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1. Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego 
 
We wtorek 12 września 2017 o godz. 14.00 (sala 101 – Sala Rajców) w Urzędzie 
Miejskim w Lęborku  odbędzie się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Lęborka a Marszałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie 
dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła integrującego 
podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją 
dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym”. 

Więcej informacji o budowie węzła integrującego w Lęborku, która będzie 
realizowana w ramach   Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Lęborka w linku: 
http://www.lębork.pl/aktualnosci/wezel-przesiadkowy-przy-dworcu-pkp-z-dotacja-
marszalka-wojewodztwa/  
 
2. Dzień Sybiraka 
Tegoroczne obchody Dnia Sybiraka odbędą się w poniedziałek 18 września o 
godz.11.00 przy pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru w Alei Sybiraków, w 
parku M. Michalskiego. W programie: Hymn Państwowy, hymn Sybiraków, 
wystąpienie Burmistrza Miasta, wystąpienie Prezesa Związku Sybiraków, część 
artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Garczegorzu, Apel Poległych, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem.  
 
3.  Rekrutacja do projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych 
kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”  
Od 4 do 14 września br. trwa w lęborskich szkołach rekrutacja uczniów w do 
projektu „Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów 
lęborskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu, w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostaną: 
- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych: 

 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-
techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy 
e-lerningowej; 

 z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową; 
 pokazy naukowe;  

- zajęcia dla uczniów gimnazjów: 

http://www.l�bork.pl/aktualnosci/wezel-przesiadkowy-przy-dworcu-pkp-z-dotacja-marszalka-wojewodztwa/
http://www.l�bork.pl/aktualnosci/wezel-przesiadkowy-przy-dworcu-pkp-z-dotacja-marszalka-wojewodztwa/


 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-
techniczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-
lerningowej; 

 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (społeczne) z zastosowaniem 
programu ogólnorozwojowego z platformą e-learningową; 

 z języka angielskiego wraz z platformą e-learningową; 
 doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dostępne są  
w sekretariatach i na stronach internetowych szkół. Więcej informacji można uzyskać 
w sekretariatach szkół. 
 
4. Wystawa Beksiński NIEZNANY 
Wernisaż wystawy prac artysty Zdzisława Beksińskiego odbędzie się 22 września o 
godz.18.00. w klubie Biblioteki Miejskiej. Biblioteka zaprasza także miłośników sztuki, 
malarstwa i fotografii w dniach 22 – 27 września w godz. 11-19. Wstęp 5 zł 
Pokazy VR: 5 zł 
W programie: 
- wystawa kilkudziesięciu prac artysty: fotografia, grafika komputerowa, fotomontaż 
- wykłady multimedialne o artyście, filmy dokumentalne 
- wirtualna rzeczywistość: dzięki okularom „Samsung Gear” możemy odbyć wirtualny 
spacer inspirowany  obrazami Zdzisława Beksińskiego, absolutna technologiczna 
nowość!!! 
Wystawa oprócz wymiaru artystycznego posiada również walory edukacyjne, bowiem 
towarzyszą jej wykłady biograficzne poświęcone artyście, prowadzone przez 
Fundację Beksiński oraz pokazy kilku filmów dokumentalnych. 
Wystawa ukazuje mało znany dorobek artysty, obejmujący głównie prace 
fotograficzne pochodzące z lat 1955-1960, od fotografii malarskiej, w której artysta 
pokazuje swoją wrażliwość na piękno, poprzez fotografię quasi-reporterską, 
abstrakcyjną czy kreacyjną, gdzie wyraźnie widać jego zacięcie reżyserskie (w końcu 
zawsze chciał reżyserować filmy), część fotograficzną wystawy kończy fotografia 
drastyczna oraz zestawy zdjęć, pozornie nie mające ze sobą związku, poprzez które 
Beksiński próbuje wciągnąć widza do wymyślonej przez siebie opowieści. 
 
5. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 
Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz siódmy  odbędą się 
również w lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Festiwalu Filmowego w 
Gdyni, najważniejszej polskiej imprezy filmowej. W programie darmowe projekcje, 
konkursy i zajęcia edukacyjne po i przed seansami. Wszystko to w lęborskiej 
„Fregacie” od 18 do 21 września 2017 roku. 
Przegląd jest wspaniałą okazją dla najmłodszych widzów do kontaktu z 
wartościowymi animacjami – mówi Paweł Piwka, dyrektor LCK „Fregata”. – Seanse 
polskich bajek będą odbywały się 18, 19, 20 i 21 września. Początek o 9 i 10:45. 
Zapraszamy wszystkich młodych lęborczan, a przede wszystkim nauczycieli szkół 
podstawowych i przedszkoli ze swoimi uczniami. Wstęp na wszystkie seanse jest 
bezpłatny. 
Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 
O wstępie grup na seanse decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530 
 
6. Warsztaty piękna - III edycja 



Co Twoja szafa mówi o Tobie? Czy zmagasz się z dylematem co na siebie włożyć? Z 
tymi problemami zmierzy się stylistka Aleksandra Werenczuk–Hinc - z wykształcenia  
polonistka, z zawodu animatorka kultury, a z zamiłowania stylistka i pasjonatka 
mody.  
Już po raz trzeci w klubie Biblioteki Miejskiej w  ustalonych terminach (poniżej), w 
godzinach 16.00-18.00, odbędą się warsztaty piękna - wspólne zabawy modą, 
poszerzanie wiedzy z zakresu wizerunku i zgłębianie zasad idealnej szafy z 
zastosowaniem zasady minimalizmu i ponadczasowej elegancji.  
Na zajęcia obowiązują zapisy. Kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc, tel. 59 8622 
307, e-mail:  ko@biblioteka.lebork.pl 
Kalendarz spotkań: 
14 września: Odnajdź swój styl i uporządkuj szafę 
12 października: Kolorowe zasady i typy urody 
16 listopada: Dobór fryzury i okularów do kształtu twarzy 
14 grudnia: Tajemnice kobiecych sylwetek 
 

 
 


