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Lęborskie
DNI JAKUBOWE 19–21 LIPCA!

Jarmark nawiązuje do tradycji średniowiecznych spotkań 
kupców i rzemieślników, ma też wymiar religijno-duchowy. 

W 1998 roku biskup diecezji pelplińskiej, Jan Bernard Szlaga 
ustanowił św. Jakuba Ap. patronem Lęborka. Od tego czasu 
Lęborskie Dni Jakubowe stały się Świętem Patrona Miasta Lę-
borka. Jest to czas zabawy, a także jedności i poczucia wspól-
noty nas wszystkich.

Lęborskie Dni Jakubowe zainauguruje uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej w piątek 19 lipca w Sali Rajców lęborskiego ra-
tusza, podczas którego wręczone zostanie Honorowe Wyróż-
nienie Miasta Lęborka “Lęborski Lew”, przyznane w tym roku 
panu Wiesławowi Budkowskiemu.

Mieszkańców i turystów czeka wiele atrakcyjnych wydarzeń. 
Nie zabraknie tradycyjnych kramów z wyrobami rzemieślni-
czymi, kiermaszu wyrobów ludowych, cukrowej waty, balonów 
i dmuchawców dla najmłodszych. Będą konkursy dla dzieci i do-
rosłych, występy zespołów lokalnych, regionalnych i z zagrani-
cy. Tradycyjnie odbędzie się festyn odpustowy „Franciszkanie 
dzieciom”, pielgrzymka rowerowa do Łeby, turniej karciany „Lę-
borska Baśka” i wiele innych wydarzeń. 

Po raz 13. odbędzie się Festiwal - Międzynarodowe Spotka-
nia z Folklorem „Muzyka Regionów”. 

Niezmiennie popularny wśród Jakubów jest Międzynarodowy 
Zlot Jakubów, który jak zawsze odbędzie się w sobotę 20 lipca. 

Lęborskie Dni Jakubowe to największa i najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyj-
no-handlowa, która co roku przyciąga tysiące lęborczan i turystów. W tym roku odbę-
dzie się w dniach 19-21 lipca. 

zapowiedź

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy i Turyści

Przed nami coroczne Święto Miasta – Lęborskie Dni Jakubowe.

Czeka nas wiele ciekawych wydarzeń,  
z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania,  
zabawy i radości podczas Lęborskich Dni Jakubowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Jarosław Litwin

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak
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Już 20 lipca (sobota), jak co roku podczas Lęborskich Dni Jakubo-
wych, odbędzie się Międzynarodowy Zlot Jakubów. 

Do 18 lipca włącznie można rejestrować się na XIII Międzynaro-
dowy Zlot Jakubów online! Wszystkich Panów o tym imieniu za-
praszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy do dnia 18 lipca 2019 r. na stronie www.
leborskiednijakubowe.pl w zakładce ZLOT JAKUBÓW Rejestra-
cja on-line. 

W dniu Zlotu Jakubów 20 lipca należy przyjść do kwatery zlotu 
(Lębork, Plac Pokoju, namiot przy scenie), aby odebrać upomin-
ki oraz opaskę z numerem umożliwiającą udział w losowaniu na-
gród głównych.

Uwaga! Tradycyjna rejestracja będzie odbywać się w dniu Zlo-
tu w kwaterze Zlotu, w godzinach 9.00 – 17.00. 

Finał - spotkanie wszystkich zarejestrowanych Jakubów na Pla-
cu Pokoju pod sceną główną nastąpi o godzinie 19.00. Uczestnicy 
zlotu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Zlot jest organizowany już od 13 lat i przez ten czas nieustannie 
cieszy się wielką popularnością. Każdego roku w zlocie uczestni-
czą setki Jakubów. Mamy nadzieję, że tegoroczna „13” okaże się 
szczęśliwa dla wielu Jakubów! Zapraszamy wszystkich Jakubów!

XIII Międzynarodowy Zlot 
Jakubów – zapraszamy! 

zapowiedź

Również w sobotę przeprowadzony zostanie XIX Bieg Uliczny 
św. Jakuba na dystansie 10 km. W ubiegłych latach ulicami Lę-
borka biegło po kilkuset zawodników. 

Jak co roku, w ramach projektu pn. „Ożywiona Staromiejska”, 
dużo będzie się działo na lęborskim deptaku, m.in. zagrają ka-
pele ludowe, trębacze, grupa perkusyjna Tremolo, przewidziano 
wspólne tańce animacyjne, malowanie twarzy, uliczne spekta-
kle teatralne dla dzieci itp. 

W sobotni i niedzielny wieczór wystąpią uznane gwiazdy. 
W tym roku będą to: Michał Szpak (sobota) i Anna Wyszkoni 
(niedziela). 

W programie Lęborskich Dni Jakubowych nie zabraknie ele-
mentów religijnych i duchowych związanych z postacią Patro-
na Lęborka. Odprawiona będzie uroczysta suma odpustowa, 
nabożeństwo ekumeniczne, a 25 lipca przed Sanktuarium  
św. Jakuba poświęcone zostaną pojazdy. 

Lębork serdecznie zaprasza na Lęborskie Dni Jakubowe!

www.lebork.pl 
www.leborskiednijakubowe.pl
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OŻYWIONA STAROMIEJSKA 2019 | 19-21 lipca

Już po raz dwunasty LCK „Fregata” 
w ramach Lęborskich Dni Jakubowych 

zaprasza na działania pod hasłem „Oży-
wiona Staromiejska”. Przez trzy dni lębo-
rski deptak zamieni się w miejsce pełne 
kramów, stoisk, muzykujących zespołów 
ludowych, atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Również na ul. Staromiejskiej, w okolicy 
skrzyżowania z ul. Targową, podobnie jak 
w poprzednich latach, odbędą się spek-
takle teatralne dla dzieci:

• 20 lipca (sobota), godzina 12.00 - 
spektakl teatralny dla najmłodszych 
pt. „W 7 dnia dookoła bajek” w wy-
konaniu Teatru TAK. Wstęp wolny.

Opis: Rzecz o Smoku Smokowskim, nie-
strasznym zwierzaku, choć strasznym 

niejadku, którego rozgniewana mama wy-
syła w podróż po świecie bajek. W spek-
taklu wykorzystano fragmenty wierszy 
Jana Brzechwy: Smok, Leń, Żuk, Kaczka 
Dziwaczka, Czerwony Kapturek, Katar, 
Tańcowała igła z nitką.

• 21 lipca (niedziela) godzina 15.30 - 
spektakl teatralny pt. „Benio w opa-
łach” w wykonaniu Teatru TAK. 
Wstęp wolny.

Opis: Historia dzieje się wśród tataraków 
i lilii. Główny bohater Benio - nie do koń-
ca zwykła zielona żabka, za sprawą Mu-
chy Sio zaklina swoją przyjaciółkę Larysę, 
która zaczarowana robi wszystko, o co 
tylko Benio poprosi. Czy na tym polega 
przyjaźń? Bohater uczy się cierpliwości 

i szacunku do przyjaciół i do wszystkich 
rówieśników. Uświadamia, że nie można 
mieć wszystkiego, chociaż czasem poku-
sa jest naprawdę silna.

Atrakcje i wydarzenia w ramach „Oży-
wionej Staromiejskiej”:

• Stoisko z malowaniem twarzy 
• Wspólne tańce animacyjne 
• Puszczanie baniek mydlanych
• Tworzymy z balonów – 
 stoisko z balonami
• Chodzące maskotki Tom i Jerry
• Koncerty kapel ludowych
• Koncerty i przemarsze Grupy 
 Perkusyjnej Tremolo
• Koncerty Trębaczy

zapowiedź

Utrudnienia w ruchu podczas 
Lęborskich Dni Jakubowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającą się 
w dniach 19-21 lipca 2019 r. /piątek, sobota, niedziela/ na 

Placu Pokoju imprezą masową pn.„Lęborskie Dni Jakubowe 
2019” część ulic w pobliżu Pl. Pokoju zostanie wyłączonych 
z ruchu: część ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. Wy-
szyńskiego, ul. Armii Krajowej. 

