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1. 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 kwietnia. Sprawdź, kiedy możesz się ich 
pozbyć!  
Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy wystawić przy 
wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do 
godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni kwietnia: 
sektor I - 14 kwietnia 
sektor II - 21 kwietnia 
sektor III - rejon I - 14 kwietnia 
                 rejon II - 21 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 musiał się zająć 
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.  
 
2. Po raz pierwszy Festiwal Smaków Food Trucków w Lęborku! 
Food trucki z całej Polski, dania kuchni z różnych stron świata oraz atrakcje 
dodatkowe już 21 i 22 kwietnia na Placu Pokoju w Lęborku godzinach: sobota 
12:00-21:00 i niedziela 12:00-20:00. 
 
Festiwal Smaków Food Trucków zaprasza na smaczne powitanie wiosny. 
Organizatorzy zaprosili ponad 20 food trucków z daniami inspirowanymi kuchnią i 
kulturą wielu krajów świata.  

http://ekolebork.pl/aktualnosci/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-niebezpiecznych-i-zuzytych-opon-w-zabudowie-wielorodzinnej-7/
http://ekolebork.pl/aktualnosci/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-niebezpiecznych-i-zuzytych-opon-w-zabudowie-wielorodzinnej-7/
http://ekolebork.pl/aktualnosci/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-niebezpiecznych-i-zuzytych-opon-w-zabudowie-wielorodzinnej-7/
http://ekolebork.pl/aktualnosci/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-niebezpiecznych-i-zuzytych-opon-w-zabudowie-wielorodzinnej-7/
http://www.ekolebork.pl/harmonogramy/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-z-zabudowy-jednorodzinnej-gmina-miasto-lebork/


Celem festiwalu jest promowanie idei slow foodu, czyli jedzenia przygotowanego ze 
świeżych, starannie dobranych produktów, „na oczach” klienta. Slow food to również 
kultura celebrowania posiłków, jedzenia bez pośpiechu. Festiwal Smaków Food 
Trucków odbywa się w wielu miastach Polski, a w tym roku po raz pierwszy zawita do 
Lęborka.  
Food trucki, które przyjadą na festiwal z całej Polski, wyróżnia jakość, staranność 
przygotowywania potraw, świeże składniki, autorskie dodatki, a przede wszystkim 
pasja i oryginalny pomysł na menu. Dania przyrządzane są na miejscu, a goście 
mogą obserwować cały proces przygotowywania. Poza masą pyszności na gości 
czekać będą atrakcje dodatkowe.  
Na festiwalu pojawią się strefy aktywności dodatkowych, m.in.: 
- strefa dla dzieci, 
- strefa chilloutu – muzyka, leżaczki, konkursy, 
- zawody kulinarne z nagrodami, 
- gra terenowa z nagrodami. 
Dodatkowo uczestnicy będą mogli wybrać „Najsmaczniejszego Food Trucka 
Festiwalu”. 
Na gości czekać będą miejsca siedzące oraz zadaszenie na wypadek niepogody. 
Wstęp bezpłatny.  
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na FB: 
www.facebook.com/events/2046145472066825/  
Partnerzy: 
Miasto Lębork, LCK Fregata, Browar Amber, Dobre Moce Baltica 
 
 
3. Konkurs plastyczny dla dzieci "Jesteśmy razem - jak powinna wyglądać 
integracja z niepełnosprawnymi" 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" z okazji 
20-lecia swojej działalności ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci pn. "Jesteśmy 
razem - jak powinna wyglądać integracja z niepełnosprawnymi". 
Konkurs trwa od 9 kwietnia do 11 maja 2018 roku. Organizatorzy zapraszają 
uczniów klas I-VII lęborskich szkół podstawowych oraz Powiatowego Ogniska 
Artystycznego i Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na wspólnej imprezie z okazji Dnia Dziecka 1 
czerwca 2018 roku, zorganizowanej przez Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, LCK 
Fregata, CSIR w Lęborku i Farm Frites Poland S.A. na Placu Pokoju w Lęborku. (w 
zał. regulamin konkursu) 
 
 
4. XVI edycja rajdu cyklistów „Jesteśmy w Unii” 
W pierwszym dniu maja tradycyjnie startuje w Lęborku kolejna edycja Otwartego 
Rajdu Cyklistów „Jesteśmy w Unii”. 
Imprezę współorganizują: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gmina Nowa Wieś 
Lęborska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 
 
