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1. Akcja „Pomóż Zosi i Innym” w niedzielę 25 września 
2. Rewitalizacja Lębork Północ 
3. Nowy projekt dla lęborskich szkół 
4. Spektakl dla dzieci w Stacji Kultura - Janek Wędrowniczek 
5. Warsztaty literackie z Danielem Odiją 

6. Spotkanie z cyklu Ciekawi świata: Gwinea Bissau – zapomniana Afryka 

 
1. Akcja „Pomóż Zosi i Innym” – 25 września 
Akcja „Pomóż Zosi i Innym” organizowana jest przez Zespół Szkół nr 3 w Lęborku i  
Fundację DKMS pod patronatem Burmistrza Lęborka. 
Sześcioletnia Zosia z Lęborka cierpi na zwłóknienie szpiku. Dziewczynka musi mieć 
przeszczep szpiku. Trwają poszukiwania dawcy dla małej Zosi. 
Akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych odbędzie się w 
niedzielę 25 września w godzinach 10.00-16.00 na terenie Zespołu Szkól nr 3 w 
Lęborku przy al. Wolności 31. 
 
2. Rewitalizacja Lębork Północ 
W niedzielę 25 września 2016 zapraszamy na spotkanie konsultacyjne mieszkańców 
obszaru Lębork-Północ (Nowy Świat, rejon ul. Mostnika, Orlińskiego, Stryjewskiego, 
Malczewskiego, Placu Piastowskiego, Placu Kopernika, Kossaka, Gdańskiej). 
Spotkanie będzie poświęcone rozmowie o problemach tego rejonu miasta i 
sposobach ich rozwiązywania.   
Spotkanie poprowadzą pracownicy firmy Pracowania Zrównoważonego Rozwoju 
Consulting z Torunia, która opracowuje Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru 
Lębork-Północ. Będą oni do dyspozycji mieszkańców od godz. 12.00 do 16.00 w 
namiocie ustawionym na trawniku przy ul. Stryjewskiego 52, przy budynku w którym 
mieszkał poeta Mieczysław Stryjewski, patron centralnej ulicy dzielnicy Lębork-
Północ. 
Będą też animacje dla dzieci, poczęstunek - kawa, napoje i ciasto. Serdecznie 
zapraszamy do rozmowy o przyszłości swojej dzielnicy. 
 
3. Nowy projekt dla lęborskich szkół 
Urząd Miejski w Lęborku pozyskał środki na realizację kolejnego projektu 
oświatowego, który umożliwi lęborskim szkołom podstawowym i gimnazjalnym 
prowadzenie dodatkowych działań podnoszących kompetencje zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli. 
Niedługo rozpocznie się realizacja projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie 
kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” realizowanego w ramach 
działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego. Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku. Budżet 
projektu wynosi 1.956.331,20 złotych. 
Projektem objęte zostaną wszystkie lęborskie szkoły podstawowe i gimnazjalne: 
Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 5 i 8 oraz Gimnazjum nr 1, 2 i 3. Łącznie udział w 
realizacji wezmą 544 osoby w tym 464 uczniów oraz 80 nauczycieli.  
Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie 
kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród 



najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się 
oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również 
doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów. 
W ramach projektu do szkół zakupiony będzie sprzęt wzbogacający realizację zajęć, 
w tym między innymi: tablice interaktywne, projektory, ekrany, laptopy oraz gry 
edukacyjne. 
 
4. Spektakl dla dzieci w Stacji Kultura - Janek Wędrowniczek 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 2 października 2016 roku Teatr Lalki „Tęcza” 
zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod 
tytułem „Janek Wędrowniczek ”. Początek o godzinie 15.00. Bilety w cenie 8 zł 
dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. 
Liczba biletów jest ograniczona. 
Dzięki scenografii Zofii Czechlewskiej – Ossowskiej, świat przedstawiony w sztuce 
jest prawdziwie baśniowy. Urzeka barwą i pomysłowością plastycznych rozwiązań. 
Zobaczymy w tym przedstawieniu typowo polskie kukiełki – lalki na patyku oraz 
pacynki.  Spektakl trwa 45 minut bez przerwy. Widowisko adresowane jest dla 
Widzów w wieku od 3 do 10 lat. 
 

5. Warsztaty literackie z Danielem Odiją 

W ramach cyklicznych Warsztatów literackich –15 października o godz. 10.00 

odbędzie się spotkanie z Danielem Odiją - w laboratorium (2 piętro) w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej. To pierwsze z cyklu spotkań. Odbywać się one będą raz w 

miesiącu. Zajęcia są bezpłatne. 

Daniel Odija  to świetny prozaik, dziennikarz, z Lęborkiem związany poprzez udział w 
pracach jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego.  
Uczestnicy comiesięcznych spotkań będą poznawali sztukę pisania krótkich form 
prozatorskich i poetyckich, zasady konstruowania fabuły, opisów i dialogów oraz 
będą rozwijali wrażliwość językową. Podczas warsztatów będzie też czas na pracę 
nad indywidualnymi projektami literackimi i rzetelną ocenę utworów uczestników.  
D. Odija przygotował autorski program całego cyklu, który umożliwi uczestnikom 
doskonalenie swojego warsztatu przez liczne praktyczne ćwiczenia literackie. 
 
 
6. Spotkanie z cyklu Ciekawi świata: Gwinea Bissau – zapomniana Afryka 

Biblioteka Miejska zaprasza na spotkanie z cyklu Ciekawi świata  29 września o 

godz. 18.00 do Klubu biblioteki. Wstęp wolny 

Gościem spotkania będzie Piotr Kowalczyk, obieżyświat, pasjonat fotografii i 
kolekcjoner skamieniałości. Jest pilotem wycieczek, geografem publikującym w 
magazynach podróżniczych, prowadzi serwis Globtroterzy.net. Miłośnik kultury Azji i 
podróży do miejsc poza utartymi szlakami, pomysłodawca festiwalu podróżniczego 
Tydzień Ziemi w Szczecinie.  

 
 


