
Informacje z Ratusza z dnia 9.09.2016 
1. Spotkanie informacyjne ws. akcji „Pomóż Zosi i innym” 
2. Zaproszenie na warsztaty i pokazy tańców dawnych  
3. Weryfikacja wniosków Budżetu Obywatelskiego zakończona 
4. Warsztaty i nabór do Teatru Tańca 
5. „Bon edukacyjny 3+” dla pierwszaków  
6. Jesienne spotkania w bibliotece miejskiej 
 
 
1. Spotkanie informacyjne ws. akcji „Pomóż Zosi i innym” 
W dniu 13 września br. (wtorek) o godz. 12.00 w Sali rajców lęborskiego ratusza  
zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie informacyjne dotyczące akcji 
„Pomóż Zosi i innym”, nad którą patronat honorowy objął Burmistrz Lęborka. Na 
spotkaniu obecni będą przedstawiciele Fundacji DKMS oraz Burmistrz Lęborka.  
Akcja polegająca rejestrowaniu potencjalnych dawców szpiku  odbędzie się 25 
września (niedziela) w godz. 10.00-16.00 na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku.  
 
2. Zaproszenie na warsztaty i pokazy tańców dawnych  
Imprezą towarzyszącą Europejskim Dniom Dziedzictwa w Lęborku będą „Warsztaty i 
pokazy tańców dawnych” oraz warsztaty z średniowiecznego piśmiennictwa i 
pieczętowania lakiem organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury wraz z 
Urzędem Miejskim w Lęborku, Muzeum oraz Parafią Św. Jakuba Apostoła. 
Rozpoczęcie imprezy 9 września br. o godz. 16.00  przy Galerii Delfino (ul. 
Staromiejska). Kolorowy korowód z orkiestrą flażoletową na czele przejdzie ulicą 
Staromiejską do przeszklonej baszty nr 24 przy ul. Derdowskiego. Tam o godz. 16.20 
Zespół Muzyki Dawnej „Incantare”  zagra utwory z okresu renesansu i baroku, a po 
nich swoje umiejętności pokaże Grupa Akrobatów Undergravity oraz Zespół Tańca 
Dawnego La Danza Antica, który wciągnie publiczność do wspólnego tańca.    
Imprezę zakończą warsztaty piśmiennictwa, pisania gęsim piórem i pieczętowania 
lakiem w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. 
Zapraszamy do uczestnictwa! 
Organizatorem wydarzenia są: Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, Urząd Miejski w 
Lęborku, Muzeum w Lęborku oraz Parafia św. Jakuba Ap. w Lęborku. (w zał. plakat) 
 
3. Weryfikacja wniosków Budżetu Obywatelskiego zakończona  
Zgodnie z par. 4 ust. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 09.06.2016 r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego" Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 08.09.2016 r. Zespół 
Weryfikacyjny zakończył weryfikację merytoryczną projektów złożonych w ramach 
“Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2017 r.  
Na liście projektów do głosowania znajdzie się 14 projektów w trzech kategoriach: 4 
projekty nieinwestycyjne, 3 projekty małe inwestycyjne oraz 7 projektów dużych 
inwestycyjnych (w zał. protokół z listą projektów) 
 
4. Warsztaty i nabór do Teatru Tańca 
Warsztaty połączone z naborem do Teatru Tańca "Jeszcze Pięć Minut" odbędą się 
11 września o godz. 11.00 w Stacji Kultura przy ul. Dworcowej 8a (budynek dworca 
PKP)  
 



5. „Bon edukacyjny 3+” dla pierwszaków  

Do 30 września 2016 r. rodzice, których dzieci rozpoczynają naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Lęborka posiadający lęborską Kartę 
„Duża Rodzina 3+” mogą ubiegać się o „Bon edukacyjny 3+”  w wysokości  100 zł. 
Środki finansowe w postaci „bonu edukacyjnego 3+” powinny zostać przeznaczone 
wyłącznie na wsparcie procesu edukacyjnego dziecka. 
Wniosek o przyznanie „bonu edukacyjnego 3+” należy składać w Referacie 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku do 30 września 2016 r. (pokój C2) 
 
„Bon edukacyjny 3+”stanowi jedną z form pomocy określoną w uchwale Nr XXXVIII-
714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 roku w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny.” 
Szczegółowe zasady jego przyznania określone zostały w Zarządzeniu Nr 6/2015 
Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad 
przyznawania pomocy finansowej w formie jednorazowego „bonu edukacyjnego3+” w 
ramach Karty „Duża Rodzina 3+”, określenia jego wysokości oraz wzoru wniosku o 
jego przyznanie.  
 
6. Jesienne spotkania w bibliotece miejskiej 
Po wakacyjnej przerwie ruszają cykliczne imprezy i spotkania w bibliotece miejskiej -  
cieszące się dużym zainteresowaniem Spotkania z pasją dla seniorów oraz warsztaty 
robotyki dla dzieci ze szkół podstawowych. 

 
Spotkania  z pasją (dla seniorów) - klub biblioteki  - w  środy, godz. 11:00, wstęp 
wolny. 
Biblioteka zaprasza wszystkich seniorów pragnących spędzić czas w miłym 
towarzystwie i uczestniczyć w rozmaitych zajęciach. 
14 września: PRL w grach planszowych  
21 września: znajdź swój styl -  warsztaty ze stylistką Aleksandrą Werenczuk-Hinc 
28 września: relaksacyjne kolorowanki dla dorosłych   

 
Warsztaty robotyki (dzieci z klas 1-6) - laboratorium biblioteki (II p.), w  
poniedziałki, godz.  15:15 – 18:00 
koszt całości:  160 zł (8 zajęć) 
Na czas warsztatów konstruowania i programowania robotów dzieci otrzymują 
zestaw klocków Lego Mindstorms  EV3 oraz laptopa.  Z ich pomocą tworzą coraz 
bardziej zaawansowane konstrukcje.  Za względu na duże zainteresowanie – tego 
typu zajęcia prowadzone sa od 2015 r. – obowiązują zapisy.   
Pierwsze spotkanie - 19 września, zaś pełen harmonogram na stronie biblioteki. 
Kontakt:  tel. 59 8622307, e-mail mbp@biblioteka.lebork.pl  
 
 
 


