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1.XXXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego 
 

Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła kolejną edycję - XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Mieczysława Stryjewskiego. 
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 2018. 
Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i 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 23 listopada 
2018 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. 
 

2. Weryfikacja projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego zakończona 
 
Zakończył się etap weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 
2019 rok. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Lęborku wpłynęły 42 
wnioski. 2 projekty nie spełniły wymogów formalnych, w związku z tym zostały 
pozostawione bez dalszego rozpatrzenia. W trakcie weryfikacji merytorycznej 2 
projekty nie uzyskały pozytywnej opinii, a w wyniku indywidualnych spotkań z 
wnioskodawcami 4 projekty zostały połączone. Ostatecznie dopuszczono do 
głosowania 36 projektów w następujących kategoriach: 

 projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł) – 14 projektów 



 mały projekt – zadanie inwestycyjne (do 40.000 zł) – 9 projektów 
 duży projekt – zadanie inwestycyjne (do 200.000 zł) – 13 projektów 

 
Wszystkie projekty znajdują się na stronie www.obywatelskilebork.pl  w zakładce 
„Prezentacja projektów”. 
 
Harmonogramem konsultacji Budżetu Obywatelskiego: 

 do 20 sierpnia 2018 r. – składanie odwołań od decyzji Zespołu 
Weryfikacyjnego do Komisji Odwoławczej 

 do 5 września 2018 r. – rozpatrywanie złożonych odwołań przez KO 
 do 10 września 2018 r. – losowanie kolejności projektów na listach 
 do 15 września 2018 r. – publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie 
 od 1-14 października 2018 r. – głosowanie mieszkańców na projekty 
 do 20 października 2018 r. ogłoszenie listy projektów do realizacji 

 

3. Foodtrucki ponownie w Lęborku już w ten weekend 
 

Już w ten weekend, 30.06-01.07.2018 na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie się II 
Zlot FoodTrucków w Lęborku. Przyjadą najlepsze mobilne restauracje z całej Polski, 
które zaserwują różnorodne dania z róznych zakątków świata. Podczas zlotu 
wybrany zostanie najlepszy FoodTruck, będą też konkursy kulinarne z nagrodami.  
 

4. Zespół „Ziemia Lęborska” promował Lębork na Zjeździe Hanzy 
 
Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska" reprezentował miasto Lębork podczas 38. 
Międzynarodowego Zjazdu Hanzy 2018 (21-24 czerwca) Tegoroczna edycja Hanzy 
odbywa w obchodzącym w tym roku 800-lecie Rostocku w Niemczech. Lęborski 
zespół koncertował na scenach w różnych rejonach portowego miasta oraz na 
ulicach, wzbudzając wielkie zainteresowanie i promując przy tym nasze miasto, 
region i kraj. W ramach Hanzy koncertowało będzie ok. 60 zespołów muzycznych a 
centrum miasta zamieniło się w te dni w wielki międzynarodowy Jarmark.  
Nowa Hanza – związek miast partnerskich Europy Północnej do którego należy 
Lębork, założony został w 1980 w holenderskim Zwolle. Celem tego związku jest 
rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. 
 

Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 

http://www.obywatelskilebork.pl/

