
 
Informacje z Ratusza z dnia 20.05.2016 

 

1. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2016 
2.  Sobota 21 maja - Noc Muzeów w Lęborku 
3. Dzień Dziecka w Lęborku 
4. „Braciszek i siostrzyczka”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 

 
1. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2016 
Od środy 18 maja 2016 r. trwa głosowanie na projekty, które znalazły się w Bazie 
projektów dopuszczonych do głosowania na 2016 rok w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2016 rok. Każdy może oddać głos na dwa spośród 18 projektów. 
Lista projektów do głosowania znajduje się na stronie 
www.budzetobywatelski.lebork.pl   

 
ABY ODDAĆ GŁOS NALEŻY PRZYJŚĆ OSOBIŚCIE: 
- do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31 (Pływalnia 
Miejska „Rafa” - lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych): 

1. w dniach 18 – 20.05.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00; 
2. w dniu 21.05.2016 r. (sobota) w godz. 12.00 – 18.00. 

- do Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (dawna RESURSA): 

3. w dniu 22.05.2016 r. (niedziela)  w godz. 12.00 – 18.00; 

4. w dniach 23 – 25.05.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00. 

W głosowaniu mogą brać udział pełnoletni mieszańcy Lęborka, posiadający 
czynne prawo wyborcze, zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie 
Lęborka lub wpisani do stałego rejestru wyborców na dzień 16.05.2016r. 

 

2.  Sobota 21 maja - Noc Muzeów w Lęborku 
W ramach Europejskiej Nocy Muzeów oraz Międzynarodowego Dnia Muzealnika 
Muzeum w Lęborku zaprasza w sobotę 21 maja 2016 r. w godz. 20.00 - 24.00 na 
NOC MUZEÓW pod hasłem RZYMIANIE kontra BARBARZYŃCY. 

Na tę jedyną, niepowtarzalną noc w roku Muzeum przygotowało wiele atrakcji. 
Jest to impreza o charakterze plenerowym, wyprowadzona z Muzeum na zewnątrz - 
na dziedziniec i w okolice baszt obronnych Nr 24, 27 i 32.  
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Lębork odwiedzą rzymskie legiony (współpraca z 
grupą rekonstrukcyjną Legio XXI Rapax). Pokazane będzie życie obozowe i wygląd 
legionistów, m.in. oddział wyposażonych i uzbrojonych legionistów rzymskich, w tym 
kadra oficerska (centurio, optio, cornicen, signifer, imaginifer), przedstawione będzie 
codzienne życie żołnierzy w pierwszych latach istnienia Cesarstwa Rzymskiego 
poprzez prezentację musztry, prac obozowych, trening wojskowy itp. 
Zrekonstruowany zostanie obóz militarny wraz z wyposażeniem i narzędziami do 
prac obozowych z drugiej połowy I wieku n.e., odtworzone będą pojedynki 
gladiatorów, zaprezentowane przedmioty codziennego użytku (kalendarze, przybory 

http://www.budzetobywatelski.lebork.pl/


toaletowe, szkolne, szkło antyczne, ceramikę, naczynia klepkowe etc.) z epoki. 
Dla dzieci, jak co roku, Muzeum przygotowało konkurs z nagrodami. 

3. Dzień Dziecka w Lęborku 
Jak co roku w dniu 1 czerwca Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci na 
wspólną zabawę z czarownicami i czarodziejami na Placu Pokoju. Rozpoczęcie – 
godz. 13.00. 

 

W programie: 
1300- Zabawa z czarownicami i czarodziejami  
1420- Lęborskie Studio Tańca BRAVO 
1500- Konkursy sprawnościowe dla dzieci przygotowane przez Państwową Straż Pożarną w 
Lęborku 
1510- Występy grupy tanecznej ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej w Lęborku 
1530- FRUKTAKI w najnowszym show - „OWOCOWO i SPORTOWO” 
1610- Występ zespołu SZYK  z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku  
1620- Grupa akrobatyczna „UNDERGRAVITY” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku  
1630- Występy solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku  
1650-  Występy zespołów tanecznych LUZ i LUZIK z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Lęborku  
1710- Zespół  Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”  
1730- Występy wokalne z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku 
1745- FRUKTAKI „OWOCOWO i SPORTOWO”  cd. 
1830- „Wyprawa po piracki skarb”  przedstawienie interaktywne  – Agencja Turystyczno-
Artystyczna  „Przygoda” w Lęborku 
 
Ponadto: nieodpłatnie atrakcje znajdujące się w pobliżu sceny tzw. zamki dmuchane, 
zjeżdżalnia, suchy basen z piłeczkami, eurobangy, pokazy wozów strażackich, konkursy 
sprawnościowe dla dzieci organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Lęborku. 
 

4. „Braciszek i siostrzyczka”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na piąte przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 12 czerwca o godz. 15.00 Teatr Gdynia Główna 
zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod 
tytułem „Braciszek i siostrzyczka”, na podstawie baśni braci Grimm (w zał. fot.). 
Bilety w cenie 5 złotych (dzieci) i 8 zł (dorośli) dostępne są w kasie Kina przy ul. 
Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
 
Reżyseria: Luba Zarembińska 
obsada: Małgorzata Polakowska, Karolina Gaffke 
Czas trwania: 45 min 
Spektakl dla widzów od lat 3. 
 


