
 
 

Informacje z Ratusza z dnia 6.05.2016 
1. Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji 
2. Noc Muzeów w Lęborku - 21 maja 
3. Kolorowanie na stres  
4. Jubileusz Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” 
5. Grecja i Peloponez okiem wolontariuszki 
6. Odjazdowy bibliotekarz  
7. Przegląd teatrzyków dziecięcych 
 

 

1. Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji 
Burmistrz Miasta zaprasza na Konsultacje społeczne dot. przygotowania Programu 
Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2023. Przedmiotem konsultacji społecznych jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Lęborku. Celem 
konsultacji jest włączenie się mieszkańców Lęborka, przedsiębiorców i podmiotów 
gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji 
do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla miasta Lęborka, 
skoncentrowanego w północnej części miasta. 
 

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 
 

1. Od 7.05.2016 roku do 6.06.2016 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do zgłaszania propozycji, uwag i opinii w formie pisemnej na 
ogólnodostępnym formularzu konsultacji społecznych, który będzie dostępny: 

a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.lebork.pl w zakładce  
rewitalizacja; 

b) w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Gospodarki 
Miejskiej (pok. C101) Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14; 

c) a także w siedzibach: MOPS przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz MZGK przy ul. A. 
Krajowej 14. 

 

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, 
ul. Armii Krajowej 14, 84 -300 Lębork, bądź drogą elektroniczną na adres: 
rewitalizacja@um.lebork.pl 

 

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 6.06.2016 roku nie będą rozpatrywane. 
 

2. W dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 16.00 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza 
do udziału w spotkaniu: 

a) przedsiębiorców i przedstawicieli podmiotów prowadzących lub 
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z obszarem 
Lębork - Północ; 

b) przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i innych 
podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność 
społeczną związaną z obszarem Lębork - Północ; 

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Lęborku,  sala 101  - Sala Rajców. 
Celem spotkania będzie budowa partnerstwa i sieci powiązań w procesie rewitalizacji 
zdegradowanego fragmentu miasta Lęborka. Formularz wstępnej deklaracji 
przystąpienia do partnerstwa w programie będzie dostępny: 
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a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym .www.lebork.pl w zakładce  
rewitalizacja; 

b) podczas spotkania z zainteresowanymi podmiotami. 
 

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, 
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork bądź drogą elektroniczną na adres: 
rewitalizacja@um.lebork.pl 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci 
uczestnictwa poprzez podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-
mail do kontaktu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 10.05.2016 r. poprzez 
przekazanie wiadomości e-mail na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl   
 

3. W dniu 19 maja 2016 roku o godz. 16.30 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza na 
debatę wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, właścicieli i 
zarządców nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru wskazanego do 
rewitalizacji.  
Celem debaty jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zestawienie 
ich z możliwością realizacji przedsięwzięć w ramach procesu rewitalizacji miasta 
Lęborka.  
Miejsce debaty: Świetlica szkolna Zespołu Szkół Nr 3 przy Placu Kopernika nr 5 w 
Lęborku. 
 
2. Noc Muzeów w Lęborku - 21 maja 
W ramach Europejskiej Nocy Muzeów oraz Międzynarodowego Dnia Muzealnika 
Muzeum w Lęborku zaprasza dnia 21 maja 2016 r. w godz. 20.00 - 24.00 na 
obchody NOCY 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 odwiedzą nas rzymskie legiony (współpraca z 
grupą rekonstrukcyjną). 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 toaletowe, szkolne, szkło antyczne, 
ceramikę, naczynia klepkowe etc.) z epoki. 
Dla dzieci, jak co roku, Muzeum przygotowało konkurs z nagrodami. 
 
3. Kolorowanie na stres  
Moda na kolorowanie opanowała świat. To nowy sposób na relaks, odstresowanie, 
wyluzowanie, relaks. Biblioteka Miejska zaprasza na antystresowe, kreatywne 
kolorowanie. Zajęcia odbędą się 10 maja o godz. 16.00. Wstęp wolny. 
Biblioteka prosi tylko, aby osoby, które mają własne kredki, kolorowe cienkopisy itp 
zabrały je ze sobą. Przygotowana będzie szeroka gama wzorów do kolorowania. 
 
