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2. „Motoserce” – zbiórka krwi dla dzieci 
3. Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane 
4. Warsztaty teatralne dla młodzieży 
5. Konkurs wiedzy o zamkach krzyżackich 
 
 
1. VIII Sesja Rady Miejskiej 
VIII Sesja   Rady Miejskiej w Lęborku  w  dniu  24.04.2015r. o godz. 14.00 w Sali Rajców   
Urzędu  Miejskiego.  
W załączeniu program sesji. 

 
2. „Motoserce” – zbiórka krwi dla dzieci 
W sobotę 18 kwietnia 2015r. w godzinach 10.00-15.30 na Placu Pokoju w Lęborku 
odbędzie się 7. edycja  akcji „MOTOSERCE”. Organizatorem akcji jest Klub 
Motocyklowy „Cruiseriders” MC Poland.  
„Motoserce” to ogólnopolska akcja zbiórki krwi dla dzieci, przeprowadzana 
pod patronatem Polskiego Kongresu Klubów Motocyklowych.  
Akcja ma charakter festynu rodzinnego z koncertami zespołów muzycznych,  
pokazem zabytkowych motocykli, a także pokazami ratownictwa medycznego i 
szkoleniem z pierwszej pomocy w wykonaniu Harcerskiej Drużyny Ratowniczej i 
OSP Nowa Wieś Lęborska. Będą także atrakcje dla najmłodszych mieszkańców - 
konkursy i zabawy prowadzone przez animatora kultury.  
Dla  krwiodawców będzie kiełbaska z grilla, grochówka oraz frytki 
ufundowane przez Farm Frites Poland, a także upominki oraz losowanie 
nagród pod koniec imprezy - główna nagrodą będzie pobyt weekendowy dla 
pary w Zamku Neptun położonym przy plaży w Łebie.  
W ubiegłym roku „Motoserce” w Lęborku zebrano 68,4 litrów krwi.  
 
Harmonogram Motoserce 2015 w Lęborku 
10.00 – 10.05 – Otwarcie, zapowiedzi  
10.05 – 11.25 -  Koncert  zespołu   SYNKOPA 
11.25 – 11.35 -  Magda Badulska  - taniec 
11.35 – 11.40 -  PINK  - Powiatowe Ognisko Artystyczne  
11.40 – 11.45  - Beata Widera  – James Blunt  „ Bonfire Heart” 
11.45 – 11.50   - PINK  - Powiatowe Ognisko Artystyczne 
11.50 – 12.00   - Zapowiedzi (czas na strojenie zespołu)  
12.00 – 13.00  - Koncert  zespołu  M22 
13.00 – 13.05  - Zapowiedzi 
13.05 - 13.10   - Stromska Oliwia – „Moje i twoja nadzieja”  
13.10 – 13.35 –  Koncert zespołu  PAT 
13.35 - 14.00  -  Zapowiedzi ( czas na strojenie ) i pokaz ratowania ofiar wypadku  
14.00 - 15.20  -   Koncert  „Breacout Classic”  White Room and Friends 
15.20 - 15.35   -  Losowanie nagród wśród krwiodawców, podziękowania dla  
                    współorganizatorów, wolontariuszy, krwiodawców, sponsorów, uczestników 
15.35 – 15.40 -  Daria Kłosowska  -  Rihana  „Stay” 
15.40 - 15.45  -  Julia Świątek 
15.45 – 15.50 –  Cezaryna  Kazimierkiewicz - Madonna  „Like a prayer” 
15.50 – 15.55 -   Podziękowania, podsumowanie imprezy i zaproszenie na Majówkę do 
Gołunia  
W godz. 10.00 – 14.00  wykwalifikowany animator będzie prowadził gry, zabawy i konkursy 

dla dzieci  (z nagrodami). 



W  tym samym czasie  lęborscy i  okoliczni pasjonaci zaprezentują  swoje zabytkowe 
motocykle. W trakcie trwania imprezy będą odbywały się  szkolenia z ratownictwa i pierwszej 
pomocy (dla chętnych). 
 
3. Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane 

W dniach 1–15 kwietnia 2015 r. mieszkańcy Lęborka głosowali projekty złożone w 
ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2015 r. W „Bazie projektów do 
głosowania” znalazło się 27 projektów. Komisja ds. przeprowadzenia głosowania 
wydała 2220 kart do głosowania. Oddano 4111 ważnych głosów. 
Do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” w 2015 roku 
zakwalifikowały się następujące projekty: 
 

Małpi gaj - zabawowy raj. Strefa 
aktywności i rekreacji dla dzieci 

355 głosów 

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla 
chóru Sanktuarium św. Jakuba Ap. w 
Lęborku 

334 głosów 

Tor wrotkarski przy stawku 314 gł. 

Plac sportów miejskich 
 

304 gł. 

Dziękczynienie za 70 lat pracy 
franciszkanów w Lęborku 

301 gł. 

Rozwój sportowy Lęborka z klubem 
sportowym Agoga 

247 gł. 

Budowa parkingu przy ul. Teligi (obok 
kościoła) 

213 gł. 

 

 
4. Warsztaty teatralne dla młodzieży 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 24 kwietnia na warsztaty teatralne, które 
odbędą się w godz. godz. 15.30 – 19.30. 
Prowadzącym będzie Marcin Burchardt, aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego  
Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy, które przyjmowane są do 22 kwietnia w 
Dziale dla Dzieci i Młodzieży biblioteki. 
W programie: 
- impostacja głosu 
- plastyka ruchu 
- improwizacja 
- kreowanie roli 
- tworzenie etiudy teatralnej 
Marcin Borchardt: absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie wydział zamiejscowy we Wrocławiu. Aktor Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego od 2009 r.  Zajmuje się także reżyserią i „nauczaniem teatru”. Jako 
instruktor teatralny współpracuje ze szkołą tańca „Magnetica” w Sławnie oraz 
prowadzi grupę teatralną „Scena 105” w Koszalińskim centrum Kultury.  
 
5. Konkurs wiedzy o zamkach krzyżackich 
W dniu 8 maja o godz. 10.00 Muzeum w Lęborku wraz ze Stowarzyszeniem gmin 
„Polskie zamki gotyckie”  organizuje etap miejski konkursu wiedzy o zamkach 
państwa krzyżackiego. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. Jego celem jest propagowanie szeroko pojętej 
wiedzy o państwie krzyżackim obejmującym obszar dzisiejszej północno-wschodniej 



Polski oraz obwód kaliningradzki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy. Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w finale konkursu w dniu 10 
czerwca w Kwidzynie. 
 
 


