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1. Finał XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława 
Stryjewskiego 
W piątek 25 listopada br. o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie 31. 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. W Sali LCK 
„Fregata” przy ul. Gdańskiej 12/13 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i 
wręczenie nagród (nagroda główna - Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, 

trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy, a ponadto nagrody specjalne: 
Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności, 
nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana  za utwór ukazujący godność człowieka i życia, 
Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o 
tematyce kaszubskiej – poezja, 
Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o 
tematyce kaszubskiej – proza. 

W programie także: Turniej Jednego Wiersza, spektakl „Wielka 8semka” w 
wykonaniu „GaDMuTrio”. Imprezie towarzyszył będzie kiermasz prac podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku. 

OOrrggaanniizzaattoorraammii  KKoonnkkuurrssuu  ssąą::  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  LLĘĘBBOORRKKAA  II  RRAADDAA  MMIIEEJJSSKKAA  WW  LLĘĘBBOORRKKUU  

ZZAARRZZĄĄDD  II  RRAADDAA    PPOOWWIIAATTUU  LLĘĘBBOORRSSKKIIEEGGOO  

OOddddzziiaałł  MMiieejjsskkii  KKAATTOOLLIICCKKIIEEGGOO  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA  CCIIVVIITTAASS  CCHHRRIISSTTIIAANNAA  ww  LLęębboorrkkuu  

ZZaarrzząądd  GGłłóówwnnyy  oorraazz  OOddddzziiaałł  ww  LLęębboorrkkuu  ZZRRZZEESSZZEENNIIAA  KKAASSZZUUBBSSKKOO--PPOOMMOORRSSKKIIEEGGOO  

MMIIEEJJSSKKAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA  PPUUBBLLIICCZZNNAA  ww  LLęębboorrkkuu  

LLIICCEEUUMM  OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCEE  NNrr  11  ww  LLęębboorrkkuu  

LLĘĘBBOORRSSKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  KKUULLTTUURRYY  „„FFRREEGGAATTAA”” 

 
2. Mikołajki w kinie Fregata 
Lęborskie Centrum Kultury zaprasza na Mikołajki w kinie "Fregata". W tym roku 6 
grudnia LCK Fregata proponuje animację wytwórni Disneya: „Vaiana. Skarb 
oceanu”. Cena biletu 2D dla wszystkich - 11 złotych, 3D – 12 złotych.  
Dla każdego dziecka Mikołaj przygotował słodką niespodziankę. 
Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530. 
Wtorek, 06.12.2016: 

15:45 - Vaiana. Skarb oceanu 2D  

18:00 - Vaiana. Skarb oceanu 3D 

3. Muzeum w remoncie 

Muzeum w Lęborku informuje, że w związku z remontem przeprowadzanym w 
budynku w dniach od czwartku 24 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r. wszystkie 
stałe i czasowe wystawy będą nieczynne dla zwiedzających. 
W tym okresie czynny będzie sklepik - Cepelia w godz. 10.00 - 16.00. Realizowane 



także będą: warsztaty zanikających rzemiosł, lekcje muzealne, możliwa będzie 
projekcja filmu "Lębork - system obronny średniowiecznego miasta" oraz zwiedzanie 
baszt nr 24 (ul. Derdowskiego) i nr 27 (ul. Basztowa). 

4. Ferie zimowe – konkurs ofert na organizację wypoczynku 

Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta 
Lęborka w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży pn.: ”Ferie zimowe 2017". Termin realizacji zadania: w okresie od 
16 stycznia do 29 stycznia 2017 r. Samorząd przeznaczył na realizację  tego zadania 
kwotę do 15.000 zł. Zadanie polega na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć i imprez 
lub wypoczynkowego turnusu wyjazdowego z elementami socjoterapeutycznym, dla 
przynajmniej grupy 20- osobowej dzieci i młodzieży do lat 17 z terenu miasta 
Lęborka, z pierwszeństwem udziału dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, 
wytypowanych przy współpracy z lęborskim MOPS-em.  
Oferty można składać do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej Miasta Lęborka oraz na stronie www.bip.um.lebork.pl w zakładce 
konkursy, pod hasłem konkursy 2017, która jest do pobrania wraz nowym wzorem 
oferty. 
 
5. Przedsprzedaż biletów na „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” 

 
Od piątku 25 listopada rusza przedsprzedaż biletów na najbardziej wyczekiwaną 
premierę 2016 roku. „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” trafi na ekran kina „Fregata” 
16 grudnia 2016.  
Bilety można kupowad w kasie kina przy ulicy Gdaoskiej 12. W okresie od 25 listopada 
do 6 grudnia bilety dostępne będą wyłącznie w przedsprzedaży i nie będą 
przyjmowane rezerwacje.  
Telefoniczna rezerwacja miejsc pod numerem 59 8622-530 zostanie uruchomiona od 
7 grudnia. Kasa kina jest czynna na godzinę przed każdym seansem do 15 minut po 
rozpoczęciu ostatniego seansu. 
Daty seansów: od piątku 16 grudnia 2016 do 5 stycznia 2017, oprócz Wigilii, Sylwestra i 

Nowego Roku. 

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, USA/Przygodowy/Science-Fiction/133min/od 7 lat 
Historia grupy rebeliantów zjednoczonych w śmiałej misji polegającej na kradzieży 
planów imperialnej Gwiazdy Śmierci. Akcja filmu bed̨zie rozgrywac ́sie ̨przed 
wydarzeniami ukazanymi w produkcji „Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja”. Na ekranie 
zobaczymy m.in. Felicity Jones, Foresta Whitakera i Madsa Mikkelsena. 
 

 

 


