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1.  Ruszają kolejne prace – zmiana organizacji ruchu 
Wykonawca zadania „Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku” 
poinformował, że z dniem 16 marca .2015 rozpoczyna kolejny etap prac – 
wykonywanie nawierzchni ulic. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w 
organizacji ruchu: 
1/ ul. Mieszka I – całkowite zamknięcie dla ruchu 

Objazd pomiędzy ulicami Krzywoustego i Kusocińskiego zostanie wyznaczony 
poprzez ulicę Kościuszki i Władysława IV oraz poprzez parkingi sklepów 
Intermarche i Bricomarche i ulicę Mściwoja II, zgodnie z załączonym 
schematem. Dojazd do posesji przy ul. Mieszka I możliwy będzie poprzez 
drogi gruntowe od zaplecza nieruchomości. 

2/ ul. Kusocińskiego – zamknięta dla ruchu od ul. Teligi (przy DK6) do ul. Łasaka 
wraz ze skrzyżowanie z ul. Łasaka 

Objazd wyznaczony zostanie ulicą Teligi.  
Autobusy ZKM pojadą ulicą Teligi, bez zajeżdżania na ul. Łasaka. Przystanek 
na ulicy Kusocińskiego będzie nieczynny, autobusy zatrzymywać się będą na 
dwóch tymczasowych przystankach przy ul. Teligi.  
Dojazd do posesji wzdłuż ul. Kusocińskiego możliwy będzie od ul. 
Konopackiej.  

 
2. Spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych   
Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza mieszkańców Lęborka i gmin ościennych na 
spotkanie, na którym przedstawiciel firmy Szpilewicz Architekci przedstawi Koncepcję 
głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz 
lokalnych ścieżek dla miasta Lębork, opracowaną w ramach projektu partnerskiego 
„Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w 
ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów 
funkcjonalnych”. 
Spotkanie odbędzie w dniu 18 marca o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Lęborku, 
sala 101 (Sala Rajców). Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w tym spotkaniu 
 
3. Budżet Obywatelski - edycja 2015 
W związku z zapisem § 7 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI-564/2014 Rady 
Miejskiej w Lęborku z dnia 9  stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Miasta Lęborka konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski w Lęborku” 
Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości listę punktów do 
głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w 
Lęborku” na 2015 rok. 
ABY ODDAĆ GŁOS na projekty, należy przyjść osobiście: 



1) do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31 (Pływalnia Miejska 
„Rafa”, lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych) w dniach 1, 2 i 
3  kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 16.00;  
2) do Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (dawna RESURSA):  
a) w dniach 7, 8, 9 i 10 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 15.30;  
b) w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota)  od godz. 10.00 do godz. 15.00; 
c) w dniach 13, 14 i 15 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 18.30. 

W głosowaniu mogą brać udział pełnoletni mieszańcy Lęborka, wpisani do rejestru 
wyborców na dzień 27.03.2015. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Głosujący wybiera maksymalnie dwa, jego 
zdaniem, najważniejsze projekty. 

 
4. Wnioski o dotację na usuwanie azbestu w roku 2015  
Mieszkańcy Lęborka w 2015 roku mogą się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. Wzorem lat ubiegłych Gmina Miasto Lębork będzie 
uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015). 
O udzielenie dofinansowania 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 26/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. W tym roku po raz 
pierwszy to nie sami Mieszkańcy będą szukać firmy, która zajmie się demontażem, 
transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Zrobi to za nich Gmina. Mieszkańcy 
będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków. 
Termin składania wniosków do 7 kwietnia 2015 roku. 
Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka 
Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Aktualności lub osobiście w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od 
strony parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755, 59 8637 702. 
 
5. Warsztaty i kiermasz świąteczny w bibliotece 

17 marca o godz.16.00 w klubie Biblioteki miejskiej odbędą się warsztaty pt. 
Kreatywne pisanki ze zdobienia jajek metodami: batiku, farbami akrylowymi we wzory 
kaszubskie, satynowymi wstążeczkami – tzw. karczochy, quillingiem, chusteczkami 
jednorazowymi, papierem, sznurkiem jutowym. Koszt udziału w warsztatach – 5 zł, w 
cenę wliczone są materiały do ozdobienia jajka na jednym stanowisku warsztatowym. 
Ponadto podczas warsztatów odbędzie się kiermasz pisanej i ozdób świątecznych 
ręcznie wykonanych przez instruktorki. Organizatorzy serdecznie zapraszają. 
 

6. Zachowajmy w sercach i pamięci – wspomnienia o Stefanie Fikusie  
19 marca o godz.18.00 w Klubie Biblioteki Miejskiej spotkanie poświęcone 
Stefanowi Fikusowi „Zachowajmy w sercach i pamięci”. W programie: wspomnienia o 
Stefanie Fikusie, prezentacja ksiązki „Dola młodego Skowrona”, występ grupy 
Lewino, regionalne przysmaki. Wstęp wolny. 