Objazd do placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony uli-
cami: Młynarską, Długosza i Waryńskiego. 

Organizatorzy proszą o nieparkowanie samochodów na par-
kingu przy Pl. Pokoju od dnia 18 lipca 2019. od godz. 18.00. 

Ponadto, w związku z odbywającym się XIX Biegiem Ulicz-
nym św. Jakuba w dniu 20 lipca 2019 r. /sobota/ w godz.  
16.00 – 17.30 zostaną częściowo lub w całości wyłączone 

z ruchu ulice: 1 Maja, al. Wolności, Staromiejska, Pl. Pokoju, 
Armii Krajowej, Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska Pol-
skiego, Okrzei. 

W niedzielę 21 lipca 2019r. o godz. 10.30 odbędzie się uroczy-
sty przemarsz rzemieślników, w związku z czym mogą pojawić 
się utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach: Staromiejskiej, 
al. Wolności, Konopnickiej, Korczaka, Findera, Basztowej, Der-
dowskiego. 

Za utrudnienia w ruchu Organizatorzy serdecznie przepra-
szają.
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XIX Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. 

XIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 
MUZYKA REGIONÓW 

20 lipca br. odbędzie się XIX Bieg 
Uliczny św. Jakuba Ap. To jedna 

ze sztandarowych imprez Lęborskich Dni 
Jakubowych.

Trasa biegu liczy 10 km, jest atestowa-
na, ma 3 okrążenia plus dobieg do mety 
1,96414 km. 

Trasa biegu: Armii Krajowej, Okrzei, 
Legionów Polskich, Słowackiego, Woj-
ska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, przecina 
prosto al. Wolności, ul. Staromiejska, Plac 
Pokoju, Armii Krajowej. 

Start honorowy o godz. 15.45 na 
Pl. Pokoju (przed sceną), start ostry:  
godz. 16.00 – ul. Armii Krajowej przed 
skrzyżowaniem z ul. Czołgistów.

Za rekord trasy przewidziana jest na-
groda finansowa w wysokości 500 zł.

Do startu dopuszczeni będą zawodni-
cy, którzy ukończyli 16 rok życia i posia-
dają aktualne badania lekarskie. Każdy 
pełnoletni uczestnik, który nie posia-
da aktualnego badania, musi podpisać 
oświadczenie, że w biegu startuje na wła-
sną odpowiedzialność.

Zapisy przyjmowane są przez inter-
net poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie interneto-
wej www.csir.lebork.pl oraz www.mara-
tonypolskie.pl 

Zapisy osobiste, odbiór pakietów star-
towych oraz chipów - w dniu 20 lipca 
2019 r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze Za-
wodów w sali gimnastycznej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lę-
borku przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Opłaty:
1) 35 zł – przy wniesieniu opłaty na kon-

to organizatora do dnia 15 lipca br. 
2) 70 zł – wpisowe wpłacone przez 

uczestnika biegu osobiście w dniu  
20 lipca 2019r. w godz. 11.00-15.00 w Biu-
rze Zawodów

3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są 
zwolnieni z opłaty wpisowego!

Jedną z atrakcyjnych i cieszących się dużą popularnością im-
prez jarmarkowych jest Festiwal - Międzynarodowe Spotka-

nia z Folklorem MUZYKA REGIONÓW. W tym roku odbędzie 
się już 13. edycja imprezy w piątek 19 lipca (w godz. 15.00-18.30) 
i niedzielę 21 lipca (w godz. 15.00-18.00). 

W tym roku wystąpi 9 zespołów:

- DFS ČEČINKA ze stolicy Słowacji,
- KUD KUD ABRESEVIČ z Kraljeva - Serbia
- Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE prezentujący folklor 

Lachów Sądeckich
- Kapela Góralska GROJCOWIANIE (muzyka i śpiew górali 

żywieckich) oraz zespoły kaszubskie:
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca SIERAKOWICE
- Kaszubski Zespół REDZANIE
- Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO
- Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA LĘBORSKA
- Zespół Regionalny FRANTÓWKA

zapowiedź
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Raz, Dwa, Trzy - koncert w Lęborku

Lider i wokalista zespołu Adam 
Nowak na tle ważnych piose-

nek snuje opowieść o życiu, miłości, 
zakamarkach ludzkiej duszy - przy-
gląda się naszym przywarom, zada-
je pytania o sens życia, mocuje się 
z wiarą i niewiarą. Bilety w cenie 
70 zł dostępne są w kasie kina przy 
ul. Gdańskiej 12 oraz za pośrednic-
twem strony www.lck-fregata.pl.

Partnerem koncertu jest fir-
ma Farm Frites Poland SA, która 
w 2019 roku świętuje 25-lecie swo-
jej działalności w Lęborku.

O zespole Raz Dwa Trzy
Zespół od lat udowadnia, że 

można podążać własną drogą, 
trzymać się własnych pomysłów 

i estetyki, a przy tym osiągnąć po-
pularność i cieszyć się nieustającą 
życzliwością krytyków. Sympaty-
cy, fani i wielbiciele Raz Dwa Trzy 
kochają Adama Nowaka i jego ze-
spół za senne bosanowy, kojące 
rytmy reggae, miękkie dźwięki gi-
tar, akordeonu i kontrabasu. Bo-
gactwo instrumentów, technicznie 
doskonałe aranżacje, pełna pasja 
tworzenia i grania to znaki firmo-
we zespołu. Teksty Adama Nowaka 
są kunsztownie skonstruowanymi 
opowieściami z głębokim przesła-
niem.

Lęborskie Centrum Kultury ”Fregata” zaprasza na kolejne wydarzenie muzyczne. W nie-
dzielę, 22 września br. o godz. 19.00 na scenie „Fregaty” koncert pod tytułem „Ważne 
piosenki” zaprezentuje zespół Raz Dwa Trzy.

DANFOSS Kino Letnie – na Placu Pokoju
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” za-

prasza na Danfoss Kino Letnie. W tym 
roku, dzięki wsparciu sponsora tytularne-
go imprezy, od czerwca do września za-
planowano aż sześć spotkań filmowych 
pod gołym niebem. Pięć razy na Placu Po-
koju i raz na parkingu przy rondzie Popie-
łuszki, we współpracy z Klubem Klasyczni 
Lębork, pokaz filmowy dla zmotoryzowa-
nych fanów kina.

Najbliższy pokaz zaplanowany jest 
na 26 lipca, a następnie: 10 sierpnia,  
30 sierpnia i 6 września. Dla pierwszych 
150 osób organizatorzy gwarantują bez-
płatne leżaki. Wstęp na pokazy jest bez-
płatny, a na trzy godziny przed projekcją 
zapraszamy najmłodszych na atrakcje: 
zjeżdżalnię, watę cukrową, suchy basen 
z piłeczkami i zabawy z animatorami.

Danfoss Kino Letnie 2019 wspiera bu-
dowę hospicjum stacjonarnego. Cały do-
chód ze sprzedaży świeżego popcornu 
zasili konto Fundacji Lęborskie Hospicjum 
Stacjonarne.

Sponsorem wydarzenia jest firma 
Sondex z siedzibą w Żelazkowie, za-
kład produkujący uszczelki do płyto-
wych wymienników ciepła, który jest 

częścią Grupy Danfoss - globalnego lide-
ra w dziedzinie technologii, które pozwolą 
w przyszłości uzyskać więcej mniejszym 
nakładem środków.

informacje
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Miejska Biblioteka Publiczna ogłosi-
ła kolejną edycję - XXXIV Ogólno-

polski Konkurs Literacki im. Mieczysława 
Stryjewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą 
w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrze-
szeni i nie zrzeszeni w organizacjach twór-
czych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 
poezję i prozę.

Tematyka utworów nie jest ograniczona, 
jednak organizatorom zależy na uwzględ-
nieniu tematyki regionalnej. Przewidzia-
na jest też kategoria specjalna - utworów 
nadesłanych przez mieszkańców powia-
tu lęborskiego, które należy na kopercie 
oznaczyć literą „L”.

