
Informacje z Ratusza z dnia 9.03.2018 
 
1. Lębork na trasie sztafety „Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu” 
2. Wiosenny rajd i topienie marzann 
3. Zapisy do XVIII Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap. ruszyły 
 
1. Lębork na trasie sztafety „Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu” 
Zjednoczą siły – pobiegną po marzenia niepełnosprawnych dzieci! Od 19 do 23 
marca 2018 drogami Województwa Pomorskiego przebiegnie sztafetowy bieg 
charytatywny „Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu”. W środę 21 marca sztafeta 
dotrze do Lęborka. 
Pracownicy oraz rodzice podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie 
postanowili zjednoczyć siły i biec wspólnie po Kociewiu i Kaszubach dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Będą przemierzać setki kilometrów dla tych, 
którzy często w swoim życiu nie będą w stanie uczynić samodzielnego kroku. 
Podążając za ich potrzebami do godnego życia, chcą "wybiegać" dla nich "Zieloną 
Strefę Relaksu" – miejsca bezpiecznego i kojącego wypoczynku. 
Bieg potrwa 5 dni, podczas których pięciu amatorów biegania będzie codziennie 
sztafetowo przemierzać drogi Pomorza. Trasa wiedzie przez miasta powiatowe 
województwa pomorskiego: Starogard Gdański, Chojnice, Człuchów, Bytów, Lębork, 
Wejherowo, Puck, Kartuzy, Kościerzyna. Start oraz meta będą znajdowały się w 
Tczewie, skąd 19 marca o godzinie 7:00 biegacze wyruszą i gdzie zakończą swoje 
zmagania 23 marca w godzinach popołudniowych. Cała trasa do pokonania to ponad 
452 km. 
21 marca 2018 roku, na trzecim etapie sztafety, uczestnicy przebiegną przez 
Lębork. Około godziny 12:30 zatrzymają się przed gmachem ratusza, gdzie będzie 
miał miejsce 20-minutowy postój i spotkanie z władzami miasta. Już tydzień 
wcześniej, 14 marca, w budynku Urzędu Miejskiego, zostanie umieszczona 
skarbonka akcji „Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu”, do której będzie można 
dołożyć parę złotych, aby wesprzeć tę niecodzienną inicjatywę. Skarbonka w 
weekend stanie w kinie „Fregata”, a w kolejnych dniach odwiedzi firmy, które wsparły 
przedsięwzięcie: Farm Frites Poland i NFM Production. Skarbonka zostanie zabrana 
21 marca przez członków sztafety. Asystować im będzie przed i po wizycie w ratuszu 
grupa lęborskich biegaczy z zaangażowanych w przedsięwzięcie firm i Urzędu 
Miejskiego. Organizatorzy zapraszają do przyłączenia się do akcji, zbiórki oraz 
wspólnego pobiegniecie w sztafecie ulicami miasta. Powitanie biegaczy z Tczewa na 
ul. Krzywoustego przy Jednostce Wojskowej ok. godz. 12. 
Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na prace remontowo-budowlane oraz 
wyposażenie „Zielonej Strefy Relaksu” dla podopiecznych Zespołu Placówek 
Specjalnych w Tczewie. Inicjatywę można również wesprzeć poprzez wpłaty na 
konto: 
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1 
Bank Millenium 32 1160 2202 0000 0000 8547 7889 
Z dopiskiem „Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu” 
Organizatorzy zachęcają również do przekazywania 1% podatku: KRS: 0000010011 
Cel szczegółowy: WYBIEGAJMY ZIELONĄ STREFĘ RELAKSU. 
Można także odwiedzić stronę zrzutka.pl/wybiegajmy-zielona-strefe-relaksu i tam 
dokonać wpłaty na rzecz przedsięwzięcia. 
„Wybiegajmy Zieloną Strefę Relaksu” jest pierwszą taką akcją w kraju. Po raz 
pierwszy pracownicy szkoły oraz rodzice biegną dla podopiecznych, aby spełnić ich 



marzenia. Zadanie nie jest łatwe, ale warte poświęcenia. Uśmiech na twarzach dzieci 
będzie najwyższą i najważniejszą zapłatą za okazane serce uczestników akcji oraz 
darczyńców. 
 

2. Wiosenny rajd i topienie marzann 

LOT „Ziemia Lęborska - Łeba” zaprasza do wzięcia udziału w rajdzie pieszym 
organizowanym 21 marca br. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 

Trasa marszu, licząca około 12 km, prowadzić będzie z Lęborka w kierunku 
miejscowości Mosty i dalej, skrajem lasu, nad Jezioro Lubowidzkie, w stronę 
finałowego miejsca rajdu – stanicy turystycznej w Lubowidzu. Zbiórka o godz. 9.00 
na Placu Pokoju. Marsz zakończy się poczęstunkiem na terenie rzeczonego obiektu 
w Lubowidzu (od godz. 12.00). 

Komandorami wędrówki będą lęborscy przewodnicy turystyczni z koła PTTK pod 
kierunkiem Tadeusza Krawczyka. Zgłoszenia udziału w rajdzie do 19 marca br. pod 
nr tel. 601 825 206 lub na adres e-mail: lotzl@wp.pl.  

W dzień powitania wiosny, wzorem lat ubiegłych o godz. 10.30 zaplanowano także 
tradycyjne topienie marzann na moście na ul. Staromiejskiej. Kolorowe słomiane 
kukły wykonują co roku dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.  

  
3. Ruszyły zapisy do XVIII Biegu Ulicznego św. Jakuba Ap. 
 

Już 21 lipca 2018 o godz. 16.00 rozpocznie się XVIII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich sympatyków biegania do udziału w  Biegu.  
W tym roku trasa biegu została lekko zmodyfikowana. Liczy 10 km, jest atestowana, 
ma 3 pętle po 2,67862 km plus dobieg od startu do mety 1,96414 km. Start znajduje 
się przy ul. Armii Krajowej przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów. Dalej trasa biegu 
będzie przebiegała następującymi ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów 
Polskich, Słowackiego, Wojska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina al. 
Wolności i wbiega na ul. Staromiejską, Plac Pokoju  oraz Armii Krajowej.  
Jest to NOWA TRASA, więc zawodnik, który zwycięży w biegu i ustanowi nowy 
rekord trasy, otrzyma dodatkowo 500 zł.  
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność. 
 
 Zapisy przyjmowane są przez Internet poprzez poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl oraz 
www.maratonypolskie.pl  

 
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i wyłącznie w dniu 21 
lipca 2018 r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali 
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. 
Curie-Skłodowskiej.  

Opłaty: 
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego 
Organizatora i wynosi:  

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


1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy 
Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 17 lipca 2018r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek 
bankowy Organizatora !  

Numer konta: BGŻ O/Lębork    84 2030  0045 1110 0000 0221 70 80 
2) 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika 
biegu osobiście w dniu 22 lipca 2017r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów 

3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego. 
 


