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1 Sesja absolutoryjna - 20 czerwca 
XXXV sesja Rady  Miejskiej w Lęborku w dniu 20 czerwca  2018 r. o godz. 13.00  w  
Sali Rajców Urzędu Miejskiego w  Lęborku. W programie m.in. projekty uchwał ws. 
rozpatrzenia  i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z 
wykonania budżetu miasta Lęborka za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Lęborka  z tytułu wykonania  budżetu miasta za 2017 rok. 
W zał. program sesji. 
 
2. Dyskusyjny Klub Filmowy w Kinie „Fregata” 
 We poniedziałek, 25 czerwca, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie się drugi seans 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O godzinie 18 zostanie wyświetlony film 
pod tytułem „Nigdy cię tu nie było”. Po seansie zapraszamy wszystkich miłośników 
ambitnego kina na dyskusję. Wstęp na seans kosztuje 10 złotych. Bilety można 
rezerwować i kupować za pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl oraz w kasie 
kina. 
Poniedziałek, 25 czerwca 2018, godz. 18.00 „Nigdy cię tu nie było”, dramat, 
Thriller/ Francja, USA, Wielka Brytania/ 85min. Jest to historia byłego agenta do 
zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi 
autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia 
sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Jednak gdy zaginie pewna 
nastolatka, podejmie się jej odnalezienia. Wkrótce przekona się, że w jego misji nic 
nie jest tym, czym się wydaje. Gotowy na wszystko, by uratować dziewczynę, 
niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie. 
 
3. Zabytkowym traktorem na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej  
W drodze do Kaliningradu, gdzie 22 czerwca 2018 rozegrany zostanie mecz 
Szwajcaria-Serbia, zawita do Lęborka trzech szwajcarskich kibiców, którzy pokonują 
całą drogę na … zabytkowym traktorze. Szwajcarzy zatrzymują się po drodze w 
wybranych miastach, gdzie oprócz odpoczynku chcą poznać dane miejsce. Lębork 
jest przedostatnim przystankiem przed osiągnięciem celu – Kaliningradu. Do Lęborka 
mają zawitać 19 czerwca i tu przenocują. 

(w zał. szczegóły etapu lęborskiego Szwajcarów) 
 

 

4.Ulice E. Plater i Zwarowska odnowione, czas na Węgrzynowicza 

Na 8 metrowym odcinku ul. Emilii Plater – od ul. Mireckiego do wyniesionego 
przejścia dla pieszych - położono nową nawierzchnię asfaltową. W ramach tego 
zadania położono nowy asfalt także na przylegającym do ulicy parkingu (pow. 
180m2). 

http://www.lck-fregata.pl/


Wyremontowano też chodnik po obu stronach E. Plater oraz fragmencie ulicy 
Mareckiego. Na długości 101 m położono nowe krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
Koszt remontu ulicy wyniósł 25 tys. zł, a chodnika 34 tys. zł. 

Zakończył się także remont ulicy Zwarowskiej, ważnej drogi dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie byłego ZWAR-u i przyległym terenie. Prace 
prowadzone były na odcinku od przejazdu kolejowego do wewnętrznego 
skrzyżowania i estakady ciepłowniczej. Na 112 metrowym odcinku zdemontowano 
stare betonowe płyty i po położeniu 20 centymetrowej podbudowy, wylano dwie 
warstwy masy asfaltowej. Nową asfaltową nawierzchnię wykonano także na drugim, 
62 m odcinku ulicy w kierunku ul. Krzywoustego. W ramach inwestycji ułożono 
krawężniki, wykonano zjazdy na posesje oraz wybudowano i podłączono do 
kanalizacji deszczowej 3 nowe wpusty uliczne. Koszt remontu wyniósł 151 tys. zł.    

Ruszył remont ulicy Węgrzynowicza. Pierwszym etapem prac będzie wykonanie 
chodnika i zatok postojowych od ulicy Zwycięstwa do wjazdu do szpitala. 
Wyremontowane zostaną także chodniki, cieki przykrawężnikowe, nawierzchnia 
ulicy, powstaną nowe miejsca do parkowania.  
Projekt remontu i późniejszej organizacji ruchu przewiduje duże zmiany. Na całej 
długości ulicy - od strony szpitala - powstaną zatoki parkingowe zwiększające ilość 
miejsc postojowych. Zlikwidowana zostanie natomiast możliwość parkowania po 
drugiej stronie ulicy, od strony sklepów, punktów usługowych i posesji prywatnych. 
Taka organizacja ruchu powinna wyeliminować zastawianie samochodami wjazdów 
do szpitala i posesji oraz parkowania w miejscach objętych zakazem, co dziś zdarza 
się bardzo często. Remont Węgrzynowicza podzielony jest na kilka etapów. 
Realizują go lokalne firmy Maxbruk i Pol-Dróg. 
 
 

 


