z pochylnią.
Po drugiej stronie bulwaru, na rzece Okalicy, wybudowano pochylnię i pomost.
Wyposażenie przystani uzupełniają suszarki do kajaków oraz wiaty z ławkami
i stołami, kosze na odpady, pergola przy
przenośnej toalecie oraz tablice informacyjne.
W ramach tej turystycznej inwestycji
wybudowano również chodniki, asfaltową ścieżkę, postawiono stojaki na rowery ze stacją do obsługi rowerów wraz
z niezbędnymi narzędziami oraz pompką.
Obiekt jest oświetlony i monitorowany.
Przystań kajakową zaprojektowała
Pracownia „Szpilewicz Architekci”. Prace

wykonała firma Usługi Leśno-Budowlane
Krystian Wenta z Popowa.
Warto zaznaczyć, że lęborska przystań
to jedno z wielu miejsc, jakie mają powstać w najbliższych miesiącach na rzece Łebie. Podobne przystanie i miejsca
dla kajakarzy w ramach unijnego projektu
wybudowane zostaną w Paraszynie, Bożympolu Małym i Wielkim, Wielistowie,

Suszarki i pomost dla kajaków
przy rzece Okalicy

Łęczycach, Chocielewku, Poraju, Gaci
i Łebie.
Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem unijnym w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka
Łeba – Uwolnij Energię”. Samorząd Lęborka pozyskał na ten cel dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 20142020. Wartość realizowanego zadania wynosi 356.700 zł brutto, dofinansowanie
wyniosło aż 85%.
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Nowy kompleks rekreacyjno-sportowy
na zapleczu Komendy Straży Pożarnej

Powstał kompleks rekreacyjno-sportowy
przy Straży Pożarnej

W ramach projektu „Odnowiony Lębork - rewitalizacja
obszaru Nowy Świat” w północno-zachodniej części miasta powstało nowe miejsce rekreacyjno-sportowe dla
mieszkańców. Obiekt powstał jesienią tego roku i można
z niego korzystać.
Wielofunkcyjne boisko z urządzeniami
służącymi rekreacji i utrzymaniu sprawności wybudowane zostało na zapleczu
Komendy Straży Pożarnej, od strony ulicy
Orlińskiego przy stacji kolejowej „Lębork
Nowy Świat”. Część terenu pod nowe boisko udostępniła straż pożarna.
W ramach inwestycji wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową do gier zespołowych
(koszykówka, piłka nożna i ręczna) o wymiarach 16x39 m, mała ścianka do wspinaczki na bezpiecznej nawierzchni oraz
lekkoatletyczna bieżnia okólna o długości 108 metrów. W północnym narożniku boiska powstała siłownia zewnętrzna.
Oprócz funkcji sportowo-rekreacyjnej, nowy kompleks realizować ma także funkcje edukacyjne. Wzdłuż bieżni
rozmieszczone zostały tablice poglądowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Będą służyć celom edukacyjnym
podczas wizyt dzieci w siedzibie Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Przy wejściu na boisko ustawiono
ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery,
a przed obiektem wybudowano miejsca
parkingowe na 10 pojazdów.
Teren jest ogrodzony, oświetlony lampami solarnymi, monitorowany przez
kamerę podłączoną do systemu monitoringu straży pożarnej.

Dodatkowo wyremontowane zostały chodniki, a na przylegającej do boiska
drodze wylano nową warstwę asfaltu (odcinek do ulicy Skarżyńskiego).
Koszt inwestycji wyniósł 455 tys. zł,
a zrealizowała ją firma ELSIK Sp. z o.o.
z Żukowa.
Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu
na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat” objęte
zostało dofinansowaniem w ramach projektu: „Odnowiony Lębork - rewitalizacja
obszaru Nowy Świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Nowa droga przy Kaszubskiej
- dojazd do terenów inwestycyjnych
P

rzy ulicy Kaszubskiej, pomiędzy ogródkami działkowymi a elewatorami zbożowymi, oddano jesienią br. do użytku
nową drogę. Pozwoli ona w przyszłości
na dojazd do niezagospodarowanej miejskiej działki usługowo-przemysłowej (ok.
23 tys. m2), zlokalizowanej pomiędzy ul.
Kaszubską a Majkowskiego (za elewatorami). Droga dojazdowa uwolni kolejne
tereny inwestycyjne i sprzyjać będzie rozwojowi miasta.
Wzdłuż asfaltowej drogi o długości 125
metrów i szerokości 7 m wybudowano
chodnik, zatokę postojową i oświetlenie (7 lamp ledowych). W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa
z osadnikiem i separatorem, odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do
rzeki Okalicy. Zakres prac obejmował też
budowę skarp i trawników. Inwestycję
zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcji i Eksploatacji Kruszywa Formella s.c.
z Niepoczołowic. Koszt - 425 tys. zł.

