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1. Prawie 4 mln dotacji na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej 
23 maja 2017r. Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali z 
dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lęborku, Mariuszem 
Hejnałem, umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej w Lęborku”. Ponad 3,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu 
Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 
Energia. Spółce MPEC przyznano dofinansowanie w wysokości 53,5 % kosztów 
kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 4 019 851,19 zł. Wartość całego projektu wynosi 9 
341 900,88 zł. 
Projekt i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca 2021 roku. 
Pierwsze prace modernizacyjne mają ruszyć jeszcze w roku 2017. 
 
Projekt przewiduje przebudowę sieci ciepłowniczej oraz montaż 50 nowoczesnych 
węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów 
jednofunkcyjnych (co). 
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w 
Lęborku” składa się z 7 zadań: 
1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w 
Lęborku z przebudową węzłów cieplnych. 
2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater. 
3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii 
Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych. 
4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności 
i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych. 
5.. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów 
Polskich. 
6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. 
Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z 
likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego. 
7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. 
Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u). 
Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku 
do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności 
funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem 
inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska 
(1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii, co 
przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców. 
 
Planowana na lata 2017-2021 duża modernizacja sieci ciepłowniczej w ramach 



funduszy europejskich, to jedno z wielu działań realizowanych w ostatnich latach w 
Lęborku w zakresie gospodarki energią cieplną.  
W czerwcu 2016 roku oddano do użytku nowoczesną elektrociepłownię opalaną 
biomasą. Warta 42 mln zł inwestycja otrzymała wysokie, 85 procentowe 
dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
Dzięki wybudowaniu nowoczesnego obiektu polepszyła się jakość i niezawodność 
dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja ma także w dłuższej 
perspektywie czasowej przeciwdziałać tendencjom wzrostu cen ciepła dla odbiorców. 
W miesiącach letnich całość ciepła wytwarzanej przez MPEC pochodzi z 
odnawialnych źródeł energii. W pozostałych miesiącach ekologiczne spalanie 
biomasy obniża zużycie węgla, a co za tym idzie, emisję do atmosfery gazów 
cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów. Obiekt spełnia wszelkie normy emisji 
gazów i pyłów. W roku 2016 emisja CO2 została obniżona o 24.508 ton, a z 
odnawialnych źródła energii pochodzi już 40% energii cieplnej dla Lęborka.  Zakup 
biomasy (zrębki, wióry, trociny) zapewniają okoliczne tartaki i zakłady przetwórstwa 
drewna.   
W ubiegłych latach kompleksową termomodernizacją przeprowadzono w miejskich 
szkołach, przedszkolach i budynkach użyteczności publicznej. Miasto co roku 
dofinansowuje też wymianę indywidualnych pieców węglowych. 
 
2. Most na Weterynaryjnej – trwa realizacja inwestycji  
Trwa budowa mostu przez rzekę Łebę przy ul. Weterynaryjnej, Pilotów i Matejki. 
Inwestycja obejmuje budowę betonowego mostu oraz 100 metrów ulicy w kierunku 
Weterynaryjnej i 300 metrów nowej drogi w kierunku Komuny Paryskiej. W ramach 
inwestycji powstanie plac do zawracania na ul. Lotników oraz schody i zjazd do ul. 
Matejki. Na całej długości wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z separatorami 
oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Most z dojazdami po obu stronach zyska 16 lamp 
oświetleniowych, przebudowana zostanie też sieć elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna. 
W ramach zadania, ostatnich tygodniach wymieniony został grunt na drogach 
dojazdowych. W zależności od rodzaju podłoża prace prowadzone były na 
głębokości od 0,5 do aż 3 metrów. Położona została także sieć energetyczna do 
lamp oświetleniowych. W przyszłym tygodniu ruszają prace przy budowie kanalizacji 
deszczowej. 
Most w tym miejscu przewidywany był w planie miejscowym już w latach 90-tych. W 
ostatnich latach o jego budowę mocno zabiegali mieszkańcy. Mostowa inwestycja 
ma m.in. odciążyć ruch na skrzyżowaniach Armii Krajowej z Czołgistów czy Al. 
Wolności. Most skróci także dojazd straży pożarnej do rozległej części miasta, 
tworząc alternatywny przejazd w północnej części miasta. 
Inwestycję wartą 3 mln 444 tys. zł wykonuje konsorcjum firm WANT i PBUH Want z 
Tczewa. Zgodnie z umową most ma być oddany do użytku do 30 września 2018. 
 
