
Informacje z Ratusza z dnia 14.06.2017 
1. XXIX  sesja - absolutoryjna Rady Miejskiej   
2. Pchli Targ po raz dwunasty 
3. Budowa nowego parkingu na os. Sportowa 
4. Warsztaty dla najmłodszych na Stacji Kultura 
5. Alfabet Madagaskaru spotkanie w bibliotece 
 
 

 

1. XXIX  sesja - absolutoryjna Rady Miejskiej   
XXIX sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o 
godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
Rozpatrzone będą m.in. projekty uchwał w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
Lęborka za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z 
tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. 

 
2. Pchli Targ po raz 12-ty 
24 czerwca br. (sobota) w godz. 10.00 – 17.00 odbędzie się dwunasta edycja 
lęborskiego Pchlego targu. Przedsięwzięcie organizują Centrum Sportu i Rekreacji w 
Lęborku, LOT Ziemia Lęborska - Łeba oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. 
Chęć wzięcia udziału w pchlim targu (nieodpłatnie) należy zgłosić w punkcie 
informacji turystycznej mieszczącym się przy ul. Dworcowej 8a w Lęborku – w 
budynku dworca PKP (pon. - pt., w godz. 9.00 – 17.00), telefonicznie pod numerem 
601 825 206 lub drogą mailową (lotzl@wp.pl), podając: 
- imię i nazwisko, 
- tel. kontaktowy, 
- rodzaj wystawianego asortymentu, 
- metraż potrzebny na rozstawienie stoiska. 
Impreza stanowi dobrą okazję do sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych, już 
niepotrzebnych, a zachowanych w należytym stanie.  

 
3. Budowa nowego parkingu na os. Sportowa 
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę parkingu przy ul. Teligi, obok kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nawierzchnia parkingu wyłożona zostanie 
kostką betonową i kamienną. Zamontowane zostanie też oświetlenie – 4 lampy 
LED-owe. Parking o powierzchni 500m2 pomieści ok. 50 pojazdów. 
Przetarg na wykonanie parkingu wygrała firma CHUD-BUD Arkadiusz Chmiel z 
Czarnówka. Koszt inwestycji sfinansowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego 
Lęborka to ok. 244 tys. zł.  

 
Budowa parkingu w tym miejscu poprawi dostępność miejsc parkingowych 
mieszkańców ulicy Teligi i Marusarzówny, parking służyć będzie też wiernym 
pobliskiego kościoła. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca września tego 
roku. 
 

4. Warsztaty dla najmłodszych na Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na „Niedzielne spotkania z teatrem”. 
Tym razem zamiast klasycznego spektaklu LCK proponuje warsztaty dla 
najmłodszych pod nazwą „Domowy teatrzyk”.  



Za pomocą pędzla, nożyczek i kartonu uczestnicy stworzą domowy teatrzyk. Każde 
dziecko będzie mogło wyczarować swoją własną scenkę. Każdy teatrzyk przechodzi 
na własność autora.  
LCK zaprasza w niedzielę 25 czerwca na godzinę 14:00 i 16:30. Koszt uczestnictwa 
dla dziecka - 20 złotych wyłącznie w kasie kina przy ul. Gdańskiej. W cenie są 
zawarte materiały i przybory do stworzenia teatrzyku. Opiekunowie uczestniczą w 
zajęciach bezpłatnie.  
Liczba wejściówek jest ograniczona.   
Warsztaty przewidziane są dla dzieci od 5 roku życia. 
Warsztaty poprowadzi Przemysław Laskowski - plastyk, aktor, scenarzysta i 
scenograf widowisk teatralnych, aktor Teatru Władca Lalek. Miłośnik sztuki ludowej, 
art-recyklingu i techniki aplikacji patchworkowej. Łączy zainteresowania ekologią i 
sztuką tworząc niekonwencjonalne warsztaty sztuki dla dzieci z wykorzystaniem 
surowców wtórnych takich jak: opakowania po żywności, karton, gazety, stare 
tkaniny itp. 
Partnerem czerwcowych „Niedzielnych Spotkań z Teatrem”  jest firma Farm Frites 
Poland SA. 
 

 

5. Alfabet Madagaskaru spotkanie w bibliotece 
Biblioteka zaprasza do Klubu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku 22 czerwca 

2017 r. o godz. 18.00 na spotkanie z Michałem Szulimem – dziennikarzem, 

podróżnikiem, socjologiem, muzykiem i autorem tekstów. Wstęp wolny. 
Michał Szulim jest również twórcą bloga MiejsceZaMiejscem.blog.pl oraz audycji o 
tym samym tytule w Radiu dla Ciebie. 
Podróżnik zwiedził całą Europę, Azję Południowo- Wschodnią, Madagaskar, Afrykę 
Północną, Kaukaz, Iran i Bliski Wschód, Amerykę Północną i Karaiby.  
Michał Szulim jest założycielem i liderem zespołu Plateau, z którym nagrał 5 płyt i 
zagrał ponad 600 koncertów.  Współpracował także z innymi artystami, m.in.: z 
Renatą Przemyk, Markiem Jackowskim, Martyną Jakubowicz, Adamem Nowakiem 
(Raz Dwa Trzy), Małgorzatą Ostrowską, Magdą Umer, Krzysztofem Kiljańskim. Jest 
pomysłodawcą albumu „Projekt Grechuta”. W lutym 2017 roku ukazała się jego 
książka  „Miejsce za miejscem, czyli podróże małe i duże”. 
 

 

 

http://www.plateau.pl/

