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1.IX MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa 
CSiR  i LOT Ziemia Lęborska – Łeba organizują 23 września zawody kolarskie na 
terenach leśnych przy stadionie miejskim. Wyścig rowerowy MTB Pazur Lęborskiego 
Lwa jest imprezą otwartą. Mogą w niej startować amatorzy w różnym wieku oraz 
zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych. 
Rejestracja oraz wpłata wpisowego w dniu imprezy w biurze zawodów (przy starcie 
wyścigów) w godz. 9.00-11.00. Wpisowe – 20 zł do 18 roku życia, 35 zł po 18 r..z.; 
zwolnieni z oplat są zawodnicy zamieszkujący w powiecie lęborskim, którzy 
potwierdzą zameldowanie stosownym dokumentem. 
Kategorie Smerfy (5-7 lat) – 360 m, Mini: 8-10 lat, 11-12 lat I 13-15 lat, ok. 6 km, 
Hobby – kobiety oraz Mężczyźni w grupach wiekowych, ok. 9 km, kategoria Mega – 
klasyfikacja Open – ok. 24 km. 
Patronat nad zawodami objęli Burmistrz Miasta Lęborka I Starosta Lęborski. 
Regulamin w zał. 
 
2. Jak się pozbyć elektrośmieci - jesienna zbiórka zużytego sprzętu 
Przez kolejne dwie soboty, 23 i 30 września mieszkańcy Lęborka mogą pozbyć się tzw. 
elektrośmieci. W jaki sposób możemy się go bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć? 
1. W 2017 r. odbiór elektrośmieci od Mieszkańców Miasta Lęborka prowadzi firma 
Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku. Jesienny odbiór odbędzie się w dwie soboty 
września, tj. 23 i 30 września, jednakże jego potrzebę należy telefonicznie zgłosić w 
firmie pod numerem tel. 59-8622068 i umówić się na osobisty odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z mieszkania/domu. 
  
2. Elektrośmieci w ciągu roku można także oddać samodzielnie  w siedzibie firmy 
Remondis w Lęborku, przy ul. Kossaka 91-95 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Czarnówku. 
  
3. W przypadku kupna nowego sprzętu, stary sprzęt tego samego typu można oddać 
sprzedawcy. 
  
4. W przypadku małych elektrośmieci (których żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm) 
każdy sklep o powierzchni sprzedaży co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu 
dla gospodarstw domowych, jest obowiązany przyjąć je bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu. 
  
5. Drobne elektroodpady można także wyrzucić do pojemników, w które wyposażone są 
niektóre sklepy wielkopowierzchniowe. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to m.in.: 
- urządzenia gospodarstwa domowego (mikrofalówki, chłodziarki, odkurzacze, żelazka, 
suszarki, tostery, wagi, zegary itp.) 



- sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny (odbiorniki RTV, kamery wideo, komputery, 
drukarki, kalkulatory, telefony itp.) 
- narzędzia elektryczne i elektroniczne (piły, wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki itp.) 
- zabawki (kolejki elektryczne, konsole, tory wyścigowe itp.) 

 
 
3.Spotkanie podróżnicze: Galapagos, Andy, Karaiby i gorączka – sześć tygodni 
w Ameryce Południowej 
Od września Biblioteka Miejska zaprasza ponownie globtroterów na spotkania, 
podczas których odkrywane będą nowe miejsca, poznać można będzie ciekawych 
ludzi, niesamowite historie, wspólnie smakować świat.  
28 września o godz. 18.00 w klubie biblioteki odbędzie się spotkanie z podróżującą 
Lęborczanką Aleksandrą Wołocznik, która samotnie przemierza najróżniejsze zakątki 
świata. Jest miłośniczką Ameryki Południowej, w szczególności Kolumbii. W swoich 
podróżach stara się przede wszystkim poznawać ludzi, kuchnię i kulturę. Nierzadko 
stroni od popularnych turystycznie miejsc. Podróże są dla niej sposobem na 
odkrywanie siebie i świata. 
Wstęp wolny. 

 
4. Wystawa Beksiński NIEZNANY 
Wernisaż wystawy prac artysty Zdzisława Beksińskiego odbędzie się 22 września o 
godz.18.00. w klubie Biblioteki Miejskiej. Biblioteka zaprasza także miłośników sztuki, 
malarstwa i fotografii w dniach 22 – 27 września w godz. 11-19. Wstęp 5 zł. Pokazy 
VR: 5 zł. 
W programie: 
- wystawa kilkudziesięciu prac artysty: fotografia, grafika komputerowa, fotomontaż 
- wykłady multimedialne o artyście, filmy dokumentalne 
- wirtualna rzeczywistość: dzięki okularom „Samsung Gear” możemy odbyć wirtualny 
spacer inspirowany  obrazami Zdzisława Beksińskiego, absolutna technologiczna 
nowość!!! 

Wystawa oprócz wymiaru artystycznego posiada również walory edukacyjne, bowiem 
towarzyszą jej wykłady biograficzne poświęcone artyście, prowadzone przez Fundację 
Beksiński oraz pokazy kilku filmów dokumentalnych. 

Wystawa ukazuje mało znany dorobek artysty, obejmujący głównie prace 
fotograficzne pochodzące z lat 1955-1960, od fotografii malarskiej, w której artysta 
pokazuje swoją wrażliwość na piękno, poprzez fotografię quasi-reporterską, 
abstrakcyjną czy kreacyjną, gdzie wyraźnie widać jego zacięcie reżyserskie (w końcu 
zawsze chciał reżyserować filmy), część fotograficzną wystawy kończy fotografia 
drastyczna oraz zestawy zdjęć, pozornie nie mające ze sobą związku, poprzez które 
Beksiński próbuje wciągnąć widza do wymyślonej przez siebie opowieści. 

5. 23. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand Prix sezonu 2017/2018 
CSiR rozpoczyna kolejną, 23. edycję Biegów. Pierwszy bieg zaplanowany został na 
30 września 2017 r. 
Kolejny, Bieg nr 2 odbędzie się 21 października 2017r., 
Bieg nr 3 - 4 listopada 2017, 
Bieg nr 4 - marzec 2018, 
Bieg nr 5 - 28 kwietnia 2018.  
Biegi odbywają się w lasku przy Stadionie Miejskim w Lęborku. 



Uczestnik, który nie weźmie udziału w minimum 3 biegach nie zostanie ujęty w 
klasyfikacji generalnej „Grand Prix” Lęborka sezonu 2017/2018.  
Zasady punktacji: punktacja indywidualna i drużynowa  
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów od godziny 10.00.  
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 


