
Informacje z Ratusza z dnia 29.01.2016 

1. Wkrótce ruszy nabór do lęborskich przedszkoli 
2. Ferie w Muzeum – warsztaty, lekcje muzealne 
3. Ferie na sportowo 
4. Ferie z Kinem „Fregata” – seanse przedpołudniowe 

 
 
1. Wkrótce ruszy nabór do lęborskich przedszkoli 
Od 1 marca 2016 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w 
Lęborku.  
Placówki, w których w roku szkolnym 2016/2017 realizowane będzie wychowanie 
przedszkolne: 
- Przedszkole Nr 1 
- Przedszkole Nr 2 
- Przedszkole Nr 5 
- Przedszkole Nr 6 
- Przedszkole Nr 9 
- Przedszkole Nr 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Lębork. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być 
przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami. 
Wszystkie terminy oraz zasady i kryteria związane z rekrutacją na rok szkolny 
2016/2017 znajdują się w załącznikach. 
 
2. Ferie w Muzeum – warsztaty, lekcje muzealne 
Muzeum w Lęborku zaprasza  w czasie ferii zimowych dzieci i młodzież na warsztaty 
zanikających rzemiosł, lekcje muzealne oraz film "A wczora z wieczora". 
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy - osobiście w siedzibie 
Muzeum (Lębork, ul. Młynarska 14/15) lub telefonicznie 59/8622414 w godz. 10.00 - 
16.00 do dnia 12.02.2016 r. 
Szczegóły na stronie internetowej: www.muzeum.lebork.pl, na 
facebooku www.facebook.com/Muzeum-w-Lęborku i na plakacie. 
  
3. Ferie na sportowo 
W okresie ferii zimowych Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku będzie 
organizatorem cyklu zawodów sportowych w ramach zajęć „Ferie 2016 na sportowo”. 
W tym roku zapraszamy 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 w 
Lęborku przy ul. P. Skargi 52. Zapisy do turnieju przyjmowane będą w dniu 15 
lutego 2016r. /poniedziałek/ od godziny 1200 w miejscu rozgrywania 
zawodów (odpowiedzialni: Adam Bartosiak i Krystian Kuczyński). 
Turniej piłki nożnej przeprowadzony zostanie w n/w terminach: 

            16 lutego 2016r. godz. 1000 - gry 
17 lutego 2016r. godz. 1000 - gry 



18 lutego 2016r. godz. 1000 - gry 
      19 lutego 2016r. godz. 1000 – gry 
 Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców w kategoriach wiekowych: 

a) szkoły podstawowe, b) gimnazja.  
Turnieje tenisa stołowego przeprowadzone zostaną w Miejskiej Hali Sportowej 
w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 22, 24 i 25 
lutego 2016r. o godz. 1000. Zapisy do turniejów przyjmowane będą 15 minut 
przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania (odpowiedzialny  p. 
Marek Prądzinski). 

 Turniej Mini Siatkówki w kategoriach wiekowych: a) szkoły podstawowe, b) 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.  
Turniej przeprowadzony zostanie w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przy 
ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 22, 24 i 25 lutego 2016r. o 
godz. 1000. Zapisy przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w 
miejscu ich rozgrywania (odpowiedzialny p. Marcin Klukowski). 

 Turniej „Koszykarskie Trójki” w kategoriach wiekowych: a) szkoły 
podstawowe, b) gimnazja, c) „open”.  
Turniej przeprowadzony zostanie w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku, ul. 
Piotra Skargi 52 w dniu 23 lutego 2016r. o godz.1000. Zapisy do turniejów 
przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania 
/odpowiedzialny p. Piotr Długi/. 

 Turniej Tenisa Ziemnego w kategoriach wiekowych: a) szkoły podstawowe - 
chłopcy, b) gimnazja i starsi - chłopcy, c) dziewczęta „open”,  
Turniej przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej SP nr 8 w Lęborku, ul. 
Mireckiego 10  w dniach 16 i 18 lutego o godz.1115.  Zapisy do turniejów 
przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania 
/odpowiedzialny p. Andrzej Borowski/. 

  Szczegóły na stronie: www.csir.lebork.pl 
 
W okresie ferii zimowych bilety wstępu dla dzieci i młodzieży na Pływalnię Miejską 
„Rafa” będą do nabycia za 5 zł ! 
 
4. Ferie z Kinem „Fregata”  
LCK „Fregata” zaprasza na ferie w kinie FREGATA. Wyświetlane będą filmy: Misiek w 
Nowym Jorku, Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa, Odlotowa Przygoda, Fistaszki i 
Dobry Dinozaur, wszystkie z dubbingiem. 
Ceny biletów na wszystkie seanse przedpołudniowe – 11 złotych.  
Na seanse popołudniowe (rozpoczynające się po godzinie 14.00) ceny z regularnego 
cennika. 
 

 

 

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

