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1. Rekrutacja do nowych grup przedszkolnych w projekcie "Lęborskie 
przedszkolaki to fajne dzieciaki" 

Urząd Miejski w Lęborku pozyskał środki na realizację projektu oświatowego 
„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”, który realizowany jest w ramach 
działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Jednym z celów projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie 
Gminy Miasto Lębork poprzez utworzenie 48 nowych miejsc w przedszkolach nr 2 i 6  
(Przedszkole nr 6 – 18 miejsc, Przedszkole nr 2 – 30 miejsc). 

W związku z tym od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2017 prowadzony jest nabór na rok 
szkolny 2017/2018 do nowych grup przedszkolnych w Przedszkolach nr 2 i 6. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobligowani będą do złożenia w 
terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola potwierdzenie woli przyjęcia 
dziecka do przedszkola. 

2. Misterium w Parku Chrobrego  

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia o godz. 19.00, w Parku Chrobrego na terenie przy 
LOK-u (ul. Wyczółkowskiego), odbędzie się – już po raz czwarty - Misterium Męki 
Pańskiej, na którą zapraszają mieszkańców Lęborka organizatorzy: Miasto Lębork, 
Powiat Lęborski, Sanktuarium Św. Jakuba Ap., Wspólnota Domowego Kościoła, 
CSiR w Lęborku, Młodzieżowy Dom Kultury, LCK „Fregata”. 

3. „Szepty serc” na deskach Teatru Muzycznego 

Po ogromnym sukcesie musicalu „Szepty serc”, który swoją premierę miał w Lęborku 
3 czerwca 2016r. jego twórcy, Lęborska Grupa Artystyczna Enosis, rozpoczęli 
starania, aby przedstawienie zostało wystawione na deskach Teatru Muzycznego w 
Gdyni.  
Dyrektor Teatru Igor Michalski obejrzał spektakl w listopadzie 2016 r., a jego 
pozytywna ocena i rozmowy zaowocowały ustaleniem terminu wystawienia „Szeptów 
serc” na Dużej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni - 12 czerwca 2017. To wielkie 
wyróżnienie i zaszczyt dla młodzieży i realizatorów musicalu. Teatr Muzyczny w 
Gdyni jest prestiżowym Teatrem, w którym grane są największe spektakle 
musicalowe.  
Musical „Szepty serc” Duża Scena - Teatr Muzyczny w Gdyni 
Termin i godziny: 12.06.2017r.  13:00 i 17:00 
bilety dostępne https://www.ebilet.pl/teatr/musicale/szepty-serc 
strona spektaklu https://www.facebook.com/szeptyserc 

https://www.ebilet.pl/teatr/musicale/szepty-serc
https://www.facebook.com/szeptyserc


 
Lęborska Grupa Artystyczna Enosis działa w ramach ogólnopolskiego 
projektu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty. Grupa aktywnie podejmuje się 
realizacji różnorodnych działań z zakresu profilaktyki. W jej skład wchodzą uczniowie 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Lęborka oraz studenci z 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Autorski scenariusz i teksty piosenek, muzyka grana na żywo, napisana specjalnie 

do spektaklu, magia światła i dźwięku przeniosą widzów w niezwykły świat teatru. 

Wierząc głęboko w profilaktykę rówieśniczą, młodzież przygotowująca spektakl 

pragnie głośno powiedzieć widzom, jakie skutki może nieść za sobą mowa 

nienawiści.  

Marzeniem twórców spektaklu jest, aby każdy który go obejrzy, nigdy już słowem nie 

zranił drugiego człowieka. Ze względu na trudną tematykę spektaklu jest on 

przeznaczony dla widzów od 15 roku życia.  Młodsze dzieci mogą zobaczyć spektakl 

jedynie za zgodą rodziców. 

Źródło: http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=51944 

Zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=Zs1XWPjb-z0   

 

4. Nowy budynek komunalny przy Marusarzówny   
33 mieszkania o powierzchni od 36 do 50m2 przewiduje projekt budynku 
komunalnego przy ul. Marusarzówny. Kilka dni temu podpisana została umowa z 
wykonawcą. Mieszkaniowa inwestycja z 30% dofinansowaniem z funduszu dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego ma być oddana do użytku do 30 kwietnia 2018 r. 
W ramach budowy powstaną także miejsca parkingowe dla mieszkańców, w tym dla 
osób niepełnosprawnych oraz chodniki. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała 
lęborska firma - Zakład Budowlany „Dzida-Zaręba”. Koszt to ok. 3 mln 888 tys. zł, z 
czego 30% kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja. 
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