Nowa droga przy ulicy Kaszubskiej

Ciepłownicy modernizują
i rozbudowują sieć
M
iejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy
ul. Legionów Polskich i Wojska Polskiego, w ramach projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata
2017-2021”. Wymieniono około 1025 mb
sieci kanałowej na preizolowaną o średnicach od 2xØ25 do 2xØ100. Zamontowano 17 indywidualnych węzłów cieplnych
dwufunkcyjnych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- w budynkach przy ul. Legionów Polskich
27, 28 A-B, 28 C-F, 29, 30, 31 oraz Wojska Polskiego 33 A-B, 33 C-F, 33 G-H, 34
A-B, 34 C-F, 34 G-H, 35 A-B, 35 C-F, 35
G-H, 36 A-B, 36 C-D. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 1.613.312,93 zł (netto).

Podłączenie sieci do budynku
na ul. Mściwoja II

Przyłącze budynku usługowego
na Placu Pokoju
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inwestycje

Zadanie jest dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO
WP). Całkowity koszt realizacji projektu
przewidzianego w latach 2017-2021 wynosi 9.341.900,88 zł, w tym 7.413.740,55
zł to wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3.936.696,23 zł i stanowi 53,10 %
wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to
3.477.044,32 zł.
We wrześniu br. zakończono prace
związane z budową przyłącza do budynku miejskiego przy ul. Stryjewskiego 51
o długości ok. 100 mb. Powstała infrastruktura ciepłownicza będzie w przyszłości wykorzystana do przyłączenia
kolejnych budynków planowanych w tej
części miasta.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostały budynki mieszkalne przy ul.
Mireckiego (wieżowiec), Mieszka I, Stryjewskiego 47, Mściwoja II 12A, 12B-C,
12D-E, Grudziądzkiej 6, 7, 8. Przyłączono także budynek nowo budowanej galerii handlowej Arkadia Park Lębork przy
skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Abrahama. Wykonano również przyłącze do
budynku usługowego przy Placu Pokoju.
Z miejskiej sieci ciepłowniczej korzystają
już także budynki zakładów produkcyjnych przy ul. Pionierów, jak PROWELD
i IMPETOR s.c.
W trakcie realizacji są przyłącza do budynków przy ul. Pionierów 12 (budynek
warsztatu samochodowego), do wznoszonego budynku mieszkalnego przy ul.
Stryjewskiego 22, do budynku miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej oraz budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic

Krzywoustego i Obrońców Wybrzeża.
Trwa budowa sieci i przyłącza do wznoszonego budynku mieszkalnego przy ul.
Legionów Polskich 25
W listopadzie ogłoszono przetarg na
zaprojektowanie i realizację robót budowlanych na terenie Kotłowni Rejonowej KR-1 w Lęborku przy ul. Traugutta pn.
„Budowa kotła na zrębkę drzewną o mocy
5,1MW”. Na realizację zadania przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć kwotę
12.915.000 zł brutto. Obecnie analizowane są złożone oferty.
Zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wynosi 4.607.154,00 zł brutto.
Realizacja zadania przewidziana jest do
końca maja 2023 roku.

Sieć wodociągowa – remonty, modernizacje,
rozbudowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Lęborku cały czas prowadzi prace modernizacyjne oraz rozbudowuje sieć wodociągową w mieście.
Oto najważniejsze inwestycje prowadzone w 2020 roku.
- Rozbudowywana jest sieć zasilająca
południowo- wschodnią część miasta
Lęborka, m.in. Osiedle Wschód i strefę przemysłową. Wybudowana została
nowa sieć wodociągowa łącząca Stację
Uzdatniania Wody z ul. Abrahama.
- Wykonano przejścia pod rzeką Łebą
i Strugą Rybnicką oraz odcinek przewodu przebiegający w rejonie występowania
namułów torfiastych z wysokim poziomem wód gruntowych pomiędzy rzeką
Łebą a Strugą Rybnicką.
- Wcześniej zostało wykonane przejście
pod torami na linii nr 202 relacji Gdańsk
– Stargard. Przejścia wykonywane były
metodą bezwykopową, tj. przewiertem
sterowanym. Pozwoliło to zaoszczędzić
na odwodnieniu i wymianie gruntu.
- Spółka zakończyła budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Pionierów oraz ul. Majkowskiego.
- Wybudowany został wodociąg w ul.
Władysława IV, który połączył istniejący

wodociąg w ul. Mieszka I z wodociągiem
zasilającym Os. Sportowa.
- Powstał nowy odcinek sieci wodociągowej w ul. gen. S. Maczka, który będzie
tworzył zasilenie ul. Zachodniej. - W okolicy ronda, na skrzyżowaniu ulic Wojska

Prace przy Węźle Przesiadkowym

Polskiego i Traugutta, wykonano przebudowę wodociągu oraz wymieniono zasuwy odcinające i regulujące przepływ wody
w kierunku osiedla Sportowa - wszystko
w ramach przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.
- Obecnie trwają prace w ramach przebudowy sieci wodociągowej na Placu Kopernika.
- W Oczyszczalni Ścieków zakończono

Przebudowa sieci
na Placu Kopernika

inwestycje

Nowa rozdzielnica
remont zbiorników stabilizacji tlenowej.
Usunięto zanieczyszczenia z dwóch
komór, wymieniono 154 membrany
w rusztach napowietrzających oraz 6
elastycznych przewodów sprężonego
powietrza zasilających te ruszty. Wyremontowano bieżnię zgarniacza piasku
- skuto spękaną warstwę bieżni oraz nałożono nową nawierzchnię, przy wykorzystaniu specjalistycznej zaprawy do
regeneracji betonu.

