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1. Można składać wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego Miasta 
Lęborka „LĘBORSKI LEW” 
Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „LĘBORSKI LEW” jako wyraz 
najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta 
Lęborka  zawiadamia, że do dnia 19.06.2017 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 Miejskiej 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 19.06.2017 r., do godz. 
15.00. 
W zał. regulamin przyznawania Wyróżnienia Honorowego Lęborski Lew”. 

 

2. Budowa ulicy Przemysłowej i Korzennej  
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulic w lęborskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w dzielnicy „Lębork – Wschód”.  
Koszt budowy ulic Korzennej i Przemysłowej wyniesie 2.647.145,94 zł. Miasto 
pozyskało na realizację tego zadania dotację w wysokości 50% kosztów inwestycji z 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. 
Zadanie obejmuje budowę dróg obsługujących teren przemysłowy, zaliczony w 
części do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - ulicę Przemysłową i Korzenną 
połączone ze sobą rondem w ciągu ul. Wileńskiej. 
W przypadku ulicy Przemysłowej  wybudowana zostanie jezdnia o długości 660 
metrów, ciągi pieszo-rowerowe po obu jej stronach, dwa skrzyżowania wyniesione 
przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, cztery progi zwalniające wyspowe 
oraz oświetlenie uliczne – 18 lamp. 
Projekt budowy ulicy Korzennej obejmuje budowę 312 metrów jezdni, ciągi pieszo-
rowerowe po obu stronach, skrzyżowanie wyniesione, przejścia dla pieszych z 
przejazdami dla rowerów, dwa progi zwalniające wyspowe oraz jeden azylowy, a 
także 15 lamp ulicznych. 
Realizacja budowy ul. Przemysłowej zgodna jest z Koncepcją Programową budowy 
drogi ekspresowej S6 i jest niezbędnym elementem dla zaprojektowanej drogi 
serwisowej dla S6. 



Budowa ulic ma być zrealizowana do końca października 2017 roku. Inwestycję 
wykona firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego. 
 
3. III Półmaraton Wrotkarski  
Już 4 czerwca br. w Lęborku zorganizowany zostanie III Półmaraton Wrotkarski. 
Start główny przeprowadzony będzie na dystansie 21 km. Zawody dla dzieci do lat 
10 oraz 11-12 lat przeprowadzone zostaną na dystansie 600 m, a dla dzieci w wieku 
13-16 lat – na dystansie 1150m. 
Zawody zostaną rozegrane w Lęborku - start i meta przy Pływalni Miejskiej „Rafa” u 
zbiegu ulic Kusocińskiego i Olimpijczyków. Trasa wyścigu głównego będzie 
przebiegała ulicami: Kusocińskiego, Teligi, Kusocińskiego. 
Szczegóły dot. zawodów znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie zawodów 
oraz dostępne są na naszej stronie: www.csir.lebork.pl 

 Zapisy przez Internet  poprzez poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej 
www.csir.lebork.pl 

 Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i 
wyłącznie w dniu 4 czerwca  2017r. w godz. 1100-1400 w Biurze 
Zawodów mieszczącym się w namiocie na parkingu przy ul. 
Kusocińskiego 56  w Lęborku 

Wysokość wpisowego w przypadku, gdy zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w 4 czerwca 2017r. w godz. 1100-1400  w Biurze Zawodów wynosi 45 zł. 
Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach nie podlega 
zwrotowi   bez względu na przyczynę nieuczestniczenia. Zawodnicy z Lęborka w 
biegu głównym są zwolnieni z opłaty wpisowego ! Od dzieci do lat 16 nie 
pobiera się opłaty wpisowego ! 

Uwaga: W dniu zawodów ulice Kusocińskiego i Teligi będą całkowicie 
wyłączone z ruchu w godz. 14:00 – 16:30. Za utrudnienia w ruchu organizatorzy 
serdecznie przepraszają.  

