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1. Budżet miasta na 2015 uchwalony 
Radni miejscy jednogłośnie uchwalili 26 stycznia br. uchwałę budżetową miasta Lęborka na 
rok 2015. W tym roku miejski budżet przekroczył kwotę 150 mln zł. Dochody zaplanowano 
na 147.244.988,35 zł, wydatki na 150.970.776,35 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 3.725.788 
zł. Ważną pozycją w budżetowych dochodach są środki zewnętrzne, w tym europejskie. W 
tym roku Lębork pozyska ich prawie 30 mln zł. 
39.931.829,03 zł to kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Najważniejszymi 
inwestycjami miejskimi w roku 2015 będą: kontynuacja budowy elektrociepłowni na 
biosmasę oraz przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I, kontynuowana będzie budowa 
budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego oraz przebudowa budynku MOPS przy ul. 
Łokietka na dom dla bezdomnych. Zmodernizowany zostanie także miejski monitoring, a w 
Mostach powstanie przystanek kolejowy Lębork-Mosty.  
Rok 2015 to także realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego w ubiegłego roku tj. budowa 
placów zabaw na Osiedlu Sportowym, w Parku Michalskiego i Parku Chrobrego. W tym 
ostatnim miejscu wybudowana będzie też ścieżka zdrowia wraz z oświetleniem. 
W budżecie Lęborka nie zabrakło także niezbędnych inwestycji drogowych. Wybudowane, 
zmodernizowane lub wyremontowane będą w całości lub etapowo ulice: Wileńska (Osiedle 
Wschód), Harcerzy, Błękitna, Słoneczna, Podhalańska, Powstańców Warszawy, Zwarowska 
(wykonanie przejazdu kolejowego), Błękitna, Zielona, Orląt Lwowskich, Buczka (boczna) 
oraz wiele drobniejszych remontów ulic i chodników. 
 
2. Ferie 2015 na sportowo 
Na czas zbliżających się ferii szkolnych Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przygotowało 
cykl zawodów sportowych „Ferie 2015 na sportowo”. 
CSiR zaprasza chętną młodzież na: 

 
 Halowy Turniej Piłki Nożnej w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 

podstawowe b) gimnazja.  
Halowy turniej piłki nożnej rozegrany zostanie w Miejskiej Hali Sportowej przy 
Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52. Zapisy do turnieju przyjmowane będą w 
dniu 2 lutego 2015r. /poniedziałek/ od godziny 1200 w miejscu rozgrywania 
zawodów (odpowiedzialni: Andrzej Kurzydło i Krystian Kuczyński). 
Turniej piłki nożnej przeprowadzony zostanie w n/w terminach: 

          3 lutego 2015r. godz. 1130 - gry 
          4 lutego 2015r. godz. 1100 - gry 
          5 lutego 2015r. godz. 1100 - gry 
          6 lutego 2015r. godz. 1100 - gry 
          9 lutego 2015r. godz. 1100 – gry 
        10 lutego 2015r. godz. 1100 – gry 
        11 lutego 2015r. godz. 1100 – gry 
 

 Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców w następujących kategoriach 
wiekowych: a) szkoły podstawowe, b) gimnazja.  
Turnieje tenisa stołowego przeprowadzone zostaną w sali gimnastycznej Gimnazjum 
Nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 3, 6 i 11 lutego 
2015r. o godz. 1000. Zapisy do turniejów przyjmowane będą 15 minut przed 



rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania (odpowiedzialny Pan Wojciech 
Potrykus). 
 

 Turniej Mini Siatkówki w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 
podstawowe, b) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.  
Turniej przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Lęborku 
przy ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 9, 12 i 13 lutego 2015r. o godz. 
1000. Zapisy do turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu 
ich rozgrywania (odpowiedzialny Pan Marcin Klukowski). 

 Turniej „Koszykarskie Trójki” w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 
podstawowe, b) gimnazja, c) „open”.  

Turniej przeprowadzony zostanie w Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w 
Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52 w dniu 12 lutego 2015r. o godz.1000. Zapisy do 
turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich 
rozgrywania /odpowiedzialny Pan Piotr Długi/. 

 Turniej Tenisa Ziemnego w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 
podstawowe - chłopcy, b) gimnazja i starsi - chłopcy, c) dziewczęta „open”. Turniej 
przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku 
przy ul. Mireckiego 10  w dniach 3 i 4 lutego  2015r. o godz.1100.  Zapisy do 
turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich 
rozgrywania /odpowiedzialny Pan Andrzej Borowski/.  

Jednocześnie CSIR informuje, że w okresie ferii zimowych bilety dla dzieci i 
młodzieży na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku będą do nabycia za 5 zł ! 

 
Szczegóły na stronie www.csir.lebork.pl 
 

3. Ferie w Bibliotece 
W Dziale dla Dzieci 
Festiwal filmowy. Spotkania dedykowane są całym rodzinom. Biblioteka zaprasza na seanse 
filmowe w czasie ferii, od poniedziałku do soboty o godzinie 13.00, na I piętrze. Szczegółowy 
program ulubionych animacji i filmów dostępny w Dziale dla Dzieci.  
Z gier na Xbox 360 podczas ferii można korzystać od godziny 11:00. 
 
