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1. Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” - Kapituła czeka na wnioski. Nowe 
zasady przyznawania Wyróżnienia 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została nowa uchwała w sprawie  
ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” i powołania 
Kapituły Wyróżnienia. 
 

Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka 
„LĘBORSKI LEW” 

jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję 
Miasta Lęborka zawiadamia, że w dniach od 1 czerwca do 19 czerwca 2015r. 
można składać wnioski o nominowanie do otrzymania Wyróżnienia: 

a) osoby fizycznej 
b) osoby prawnej 
c) organizacji i instytucji 
d) grupy osób 

które położyły szczególne zasługi dla rozwoju i promocji Miasta Lęborka w zakresie 
działalności społecznej, politycznej, gospodarczej, charytatywnej, naukowej, 
artystycznej, kulturalnej lub sportowej. 
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w 
kancelarii ogólnej (biuro podawcze) lub ze strony internetowej www.lebork.pl i wraz z 
uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami złożyć w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015r. do godz.15.00. 
(w zał. regulamin konkursu; wniosek konkursowy w pdf) 

 
2. Konsultacje społeczne dot. „Strategii Rozwoju Miasta” 
Burmistrz Miasta Lęborka serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące 
projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Lębork 2020” w dniu 2 czerwca 
br., o godzinie 15.30, w Urzędzie Miejskim w Lęborku, sala 101 (Sala Rajców). 
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia 
opinii na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron 
Lęborka, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. Państwa opinia jest 
niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii 
celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. 
Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawicieli Pomorskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. ze Słupska. 
 
3. Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży 
Urząd Miasta w Lęborku zaprasza dzieci i młodzież lęborskich szkół podstawowych 
oraz gimnazjów, do udziału w konkursie plastycznym "Szanuj energię, chroń 
środowisko" oraz konkursie fotograficznym "Ekologia w obiektywie". Konkursy 



organizowane są w ramach działań promocyjnych zadania „Termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku" realizowanego w ramach konkursu 
"TermoPomorze". Organizacja konkursu oraz nagrody dofinansowywane są ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku.  
Głównymi celami konkursów są: rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami 
związanymi ze środowiskiem i   sposobami jego ochrony, poszerzanie wiedzy o 
zasobach przyrody i odnawialnych źródłach energii;  kształtowanie postawy 
proekologicznej; zainspirowanie młodzieży do samodzielnej i twórczej pracy;  
propagowanie ekologicznego stylu życia z uwzględnieniem świadomej gospodarki 
odpadami oraz oszczędności wody i energii; uczenie dbałości o otoczenie, w którym 
żyjemy na co dzień. 
 
4. Piotr Bałtroczyk wystąpi „Fregacie” 
W sobotę, 20 czerwca 2015 roku, na scenie Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” 
wystąpi Piotr Bałtroczyk, znany satyryk, konferansjer, dziennikarz i kabareciarz.  
Początek występu o godzinie 17.00.  
Bilety w cenie 40 zł dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 (59 8622-530) 
oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. 
 
5. Biblioteka ciągle w grze 
W pierwszych dniach czerwca w bibliotece miejskiej odbędzie się kilka imprez, dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 
1 czerwca o godz.16.00 Biblioteka zaprasza do Klubu na festiwal gier 
planszowych 
Zapraszamy całe rodziny na festiwal gier planszowych.  
Spotkanie rozpocznie się przedstawieniem "Calineczka" przygotowanym w konwencji 
czarnego teatru, później rozpoczną się rozgrywki w gry planszowe dla młodszych i 
starszych. 
Całość zakończy turniej Jengi. Dla uczestników przewidziano liczne upominki. 
Nagrodą główną dla zwycięzcy turnieju będzie gra planszowa oraz VOUCHER na 
wypożyczanie gier planszowych do końca roku.  
Akcja ma na celu zaprezentowanie bogatych zbiorów Ludoteki. Gry planszowe to 
rozrywka, która ćwiczy szare komórki, wymaga interakcji międzyludzkiej, a przede 
wszystkim jest miłym spędzeniem czasu.  
 
2 czerwca, godz. 9.00 - pasowanie na czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Lęborku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Już po raz czternasty Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” organizuje w 
pierwszym tygodniu czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tygodnie 
Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie 
od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku w 
obchodach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego pod 
hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach“, weźmie udział ponad 3270 miast i 
miejscowości w całej Polsce. 
 
Biblioteka Miejska w Lęborku również przyłączyła się do akcji. Dnia 2 czerwca 
odbędzie się pasowanie przedszkolaków na czytelników biblioteki. Podczas 



spotkania zostanie zaprezentowane przedstawienie, utrzymane w konwencji 
czarnego teatru, pt. „Calineczka”, które wykona grupa teatralna Twix, działająca przy 
bibliotece. Głównym punktem programu będzie wizyta gości specjalnych, 
reprezentantów różnych zawodów, w tym strażaka, policjanta, leśniczego i bajarza, 
którzy przedstawią dzieciom wybrane fragmenty utworów i opowiedzą o swoim 
zawodzie.  
 
2 czerwca, od godz. 16.00 Broszki z filcu – warsztaty robótek ręcznych w 
bibliotece 
Tym razem na zajęciach będzie projektowanie i wykonywanie broszek z filcu. 
Uczestnicy otrzymają do dyspozycji arkusze filcowe i od inwencji będzie zależało, jak 
piękne rzeczy uda się wyczarować. Warsztaty poprowadzi Ewelina Siewiera. 
Na zajęcia należy zabrać ze sobą igły z dużym uszkiem, nożyczki i ewentualnie 
zamek błyskawiczny. Koszt udziału w warsztatach - 5 zł. Zapisy telefoniczne i 
mailowe - do 1 czerwca tel. 59 8622 307. 


