
Informacje z Ratusza z dnia 5.10.2018 
 
1. Dzień Edukacji - podziękowania i Nagrody Burmistrza Miasta 
2. 69 rocznica powstania batalionów żołnierzy górników 
3. Rajd Rowerowy "Pocztylion" 

4. Herby na pinach i szpilkach 
5. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 
2018/2019 rozpoczęte 
6. „Twój Vincent” –  wystawa prac Anny Waluś  
7. Październikowy DKF w Kinie „Fregata” 
 
 
1. Dzień Edukacji - podziękowania i Nagrody Burmistrza Miasta 
12 października o godz. 10.00 w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbędzie się 

uroczyste spotkanie oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej  z udziałem 

radnych, przedstawicieli związków zawodowych, kuratorium oświaty, dyrektorów 

placówek oświatowych, nauczycieli oraz uczniów, którzy zostali w tym roku 

nagrodzeni i wyróżnieni przez Burmistrza Miasta Lęborka w ramach lęborskiego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w kategoriach nauka, 

sport oraz sztuka. 

2. 69. rocznica powstania batalionów żołnierzy górników 
Jak co roku, w związku z kolejną, 69. rocznicą powstania batalionów żołnierzy 
górników represjonowanych politycznie, 14 października o godz. 14.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Teligi zostanie odprawiona msza św. 
 

3. Rajd Rowerowy "Pocztylion" 
LOT „Ziemia Lęborska – Łeba” zaprasza miłośników rowerowej rekreacji do wzięcia 
udziału 20 października br. w ósmej edycji rajdu "Pocztylion". Start o godz. 10:00 z 
Pl. Pokoju w Lęborku.  
Trasa prowadzi głównie po terenach należących do gminy Cewice. Uczestnicy będą 
mieli możliwość zobaczyć najciekawsze atrakcje regionu (w tym w Krępkowicach i w 
Oskowie). Przewidziany jest także posiłek regeneracyjny na trasie rajdu.  
Rajd upamiętnia fakt zamordowania pocztyliona Poczty Cesarskiej 25 września 1781 
roku w pobliżu wsi Oskowo. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 601 825 206, mailowo na adres lotzl@wp.pl  
lub w biurze LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" (dworzec PKP w Lęborku, ul. Dworcowa 
8a – punkt „it”). 
 

4. Herby na pinach i szpilkach 
Lęborskie Centrum Kultury "Fregata" zaprasza na wystawę "Herby na pinach i 
szpilkach", którą można oglądać od 4 października br. w Centrum Informacji 
Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy alei Niepodległości 6. 
W kolekcji Piotra Furtaka, dziennikarza „Dziennika Bałtyckiego”, znajduje się obecnie 
około 1700 herbów polskich miast i gmin na pinach oraz około 500 szpilek z herbami, 
a także około 200 herbów zagranicznych, głównie z Norwegii, Szwecji i Niemiec, ale i 
takich krajów jak Rumunia, Malta i Kanada. 
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Wystawa dostępna będzie przez cały miesiąc, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach otwarcia CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia”, tj. od godziny 9 do 
godziny 17. 
 
5. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 
2018/2019 rozpoczęte 
Pierwszy bieg w ramach 24. Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Grand-
Prix Lęborka sezonu 2018/2019 odbył się 29 września. W biegu tym wystartowało 
blisko 190 zawodniczek i zawodników.  
Kolejne biegi w ramach cyklu przeprowadzone zostaną 20 października i 3 
listopada 2018 r. Biegi odbywają się w lasku przy Stadionie Miejskim w Lęborku. 
Organizator – Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza.  
W zał. regulamin. 
 
6. „Twój Vincent” –  wystawa prac Anny Waluś  
Biblioteka Miejska zaprasza do klubu na wystawę prac Anny Waluś w dniu 11 
października 2018 r. o godz. 18.00. Wstęp wolny. 
W czwartkowy wieczór Biblioteka gościć będzie malarkę Annę Waluś. Podczas 
wernisażu będzie okazja poznania kulis obrazu "Twój Vincent", bowiem 
koszalinianka jest jedną ze 125 osób, które malowały kadry filmu, którego animacje 
malarskie otrzymały nominację do Oscara. Ożywianie obrazów Vincenta van Gogha 
trwało kilka lat, cały projekt dekadę, a intensywna obecność malarza w życiu pani 
Anny – rok, nie licząc przygotowań. Ale jedna z 94 minut tego niezwykłego filmu 
należy do niej.  
Anna Waluś, rocznik 1986 r. , w 2010 r. obroniła licencjat na Akademii Sztuk 
Pięknych w Palermo we Włoszech. Kontynuowała studia w Poznaniu, gdzie w 2013 
roku otrzymała tytuł magistra sztuki. Dwukrotnie otrzymała stypendium Erasmus, 
które pozwoliło jej na roczne studia i kilkumiesięczny staż w Hiszpanii. W 2015 roku 
została jednym z malarzy - animatorów przy produkcji filmu „Twój Vincent”. Aktualnie 
zajmuje się głównie ilustracją. Współtworzy również Wow Wall Studio, grupę artystów 
zajmującą się malowaniem murali. Jej prace były wystawiane w Hiszpanii, Polsce, 
USA i Holandii. 
 
7. Październikowy DKF w Kinie „Fregata” 
We wtorek, 23 października, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie się kolejny seans 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O godzinie 18.00 zostanie wyświetlony 
film pod tytułem „Lato”. Po seansie zaplanowana jest dyskusja. Wstęp na seans 
kosztuje 10 zł. Bilety można rezerwować i kupować za pośrednictwem strony 
www.lck-fregata.pl oraz w kasie kina. 
Wtorek, 23.10.2018, godz. 18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy: „Lato” - dramat, 

biograficzny/Rosja/ 

Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida 
Bowiego, Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą 
undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie młodzież ma 
przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za 
zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero 
zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych 
dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony 
Mike'a. Losy tego trójkąta stanowią centrum "Lata": czarno-białego (z nagłymi 
wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym rozkwicie. Film Kiryła 

http://www.lck-fregata.pl/


Serebrennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich grup: 
Mike'a Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino). 
 