Zajęcia w Filii – od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00 
W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy dzieci lub całe rodziny na codzienne treningi na 
Xbox 360, a w piątek na walkę w finale.  
Drugi tydzień ferii spędzimy na treningach gier planszowych, w piątek zmierzymy się w 
turnieju.   
Dodatkowo dnia 10 lutego, we wtorek odwiedzi nas wolontariuszka z Gruzji – Nino, która 
poprowadzi walentynkowe warsztaty plastyczne. 
 
Wstęp wolny 
 
4. Ferie w kinie „Fregata” 
LCK „Fregata” zaprasza na ferie w kinie.  
Poniżej program seansów przedpołudniowych i popołudniowych. Ceny biletów na wszystkie 
seanse przedpołudniowe: 3D – 12 PLN, 2D – 11 PLN. Na seanse popołudniowe (po godzinie 
14:00)  ceny z regularnego cennika. 
 
Seanse przedpołudniowe: 

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


Poniedziałek, 2.02.2015 
 9:00  -  Pingwiny z Madagaskaru 3D 
11:00 – Karolina 2D 
Wtorek, 3.02.2015 
9:00  -  Pingwiny z Madagaskaru 3D 
11:30  -  Pingwiny z Madagaskaru 3D 
Środa, 4.02.2015 
11:00 – Pingwiny z Madagaskaru 2D  
Czwartek, 5.02.2015 
11:00 – Paddington 2D 
Poniedziałek, 9.02.2015 
11:00 – Królowa Śniegu 2D  
Wtorek, 10.02.2015 
11:00 – Paddington 2D 
Środa, 11.02.2015 
11:00 – Królowa Śniegu 2D  
Czwartek, 12.02.2015 
11:00 - Pingwiny z Madagaskaru 3D 
Piątek, 13.02.2015 
11:00 – Królowa Śniegu 2D  
 
Seanse popołudniowe (od piątku 30 stycznia do czwartku 12 lutego 2015) 
14:20; 16.10 i 18.00  – Pingwiny z Madagaskaru 2D 
 
5. Warsztaty robótek ręcznych 
We wtorek, 3 lutego od godz. 16.00 Biblioteka Miejska zaprasza na wspólne wykonywanie 
artystycznych kartek okolicznościowych. Będzie można przygotować kartkę walentynkową 
lub – już - kartkę wielkanocną. Podczas zajęć przypomniana zostanie technika quillingu, 
którą będzie można połączyć ze scrapbookingiem i embossingiem. Każdy będzie mógł 
wykazać się pomysłowością i kreatywnością. 
Na miejscu będą czekały na uczestników podstawowe materiały. Organizatorzy proszą tylko 
o zabranie ze sobą nożyczek, ewentualnie guzików lub innych recyklingowych materiałów z 
którymi każda kartka nabierze indywidualnego blasku. Koszt warsztatów 5 zł. Zapisy do 2 
lutego. 
 
Konkurs fotograficzny dla lęborskich uczniów 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci i młodzież z lęborskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moja fotka pieska lub kotka”. 
Czekamy na zdjęcia Waszych pupili wśród książek: zabawne, niezwykłe, zaskakujące, 
wzruszające. Zwierzaki pięknie będą wyglądały w otoczeniu książek.  
Jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów. Zdjęcia i Kartę zgłoszenia i opis przesyłajcie na adres 
mbplebork.dzieciecy@gmail.com lub dostarczajcie w formie elektronicznej bezpośrednio 
do Działu dla Dzieci. 
Nagrodą główną dla zwycięzców będzie publikacja zdjęcia na stronie internetowej biblioteki, 
ewentualne wykorzystanie w kalendarzu bibliotecznym i materiałach promocyjnych biblioteki. 
Przygotowaliśmy też upominki dla pupila i jego właściciela. 
Fani biblioteki będą wybierać najlepsze zdjęcie, które otrzyma nagrodę specjalną. W tej 
części konkursu mogą wziąć udział użytkownicy portalu Facebook. Możesz oddać głos na 
wybrane przez siebie zdjęcia klikając - Lubię to! Wygrywa praca, która zdobędzie największą 
ilość głosów internautów, najwięcej „lajków”.  
Rozpoczęcie konkursu: 30 stycznia 2015. Termin przesyłania prac: do 19 lutego 2015 roku  
Rozpoczęcie głosowania na Facebooku: 20 lutego 2015 roku, zakończenie głosowania na 
Facebooku: 2 marca 2015 roku o godz. 17.00 
Finał konkursu w Bibliotece Miejskiej: 9 marca br. o godz. 17.00  

http://www.biblioteka.lebork.pl/mbplebork.dzieciecy@gmail.com


Akceptowane pliki: JPEG.Minimalny rozmiar pliku: 5MB. Długość opisu zdjęcia: do 100 
znaków 
 
 