 

4. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 
 
5 czerwca o godz. 10.00 w Sali LCK Fregata rozpocznie się Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 
 
PROGRAM: 
10.05 “Awionetki” z Klubu Wojskowego 44 Bazy Lotnictwa Morskiego Siemirowice, 
przedstawienie, pt. “Każde Polskie dziecko wie” 
10.20 “Biedronki” z Przedszkola Nr 2 w Lęborku, przedstawienie pt. “Dla ziemi, dla 
siebie - zostań przyjacielem przyrody” 
10.40 ”Starszaki” z Przedszkola Nr 6 w Lęborku, przedstawienie pt. “Czerwony 
Kapturek” 
10.55 “Pszczółki” z Przedszkola Nr 1 w Lęborku, przedstawienie pt. “Spotkanie z 
witaminami” 

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


11.15  “Pszczółki” z Prywatnego Przedszkola Językowego“ Tęczowa Kraina”, 
przedstawienie pt. “Królewna Śnieżka”   
 

 
5. BABI  RAJ III w bibliotece 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  zaprasza 10 czerwca 2017 r. w  godz. 11.00 – 17.00 
na Babi Raj. 
Ten dzień należy do kobiet, które znajdą wszystko, co jest potrzebne do szczęścia: 
miłą atmosferę, babskie rozmowy, porady specjalistów, twórcze warsztaty i zdrowe 
jedzenie. Wspólnie stworzą szafę pełną ubrań, pomysłów i doznań. 
Biblioteka Miejska przyjmuje zgłoszenia wystawców z każdej dziedziny. Można 
pokazać i zaprezentować swój talent – do szycia, malowania, gotowania itp. Można 
będzie wystawić się za darmo w bibliotece. Można sprzedawać, kupować i 
wymieniać się.  Biblioteka wspiera lokalnych twórców i propaguje ideę swap party, 
która polega na wymianie dóbr wszelakich. Biblioteka zaprasza do wspólnej zabawy. 
 
Na część warsztatów obowiązują zapisy:  kontakt: Aleksandra Werenczuk - Hinc, 
tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl 
 
PROGRAM: 
Strefa Slow Food została przygotowana przez pasjonatki zdrowej i pysznej kuchni: 
Strefa Fashion: Jest okazją do pokazania swoich umiejętności i wyrobów. Będzie 
można w niej kupować, wymieniać się i sprzedawać. Zarówno rzeczy od 
projektantów, jak i ze swojej rzeczy z szafy. Wszystkie osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt. 
Strefa Relaksu. Najlepiej zabrać ze sobą koc, karimatę i wspólnie spędzić czas w 
strefie Chilloutu. 
Strefa Zabaw. Wspólne miejsce dla dzieci i dla dorosłych.  Będą w niej kolorowanki 
oraz stoiska z interaktywnymi grami. 
Trampoliny o godz. 13.00: Wspólnie z siłownią Marzenie zachęcamy do aktywności 
fizycznej na trampolinach. Również w tym dniu dla nowych klientek wejściówka na 
siłownię za darmo. 
Konsultacje i porady 
Warsztaty - ćwiekowania, kulinarne, taneczne, obowiązują zapisy, wstęp płatny. 
Kosmetyki 
 
Więcej o imprezie – na stronie Miejskiej Biblioteki Miejskiej 
 
6. Haft krzyżykowy – warsztaty w bibliotece 
Biblioteka Miejska zaprasza 6 czerwca o godz. 17.00  do Laboratorium na kolejne 
warsztaty – tym razem poświęcone technice haftu krzyżykowego. Koszt zajęć – 5 zł. 
Obowiązują zapisy. 
Organizatorzy zapraszają na zajęcia uczące podstaw techniki haftu krzyżykowego. 
Będzie można wyhaftować obrazek według wybranego wzoru. Warsztaty poprowadzi 
Zofia Buchowska, która haftem zajmuje się wiele lat, między innymi z grupą 53 osób 
wykonała haftowaną replikę obrazu Jana Matejki  "Jan III Sobieski pod Wiedniem”.  
Haft krzyżykowy jest jedną z najstarszych i niezwykle efektowną techniką 
rękodzielniczą. Służył głównie do zdobienia strojów, bielizny pościelowej, obrusów, 
makatek. Obecnie ozdabiane są nim także rozmaite przedmioty codziennego użytku, 



np. zakładki do książek, kartki z życzeniami, torebki, obrazki na ścianę, a nawet 
tworzone są odwzorowania wielkich malarskich dzieł. 
Biblioteka zapewnia na warsztatach niezbędne materiały, prosi jedynie o zabranie ze 
sobą igły (średniej grubości). 
  
 

 

 

 


