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1. XIV Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów “Jesteśmy w Unii”  
W dniu 1 maja 2016 r. (niedziela) odbędzie się po raz 14. Otwarty Rajd Turystyczny 
Cyklistów „Jesteśmy w Unii”. Rozpoczęcie rajdu - godz. 12.00, zakończenie  o 
godz.16.00. Zapisy przed startem, od godz.11.00 w holu głównym Starostwa 
Powiatowego w Lęborku. Do startu w rajdzie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy 
ukończyli 16 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie.  
Start honorowy o godz. 12.00 z dziedzińca Starostwa Powiatowego, ul. Czołgistów 5 
w Lęborku.  
Przejazd ulicami miasta na miejsce startu ostrego.  
Start ostry – godz. 12.30 – sprzed budynku WAK Jednostki Wojskowej ul. B. 
Krzywoustego.  
Trasa biegnie asfaltową szosą do Osowa, drogą wojewódzką nr 214,  
z Osowa do Maszewa, droga powiatowa nr 335,  
z Maszewa asfaltowa trasa do Krępkowic, droga powiatowa nr 337,  
przejazd przez wieś Krępkowice (bruk), z Krępkowic do Dziechlina drogą polną 
twardą.  
Meta – przy Świetlicy w Dziechlinie, Gmina Nowa Wieś Lęborska  
Dekoracje zwycięzców ok. godz. 15.10 – 15.30 w Dziechlinie, podczas Festynu 
Jesteśmy w Unii.  
13.00 „Piknik Wiosenny” Jesteśmy w Unii w Dziechlinie  
 
Powrót do Lęborka: z Dziechlina do Małoszyc - droga polna twarda, z Małoszyc do 
Lęborka droga powiatowa nr 339. 
 
NAGRODY - Kobiety: klasyfikacja generalna za miejsca od 1-3 nagroda rzeczowa.  
Mężczyźni: klasyfikacja generalna za miejsca od 1- 3 nagroda rzeczowa.  
 
ORGANIZATORZY: 
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, Komenda 
Powiatowa Policji w Lęborku, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, 
Centrum Sportowe “Mistral”, „Autobuniks Mosty - Starter Poznań”, Nadleśnictwo 
Lębork, Nadleśnictwo Cewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku i Leśnicach, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnicach, Sołectwo Dziechlino.  
 

2. Błękit rzeki dobrem Krainy – wiosenne sprzątanie rzeki 
23 kwietnia br. odbędzie się ósma edycja akcji Błękit rzeki dobrem Krainy, 
poświęconej przygotowaniu rzeki Łeby do zbliżającego się sezonu turystycznego. 
Przedsięwzięcie, posiadające charakter czynu społecznego organizuje LOT Ziemia 
Lęborska - Łeba, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym oraz urzędami gmin w Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku. 



Porządkowane będą brzegi Łeby na odcinku około 50 km, od zachodnich 
granic Lęborka do ujścia rzeki do jeziora Łebsko.  
Efektem siedmiu poprzednich edycji czyszczenia rzeki Łeby było zebranie łącznie 
około 14 t nieczystości. Sprzątać brzegi rzeki będą członkowie lokalnych kół 
wędkarskich, a także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zebrane odpady zostaną 
dostarczone na teren składowiska w Czarnówku. 
Oficjalne rozpoczęcie akcji wyznaczono na godz. 9.00 na lewym brzegu Łeby, w 
pobliżu ujścia rzeki Kisewy. Finałem przedsięwzięcia będzie poczęstunek dla 
wszystkich uczestników połączony z wręczeniem dyplomów przedstawicielom 
podmiotów biorących udział w sprzątaniu (plac rekreacyjny w centrum miejscowości 
Krępa Kaszubska, od godz. 12.00). 
Akcja ma charakter otwarty. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 
w pracach porządkowych wszystkich zainteresowanych - zbiórka 23 kwietnia, godz. 
9.00, u wylotu ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 
 
3. Komunikacja miejska w majowe święta 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku informuje, że w okresie zbliżających się 
majowych świąt, komunikacja miejska będzie kursować wg następującego rozkładu 
jazdy: 
1 maja (niedziela) według świątecznego rozkładu jazdy, kursują linie nr 2, 4, 5, 20. 
3 maja (wtorek) według świątecznego rozkładu, kursują linie nr 2, 4, 5, 20.  
 
