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1. V Sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
2. Ogólnopolskie szkolenie karate „Gashuku Lębork 2015” dla mieszkańców 
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3. O Specjalnej Strefie Ekonomiczne 
4. Narodowy Dzień Pamięci - 1 marca 
5. Żołnierze Wyklęci - bezpłatny seans w kinie 

6. Spektakl Teatru Tańca we Fregacie 
7. Warsztaty scrapbookingu 
8. Tajemnice bloga i mojej szafy. Spotkanie z Shiny Syl 
9. Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2014 
 
 
1. V Sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
V  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się  w dniu 26 lutego 2015  roku o 
godz. 12.00  w  Sali  Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
 
2. Ogólnopolskie szkolenie karate „Gashuku Lębork 2015” dla mieszkańców 
Lęborka 
W dniach 27.02 - 01.03.2015 r. na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych odbędą się szkolenia, które poprowadzi światowej klasy ekspert 
federacji IOGKF sensei George Andrews VIII stopień mistrzowski z Londynu. Wstęp 
wolny. 
Program szkoleń: 
28.02 (sobota) – godz.18.00 – wykład na Sali audiowizualnej ZSM-I 
01.03 (niedziela) – godz. 11.00 – pokazy praktyczne na sali gimnastycznej 
 
3. O Specjalnej Strefie Ekonomicznej  
Funkcjonowanie i korzyści wynikające z działalności Specjalnych Stref 
Ekonomicznych to temat spotkania, które odbędzie się w piątek 27 lutego o godz. 
13.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Funkcjonowanie Stref, w tym 
także powstającej w Lęborku, przedstawi Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej Słupską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną.  
 
4. Narodowy Dzień Pamięci - 1 marca 
W dniu 1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego i 
niepodległościowego podziemia. Jednym z Żołnierzy Wyklętych jest spoczywający na 
lęborskim cmentarzu śp. rotmistrz Jan Skorb. 
W Lęborku, dla oddania hołdu Żołnierzom Wyklętym, w tym dniu zorganizowane 
zostaną uroczystości: o godzinie 11.00 odprawiona zostanie msza święta w Kościele 
p.w. Miłosierdzia Bożego (przy ul. Kasztanowej 12) z udziałem kompanii honorowej 1 
batalionu zmechanizowanego w Lęborku.  
Po mszy zostaną złożone kwiaty pod tablicą poświęconą żołnierzom 5. Wileńskiej 
Brygady Armii Krajowej i innym bohaterom podziemia niepodległościowego, w tym 
rtm Janowi Skorbowi, który spoczywa na lęborskim cmentarzu.  
W tym samym dniu w lęborskim kinie „Fregata” o godz. 13.00 odbędzie się projekcja 
dwóch filmów: „Zaporczycy” i „Orlik”, zaś 13 marca br. w auli Zespołu Szkół 



Mechaniczno-Informatycznych zaplanowano dwa (godz, 11.00 i 13.30) koncerty 
Tadeusza Polkowskiego z zespołu „Tadek Firma Solo”. 
 
5. Żołnierze Wyklęci - bezpłatny seans w kinie 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w niedzielę 1 marca na bezpłatny 
pokaz filmów w ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. O godzinie 13.00 zostaną wyświetlone dwa filmy dokumentalne: 
„Zaporczycy” i „Orlik”. Seans będzie można obejrzeć dzięki współpracy z 
Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Wstęp wolny – liczba 
miejsc jest ograniczona. 
 
6. Spektakl Teatru Tańca we Fregacie 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w czwartek 5 marca na nowy spektakl 
Teatru Tańca „Jeszcze Pięć Minut” pod tytułem „ItedeItepe”. Przedstawienia 
rozpoczną się o godzinie 17.00 i  18.30 w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12 w 
Lęborku. Bilety w cenie 5 złotych dostępne są w kasie kina oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej przy al. Niepodległości 6. 
 
7. Warsztaty scrapbookingu 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza wszystkich o dużej wyobraźni i 
artystycznej duszy we wtorek, 3 marca o godz. 16.00 na kolejne warsztaty 
scrapbookingu. Lutowe spotkanie poświęcone tej technice cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i trakcie powstały niezwykłe i piękne kartki. Tym razem biblioteka  
proponuje wykonanie karty z albumu ze zdjęciami najbliższych. Będzie można także 
stworzyć kartkę wielkanocną.   
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą zdjęcia najbliższych i ewentualnie innych 
elementów, które pozwolą nadać wykonywanej pracy indywidualny charakter.  
Koszt warsztatów: dla uczestników zajęć w lutym 5 z; dla pozostałych - 10 zł. 
Zapisy do 2 marca. Ograniczona liczba miejsc. 
 
8. Tajemnice bloga i mojej szafy. Spotkanie z Shiny Syl 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza 5 marca o godz. 17.00 do Klubu 
Biblioteki na spotkanie ze znaną blogerką modową Sylwią Zarębą. 
W programie: 
- warsztat blogera od kuchni 
- podsumowanie trendów na wiosnę i lato 
- prezentacja ubrań atelier krawieckiego M.A.R.S.K.A z Lęborka 
 
Shiny Syl, czyli Sylwia Zaręba – mieszkająca w Gdańsku blogerka modowo-
lifestylowa i stylistka. Współautorka artykułów dotyczących mody ulicznej. Redaguje 
strony modowe, jest jurorką konkursów stylizacyjnych. Prowadzi wykłady z zakresu 
obowiązujących trendów oraz prowadzenia własnej strony. Współpracuje w roli 
stylistki z centrami handlowymi oraz licznymi markami odzieżowymi.  
 
9. Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2014 
Powiatowa Rada Sportu we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Gminami 
Powiatu Lęborskiego organizuje i zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu 
Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2014. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 lutego 2015 do 16 marca 2015 
roku. Finał konkursu w formie Gali Sportu odbędzie się w Lęborku w Państwowej 



Szkole Muzycznej 11 kwietnia 2015 o godzinie 17.00. 
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 16 
marca 2015 r.  
Regulamin konkursu i wzory zgłoszeń: 
http://sport.starostwolebork.pl/new,69,SPORTOWE_LURY_2014 
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