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1. Sesja Rady Miejskiej 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 o godzinie 
12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
W porządku sesji znajdują się m.in. projekty uchwał ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
Lęborka za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z 
tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.  
 
2. II Półmaraton Wrotkarski  
5 czerwca  2016r. /niedziela/ w Lęborku odbędzie się II Półmaraton Wrotkarski. 
Start główny przeprowadzony będzie na dystansie 21 km. 
Zawody dla dzieci do lat 12  przeprowadzone zostaną na dystansie 600 m, a dla 
dzieci w wieku 13-15 lat – na dystansie 1150m. 
Start i meta przy Pływalni Miejskiej „Rafa” u zbiegu ulic Kusocińskiego i 
Olimpijczyków. Trasa wyścigu głównego będzie przebiegała ulicami: Kusocińskiego,  
Teligi, Kusocińskiego. 
Zapisy przez internet  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl Zapisy osobiste, odbiór pakietów 
startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 5 czerwca  2016r. w godz. 11.00-14.00 w 
Biurze Zawodów (w namiocie na parkingu przy ul. Kusocińskiego). Szczegóły dot. 
zawodów  na stronie: www.csir.lebork.pl 
Uwaga! W związku z imprezą, w dniu 5 czerwca ulice Kusocińskiego i Teligi 
będą całkowicie wyłączone z ruchu  w godz. 14.00 – 16.30.  
Organizatorzy przepraszają za utrudnienia w ruchu. 
 
3.Wyróżnienie Honorowe ,,Lęborski Lew" 
Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „LĘBORSKI LEW” zawiadamia, 
że w dniach od 10 czerwca do 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o 
nominowanie do otrzymania Wyróżnienia „Lęborski Lew” jako wyraz najwyższego 
uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka 
Wnioski można pobrać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii 
Krajowej 14, pokój Nr 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i - wraz z 
uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami, złożyć w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Lęborku  najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016r. do 
godz.15.00. 
 
4. Lęborczanie wybrali projekty w ramach budżetu obywatelskiego 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 lęborczanie głosowali w dniach 18-25 maja 
br. na 18 projektów, z których do realizacji wybranych zostało 8.  

http://www.csir.lebork.pl/


Są to:  
I - projekty małe: 
Rozwój sportowy mieszkańców Lęborka z Klubem Sportowym Agoga Gym, Siłownia 
pod chmurką przy ul. Komuny Paryskiej, Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork;  
II - projekty duże:  
Szpilkostrada - pewnym krokiem, bez potknięć przez Staromiejską, Restauracja 
zabytkowego prospektu organowego w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, 
Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę, Spełniamy dziecięce marzenia - 
Budowa kompleksu zabawowo - sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 
(budynek małej szkoły przy ul. E. Plater) oraz siłowni zewnętrznej na terenie szkoły 
ul. Mireckiego 10, Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lęborku.  
Szczegółowa informacja na stronie:  www.obywatelskilebork.pl      
 
5. X Pchli targ w Lęborku 
11 czerwca (sobota) w godz. 10.00 – 17.00 odbędzie się dziesiąta edycja 
lęborskiego pchlego targu. Przedsięwzięcie organizują Centrum Sportu i Rekreacji w 
Lęborku, LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" oraz Lęborskie Centrum Kultury "Fregata". 

Udział w pchlim targu (nieodpłatny) należy zgłosić w punkcie informacji turystycznej 

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. 

 
6. Nowa wystawa w Muzeum 
Muzeum w Lęborku oraz Museum Pankow (Berlin) zapraszają  w dniu 10 czerwca o 
godz. 18.00 na otwarcie wystawy „Berlin Pankow motywem fotografii Maxa 
Skladanowskiego - pioniera filmu i fotografa” w lęborskim Muzeum. Wystawę 
zorganizowano ze zbiorów Museum Pankow (Berlin) - jest ona efektem współpracy 
lęborskiego Muzeum oraz Muzeum w Berlinie Pankow.  
 
7. Mammobus w Lęborku 
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w 
mammobusie, które odbędą się w Lęborku w dniu 9 czerwca 2016 - na parkingu przy 
sklepie Kaufland, ul. Toruńska 6 
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat - badanie w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Panie w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat - badania wykonywane są w ramach 
Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego 
z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest 
skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o 
badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl  
 

http://www.obywatelskilebork.pl/
http://www.fundusze.mammo.pl/