Zapisy uczestników będą się odbywały w holu głównym Starostwa Powiatowego w 
Lęborku od godziny 11:00. Następnie, o 12:00, po starcie honorowym przy budynku 
starostwa, uczestnicy przejadą w kolumnie na ul. Obrońców Wybrzeża, gdzie o 
12:30 nastąpi tzw. start ostry.  

http://www.facebook.com/events/2046145472066825/


Wzorem poprzednich edycji imprezy, nagrodzeni zostaną trzej zawodnicy, którzy jako 
pierwsi przekroczą linię mety, a także – oddzielnie, kobieta, która pokona trasę rajdu 
w najkrótszym czasie oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik imprezy.  
Meta znajduje się tradycyjnie w stanicy turystycznej w Dziechlinie. Około godz. 14:30 
nastąpi wyróżnienie zwycięzców i rozpocznie się piknik rodzinny z przygotowanym 
przez organizatorów ciepłym posiłkiem dla uczestników rajdu. 
Udział w rajdzie to dobry sposób na aktywne rozpoczęcie długiego majowego 
weekendu. 
 

5. BiegamBoLubię w Lęborku już po raz czwarty 
Stowarzyszenie KREATIVSPORT oraz Fundacja Wychowania przez Sport zaprasza 
na bezpłatne zajęcia biegowe w miesiącach od kwietnia do listopada 2018. Cykl 
treningów BiegamBoLubię w Lęborku odbędzie się już po raz czwarty. 
Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 18:30. Ćwiczymy przez jedną 
godzinę. Miejsce spotkania zawsze to samo - stadion miejski przy ul. Kusocińskiego 
56. Zajęcia są BEZPŁATNE! 
Na zajęcia organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z 
bieganiem, zarówno osoby z małym doświadczeniem biegowym, chcące nauczyć się 
prawidłowej techniki biegania, wzmocnić odpowiednie mięśnie, jak i wytrawnych 
biegaczy. Jeśli chcesz wydłużyć krok biegowy, biec dynamiczniej i przy mniejszym 
zmęczeniu, uniknąć kontuzji, nie czekaj i przyjdź lub przybiegnij. Zajęcia 
dostosowane są do każdego. 
Akcja stadionowa pod tą nazwą odbywa się już w 100 lokalizacjach w całej Polsce, a 
więcej o niej można usłyszeć w radiowej Trójce. Audycję prowadzi Paweł 
Januszewski i Krzysztof Łoniewski.  
 
6. Jubileuszowa, dziesiąta akcja sprzątania rzeki Łeby 
28 kwietnia br. odbędzie się dziesiąta edycja akcji Błękit rzeki dobrem 
Krainy, poświęconej przygotowaniu rzeki Łeby do zbliżającego się sezonu 
turystycznego. Przedsięwzięcie, posiadające charakter czynu społecznego 
organizuje LOT Ziemia Lęborska - Łeba oraz Zarząd Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, 
urzędami gminnymi w Łęczycach, Nowej Wsi Lęb., Potęgowie i Wicku, ośrodkami 
kultury z Główczyc i Nowej Wsi Lęb. oraz operatorami turystyki kajakowej - firmą 
FamilyDay Spływy Kajakowe i PPUH Leszek Szyca. 

Porządkowane będą brzegi Łeby na odcinku ponad 50 km, od miejscowości Łęczyce 
do ujścia rzeki do jeziora Łebsko. Efektem dziewięciu poprzednich edycji czyszczenia 
rzeki Łeby było zebranie łącznie około 15,5 t nieczystości. Sprzątać brzegi rzeki będą 
głównie członkowie lokalnych kół wędkarskich oraz strażacy z jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. Zebrane odpady zostaną dostarczone na teren 
składowiska w Czarnówku. 

Oficjalne rozpoczęcie akcji wyznaczono na godz. 9.00 na lewym brzegu Łeby, w 
pobliżu ujścia rzeki Kisewy. Finałem przedsięwzięcia będzie poczęstunek dla 
wszystkich uczestników, połączony z wręczeniem dyplomów przedstawicielom 
podmiotów biorących udział w sprzątaniu (plac rekreacyjny w centrum miejscowości 
Krępa Kaszubska, od godz. 12.00). 



Akcja ma charakter otwarty. Organizatorzy serdecznie zapraszają zatem do wzięcia 
udziału w pracach porządkowych wszystkich zainteresowanych - zbiórka sobota 28 
kwietnia, godz. 9:00, u wylotu ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 

  

 
 


