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1. Rajd pieszy i rowerowy w Europejski Dzień Bez Samochodu 
22 września 2017, z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu  i Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbędzie się rajd pieszy i rowerowy, który 
rozpocznie się o godz. 9.00 na Placu Pokoju. Trasa rajdu: Lębork – Jezioro 
Lubowidzkie – Lębork. Zaplanowano postój na Przystani Żeglarskiej w Lubowidzu – 
ognisko z kiełbaskami. 
Komandorem rajdu pieszego jest Tadeusz Krawczyk, przewodnik turystyczny, 
komandorem rajdu rowerowego – Adam Matuszek ze Stow. Lew Lębork. 
Zgłoszenia pod tel. 601 825 206 lub na mail: lotzl@wp.pl  
 
2. Budżet Obywatelski – zagłosuj na projekt 
Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie 
strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w 
ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok. 
 
Zgodnie z § 1 ust. 9 pkt. b) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady 
Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Lęborka informuje 
mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do 
głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad 
złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok. 

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok przeprowadza się w formie: 
a) elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza oraz 
b) papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania. 
Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl 
w terminie od 1 października 2017 r. do 14 października 2017 r. 
  
Głosowanie w formie papierowej odbędzie się: 
1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do 
głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 października 2017 r. do 
4 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00; 
2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 
października 2017 r. do 8 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00; 
3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 
października 2017 r. do 14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00. 
Przypominamy, że uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy 
Miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem 
głosowania. 
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3. Dzień Sybiraka 
Tegoroczne obchody Dnia Sybiraka odbędą się w poniedziałek 18 września o 
godz.11.00 przy pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru w Alei Sybiraków, w 
parku M. Michalskiego. W programie: Hymn Państwowy, hymn Sybiraków, 
wystąpienie Burmistrza Miasta, wystąpienie Prezesa Związku Sybiraków, część 
artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Garczegorzu, Apel Poległych, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem.  
 
4. Piosenki Andrzeja Zauchy we „Fregacie” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert pod tytułem „Lębork 
śpiewa Zauchę”. Spotkanie z twórczością tego wyjątkowego artysty odbędzie się w 
sobotę, 14 października w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej  12  w Lęborku. 
Początek o godzinie 18:00.  
Na scenie zaprezentują się wokaliści z klasy wokalu prowadzonej przez Annę 
Krawczykowską działającej w LCK „Fregata”. Będzie im towarzyszył zespół 
składający się z lęborskich muzyków. Na scenie zagrają: Tadeusz Formela, 
Sylwester Kustusz, Paweł Pionk, Mariusz Czajka i Piotr Sadkowski. Gościnnie skład 
uzupełnią: Marek Stępniak i Sławomir Dumański. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Darmowe wejściówki dostępne są w kasie kina przy 
ul. Gdańskiej 12 oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” przy al. Niepodległości 6.  
 
5. Umowa podpisana - Lębork pozyskał 21,5 mln zł na budowę Węzła 
przesiadkowego  
12 września w lęborskim ratuszu podpisana została umowa na realizację ważnego 
dla Lęborka projektu transportowego pt. „Budowa węzła integrującego podsystemy 
transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek 
oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym” Marszałek 
Województwa Pomorskiego. 
Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Marszałek Województwa 
Pomorskiego - Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – 
Wiesław Byczkowski, a ze strony Miasta Lęborka Burmistrz Miasta - Witold Namyślak 
oraz Skarbnik Arleta Bałon.  

Budowa lęborskiego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP ma kosztować ponad 27 mln 
zł. Dotacja Marszałka Województwa Pomorskiego wyniesie 21 mln 254 tys., 983 zł, co stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych projektu. Inwestycja finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego 
zrealizowana ma być do końca 2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach 
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. 

Transportowa inwestycja odmieni okolice dworca PKP i pobliskich ulic oraz poprawi komfort 
pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej. W ramach budowy Węzła Przesiadkowego 
powstanie m.in. długo wyczekiwany tunel pod torami łączący dworzec z ul. Żeromskiego oraz prawie 
200 miejsc parkingowych. 
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie rozległy teren przydworcowy. Przy dworcu PKP 
powstanie pętla autobusowa z 9 zadaszonymi stanowiskami dla lokalnych przewoźników wraz z 
parkingiem dla autobusów i parking dla 124 pojazdów osobowych (obecnie niezagospodarowana 
część ul. Dworcowej) oraz mniejsze parkingi przy ul. Żeromskiego (49 miejsc), u zbiegu ulic 
Dworcowej i Sienkiewicza (29 miejsc) i 10 Marca (11 miejsc). Nowością będą miejsca postojowe typu 
kiss & ride o ograniczonym czasie postoju 3-5 minut dla wysiadających lub wsiadających pasażerów. 
Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i zadaszony parking dla rowerów oraz postój taxi. 
Na całej długości wyremontowana, wraz z chodnikami, zostanie ulica Dworcowa i Warszawska. Ta 
druga na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zyska tzw. bezpieczne wyniesione skrzyżowanie co 
zwiększy bezpieczeństwo uczniów „Rolniczaka”. Wybudowane zostaną też nowe zatoczki i wiaty 
autobusowe. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. 10 Marca pozwoli na remont nawierzchni ulicy i 



chodników do wysokości hotelu. Podobny zakres prac tj. budowa kanalizacji deszczowej z 
odtworzeniem ulic i chodników czeka ul. Sienkiewicza (odcinek od Dworcowej do Grunwaldzkiej) oraz 
Grunwaldzką (od Sienkiewicza do Zwycięstwa). 
Część obecnych skrzyżowań zastąpią bezpieczne ronda: Dworcowa - Warszawska, I Armii WP – 
Warszawska, Dworcowa – Sienkiewicza. Wyremontowana i udrożniona aż do I Armii WP (przy stacji 
„Orlenu”) zostanie ulica Dworcowa. Z ulicą I Armii WP łączyć ona się będzie skrzyżowaniem o ruchu 
okrężnym. Takie rozwiązanie wyprowadzi część ruchu z ul. Warszawskiej i 10 Marca, a dworzec PKP 
uzyska nowe, alternatywne połączenie.  
Zmiany obejmą Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Stawek w parku przebudowany zostanie na 
przepływowy zbiornik retencyjny, podniesiony zostanie też teren parku. W ramach prac dodatkowych 
niezwiązanych z budową Węzła wyremontowane zostaną parkowe alejki. Na całym obszarze Węzła 
Przesiadkowego zamontowane zostanie nowe oświetlenie – 130 nowoczesnych lamp ledowych. 
W ramach projektu Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku zakupi 5 nowoczesnych autobusów 
spełniających normę ekologiczną Euro 6, co pozwoli na rozbudowanie sieci połączeń. 
 

 

Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 
 