3. III Piknik Lotniczy 
Komitet Terenowy Naczelnej Organizacji Technicznej, w ramach XXXIV Lęborskich 
Dni Techniki, organizuje III Piknik Lotniczy, na który serdecznie zaprasza 
mieszkańców 26 maja 2017 o godz. 18.00, który odbędzie się w Nowej Wsi 
Lęborskiej na lądowisku przy ulicy Dworcowej u p. Dariusza Bojanowskiego. Jest 
on gorącym pasjonatem lotów na paralotniach, prowadzi koło paralotniarzy, a ich loty 
często obserwujemy na lęborskim niebie. 
Piknik lotniczy ma przybliżać, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, tematykę lotniczą, 



popularyzować modelarstwo lotnicze i loty na paralotniach. Także dorośli chętnie 
interesują się tą dyscypliną sportową, bo taką jest modelarstwo lotnicze. Jest to także 
wspaniały wstęp do dalszego rozwoju w tej dziedzinie, jakim może być 
paralotniarstwo. 
Modelarstwo lotnicze będzie propagowane poprzez wystawę modeli samolotów i 
szybowców. Na pewno będą loty tych modeli poprzez sterowanie nimi falami 
radiowymi. Współorganizatorem ze strony modelarzy jest Marcin Wierzbowski. 
Zaprezentuje on elitę modelarzy lotniczych. Są nimi: Zenon Piwar - senior modelarzy 
lęborskich, działa już ponad 50 lat, Tomasz Stankowski, Sławomir Sandurski, Gagik 
Kazaryan. Jest to impreza dla wszystkich, od najmłodszych dzieci po osoby starsze. 
Dotychczasowe imprezy cieszyły się dużym wzięciem, co widać na załączonych 
zdjęciach z poprzednich edycji imprezy. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają. 
 
4. Informacja o terminie opłaty  
Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina 
przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2017 r. upływa termin wniesienia opłaty 
II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. 
Pozostałymi terminami wnoszenia opłat są: III rata - do 30 września 2017 r. 
Opłaty można dokonać w kasie BGŻ BNP Paribas przy Urzędzie Miejskim w Lęborku 
lub na rachunek bankowy nr 82 2030 0045 1110 0000 0219 7910. 
 
5. Spotkanie z Anną  Czerwińską-Rydel 
Na spotkanie 27 maja o godz. 12.00 zaprasza Biblioteka Miejska  do Smoczej Jamy 
z Anną Czerwińską-Rydel. Wstęp wolny 
Wszystkich chętnych, małych i dużych biblioteka miejska zaprasza na przygodę z 
muzykiem, pedagogiem, autorką książek dla dzieci i młodzieży o tematyce 
muzycznej, historycznej, społecznej, biograficznej.  Anna Czerwińska-Rydel 
zaproszona została na życzenie dzieci, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 10+. 
W swoich książkach i opowiadaniach pisze o ludziach z pasją, o problemach dzieci, o 
rodzinie, samotności, o potrzebie bliskości, zrozumienia, miłości, a przede wszystkim 
o muzyce.  
Autorka jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiej Sekcji IBBY. 
Na stałe mieszka w Gdańsku. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i studentami, prowadząc 
zajęcia muzyczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne. 
Podczas spotkania będzie można nabyć książki z autografem. Spotkanie jest otwarte 
i odbędzie się w Smoczej Jamie  podczas DKK 10+.  
 

 
 


