
Informacje z Ratusza z dnia 29.05.2018 
 

1. Dzień Dziecka na Pl. Pokoju z wieloma atrakcjami 

2. Na wrotkach po raz czwarty 

3. Most na Weterynaryjnej gotowy  
4. Prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania 
5. Historia Klubu Pogoń  

 

 

1. Dzień Dziecka na Pl. Pokoju z wieloma atrakcjami 
Tegoroczny zabawy z okazji Dnia dziecka festynu plenerowego Centrum Sportu i 

Rekreacji zaprasza wszystkie dzieci w dniu 1 czerwca br. do udziału we wspólnej 

zabawie na Placu Pokoju.  W zał. program. 

 

2.Zawody na wrotkach po raz czwarty 

W niedzielę 3 czerwca br. w Lęborku odbędzie się IV Półmaraton Wrotkarski. 
Start główny (o godz. 14.30) przeprowadzony zostanie na dystansie 21 km, zawody 
dla dzieci do lat 10 oraz 11-12 lat - na dystansie 600 m, a dla dzieci w wieku 13-16 lat 
– na dystansie 1150 m. Start i meta przy Pływalni Miejskiej „Rafa”, u zbiegu ulic 
Kusocińskiego i Olimpijczyków. 
Trasa wyścigu głównego będzie przebiegała ulicami: Kusocińskiego - Teligi - 
Kusocińskiego. 
Zapisy przez internet,  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie www.csir.lebork.pl  Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz 
chipów wyłącznie w dniu 3 czerwca  2018r. w godz. 11.00-13.30 w Biurze Zawodów 
mieszczącym się w namiocie na parkingu przy ul. Kusocińskiego 56  w Lęborku. 
Opłaty startowe 

 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika 
biegu osobiście w 3 czerwca 2018 r. w godz. 11.00 – 13.30 w Biurze 
Zawodów. 

 Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach nie 
podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieuczestniczenia. 

 Zawodnicy z Lęborka w biegu głównym są zwolnieni z opłaty wpisowego! 
 Od dzieci do lat 16 nie pobiera się opłaty wpisowego ! 

Szczegóły dotyczące zawodów na stronie  www.csir.lebork.pl      

3. Most na Weterynaryjnej gotowy  
Ponad 4 miesiące przed terminem udostępniony został kierowcom i pieszym nowy 
most na rzece Łebie łączący ulicę Weterynaryjną z ul. Lotników, a dalej z Komuny 
Paryskiej. Oprócz mostu, wybudowano 400-metrową drogę dojazdową wraz ze 
ścieżką rowerową, chodnikami i oświetleniem. Zgodnie z umową z wykonawcą most 
miał być oddany do użytku do 30 września 2018r.  
Drogowo-mostowa inwestycja obejmowała budowę betonowego mostu oraz 100 
metrów ulicy w kierunku Weterynaryjnej i 300 metrów nowej drogi w kierunku 
Komuny Paryskiej,  ścieżkę rowerową i chodniki. W ramach inwestycji powstał plac 
do zawracania na ul. Lotników oraz zjazd do ul. Matejki pozwalający bezkolizyjnie 
włączyć w system drogowy mostu planowaną ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Łeby. 
Na całej długości dróg dojazdowych położona została kanalizacja deszczowa z 
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separatorami, postawiono też 16 lamp oraz przebudowano sieć elektroenergetyczną i 
telekomunikacyjną. 
Most w tym miejscu przewidywany był już w latach 90-tych, a w ostatnich latach o 
jego budowę mocno zabiegali mieszkańcy. Mostowa inwestycja ma m.in. odciążyć 
ruch na skrzyżowaniach Armii Krajowej z Czołgistów czy Al. Wolności. Most skróci 
także dojazd straży pożarnej i innych służb ratowniczych do rozległej części miasta, 
tworząc alternatywny przejazd w północnej części miasta. Skorzystają piesi i 
rowerzyści, pracownicy wielu firm przy ul. Pionierów oraz uczniowie Powiatowego 
Centrum Edukacyjnego. 
Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 572 tys. 590 zł, a zrealizowało ją konsorcjum firm 
WANT i PBUH Want z Tczewa.  

 
 

4. Prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania 
Gmina Miasto Lębork przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy 
i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego 
oznaczonego 01.09.MN oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski do zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie, a do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura@um.lebork.pl,    w terminie 
do dnia 2 lipca 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116). 
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka. 

 

5.Historia Klubu Pogoń  

Biblioteka Miejska, Burmistrz Miasta i Zarząd LKS Pogoń zapraszają na promocję 
książki pt. „70 lat z LKS Pogoń Lębork” i spotkanie z jej autorem, Ryszardem Górnym 
w dniu  6 czerwca br. o godz. 18.00 w Stacji Kultura. 
 
 

mailto:architektura@um.lebork.pl

