
Informacje z Ratusza z dnia 02.12.2016 

1. XXII  sesja  Rady   Miejskiej   
2. Projekt zmiany planu zagospodarowania do wglądu 
3. XXV Bieg Mikołajkowy 
4. „Mikołaj, który zapomniał…” w Stacji Kultura 
5. Konkurs „Rozświetlmy Lębork” 
 
 
1. XXII  sesja  Rady   Miejskiej   
XXII sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o 
godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. Na sesji rozpatrzone będą projekty 
uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Lęborka na lata 
2017 – 2030  oraz uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na rok 2017.  
W zał. program sesji. 
 
2. Projekt zmiany planu zagospodarowania do wglądu 
Opracowany projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 
obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w 
zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01., wyłożony 
zostanie w dniach od 9 grudnia 2016  do  11 stycznia  2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku,  ul. Armii Krajowej 14, pok.116 w godz. od 9.00 do 15.00.  
Razem z tym opracowaniem wyłożona będzie prognoza oddziaływania na 
środowisko. Dokumenty te dostępne będą również w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lęborku, pok.101 o godz. 15.30. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26 stycznia 2017 r.  (w zał. ogłoszenie) 
 
3. XXV Bieg Mikołajkowy 
Już w najbliższy wtorek 6 grudnia br. o godz. 11.00 przeprowadzone zostanie XXV 
Bieg Mikołajkowy, w którym wystartuje rekordowa liczba sztafet - aż 22 - z lęborskich 
szkół podstawowych oraz szkół powiatu lęborskiego. 
START – META przy Zakładzie Fotograficznym „WIFOT” przy ulicy Orzeszkowej.  
Trasa biegu będzie przebiegać ulicami: 

 dla klas I-III: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Findera, 
Orzeszkowej 

 dla klas IV-VII: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Derdowskiego, Basztowej, 
Findera, Orzeszkowej. 

Biegi przeprowadzone będą w formie sztafet osobno dla dziewcząt, osobno dla 
chłopców. Dystans dla sztafet klas I-III  - około 350 m, dla sztafet klas IV-VI  - około 
570 m. 
Organizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku i Zakład Fotograficzny 
„WIFOT” w Lęborku przy ul. Orzeszkowej 2. (w zał. regulamin) 
 
4. „Mikołaj, który zapomniał…” w Stacji Kultura 

http://www.bip.um.lebork.pl/


Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 18 grudnia o godz. 15.00 Teatr Lalki „Tęcza” 
zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod 
tytułem „Mikołaj, który zapomniał…”. Bilety w cenie 8 złotych dostępne są w Kasie 
Kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów jest 
ograniczona. Spektakl przewidziany dla widzów od lat 3.  
Czas: około 45 minut, bez przerwy 
Reżyseria – Maciej Nogieć, scenografia – Michał Tramer, muzyka – Bartosz 
Kierasiński, autor tekstu – Maciej Nogieć 
Udział biorą: Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, 
Ilona Zaremba, Maciej Gierłowski. 
 
5. Konkurs „Rozświetlmy Lębork” 
Po raz trzynasty w okresie świątecznym w Lęborku organizowany jest Konkurs 
Świąteczny na Najbardziej Atrakcyjną Dekorację Świąteczną pod hasłem 
„Rozświetlmy Lębork”. Konkurs z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, a 
miasto wygląda w tym szczególnym czasie bardzo efektownie.  
Konkurs trwa od 10 do 28 grudnia 2016 roku. Paweł Piwka, dyrektor LCK „Fregata" 
zachęca lęborczan do zgłaszania wyróżniających się pomysłowością i urodą 
dekoracji świątecznych. Spośród zgłoszonych ofert komisja konkursowa pod koniec 
grudnia wyłoni zwycięskie obiekty w poszczególnych kategoriach.  
Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne do dnia 28 grudnia 2016 roku  przyjmuje LCK 
„Fregata”. Nr telefonu: 59 842 01 34 lub drogą elektroniczną na adres: 
lckfregata@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela obiektu, 
dokładny adres i numer telefonu.  
Organizatorami konkursu są: Lęborskie Centrum Kultury „Fregata", Burmistrz Miasta 
Lęborka oraz Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Lęborska" . 
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