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Lębork miastem dużej rodziny  
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII-714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork 
Miastem dla Dużej Rodziny”. 
Adresowana jest do osób zamieszkujących na terenie Lęborka i mających na utrzymaniu troje i 
więcej dzieci. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek o wydanie Karty „Duża 
Rodzina 3+” i złożyć go w Referacie Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku (pok. 
C2). Wniosek do pobrania ze strony internetowej miasta (zakładka Dla mieszkańca, Karta Duża 
Rodzina 3+) lub w Ref. Spraw Społecznych. 
Karta ta umożliwi skorzystanie z obowiązujących na terenie miasta zniżek i ulg. Przysługuje 
rodzicom, dzieciom do ukończenia 18 roku życia, dzieciom powyżej 18 roku życia w przypadku 
kontynuowania nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, a także dzieciom powyżej 18 roku 
życia posiadającym orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
oraz osobom sprawującym funkcję pieczy zastępczej. 

Do wniosku należy załączyć: 
- W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – wystawione przez szkołę zaświadczenie z 
planowaną datą ukończenia nauki. 
- W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności  -  orzeczenie o niepełnosprawności. 
- Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
sądu. 

- W sytuacji braku meldunku rodziny na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta 
Lęborka, należy uwiarygodnić zamieszkiwanie w Lęborku i przedstawić dokumenty 
potwierdzające dane umieszczone we wniosku. 
 
Katalog ulg: 

1. 5 zł zniżki od uśrednionej ceny biletu indywidualnego do kina w Centrum Kultury 
„Fregata” w Lęborku. 

2. 50% zniżki na indywidualne bilety wstępu na wystawy i imprezy organizowane w Muzeum 
w Lęborku. 

3. 50% zniżki na indywidualne, jednorazowe bilety wstępu na Pływalnię Miejską „Rafa” w 
Lęborku. 

4. 50% zniżki na indywidualne bilety wstępu na miejskie lodowisko przy Placu Piastowskim 
w Lęborku oraz wypożyczenie łyżew. 

5. 20% zniżki na bilety miesięczne dla osób nie korzystających z innego rodzaju 
ustawowych ulg uprawniających do przejazdu środkami Zakładu Komunikacji Miejskiej w 
Lęborku. 

6. Pomoc finansowa w formie jednorazowego „bonu edukacyjnego 3+” w wysokości 100 zł 
dla dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie 
Lęborka. 

7. Uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. 

8. Zniżki w kwocie lub procencie zaproponowane przez inne podmioty, które zgłoszą 

udział we wspieraniu rodzin wielodzietnych w ramach programu „Lębork Miastem dla 

Dużej Rodziny”. 

 
Eko Lębork  

http://www.lebork.pl/files/download/4573/Zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-wydanie-karty-3.pdf
http://www.lebork.pl/files/download/4573/Zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-wydanie-karty-3.pdf


Zapraszamy na nowo powstałą stronę Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku. Strona internetowa www.ekolebork.pl jest jednym z 
elementów działań edukacyjnych Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu 
Miejskiego w Lęborku. Ma wzmocnić świadomość ekologiczną wśród mieszkańców Lęborka, 
inspirować oraz zmieniać ich nawyki i przyzwyczajenia. 
 
Na stronie znajdą się także informacje na temat różnorodnych działań prowadzonych przez 
Wydział w zakresie: 

 prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 
 udzielania dofinansowań na wymianę starych źródeł ciepła na nowe – ekologiczne 

oraz demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 
 procedur działań związanych z bezdomnymi zwierzętami i utrzymaniem zieleni w 

mieście 
Znajdziemy tutaj także bezpośredni dostęp do harmonogramów wywozu odpadów, akcji 
ekologicznych propagujących racjonalną gospodarkę odpadami (w tym selektywną zbiórkę) 
oraz konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. 
  
