
Informacje z Ratusza z dnia 27.01.2017 
 

1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon 
Polnej, Pułaskiego, Cegielnianej 
Samorząd Miasta przystąpił do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej, Pułaskiego i 
Cegielnianej  w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 
03.04.PE, 03.05.MW oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu, a do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura@um.lebork.pl, w terminie do 
dnia 27 lutego 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.   
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116). 
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka. 
 
2. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn. ”Wspieranie młodzieżowych 
inicjatyw 2017”  
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta 
Lęborka  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych pn. ”Wspieranie młodzieżowych inicjatyw 2017” na podstawie ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Celem zadania jest wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, w tym 
młodzieżowych, poprzez fundusz młodzieżowy, międzypokoleniowy itp. 
Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2017 r. Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania: do kwoty 6.000 zł. 
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej Miasta Lęborka www.bip.um.lebork.pl w zakładce konkursy pod hasłem 
konkursy 2017, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty. 
Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Wspieranie młodzieżowych inicjatyw 
2017”  w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 14.00. 
 
3. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn. "Integracja 2017"  
 
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta 
Lęborka w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn: „Integracja 
2017" na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Celem tego zadania jest wspieranie osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez działalność integrującą środowisko, 
pokonywanie barier w komunikowaniu, działalność sportową i kulturalną. 
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Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2017 r. Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania: do kwoty 7.000 zł. 
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej Miasta Lęborka www.bip.um.lebork.pl w zakładce konkursy pod hasłem 
konkursy 2017, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty. 
Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Integracja 2017” w terminie do dnia 
 17 lutego 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14, do godziny 14.00. 
 
4. Muzyka filmowa i nie tylko – koncert we Fregacie 
 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na wyjątkowy koncert w wykonaniu 
Orkiestry Kameralnej PROGRESS pod dyrekcją Szymona Morusa. W niedzielę, 5 
lutego o godz. 18.00 na scenie w Kinie „Fregata” będzie można usłyszeć 
najpiękniejsze tematy muzyki filmowej i klasycznej oraz szlagiery operetkowe.  
 Jednym z motywów koncertu będzie muzyka filmowa, którą zespół nagrał na płycie 
zatytułowanej "Amber Tango - Najpiękniejsza muzyka filmowa". Usłyszymy motywy z 
takich filmów jak: "Zapach kobiety", "Amelia" oraz "Wojna i Pokój". Nie zabraknie 
także tang i popularnych tematów muzyki klasycznej w niecodziennych aranżacjach. 
Miłośnicy przedwojennych szlagierów i operetki także znajdą coś dla siebie. W 
programie koncertu również hity naszych czasów, m.in. z repertuaru Stinga. 
Z orkiestrą wystąpią soliści: Magdalena Chmielecka – sopran i Paweł A. Nowak – 
akordeony. Bilety w cenie  20 zł dostępne są w Kasie Kina „Fregata” oraz CIT przy 
alei Niepodległości 6.   
Orkiestra Kameralna Progress to młody, dynamicznie rozwijający się zespół 
założony w 2009 roku przez dyrygenta Szymona Morusa. Współtworzą go 
utytułowani soliści, kameraliści, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów. Od początku swojego istnienia Orkiestra związana jest z miastem Tczew, 
w którym rokrocznie daje cykle koncertowe tworząc trzon życia kulturalnego w 
regionie. Naczelną ambicją muzyków jest łączenie różnych kultur, narodów i 
regionów Polski. W kwietniu 2013 roku orkiestra wzięła udział w międzynarodowym 
projekcie upamiętniającym 70 rocznicę powstania w getcie warszawskim prezentując 
podczas koncertu w Berlinie Requiem niemieckie J.Brahmsa oraz Ocalałego z 
Warszawy A.Schonberga. Od początku swego istnienia Orkiestra współpracuje z 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Orkiestra Kameralna 
Progress występowała na licznych festiwalach muzycznych w Polsce takich m.in. jak: 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku, Międzynarodowy 
Festiwal Kultury i Sztuki w Helu, Dobrodzień Classic Festiwal prezentując się w 
intrygujących interpretacjach muzyki klasycznej i rozrywkowej.  
 

5. „Bajki z malowanej skrzyni” w Stacji Kultura 
 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 19 lutego br. Teatr „Władca Lalek” zaprezentuje w 
Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod tytułem „Bajki z 
malowanej skrzyni” - pełne humoru i melodyjnych piosenek dla młodszych dzieci. 
Spektakl przewidziany dla widzów od lat 3. 
Początek o godzinie 15.00.  
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Bilety w cenie 8 złotych dostępne są w kasie Kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT 
przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
 
6. Warsztaty taneczne 
 
Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut zaprasza na  kolejną odsłonę cyklicznych warsztatów 
tanecznych. 
Tym razem dwudniowe warsztaty w technice tańca współczesnego poprowadzi 
Marta Zawadzka - tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w 
dziedzinie tańca współczesnego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Animacji 
Kultury), które ukończyła z wyróżnieniem.  
Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego, pracuje jako instruktor tańca 
współczesnego, przez 11 lat była wykładowcą Policealnego Studium Edukacji i 
Praktyk Teatralnych przy Teatrze Zaczarowany Świat w Toruniu, obecnie 
współpracuje z katedrą kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Prowadzi szereg zajęć i 
warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, współpracuje 
z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. 
 
Terminy: 10.02.2017, godz. 16:00 - 20:00 i  11.02.2017, godz. 10:00 - 14:00. 
Miejsce: Stacja Kultura, ul. Dworcowa, Lębork (budynek dworca), sala B. Koszt: 25 
zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: teatrtancaj5m@gmail.com 
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