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1. Lęborskie dzieci pojadą na wakacje 
 

W ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta 
Lęborka z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym. wypoczynek letni dzieci i młodzieży "Wakacje 2016"  
zorganizuje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry.  Lęborskie dzieci i 
młodzież wytypowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Lęborku  wypoczywać będą na dwóch 10-dniowych turnusach. Łączna kwota dotacji 
przeznaczona na dofinansowanie tego zadania w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii wynosi 33.000 zł 
Grupa 25 dzieci i młodzieży w wieku 13 - 16 lat wyjedzie 25 lipca br. na wypoczynek 
do Wisły; druga grupa - 20 dzieci w wieku 6-12 lat będzie wypoczywać w Jastrzębiej 
Górze od 21 sierpnia. 
 

2. XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego 

Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła kolejną, 31. edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. M. Stryjewskiego. 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, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki 
regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez 
mieszkańców powiatu lęborskiego. Prace w kategorii poezji powinny obejmować 
zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 
stron maszynopisu. 

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: Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności, nagroda im. 
Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za 
utwór ukazujący godność człowieka i życia, Zarządu  Głównego Zrzeszenia  Kaszubsko–
Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja, Oddziału  
Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce 
kaszubskiej – proza. 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2016 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. 

 
3. Biblioteka w czasie wakacji 
Miejska Biblioteka Publiczna informuje o zmianach w grafiku pracy wypożyczalni w 
okresie wakacyjnym. 



Od  25 czerwca do 31 sierpnia zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki.  W tygodniu 
wypożyczalnie czynne będą: dla dorosłych (oraz filia)  od 9.00 do 17.00, dla dzieci i 
młodzieży od 9.00 do 16.00 (za wyjątkiem środy – czynne w godz. 9.00-15.00). W 
soboty wypożyczalnie będą nieczynne. 
 
4. XIII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu długodystansowym - 21 sierpnia 

Termin i miejsce - 21 sierpnia (niedziela) 2016r. - plaża „MIRON” nad jeziorem 

Lubowidz (dawna plaża Miejska), około 6 km od Lęborka, przy trasie Gdańsk - Szczecin.  
Zjazd na plażę przy „Zajeździe Kaszubskim”. Dystans ok. 2000 m i trasa: start i meta 
plaża Miron. 
Program zawodów:  
10.00 - 11.45 - zapisy  
12.00 - start  
13.30 - uroczyste wręczenie nagród  

Kategorie:  
1. Kategoria młodzieżowa do 29 lat ( klasyfikacja kobiet i mężczyzn)  
2. Kategoria Masters 30 lat i starsi ( klasyfikacja kobiet i mężczyzn)  
Są to zawody otwarte. Dojazd uczestników na koszt własny.  Dopuszcza się płynięcie w 
kombinezonie z pianki neoprenowej. Do startu nie będą dopuszczone osoby płynące w 
płetwach i łapkach pływackich oraz innego rodzaju sprzętu pomocniczego  
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką i za pisemną zgodą rodziców.  

 
Organizatorzy:  Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku , plaża „MIRON” Beata 
Bednarczyk, Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku. 
 

 
 

 