Termin nadsyłania prac na adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 
84-300 Lębork, upływa 30 września 2019. 

Organizatorzy przewidują nagrodę głów-
ną Grand Prix Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz trzy nagrody w katego-
rii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Ponadto przewidziane są nagrody spe-
cjalne:

• Burmistrza Lęborka – nagroda pu-
bliczności,

• nagroda im. Józefa Majkowskiego 
przyznawana przez Katolickie Stowa-
rzyszenie Civitas Christiana za utwór 
ukazujący godność człowieka i życia,

• Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego za utwór w ję-
zyku kaszubskim lub o tematyce 
kaszubskiej – poezja,

• Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Lęborku za 
utwór w języku kaszubskim lub o te-
matyce kaszubskiej – proza.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość 
wręczenia nagród odbędzie się 22 listo-
pada 2019 r. o godz. 17.00 w Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata”.

Wszelkich informacji dotyczących kon-
kursu udziela Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Lęborku: 

tel. 59 8622307, 
e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

XXXIV edycja Ogólnopolskiego  
Konkursu Literackiego  
im. M. Stryjewskiego

W tym roku lęborczanie pożegnają lato 25 sierpnia 
tradycyjną imprezą pod tym tytułem. 

W programie:
10.00 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych 
16.00 – Teatrzyk uliczny dla dzieci przy ul. Staromiej-

skiej /Reja
17.30 – Kwartet smyczkowy
18.30 – Finał akcji „Powiat Lęborski – z nami zdrowo 

i sportowo” 
18.45 – Kabaret „CIACH” 
20.15 – Prezent dla mieszkańców Lęborka od FARM 

FRITES POLAND S.A. z okazji 25-lecia istnienia firmy
20.30 – koncert IRA

fot. materiały promocyjne

Pożegnanie  
Lata
LĘBORK,PLAC POKOJU 
25 SIERPNIA 2019
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W dniach 10-24 czerwca 2019 r. przeprowadzono głosowanie 
na projekty zgłoszone do VII edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Lęborku. Mieszkańcy głosowali na 29 projektów złożonych 
w trzech kategoriach: projekty – zadanie nieinwestycyjne, małe 
projekty – zadanie inwestycyjne, duże projekty – zadanie in-
westycyjne.

Do głosowania uprawnionych było 28.550 osób, głosy od-
dały ogółem 4.062 osoby, tj. 14,23 % uprawnionych do głoso-
wania, w tym: elektronicznie 3.980 osób (97,98%), papierowo 
82 osoby (2,02 %).

Do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” 
na 2020 rok zakwalifikowały się następujące projekty:

Szczegółowe informacje o projektach, wyniki głosowania oraz statystyki dostępne są na 
stronie internetowej lebork.budzet-obywatelski.org 

Budżet Obywatelski w Lęborku 
na 2020 rok

informacje

a) projekty – zadania nieinwestycyjne

c) duże projekty – zadania inwestycyjne

b) małe projekty – zadania inwestycyjne

Nr projektu Tytuł projektu i wnioskodawca Liczba uzyskanych 
głosów

5 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku  
w aparaty ochrony układu oddechowego 906

9 Doposażenie Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Lębork w umundurowanie 268

7 Piknik Graffiti „Bitwa o Miasto Lębork 2020 231

1 Telewizja sportowa - relacje z zawodów transmitowane na żywo w internecie 217

Nr projektu Tytuł projektu i wnioskodawca Liczba uzyskanych 
głosów

13 Park Żeroma 841

3 Nowe toalety w SP8 512

11 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku 453

5 Budowa chodnika oś. Sportowa 365

Nr projektu Tytuł projektu i wnioskodawca Liczba uzyskanych 
głosów

2 Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci z placem gier podwórkowych 1003

3 Ścianki wspinaczkowe w parku Michalskiego 913

1 Samoobsługowa, rowerowa stacja serwisowa 674
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Dzielenie się książkami, opowieściami i rymowankami z dziec-
kiem od najmłodszych lat to najlepszy sposób na okazanie 

mu miłości i podarowanie wsparcia na całe życie. 
Biblioteka Miejska w Lęborku zachęca rodziców dzieci w wie-

ku 0-6 lat do odwiedzin wraz ze swoim maluchem. W bibliotece 

Mały Czytelnik otrzyma swoją pierwszą imienną Kartę Biblio-
teczną, Paszport Biblioteczny oraz książkę w prezencie dopa-
sowaną do jego wieku i potrzeb. 

W Paszporcie dziecko będzie zbierało pieczątki, a w zamian 
otrzymywało dyplomy. To świetna motywacja - w tym wieku 
czytanie książek jest konkurencyjne dla telewizji i komputera. 
Dla rodziców motywacją będzie możliwość spędzenia aktywnie 
czasu ze swoim dzieckiem: trzeba pójść wspólnie do bibliote-
ki, wspólnie zastanowić się nad wyborem książki, wieczorem ją 
przeczytać, a później o niej porozmawiać. 

Wierzymy, że uczestnicząc w projekcie Fundacji Metropo-
lia Dzieci „Z książką na start”, inwestujemy w przyszłość naj-
młodszych, w ich wiedzę i pewność siebie, którą wykorzystają 
w przyszłości. 

Patronami projektu „Z książką na start” są: Biblioteka Naro-
dowa, Instytut Książki i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
a Partnerem Fundacja Powszechnego Czytania. Projekt współ-
finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

W okresie wakacji letnich Centrum 
Sportu i Rekreacji w Lęborku orga-

nizuje cykl imprez sportowych pod patro-
natem Burmistrza Miasta pn. „Bezpieczne 
Wakacje 2019”.

Na początku wakacji rozegrany został 
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej drużyn 
6-osobowych.

W ramach Wakacyjnego Turnieju Siat-
kówki Plażowej odbędą się jeszcze dwa 
mecze w terminach:

- 20 lipca 2019r. – godz. 10.00
- 31 sierpnia 2019r. – godz. 10.00
Kategorie wiekowe:  
• Kategorie młodzieżowe dziewcząt 

i chłopców 
• kategoria „open” – tylko 20 lipca 

2019r.
Turnieje przeprowadzone zostaną na 

Kompleksie Rekreacyjnym CSiR przy  
ul. 8 Maja 1. 

Zapisy - w dniu rozgrywania zawodów, 
na 15 minut przed ich rozpoczęciem.

Wakacyjny Turniej „Koszykarskie 
Trójki” zaplanowany jest na 24 sierpnia 
2019r. godz. 11.00.

Kategorie wiekowe:  
• szkoły podstawowe
• „open”

Turniej koszykówki przeprowadzo-
ny zostanie na boisku do koszykówki ze 
sztuczną nawierzchnią Szkoły Podstawo-
wej nr 7 przy ul. Piotra Skargi 52. Zapisy 

- na 15 minut przed rozpoczęciem zawo-
dów.

Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemne-
go – ostatni z serii turniej odbędzie się  
28 sierpnia o godz. 9.00.

Kategorie wiekowe:  
• do 13 lat chłopców
• powyżej 13 lat chłopców
• „open” dziewcząt

Turnieje tenisa ziemnego przeprowadza-
ne są na kortach tenisowych na Komplek-
sie Rekreacyjnym CSiR przy ul. 8 Maja 1. 

Zapisy - na 15 minut przed rozpoczę-
ciem zawodów.

CSiR informuje, że w okresie wakacji 
- do 1 września 2019r. bilety dla dzieci 
i młodzieży na Pływalni Miejskiej „Rafa” 
w Lęborku są do nabycia w cenie 5 zł.