Dzięki powstałej stronie mieszkańcy będą na bieżąco informowani o problemach i 
działaniach na rzecz ochrony środowiska. 
Zachęcamy także do korzystania z wyszukiwarki odpadów, która umożliwi mieszkańcom 
bezproblemową i szybką odpowiedź na pytanie, gdzie wrzucić lub przekazać dany odpad (w 
przypadku jego braku w bazie danych możemy go zgłosić) oraz formularz, dzięki któremu 
będzie można m.in. zgłosić miejsca, które wymagają czyszczenia lub wpisać uwagi odnośnie 
zmian związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
 

Lęborskie Warsztaty Perkusyjne 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na pierwszą edycję Lęborskich Warsztatów 
Perkusyjnych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i perkusistów 
z doświadczeniem. Warsztaty odbędą się  w sobotę, 7 lutego 2015, w sali A Stacji Kultura - 
Dworzec PKP przy ul. Dworcowej 8. Początek o godzinie 10.00, zakończenie planowane 
jest na godzinę 16.00. Koszt uczestnictwa - 20 złotych. 
Zapisy pod numerem telefonu 59 8622-530 lub przed samymi warsztatami. Liczba miejsc 
ograniczona. 
Warsztaty poprowadzi Tomasz Łosowski - perkusista, kompozytor, muzyk sesyjny, 
edukator oraz autor pierwszej profesjonalnej szkoły na perkusję w Polsce. Na przestrzeni 
ostatnich dwudziestu lat współpracował z wieloma artystami polskiej sceny rockowej, 
popowej i jazzowej. Został uhonorowany tytułem Najlepszego Perkusisty roku 2004 w 
plebiscycie magazynu Gitara i Bas + Bębny. 
Obecnie gra w Kombii oraz współtworzy jazzowe projekty: Quartado, Piotr Lemańczyk, 
Szymon Łukowski, Tomasz Łosowski Jazz Trio, Cezary Paciorek, Maciej Sikała, Piotr 
Lemańczyk, Tomasz Łosowski - "Gdański Jazz Quartet" i Orange Trane Acoustic Trio. Jest 
wykładowcą biorącym udział w warsztatach i pokazach perkusyjnych na terenie całego kraju. 
Współpracuje z magazynem „Perkusista”, gdzie cyklicznie ukazują się jego artykuły i 
warsztaty. Nagrał przeszło 50 płyt (w tym swoje projekty autorskie). W 2014 został 
uhonorowany nagrodą "Eugeniusza" w kategorii Najlepszy Edukator. 
 

Dorota Lulka zaśpiewa piosenki Edith Piaf 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na walentynkowy koncert pod tytułem „Piaf po 
polsku” . To wydarzenie muzyczne odbędzie się w niedzielę, 15 lutego w sali kinowej przy 
ulicy Gdańskiej  12  w Lęborku. Początek o godzinie 16.00.  
„Piaf po polsku” w wykonaniu Doroty Lulki oraz Pawła Nowaka grającego na akordeonie i 
Macieja Sadowskiego, na kontrabasie, to koncert najpiękniejszych piosenek Edith Piaf, 
śpiewanych w polskich tłumaczeniach Andrzeja Ozgi, Marcina Sosnowskiego i Wojciecha 
Młynarskiego. Niepowtarzalny klimat tego koncertu buduje fascynujący głos wokalistki, 

http://www.ekolebork.pl/


subtelne aranżacje utworów, wirtuozeria akordeonu, a przede wszystkim wysokiej próby 
interpretacje aktorskie Doroty Lulki, grającej tytułową rolę w kultowym gdyńskim spektaklu 
"Piaf". Artystka, która prowadzi cały koncert opowiada o zawiłym życiu Piaf, nawiązując z 
widownią niemal intymny kontakt. Uwielbiane przez publiczność piosenki takie jak: "Milord", 
"Padam", "Niczego nie żałuję", wywołują zarówno wzruszenie, jak i wielki aplauz. 
Bilety w cenie 15 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. Niepodległości 6. LCK 
Fregata zachęca do wcześniejszego nabywania wejściówek. 
 
 


