
Informacje z Ratusza z dnia 19.06.2015 
 
1. Wakacje na sportowo 
2. Wakacje z biblioteką 
3. Podwodne zdjęcia Jeziora Lubowidzkiego w Stacji Kultura 
4. VIII Pchli Targ w Lęborku 
5. O podróżach w bibliotece - Maroko 
 
1. Wakacje na sportowo 
W okresie wakacji letnich Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku tradycyjnie 
organizuje cykl imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta pn. 
„Bezpieczne Wakacje 2015”. W tym roku zapraszamy chętną młodzież do udziału w: 
1. Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
Termin: 6-15 lipca 2015r. – I tura; 17-21 sierpnia 2015r. - II tura 
Kategorie wiekowe:      

 szkoły podstawowe  

 gimnazja  
Turniej piłki nożnej przeprowadzony zostanie na dwóch boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią Gimnazjum Nr 2 w Lęborku przy ul. P. Skargi 52.  
Losowanie i zapisy do turnieju odbędzie się w dniu 6 lipca 2015r. /poniedziałek/ o 
godz. 1200 w miejscu rozgrywania zawodów. 
2. Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej 
Terminy:  
- 29 czerwca 2015r. – godz. 1000 
- 25 lipca 2015r. – godz. 1000 
- 28 sierpnia 2015r. – godz. 1000 
Kategorie wiekowe:      

 szkoły gimnazjalne  
 szkoły ponadgimnazjalne  
 kategoria „open” – tylko 25 lipca 2015r.  

Turnieje siatkówki plażowej przeprowadzone zostaną na Kompleksie Rekreacyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w przy ul. 9 Maja 1.  
Zapisy do turnieju przyjmowane będą w dniu rozgrywania zawodów na 15 minut 
przed ich rozpoczęciem. 
 
3.Wakacyjnym Turnieju „Koszykarskie Trójki” 
Termin: 15-16 sierpnia 2015r. godz. 1100  
Kategorie wiekowe:      

 szkoły podstawowe  
 gimnazja  
 „open”  

Turnieje koszykówki przeprowadzone zostaną na boisku do koszykówki ze sztuczną 
nawierzchnią Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku przy placu Piastowskim.  
Zapisy do turnieju przyjmowane będą na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
4.Wakacyjnym Turnieju Tenisa Ziemnego 
Terminy:  
- 1 lipca 2015r. – godz. 900 
- 29 lipca 2015r. – godz. 900 
- 26 sierpnia 2015r. – godz. 900 



Kategorie wiekowe:      

 do 13 lat chłopców  

 powyżej 13 lat chłopców  

 „open” dziewcząt  
Turnieje przeprowadzone zostaną na kortach tenisowych na Kompleksie 
Rekreacyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w przy ul. 9 Maja 1. Zapisy do 
turnieju przyjmowane będą na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
 
2. Wakacje z biblioteką 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci w wieku 10 - 13 lat na wakacyjne 
spotkania w godz. 11.00 - 13.00. Zapisy do 26 czerwca br. w Dziale dla Dzieci i 
Młodzieży. 
Program wakacji z biblioteką: 
29. 06. Magia Czarnego Teatru: spektakl, warsztaty 
01. 07. Różnorodnie, twórczo i wesoło. Warsztaty plastyczne metodą KLANZY 
03. 07. KAMISHIBAI, MANGA, KIMONO, SAKURA… poznaj Kraj Wschodzącego 
Słońca 
06. 07. Turniej xboxa, karaoke i muzyczne łamańce 
08. 07. Mali optycy w visionexpert: warsztat optyka, złudzenia optyczne i gry 
planszowe 
09. 07. CSI - Smart Lab: warsztaty Chemiczni Super Inspektorzy 
13. 07. Akademia Wyobraźni - wędrowny teatr lalkowy, spektakl “O Ignasiu który nie 
lubił szkoły” warsztaty animacji lalek   
 
WARSZTATY CSI: Biblioteka zaprasza do udziału w wyjątkowych warsztatach chemicznych 
z wątkiem kryminalnym! Każdy z uczestników niczym detektyw będzie miał okazję 
wykorzystać wiedzę, przeprowadzić prawdziwe eksperymenty i rozwiązać tajemnicę! W 
specjalnie zaaranżowanym laboratorium, podzieleni na grupy badawcze - mali i duzi 
eksperymentatorzy - sprawdzą, czy mają „nosa” i smykałkę detektywistyczną.  

