
Informacje z Ratusza z dnia 23.06.2017 
1.Bezpieczne Wakacje na sportowo 
2. Biblioteka na wakacjach 
3. XI Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego 
4. XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego 
 

1.Bezpieczne Wakacje na sportowo 

W okresie wakacji letnich Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku będzie 
organizatorem cyklu imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta pn. 
„Bezpieczne Wakacje 2017”. 
W tym roku CSiR zaprasza chętną młodzież do udziału w: 

1. Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  
Termin: 24 -28 lipca 2017r. – I tura; ewentualnie w sierpnia br. - II tura.  
Kategorie wiekowe:   

 szkoły podstawowe kl. I-III  
 szkoły podstawowe kl. IV-VI  
 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 odbędą się w dniu 24 lipca 2017r. /poniedziałek/ 
o godz. 1200 w miejscu rozgrywania zawodów. 
 
2. Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej.  

      Terminy:  
- 21 lipca 2017r. – godz. 10.00 
- 22 lipca 2017r. – godz. 10.00 

- 25 sierpnia 2017r. – godz. 1000 
Kategorie wiekowe:   

 szkoły gimnazjalne  
 szkoły ponadgimnazjalne  
 kategoria „open” – tylko 22 lipca 2017r. 

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  sierpnia 2017r. godz. 1100  

Kategorie wiekowe:   
 szkoły podstawowe  
 gimnazja  
 „open” 

Turniej koszykówki przeprowadzony zostanie na boisku do koszykówki ze 
sztuczną nawierzchnią Gimnazjum nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52.  
Zapisy do turnieju przyjmowane będą na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
 
4. Wakacyjnym Turnieju Tenisa Ziemnego.  



Terminy:  
- 28 czerwca 2017r. – godz. 900 
- 26 lipca 2017r. – godz. 900 
- 30 sierpnia 2017r. – godz. 900 

Kategorie wiekowe:   
 do 13 lat chłopców  
 powyżej 13 lat chłopców  
 „open” dziewcząt 

Turnieje tenisa ziemnego  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. Biblioteka na wakacjach 
Biblioteka Miejska zapraszamy dzieci w wieku 10 - 13 lat na  spotkania w godz. 11.00 
- 13.00. 
26 czerwca - piankowe róże: warsztaty z Małgorzatą Trybą  
28 czerwca - papierowa wiklina: warsztaty z GOK z Potęgowa   
30 czerwca - Master Chef warsztaty: kulinarne z Darią Kuczwalską  
  
3 lipca - warsztaty z robotyki 
5 lipca - warsztaty z robotyki 
7 lipca - turniej XBOXA    
ZAPISY w Dziale dla Dzieci, kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc,  
tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl 
 
3. XI Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego 
Łucznicy Powiatu Lęborskiego w dniu 1 lipca br organizują na terenie  kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego "Stary Basen" w Lęborku przy ul.9 Maja, XI edycję Turnieju 
łucznictwa tradycyjnego, na który zapraszają miłośników łucznictwa tradycyjnego, jak 
i każdego, kto chce kibicować zmaganiom łuczniczym. 
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.30. Zapisy uczestników turnieju: godz. 09.30 - 
10.30. 
Patronat nad turniejem objęli Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Powiatu 
Lęborskiego. Organizatorami turnieju są Centrum Sportu i Rekreacji oraz  Łucznicy 
Powiatu Lęborskiego. 
W ramach turnieju odbędzie się jeden turniej indywidualny. Uczestnicy turnieju 
klasyfikowani będą w czterech odrębnych kategoriach: 
1. kobiety do 50 roku życia 
2. kobiety powyżej 50 roku życia 
3. mężczyźni do 50 roku życia 
4. mężczyźni powyżej 50 roku życia. 
Podczas turnieju łuczniczego obowiązują kompletne stroje historyczne, dotyczy to 
również obuwia. 
 
Zgłoszenia uczestników turnieju do dnia 23.06.2017r.: 

• telefonicznie – nr tel. 601 059 689, 

• e-mail: mgoike@wp.eu 
 

 



4. XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego 
Do udziału w 32. edycji Konkursu zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i 
nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. 

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest 
ograniczona, jednak organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. 

Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców 
powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”. 

Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: 
nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu. 

Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 
16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2017 r. 

Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii 
prozy. Ponadto przewidziane są nagrody specjalne. 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 listopada 
2017 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w 
Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl 
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