
Informacje z Ratusza z dnia 21.04.2017 
 
1. Spotkanie ws odnawialnych źródeł energii 
2. XV Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów “Jesteśmy w Unii” 
3. XXXIV Lęborskie Dni Techniki – konkursy: Sudoku i „Polscy Inżynierowie i 
Wynalazcy” 
4. Puchar Polski Karate WKF  
5. Uroki Błękitnej Krainy - spotkania i wystawa 
 

1. Spotkanie ws odnawialnych źródeł energii 
"Praktyczne wykorzystanie pomp ciepła, fotoogniw oraz innych odnawialnych źródeł 
energii w budynkach przemysłowych i wielomieszkaniowych" to tytuł prezentacji, 
którą przedstawią przedstawiciele Konsorcjum Energooszczędnych Rozwiązań 
Innowacyjnych z Trójmiasta. 
 
Zapraszamy zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
swoich budynkach na spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 
13.30 w Sali Rajców lęborskiego Ratusza (s. 101).  
Zaproszenie adresowane jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do mieszkańców. 

 
Przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w celu 
produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej pozwalają na efektywne gospodarowanie 
zasobami energii. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe 
wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2, 
tworzeniu możliwości rozwoju regionalnego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa 
dostaw energii zwłaszcza w skali lokalnej. 
 

2. XV Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów “Jesteśmy w Unii” 
Kolejna edycja rajdu dla uczczenia wejścia Polski do Unii Europejskiej odbędzie się 1 
maja 2017. Rozpoczęcie rajdu godz. 12.00, zakończenie godz.16.00. 

       Start honorowy o godz. 12.00 z dziedzińca Starostwa Powiatowego, ul. Czołgistów 5 
w Lęborku, przejazd ulicami miasta na miejsce startu ostrego. 

Start ostry 12.30 – budynek WAK Jednostki Wojskowej ul. B. Krzywoustego, 

 asfaltowa szosa do Osowa , droga wojewódzka 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 droga polna twarda, 
Meta – przy Świetlicy w Dziechlinie, Gmina Nowa Wieś Lęborska 
Dekoracje zwycięzców  15.10 – 15.30 w Dziechlinie, podczas Festynu 

 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. 
Zapisy uczestników będą odbywały się w holu głównym Starostwa Powiatowego w 
Lęborku od godziny 11.00.                                        
Organizatorzy i współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Centrum Sportowe “Mistral”, Nadleśnictwo Lębork, 
Nadleśnictwo Cewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku i Leśnicach, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Leśnicach, Sołectwo Dziechlino. 



 
3. XXXIV Lęborskie Dni Techniki - konkursy Sudoku i „Polscy Inżynierowie i 
Wynalazcy” 
W dniu 19 maja o godz. 15.00 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno–
informatycznych w Lęborku, w ramach Lęborskich Dni Techniki, zostanie 
zorganizowany już po raz jedenasty Konkurs Sudoku. Zapisy przyjmuje Pan Jan 
Przychoda, tel 693-699-370. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału. 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, Komitet Terenowy NOT w Lęborku organizuje także 
konkurs „Polscy Inżynierowie i Wynalazcy”, w ramach którego będzie można poznać 
autorów wielu  praktycznych wynalazków i naukowych odkryć – Polaków 
mieszkających i pracujących w kraju, a także za granicą. Konkurs odbędzie się 26 
maja br. Organizatorzy zapraszają  do udziału w konkursie uczniów szkół 
gimnazjalnych powiatu lęborskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2017 r.  
 
4. Puchar Polski Karate WKF  
Klub Karate Shotokan w Lęborku oraz Miasto Lębork zapraszają na zawody Pucharu 
Polski Karate WKF 2017. Start zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. P. 
Skargi w dniu 29 kwietnia 2017 o godz. 12.00. Szczegółowy program zawodów 
https://pucharpolski.karatecup.pl/ 
 
 
5. Uroki Błękitnej Krainy - spotkania i wystawa 
Spotkania odbędą się w klubie Biblioteki Miejskiej. Wstęp wolny. 
25 kwietnia o godz. 18.00 - Od Nowęcina do Zdrzewna - mniej znana trasa 
wycieczkowa - spotkanie z Wiesławem Budkowskim. 
Inicjatorem spotkania jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkinie tego 
stowarzyszenia pragną zachęcić do odkrywania uroków naszego regionu. Na ich 
potrzeby nową trasę wycieczkową opracował znany lęborski przewodnik turystyczny, 
pedagog i wspaniały gawędziarz Wiesław Budkowski. Uwieńczeniem spotkania ma 
być letni plener malarski, który pozwoli uchwycić to co najpiękniejsze, nie tylko w 
pamięci, zdjęciach ale i na obrazach. 
 
27 kwietnia o godz. 18.00 - Bezdroża Słowińskiego Parku Narodowego - spotkanie 
z Lucjanem Juchnowiczem. 
Podróżować można tanio i drog, daleko i blisko. Najważniejsza jest otwarta głowa i 
umiejętność obserwowania otaczającego świata. Tym razem lęborska biblioteka 
zaprasza tuż za miedzę - na wyprawę, którą można odbyć np. w weekend. Razem z 
podróżnikiem i fotografikiem Lucjanem Duchnowiczem przemierzymy bezdroża 
Słowińskiego Parku Narodowego. Obok przeźroczy będzie można obejrzeć wystawę 
zdjęć, które były już prezentowane w Słowińskim Parku Narodowym, Parku 
Krajobrazowym Dolina Słupi oraz na innych wystawach. Pojawiają się one także w 
wydawnictwach albumowych i przewodnikach turystycznych.  
Wystawę będzie można oglądać podczas obu spotkań, później zostanie przeniesiona 
do Działu dla Dorosłych Biblioteki.  
 

https://pucharpolski.karatecup.pl/