AKADEMIA WYOBRAŹNI to nieinstytucjonalny teatr lalki i aktora. Teatr, który ma własną 
scenę choć nie ma budynku - a dzięki temu może pojawić się w każdym miejscu, nawet 
zapomnianym lub nieoczywistym. Teatr, w którego zespole pojawiają się nie tylko 
dyplomowani specjaliści ale i dzieci czy młodzież, połączeni w teatralnej przygodzie. Teatr 
współtworzy aktor Marcin Borchardt, który gościł już w bibliotece na warsztatach teatralnych, 
a tym razem zaprezentuje się na scenie w Smoczej Jamie. Nadrzędną misją teatru jest 
stymulacja wyobraźni, terapia w wymiarze psychologicznym i społecznym oraz wspólna, 
niebanalna zabawa. 

3. Podwodne zdjęcia Jeziora Lubowidzkiego w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza wszystkich zainteresowanych tym, co 
kryją wody Jeziora Lubowidzkiego, na wernisaż wystawy zdjęć autorstwa Ewy 
Kozłowskiej i Katarzyny Witkowskiej pod tytułem „Na bezdechu”. 
Początek 19 czerwca (piątek) o godzinie 17.00. Miejsce: Stacja Kultura LCK 
„Fregata” (dworzec PKP/PKS). Wstęp wolny.  
 
Autorki o swojej wystawie - Ewa Kozłowska i Katarzyna Witkowska: 
Poszukiwanie kadrów pod wodą dostarczyło nam samym nie tylko mnóstwo frajdy, 
ale i uzmysłowiło, że zwykle nie wiemy, nie zastanawiamy się nad tym, co dzieje się 
pod powierzchnią wody jeziornej - kto, oprócz ryb, ją zamieszkuje, jakimi prawami 
rządzi się podwodny świat i - przede wszystkim - jak jest piękny! Tajemniczy, czasem 



mroczny, najczęściej bezwzględny, ale zdecydowanie piękny! Wystawa, z 
oczywistych powodów, nie pokaże całości materiału fotograficznego, jaki zebrałyśmy, 
ale mamy nadzieję, że może chociaż rozbudzi Państwa ciekawość. 
Podwodne krajobrazy, portrety, scenki rodzajowe pokażemy "na poważnie" i z 
przymrużeniem oka. Ostatecznie - jesteśmy dwie. A jak dwie, to będą to dwa 
spojrzenia, dwie wyobraźnie. 
Główny sponsor wystawy - DRUKARNI REKLAMY INES 
 
4. VIII Pchli Targ w Lęborku 
20 czerwca br. w godz. 11.00 - 17.00 odbędzie się ósma edycja lęborskiego pchlego 
targu. Przedsięwzięcie organizuje Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, LOT 
„Ziemia Lęborska – Łeba” oraz Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”.  
Chęć wzięcia udziału w pchlim targu 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 nr 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. 
 
5. O podróżach w bibliotece - Maroko  
25 czerwca o godz. 18.00 w Klubie biblioteki miejskiej w Lęborku kolejne 
„podróżnicze” spotkanie i rozmowa z Anną Gołębiowską – Rusak o jej miejscu na 
ziemi i marokańskiej miłości. 
Lęborczanka, od 23 lat prowadzi biuro podróży „Przygoda” dzięki czemu realizuje 
swoje największe pasje: poznawanie świata, ludzi i odmiennych kultur. Chociaż była 
w różnych miejscach, Maroko jest szczególnie bliskie jej sercu. Na spotkaniu będzie 
można również skosztować specjałów kuchni marokańskiej: berberyjską whisky i 
tadżin. 
 
 
 