Wakacje  
na sportowo

informacje

„Z książką na start” - Paszport 
Biblioteczny dla malucha
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Miejska Biblioteka Publiczna w Lę-
borku od lat stara się wspie-

rać lęborskich poetów, pomagając im 
w prezentowaniu swoich utworów. 
Wygląda, że 2019 rok będzie rekordo-
wy pod względem ilości opublikowa-
nych przez bibliotekę tomików poezji. 
W maju czytelnicy spotkali się z Mał-
gorzatą Borzeszkowską i wzięli do ręki 
zbiór jej wierszy pt. „Wpisani w pejzaż”. 
W czerwcu z drukarni przyjechał to-
mik Moniki Grobelnej „Huk zachodzące-
go słońca”, którego promocja odbędzie 
się tuż po wakacjach. Trwają prace nad 
zbiorami wierszy Wiesławy Kondrackiej 
„Harcerzem być…” oraz Leszka Woło-
siuka „Po miedzach pól krainy w kratę”.  
Bez wątpienia można stwierdzić, że od 
2002 roku, kiedy ukazała się antolo-
gia twórców lęborskich „Przebudzenie”, 
takiego dostatku poezji w Lęborku nie 
było…

Lęborskie Centrum Kultury „Fre-
gata” zaprasza na retransmisję 

koncertu André Rieu w kinie „Frega-
ta” w czwartek, 8 sierpnia br. o godz. 
18.00. W koncercie pt. „Zatańczymy?” 
maestro ożywi walca w niezapomnia-
nym wieczorze muzyki i tańca, a kinowi 
widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy 
koncertu i obejrzeć ekskluzywny wy-
wiad z André.

Koncerty André Rieu w jego rodzin-
nym mieście Maastricht przyciągają fa-
nów skrzypka ze wszystkich zakątków 
świata. Na średniowiecznym rynku od-
bywają się niezapomniane koncerty 
wypełnione humorem, zabawą i wspa-
niałą muzyką.

Bilety w cenie 20 zł  - dostępne w kasie 
kina i przez stronę www.lck-fregata.pl

Poezja na 
radości i troski

André Rieu -
retransmisja koncertu

Audioprzewodnik na smartfonie
Głównie z myślą o turystach, ale nie 

tylko, powstał w lęborskiej biblio-
tece audioprzewodnik po Lęborku. Aby 
ruszyć w trasę wystarczy smartfon lub 
tablet i bezpłatna aplikacja Action Track.  
Po pobraniu przewodnika, można samo-
dzielne poznawać najciekawsze miejsca 
Lęborka w dowolnej kolejności i we wła-
snym tempie. Nie ma też konieczności 
odwiedzania wszystkich atrakcji. 

Opracowano aż 30 punktów, m. in. 
średniowieczne obwarowania miasta, 
zamek krzyżacki, lęborskie kościoły, wie-
żę Bismarcka, radziecki czołg IS-2. Przy 
fontannie można usłyszeć opowieść o lę-
borskich żabkach. Warto też wsłuchać 
się w legendę o Gambrinusie i baszcie 
bluszczowej. Przewodnik zdradza, gdzie 
odkryto największy skarb, jakie królo-
we odwiedziły Lębork, gdzie był Łabędzi 
Staw czy Góra Szubieniczna.

Przewodnik równolegle zawiera teksty, 
więc mogą z niego korzystać także oso-
by niesłyszące. Dostęp do internetu jest 
potrzebny jedynie na etapie pobierania 

i – przede wszystkim - jest całkowicie 
bezpłatny. 

Pomysł, koncepcja i scenariusz audio-
przewodnika powstały w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Lęborku. Autorami są 
Zofia Biskupska-Lisiecka, Anna Cykman, 
Agnieszka Pryl i Paulina Raszeja. Teksty 
konsultował znany lęborski przewodnik 
Wiesław Budkowski. On też i Paulina 

Raszeja zostali „opowiadaczami” historii. 
Na potrzeby przewodnika zaadapto-
wano opowiadanie Mateusza Ka-
mienieckiego „Legenda o tym, jak 
Baszta Bluszczowa straciła swoją su-
kienkę”, które zwyciężyło w konkursie 
literackim „Legendy Błękitnej Krainy”.  
Więcej na stronie biblioteki.

informacje



W maju br. Muzeum w Lęborku zakończyło projekt „Mały 
Polak – Niepodległy Polak”. Projekt objął wszystkie lę-

borskie publiczne przedszkola oraz niepubliczne przedszkole 
integracyjne, a jego realizacja zajęła blisko rok. 

Finisaż projektu odbył się w Galerii „Strome Schody”, gdzie 
oprócz wystawy zorganizowanej w związku ze 100-leciem odzy-
skania przez Polskę niepodległości, znalazły się prace projekto-
we wykonane w ramach projektu przez lęborskie przedszkolaki. 

W czasie realizacji założeń projektowych lęborskie przed-
szkolaki gościły w Muzeum przeszło 80 razy, realizując kolejne 
zadania związane z tematyką niepodległościową krzewieniem 
postaw obywatelskich. W trakcie finisażu projektu w Muzeum 
gościło blisko 250 dzieci – uczestników przedsięwzięcia. W ra-
mach projektu zrealizowany został także film ukazujący rezul-
taty całorocznej pracy muzealników z dziećmi.

Finisaż projektu „Mały Polak – Niepodległy Polak”

Obejrzyj wystawę czasową 
„Ojcowie Niepodległości”

 W ramach kontynuacji obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości, 
w galerii „Strome Schody” w sezonie moż-
na oglądać wystawę pt. „Ojcowie Nie-
podległości”, która prezentuje sylwetki 
siedmiu postaci: Józefa Piłsudskiego, 
Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Kor-
fantego, Romana Dmowskiego, Wincen-
tego Witosa. Postacie te chociaż różniły 
się w poglądach na wiele spraw, to zapi-
sały się w historii jako propagatorzy walki 
o niepodległość Polski. Wystawa zosta-
ła zorganizowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Gdańsku. Na wy-
stawie Muzeum w Lęborku prezentuje 

również lęborskie wątki niepodległościo-
we, ukazując lokalnych działaczy niepod-
ległościowych, którzy walczyli o polskość 
terenów powiatu lęborskiego. 

Zwiedź wystawy stałe 
w Muzeum

W sezonie letnim Muzeum zachęca 
do obejrzenia bogatych wystaw stałych 
dotyczących lokalnej historii miasta oraz 
powiatu.

Na pierwszej kondygnacji Muzeum 
znajdują się wystawy poświęcone historii 
Białogardy, która przed powstaniem Lę-
borka była ważnym ośrodkiem życia w re-
gionie. Znajdują się tam również wystawy 
dotyczące historii miasta, prezentowane 

są zabytki średniowiecznego Lęborka 
odkryte w trakcie badań prowadzonych 
na terenie ścisłego centrum, a także za-
bytki kolekcjonerskie z XIX i XX wieku, 
pokazujące jak żyli i czym zajmowali się 
lęborczanie. W muzeum można też obej-
rzeć kolekcję wspaniale zdobionych me-
bli gdańskich. 

Unikalne zbiory archeologiczne, które 
sukcesywnie wzbogacane są o nowe, uni-
katowe na skalę Polski i Europy zabytki 
z zakresu archeologii regionu ekspono-
wane są na wystawie stałej „Odkrywanie 
przeszłości” na II piętrze Muzeum.

Na III piętrze można również zwie-
dzić gabinet Paula Nipkowa – prekurso-
ra w zakresie skonstruowania części do 
odbiornika TV jak również salę etnogra-
ficzną prezentującą zabytki z zakresu bo-
gatej kultury kaszubskiej. 

Na najwyższej kondygnacji znajdu-
je się bogata kolekcja numizmatyczna 
z ciekawym „skarbem z Lęborka” – kolek-
cją szelągów odnalezionych w latach 70. 
ubiegłego wieku, zaś w piwnicach muze-
alnych prezentowany jest bezpłatnie film: 

„Lębork - system obronny średniowiecz-
nego miasta” wykonany w animacji 3D.

Muzeum zachęca również do odwie-
dzenia baszty nr 24, w której znajduje się 
uzbrojenie z XV w. oraz baszty 27 z eks-
pozycją poświęconą kulturze Kaszub 
i ziołolecznictwu. Udostępniane są one 
bezpłatnie od wtorku do piątku w godz. 
10.00 – 18.00, a w weekendy od 11.00 
do 16.00.

