
Informacje z Ratusza z dnia 17.08.2018 
 

1. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
2. Pożegnanie Lata 2018 w Lęborku 
3. Sierpniowy DKF w Kinie „Fregata” 
4. Wakacje na sportowo trwają 
5. Kino letnie na Placu Pokoju 

 
 
1.XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
XXXVII  sesja  Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o 
godzinie 11.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
Program sesji w zał. 
 
2. Pożegnanie Lata 
26 sierpnia serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz turystów na plenerową 
imprezę pn. "Pożegnanie Lata", która odbędzie się na Placu Pokoju w Lęborku. 
 
Program „Pożegnanie Lata 2018” 
1000 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych   
1600 – Teatrzyk uliczny dla dzieci przy ul. Staromiejskiej /Reja 
1730 – Kwartet Smyczkowy Avista 
1830 – Finał akcji „Powiat Lęborski – z nami zdrowo i sportowo”  
1845 – Kabaret „CZESUAF”  
2030 – ANDRZEJ PIASECZNY  
 
Na czas trwania imprezy Plac Pokoju, ulica Waryńskiego oraz część ul. Armii 
Krajowej zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. Objazd do placu 
Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, Długosza i 
Waryńskiego. Prosimy o nieparkowanie samochodów na parkingu przy pl. Pokoju od 
dnia 25 sierpnia 2018r od godz. 19.00. 

3. Sierpniowy DKF w Kinie „Fregata” 
 
We wtorek, 21 sierpnia, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie się kolejny seans w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O godzinie 20.00 zostanie wyświetlony film 
pod tytułem „Po tamtej stronie”. Po seansie zapraszamy wszystkich miłośników 
ambitnego kina na dyskusję. Wstęp na seans kosztuje 10 złotych. Bilety można 
rezerwować i kupować za pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl oraz w kasie 
kina. 
20:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy: „Po tamtej stronie” - Dramat, Komedia/ Finlandia, 

Niemcy / 98min 

Mistrzowski film, w którym może się przejrzeć (i pośmiać z siebie) współczesna 
Europa. Fiński pokerzysta marzący o własnej restauracji i syryjski uciekinier 
wierzący, że życie jest piękniejsze "po tamtej stronie". Czy tylko w bajce ich 
nieoczekiwane spotkanie to początek pięknej przyjaźni? 
 
4.Wakacje na sportowo trwają 

http://www.lck-fregata.pl/


Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku zaprasza dzieci i młodzież na kolejne imprezy 
i zawody organizowane w ramach cyklu imprez sportowych pn. „Bezpieczne Wakacje 
2018”. 
W dniach 20-23 sierpnia 2018r. odbędzie się II tura Wakacyjnego Turnieju Piłki 
Nożnej drużyn 6-osobowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Kategorie wiekowe:   
szkoły podstawowe kl. I-III 
szkoły podstawowe kl. IV-VII 
gimnazja 
Turniej przeprowadzony zostanie na dwóch boiskach ze sztuczną nawierzchnią SP 
nr 7 w Lęborku przy ul. P. Skargi 52. Losowanie i zapisy do turnieju - w dniu 20 
sierpnia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w miejscu rozgrywania zawodów. 
  
29 sierpnia 2018r. – godz. 9.00,  Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego 
Kategorie wiekowe:   
do 13 lat chłopców 
powyżej 13 lat chłopców 
„open” dziewcząt 
Turniej tenisa ziemnego  przeprowadzony zostanie na kortach tenisowych na 
Kompleksie Rekreacyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w przy ul. 8 Maja 
1. Zapisy do turnieju przyjmowane będą na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
  
1 września 2018r. – godz. 10.00  - Wakacyjny Turnieju Siatkówki Plażowej. 
Kategorie wiekowe:  kategorie młodzieżowe dziewcząt i chłopców. 
Turniej siatkówki plażowej przeprowadzony zostanie na Kompleksie Rekreacyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku w przy ul. 8 Maja 1. Zapisy do turnieju 
przyjmowane będą w dniu rozgrywania zawodów na 15 minut przed ich 
rozpoczęciem. 
 
 
5. Kino letnie na Placu Pokoju 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza do udziału w letnim kinie plenerowym, 
organizowanym we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku. Pokazy filmów - 
zarówno dla widzów młodszych, jak i dorosłych - odbędą się w piątek, 31 sierpnia, 
na Placu Pokoju. Dla pierwszych 100 osób bezpłatne leżaki.  Cały dochód ze 
sprzedaży  popcornu zasili budowę Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego. 
Wstęp wolny.  
W przypadku niesprzyjającej pogody pokazy zostaną przeniesione na inny termin. 
 
18:30 - seans dla najmłodszych - "Misiek w Nowym Jorku" 
Animacja, Familijny/ Indie, USA/ 90min  
 
20:15 - seans dla widzów dorosłych - "La La Land" 
Musical, Romans/ USA/ 126min 
 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 



 
 


