
Informacje z Ratusza z dnia 27.08.2015 

1. Pożegnamy lato już w niedzielę 
2. Stoisko edukacyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi 

podczas Pożegnania Lata 
3. Pchli Targ na pożegnanie lata 
4. Utrudnienia w ruchu podczas imprezy masowej 
5. Inwentaryzacja i znakowanie pojemników 
6. Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2015 

7. Europejskie Dni Dziedzictwa w Lęborku 
 
 
1. Pożegnamy lato już w niedzielę 30 sierpnia 
W niedzielę 30 sierpnia  w Lęborku na Placu Pokoju odbędzie się impreza „Pożegnanie Lata 
2014”.  
W programie: 
1000 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych   
1600 – Teatrzyk uliczny przy ul. Staromiejskiej / Reja 
1730 – Gdańska Orkiestra Ogrodowa 
1900 – Kabaret Formacja Chatelet  
2030 – koncert  KAYAH 

Podczas festynu plenerowego „Pożegnanie Lata 2015”  na pl. Pokoju w godz.10.00 – 
14.00 przeprowadzona zostanie akcja zbiórki krwi. Organizatorem akcji jest Miasto 
Lębork oraz Klub Motocyklowy Motolegion Lębork. 

2. Stoisko edukacyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi podczas 
Pożegnania Lata 
Zapraszamy mieszkańców miasta Lęborka do odwiedzenia stoiska edukacyjnego 
organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, podczas obchodów Pożegnania Lata 30 sierpnia br. 
Tematycznie stoisko związane będzie z gospodarką odpadami komunalnymi w 
mieście, w tym prawidłową segregacją odpadów. Podczas trwania stoiska zostaną 
wykorzystane materiały edukacyjne organizacji Re:miasto w postaci 
wielkoformatowej gry planszowej, dzięki której będziemy mogli sprawdzić, czy 
segregowane przez nas odpady trafiają do właściwego pojemnika. 
 
3. Pchli Targ na pożegnanie lata 
W dniach 29 – 30 sierpnia br. w godz. 1100 – 1700, w ramach dorocznej imprezy z 
okazji zakończenia lata, odbędzie się dziewiąta edycja lęborskiego pchlego targu. 
Przedsięwzięcie organizują: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, LOT Ziemia 
Lęborska - Łeba oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. 

Chęć wzięcia udziału w pchlim targu należy zgłosić w punkcie informacji turystycznej 
mieszczącym się przy ul. Dworcowej 8a w Lęborku – w budynku dworca PKP (pon. – 
pt., w godz. 900 – 1700), telefonicznie - pod numerem 601 825 206 lub drogą mailową 
(lotzl@wp.pl), podając: imię i nazwisko, tel. kontaktowy, rodzaj wystawianego 
asortymentu, metraż potrzebny na rozstawienie stoiska. 



Organizatorzy zapraszają do rejestracji szczególnie dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym. Pierwszego dnia imprezy będzie można dokonać sprzedaży, zakupu lub 
wymiany podręczników. 

4. Utrudnienia w ruchu podczas imprezy masowej 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku informuje, że w dniu 30 sierpnia /niedziela/ 
2015r. na pl. Pokoju w Lęborku odbędzie się impreza masowa pn. „Pożegnanie Lata 
2015”. 
W związku z tym, na czas trwania imprezy część ulic w pobliżu pl. Pokoju zostanie 
wyłączonych z ruchu samochodowego tj. ul. Waryńskiego i  Armii Krajowej.  
Objazd do placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, 
Długosza i Waryńskiego.  
Organizatorzy proszą również o nieparkowanie samochodów na parkingu w pobliżu 
pl. Pokoju od dnia  29 sierpnia 2015r. od godz. 1900.   

Za utrudnienia w ruchu organizatorzy serdecznie przepraszają. 

5. Inwentaryzacja i znakowanie pojemników 
W związku z rozpoczęciem inwentaryzacji pojemników należących do Mieszkańców 
Miasta Lęborka prosimy o udostępnienie wszystkich posiadanych pojemników 
poprzez wystawienie ich przed swoją posesję w kolejnych terminach odbioru 
odpadów zmieszanych (pojemniki zostaną oznakowane po ich opróżnieniu przez 
firmę wywozową).  
Pracownicy Urzędu Miejskiego oznakują pojemniki poprzez umieszczenie na nich 
transponderów z indywidualnym kodem (tzw. czipów), które zostaną przypisane 
konkretnej nieruchomości.  
Naklejki z kodami kreskowymi dla odpadów selektywnie zbieranych oraz komplet 
worków ze specjalnie przeznaczonym na nie miejscem, Mieszkańcy otrzymają w 
terminie późniejszym. 
Uwaga! Po zakończeniu znakowania pojemników i ich inwentaryzacji, pojemniki 
nieoznakowane nie będą odbierane przez firmę wywozową. 
Oznakowanie pojemników i worków do selektywnej zbiórki pozwoli na monitorowanie 
i kontrolę odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości, co spowoduje 
zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami w gminie. 
 

 

6. Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste 
powietrze Pomorza” – edycja 2015 
W związku z tym, że kilku wnioskodawców wycofało się z pozyskania 
dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich 
ekologicznymi źródłami ciepła, zaszła możliwość przystąpienia kolejnych lęborczan 
do projektu. Chętni mogą składać wnioski na drukach, które można pobrać ze strony 
www.ekolebork.pl w zakładce DOFINANSOWANIA – Czyste powietrze Pomorza – 
Edycja 2015.  
Termin składania dodatkowych wniosków upływa 11.09.2015 r. 
Zasady konkursu nie uległy zmianie w stosunku do określonych Zarządzeniem Nr 
27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r., a dodatkowy termin 
umożliwiło Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.08.2015 r. 

http://www.ekolebork.pl/


Przypomnijmy: o udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz 
wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, a zadania dotyczyć 
mogą likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami 
opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze), a także ograniczenia zużycia opału w kotłach 
zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy 
ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
 

7. Europejskie Dni Dziedzictwa w Lęborku 

Muzeum w Lęborku organizuje w dniach i 13 (sobota i niedziela) września br. w 
godz. 10.00 - 16.00 Europejskie Dni Dziedzictwa. Wstęp w tych dniach do muzeum 
jest bezpłatny. Muzeum serdecznie zaprasza! 
Więcej informacji: 
http://edd.nid.pl/page/calendar?id=1647&name=Wystawa-Odkrywanie-przeszlosci 
http://www.muzeum.lebork.pl/index.php/pl/8-o/274 

 
 