11informacje

Muzeum proponuje
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Nowa droga i parkingi
w „Zakątku kultury”

Ulica do wieży w Parku Chrobrego 
To kolejna inwestycja w Parku Chro-

brego. W związku z przebudową 
i adaptacją na cele muzealno-turystycz-
ne wieży ciśnień w Parku Chrobrego, trwa 
budowa poszerzonej do 6 metrów drogi 
dojazdowej (przeciwpożarowej) do wie-
ży – ulicy Pięknej. Swój bieg rozpoczy-
na ona przy Powiatowym Urzędzie Pracy, 
a następnie wzniesieniem dociera do tzw. 
wieży ciśnień, gdzie kończy się dużym 
parkingiem. To właśnie od tej strony, przy 
ogrodzeniu wieży rozpoczęły się prace 
brukarskie. Parking o powierzchni 1748 m2 

 i droga dla samochodów zostaną wyko-
nane zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków z kostki granitowej. Obok drogi 
prze biegać będzie dwumetrowy ciąg pie-
szo-rowerowy z gęsto spoinowanej małej 
kostki granitowej. 

Inwestycję wartą ponad 800 tys. zł reali-
zuje firma Chud-bud Arkadiusza Chmiela 
z Chocielewka.

Na finiszu jest I etap prac przy tzw. „Zakątku kultury” pole-
gający na zagospodarowaniu terenu przyległego do kina 

„Fregata”. Inwestycja w ramach programu Rewitalizacja obszaru 
„Lębork Nowy Świat” pozwoli rozszerzyć działalność Lęborskie-
go Centrum Kultury o nowe zadania, m.in. zajęcia warsztatowe, 
taneczne czy streetart. 

W pierwszym etapie prac wykonywany jest łącznik pomiędzy 
ulicą Gdańską a Przyzamcze, miejsca parkingowe. 

Projekt, oprócz budowy asfaltowej jezdni, chodnika i utwar-
dzonych miejsc parkingowych, przewiduje posadzenie 42 drzew 
oraz postawienie kilku ławek, koszy i bardzo potrzebnych w tym 
miejscu 4 latarni. Roboty drogowe poprzedziła budowa na od-
cinku 180 m kanalizacji deszczowej z 12 studniami. Inwestycję 
do końca sierpnia 2019 roku wykona Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Przemysław Kozłowski z Gdańska. Koszt - ponad 
730 tys. zł. 

W drugim, rozpoczętym na początku lipca br. etapie, wyre-
montowana zostanie ulica Gdańska od skrzyżowania z Jana 

Styki w górę. Wtedy też ruszą prace przy aranżacji wolnego te-
renu za kinem na działalność kulturalną. Pojawią się tam m.in. 
tarasy z drewna kompozytowego i nawierzchnia z żywicy epo-
ksydowej. Na zapleczu kina pojawi się zieleń, posadzone będą 
drzewa, staną elementy małej architektury.

inwestycje

INWESTYCJE
MIEJSKIE
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Nowe place zabaw na Osiedlu Sportowa 
i przy ul. Komuny Paryskiej

Uliczki w centrum wyremontowane  
przed Jarmarkiem

Dzieci mieszkające na Osiedlu Spor-
towa i przy ul. Komuny Paryskiej 

mają od niedawna nowe, duże i atrak-
cyjne place zabaw. 

W przypadku Os. Sportowa dotych-
czasowe miejsce zabaw dla najmłodszych 
zostało powiększone o nowy teren, na 
którym postawiono dużą platformę za-
bawową, ściankę do wspinaczki, trampo-
linę, maszt do wspinania, równoważnię, 
platformę na sprężynach czy zjazd linowy 
(tzw. tyrolkę). Całość uzupełniają nowe 
ławki i kosze na śmieci. Wysypany drob-
nym piaskiem teren placu zabaw został 
ogrodzony. Wartość inwestycji zrealizo-
wanej przez firmę PPHU JULKA z Krępy 
Kaszubskiej wyniósł 190.650 zł. 

Z kolei przy ulicy Komuny Paryskiej 
powstał plac do zabaw z dużą platfor-
mą zabawową – statkiem z kilkoma zjeż-
dżalniami, zjazdem linowym oraz dwoma 
urządzeniami przystosowanymi dla osób 
niepełnosprawnych – huśtawka z sie-
dziskiem i piaskownica na podwyższe-
niu. W ramach inwestycji postawiono 
ławki, kosz na śmieci, teren ogrodzono. 
Część placu została utwardzona kostką 

betonową, część wysypano piaskiem lub 
ziemią (trawa). Przy ogrodzeniu posta-
wiono lampę typu LED. Nowy plac za-
baw zlokalizowany jest w pobliżu mostu 
na ul. Weterynaryjnej i wraz z wcześniej 
wybudowaną siłownią zewnętrzną two-
rzy atrakcyjny kompleks rekreacyjno-za-
bawowy w tej części miasta. Inwestycję 
wartą 199.260 zł wykonała firma Weran 
Sp. z.o.o z Wrocławia. Koszt 199.260 zł. 

W ramach wartej 90 tys. zł inwestycji wy-
budowano przepust nad rowem, drogę 
dojazdową z kostki betonowej i miejsca 
postojowe dla 28 aut z płyt typu MEBA. 
Powstał też chodnik łączący parking 
z placem zabaw. Prace wykonała lokalna 
firma MAXBRUK.

Kierowcy i piesi mogą być zadowoleni. Kolejne zmoderni-
zowane ulice w centrum miasta otwarto dla ruchu pie-

szo-samochodowego. To już koniec dużej drogowej inwestycji 
w centrum miasta. Remont 7 ulic w centrum miasta to niejako 
podsumowanie wieloletnich działań rewitalizacyjnych i inwe-
stycyjnych w historycznym centrum Lęborka. 

Zastosowane materiały, styl i wygląd wyremontowanych ulic 
to kontynuacja wcześniejszych działań inwestycyjnych w cen-
trum miasta i charakteru zabudowy śródmieścia. Na zmoderni-
zowanych ulicach zamontowano ozdobne latarnie, ławki, kosze 
na śmieci oraz elementy małej architektury. Pojawiło się dużo 
zieleni, m.in. zasadzonych zostało 41 lipowych drzewek. 

W ramach projektu przebudowana została kanalizacja desz-
czowa, a prace poprzedziły badania archeologiczne. Nową na-
wierzchnię zyskały ulice: Młynarska, Przyzamcze, Długosza, 
Franciszkańska, Chodukiewicza, część Armii Krajowej i Gdań-
skiej. 

Zadanie pn. „Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długo-
sza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza, 

Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infra-
struktury technicznej” zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „Wójcik” z Lęborka. Koszt inwestycji realizowanej w ramach 
projektu z dofinansowaniem unijnym „Skarby Lęborka – uka-
zanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wy-
eksponowanie elementów zabytkowego centrum” wyniósł  
3 mln 978 tys. zł.

inwestycje

Ulice Gdańska i Młynarska 
zmieniły swój wygląd



1414 inwestycje

Rekreacja i wypoczynek.  
Rolkowisko otwarte!

Remont ulicy 
Kartuskiej

Pierwsze w Lęborku rolkowisko po-
łączone z zielonym terenem re-

kreacyjnym przy Placu Piastowskim 
otwarte! Całość wygląda bardzo efek-
townie, a atrakcyjna przestrzeń przycią-
ga wielu mieszkańców. 

Przy zagospodarowaniu terenu nie wy-
cięto żadnego drzewa, posadzono rów-
nież kilkadziesiąt młodych drzew (klony, 
brzozy płaczące, wiśnie kuliste, sosny 
czarne, jodły kaukaskie, platany kuliste 
i dęby szypułkowe), ok. 3600 krzewów 
i krzewinek. Całość uzupełnia trawa i kora. 

