
Informacje z Ratusza z dnia 24.08.2018 
 

1. Pożegnanie Lata i pchli targ 
2. Video mapping w Lęborku 
3. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 
4. Teatr Tańca i „Oswajanie” 
5. Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 

 
1. Pożegnanie Lata i pchli targ 
 
W najbliższą niedzielę 26 sierpnia na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie się 
plenerowa impreza pn. "Pożegnanie Lata". 
Program „Pożegnanie Lata 2018” 
1000 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych   
1600 – Teatrzyk uliczny dla dzieci przy ul. Staromiejskiej /Reja 
1730 – Kwartet Smyczkowy Avista 
1830 – Finał akcji „Powiat Lęborski – z nami zdrowo i sportowo”  
1845 – Kabaret „CZESUAF”  
2030 – ANDRZEJ PIASECZNY  
 
Na czas trwania imprezy Plac Pokoju, ulica Waryńskiego oraz część ul. Armii 
Krajowej zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. Objazd do placu 
Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, Długosza i 
Waryńskiego. Prosimy o nieparkowanie samochodów na parkingu przy pl. Pokoju od 
dnia 25 sierpnia 2018r od godz. 19.00. 

Również 26 sierpnia, w ramach festynu z okazji zakończenia lata, odbędzie się 

kolejna edycja lęborskiego pchlego targu na ulicy Staromiejskiej. Początek godz. 
9.00. 
Chęć wzięcia udziału w pchlim targu (nieodpłatnie) należy zgłosić w punkcie 
informacji turystycznej mieszczącym się przy ul. Dworcowej 8a w Lęborku, w 
budynku dworca PKP (pon. - pt., w godz. 9.00 – 17.00), telefonicznie pod nr 601 825 
206 lub drogą mailową lotzl [AT] wp [DOT] pl podając: 
- imię i nazwisko, 
- tel. kontaktowy, 
- rodzaj wystawianego asortymentu, 
- metraż potrzebny na rozstawienie stoiska. 
Impreza stanowi dobrą okazję do sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych, już 
niepotrzebnych, lecz zachowanych w należytym stanie. 
Organizatorami są Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, LOT Ziemia Lęborska - 
Łeba oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. 

2. Video mapping w Lęborku 
 

Przedstawienie wizualne, składające się ze specjalnie zaprojektowanych wizualizacji 

i trójwymiarowych animacji, odbędzie się w sobotę 25 sierpnia na dziedzińcu 

Ratusza w Lęborku. 
Wyjątkowe widowisko łączące ze sobą muzykę, światło i dźwięk jest częścią akcji 
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„Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię”, realizowanej 
przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. 

Video mapping rozpocznie się o godzinie 22:00 i wyświetlony zostanie na tylnej 

fasadzie Ratusza od strony dziedzińca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Powiat lęborski posiada najniższy w województwie pomorskim poziom zgłaszalności 
na badania cytologiczne, wynoszący zaledwie 10,24%. Mamy nadzieję, że wyjątkowa 
oprawa wizualna i niestandardowe podejście do tematu zachęci mieszkańców do 
przyjrzenia się bliżej zagadnieniu profilaktyki nowotworowej. – podkreślił Marek 
Białonoga, koordynator projektu. 
 
Akcja jest częścią projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie 
aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie świadomości odnośnie wysokiej skuteczności i 
potrzeby wykonywania badań cytologicznych. Rak szyjki macicy jest obecnie 
szóstym pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet w Polsce, a 
ponieważ choroba wykrywana jest zbyt późno, umieralność z jego powodu jest w 
naszym kraju o 50% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. Dlatego 
niezbędna jest edukacja w tym zakresie, szczególnie wśród kobiet w wieku 25-59 lat, 
które są aktywne zawodowo oraz kobiet, które nigdy nie wykonały badań 
cytologicznych. 
Aby skorzystać z darmowych badań, wystarczy zapisać się poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.cytologia-pomorze.pl lub zadzwonić pod numer 58 727 
01 30. 
 
3. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 
Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz ósmy odbędą się w 
lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Festiwalu Filmowego w Gdyni, 
najważniejszej polskiej imprezy filmowej. W programie darmowe projekcje, konkursy i 
zajęcia edukacyjne po i przed seansami. Wszystko to w lęborskiej „Fregacie” od 18 
do 21 września 2018 roku. 
Przegląd jest wspaniałą okazją dla najmłodszych widzów do kontaktu z 
wartościowymi animacjami. Seanse polskich bajek będą odbywały się 18, 19, 20 i 21 
września. Początek o 9 i 10:45. Zapraszamy wszystkich młodych lęborczan, a przede 
wszystkim nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli ze swoimi uczniami. Wstęp 
na wszystkie seanse jest bezpłatny. 
 
Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 
O wstępie grup na seanse decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530. 
 

4. Teatr Tańca i „Oswajanie” 
 
Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut” wraz z Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” zaprasza 
na premierę nowego spektaklu pt. „Oswajanie”!  
 
Termin: 23 września 2018 r. godz. 16.00, miejsce: Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata”. Bilety: cena 10 zł do nabycia w kasie kina. 
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Będzie to już szósta premiera Teatru Tańca. Spektakl „Oswajanie” prowadzi widza 
drogą, jaką pokonuje człowiek w momencie doświadczenia bolesnej sytuacji. Próbuje 
przedstawić etapy odnajdywania się w nowej rzeczywistości.  
Szok, początkowe wyparcie, a wreszcie uświadomienie problemu. Poczucie pustki i 
wewnętrzna walka z własną słabością, aż w końcu nauka życia na nowo, 
opracowanie nowych norm funkcjonowania, gdyż dotychczasowe już nie działają… 

 
Tego samego dnia zostanie wystawiony również gościnny spektakl pt. „Ewolucja”, 
będący dziełem jednej z tancerek TTJ5M - Julii Świątek. Jest to spektakl dyplomowy, 
mający już swoją premierę w czerwcu tego roku na deskach Akademii Muzycznej w 
Łodzi.  
 
5. Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
Uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędzie się 1 
września o godz. 10.00 przy płycie Pocztowców Gdańskich na ul. Staromiejskiej. 
W programie: 
10.00 - uroczystość przy płycie Pocztowców Gdańskich 
- hymn państwowy 
- wystąpienie Burmistrza Lęborka 
- apel pamięci 
- złożenie kwiatów 
 
2 września 11.00  
– Msza św. w kościele św. Maksymiliana Kolbego (ul. Kaszubska) w intencji ofiar II 
wojny światowej o pokój na świecie 
- upamiętnienie zamordowanych więźniów filii obozu Stutthof – złożenie kwiatów na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Kaszubskiej 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 
 


