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1. W bibliotece o podróży po Kolumbii 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza miłośników podróży na pierwsze w 
nowym roku spotkanie z cyklu "Ciekawi świata". Spotkanie „Kolumbia solo” odbędzie 
się w piątek, 9 stycznia o godz. 18:00 w klubie biblioteki. O swoich przygotowaniach 
do wyprawy, przebiegu podróży i kolumbijskich przygodach w Kolumbii opowie 
Aleksandra Wołocznik. 
Tradycyjnie na wszystkich przybyłych czekać będzie słodki poczęstunek oraz 
aromatyczna herbata kolumbijska i kawa. 
Aleksandra Wołocznik – wielka fanka podróży, miłośniczka Ameryki Południowej, ma 
za sobą trzy indywidualne podróże do tego kontynentu. Wraz z przyjaciółką zwiedziła 
Argentynę, Chile i Peru, po to, aby w końcu zdecydować się na samotną podróż do 
Kolumbii.  
W Kolumbii spędziła trzy tygodnie listopada 2014r. Samotnie przeczesywała 
plantacje kawy, doliny palmowe, zwiedzała maleńkie puebla, wybrała się na mecz 
piłki nożnej, spacerowała brzegiem Morza Karaibskiego, odkrywała piękne zakamarki 
Cartageny - perły kolonialnej architektury. W trakcie podróży stale towarzyszyły jej 
ogromna ciekawość świata, pozytywne nastawienie do ludzi, otwarty umysł, 
przezorność oraz wolność. Z dnia na dzień planowała kolejne przystanki swojej 
podróży. 
Ola Wołocznik pochodzi z Lęborka. Od 5 lat mieszka na Mazowszu, pracuje w 
Warszawie, związana jest z branżą hotelarską oraz organizacjami pozarządowymi. 
Szczęśliwa żona.  
 
2. XXIII Finał WOŚP w Lęborku 

Po raz kolejny 11 stycznia 2015r. w Lęborku odbędzie się XXIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 160 wolontariuszy w godz.  9.00-16.00 
kwestować będzie na głównych ulicach miasta oraz przy kościołach. Od godziny 
12.00 w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. 
Marcinkowskiego 1  rozpocznie się impreza integracyjna, podczas której wystąpią 
dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych. Usłyszymy także miejscowe 
zespoły rockowe. 
Około godz. 18.00 odbędzie się losowanie fantów głównych. Ci wszyscy, którzy 
wcześniej nabyli los za 2 zł, będą mogli wylosować przy odrobinie szczęścia m.in. 
okna, rower, odkurzacz, tablet, żelazko oraz wiele innych atrakcji. 
Około godz. 19.00 wystąpi gwiazda wieczoru – VINTAGE. 
Zespół VINTAGE powstał na początku 2005 roku z inicjatywy Krzysztofa Wałeckiego, 
charyzmatycznego wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów, 
współpracującego niegdyś z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m. in. z 
Oddziałem Zamkniętym jako wokalista (lata 1995 – 2000r). Vintage to klasyczne 
rockowe trio. Na gitarze basowej gra Michał Borowiak, na perkusji Paweł Szafraniec.  



Dotychczasowy dorobek zespołu to dwa albumy. Obecnie Vintage pracuje przy 
nagraniach utworów na nową, trzecią płytę. 
Podczas występów na scenie lęborskiego „Mechanika” prowadzone będą licytacje, w 
których oprócz gadżetów WOŚP i innych przedmiotów, będzie można wylicytować 
wykonaną specjalnie na XXIII Finał WOŚP statuetkę „Orkiestrowy wiatraczek”. 
Statuetka nawiązuje do tegorocznej myśli przewodniej XXIII Finału WOŚP, wykonana 
jest m.in. ze srebra i bursztynu. Wstępny projekt przygotowała Halina Krzewniak – 
prezes Stowarzyszenia TAK, a wykonała Firma Odlewnicza „Olimpia” z Mostów. Trzy 
statuetki zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w auli „Mechanika” ok. 
godz. 17.30, a jedna w trakcie licytacji internetowej Allegro – od 10 do 24 stycznia 
2015r. Cena wywoławcza statuetki wynosi 100 zł. 
Ponadto tego dnia na placu Pokoju w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się pokaz 
pojazdów militarnych, strażackich i motocykli. Ok. godz. 12.30 w specjalnie 
przygotowanym basenie strażackim odbędzie się kąpiel Morsów Łebskich.  
 
3. Nabór do Orkiestry Dętej 
Nabór do Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” – zarówno muzyków, jak i dziewcząt do 
sekcji marionetek przeprowadzony zostanie 12 stycznia w godz. 16.00-18.00 w 
Stacji Kultura – w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej (wejście obok baru 
mlecznego). Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela Pani Wiesia 
Wojciechowicz - 600 274 671. 
 
4. IV Sesja Rady Miejskiej 
IV   Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się 26 stycznia 2015r. o godzinie 12.00 w  
Sali Rajców Urzędu  Miejskiego w Lęborku. Program sesji w zał. 
 
5. Kolęda biskupa w Ratuszu  
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 16 stycznia, z wizytą duszpasterską do 
Lęborka przybędzie ks. biskup ordynariusz diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna. 
Spotkanie kolędowe z udziałem pracowników Urzędu oraz lęborskich 
samorządowców, dyrektorów i przedstawicieli lęborskich jednostek odbędzie się w 
Sali rajców lęborskiego Ratusza o godz. 12.15. 
 
6. XI Miejski Przegląd Jasełek 
XI Miejski Przegląd Jasełek odbędzie się 17 stycznia w Lęborskim Centrum Kultury 
FREGATA. 
I część Przeglądu - godz. 9.00 – 12.30 – wystąpią grupy z Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6, 9, 
10, Niepublicznego Przedszkola Baśniowego, Prywatnego Przedszkola Językowego 
Tęczowa Kraina, Zespół Kolędniczy z SJSP w Lęborku, Ukraiński Zespół 
SWITANOK, zespół Gwiżdże z SP nr 3. 
W godz. 12.30 – 13.00 odbędzie się Koncert kolęd - wystąpi Zespół Akordeonistów z 
Centrum Kultury w Wejherowie pod kierownictwem Marty Forteli. 
W godz. 13.00 – 13.30 nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie 
Lęborska Maska Jasełkowa. 
Podsumowanie i wręczenie nagród w I części Przeglądu Jasełek odbędzie się w 
godzinach 13.30 – 14.00.l 
II część Przeglądu - godz. 14.00 – 15.45. 
Wystąpią: Mali Rycerze Niepokalanej, uczniowie ZS nr 3, SP nr 8, Młodzi Twórcy 
Teatru z MDK, Grupa Teatralna TWIX z Biblioteki Miejskiej.  



Finał XI Miejskiego Przeglądu Jasełek odbędzie się w SANKTUARIUM ŚW. JAKUBA 
APOSTOŁA. W godz. 16.15 - 17.15 przewidziane są występy trzech nagrodzonych 
zespołów, w godz. 17.15 - 17.45 - wręczenie nagród w II części Miejskiego Przeglądu 
Jasełek 
ORGANIZATORZY: 

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Ap., 
Młodzieżowy Dom Kultury, Parafia św. Jakuba Apostoła, Nadleśnictwo Lębork, 
Szkoła Podstawowa nr 3, Środowiskowy Dom Samopomocy LWIĄTKO. 
 