Dużym powodzeniem cieszy się si-
łownia zewnętrzna oraz zacienione ław-
ki w centrum placu. Chętnie korzystają 
z nich także rodzice dzieci grających na 
sąsiednim „Orliku”. 

W ramach inwestycji wybudowano 
rolkowisko dla rowerzystów, rolkarzy 
czy fanów deskorolek. Asfaltowa ścież-
ka o szerokości 1,5-2 m oplata boisko 
i posiada dodatkową pętlę w parku zabez-
pieczoną barierami. W gruntownie prze-
budowanym parku postawiono 25 ławek, 
11 koszy na śmieci oraz 18 stojaków na ro-
wery (przy boisku). Funkcjonującą obok 
sali gimnastycznej siłownię zewnętrzną 
przesunięto o kilkanaście metrów wzdłuż 
ul. Bohaterów Westerplatte. Wyremonto-
wano także wszystkie chodniki. 

Bezpiecznemu korzystaniu z terenu re-
kreacyjnego sprzyjać ma otwarcie nowe-
go przejścia dla pieszych na Alei Wolności, 
na wysokości sali sportowej. Park przy 

Placu Piastowskim stał się bezpieczniej-
szy m.in. dzięki postawieniu 13 nowych 
lamp parkowych. 

Inwestycję wartą 798.885 zł wykona-
ła firma Chud-bud Arkadiusza Chmiela 
z Czarnówka, a oświetlenie o wartości 
73.800 zł firma Protel z Luzina. 

Inwestycja realizowana jest w ramach 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 
obszaru „Lębork Nowy Świat”. Jego war-
tość to 21 mln 436 tys. zł, w tym 14 mln 
49 tys. zł dofinansowania unijnego. Na 
program rewitalizacyjny „Lębork nowy 
Świat” składa się projekt inwestycyjno-

-infrastrukturalny „Odnowiony Lębork” 
(wartość po pierwszych przetargach 18 
mln 204 tys. zł w tym 10 mln 979 tys. zł 

dotacji) oraz obejmujący działania spo-
łeczne projekt „Ożywiony Lębork” (war-
tość 3 mln 231 tys. zł w tym 3 mln 70 tys. 
zł dotacji). 

Nowe rolkowisko z terenem zielo-
nym to nie jedyna inwestycja tego typu 
w ramach programu rewitalizacji „Lę-
bork Nowy Świat”. Na zapleczu budyn-
ków Malczewskiego 31-33 powstaje teren 
rekreacyjny z wielofunkcyjnym boiskiem. 
W planach jest też budowa podobnych 
miejsc przy Placu Kopernika, czy na za-
pleczu remizy straży pożarnej. Zaawan-
sowane są prace przy budowie miejsca 
rekreacyjnego w okolicy rzeki Łeby przy 
Kazimierza Wielkiego i Czołgistów.

W ostatnim czasie na ulicy Kartu-
skiej przełożone lub wymienione 

zostały płyty typu YOMB - na odcinku 
120 metrów do granic miasta, ponadto 
wyremontowany został przepust nad po-
tokiem Świniucha. Remont drogi wykona-
ła lokalna firma MAXBRUK. 

Koszt wyniósł 65 tys. zł.
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Rewitalizacja budynków komunalnych zmienia Lębork

W ramach programu rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy 
Świat” Miasto Lębork remontuje 28 budynków komunal-

nych. Zakres prac budowlanych w każdym z budynków dotyczy 
części wspólnych, użytkowanych przez wszystkich mieszkań-
ców i zależy od stanu technicznego czy wcześniejszych re-
montów. Obejmuje w zależności od potrzeb remont elewacji, 
klatek schodowych, dachów, ocieplenie ścian i fundamentów 
czy wymianę drzwi zewnętrznych. 

Remont pierwszych 19 budynków za kwotę 2 mln 380 tys. 
zł realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ROM-

-BUD” z Lęborka. Prace mają trwać do 30 czerwca 2020 roku. 
Pierwsze efekty rewitalizacyjnych remontów możemy zo-

baczyć w budynkach przy ulicy Kossaka 46, 72 i 100 of., Mal-
czewskiego 10, 11 i 12 oraz Stryjewskiego 5. Trwają prace 
w kamienicach przy Stryjewskiego 2 i Malczewskiego 23 i 24. 
Na ekipy remontowe w ramach tego etapu działań czekają 
mieszkańcy budynków przy ul. Malczewskiego 22, 31, 33 oraz 
ul. Stryjewskiego 45, 49 i 52. 

Zakończył się remont pierwszego z dwóch budynków ko-
munalnych przy ul. Gdańskiej 93-96. Zakres prac obejmował 
wykonanie ocieplenia, remont dachu, wymianę okien, rur spu-
stowych, rynien oraz zewnętrznych drzwi wejściowych. Remont 
wykonuje firma EL-TEAM Tomasz Kosiński z Wrześcia. Koszt 
wyniesie 575.310 zł.

Wyłoniono wykonawcę remontu dla budynków przy ulicach 
Westerplatte 5, Malczewskiego 32, Gdańska 109 of. i Kossaka 4. 

W trybie „Projektuj i buduj” do 30 czerwca 2020 roku remonty 
o wartości 449.404 zł wykona Zakład Ogólnobudowlany KON-

-AN Ireneusz Olszewski z Lubowidza. W przypadku budynków 
Kossaka 87, Gdańska 1 i Łokietka 1 zakończono opracowywanie 
dokumentacji projektowej.

Partnerem projektu rewitalizacyjnego jest też 8 Wspólnot 
Mieszkaniowych (Mostnika 12, 13/13A, 15, 16, Stryjewskiego 
13, 58, 64 i Łokietka 14). Na remont elewacji, klatek schodo-
wych, ocieplenie otrzymają one dofinansowanie w wysokości 
461 tys. zł. Pierwszy remont - kamienicy przy Stryjewskiego 13 
- już się zakończył.

Budynek przy Gdańskiej 93 po remoncie

Jednym z zadań w ramach „Lęborskiego 
Węzła Przesiadkowego” jest rozbudo-

wa tunelu pod torami PKP do ulicy Że-
romskiego. Prace, które rozpoczęły się we 
wrześniu ub.r., zakończyły się w czerwcu, 
a obecnie trwa procedura uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie.

Dzięki tej inwestycji, od ul. Żerom-
skiego powstało zadaszone zejście do 
przedłużonego tunelu dworcowego, co 
znacząco skróci drogę i poprawi dojście 
do dworca PKP mieszkańcom południo-
wej części miasta (za torami).

Co ważne, obok wyjścia z tunelu, przy 
ul. Żeromskiego, powstało też 50 miejsc 
parkingowych. Bliższe i łatwiejsze dojście 
będą mieli także mieszkańcy Lęborka do 
centrum handlowego i komendy policji 
przy ul. Toruńskiej oraz innych instytucji 
i firm w tej części miasta. 

Zakres prac obejmował:
- rozbudowę tunelu dla pieszych o nowy 

odcinek między ul. Żeromskiego a pero-
nem nr 3 z infrastrukturą towarzyszącą 
o długości ok. 25 m szerokości ok. 5 m,

- budowę żelbetowych schodów prze-
znaczonych dla ruchu pieszych o szero-
kości 3 m wraz z wyposażeniem,

- budowę zadaszenia schodów,
- budowę systemu odwodnienia tunelu,
- budowę szybu windowego z pozio-

mu terenu do poziomu posadzki tunelu,
- budowę przyłączy: wodociągowego, 

sanitarnego, kanalizacji deszczowej.
Koszt realizacji rozbudowy tunelu wy-

niósł 6 566 666,77 zł, z czego 85 % stano-
wi dofinansowanie pozyskane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Wykonawcą inwestycji była fir-
ma WANT Spółka z o.o. z Tczewa.

