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1. Teatr Tańca Jeszcze Pięć Minut - premierowy spektakl  
 
Teatr Tańca Jeszcze Pięć Minut i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zapraszają na 
premierę spektaklu pod tytułem „O przyjemności”. Przedstawienie premierowe 
odbędzie się w piątek, 22 kwietnia 2016 w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12 w 
Lęborku. Początek o godzinie 18.00. Na drugi pokaz spektaklu zapraszamy dzień 
później, w sobotę 23 kwietnia o godzinie 16.00. Bilety w cenie 7 złotych dostępne  
są w kasie kina oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy al. Niepodległości 6. 
Liczba wejściówek jest ograniczona. 

 
2. Wspólne sadzenie lasu 
 
Nadleśnictwo Lębork zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego sadzenia lasu. 
Spotykamy się 14 kwietnia br. o 9.00 pod Leśniczówką Małoszyce.  
W tym roku akcja sadzenia lasu odbywa się pod hasłem "100 mln drzew do 2017 
roku". Leśnicy serdecznie zapraszają! 
 
 
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w 
zabudowie wielorodzinnej  
 
Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony będzie można 
wystawić przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne) do godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni kwietnia: 

 sektor I - 16 kwietnia 
 sektor II - 23 kwietnia 
 sektor III - 9 kwietnia 

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. 
 
 
4. Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów  
 
W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się 
pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Podczas obrad 
inauguracyjnego posiedzenia, które otworzył Sekretarz Miasta Lęborka Marian 
Kurzydło, członkowie rady złożyli ślubowanie, po którym Burmistrz Miasta Lęborka 
wręczył  każdemu z członków akt powołania na radnego Gminnej Rady Seniorów w 
Lęborku. 
W porządku obrad znalazło się przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Lęborku I 
kadencji. W wyniku jawnego głosowania Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w 
Lęborku została Pani Ewa Kłosowska, Wiceprzewodniczącą Pani Jolanta 
Pajączkowska,  a Sekretarzem Gminnej Rady Seniorów w Lęborku został Pan Antoni 
Rapanowicz. 
Skład Gminnej Rady Seniorów w Lęborku: 

 1 przedstawiciel osób starszych zamieszkujących Gminę Miasto Lębork 
-  Jolanta Pajączkowska zam. w Lęborku która uzyskała poparcie 33 osób 
zamieszkujących na terenie Lęborka 

 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
Gminy  Miasto Lębork i zrzeszających osoby starsze 
Andrzej Kaczorowski zam. w  Lęborku zgłoszony przez Polski Związek  Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Lęborku,  
Beata Gołojuch  zam. w Lęborku, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Lęborku,  
Albin Oleksa zam. w Lęborku zgłoszony przez Związek Kombatantów  
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Lęborku,  
Andrzej Kuźmiński zam. w Lęborku zgłoszony przez Stowarzyszenie  Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Zarząd Koła nr 7 w Lęborku,   
Krystyna Mazur zam. w Lęborku zgłoszona przez Lęborski Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku.  

 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
Gminy  Miasto Lębork na rzecz  osób starszych 
Danuta Iglewska zam. w Lęborku zgłoszona przez Związek Harcerstwa  Polskiego 
Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork, 
Ewa Kłosowska zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie na 102 z  
Lęborka, 
Jadwiga Michałowska zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie „Żyj  dla 
innych” z Lęborka, 
Anetta Kruzel zam. w Lęborku zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół  Domu 
Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku „Nasz Dom”, 
Antoni Rapanowicz zam. w Lęborku zgłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie Oddział w Lęborku. 
 
5. Spotkania z pasją dla  seniorów. 
 



Trwają i cieszą się dużym zainteresowaniem czwartkowe spotkania z pasją dla  
seniorów. O godzinie 11.00 w klubie biblioteki odbywają się różnorodne zajęcia, 
które są doskonałą formą spędzenia wolnego czasu przy kawie, ciastku i rozmowach.  
W najbliższy czasie gości biblioteki czekają niezwykle interesujące zajęcia: 
14 kwietnia - wiosenne warsztaty kulinarne z Moniką Gałasiewicz, 
21 kwietnia - tajemniczy artecoaching, 
28 kwietnia - czytanie razem z Kamillą Knap-Wrześniewską 
Wstęp wolny. 
 
6. Spotkanie z cyklu Ciekawi świata - Australia 
 
14 kwietnia br. o godz. 18.00 w klubie biblioteki odbędzie się spotkanie z cyklu 
CIEKAWI ŚWIATA: Australia ziemia nietknięta czasem. Gościem spotkania będzie 
mieszkający w Słupsku Lęborczanin, , Marian Popławski, który uwielbia podróżować 
rowerem. W taki też sposób zwiedził Australię i poznał jej naturalne piękno.  
 
7. Liga Pływacka 
 
9 kwietnia /sobota/ na Pływalni Miejskiej „Rafa” odbędą się zawody Liga Pływacka 
dla  Dzieci i Młodzieży. Otwarcie zawodów o godz. 9.30.  
W zawodach uczestniczą dzieci z Lęborka i okolic. Każdy uczestnik zawodów ma 
prawo startu w dwóch konkurencjach. 
Naczelnikiem zawodów jest trener pływania Dariusz Gromulski. Organizatorzy: 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, UKS „Jedynka SOLEX” Lębork, Szkoła 
Pływania „SOLEX”. 
 
 


