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1. O ochronie klimatu 
Starosta Lęborski zaprasza na informacyjne spotkanie edukacyjne dotyczące 
ochrony klimatu, które odbędzie się w dniu 5 października 2015r. o godz. 10.00 w 
sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku.  
Spotkanie adresowane jest do społeczności powiatu lęborskiego, gdzie możliwe 
będzie pozyskanie informacji na temat pozyskania środków finansowych na 
realizację projektów energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. 
Zadaniem samorządu jest promowanie działań mających na celu ochronę powietrza i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wspieranie inwestycji służących 
oszczędności energii i rozwojowi energetyki odnawialnej, jako przynoszących 
długofalowe korzyści zainteresowanym. 

 
2. Stacja Kultura imienia Stefana Fikusa  
8 października o godz. 18.00 będzie miała miejsce uroczystość nadania imienia 
Stacji Kultura, która otrzyma imię Stefana Fikusa (1920-2010)– lęborskiego i 
kaszubskiego działacza, poety i pisarza regionalisty. Stacja Kultura działa w budynku 
dworca PKP, w ramach Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”. 
 
 
3.Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta dla uzdolnionych uczniów 
Jak co roku, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII-460/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.), 
przyznane zostały nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Lęborka w trzech 
dziedzinach: Nauka, Kultura i Sztuka oraz Sport, w 4 kategoriach wiekowych: szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoła wyższa. 
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystego spotkania 

oświatowego związanego z Dniem Edukacji Narodowej 13 października o godz. 

10.00 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Lista osób, które w tym roku otrzymały nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta na 
stronie www.lebork.pl (Aktualności). 

 
4. Rajd Pocztylion 
Na V Rajd rowerowy Pocztylion 2015 organizowany w sobotę 3 października 
zaprasza LOT Ziemia Lęborska – Łeba. Start – godz. 10.00 Plac Pokoju. Planowany 
powrót ok. 15.00. Zgłoszenia: tel. 601 825 206, lotzl@wp.pl 

http://www.lebork.pl/


Rajd upamiętnia wydarzeniem z 1781 roku, kiedy to w pobliżu wsi Oskowo 
zamordowany został pocztylion Poczty Cesarskiej. Trasę rajdu stanowi pętla, mająca 
swój początek i koniec w Lęborku, prowadząca w znacznej mierze po terenach gminy 
Cewice. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Organizatorami są: Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Lęborska - Łeba”, Urząd Gminy Cewice, Nadleśnictwo Cewice, 
Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe LEW LĘBORK. 
 
5. „Chemia” – premiera ogólnopolska – idąc na film, pomagasz 
Film „Chemia”, który będzie wyświetlany w lęborskim kinie „Fregata” od 2 
października,  to nie tylko inspirowana życiem opowieść o wielkiej miłości, ale także 
szansa, żeby realnie pomóc. Idąc na film, widz wspiera leczenie kobiet w ciąży 
chorych na raka.   
To wynik współpracy z Fundacją Rak’n’Roll, która prowadzi program Boskie Matki – 
spełnione marzenie założycielki Fundacji - Magdaleny Prokopowicz, która 
postanowiła urodzić dziecko mimo diagnozy raka. Film „Chemia” powstał na kanwie 
wydarzeń z jej życia. Reżyserem filmu jest jej mąż – Bartek Prokopowicz. Magdalena 
Prokopowicz była pierwszą osobą, która nagłośniła w sferze publicznej temat raka i 
ciąży. Pozwalały jej na to własne, trudne doświadczenia - walka o możliwość 
leczenia onkologicznego i zachowania ciąży. 
„Film Chemia pokazuje, że z rakiem można żyć, a nawet dawać życie, że można 
kochać i być szczęśliwym. Żeby zmieniać schemat myślenia o chorobie 
nowotworowej powstało fundacyjne hasło: rak to nie wyrok! Premiera filmu zbiega się 
z uruchomieniem przez Fundację Programu Boskie Matki - kompleksowej opieki dla 
kobiet w ciąży chorych na raka.  
Link do strony Fundacji Rak’n’Roll: 
http://www.raknroll.pl/co-robimy/programy/boskie-matki/ 
 

6. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na warsztaty 
We wtorek 6 października o godzinie 16.00 w bibliotece miejskiej odbędą się 
warsztaty dekorowania tenisówek lub koszulek farbami akrylowymi. Technika polega 
na malowaniu materiału farbami do tkanin lub akrylowymi oraz utrwaleniu wzoru przy 
pomocy żelazka i lakieru. Koszt warsztatów 7 zł.  
Należy przynieść ze sobą tenisówki lub koszulkę bawełniana czy lnianą, bez wzorów, 
najlepiej w jasnym kolorze. Wszystkie materiały plastyczne zapewnia biblioteka. 
Zapisy do 5 października w sekretariacie biblioteki, tel. 59 8622307; e-mail: 
mbp@biblioteka.lebork.pl  
 
7. Spotkania z pasją dla seniorów 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza osoby dojrzałe do udziału w cyklu 
spotkań w klubie biblioteki przy kawie i ciastku w każdy czwartek o godz. 11.00 od 
października do grudnia 2015. O swoim życiu, pragnieniach, pasjach i sposobie na 
życie będą opowiadali zaproszeni goście. Wstęp bezpłatny. 
 

Dwa razy w miesiącu biblioteka zaprasza na spotkania on-line z gwiazdami i 
ciekawymi ludźmi w ramach akcji e-motywacja Fundacji Orange. Osoby zebrane w 
bibliotece będą miały możliwość zadania pytań gościom transmisji oraz wymienić się 
między sobą pomysłami na aktywność w sile wieku! W ubiegłych edycjach akcji 
wzięli udział m.in.:  Krystyna Janda, Emilian Kamiński, Ewa Bem, Katarzyna 
Grochola. 

http://www.raknroll.pl/co-robimy/programy/boskie-matki/
http://www.biblioteka.lebork.pl/new,1155,Warsztaty_dekorowania_tenisowek_lub_koszulek
mailto:mbp@biblioteka.lebork.pl


Na pierwszym spotkaniu - 8 października br. - porozmawiamy z Emilią Krakowską, 
polską aktorką filmową, estradową i teatralną. 
W pozostałe czwartki lęborska biblioteka przygotowała niezwykle atrakcyjne zajęcia z 
ludźmi z pasją z naszego najbliższego otoczenia. I tak, 15 października 
organizatorzy zapraszają na sesję pielęgnacyjną z Mary Kay, którą poprowadzi 
konsultantka firmy Agnieszka Sikora. Natomiast 29 października, według zasady w 
zdrowym ciele zdrowy duch, Marzena Steć poprowadzi ćwiczenia „Jak żyć w zgodzie 
z ciałem, duszą i umysłem”. 
Celem tych działań jest aktywizacja i wspieranie ludzi starszych w rozwoju osobistym 
i społecznym. Biblioteka pragnie, aby jej oferta spełniała oczekiwania osób, które 
pragną się spotykać, rozmawiać i odkrywać siebie.  
Terminy spotkań on-line z gwiazdami: 
8 października, 22 października, 5 listopada, 19 listopada, 3 grudnia. 
Informacje o gościach poszczególnych spotkań będziemy umieszczane będą na 
stronie internetowej Biblioteki Miejskiej, po otrzymaniu informacji z Fundacji Orange 
(ok. tydzień wcześniej). W pozostałe czwartki równie ciekawe zajęcia z lęborskimi 
pasjonatami. 
 
 
 


