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1. Trwa Jarmark świąteczny na Placu Pokoju 
2. Żywa szopka na święta 
3. Jasełka góralskie i koncert kolęd w wykonaniu  Regionalnego Zespołu Pieśni i 
Tańca PILSKO z Żywca      
4. XXIV Finał WOŚP w Lęborku 
5. Konkurs ofert na organizację ferii 
 

1.Trwa Jarmark świąteczny na Placu Pokoju 

Tradycyjne produkty, stroiki świąteczne, prezenty pod choinkę można kupić podczas II 
Jarmarku Świątecznego. Kiermasz rozpoczął się 17 grudnia polonezem w wykonaniu 
maturzystów ZSGŻiA i potrwa do 22 grudnia. Stoiska czynne są w godzinach 12.00-20.00.  
W niedzielę 20 grudnia o godz. 12.30  organizatorzy zapraszają mieszkańców na 
poczęstunek – wigilijny barszczyk, zaś harcerze przekażą Betlejemskie Światełko Pokoju.  
Organizatorami są: Miasto Lębork, LCK Fregata, LOT Ziemia Lęborska – Łeba oraz Centrum 

Sportu i Rekreacji. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia lęborskiego kiermaszu, życząc udanych 

świątecznych zakupów. 

 

2. Żywa szopka na święta 

Podobnie jak w ubiegłym roku, w dniach 24-27 grudnia br.  będzie można podziwiać żywą 

szopkę na Placu Pokoju. Będzie też wspólne kolędowanie. Zwierzęta pojawią się w szopce 

w Wigilię w godzinach popołudniowych (ok. 14.00).  Po pasterce przy szopce zaplanowane 

jest wspólne kolędowanie. W pierwszy i drugi dzień Świąt kolędowanie odbędzie się w 

godzinach 12.30-13.30, a w niedzielę 27 grudnia w godzinach 14.15-15.15. Tego dnia przy 

szopce wystąpi także Schola „Boże Ludki” z Parafii NMP Królowej Polski, zaplanowane są 

także konkursy dla najmłodszych. Organizatorzy - Miasto Lębork, Franciszkanie, LCK 

Fregata, Nadleśnictqwo Lębork i Cewice, Parafia Br. A. Chmielowskiego z Mostów, PCE – 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - serdecznie  wszystkich zapraszają. 

 

3.Jasełka góralskie i koncert kolęd - wystąpi  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
PILSKO z Żywca      
 
W programie występów góralskiego zespołu „Pilsko” są dwie prezentacje jasełek, tj. w dniu 4 
stycznia 2016 o godz. 17.30 na sali widowiskowej Szkoły Muzycznej oraz w dniu 6 stycznia 
o 17.00 w GOK-u w Wicku.  
Zespół „Pilsko” da także dwa koncerty kolęd - 6 stycznia o 10.30 w kościele NMP Królowej 
Polski oraz ok. 13.00 na scenie na Placu Pokoju, na zakończenie Orszaku Trzech Króli (w 
razie niepogody w Sanktuarium św. Jakuba Ap.). 
 
4. XXIV Finał WOŚP w Lęborku 
 
Po raz kolejny 10 stycznia 2016r. w Lęborku odbędzie się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  
Ponad 180 wolontariuszy w godz.  900-1600 kwestować będzie na głównych ulicach miasta 
oraz przy kościołach.  
Od godziny 1200 w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. 
Marcinkowskiego 1  rozpocznie się impreza integracyjna, podczas której wystąpią dzieci i 



młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz placówek kulturalnych. Usłyszymy także miejscowe zespoły rockowe.  
Ok. godz. 1800 odbędzie się losowanie fantów głównych. Wszyscy, którzy wcześniej 
nabyli los za 2 zł, będą mogli przy odrobinie szczęścia wylosować m.in. okno, rower, sprzęt 
agd oraz wiele innych atrakcyjnych fantów.  
Ok. godz. 1900 wystąpi gwiazda wieczoru – trójmiejski  zespół MJUT.   
Grupa zadebiutowała w 2007 r. piosenką "Do końca wszystkiego". Pierwsza płyta, "Akcja 
ratowania ślimaków"  ukazała się w 2011 r., drugi album pt. "9" ukazał się niemal 5 lat po 
debiucie.  
Podczas występów na scenie lęborskiego „Mechanika” będą prowadzone licytacje, w których 
oprócz gadżetów WOŚP i innych ciekawych przedmiotów, będzie można wylicytować 
specjalnie wykonaną srebrno-bursztynową statuetkę, która nawiązuje do tegorocznej myśli 
przewodniej XXIV Finału WOŚP. Projekt przygotowała pani Halina Krewniak, prezes 
Stowarzyszenia TAK, a wykona ją Firma Odlewnicza „Olimpia” z Mostów. Trzy takie statuetki 
zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w auli „Mechanika” ok. godz. 17 30, a jedna 
w trakcie licytacji internetowej Allegro –  od stycznia 2016r.  Cena wywoławcza statuetki - 
100 zł. 
 
Ponadto tego dnia na placu Pokoju w godz. 1100 – 1400 odbędzie się pokaz pojazdów 
militarnych, strażackich i motocykli. Również w specjalnie przygotowanym basenie 
strażackim odbędzie się kąpiel Morsów Łebskich.  
 

5. Konkurs ofert na organizację ferii 
 
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Lęborka 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, wypoczynek dzieci i młodzieży pn.: ”FERIE ZIMOWE 2016". 

 
Rodzaj zadania: prowadzenie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych zajęć, w tym 
organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – do 15.000 zł. 
Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w 
budżecie Miasta na 2016 rok. Jednocześnie kwota przeznaczona na dotację może ulec 
zmianie w przypadku uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej planowane.  
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy 
wyborze ofert określone są w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka 
oraz na stronie www.bip.um.lebork.pl. 
Termin realizacji zadania: od 15 lutego do  28 lutego 2016 r. 
Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „FERIE ZIMOWE 2016” w terminie do dnia 
18 stycznia 2016 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 
14, do godziny 10.00. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Miasta Lęborka. 
 

 