Ponadto w dniu 15 maja (niedziela) według świątecznego rozkładu, kursują linie nr 
2, 4, 5, 20, zaś w dniu 26 maja (czwartek) autobusy kursują według świątecznego 
rozkładu, kursują linie nr 2, 4, 5, 20. 
 
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD 
– linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz      
według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek Nowa Wieś Lęborska) 
do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd). 
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz 
według rozkładu w święta, od godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do 
godz. 9:58. 
- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz 
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek Lubowidz) do godz. 
19:30 (Sportowa). 
- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa 
według rozkładu w święta, od godz. 09:15 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do 
godz. 09:30. 
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.  
 
 
4.„Tymoteusz Rym Cim Cim”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na czwarte przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 15 maja br. Teatr Gdynia Główna zaprezentuje w 
Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod tytułem 
„Tymoteusz Rym Cim Cim”. Początek o godzinie 15.00. Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 8 
zł (dorośli) dostępne są w kasie Kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT przy alei 
Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 



Pełen humoru i ciepła spektakl o niesfornym niedźwiadku – Tymoteuszu Rym Cim 
Cim i samotnie wychowującym go Tacie niedźwiedziu. Tymoteusz przygarnia 
bezdomnego psa, co prowadzi do wielu zabawnych perypetii. W przedstawieniu  
ożywają poduszki, koce, poszewki i inne przedmioty codziennego użytku, kreując 
przy pomocy wyobraźni widza pełnokrwiste komediowe postacie z serii dziecięcych 
sztuk Wilkowskiego o Tymoteuszu: Misia i jego Tatę, Ptaki, Kwokę, Psiuńcia i Lisicę. 
Perypetie Tymoteusza i jego rodziny towarzyszą już od blisko czterdziestu lat 
kolejnym pokoleniom dziecięcej publiczności. Tym razem Tymoteusz w drodze do 
sklepu spotyka pieska, z którym bardzo się zaprzyjaźnia. Jednak pomysł posiadania 
psa bardzo nie podoba się jego Tacie. Tymek i Psiuńcio nie mogą się jednak 
rozstać... 
Tekst sztuki przywołuje ciepłą rodzinną atmosferę, ukazując zabawne konflikty 
pokoleniowe pomiędzy synkiem a samotnie wychowującym go tatą. Przypomina o 
sile przyjaźni i lojalności naszych najbliższych, na których w obliczu 
niebezpieczeństwa zawsze można liczyć. 
TYMOTEUSZ RYM-CIM-CIM 
inspirowane sztuką Jana Wilkowskiego 
scenariusz i reżyseria: Luba Zarembińska 
obsada:  Tymon Bocian, Agata Mieniuk, Bartłomiej Sudak 
piosenki: Krzysztof Dzierma, Bartłomiej Sudak 
scenografia: Luba Zarembińska 
 

5. Spotkania w klubie biblioteki 
Warsztaty rozwojowe z Moniką Grobelną w klubie biblioteki 13 maja br. ph. „Odważ 
się marzyć”, zapisy do 6 maja. Kolejne w dniu 10 czerwca „Znajdź motywację do 
działania”, zapisy do 6 czerwca.  
Koszt 20 zł za 1 warsztaty, wiecej www.biblioteka.lebork.pl 
 
„Spotkania z pasją” w każdy czwartek o 11.00 w klubie biblioteki. W dniu 21 kwietnia 
artecoaching zabawa w poezję, 28 kwietnia celebrujemy czytanie razem z Kamila 
Knap-Wrześniewską 
 
 

http://www.biblioteka.lebork.pl/