4. Jubileusz Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” 
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10 lat temu powstała Orkiestra Dęta, która cieszy się popularnością i uznaniem, i 
często gości na lęborskich imprezach. Uroczysty koncert jubileuszowy Orkiestry 
odbędzie się 13 maja br. w Szkole Muzycznej o godz. 17.00. Wstęp wolny. 
 

5. Grecja i Peloponez okiem wolontariuszki 
12 maja o godz. 18.00 Biblioteka zaprasza do klubu na spotkanie z Anną 
Matusewicz, która opowie m.in. o codziennym życiu Greków z dala od ateńskiej 
metropolii. Pani Anna spędziła pół roku w małym miasteczku na północy Peloponezu 
pracując jako wolontariuszka w lokalnej organizacji pozarządowej. 
Anna Matusewicz to Wilnianka z pochodzenia, gdynianka z wyboru, fotografka z 
zamiłowania. Uwielbia podróże, ale nad egzotyczne kierunki przedkłada zwyczajność 
wschodnioeuropejskiej rzeczywistości. Zbiera smaki, kadry, historie. O wolontariacie 
wie wszystko. Prowadzi blog o podróżowaniu, fotografii, wolontariacie, 
aktywnościach społecznych i ukochanym Trójmieście. Zapraszamy do odwiedzenia: 
www.jakmalowany.pl  
 
6. Odjazdowy bibliotekarz  
Biblioteka Miejska zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji Odjazdowy bibliotekarz, 
w dniu 21 maja.  Zapisy trwają do 16 maja w sekretariacie biblioteki. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Tel. 59 86 22 307, e-mail: 
ko@biblioteka.lebork.pl, osoba do kontaktu: Aleksandra Werenczuk-Hinc. 
Start: Bank PKO PB ul. Staromiejska 
Meta: Jezioro Osowskie 
Trasa: Lębork - bank PKO BP - ul. Zwycięstwa (ścieżka rowerowa) - ul. 
Krzywoustego (ścieżka rowerowa) - ul. Kaszubska (ścieżka rowerowa) - szosa/droga 
asfaltowa nad Jezioro Osowskie 
Trasa będzie przebiegać żółtą trasą rowerową do Jeziora Osowskiego, oznakowaną 
przez Stowarzyszenie Rowerowe "Lew Lębork" przy sfinansowaniu jej przez 
Starostwo Powiatowe  w Lęborku. 
Harmonogram: 
9.30  - zbiórka uczestników rajdu na ul. Staromiejskiej przy banku PKO BP 
10.00 -  start i przejazd w/w ulicami 
10.30 - 10.40 - postój przy wjeździe na drogę do Jeziora Osowskiego 
11.00 - ognisko nad Jeziorem Osowskim i oprowadzenie przez nadleśniczego po 
szkółce leśnej 
13.00 - powrót 
Akcja ma charakter rekreacyjny, promujący główne atrakcje naszego regionu. 
Przy organizacji trasy i rajdu wspiera nas Lew Lębork: Lęborskie Stowarzyszenie 
Rowerowe. 
Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. 
 
7. Przegląd teatrzyków dziecięcych 
Biblioteka zaprasza w dniu 10 czerwca o godz. 10.00 do udziału w Przeglądzie 
teatrzyków dziecięcych, który odbędzie się w LCK „Fregata”. Trwają zapisy. 
Regulamin znajduje się na stronie internetowej Biblioteki. 
Organizatorzy zapraszają do udziału amatorskie zespoły teatralne w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I - III). Możliwa jest prezentacja jednego 
przedstawienia przez jedną grupę teatralną, a czas trwania przedstawienie nie może 
przekroczyć 20 minut. Repertuar dowolny, dopuszczalny również w obcym języku. 
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Prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia do 3 czerwca br. do sekretariatu biblioteki 
lub na e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl 
Biblioteka prosi o wytypowanie z placówki zgłaszającej także grupy kibiców i 
pozostanie na przeglądzie do jego zakończenia, gdyż założeniem imprezy jest nie 
tylko zaprezentowanie własnych dokonań, ale wymiana doświadczeń i dobra zabawa 
w gronie miłośników teatru.  
 


