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1. Dotacja na usuwanie azbestu w roku 2017 – można składać wnioski  
Możliwość uzyskania dotacji  na usuwanie wyrobów zawierających azbest pojawiła się po 
ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017). 
O udzielenie dofinansowania w tym roku mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. 
Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 
szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z 
dnia 28.02.2017 r. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 
roku. Na ich podstawie Gmina Miasto Lębork  wystąpi w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do 
WFOŚiGW Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursu.  
Po ogłoszeniu wyników przez WFOŚiGW (do 31.05.2017 r.) gmina wyłoni wykonawcę prac, 
związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i 
unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje 
zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli 
zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu. 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B 121, tel. 59 8637755. Formularze wniosków i 
załączników do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.ekolebork.pl, a także 
w Wydziale Ochrony Środowiska. 
Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (łączna kwota 41.938,09 
zł) w latach 2012 – 2016 usunięto w Gminie Miasto Lębork łącznie 54,01 Mg wyrobów 
azbestowych. Szacunkowo pozostało do utylizacji 644 Mg płyt azbestowych zlokalizowanych 
na 175 nieruchomościach.  
 

2. Ulica Generała Stanisława Maczka w budowie 
Ruszyła budowa ulicy Generała Stanisława Maczka - na odcinku długości 146 m, od 
ul. Gryfa Pomorskiego do Spółdzielczej położony zostanie asfalt wraz z 
krawężnikami. Wartą ponad 211 tys. zł inwestycję prowadzi konsorcjum firm 
Kruszywo i Bituminium z Lini. 
Ruszyły także prace przy budowie ulicy Tatrzańskiej oraz Lubelskiej, w tej samej 
części miasta. 
 

3. Rajd w pierwszy dzień wiosny 

LOT „Ziemia Lęborska-Łeba” zaprasza do udziału w rajdzie pieszym, organizowanym 21 
marca br. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 

Trasa marszu, licząca około 12 km, prowadzić będzie z Lęborka w kierunku miejscowości 
Łowcze i dalej, przez lasy kębłowskie z największym głazem narzutowym powiatu "Płaskim 
Kamieniem", w stronę finałowego miejsca rajdu - Nowej Wsi Lęborskiej (zbiórka o godz. 
900 na Placu Pokoju). Komandorami wędrówki będą lęborscy przewodnicy turystyczni z koła 

http://www.ekolebork.pl/


PTTK pod kierunkiem pana Tadeusza Krawczyka. Marsz zakończy się poczęstunkiem na 
terenie nowowiejskiego Gminnego Ośrodka Kultury (od godz. 12.00).  

Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 17 marca br. pod nr tel. 601 825 206 lub 
na adres e-mail: lotzl@wp.pl.  

Tradycyjnie, w święto powitania wiosny, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się także topienie 
marzann (godz. 10.30, tradycyjnie przy moście na ul. Staromiejskiej), wykonanych przez 
dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.  

 
4. W krainie muzyki i poezji – spotkanie z Jerzym Stachurskim 
W czwartek 16 marca 2017 o godz. 18.00  lęborska biblioteka zaprasza do Klubu na 
spotkanie z niezwykłą postacią - Jerzym Stachurskim. Poeta, kompozytor, autor sztuk 
scenicznych, pedagog, publicysta, ale przede wszystkim człowiek o duszy artysty. Wstęp 
wolny 
 
Jerzy Stachurski ma imponujący dorobek twórczy - jest autorem sześciu zbiorów poezji w 
języku polskim i kaszubskim. Do jego wierszy napisało muzykę wielu kompozytorów. Sam 
też tworzy - obok pieśni i piosenek jest autorem dużych form wokalno-instrumentalnych oraz 
muzyki do ponad 130 przedstawień, zrealizowanych  w teatrach w całej Polsce i za granicą, 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Rosji, Hiszpanii, Finlandii, Pakistanie, Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych. 
Poeta czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Gdańska i regionu, a jego działalność 
uhonorowana została wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi. Kaszuby i małe 
Czeczewo to miejsce na ziemi Jerzego Stachurskiego. Właśnie za cykl wierszy o Czeczewie 
otrzymał nagrodę Prezesa ZKP w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. 
Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Między innymi te teksty - w wykonaniu Julii Pioch - 
zabrzmią w klubie lęborskiej biblioteki. Obok tego najnowszą książkę bohatera wieczoru 
zaprezentuje Eugeniusz Pryczkowski, a piosenki wykona Weronika Pryczkowska.  

 
5. Jazz we „Fregacie” – koncert zespołu Orange Trane 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wykonaniu grupy 
„Orange Trane”, który odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia w kinie „Fregata” o godzinie 
20.00. 
Zespół Orange Trane tworzą wybitni polscy instrumentaliści, należący do ścisłej czołówki 
europejskiego jazzu: Piotr Lemańczyk – kontrabas i gitara basowa, Dominik Bukowski – 
wibrafon xylosynth, Tomasz Łosowski – perkusja i instrumenty perkusyjne.  
Swą muzyką wpisują się w nurt współczesnego jazzu, łącząc w brzmieniu tradycję i 
nowoczesność z ekspresją i melodyjnością. W przeszłości wielokrotnie nagradzani na 
najważniejszych konkursach w Polsce takich jak: Jazz Juniors, Jazz Nad Odrą czy 
Pomorska Jesień Jazzowa. Koncert odbędzie się w ramach promocji najnowszej płyty 
zespołu „Interpersonal Lines”. 
Bilety w cenie 15 zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. Niepodległości 6.  

 
 


