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1. Rajd rowerowy Pocztylion   
Rajd rowerowy Pocztylion  organizowany jest w sobotę 1 października. Uczestnicy 
rajdu zbierają się na Placu Pokoju, skąd o godz. 10.00 wyruszą w trasę. Powrót 
zaplanowany jest około godz. 15.00. Zgłoszenia - Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Ziemia Lęborska – Łeba” nr tel. 601 825 206 lub e-mail: lotzl@wp.pl  
 
2. Spotkanie dla miłośników gier Planszozgranie 

W niedzielę, 2 października, LCK Fregata zaprasza na piątą imprezę z cyklu 
Planszozgranie, czyli spotkania z grą planszową na Stacji Kultura w Lęborku.  Tym 
razem w ramach spotkania zostaną rozegrane eliminacje mistrzostw Polski gry 
„Królestwo w budowie”. Do wygrania w lęborskich eliminacjach są trzy gry, a 
zwycięzca będzie miał możliwość wyjazdu na mistrzostwa Polski i powalczy o 
nagrodę w wysokości 1000 złotych.  
Spotkania te to nie tylko turnieje, ale również luźne gry w kilkadziesiąt innych gier 
planszowych przygotowanych dla miłośników kart, pionków i nowoczesnych 
planszówek.  Są gry strategiczne, przygodowe, ekonomiczne, szybkie karcianki i gry 
dla dzieci.  Każdy znajdzie coś dla siebie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 
Wstęp jest bezpłatny. Początek o godzinie 14.00 w niedzielę 2 października, w Stacji 
Kultura przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku.  
Organizatorzy: Salon komputerowy PROFIT, Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 
oraz Urząd Miejski w Lęborku. 
 

3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w 
zabudowie wielorodzinnej  
Zalegające w naszych mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, 
opony czy puszki po farbie będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych w określone dni października.  
Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony można będzie 
wystawić przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne) do godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni października: 

 sektor I - 1 października 
 sektor II - 8 października 
 sektor III  

o rejon I - 15 października 
o rejon II - 22 października 

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 

mailto:lotzl@wp.pl


władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich 
mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych. 
Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy także w 
dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w 
Czarnówku. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w 
zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonogramu.  
 
4. Jesienne spotkania z pasją w bibliotece miejskiej 
We wrześniu ruszył kolejny cykl pn. Spotkania z pasją dla seniorów w bibliotece 
miejskiej. Biblioteka zaprasza wszystkich seniorów pragnących spędzić czas w miłym 
towarzystwie i uczestniczyć w rozmaitych zajęciach  w ramach Spotkań z pasją  do 
klubu biblioteki  - w  środy, godz. 11:00, wstęp wolny.  
W październiku zaplanowano 4 spotkania: 
5 października: Tajemnice kobiecych sylwetek – porady stylistki Aleksandry 
Werenczuk-Hinc 
12 października – Tonik i jego zastosowanie – warsztaty kosmetyczne z Małgorzatą 
Jabłońską  
19 października – wykład o zdrowym odżywianiu –dietetyk Daria Opara 
26 października – pielęgnacja twarzy – prowadząca kosmetyczka Katarzyna 
Gnatońska 
 
5. Sukces lęborczan na zawodach osób niepełnosprawnych 
Lęborczanka, Karolina Karpik zdobyła 1. miejsce indywidualnie na ogólnopolskich 
zawodach sportowych osób niepełnosprawnych, w dyscyplinie paraolimpijskiej 
„Boccia”. Integracyjny Turniej Boccia dla osób niepełnosprawnych odbył się w dniach 
22 – 25 września 2016 r. Ostrów Mausz w Hali sportowej w Sulęczynie. Sukces 
odniósł również Jan Mroczyński z Lęborka zdobywając 2. miejsce w innej kategorii. 
W turnieju udział brały ekipy z całej Polski – m.in. z Zielonej Góry, Szczecina, 
Bydgoszczy, Giżycka, Gdańska, Gdyni. 
Boccia to dyscyplina wywodząca się od gry w bule, mogą w nią grać osoby 
niepełnosprawne jest to  forma aktywności ruchowej integrująca środowisko osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe SZANSA-
START Gdańsk. 
 

6. Akcja przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2016” 
Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku informuje, że w dniach 18-20 
października 2016 przeprowadzi na terenie Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej akcję 
przewonienia gazu ziemnego, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności 
na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. 
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy 
gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG Sp. z o.o. O/ Gdańsk. Służby 
Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.      
    Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i 
urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub 
administratorów obiektów. 
 


