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2. Miejski etap konkursu o zamkach krzyżackich wyłonił finalistów 
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4. India Expedition. Projekt Na Koniec Świata 
5. Odjazdowy bibliotekarz po raz trzeci 
 
 

1. Można jeszcze składać wnioski do zmiany planu miejscowego 
Przypominamy, że zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia      
30 kwietnia 2015 roku istnieje możliwość składania wniosków do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie        
ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku. 
Zmiana ta dotyczy terenu w narożniku ulic Zwycięstwa i Węgrzynowicza. Polegać ma 
na wprowadzeniu możliwości ograniczonej produkcji piwa w ramach istniejącego tam 
lokalu gastronomicznego (tzw. browar restauracyjny). Działalność taka jest popularna 
m.in. w Niemczech, Danii i Holandii a część procesu produkcyjnego może być 
obserwowana przez klientów lokalu. Produkcja taka, choć ograniczona ilościowo, 
niesie ze sobą także potencjalne zagrożenia, wynikające choćby z uciążliwości 
zapachowych czy hałasu. Ewentualna zmiana planu, dopuszczająca nową funkcję, 
będzie musiała uwzględnić te zagrożenia poprzez stosowne ograniczenia i zakazy 
zapisane w planie. Stąd zachęcamy, zwłaszcza okolicznych mieszkańców, do 
składania uwag dotyczących planowanego zamierzenia w Urzędzie Miejskim w 
Lęborku – Wydziale Architektury (pok. nr 116) do dnia 1 czerwca 2015 roku.  
 
2. Miejski etap konkursu o zamkach krzyżackich wyłonił finalistów 
Dnia 8 maja br. w Muzeum w Lęborku odbył się etap gminny konkursu wiedzy o 
zakonie i zamkach krzyżackich w Prusach. W konkursie udział wzięło 7 uczniów 
lęborskich szkół gimnazjalnych oraz 6 uczniów ze szkół podstawowych. Nad 
przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodniczący komisji – Mariola 
Pruska, dyrektor Muzeum w Lęborku, Marian Kurzydło (Urząd Miejski w Lęborku), 
Irena Kotłowska (Lęborskie Bractwo Historyczne) oraz Martyna Kostuch i Marek 
Adamowicz (Muzeum w Lęborku). 
Zwycięzcami konkursu w swoich kategoriach wiekowych zostali: 
1. Zofia Klata – VI kl. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku 

2. Hubert Piwar – II kl. Gimnazjum nr 1 w Lęborku 

Lęborscy finaliści wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się 10 czerwca w 
Kwidzynie.  
 
3. 60 lat Powiatowego Ogniska Artystycznego 
60-lecie działalności obchodzi Powiatowe Ognisko Artystyczne działające przy 
Szkole Muzycznej w Lęborku. Z tej okazji odbędą się uroczystości jubileuszowe tej 
zasłużonej w rozwijaniu talentów plastycznych, baletowych i tanecznych dzieci i 
młodzieży placówki. W dniu 22 maja o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy 
„Cztery pory sztuki” w Stacji Kultura (PKP) przy ul. Dworcowej, zaś Koncert Galowy 
odbędzie się 29 maja o godz. 17.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. 
 
4. India Expedition. Projekt Na Koniec Świata 
Klub Biblioteki Miejskiej zaprasza na kolejne spotkanie z obieżyświatami w czwartek 
21 maja na godz. 18.00. Wstęp wolny. 



Razem z dwójką młodych ludzi z Gdyni będzie można poznać Indie od tropikalnych 
plaż po ośnieżone Himalaje. Podczas swojej podróży podróżnicy ogladali 
przeludnione miasta, spali pod gołym niebem na pustyni, odbyli swoją najdłuższą 
podróż jednym pociągiem (43h). 
Przez 60 dni przemierzyli ponad 13 tys. kilometrów spotykając niezliczoną rzeszę 
otwartych, serdecznych i przyjaznych ludzi.   
Chcecie poznać ich historię przyjdźcie i posłuchajcie! Grupa Na Koniec Świata 
gościła między innymi w Radiu Gdańsk, a teraz jest okazja spotkać się z nimi w 
lęborskiej bibliotece. 
W programie również indyjskie przysmaki, min. Masala Tea, przygotowane we 
współpracy ze sklepem ekologicznym Czarnuszka. 
 
5. Odjazdowy bibliotekarz po raz trzeci 
30 maja  o godz. 10.00 Biblioteka Miejska organizuje po raz kolejny rajd rowerowy 
pn. Odjazdowy bibliotekarz. Start: - ul. Staromiejska przy banku PKO BP, meta: 
jezioro Lubowidz plaża Mini Max. 
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i 
miłośnicy książek oraz rowerów przejeżdżając przez miasto lub okolicę spędzają 
przyjemnie i aktywnie wiosenny dzień w gronie osób o podobnych pasjach. Kolorem 
akcji jest pomarańczowy, dlatego organizatorzy zachęcają do ubioru lub zaopatrzenia 
się w gadżety w tej tonacji.  
Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, przeciwstawienie się stereotypowemu 
postrzeganiu biblioteki i bibliotekarzy oraz promowanie zdrowego stylu życia. Rajd 
ma charakter rekreacyjny, promujący głównie atrakcje naszego regionu.  
Trasa (ok. 35 km): Lębork – most kolejowy w Karczemkach - jezioro Lubowidzkie. 
LĘBORK - przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zwycięstwa, ul. B. Krzywoustego 
do ul. Kaszubskiej - niebieski szlak PTTK koło cmentarza przez las - wieś Lubowidz - 
leśna trasa: niebieski szlak PTTK - WIADUKT KOLEJOWY W KARCZEMKACH - 
niebieski szlak PTTK - JEZIORO LUBOWIDZKIE, plaża Mini Max - wspólne ognisko. 
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Biblioteka Publiczna Gminy 
Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska,  
Współorganizatorzy: Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe "Lew Lębork" oraz 
Sołectwo Lubowidz.  
Zgłoszenia udziału w sekretariacie lęborskiej biblioteki do 27 maja. Kontakt: nr tel.: 
598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Regulamin rajdu dostępny jest na stronie internetowej biblioteki. 
 
 


