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1. Lęborski WOŚP - licytacja statuetki Orkiestrowy Latawiec 

Podczas lęborskiego finału WOŚP na scenie w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych będą prowadzone licytacje, w których oprócz gadżetów WOŚP i innych 

ciekawych przedmiotów, będzie można wylicytować specjalnie wykonaną na tę okazję 
statuetkę, która została zaprojektowana i wykonana przez Pana Kazimierza Kozłowskiego z 
Firmy Odlewniczej „Olimpia” z Mostów. Statuetka „Orkiestrowy Latawiec”  (w zał. fot.) o 
wysokości ok. 16 cm w całości wykonana jest ze srebra i bursztynu. Podstawa statuetki 
wykonana jest z onyksu. Figurka nawiązuje do tegorocznej myśli przewodniej XXVI Finału 
WOŚP. 
Trzy takie statuetki zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy, ok. godz. 17.30, zaś 
jedna w trakcie licytacji internetowej. 
Zapraszamy także do udziału w innych charytatywnych aukcjach. Między innymi w licytacji 
unikatowego srebrnego breloczka do kluczy, który został wykonany tylko w 2 egzemplarzach 
ze srebra najwyższej próby na 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden 
egzemplarz zostanie zlicytowany podczas Finału WOŚP w Lęborku, a drugi jest do kupienia 
na aukcji internetowej allegro. 
 

2. Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa w Lęborku 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, 15 stycznia 2018 r. z wizytą kolędową przybędzie do 
Ratusza Ksiądz biskup ordynariusz Diecezji Pelplińskiej dr Ryszard Kasyna. 
Spotkanie kolędowe odbędzie się w Sali Rajców o godz. 12.15 z udziałem 
pracowników Urzędu, Radnych oraz dyrektorów jednostek miejskich. 
Oprawę artystyczną zapewni Chór Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. 
 
3. XIV Miejski Przegląd Jasełek 
XIV Miejski Przegląd Jasełek odbędzie się 19 stycznia 2018 r. o godz.9.00  w sali 
LCK „Fregata”. Celem tej corocznej imprezy jest popularyzacja tradycji świąt Bożego 
Narodzenia poprzez widowiska jasełkowe lub przedstawienia kolędnicze.  
Przegląd ma charakter konkursu. Jury powołane przez organizatorów przyznaje 
Grand Prix przeglądu oraz nagrody w kilku kategoriach, m.in. wiekowych. 

Informacje pod nr tel. 59 8 621-645 (MDK) lub 503-065-017.  

4. Opłaty dla przedsiębiorców 
Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina przedsiębiorcom 
prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że 
z dniem 31 stycznia 2018r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych (brutto)  za 2017 rok oraz wniesienia  opłaty I raty za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. Pozostałymi terminami wnoszenia 
opłat są: 
II rata  -  do 31 maja 2018 r.    
III rata - do 30 września 2018 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. Zmiana organizacji ruchu na Waryńskiego - rusza przebudowa ulicy i mostu 
Przez najbliższe miesiące część ulicy Waryńskiego będzie wyłączona z ruchu. W I etapie 
będzie to odcinek od ul. Długosza (przy Placu Pokoju) do placu Spółdzielczego   (przed 
mostem nad Kanałem Młyńskim).  
Zamknięcie ulicy związane jest z jej gruntowaną przebudową w ramach projektu „Skarby 
Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie 
elementów zabytkowego centrum”. Zakres prac obejmie przebudowę jezdni i chodników ulicy 
Waryńskiego od mostu na rzece Łebie do ulicy Długosza. Na 32-metrowym odcinku od 
mostu do granic linii średniowiecznych obwarowań miejskich jezdnia będzie asfaltowa. 
Dłuższy, 100-metrowy odcinek jezdni i chodnika w kierunku placu Pokoju, podobnie jak 
wyremontowane w poprzednich latach ulice w centrum miasta, zyska nawierzchnię z 
wysokiej jakości kostki granitowej. W ramach inwestycji postawionych zostanie 8 nowych 
latarni. W II etapie prac przebudowany zostanie most przez Kanał Młyński. Drewniana, 
wyeksploatowana jezdnia mostu wymagała już remontu. Dzięki żelbetowej płycie 
pomostowej i nowej nawierzchni zniknie obecne ograniczenie tonażu do 5 ton. 
Wszystkie roboty mają zakończyć się do 31 maja 2018 roku. Koszt inwestycji realizowanej 
przez Przedsiębiorstwo Budowlane Wiesław Wójcik z Lęborka - 1 mln 321 tys. zł. 

Inwestycja na ulicy Waryńskiego to tylko część wielu działań realizowanych w ramach 
projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i 
wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Wart ponad 13 mln projekt uzyskał 7 
mln 360 tys. zł dofinansowania (60 % wartości projektu) z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Przedmiotem lęborskiego projektu jest przede 
wszystkim adaptacja Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego, wieży kościoła NMP i Sanktuarium 
św. Jakuba Ap. na działalność muzealną, turystyczną i wystawienniczą oraz umiejscowienie 
w wieżach atrakcyjnych punktów widokowych. 
W ramach projektu wyremontowane też zostaną ulice: Waryńskiego, Młynarska, Długosza i 
Armii Krajowej (z fragmentami przyległych ulic: Chodukiewicza, Przyzamcze, Plac Pokoju) 
oraz fragment murów obronnych przy ul. Przymurnej. Zagospodarowany zostanie także 
skwer między ul. Przymurną a rzeką Łebą. 
 
6. Nowe ulice w dzielnicy "Lębork Wschód" 
Zakończyły się roboty przy budowie ulic Przemysłowej i Korzennej w lęborskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej i dzielnicy mieszkaniowej „Lębork-Wschód”. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł ok. 2,64 mln zł. Miasto na budowę nowych dróg pozyskało dotację w wysokości 50% 
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. 300 tys. zł na ten cel 
przekazał także Powiat Lęborski. 
W przypadku ulicy Przemysłowej  wybudowana została jezdnia o długości 660 metrów, ciągi 
pieszo-rowerowe po obu jej stronach, dwa skrzyżowania wyniesione, przejścia dla pieszych 
z przejazdami dla rowerów, cztery progi zwalniające wyspowe oraz oświetlenie uliczne – 18 
lamp. 
Na Korzennej wybudowano 312 m jezdni, ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, 
skrzyżowanie wyniesione, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, dwa progi 
zwalniające wyspowe oraz jeden azylowy, a także 15 lamp ulicznych. 
W ramach inwestycji na całej długości wybudowano kanalizację deszczową, w ramach której 
w trzech lokalizacjach, na głębokości 3 metrów, wybudowano zbiorniki retencyjno-
rozsączające. Zastosowane rozwiązanie technologiczne stosuje się przy budowie kanalizacji 
obsługującej dużą powierzchnię. Pozwala to na uniknięcie budowy kosztownych kolektorów 
o dużej średnicy. 
Realizacja budowy ul. Przemysłowej zgodna jest z Koncepcją Programową budowy drogi 
ekspresowej S6 i jest niezbędnym elementem dla zaprojektowanej drogi serwisowej dla S6. 
Inwestycję wykonała firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego. 


