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1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w 
zabudowie wielorodzinnej 
Nadchodząca wiosna to czas porządków w mieszkaniach i piwnicach. Odpady typu farby, 
baterie, wersalki, dywany czy opony nie powinny trafić do zbiorczego pojemnika na odpady 
zmieszane, dlatego w dniach 24-25 marca br. Gmina Miasto Lębork organizuje dla 
Mieszkańców zabudowy wielorodzinnej zbiórkę tych problematycznych odpadów. 
Dla odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych z zabudowy wielorodzinnej 
miasto podzielono umownie na dwie części, północno-zachodnią i południowo-wschodnią od 
ulic: Słupska, I Armii Wojska Polskiego, Aleja Niepodległości, Gdańska. Odpady te będą 
odebrane od mieszkańców miasta Lęborka w dniach: 24 marca (część północno-zachodnia) i 
25 marca 2015 r. (część południowo-wschodnia). 
Odpady należy wystawiać przy wiatach śmietnikowych do godziny 7.00 danego dnia. 
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 obciąży 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. 
Jeżeli nie wiemy, gdzie wrzucić dany odpad zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki 
odpadów, znajdującej się na stronie www.ekolebork.pl - dowiemy się dzięki niej, jak 
postępować z danym odpadem. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w zabudowie 
jednorodzinnej odbędzie się w kwietniu 2015 roku. Informację o terminie mieszkańcy 
otrzymają wraz z harmonogramem, który zostanie dostarczony do końca marca przez firmy, 
z którymi zostanie zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
 

2. Odsłonięcie tablicy Alfreda Lubockiego 
23 marca 2015 o godz. 13.00 przed budynkiem ul. Zwycięstwa 5 odsłonięta będzie 
tablica pamiątkowa poświęcona Alfredowi Lubockiemu (1914-1993). Alfred Lubocki 
to ceniony artysta ludowy na Pomorzu, malarz, rzeźbiarz, działacz kaszubski, 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu Stutthof. Przez wiele lat 
mieszkał w budynku przy ul. Zwycięstwa 5. Na III piętrze lęborskiego Muzeum 
znajduje się kolekcja rzeźb i obrazów Alfreda Lubockiego.  
 

3. Szybki PIT w ratuszu 
Urząd Skarbowy w Lęborku informuje o dyżurze swoich pracowników związanym z akcją 
Szybki PIT w Urzędzie Miejskim w Lęborku w dniu 17 marca br., a także 14 kwietnia, w 
godz. 10.00 -14.00. W trakcie dyżuru przyjmowane będą zeznania podatkowe, udzielane 
informacje w zakresie PIT oraz udostępniane formularze podatkowe. 

 

4. Niespodzianki dla pań z okazji Dnia Kobiet 

http://www.ekolebork.pl/


Kino „Fregata” przygotowało upominki dla pań z okazji Dnia Kobiet. Tego dnia 
wszystkie panie za bilet na seanse o godzinie 16.00, 18.00 i 20.15 zapłacą 11 
złotych. Dodatkowo, każda kobieta otrzyma drobny upominek - próbki kosmetyków. 
Przed seansami zostaną rozlosowane na sali kinowej specjalne zestawy kosmetyków 
marki Avon. 
Seanse w dniu 8 marca: 
16.00 i 18.00 – Disco Polo 
20.15 – Snajper  
 
5. Powitanie wiosny z marzannami 
LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym, Centrum Sportu i 
Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej z okazji Pierwszego 
Dnia Wiosny rajdzie pieszym oraz konkursie marzann. 
Topienie słomianych kukieł odbędzie się 20 marca br. (piątek) o godz. 10.30 tradycyjnie, 
przy moście na ul. Staromiejskiej w Lęborku. Za wykonanie symboli odchodzącej zimy 
przewidziano przyznanie nagród. 
Trasa marszu, licząca około 10 km, prowadzić będzie z Lęborka w kierunku miejscowości 
Łowcze, z okolic której uczestnicy udadzą się do głazu narzutowego - "Płaskiego Kamienia", 
a następnie w stronę finałowego miejsca rajdu – Nowej Wsi Lęborskiej.  
Zbiórka o godz. 11.00 na Placu Pokoju. Komandorami wędrówki będą lęborscy przewodnicy 
turystyczni z koła PTTK pod kierunkiem Tadeusza Krawczyka. Marsz zakończy się 
poczęstunkiem na terenie nowowiejskiego GOK-u. LOT prosi o dokonywanie zgłoszeń 
dotyczących udziału w rajdzie do 18 marca br. pod nr tel. 601 825 206.  
 

 


