
Informacje z Ratusza z dnia 22.01.2016 

1. XVI Sesja Rady Miejskiej 
2. Morskie opowieści oficera statku wycieczkowego 
3. Promocja publikacji  o badaniach archeologicznych w Czarnówku  
4. Kabaret Hrabi w Lęborku 
5. Konkursu na świąteczne dekoracje 
 
1. XVI Sesja Rady Miejskiej 
XVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 1 lutego o godz. 12.00 w sali rajców 
Urzędu Miejskiego  w  Lęborku.  
 
2. Morskie opowieści oficera statku wycieczkowego 
Biblioteka Miejska zaprasza do Klubu na spotkanie z oficerem statku 
wycieczkowego, Krzysztofem Brychcy i jego morskie opowieści w dniu 28 stycznia o 
godz. 17.00.  
 
3. Promocja publikacji  o badaniach archeologicznych w Czarnówku 
Muzeum zaprasza na promocję książki „Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej 
starożytności na Pomorzu, część I. Promocja odbędzie się 29 stycznia o godz. 14.00 
w Sali rajców Urzędu Miejskiego. 
Publikacja powstała w ramach realizowanego przez Muzeum projektu „Okruch złota 
w popiele ogniska. Czarnówko, największe cmentarzysko z późnej starożytności na 
ziemiach polskich”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 
4. Kabaret Hrabi w Lęborku 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ kabaretu Hrabi. 
Kabaret zaprezentuje się w programie „Tak, że o.” Spektakl jednej z 
najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup kabaretowych w Polsce 
odbędzie się w poniedziałek, 7 marca br., w sali kinowej przy ulicy Gdańskiej. 
Początek o godzinie 18.00. Bilety w cenie 45 zł dostępne są w kasie kina oraz 
w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. 
Niepodległości 6. 
 
5. Podsumowanie Konkursu na świąteczne dekoracje 
Podsumowanie Konkursu na  najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną pt. 
„Rozświetlmy Lębork”  wraz z ogłoszeniem wyników w poszczególnych kategoriach  
(balkony lub okna w domach jedno i wielorodzinnych,  ogrody przydomowe oraz 
dekoracje wykonane przez przedsiębiorców i inne instytucje (witryny sklepowe, 
sklepy, zakłady pracy), odbędzie się w środę 27 stycznia  o godz. 18.00 w Bramie 
Kaszubskiego Pierścienia przy al. Niepodległości.   
 Organizatorem dorocznego konkursu jest Miasta Lębork, Lęborskie Centrum Kultury 
„Fregata” i Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Lęborska" . 

 