Rozdzielnica kontrolno-sterująca zapewniająca automatyczną pracę urządzeń
systemu stabilizacji oraz recyrkulacji została wymieniona na nową, a na reaktorze biologicznym zainstalowano nowe
mieszadło pompujące firmy FLYGT, które zastąpiło wyeksploatowane, 16-letnie
mieszadło.
- Zrealizowano inwestycję „Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy
Stacji Uzdatniania Wody MPWiK”. Na
każdej sekcji w rozdzielnicy zasilającej
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poszczególną pompę studni głębinowej zamontowano analizator energii
elektrycznej umożliwiający odczyt parametrów elektrycznych pompy w czasie rzeczywistym oraz zużycia przez nią
energii. Wszystkie dane pomiarowe są archiwizowane i analizowane w oprogramowaniu. Ma to służyć do wyznaczania na
bieżąco wydajności i sprawności pomp
oraz szybszemu zapobieganiu awarii.
Stworzona na potrzeby inwestycji aplikacja umożliwia zdalny dostęp do najistotniejszych parametrów pracy pomp oraz
Stacji Uzdatniania Wody.
- Spółka MPWiK, wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom dotyczącym unijnej dyrektywy o przyrządach
pomiarowych, zwanej potocznie MID
(skrót od angielskich słów – Measuring
Instruments Directive), zamontowała nowoczesny przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 400 na wejściu do
stacji uzdatniania wody. Spełnia on wymagania i posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia
wody wg MID jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025),
zapewniając spójność wyników pomiarów
z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to
gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.

Miejskie prace planistyczne w 2020 roku
R

ok 2020 to kolejny rok intensywnych
prac związanych z przygotowaniem
i uchwaleniem planów zagospodarowania
przestrzennego lub ich zmian na terenie
miasta Lęborka.
Rada Miejska w Lęborku uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej
Lębork-Maszewo.
Uchwała ta została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 10 marca 2020r. i weszła w życie.
Plan obejmuje tereny o funkcjach przemysłowych i usługowych, gdzie występują jeszcze znaczne rezerwy gruntów pod
nowe zagospodarowanie.
Uchwalona została również zmiana

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulicy Głowackiego w Lęborku oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P.
Skargi i Staszica
w Lęborku, których
wejście w życie nastąpi po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. Oba plany dotyczą terenów przeznaczonych głównie dla funkcji
mieszkaniowych wielorodzinnych bądź
jednorodzinnych.
Do wyłożenia do publicznego wglądu
przygotowany jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
Polnej, Syrokomli, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku obejmujący zasadniczo
obszary związane z eksploatacją surowców do produkcji ceramiki, ustalając dla

nich docelowe przeznaczenie terenu dla
funkcji mieszkaniowej.
Zakończył się etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulicy Spółdzielczej.
Kolejnym etapem będzie uchwalenie
dokumentu przez Radę Miejską. I tu także dominujące będą w przyszłości funkcje
mieszkaniowe, w szczególności o formach jednorodzinnych.
Kontynuowane są zmiany planów
miejscowych:
- w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka
w Lęborku,
- w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku,

- w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte
w Lęborku,
- w rejonie ulicy Mostnika i rz. Łeby
w Lęborku.
Dwa pierwsze z nich uzyskały już wymagane uzgodnienia i opinie, a następnym etapem będzie wyłożenie ich do
publicznego wglądu i zebranie ewentualnych uwag.
Obecnie przystępujemy do opracowania nowych planów lub zmian obowiązujących zgodnie, z podjętymi uchwałami
Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia
do ich wykonania . Dotyczy to m.in.:
- projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
niewielkiego terenu w rejonie ulic: Kossaka i Nadmorskiej w Lęborku,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

śródmieścia Lęborka dla obszarów w rejonie ulicy Młynarskiej i Placu Pokoju oraz
w rejonie ulicy Staromiejskiej i Al. Wolności.
W ostatnim okresie Rada Miejska
w Lęborku podjęła także dwie uchwały

dotyczące lokalizacji inwestycji mieszkaniowych: w rejonie ul. Legionów Polskich
oraz w rejonie ul. Dworcowej. Jest to
nowy sposób na przyśpieszenie procedur
administracyjnych związanych z lokalizacją tego typu inwestycji, oparty o zapisy
tzw. specustawy deweloperskiej.
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