
 
 
Informacje z Ratusza z dnia 16.10.2015 
 
1. XIII  sesja Rady Miejskiej  
2. Akcja przewonienia gazu ziemnego  
3. Jury oceni prace konkursowe 
4. Konferencja zamykająca projekt 
5. Kolejny bieg przełajowy w ramach cyklu o Puchar Grand-Prix Lęborka 
sezonu 2015/2016 
6. Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży „Liga pływacka 2015” 

 
 

1. XIII  sesja   Rady   Miejskiej   

XIII  sesja Rady Miejskiej  w Lęborku odbędzie się w dniu 21 października br. o 
godzinie 13.00  w  Sali Rajców nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
W zał. program sesji. 
 

2. Akcja przewonienia gazu ziemnego 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział w Gdańsku informuje, że w dniach 
20-22 października 2015 na terenie gmin: Lębork oraz Nowa Wieś Lęborska 
przeprowadzona zostanie akcja przewonienia gazu ziemnego pn. Jesień 2015, 
mająca na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i 
instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wykryte nieszczelności na gazowej sieci 
rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez 
pracowników PSG sp. z o.o. O/Gdańsk. Służby Pogotowia Gazowego będą 
pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę. 
 

3. Jury oceni prace konkursowe 

2 października 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku odbyło  
się komisyjne otwarcie prac nadesłanych na XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki  
im. Mieczysława Stryjewskiego.  
Wpłynęło ogółem 239 prac, w tym: 

 127 w kategorii prozy 

 112 w kategorii poezji 
Wśród prac było 11 tekstów w kategorii utworów w języku kaszubskim lub o tematyce 
kaszubskiej oraz 6 tekstów w kategorii specjalnej - utworów nadesłanych przez 
mieszkańców powiatu lęborskiego. Cztery nadesłane prace odrzucone zostały ze 
względów formalnych, ponieważ nie spełniały wymogów określonych w regulaminie 
konkursu. W tym roku wpłynęło wyjątkowo dużo prac w kategorii prozy.  
Obecnie jury konkursu w składzie: Kazimierz Nowosielski, Wojciech Boros, Daniel 
Odija, Bożena Ugowska, Małgorzata Borzeszkowska obecnie czyta i ocenia walory 
literackie zgłoszonych prac. 
Finał i ogłoszenie nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 
listopada 2015 r. o godz. 17.00  w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. 
 
4. Konferencja zamykająca projekt 



Konferencja zamykająca projekt pn. „e - Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbędzie się 19 października o 
godz. 1700 w sali konferencyjnej Stacji Kultura im. Stefana Fikusa - Dworzec PKP  
w Lęborku.  

 
5. Kolejny bieg przełajowy w ramach cyklu o Puchar Grand-Prix Lęborka 
sezonu 2015/2016 
W sobotę tj. 17 października  2015r. o godz. 11.00 w lasku przy Stadionie Miejskim 
w Lęborku przeprowadzone zostaną  Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-
Prix Lęborka sezonu 2015/2016. 
 
6. Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży „Liga pływacka 2015” 

Zawody odbędą się w dniu 24 października 2015 roku (sobota) o godz. 900 
na pływalni miejskiej w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31. Zgłoszenia do 
zawodów należy dostarczyć do biura Centrum Sportu i Rekreacji 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października Br. do godz. 1500.  
Organizatorzy zawodów: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, UKS 
„Jedynka SOLEX” Lębork, Szkoła Pływania „SOLEX”.  
 


