
 

Informacje z Ratusza z dnia 14.10.2016 
 

1. Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu 

W dniu 13 października 2016 r. w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyło się 
uroczyste spotkanie oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem 
dyrektorów, nauczycieli, uczniów i studentów nagrodzonych i wyróżnionych przez 
Burmistrza Miasta. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele związków 
zawodowych, kuratorium oświaty, Starostwa, Rady Miejskiej.  
Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów i absolwentów Gimnazjum Nr 1 w 
Lęborku pod kierownictwem Pana Andrzeja Łakockiego.  
Spotkanie było okazją do podsumowania pracy i sukcesów pedagogicznych 
lęborskiej kadry pedagogicznej oraz osiągnięć uczniów. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Burmistrz Miasta Lęborka wręczył nagrody dyrektorom oraz nauczycielom 
lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 
Nagrody otrzymali:  

1.Pani Mariola Małecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  

2.Pani Małgorzata Szauła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5  

3.Pan Daniel Nadworski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8  

4.Pani Grażyna Ruszkowska - Dyrektor Gimnazjum Nr 1  

5.Pan Kazimierz Wielgus - Dyrektor Gimnazjum Nr 2  

6.Pan Waldemar Walkusz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3  

7.Pani Janina Świtka - Dyrektor Przedszkola Nr 1  

8.Pani Dorota Lahutta  - Dyrektor Przedszkola Nr 2  

9. Pani Wiesława Krefta - Dyrektor Przedszkola Nr 5  

10.Pani Teresa Cygan - Dyrektor Przedszkola Nr 6  

11.Pani Grażyna Paczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 9  

12.Pani Małgorzata Grabowska - Dyrektor Przedszkola Nr 10  

13.Pani Janina Płotka  - Przedszkole Nr 1 w Lęborku  

14.Pani Halina Ługowska - Przedszkole Nr 2  

15.Pani Monika Pszczólińska - Przedszkole Nr 5  

16.Pani Barbara Myszkowska - Przedszkole Nr 6  

17.Pani Monika Skwarek - Przedszkole Nr 9  

18.Pani Wioletta Szafrankiewicz - Przedszkole Nr 10  

19. Pani Marzena Skórowska - Kurzydło - Gimnazjum Nr 1  

20.Pani  Anna Zdończyk - Knura  - Gimnazjum Nr 1  

21.Pani Agnieszka Labuda - Gimnazjum Nr 2  

22.Pani Ferdynanda Byczuk - Gimnazjum Nr 2  

23.Pani  Ewa Baranowska -  Zespół Szkół Nr 3  

24.Pani Agnieszka Bednarek - Zespół Szkół Nr 3  

25.Pan Anna Piekarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 3  

26.Pani Jolanta Gołębiowska - Szkoła Podstawowa Nr 3  

27.Pani Anetta Wetta  - Szkoła Podstawowa  Nr 5 

28. Pani Katarzyna Gańcza -  Szkoła Podstawowa  Nr 5  

29.Pani Wioletta Baranowska  - Szkoła Podstawowa Nr 8  

30.Pani Maria Lieder - Szkoła Podstawowa Nr 8  

 
W ramach lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
wpłynęły 86 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Lęborka w 
dziedzinach: nauka, kultura i sztuka oraz sport. W każdej z tych dziedzin są cztery 
kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoła 
wyższa. 
Burmistrz Miasta Lęborka, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje, przyznał 
łącznie 11 nagród głównych i 26 wyróżnień. 

 



2. Warsztaty Gospel dla dzieci i młodzieży 
W dniu 15 października w Stacji Kultura odbędą się I Warsztaty Gospel dla dzieci i 
młodzieży, które poprowadzi Piotr Pawlicki, autor piosenek, dyrygent chórów gospel, 
laureat festiwali muzycznych, pedagog i instruktor warsztatów gospel.  
Warsztaty odbędą się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem 
LCK Fregata, Urzędu Miasta w Lęborku oraz parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku. 
Udział w warsztatach jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona ! 
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które kochają muzykę, pragną poznać 
ciekawą sztukę śpiewu gospel oraz wystąpić na koniec dnia we wspólnym Koncercie 
wraz z Piotrem Pawlickim! 
Program: 
10:30 - Zbiórka w Stacji Kultura przy Dworcu PKP w Lęborku 
11:00 - Oficjalne rozpoczęcie warsztatów w "Stacji Kultura" 
11:15 - 13:00 - I blok warsztatów 
13:00-13:30 - przerwa na posiłek 
13:30 - 17:00 - II blok Warsztatów 
17:00 – 17:30 przerwa na przebranie się 
(Na występ należy zaopatrzyć się w spodnie „Dżinsy”  
i koszulkę jednobarwną bez wzorów.) 
17:30 przejazd do kościoła Miłosierdzia Bożego w Lęborku 
18:00 próba generalna w kościele 
19:00 - Koncert uczestników warsztatów  
w kościele Miłosierdzia Bożego w Lęborku  
 
Kontakt do organizatora: Dorota Mikołajczak tel.: 606 336 891. 

