
Informacje z Ratusza z dnia 11.03.2016 

1. Rajd i marzanny w pierwszy dzień wiosny 
2. Dom dla Bezdomnych działa 
3. Fabryka wyobraźni młodych w Bibliotece Miejskiej 
4. Roztańczony Dzień Kobiet  
5. W drodze na Hokkaido – spotkanie z podróżniczką 
6. Konkurs Uchwyć ducha książki 
7. Przedświąteczne warsztaty w Muzeum 
 
 
1. Rajd i marzanny w Pierwszy dzień wiosny 
21 marca, jak co roku, z okazji pierwszego dnia wiosny Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Lęborka - Łeba” organizuje rajd pieszy na trasie Lębork – 
Garczegorze – Wilkowo (15 km), który rozpocznie się o godz. 9.00 (z Pl. Pokoju). Dla 
uczestników rajdu ok. 11.30 na placu rekreacyjnym w Wilkowie Nowowiejskim  
czekał będzie poczęstunek. Zgłoszenia na rajd przyjmowane są do 17 marca br. pod 
nr tel. 601 825 206 lub mail: lotzl@wp.pl  W mieście na moście przy ul. Staromiejskiej 
o godz. 10.30 zaplanowano topienie Marzann przez dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych.  
 
2. Dom dla Bezdomnych działa 
W pierwszych dniach marca 2016 rozpoczął działalność Dom dla Bezdomnych przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku mieszczący się przy ul. Łokietka 13 
(dawna siedziba MOPS).  
Budynek został przebudowany pod kątem zmiany sposobu użytkowania, a prace 
zakończyły się późną jesienią ub. roku, a następnie był wyposażany w niezbędne 
meble i inne przedmioty użytku domowego. 
Całkowite koszty prac wyniosły ok. 679 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 50% z 
Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego tj. ok. 339 tys. zł.  
Powstało 5 mieszkań, w każdym jest wspólna kuchnia i sanitariaty. Łącznie znajdują 
się tutaj 34 pokoje dla 56 osób, w tym 8 miejsc noclegowych przeznaczonych jest na 
pomoc w ramach interwencji kryzysowej. 
Dom dla Bezdomnych zapewnić ma schronienie rodzinom lub osobom całodobowy 
okresowy pobyt, jeżeli są takiego schronienia pozbawione. Jest ośrodkiem wsparcia 
w ramach realizowanego indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności, na 
podstawie kontraktu socjalnego, w ramach interwencji kryzysowej, w przypadku osób 
dotkniętych przemocą, opuszczających zakład karny nie mających stałego miejsca 
zamieszkania. 
 
 
3. Fabryka wyobraźni młodych w Bibliotece Miejskiej 
Jest to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, adresowana do 
młodych lęborczan, której zadaniem jest udowodnienie, jak wielką siłą jest fantazja i 
jak niezwykle kreatywna potrafi być młodzież. 
Organizatorzy warsztatów przeprowadzanych w ramach Fabryki wyobraźni pokazują, 
ile może być sposobów wykorzystania wyobraźni, poczynając od rysunku, przez 
fotografię i muzykę, a na pisaniu i czytaniu książek kończąc.  
Uczestnicy i jednocześnie współtwórcy spotkań dowiedzą się, jak prostymi 
metodami, stworzyć coś naprawdę pięknego.  
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Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sobotę o godz. 11.00, w Smoczej Jamie. 
Najbliższe odbędzie się 19 marca. Harmonogram i szczegóły na stronie Biblioteki  w 
zakładce dla młodzieży oraz na Facebooku.  
Uczestnictwo bezpłatne. 
 