W ramach „Lęborskiego Węzła Prze-
siadkowego” gruntowna przebudowa 
czeka niebawem teren przy budynku 
dworca PKP. Powstanie tutaj nowocze-
sny węzeł przesiadkowy dla komunikacji 
publicznej: miejsca postojowe typu kiss & 
ride o ograniczonym czasie postoju, zada-
szone stanowiska dla przewoźników, par-
king dla autobusów, zadaszony parking 
dla rowerów, postój taxi oraz parking dla 
samochodów osobowych.

Tunel pod torami 
gotowy
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„Więcej drzew i krzewów – zielony 
Lębork” to ponad 4 milionowy 

projekt z 85 procentowym dofinanso-
waniem, którego celem jest moderniza-
cja i tworzenie nowych miejsc zielonych 
w mieście. „Zieloną rewolucją” objętych 
zostało aż 55,8 tys. m2 miasta. 

Efekty prac ogrodniczych dobrze widać 
w części Parku im. Michalskiego, Parku 
Chrobrego czy na osiedlu Sportowa. Na 
finiszu są działania przy stawie „Morskie 
Oko” przy ul. Gierymskiego i Lipowej. Pro-
jektem objętych zostanie także Park za 
Starostwem Powiatowym, Park nad rzeką 
Łebą, ul. Czołgistów, Mini Park ul. Konop-
nicka przy rzece Łebie, ul. Olimpijczyków 
od strony ul. Kusocińskiego, ul. Kusociń-
skiego od strony Łasaka, ul. Sportowa od 
strony Słupskiej. 

To właśnie przy pływalni „RAFA” można 
oglądać efekt zielonego projektu. Powsta-
ła tam wyspa atrakcyjnej zieleni z trasami 
spacerowymi i ławkami. Tuż obok znaj-
duje się rozbudowany plac zabaw. W ra-
mach prac posadzono 82 drzewa, ok. 
4000 krzewów, krzewinek i bylin oraz 
wytyczono i utwardzono betonową kost-
ką lub żwirem alejki. W ramach aranżacji 
terenu zielonego wykonano kilka nasy-
pów, a wokół nich na obszarze 4000 m2 

zasiano trawę. Całość uzupełnia 10 ławek 
i 8 koszy na śmieci. 

O skali projektu zaplanowanego do re-
alizacji w 11 rejonach miastach świadczą 
liczby. Na terenie objętym programem 
zasadzonych będzie 706 drzew, 37.113 
krzewów, krzewinek i bylin, a trawą obsia-
nych zostanie teren o powierzchni prawie  

38 tys. m2. „Zielony Lębork” to także aran-
żacja terenu, budowa żwirowych lub beto-
nowych ścieżek i alejek oraz postawienie 
164 ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadze-
nia roślin bazują na gatunkach rodzimych, 
tworzących dogodne i atrakcyjne warunki 
dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. 
Pomoże w tym montaż 213 budek lęgo-
wych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 bu-
dek dla owadów. Nowe tereny zielone 
opatrzone zostaną tablicami informacyj-
nymi, w tym tabliczkami z nazwami ga-
tunkowymi drzew i krzewów (260 sztuk). 

Celem projektu pn. „Więcej drzew i krze-
wów – zielony Lębork” jest rozwój i zago-
spodarowanie terenów zieleni w mieście, 
stworzenie uporządkowanej zieleni wzbo-
gaconej o nowe nasadzenia i przestrzeni 
umożliwiającej aktywne spędzanie cza-
su, która pozytywnie wpłynie na róż-
norodność biologiczną, poprawi klimat 
oraz utworzy naturalne bariery chronią-
ce przed zapyleniem i hałasem. Sposób 
zagospodarowania terenów zielonych 
wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, 
a tym samym ochronią przed erozją gleby. 
Cenne drzewa o znacznych rozmiarach 
zostaną zachowane, a do nowych nasa-
dzeń zastosowane będą głównie rodzi-
me gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej 
większości odporne na mróz oraz mało 
wymagające.

Zielony Lębork – więcej drzew i krzewów

Zmiany wokół stawu przy ul. Gdańskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji realizuje kolejne 

prace związane z wymianą starych sieci 
wodociągowych: 

- zakończono prace na skrzyżowaniu 
ulicy Młynarskiej z ul. J. Długosza, w ra-
mach inwestycji „Przebudowa ulic: Ar-
mii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, 
Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza 
oraz Przyzamcze wraz z budową i prze-
budową infrastruktury technicznej

- wykonano nowy odcinek sieci wodo-
ciągowej do osiedla „Lębork Wschód” - 
inwestycja usprawniła funkcjonowanie 
systemu wodociągowego w tym rejonie 
miasta. 

- 

Wodociągi w modernizacji

Prace na rogu ulic Wojska Polskiego
i Warszawskiej
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W trakcie przebudowy jest ulica 
Warszawska i skrzyżowanie z ul. 

Wojska Polskiego w ramach Lęborskiego 
Węzła Przesiadkowego. W prace moder-
nizacyjne włączyli się lęborscy ciepłow-
nicy, którzy przebudowują magistralę 
ciepłowniczą w tym rejonie. 

W ramach III etapu „Modernizacji miej-
skiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021” 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w najbliższym czasie realizowa-
ło będzie dwa zadania:

• Przebudowa osiedlowej sieci ciepłow-
niczej w rejonie ul. I Maja i Armii Krajo-
wej w Lęborku z przebudową węzłów 
cieplnych.

• Przebudowa podziemnej osiedlowej 
sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Le-
gionów Polskich w Lęborku – III etap

Wykonawcą pierwszego z powyższych 
zadań będzie Konsorcjum Infracorr Sp. 
z o.o. i M-3 Budownictwo Inżynieryj-
ne Sp. z o.o. 28 czerwca br. został prze-
kazany teren budowy. Powstanie nowa, 
preizolowana sieć ciepłownicza zasilają-
ca budynki przy ul. Armii Krajowej 56-58  
i 1 Maja 7-9. Zostaną także zamontowane 
indywidualne, kompaktowe węzły ciepl-
ne w każdym z budynków. Zakończenie 
prac planowane jest na koniec sierpnia br. 

Niebawem zostanie podpisana tak-
że umowa na realizację przebudo-
wy sieci wzdłuż ul. Legionów Polskich. 

Wymieniony zostanie odcinek sieci o dłu-
gości 218 mb - system rur preizolowanych 
zastąpi starą sieć kanałową. Rozpoczęcie 
robót przewidywane jest w lipcu br.

Powyższe zadania realizowane są w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014-2020 i są współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz środków własnych MPEC-u.

MPEC wymienia sieć ciepłowniczą

trwa przebudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na ul. Wojska Polskie-
go w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł 
Przesiadkowy”. Wymieniono już dwa że-
liwne wodociągi,

- zakończono przebudowę kolejnej lo-
kalnej przepompowni ścieków przy ulicy 
Tatrzańskiej. Wysłużone jednostki pom-
powe zostały zastąpione nowoczesny-
mi urządzeniami typu Concertor firmy  
XYLEM. Pompy te charakteryzują się wy-
soką sprawnością, niskim zużyciem ener-
gii oraz dużą odpornością na zatykanie 
(samoczynne oczyszczanie). W przepom-
powni zainstalowano również nową szafę 
sterowniczą z możliwością monitoringu 
jej pracy w systemie GSM.

- wymieniono całą rozdzielnicę steru-
jącą Pompownią Strefy Wysokiej oraz 
przeprowadzono remont generalny 
pomp łącznie z wymianą silników elek-
trycznych wraz z okablowaniem. Praca 
zestawu pompowego zapewnia utrzy-
manie wymaganego ciśnienia wody pit-
nej w tak zwanej górnej strefie zasilania 
miasta. Stanowi ją obszar ulic Gdańskiej, 

Gierymskiego i Syrokomli wraz z prze-
cznicami. W pompowni są zainstalowa-
ne cztery wirowe pompy pionowe (w tym 
jedna rezerwowa). Automatyczny układ 
sterowania pompownią ma za zadanie 
utrzymywanie stałego ciśnienia w ruro-
ciągu tłocznym, niezależnie od wielkości 
rozbioru wody. Woda do zestawu pom-
powego doprowadzana i odprowadzana 
jest rurociągami Ø 250 ze zbiornika o po-
jemności 2000 m3, przy istniejącej możli-
wości zasilania go w wypadkach nagłych 
ze zbiornika dwukomorowego zlokalizo-
wanego w wieży ciśnień,

- w rozdzielni głównej zasilającej Głów-
ną Przepompownię Ścieków MPWiK wy-
mieniono dwa układy do kompensacji 
mocy biernej na obu kierunkach zasila-
nia. Dotychczasowe układy wymagały 
gruntownego remontu, z uwagi na trzy-
dziestoletni czas eksploatacji urządzeń. 