 
3. 90. urodziny Kubusia Puchatka 
90. urodziny Kubusia Puchatka w bibliotece miejskiej  to propozycja zabaw dla 
najmłodszych, którzy uwielbiają przygody Krzysia i jego przyjaciół ze Stumilowego 
Lasu. Dnia 14 października, tj. w piątek, w godzinach 15:00 - 18:00 czekają dzieci 
przybyłe do biblioteki same atrakcje.  
W progi biblioteki zawita Kubuś. Animatorki z biblioteki zaproszą do wspólnej 
zabawy. Będą tańce i figle, zabawy plastyczne, nie ominie was brykanie z 
Tygryskiem przez tor przeszkód i wiele innych niespodzianek. Kubuś przygotował też 
słodkie co nieco dla swoich największych przyjaciół, czyli dzieci. 
Po raz pierwszy o Puchatku świat usłyszał w 1926 roku, wtedy wydano książkę pod 
tytułem Kubuś Puchatek. Książki te przetłumaczono na siedemnaście języków, a 
niepozorny miś o małym rozumku, przyniósł autorowi sławę. Przygody Kubusia 
Puchatka pokochały miliony dzieci na świecie, choć A. A. Milne swą książkę napisał z 
myślą o kilkuletnim synku Krzysiu, który zresztą stał się jednym z bohaterów 
powieści. Wstęp wolny. 

Bądźcie razem z nami i świętujcie jego 90. Urodziny. Kubuś przygotował w ten dzień 
dla Was wiele ciekawych zabaw i opowieści o swoich licznych przygodach.   

4. Próba 1.000 strzał lęborskich łuczników 
Łucznicy Powiatu Lęborskiego podjęli wyzwanie „Próba 1.000 strzał” i tym samym 
przyłączyli się do ogólnopolskiego turnieju łuczniczego o charakterze 
korespondencyjnym: „Próba 1.000 strzał”. 



W najbliższą sobotę, 15 października, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 przy ul. 
I Armii WP 10 w Lęborku od godz. 9.00 łucznicy wystawiają na próbę swoją 
wytrzymałość fizyczną. „Próba 1.000 strzał” polega na oddaniu 1.000 strzałów do 
tarczy fita 80 cm z odległości 20 m. Jako 1 pkt. zalicza się trafienie w strefę żółta lub 
czerwoną. Reszta tarczy nie jest liczona. Linia zaliczana na korzyść. 
https://www.facebook.com/events/859328177532138/ 
 
5. Pamięć o Żołnierzach-górnikach 
23 października o godz. 12.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Lęborku, z inicjatywy Bernarda Neumeullera ze Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy Górników odprawiona zostanie uroczysta msza św. w 67. 
rocznicę powstania batalionów represjonowanych politycznie żołnierzy górników.  

W latach 1949-59 około 200 tys. młodych mężczyzn uznanych za „element 
niepewny politycznie" trafiło do przymusowej pracy w ciężkich, niebezpiecznych 
warunkach. Szacuje się, że co najmniej 1000 żołnierzy górników zginęło podczas 
wykonywania pracy, a kilka tysięcy utraciło zdrowie. 
Tragiczna historia tych ludzi przez lata skazana była na zapomnienie. Dopiero po 
1989 roku zaistniały w Polsce warunki do ujawnienia wielu tzw. białych plam w 
najnowszej, powojennej historii kraju. Pojawiły się pierwsze publikacje o batalionach 
pracy i żołnierzach-górnikach. 
Dziś ci, którzy żyją, starają się upowszechniać wiedzę i pamięć o tamtych czasach, o 
losach swoich i kolegów, którzy zginęli w pracy lub nie doczekali zmian w Polsce. 
Skupieni w Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników, starają się 
dokumentować informacje i dane dotyczące tamtych, tragicznych czasów i wydarzeń 
oraz upamiętniać tę szczególną formację żołnierską m.in. poprzez pamiątkowe 
tablice, jak w Lęborku. 
W Lęborku i powiecie lęborskim żyje jeszcze kilkudziesięciu członków Związku 
Represjonowanych Żołnierzy-Górników z Lęborka i powiatu lęborskiego. 
 

6. Wspólne Śpiewania Pieśni Patriotycznych 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na siódme lęborskie Wspólne 
Śpiewania Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.  
Impreza jest jedną z nielicznych okazji do wspólnego przypomnienia sobie starych 
polskich piosenek i pieśni patriotycznych. 
- Zapraszamy szczególnie rodziny wraz z dziećmi – mówi Paweł Piwka, dyrektor LCK 
„Fregata”. – Poprzednie edycje wspólnego śpiewania cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem, więc i w tym roku liczymy na to, że lęborczanie będą chcieli 
razem pobawić się śpiewając.  
Imprezie będzie towarzyszył kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko”. Teksty pieśni zapewniają 
organizatorzy. Impreza odbędzie się w piątek 11 listopada br. w Sali Kinowej LCK 
„Fregata”. Początek o godzinie 13.00. Do wspólnego śpiewania akompaniować 
będzie Tadeusz Formela. 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/events/859328177532138/