4. Roztańczony Dzień Kobiet  
13 marca br. Biblioteka Miejska zaprasza na roztańczony Dzień Kobiet.  
Inicjatorami imprezy są pasjonatki zdrowego stylu życia: Monika Gałasiewicz, 
Marzena Steć i Monika Grobelna oraz Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lęborku. Ta marcowa niedziela upłynie pod znakiem rozwoju, 
zdrowej kuchni i tanecznych rytmów. 
Biblioteka zaprasza do klubu: w godz. 9:00-11:00 – na Warsztaty Trening Zmiany 
– Cel idealny, prowadząca Monika Grobelna 
W dzisiejszych czasach jesteśmy zorientowani na osiąganie celów. Właściwie 
sformułowanie celu to połowa sukcesu. Podczas warsztatów dowiesz się, jakie cechy 
ma cel idealny i jak go wykreować. Ponadto będziesz miała okazję popracować nad 
własnymi celami podczas ćwiczeń praktycznych.  Wstęp: 20 zł. 
W godz. 11:00-11:50 - Warsztaty Jogi Twarzy, prowadząca Alicja Solska 
Trwa moda na fitness, na kształtną sylwetkę. Trenujemy ciało, zapominając o 
kilkudziesięciu mięśniach twarzy. Facefitness to skuteczna i bezbolesna metoda 
wygładzania zmarszczek i modelowania twarzy. Jeśli chcesz wyglądać młodo i 
atrakcyjnie, jest na to gotowa recepta. Naturalny lifting bez bólu i wydawania dużych 
pieniędzy. 
Wstęp: wolny. 
W godz. 12:00-14:00 - Spotkanie z autorką powieści o magii i miłości, Adrianną 
Trzepiotą 
Książka opowiada o kobiecej intuicji, mazurskiej magii i wielkiej miłości. O sobie 
autorka pisze – jestem kobietą walczącą o piękno wewnętrznego światła, któremu 
nigdy nie pozwalam zgasnąć. Jeżeli nie podtrzymam tego ognia, to obumrze we mnie 
jeden z najważniejszych pierwiastków duszy. Dlatego rozbudzam w sobie 
„zwalczoną” intuicję. Nie usypiam jej, bo chce być silna i wolna.  
Wstęp: wolny. 
O pozostałych atrakcjach http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/spotkanie-
autorskie-z-adrianna-trzepiota/ 
 
5.  W drodze na Hokkaido – spotkanie z podróżniczką  
Biblioteka miejska zaprasza do klubu we wtorek 15 marca godz. 18.00 na niezwykłą 
podróż rowerem po Japonii wspólnie z Ewą Świderską. Podróżniczka pochodzi z 
Warszawy, ale mieszkała w różnych zakątkach świata. Podróżowanie zawsze było jej 
pasją, a wyprawy rowerem stały się nałogiem. Od kilku lat żyje w drodze, upodobała 
sobie w szczególności drogi azjatyckie. 
Japonia to nie tylko Kraj Kwitnącej Wiśni, Ewa odkryje przed słuchaczami zupełnie 
nieznane obszary. O swojej wyprawie mówi: Plan był prosty – przejechać Japonię z 
południa na północ przez wszystkie cztery główne wyspy kraju – Kiusiu, Shikoku, 
Honsiu i Hokkaido. Podróż przez Japonię była początkiem niemal dwuletniej 
wędrówki rowerem przez Azję.   
Wstęp wolny.  
Zdjęcia i relacje z podróży - na blogu www.ewcyna.com,  
 
6. Konkurs Uchwyć ducha książki 
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Lęborska biblioteka zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Uchwyćcie 
zabawne, niezwykłe, zaskakujące, wzruszające sytuacje z Waszej ulubionej książki. 
Jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów. Robiąc zdjęcie spróbujcie zatrzymać 
wyjątkowość, atmosferę, „ducha” danego utworu. Biblioteka czeka na interesujące 
zdjęcia. Prześlijcie jedno zdjęcie  w formacie JPEG.   
Szczegóły www.biblioteka.lebork.pl i na Facebbooku. 
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z naszego powiatu  
w wieku od 10 lat. 
 
7. Przedświąteczne warsztaty w Muzeum 
Muzeum w Lęborku zaprasza do uczestnictwa w przedświątecznych warsztatach 
Wielkanocnych. Uczestnicy najbliższych Warsztatów staną przed szansą stworzenia  
kartek świątecznych metodą papieru czerpanego dla najbliższych, palm 
wielkanocnych a także barwnych pisanek. Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum 
w Lęborku. Zainteresowanych zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 
59 862 24 14 lub osobiście w siedzibie w Muzeum. Koszt 5 zł. 
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