
Informacje z Ratusza z dnia 24.02.2017 
 
1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
2. Zapisy na XVII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. 
3. Wyczółkowskiego wyremontowana  
4. Mosty na Okalicy i Strudze Rybnickiej wyremontowane  
5. „Pan Kotowski” w Stacji Kultura 
6. Anielska wizyta w bibliotece 
 
1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
26 lutego 2017 r. o godz. 12.00 na terenie garnizonu Lębork, odbędzie się V edycja 
Biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Główną ideą Biegu 
jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i 
antysowieckiego działającego w łatach 1944 — 1963 w obrębie przedwojennych 
granic RP, propagowanie wiedzy z historii najnowszej połączonej z aktywnym 
spędzaniem czasu wolnego.   
28 lutego odprawiona będzie w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku (ul. 
Kasztanowa 12) msza św., a następnie zostaną złożone kwiaty pod tablicą 
poświęconą żołnierzom 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i innym bohaterom 
Podziemia Niepodległościowego, w tym rotmistrzowi Janowi Skorbowi. 
 
2. Zapisy na XVII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. 
Rozpoczęły się zapisy do XVII Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap., który odbędzie się w 
Lęborku 22 lipca 2017r. godz. 16.00. 
XVII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Odbywa się na ulicach Lęborka, na dystansie 10 
km. Trasa biegu jest atestowana i liczy 4 okrążenia. Start honorowy o godz. 1550 – pl. 
Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – ul. 1 Maja w pobliżu PKO, meta na pl. Pokoju. 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność. 
Zapisy przyjmowane są przez Internet poprzez poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl oraz 
www.maratonypolskie.pl 
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i wyłącznie w dniu 22 
lipca 2017r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali 
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. 
Curie-Skłodowskiej. 
Opłaty: wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego 
Organizatora i wynosi: 
1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora 
tylko i wyłącznie do dnia 17 lipca 2017r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma 
możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora !  
Numer konta: BGŻ O/Lębork    84 2030 0045 1110 0000 0221 7080 
2) 45 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 22 lipca 2017r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego ! 
 
3. Wyczółkowskiego wyremontowana  

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


Wyremontowany został 190 metrowy odcinek ulicy Wyczółkowskiego wraz ze 
skrzyżowaniem. To pierwsza inwestycja drogowa zrealizowana w naszym mieście w 
tym roku. Nową podbudowę, krawężniki i nawierzchnię asfaltową zyskał odcinek ulicy 
w rejonie placu zabaw i w kierunku Stacji Uzdatniania Wody. Drogową inwestycję, 
której koszt wyniósł ok. 95 tys. zł wykonały lokalne firmy: Maxbruk i Pol-dróg. 
 
4. Mosty na Okalicy i Strudze Rybnickiej wyremontowane  
Prace remontowe wykonane zostały na mostach na ul. 9 Maja (Struga Rybnicka) i 
Dretowie przy ogródkach działkowych (rz. Okalica). W ramach remontu wymieniono 
drewniane pokłady obu mostów, zabezpieczono antykorozyjnie i pomalowano 
konstrukcje, a w przypadku mostu na ul. 9 Maja zamontowano metalowe barierki, w 
miejsce drewnianych. 
Remont wykonał Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Janusza Chroła z Lęborka. 
 
5. „Pan Kotowski” w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 19 marca Teatr Lalki Tęcza zaprezentuje w Stacji 
Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod tytułem „Pan Kotowski”. 
Początek o godzinie 15.00. Bilety w cenie 8 zł dostępne są w kasie kina przy ul. 
Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
Spektakl przewidziany dla widzów od lat 3. 
 
6. Anielska wizyta w bibliotece 
6 marca o godz. 17.00 biblioteka zaprasza na nietypowy wieczór w lęborskiej 
bibliotece. Wypożyczalnię dla dorosłych odwiedzą anioły opiekujące się czytelnikami 
oraz Magdalena Pfeifer – nietuzinkowa artystka.  
Podczas happeningu zaplanowano wspólne tworzenie Anioła Biblioteki i szukanie 
anielskich inspiracji w książkach. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa akwareli i 
rękodzieła artystycznego M. Pfeifer oraz niezwykły koncert mis tybetańskich, których 
dźwięki działają uzdrawiająco na słuchaczy. Wstęp wolny. 
 
Magdalena Pfeifer jest artystką wielowymiarową i  niejednoznaczną. Działa na wielu poziomach: śpiew 
(sopran, wieloletni pracownik chóru gdańskiej opery), który jest ważnym elementem koncertów mis 
tybetańskich i gongów. Występy na scenie traktuje jako swego rodzaju magię – ma poczucie, że 
zabiera widzów i słuchaczy w czarodziejskie krainy; teatr; malarstwo i rękodzieło - maluje specjalnie 
dedykowane dla konkretnej osoby anioły opiekuńcze i mandale, ozdabia również nimi przedmioty 
codziennego użytku; projektowanie; formy liryczne; felietony; jest autorką i wykonawcą piosenek. 
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