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1. 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 
11.00 w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku 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 wylosować przy odrobinie szczęścia m.in. 
okno, rower, sprzęt agd oraz wiele innych atrakcji.  
Ok. godz. 1900 wystąpi gwiazda wieczoru- zespół MJUT 
Podczas trwania występów na scenie lęborskiego „Mechanika” będą prowadzone 
licytacje, w których oprócz gadżetów WOŚP i innych ciekawych przedmiotów, będzie 
można wylicytować specjalnie wykonaną statuetkę „Orkiestrowy Dzwon”, która 
wykonana jest ze srebra, bursztynu, kryształowego szkła, blachy nierdzewnej i 
granitu. Statuetkę zaprojektował i wykonał Pan Kazimierz Kozłowski – właściciel 
Firmy Odlewniczej „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 8 stycznia 2016r.  Cena wywoławcza statuetki 
wynosi 100 zł. 
Ponadto tego dnia na placu Pokoju w godz. 1100 – 1400 odbędzie się pokaz 
pojazdów militarnych, strażackich i motocykli.  
Ok. godz. 1230 w specjalnie przygotowanym basenie strażackim odbędzie się kąpiel 
Morsów Łebskich.  
 

2. Duszpasterska wizyta Biskupa Pelplińskiego 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 15 stycznia z wizytą duszpasterską przybędzie do 
Lęborka Ksiądz Biskup, ordynariusz Diecezji Pelplińskiej, Ryszard Kasyna.  
Spotkanie kolędowe z udziałem pracowników Urzędu oraz lęborskich 
samorządowców, dyrektorów i przedstawicieli lęborskich jednostek odbędzie się o 
godz. 11.00  w Sali Rajców lęborskiego Ratusza. 

 
3. Terminy składania deklaracji podatkowych 
 
Wydział Finansowo–Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku  przypomina o 
ustawowych terminach składania deklaracji podatkowych na rok 2016: 



1. Podatek rolny i podatek leśny: osoby prawne mają obowiązek złożenia 
deklaracji na rok 2016 do dnia 15 stycznia 2016r., 
2. Podatek od nieruchomości – osoby prawne mają obowiązek złożenia 
deklaracji na rok 2016 do dnia 31 stycznia 2016r., 
3. Podatek od środków transportowych: osoby fizyczne oraz osoby prawne 
mają obowiązek złożenia deklaracji na rok 2016 do dnia 15 lutego 2016r. 
 
Obowiązujące wzory deklaracji dostępne są  w Kancelarii  Ogólnej Urzędu 
Miejskiego, w pokojach   nr  9 – 10 (parter), a także na stronie internetowej 
www.lebork.pl (BIP). 
Zobowiązania podatkowe płatne są  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 

w Lęborku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr  82  2030  0045  1110  0000  0219  

7910. 

  

4. VIII Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 
zapraszają na VIII Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej. Impreza pod 
patronatem Burmistrza Miasta Lęborka i Starosty Powiatu Lęborskiego 
odbędzie się w sobotę 16 stycznia 2016 roku. Przesłuchania wokalistów 
rozpoczną się o godzinie 10. Koncert galowy najlepszych uczestników o 
godzinie 16:00. Kategorie uczestników: 
* I kategoria (do 9 lat) 
* II kategoria (10-13 lat) 
* III kategoria (14-16lat) 
* IV kategoria (17 lat i więcej) 

Dla najlepszych wokalistów przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 
Umiejętności uczestników będzie oceniało trzyosobowe jury w składzie: Zosia 
Karbowiak oraz Andrzej Konieczko (konferansjer, dziennikarz) i Rafał Mędlewski 
(muzyk, pianista, gitarzysta, kompozytor, członek grupy folkowej Boreash).  

Zosia Karbowiak ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w 
klasie fortepianu. Jako nastolatka występowała na scenach muzycznych 
Koszalina. Kilka lat później rozpoczęła współpracę z Yarem, u którego 
wystąpiła gościnnie na płycie Olewka. Współpracowała także z Liroyem. 
Wyjechała do Danii, gdzie dotarła do półfinału duńskiej edycji programu 
muzycznego X Factor. Zaowocowało to współpracą z założycielami zespołu 
muzycznego Chicago, Robertem Lammem oraz Jasonem Scheffem, którzy 
pomogli ZoSi wydać jej debiutancką płytę S.I.N.G. W 2009 r. powróciła do 
Polski, gdzie wystąpiła w opolskim konkursie Premiery z piosenką „Mogę”, 
zajmując 7. miejsce na festiwalu. Dwukrotnie wzięła udział w Polskich 
Preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. W 2010 roku z piosenką „To co 
czuję (Jak ptak)” uplasowała się na 9. miejscu, a w 2011 utwór „Scream Out 
Louder” zajął siódme miejsce. Obecnie wokalistka pracuje nad swoją drugą 
solową płytą) 
Wstęp na festiwal jest bezpłatny.  
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5. Bajkowa Walentynka – konkurs Biblioteki Miejskiej 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym 

Moja Bajkowa Walentynka w formie zakładki do książki. W konkursie mogą wziąć 

udział dzieci z klas I-III szkól podstawowych z naszego powiatu. Prace można 

składać do 5 lutego w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. Zakładki mogą być wykonywane 

dowolną techniką, tematyka bajkowo-walentynkowa. Rozstrzygnięcie 12 lutego. 

Regulamin konkursu na stronie WWW.biblioteka.lebork.pl 

6. „Łasuch biblioteczny 2016” 

Biblioteka zachęca dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu 

czytelniczego „Łasuch biblioteczny 2016” na najaktywniejszego czytelnika działu dla 

dzieci i młodzieży. Trwa on od początku roku do końca listopada br. Rozstrzygnięcie 

nastąpi 6 grudnia 2016, podczas zabawy mikołajkowej. 
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