
Informacje z Ratusza z dnia 9.04.2015 
1. VII Sesja Rady Miejskiej 
2. Wiosenne zbiórki elektroodpadów 
3. Szybki PIT w ratuszu 
4. „LIGA PŁYWACKA 2015”  
5. VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca  
6. Wystawa „Na zdrówko – kultura picia alkoholu”  
 
 
1. VII Sesja Rady Miejskiej 
VII  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się  w dniu  13 kwietnia 2015  roku  
o godz. 12.00 w  Sali  Rajców Nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku. W zał. program 
sesji. 
 
2. Wiosenne zbiórki elektroodpadów 
W związku z wiosennymi porządkami Mieszkańcy Lęborka mają możliwość pozbycia 
się wszystkich problematycznych odpadów zalegających w domach i piwnicach. Po 
marcowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych 
opon w zabudowie wielorodzinnej, w kwietniu czeka nas zbiórka ww. odpadów w 
zabudowie jednorodzinnej, a także kolejna zbiórka elektroodpadów, która będzie 
miała miejsce w trzy kolejne soboty kwietnia - 11, 18, 25 kwietnia. Szczegółowe 
harmonogramy na stronie internetowej www.ekolebork.pl  
 
3. Szybki PIT  
W dniu 14 kwietnia w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Lębork w ramach akcji 
Szybki PIT dyżur będzie pełnił pracownik lęborskiej „Skarbówki”. W trakcie dyżuru 
przyjmowane będą zeznania podatkowe, udzielane informacje w zakresie PIT oraz 
udostępniane formularze podatkowe. 
 
4. „LIGA PŁYWACKA 2015”  
Zawody odbędą się w dniu 11 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.00 na Pływalni 
Miejskiej „Rafa” w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31. Organizatorami zawodów są 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku; UKS „Jedynka SOLEX” Lębork; Szkoła 
Pływania „SOLEX”. 
 
5. VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca  
Coroczny, VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca odbędzie się 17 i 18 kwietnia w 
miejskiej hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Głównym organizatorem 
jest Powiatowe Ognisko Artystyczne, współorganizatorami Miasto Lębork, Starostwo 
Powiatowe, Gmina Nowa Wieś Lęborska. 
 
6. Wystawa „Na zdrówko – kultura picia alkoholu”  
Od 17 kwietnia br. w Muzeum w Lęborku będzie można obejrzeć wystawę „Na 
zdrówko – kultura picia alkoholu”. Wernisaż wystawy o godz. 18.00. Odbiorca, w 
trakcie jej zwiedzania, będzie miał okazję zapoznać się ze zmieniającą się na 
przestrzeni wieków rolą alkoholu, zwyczajami jego spożywania, a także samym jego 
pochodzeniem. Zaprezentowane zostaną przedmioty związane z produkcją, 
przechowywaniem alkoholu i jego konsumowaniem. Najstarsze eksponaty pochodzą 
z początków naszej ery i są to dzbany, w których przechowywano trunki. Ponadto na 
ekspozycji będą ukazane liczne obiekty wykorzystywane przy destylacji alkoholowej, 



a pochodzące z cały czas funkcjonującej gorzelni w Turwi. Będą to m.in. 
kwasomierze, aparaty Sallerona czy bardzo bogaty zbiór alkoholomierzy i 
areometrów. Całość uzupełniona będzie zabytkowymi butelkami, beczkami i 
skrzynkami na piwo, w większości pochodzącymi z dzisiejszego Lęborka. 
Wystawa dostępna będzie do końca czerwca br.  
 
 


