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1. Odbiór poświątecznych choinek  
Na terenie Lęborka ruszył odbiór poświątecznych choinek. Punkty zbiórki naturalnych 
choinek dla zabudowy wielorodzinnej wyznacza się przy pojemnikach na odpady 
zmieszane, natomiast Mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej wystawiają choinki 
przed swoją posesję zgodnie z otrzymanym harmonogramem. 
Choinki w zabudowie wielorodzinnej należy wystawiać do godziny 7.00, w terminach 
wskazanych poniżej: 
SEKTOR I 
12 i 26 stycznia 
9 lutego 
SEKTOR II 
19 stycznia 
2 i 16 lutego 
SEKTOR III 
17  i 31 stycznia 
14 lutego 
 
Podział miasta na sektory z wykazem ulic można znaleźć pod poniższym linkiem: 
www.ekolebork.pl/gospodarka-odpadami/najwazniejsze-informacje-dotyczace-
systemu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/podzial-miasta-na-sektory/ 
 

2. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
W najbliższą niedzielę 15 stycznia 2017r. w Lęborku odbędzie się XXV Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Ponad 150 wolontariuszy w godz.  900-1600 kwestować będzie na głównych ulicach 
miasta oraz przy kościołach. Od godziny 1100 w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1  rozpocznie się impreza 
integracyjna, podczas której wystąpią dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych.  
Usłyszymy także miejscowe zespoły rockowe.  
Ok. godz. 1800 odbędzie się losowanie fantów głównych. Ci wszyscy, którzy 
wcześniej nabyli los za 2 zł, będą mogli wylosować przy odrobinie szczęścia m.in. 
sprzęt agd, rtv oraz wiele innych atrakcji.  
Ok. godz. 1900 wystąpi gwiazda wieczoru - RAS LUTA. To jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych wokalistów sceny reggae w Polsce. Od 10 lat związany z Eastwest 

Rockers, równolegle rozwija solową karierę.  
 
Podczas trwania występów na scenie lęborskiego „Mechanika” będą prowadzone 
licytacje, w których oprócz tradycyjnie gadżetów WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, będzie można wylicytować specjalnie wykonaną na tą okazję statuetkę, 
która zrobiona i zaprojektowana została przez Pana Kazimierza Kozłowskiego z 
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Firmy Odlewniczej „Olimpia” z Mostów. Statuetka „Lęborski Bursztynowy Lew” w 
całości wykonana jest z bursztynu i waży ok. 150g. Nawiązuje do tegorocznej myśli 
przewodniej XXV Finału WOŚP.  
Trzy takie statuetki zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w auli 
„Mechanika” ok. godz. 17 30, a jedna w trakcie licytacji internetowej Allegro – (od 10 
stycznia 2017r.). Cena wywoławcza statuetki wynosi 100 zł. 
 
Ponadto tego dnia na placu Pokoju w godz. 1100 – 1400 odbędzie się pokaz 
pojazdów militarnych, strażackich i motocykli. Ok. godz. 1230 w specjalnie 
przygotowanym basenie strażackim odbędzie się kąpiel Morsów Łebskich.  
 

3. Noworoczny koncert Świąteczny 
Na Noworoczny koncert Świąteczny w dniu 22 stycznia o godzinie 19.00 zapraszają 
Lęborskie Centrum Kultury Fregata, Sanktuarium św. Jakuba Ap., Urząd Miejski w 

Lęborku oraz Fundacja Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM 
UNICUM. 
Koncert odbędzie się w Sanktuarium św. Jakuba, a wystąpią Maciej Naczk i Paweł 
Słoniec – Lęborska Orkiestra Kameralna i Przyjaciele, Chór Parafii św. Szymona i 
Heleny z Mińska. 
 
4. Warsztaty taneczne 
Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut zaprasza na  kolejną odsłonę cyklicznych warsztatów 
tanecznych. 
Tym razem dwudniowe warsztaty w technice tańca współczesnego poprowadzi 
Marta Zawadzka - tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w 
dziedzinie tańca współczesnego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Animacji 
Kultury), które ukończyła z wyróżnieniem.  
Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego, pracuje jako instruktor tańca 
współczesnego, przez 11 lat była wykładowcą Policealnego Studium Edukacji i 
Praktyk Teatralnych przy Teatrze Zaczarowany Świat w Toruniu, obecnie 
współpracuje z katedrą kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Prowadzi szereg zajęć i 
warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, współpracuje 
z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. 
 
Terminy: 10.02.2017 godz. 16:00 - 20:00 i  11.02.2017 godz. 10:00 - 14:00 
Miejsce: Stacja Kultura, ul. Dworcowa, Lębork (budynek dworca), sala B. Koszt: 25 
zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: teatrtancaj5m@gmail.com 
 

5. Ani Mru Mru w Lęborku 
Wszystkich miłośników dobrego humoru zapraszamy na występ kabaretu Ani 
Mru Mru. Spektakl jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup 
kabaretowych w Polsce odbędzie się w czwartek, 16 lutego, w sali kinowej 
przy ulicy Gdańskiej 12. Początek o godzinie 20.30. Bilety w cenie 50 złotych 
dostępne są w kasie kina oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” przy alei Niepodległości 6. Kabaret zaprezentuje 
premierowy program pod tytułem „Ostatnie takie trio” 
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Zachęcamy do wcześniejszego nabywania wejściówek. 
 

 

 


