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3. Propozycje realizacji zadań publicznych z zakresu sportu 
4. Spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
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6. Warsztaty pięknego pisania 
7. W 974 dni dookoła świata. Spotkanie z cyklu Ciekawi świata. 
 

 

1. Europejski Dzień bez Samochodu 
22 września br. odbędzie się rajd pieszy i rowerowy zorganizowany w ramach 
Europejskiego Dnia bez Samochodu. Start o godz. 9.00 z Placu Pokoju. 
Trasa piesza: Lębork – Małoszyce – Dziechlino – Lębork 
Trasa rowerowa: Lębork – Leśnice – Dziechlino – Małoszyce – Lębork 
Komandorem rajdu jest Tadeusz Krawczyk, przewodnik turystyczny. Zgłoszenia tel. 
601 825 206 lub na adres lotzl@wp.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 
2. Warsztaty i pokazy tańców   
W piątek 18 września br. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na placu Pokoju w 
Lęborku odbędą się Warsztaty i Pokazy Tańców Dawnych oraz warsztaty 
średniowiecznego piśmiennictwa i pieczętowania lakiem. Rozpoczęcie imprezy o 
godz. 16. Wtedy to  spod banku PKO przy ul. Staromiejskiej kolorowy korowód z 
orkiestrą flażoletową na czele przejdzie ulicą Staromiejską na Plac Pokoju. Tam o 
godz. 16.15 Zespół Muzyki Dawnej „Incantare” zagra koncert na dudy i szałamaję. O 
godz. 16.30 przewidziana jest prezentacja spektaklu historycznego w wykonaniu 
zespołu tańca dawnego „La danza Antica”, po nim o godz. 17 otwarte warsztaty 
tańca dla dużego i małego. 
Imprezę zakończą warsztaty piśmiennictwa, pisania gęsim piórem i pieczętowania 
lakiem w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. 
Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, Urząd Miejski 
w Lęborku, Muzeum w Lęborku oraz Parafia św. Jakuba Ap. w Lęborku. 
 
3. Propozycje realizacji zadań publicznych z zakresu sportu 
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, 
propozycje klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu 
sportu należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji 
projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Złożone propozycje będą podstawą do zaplanowania wysokości  środków w 
budżecie miasta na realizację zadań z zakresu sportu w przyszłym roku. 
Wzór w/w propozycji określa załącznik nr 1 w/w uchwały (Uchwała nr XXVIII-
489/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu w mieście Lęborku) i jest dostępny jest pod adresem: 
http://www.lebork.pl/dla-stowarzyszen/prawo/ 

 
4. Spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014 - 2020  

http://www.lebork.pl/dla-stowarzyszen/prawo/


W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania 

„Dorzecze Łeby” na lata 2014 – 2020, na obszarze wszystkich Gmin, które obejmuje 

strategia odbędą się w najbliższych tygodniach pierwsze spotkania konsultacyjne dla 

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich 

zainteresowanych rozwojem naszego obszaru. Spotkanie w Gminie Miasto Lębork 

zaplanowano na 6 października br. w godz. 16.30-18.00 w Urzędzie Miejskim przy 

ul. Armii Krajowej 14. 

 

5. LUXTORPEDA wraca do Lęborka 

W sobotę 7 listopada br. w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w 

Lęborku odbędzie się koncert zespołu LUXTORPEDA. Grupa rockowa zawita do 

Lęborka w ramach jesiennej trasy koncertowej. Na trasie obejmującej 20 koncertów 

znalazło się także miejsce dla Lęborka, co niewątpliwie jest wyróżnieniem dla 

lęborskich fanów mocniejszych brzmień. 

Bilety w cenie 39 zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz w Centrum  
Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. Rezerwacje biletów dla osób 
spoza Lęborka pod numerem telefonu 59 842 01 34. Liczba biletów ograniczona.   
Jako support przed koncertem LUXTORPEDY wystąpi grupa Cuba de Zoo.  Koncert 
rozpocznie się o godzinie 20:00. Wejście na salę od godziny 18:00. 
Organizatorzy koncertu: LCK „Fregata”, Miasto Lębork i Diecezjalne Sanktuarium 
Św. Jakuba Apostoła – Lęborscy Franciszkanie.  
O zespole 
Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha 
gitarzysty i wokalisty znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, 
Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta 
Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, związanych wcześniej z Armią oraz z formacją 
2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka, znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 
2011 roku w trakcie nagrywania albumu skład uzupełnił wokalista Przemysław 
Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec.  
 
6. Warsztaty pięknego pisania 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do udziału w cyklu warsztatów 
pięknego pisania. W programie m.in. kaligrafia i zdobienie inicjałów. 
Do 1 października biblioteka prowadzi zapisy na warsztaty, adresowane nie tylko do 
miłośników kaligrafii, ale także do osób, które chcą, aby ich pismo odręczne stało się 
staranniejsze i bardziej eleganckie. Zajęcia adresowane są do dzieci i dorosłych.  
Zajęcia będą odbywały się w soboty i będą trwały ok. 2 h. Pierwsze spotkanie 3 
października o godz. 9.30.  
Zapisy w sekretariacie biblioteki, także telefonicznie 59 8622307 lub drogą mailową 
mbp@biblioteka.lebork.pl  do 1 października 2015 r. Koszt 6 spotkań - 24 zł.   
Harmonogram spotkań: 3 października, 17 października,7 listopada, 21 listopada, 5 
grudnia, 12 grudnia. Zawsze od godz. 9.30 w laboratorium (2 piętro). 
 

7. W 974 dni dookoła świata. Spotkanie z cyklu Ciekawi świata 
Biblioteka Miejska zaprasza do Klubu na spotkanie z cyklu Ciekawi świata z 
lęborczaninem Władysławem Labudą w dniu 24 września 2015 r. o godz. 18.00. 
Wstęp wolny. 

mailto:mbp@biblioteka.lebork.pl


Gość spotkania w trakcie swojej długiej, prawie 3-letniej podróży okrążył świat. 
Przemierzył pięć kontynentów, odwiedził Anglię, Kanadę, Meksyk, Belize, 
Gwatemalę, Honduras, Nikaraguę, Kostarykę, Panamę, Kolumbię, Ekwador, Peru, 
Boliwię, Chile, Australię i Malezję. Nie wydał przy tym ani złotówki na noclegi 
udowadniając, że brak pieniędzy nie jest przeszkodą w podróżowaniu. 
Władysław Labuda wyruszył z Polski we wrześniu 2012 r.  Podczas wędrówki 
dokumentował spotkania z  interesującymi napotkanymi osobami. W ten sposób 
powstał film "Nomadzi" złożony z kilkudziesięciu wywiadów. Obraz ten otrzymał 
główną nagrodę w II edycji Nagrody im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, a jego 
premiera odbyła się na najbardziej prestiżowym  ogólnopolskim festiwalu 
podróżniczym Kolosy. Niebawem ukaże się również książka, osobisty pamiętnik z 
poszukiwania wolności i alternatywnych dróg życiowych. 
 
 

 
 


