
Informacje z Ratusza z dnia 23.03.2017 

 

1. XXVI sesja Rady Miejskiej   

2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w 
zabudowie wielorodzinnej 
3. Ponad 2 mln zł dotacji na budowę ulicy Przemysłowej i Korzennej  
4.  Konkurs - Skąd my się tu wzięliśmy?  
5. Wiosenny powiew poezji 
6. Opowieści o Rumunii, Ukrainie i Mołdawii 
7. 22. edycja Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar „Grand-Prix” 
Lęborka sezonu 2016/2017 
 
 

1. XXVI sesja Rady Miejskiej   

XXVI sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się 27 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali 

Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.  

 
2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w 
zabudowie wielorodzinnej 
Zalegające w mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, opony czy puszki po 

farbie będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w 

określone dni kwietnia. Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć!  

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy wystawić przy 
wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do godziny 7.00 
danego dnia odbioru w następujące dni kwietnia: 
sektor I - 1 kwietnia 
sektor II - 8 kwietnia 
sektor III - 22 kwietnia 

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy na stronie 

www.ekolebork.pl, w załączniku: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i 

zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej 

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu 
gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych 
poza terminem zbiórki, ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co 
w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca 
zbiórki odpadów komunalnych.  
Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony można także w dowolnym 
terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) znajdującego się w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w zabudowie 
jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonogramu.  
 

3. Ponad 2 mln zł dotacji na budowę ulicy Przemysłowej i Korzennej  
Miasto Lębork otrzymało ponad dwumilionowe dofinansowanie na budowę ulic w 
lęborskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Budowa nowych dróg jest kluczowa dla 
sprawnego funkcjonowania powstających w Strefie firm. 
Ulice Przemysłowa i Korzenna zlokalizowane są w dzielnicy „Lębork-Wschód”. Środki 
z budżetu Państwa pochodzą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”. 

http://www.ekolebork.pl/files/download/626/ulotka-zbiorka-wielkogabarytow-kwiecien-2017.pdf
http://www.ekolebork.pl/files/download/626/ulotka-zbiorka-wielkogabarytow-kwiecien-2017.pdf
http://www.ekolebork.pl/harmonogramy/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-z-zabudowy-jednorodzinnej-gmina-miasto-lebork/


Wniosek Miasta Lęborka zajął w rankingu dotacji wysokie, 12 miejsce na 61 
przyznanych dofinansowań (kateg. drogi gminne).  
Koszt budowy ulic Przemysłowej i Korzennej oszacowano na 4.022.194 zł. 
Dofinansowanie wyniesie 50% poniesionych kosztów. Dokładny koszt budowy ulic 
określi postępowanie przetargowe. Budowa ulic ma być zrealizowana do końca roku 
2017. 
Inwestycja obejmuje budowę dróg - ulic Przemysłowej i Korzennej połączonych ze 
sobą rondem w ciągu ul. Wileńskiej. 
W przypadku ulicy Przemysłowej  wybudowana zostanie jezdnia o długości 660 
metrów, ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, dwa skrzyżowania 
wyniesione, przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, cztery progi 
zwalniające wyspowe oraz oświetlenie uliczne – 18 lamp. 
Projekt budowy ulicy Korzennej obejmuje 312 metrów jezdni, ciągi pieszo-rowerowe 
po obu stronach jezdni, skrzyżowanie wyniesione, przejścia dla pieszych z 
przejazdami dla rowerów, dwa progi zwalniające wyspowe oraz jeden azylowy oraz 
15 lamp ulicznych. 
Realizacja budowy ul. Przemysłowej zgodna jest z Koncepcją Programową budowy 
drogi ekspresowej S6 i jest niezbędnym elementem dla zaprojektowanej drogi 
serwisowej dla S6.  
 

4.  Konkurs - Skąd my się tu wzięliśmy?  
Pierwszą edycję konkursu pt. Skąd my się tu wzięliśmy? ogłosił lęborski oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z powiatu lęborskiego i ma na celu 
zachęcenie  do poznania przeszłości przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z 
perspektywy losów swojej rodziny, ma utrwalać pamięć o przodkach. 
Organizatorzy w dniu 30 marca br. zorganizują spotkanie dla zainteresowanych 
uczniów i ich opiekunów, które poprowadzi członek Pomorskiego Towarzystwa 
Genealogicznego. 
Współorganizatorami konkursu są Powiat Lęborski, Gmina Miasto Lębork, Pomorskie 
Towarzystwo Genealogiczne. 
     W zał. regulamin konkursu. 
 
5. Wiosenny powiew poezji 
Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lęborku zaprasza dzieci i młodzież do 
udziału w piątej edycji konkursu recytatorskiego „Wiosenny powiew poezji”. Patronat 
honorowy nad konkursem objął Burmistrz Lęborka. 
Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 12.04.2017. Tegoroczną gala zaplanowana jest na 19 kwietnia. Na zwycięzców 
czekają wspaniałe nagrody.  
Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa! 
Profil Towarzystwa Dysleksji na Facebooku – Polskie Towarzystwo Dysleksji, 
Oddział Terenowy Nr 103 w Lęborku. 
     W zał. regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa. 
 
6. Opowieści o Rumunii, Ukrainie i Mołdawii 
Biblioteka Miejska zaprasza 30 marca na godz. 18.00 do klubu na kolejne spotkanie 
podróżnicze. 



Spotkanie poprowadzi Monika Grobelna, która opowie o ciekawych miejscach 
Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i Naddniestrza oraz wrażeniach, związanych z 
podróżowaniem w grupie pozytywnie zakręconych ludzi.  
Kilka słów o Gościu: Podróże są jej pasją od wielu lat. Korzysta z różnych środków 
transportu i metod podróżowania. Czasami są to podróże o charakterze bardziej 
luksusowym, a niekiedy po prostu włóczęga z plecakiem. Odwiedziła ponad 20 
krajów. Tym razem była to zorganizowana wyprawa na wschód Europy.  
 
7. 22. edycja Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar „Grand-Prix” 
Lęborka sezonu 2016/2017 
 
Po zimowej przerwie kontynuowane będą 22. Indywidualne Biegi Przełajowe o 
Puchar „Grand-Prix” Lęborka. W najbliższą sobotę 25 marca 2017 odbędzie się bieg 
nr 4. Ostatni bieg nr 5 zaplanowany jest na 29 kwietnia. Miejsce biegów – lasek przy 
Stadionie Miejskim w Lęborku. Organizatorem jest Centrum Sportu i Rekreacji w 
Lęborku.  
 


