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1. Wystawa poświęcona gen. Stanisławowi Sosabowskiemu 
 
Muzeum w Lęborku Galeria "Strome Schody" serdecznie zaprasza dnia 29 września 
o godz. 18.00 na wernisaż wystawy „Generał brygady STANISŁAW SOSABOWSKI 
twórca i bojowy dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej”.  
Wystawa potrwa do 20 listopada 2017. 
 
2. Piknik militarny i odsłonięcie pomnika gen. S. Sosabowskiego 
W dniu 7 października w godz. 14.00-16.00 na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie 
się piknik militarno-historyczny,  w godz. 14.30 – 16.00 w kinie Fregata zaplanowano 
projekcję filmu „Honor Generała” oraz spotkanie z reżyserem filmu, Joanną 
Pieciukiewicz i wykład Pawła Kudzia nt. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.  
O godz. 18.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika generała bryg. Stanisława 
Sosabowskiego przy ul. Armii Krajowej – obok Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Więcej o inicjatywie i wydarzeniu na stronie http://7hdczb-lebork.pl/pomnik/  
 
3. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października w Lęborku 
Od 1 października 2017 r. wchodzi w życie system podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali. 
Skutkuje to także zmianami w organizacji nocnej i całodobowej świątecznej opieki 
zdrowotnej. Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 realizowana 
będzie przez szpitale zakwalifikowane do PSZ.   
W Lęborku od niedzieli 1 października, od godziny 8.00 świadczenia z zakresu 
nocnej i całodobowej opieki medycznej udzielane będą w SPS Zakład Opieki 
Zdrowotnej (szpitalu) przy ul. Węgrzynowicza 13, tel. 59 863 30 00. 
 

4. Budżet Obywatelski – zagłosuj na projekt 
Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie 
strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w 
ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok. 
 
Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, 
wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i 
godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego 
w Lęborku” na 2018 rok. 

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok przeprowadza się w formie: 
a) elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza oraz 
b) papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania. 

http://7hdczb-lebork.pl/pomnik/


Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl 
w terminie od 1 października 2017 r. do 14 października 2017 r. 
  
Głosowanie w formie papierowej odbędzie się: 
1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do 
głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 października 2017 r. do 
4 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00; 
2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 
października 2017 r. do 8 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00; 
3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 
października 2017 r. do 14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00. 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Miasta, którzy 
ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania. 
 
5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, opon w zabudowie 
wielorodzinnej 

Zalegające w naszych mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, opony 
czy puszki po farbie będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych w określone dni października.  

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony można będzie wystawić 
przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do 
godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni października: 

sektor I  -   7 października 
sektor II -  14 października 
sektor III - rejon I - 7 października 
                 rejon II - 14 października 

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora - w załączniku. 

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 
opublikowanego na www.ekolebork  

 

6. W weekend w Lęborku XXXII Wojewódzki Zlot SKKT PTTK 
W dniach 29 września - 1 października 2017 roku w Lęborku odbędzie się XXXII 
Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK. Patronat Honorowy 
nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak. W Zlocie udział weźmie 

https://projekt.obywatelskilebork.pl/
http://www.ekolebork.pl/harmonogramy/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-z-zabudowy-jednorodzinnej-gmina-miasto-lebork/
http://www.ekolebork/


ok. 150 uczestników podzielonych na 22 szkolne drużyny. Baza Zlotu będzie się mieściła 
w Szkole Podstawowej nr 8. 
Zlot organizowany jest we współpracy z Kołem Przewodników PTTK w Lęborku oraz 
Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Lęborska – Łeba”. Komendantem Zlotu jest 
przewodniczący lęborskich Przewodników PTTK  Ireneusz Krawiec. 
W ramach Zlotu uczniowie pomorskich szkół poznają Lębork i okolicę, wezmą udział w 
prelekcjach, marszach na orientację, w konkursach wiedzy i sprawności. 
 

7. Spektakl dla najmłodszych  w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 22 października 2017 Teatr „Władca Lalek” 
zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) spektakl pod tytułem 
''O królewnie, strachu i wróblach na dachu'' . Początek o godzinie 15. Bilety w cenie 8 
zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. 
Liczba biletów jest ograniczona. 
Opis spektaklu 
Spektakl pt. ''O królewnie, strachu i wróblach na dachu'' adresowany jest przede 
wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W przedstawieniu 
śledzimy losy dwojga bohaterów, których znacznie więcej dzieli aniżeli łączy. Ale 
czymże są wszelkie różnice wobec potęgi miłości? Odpowiedzi na to pytanie znajdą 
widzowie w tym widowisku. 
 
 


