
Informacje z Ratusza z dnia 17.03.2017 
1. Spotkanie z ekologią 
2. Pierwszy Dzień Wiosny – rajd i topienie marzanny 

3. Nowy asfalt na Legionów Polskich i Mireckiego  
4. Nabór do Lęborskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru 
5. Koncert „Lata 20, lata 30. – Eugeniusz Bodo i inni…” 

 

1. Spotkanie z ekologią 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką ochrony powietrza na 
otwarte spotkanie z ekologią, które stworzy możliwość wzbogacenia wiedzy z zakresu 
efektywności energetycznej. Spotkanie poprowadzi Prezes Ligi Ochrony Przyrody Oddział 
Kościerzyna we współpracy z Urzędem Miejskim w Kościerzynie oraz w Lęborku. 
Województwo pomorskie, jak i wiele innych województw ma problem ze smogiem. To 
nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia 
powietrza oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych, powoduje coraz więcej zagrożeń. 
Ogromny wpływ na to, jakie substancje trafiają do powietrza ma człowiek i jego zachowanie. 
Sprawdźmy co możemy zrobić, aby ograniczyć negatywny wpływ substancji szkodliwych na 
Nasze zdrowie i jakość powietrza w Naszym regionie. 
Spotkanie odbędzie się 20 marca br. o godz. 12.00 w Sali Rajców lęborskiego Ratusza. 
Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Ekologicznie postępujesz – dymów nie 
emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego” 
dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. 
 
2. Pierwszy Dzień Wiosny – rajd i topienie marzanny 
LOT „Ziemia Lęborska-Łeba” zaprasza do udziału w rajdzie pieszym, organizowanym 21 
marca br. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 
Trasa marszu, licząca około 12 km, prowadzić będzie z Lęborka w kierunku miejscowości 
Łowcze i dalej, przez lasy kębłowskie z największym głazem narzutowym powiatu "Płaskim 
Kamieniem", w stronę finałowego miejsca rajdu - Nowej Wsi Lęborskiej (zbiórka o godz. 900 
na Placu Pokoju). Komandorami wędrówki będą lęborscy przewodnicy turystyczni z koła 
PTTK pod kierunkiem pana Tadeusza Krawczyka. Marsz zakończy się poczęstunkiem na 
terenie nowowiejskiego Gminnego Ośrodka Kultury (od godz. 12.00). 
Zgłoszenia udziału w rajdzie - nr tel. 601 825 206 lub na adres e-mail: lotzl@wp.pl. 
W święto powitania wiosny, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się także topienie marzann - o 
godz. 10.30 - tradycyjnie przy moście na ul. Staromiejskiej), wykonanych przez dzieci z 
lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych. 
 
3. Nowy asfalt na Legionów Polskich i Mireckiego  
Dobra pogoda przyśpieszyła remont lęborskich ulic. Na odcinku (od skrzyżowania do 
przychodni zdrowia) ulicy Armii Krajowej wylany został nowy asfalt. Równolegle trwa 
modernizacja dwóch kolejnych ulic. Do wylania nowej warstwy asfaltu przygotowane zostały 
nawierzchnie ulic Legionów Polskich i Mireckiego na odcinku od ul. E. Plater do przejazdu 
kolejowego przy Topolowej. Prace drogowe wykonuje firma POL-DRÓG z Lęborka. 
 
4. Nabór do Lęborskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru 
W piątek 24 marca w godzinach 18.00-20.00 oraz w sobotę 25 marca w godz.11.00-13.00) 
w Stacji Kultura w Lęborku w budynku Dworca PKP (na pierwszym piętrze) odbędą się 
nabory do Lęborskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru, które poprowadzą Maciej Naczk oraz 
Paweł Słoniec, którzy tak zachęcają zainteresowanych: "Podstawą naszej pracy nie jest 
ocena Osób, które przychodzą na nasze nabory, nie liczy się wiek ani stopień wykształcenia 
muzycznego. Stawiamy na lojalność, dobro wspólne Zespołu, ciężką i solidną pracę oraz 
osiąganie najwyższych celów." 
 



5. Koncert „Lata 20, lata 30. – Eugeniusz Bodo i inni…” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego AQuartet pod tytułem „Lata 20, lata 30. – Eugeniusz Bodo i inni…”, W 
niedzielę, 2 kwietnia, na scenie w kinie „Fregata”, będzie można usłyszeć najpiękniejsze 
szlagiery polskiej muzyki przedwojennej. Początek koncertu o godzinie 16.00. W programie 
między innymi: „Tango Milonga”, „Ta ostatnia niedziela”, „Brunetki, blondynki” czy „Miłość ci 
wszystko wybaczy”. Bilety w cenie 18 zł dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej oraz 
w CIT przy al. Niepodległości 6.  

 

 

 


