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1. Sesja absolutoryjna - 20 maja 
2. Konkurs Literacki Stryjewskiego – 28. edycja 
3. Biblioteka od lipca w remoncie 
4. XI Muzykalia Lęborskie 2013 
5. Najpiękniejsze Listy dla Ziemi nagrodzone 
6. Gospel w LCK „Fregata” 
  

1. Sesja absolutoryjna - 20 maja 
XXVII  Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 20 czerwca  2013r. o 
godzinie 14.00 w Sali Rajców Nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku. W programie 
sesji m.in. projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2012 
rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania 
budżetu miasta za 2012 rok.  
 
2. Ogólnopolski Konkurs Literacki Stryjewskiego – 28. edycja 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i 
nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i 
prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy 
na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna - 
utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na 
kopercie oznaczyć literą „L” 
Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 
84-300 Lębork, upływa 30 września 2013 r. 
Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji trzy nagrody w kategorii prozy.  
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne: 
- Burmistrza Lęborka – nagroda publiczności 
- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie 
Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia 
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku 
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja 
- Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku 
kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza 
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 listopada 
2013 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. 
 
3. Biblioteka od lipca w remoncie 
Informujemy, że w LIPCU i SIERPNIU biblioteka główna - przy ul. Armii Krajowej 16 - 
będzie nieczynna ze względu na termomodernizację budynku. W związku z tym 
pracownicy zachęcają do wypożyczania większej ilości książek i zbiorów 
specjalnych. 
W tym okresie biblioteka zaprasza czytelników do filii, która znajduje się przy ul. 
Kościuszki 14 (przy Szkole Podstawowej nr 5). 
Można także zwracać książki do trezora znajdującego się na werandzie przy wejściu 
do biblioteki. Za utrudnienia Biblioteka serdecznie przeprasza. 
 
4. XI Muzykalia Lęborskie 2013 



Tegoroczne „Muzykalia Lęborskie" odbędą się w sobotę 15 czerwca w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Lęborku. Koncert rozpocznie się o godzinie 14:00. Wstęp wolny.  
Program imprezy przewiduje koncert lokalnych grup i solistów . 
"Muzykalia" wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych Lęborka. Biorą w nich 
udział zespoły muzyczne, głównie rockowe z miasta i powiatu lęborskiego. 
„Muzykalia Lęborskie" to „pospolite ruszenie" muzyków i pasjonatów muzyki. Ich 
duchowym patronem jest zmarły w roku 2003 Jurek Pomorski, lęborski muzyk 
grający na pianinie i keyboardzie. W założeniach "Muzykalia" mają być 
różnogatunkową prezentacją lokalnych muzyków. Pierwsza edycja "Muzykaliów" pod 
hasłem "Jurek in memoriam Tryptyk Pomorski" odbyła się w maju 2003 roku. 

 
5. Najpiękniejsze Listy dla Ziemi nagrodzone 
Rozstrzygnięty został Gminny Konkurs „Jak umiemy - piszemy Listy dla Ziemi" dla 
dzieci i młodzieży z lęborskich przedszkoli i szkół. Napłynęło 91 prac plastycznych i 
pisanych z lęborskich przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.   
 
Zgłosiły się wszystkie przedszkola lęborskie: Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, 9, 10. Wśród 
uczestników były Szkoły Podstawowe nr 4, 5 i 8 oraz Społeczna Językowa Szkoła 
Podstawowa Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego. W konkursie wzięło też udział 
Gimnazjum nr 3. 
  

Konkurs odbył się na bazie zgromadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji 
ekologicznej zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA.  
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz wyzwolenie konkretnych działań proekologicznych. 
Uczestnicy konkursu w pisanych przez siebie listach mieli przekonać dorosłych do 
proekologicznych działań. Tematyka listów dotyczyła w szczególności gospodarki 
odpadami i recyclingu. Listy miały być impulsem do odpowiedzenia sobie na pytania: 
Czy przekonamy nasze społeczeństwo do liczniejszego udziału w segregacji 
odpadów? Czy przestaniemy je palić w piecach domowych? Czy znikną dzikie 
wysypiska z naszych pól, lasów i rzek? 
 
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lęborka wzięła pod uwagę 
pomysłowość oraz znajomość tematu segregacji odpadów, jaka ma być 
wprowadzona w Lęborku od 1 lipca 2013 r. 
Jury nagrodziło 9 prac (kat. sześciolatków, uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkół 
podstawowych) i przyznało 8 wyróżnień (kat. sześciolatków oraz kat. uczniów klas I-
III gimnazjów).  
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - podczas XXX Lęborskich Dni 
Techniki w dniu 7 czerwca 2013 r. 
  
Planowana jest pokonkursowa wystawa nagrodzonych listów laureatów. 
Organizator konkursu: Gmina Miasto Lębork, współorganizatorzy: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku, Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku oraz Nadleśnictwo 
Lębork.  

6. Gospel w LCK „Fregata” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert Chóru Gospel pod 
kierownictwem Tadeusza Formeli. Występ grupy działającej przy Młodzieżowym 
Domu Kultury odbędzie się w czwartek, 20 czerwca 2013 roku, o godzinie 19 w Sali 
LCK przy ulicy Gdańskiej 12. 



Chór działa od sześciu lat. Swoim śpiewem wielokrotnie uświetniał imprezy na 
terenie powiatu lęborskiego. 15-osobowa grupa wystąpi z towarzyszeniem muzyków: 
Andrzeja Łakockiego (gitara basowa), Emila Miszka(trąbka) , Łukasza 
Lipińskiego(perkusja), Sylwestra Kustusza (gitara elektryczna) i Piotra Fugiela 
(instrumenty perkusyjne). Na instrumentach klawiszowych zagra założyciel i 
kierownik chóru – Tadeusz Formela.  
Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
 
 
 
 


