
Informacje z Ratusza z dnia 11.09.2015 
 
1. Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
2. Termin wniesienia  opłaty za zezwolenia 
3. Dzień Sybiraka 17 września 
4. Europejskie Dni Dziedzictwa w Lęborku 
5. Przedstawienia teatralne w Stacji Kultura 

6. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar „GRAND-PRIX” Lęborka sezonu 
2015/2016  
 

1. Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Kolejny raz Mieszkańcy Lęborka mają możliwość oddania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w czasie objazdowej zbiórki organizowanej w 
miesiącu wrześniu w poszczególnych sektorach. 
W ciągu trzech najbliższych sobót września tj. 12, 19 i 26 września będzie 
nieodpłatnie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio z terenu 
posesji w zabudowie jednorodzinnej oraz z miejsc gromadzenia odpadów, czyli 
altan śmietnikowych lub pojemników w zabudowie wielorodzinnej. 
Sprzęt należy wystawić do godziny 10.00 w dniu zbiórki w danym sektorze. 
Jeżeli zachodzi potrzeba odbioru ww. sprzętu bezpośrednio z mieszkania lub piwnicy 
budynku należy ten fakt zgłosić zbierającemu pod numerem tel. 501 765 295. 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy m.in.: 
- urządzenia gospodarstwa domowego (mikrofalówki, chłodziarki, odkurzacze, 
żelazka, suszarki, tostery, wagi, zegary itp.) 
- sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny (odbiorniki RTV, kamery wideo, komputery, 
drukarki, kalkulatory, telefony itp.) 
- narzędzia elektryczne i elektroniczne (piły, wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki 
itp.) 
- zabawki (kolejki elektryczne, konsole, tory wyścigowe itp.) 
Szczegółowy harmonogram zbiórki elektroodpadów na stronie www.ekolebork.pl. 
 
2. Termin wniesienia  opłaty za zezwolenia 
Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina 
przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2015 r. upływa termin wniesienia  
opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
2015 roku.  
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Lęborku lub na rachunek 
bankowy:  
Bank Gospodarki Żywnościowej   nr   82 2030 0045 1110 0000 0219 7910.  
Niedokonanie opłaty wymaganej przepisami ustawy z dnia  26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2012 roku poz. 1356) w terminie do dnia  30 września 2015r. spowoduje wygaszenie 
zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lęborka i tym samym brak 
możliwości dalszej sprzedaży napojów alkoholowych.  
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygaśnie na skutek niedokonania stosownej 
opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 

http://www.ekolebork.pl/


wcześniej niż po upływie  6 miesięcy od dnia uprawomocnienia wydanej decyzji o 
wygaśnięciu zezwolenia. 
 
3. Dzień Sybiraka 17 września 
Burmistrz Miasta Lęborka, Władze Powiatu Lęborskiego oraz Związek Sybiraków w 
Lęborku zapraszają na uroczystość upamiętniającą Dzień Sybiraka, która odbędzie 
się 17 września br. o godz. 11.00 pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru w Al. 
Sybiraków. 
W programie: hymn państwowy, hymn Sybiraków, wystąpienia okolicznościowe, apel 
poległych, złożenie kwiatów. Po uroczystości planowania jest projekcja filmu „Losy 
Zesłańców Sybiru” w kawiarni  „Różana”. 
 
4. Europejskie Dni Dziedzictwa w Lęborku 
Muzeum w Lęborku organizuje 12 i 13 września (sobota i niedziela) br. w godz. 
10.00 - 16.00 Europejskie Dni Dziedzictwa. Wstęp w tych dniach do muzeum jest 
bezpłatny. 
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa również za tydzień, 18 września, ulicą 
Staromiejską przejdzie korowód (od Banku PKO do Placu Pokoju) poprowadzony 
przez orkiestrę flażoletową "Fistulatores", o godz. 16.15 na Pl. Pokoju odbędzie się 
koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Incantare, o 16.30 spektakl historyczny 
w wykonaniu zespołu tańca dawnego "La danza antica", o 17.00 warsztaty tańca 
dawnego, a o 17.15 warsztaty piśmiennictwa (gęsim piórem) oraz pieczętowanie 
lakiem (w sali parafialnej Sanktuarium św. Jakuba). 
Organizatorzy - Młodzieżowy Domu Kultury, Muzeum, Miasto Lębork i Parafia św. 
Jakuba Ap. serdecznie zapraszają. 
 
5. Przedstawienia teatralne w Stacji Kultura 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na spektakle w ramach projektu 

„Teatr Zajechał”. Już 19 września 2015 roku (sobota) w Sali „B” Stacji Kultura LCK 

„Fregata” przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku będzie można zobaczyć dwa spektakle 

teatralne – o godzinie 16.00 „Braciszek i Siostrzyczka” – dla najmłodszych widzów i o 

godzinie 19.00 – „Ścianananaświat” – spektakl dla starszej młodzieży i widzów 

dorosłych.  

Bezpłatne bilety do odebrania od 2 września w kasie kina „Fregata” przy ulicy 

Gdańskiej 12 i w Centrum Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. Liczba 

wejściówek jest ograniczona.  

Projekt Teatr Zajechał dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 
 

6. Indywidualne Biegi Przełajowe o PUCHAR „GRAND-PRIX” Lęborka sezonu 
2015/2016  
Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku zaprasza do udziału w kolejnym 
cyklu Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar „Grand-Prix” Lęborka sezonu 
2015/2016. 
Terminy i miejsce: 
Bieg nr 1  -   26 września 2015r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 
Bieg nr 2  -  17 października 2015r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 
Bieg nr 3  -   7 listopada 2015r. – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku 



Bieg nr 4  -  termin zostanie ustalony w  2016r. – lasek przy Stadionie Miejskim w 
Lęborku 
Bieg nr 5  -  termin zostanie ustalony w  2016r. – lasek przy Stadionie Miejskim w 
Lęborku 
 
Program minutowy biegów – kategorie wiekowe: 
11.00 – szkoły podstawowe „krasnale”  dziewczęta ( rocznik 2007 i młodsi) – około 
460m 
11.05 – szkoły podstawowe „krasnale” chłopcy ( rocznik 2007 i młodsi) – około 460 m 
11.10 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2006 i 2005) – około 700 m 
11.15 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2006 i 2005) – około 700 m 
11.20 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2004 i 2003) – około 910 m 
11.30 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2004 i 2003) – około 910 m 
11.40 – gimnazja dziewczęta ( rocznik 2002,2001,2000) – około 1390 m 
11.50 – gimnazja chłopcy (rocznik 2002,2001,2000) – około 1390 m 
12.00 – bieg główny: 
- szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta (rocznik 1999,1998,1997) – ok. 2020 m 
- szkoły ponadgimnazjalne chłopcy (rocznik 1999,1998,1997) – ok. 2020 m 
- kobiety (rocznik 1996-1986, 1985-1966  oraz 1965 i starsze) – ok. 4050 m 
- mężczyźni (rocznik 1996-1986, 1985-1976, 1975-1966, 1965-1956, 1955-1946, 
1945 i starsi) 
– ok. 6070 m 
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów od godziny 1000. 
Zawodnicy pobierają u organizatora karteczki, na których umieszczają swoje dane i 
przekazują sędziemu po biegu na mecie.  
 

 