Na upalne dni Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji przy-
gotowało dla mieszkańców Lęborka 
i turystów dwa urządzenia zraszające, 

które przynoszą miłe orzeźwienie w cza-
sie upałów. Kurtynę wodną w formie 
bramki zamontowano na ul. Staromiej-
skiej, a zraszacz kolumnowy działa na Pla-
cu Pokoju.

Prace w rejonie
ul. Warszawskiej

ul. Warszawska

Zraszacz na Placu Pokoju

inwestycje
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Przypominamy, że od 1 czerwca 2019 r. 
w Lęborku obowiązują nowe zasa-

dy gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. 

Selektywnie zbierane są następujące 
rodzaje odpadów: papier – w workach/ 
pojemnikach niebieskich oznaczonych 
napisem PAPIER; plastik i metal – w wor-
kach/ pojemnikach żółtych oznaczonych 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE; 
szkło opakowaniowe – w workach/ 
pojemnikach zielonych, oznaczonych 
SZKŁO; odpady zielone – w workach/ 
pojemnikach brązowych oznaczonych 
ODPADY ZIELONE, odpady biodegra-
dowalne (kuchenne) – w pojemnikach 
brązowych oznaczonych BIO.

W związku z często powtarzającymi się 
informacjami na temat braku segrega-
cji w niektórych miejscach gromadzenia 

odpadów, przeprowadzane będą działa-
nia kontrolne. Trzykrotne stwierdzenie 
braku segregacji w danym miejscu będzie 
podstawą wydania właścicielowi takiej 

nieruchomości decyzji określającej wy-
sokość opłaty z zastosowaniem wyższej 
stawki opłaty – jak za nieselektywne zbie-
ranie odpadów.

Kontrole miejsc gromadzenia odpadów

Powietrze pod kontrolą
Miasto Lębork zakupiło trzy czujniki środowiskowe służące do 
monitorowania czystości powietrza na terenie miasta. Dane 
dotyczące stanu jakości powietrza na dany dzień będzie moż-
na odczytać na monitorze, który zostanie zamontowany w holu 
budynku Urzędu Miejskiego. Montaż czujników oraz monitora 
nastąpi w drugiej połowie lipca.

Czujniki będą na bieżąco badały stężenia pyłów zawieszo-
nych PM2,5 oraz PM10, a także aktualną temperaturę, wilgot-
ność i ciśnienie. Ponadto na monitorze pojawiać się będą dane 
z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dotyczą-
ce pomiarów ze stacji znajdującej się przy ul. Malczewskiego. 

Inwestycja ta pozwoli na bieżąco śledzić stan powietrza w na-
szym mieście oraz wspomoże podejmowanie stosownych dzia-
łań dążących do jego poprawy.

Mniej nieekologicznych źródeł ciepła
Dobiega końca rozliczanie wniosków o dofinansowanie wy-
miany starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne, złożonych 
w 2019 roku - zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XIX-251/2012 
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.06.2012 r. w sprawie udzie-
lania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków 
budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych 
z ochroną środowiska. 

W tym roku wnioski złożyło 135 osób. Kosztem kwalifikowa-
nym w tym programie jest wartość zakupionego pieca i koszt 
jego montażu. Dopłaty dla jednego wnioskodawcy wynosiły 
od 15 % do 35 % kosztów kwalifikowanych i były uzależnione 
od rodzaju starego źródła ciepła. W tym roku koszty kwalifiko-
wane poniesione przez wnioskodawców wyniosły 742 645 zł. 
Na dofinansowanie dla mieszkańców Lęborka z budżetu miasta 
przeznaczono kwotę 210.000 zł. 

W latach 2012-2018 z budżetu miasta dofinansowanie otrzy-
mało 411 beneficjentów na łączną kwotę ok. 651 tys. zł. 

Usuwanie azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 
2019). 

Gmina w imieniu mieszkańców będzie występowała z wnio-
skiem o dofinansowanie tych działań. Kwota dofinansowania 
zadania może wynosić do 100 % jego kosztów kwalifikowa-
nych, którymi są udokumentowane koszty demontażu, zbie-
rania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku pod warunkiem, że 
zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Działania na rzecz 
środowiska

informacje
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Zakończył się etap wyłożenia do pu-
blicznego wglądu projektu planu 

miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w rejonie Parku 
Chrobrego i terenów rekreacyjno-spor-
towych nad rz. Łebą i Okalicą. W trak-
cie procedury wyłożenia do publicznego 
wglądu złożono uwagi do projektu pla-
nu miejscowego, które obecnie są roz-
patrywane. 

Zakończył się również etap wyłożenia 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy 
ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Ku-
socińskiego w Lęborku. Rozpatrzone zo-
stały uwagi wniesione do projektu zmiany 
planu - projektanci wprowadzili korekty 
do przedmiotowego opracowania. Ko-
lejnym etapem będzie uchwalenie do-
kumentu przez Radę Miejską.

 W trakcie wyłożenia do publicznego 
wglądu jest projekt zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy 
i Artylerzystów w Lęborku. 

Trwa kolejny etap prac projektowych, 
związanych z opracowaniem projek-
tu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu w rejonie 

ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii ko-
lejowej Lębork - Maszewo polegający na 
wykonaniu projektu planu do uzgodnień 
i opiniowania.

W trakcie uzgodnień i opiniowania jest 
projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, 
Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-

-Słupsk w Lęborku. 

W związku z uchwaleniem nowego „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka” kontynuowane są zmiany pla-
nów miejscowych w przypadkach, gdy 
brak było zgodności ustaleń zamiarów 
planistycznych z dotychczasowym stu-
dium miasta. Dotyczy to zmian obowią-
zujących planów miejscowych w rejonie 

ulic: Komuny Paryskiej, Pionierów oraz 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka, Al. 
Wolności, rz. Łeby i linii kolejowej Lębor-
k-Łeba. 

Weryfikowane są wcześniej podjęte usta-
lenia oraz wprowadzane są zmiany, wy-
nikające z aktualnej oceny kierunków 
zagospodarowania tych terenów.

Trwa pierwszy etap prac projektowych 
związanych z opracowaniem projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulicy Spółdzielczej, polegający 
na wykonaniu roboczego projektu zmia-
ny planu.

Na sesji Rady Miejskiej w Lęborku 
w dniu 31 maja 2019r. została uchwa-
lona zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego osiedla 

„Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie 
obejmującym część terenu elementar-
nego oznaczonego 4.MC.14, stanowią-
cego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 
14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementar-
ny oznaczony 4.UO.01. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia  
27 czerwca 2019 r. pod poz. 3141.

Prace planistyczne w mieście
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Nieruchomości na sprzedaż
Sukcesywnie zbywane są nieruchomości komunalne o różnym 
przeznaczeniu, zgodnie z planem miejscowym. Aktualnie sprze-
dawane są działki m.in.: w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego o prze-
znaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz na terenie Słupskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork”- 5 nieruchomości 
w rejonie ulic: Wileńskiej, Granicznej, Korzennej.

Ogłoszenia o przetargach wraz z warunkami nabycia nieru-
chomości zamieszczane są w prasie, na stronie internetowej 
UM Lębork www.lebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Lębork oraz na tablicach informacyjnych UM w Lęborku 
(parter i I piętro). 

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości, 
można uzyskać pod nr tel. (59)8637730, (59)8637750.

informacje




