
Informacje z Ratusza z dnia 30.10.2015 
1. Spotkanie informacyjne projektowanej drogi ekspresowej S6 – Trasy 
Kaszubskiej 
2. Święto Niepodległości w Lęborku 
3. Wyłożenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu Buczka-Kossaka 
4. Zajęcia dekorowania pierniczków 
5. Zamki i rezydencje na Pomorzu  
6. Biblioteka zaprasza na Spotkania z pasją  
7. Luxtorpeda w Lęborku 
 
 

1. Spotkanie informacyjne projektowanej drogi ekspresowej S6 – Trasy Kaszubskiej 
 
Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – 
Obwodnica Trójmiasta (Trasa Kaszubska) odbędzie się 5 listopada 2015 o godz. 18.00 w 
Sali Rajców nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
Organizatorzy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Transprojekt Gdański 
zapraszają wszystkich zainteresowanych. 
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia będzie można przesyłać w formie 

pisemnej (podpisane imieniem i nazwiskiem, z adresem) do dnia 12.11.2015 pocztą na 

adres: GDDKiA w Gdańsku, ul. Sulisława 5, 80-354 Gdańsk, faxem na nr (58) 511 24 05, 

bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem 

„Konsultacje społeczne – S6 Trasa Kaszubska”. Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji 

znajdują się na stronie: http://trasakaszubska.pl/?page_id=116   

2. Święto Niepodległości 
Serdecznie zapraszamy Lęborczan do uczestnictwa w tegorocznych obchodach Święta 
Niepodległości w Lęborku. 
Program obchodów: 
7 listopada 2015 (sobota) 
11.00 – Indywidualne Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości – start i meta w lasku 
przy Stadionie Miejskim w Lęborku 
10 listopada 2015 (wtorek) 
13.00 – Wykład historyczny prof. Andrzeja Januszajtisa z okazji Dnia Niepodległości – sala  
   audiowizualna ZSI-M; prezentacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów SGJ 
19.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary Katastrofy Smoleńskiej przy  
   Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
19.20 – Uroczystość pod tablicą Polskiej Rady Ludowej – ul. Targowa 48 
11 listopada 2014 (wtorek) 
10.00 – msza święta w Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
11.00 – przemarsz pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności 
11.20 – uroczystość przed Obeliskiem Niepodległości 

 „Gaude Mater Polonia” – Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” 

 Hymn państwowy – Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” 

 Montaż słowno-muzyczny Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku 

 wystąpienie Burmistrza Miasta 

 Apel Pamięci, salwa honorowa – 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany  

 złożenie kwiatów  

 zakończenie uroczystości – wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej „Ziemia Lęborska” 
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11.45 – Parada rekonstruktorów ul. I Armii Wojska Polskiego 
   Piknik i pokaz sprzętu wojskowego (po paradzie) – Lębork Nowy Świat (ul.  
             Pionierów) 
12.00 – Pokaz jeździecki, przejażdżki w siodle, zabawy animacyjne, w tym malowanie  
             twarzy, konkursy z nagrodami – park im. M. Michalskiego (Stajnia Pałac Runowo,    
             Pałac pod Bocianim Gniazdem, Biuro Wolontariatu MOPS) 
13.00 – Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – LCK Fregata 
 
3. Wyłożenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Buczka-Kossaka  

 
Burmistrz Miasta zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i 
Kossaka w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, 
KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu elementarnego 2.UG.12. 
Wraz z projektem zmiany miejscowego planu wyłożona będzie prognoza oddziaływania na 
środowisko oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, w ramach prowadzonej 
procedury strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko projektu  zmiany miejscowego 
planu. 
Wyżej wymienione opracowania i dokumenty dostępne będą do wglądu w dniach                
od  9 listopada 2015r. do 9 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku,          
ul. Armii Krajowej 14, pok.116 w godz. od 9.00 do 15.00. 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu powyższe opracowania i dokumenty 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 12 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok.101                     
o godz. 15.30. 
Każdy może wnieść uwagi do ustaleń przyjętych w projekcie  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 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 23 
grudnia 2015r. 
Pisma należy kierować na adres Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,                
84-300 Lębork lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres 
mailowy: architektura@um.lebork.pl, lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem  
zaufanym ePUAP na adres mailowy: architektura@um.lebork.pl, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl. 
 
4. Zajęcia dekorowania pierniczków 

Biblioteka miejska zaprasza w dniu 3 listopada o godz. 16.00 do laboratorium na 
zajęcia dekorowania pierniczków. Na warsztatach uczestnicy poczują pierwsze 
świąteczne zapachy i dowiedzą się, jak najprościej upiec smaczne pierniczki. Będzie 
można także wymienić się sprawdzonymi przepisami. A przede wszystkim, wspólnie 
z prowadzącą zajęcia p. Ludwiką Darznik, będą zdobili pierniczki. Do udziału 
biblioteka zaprasza i małych, i dużych.  
Koszt - 5 zł. Zapisy trwają do 2 listopada. Liczba miejsc ograniczona. 
 
5. Wystawa „Zamki i rezydencje na Pomorzu” 
Muzeum w Lęborku zaprasza do Galerii „Strome Schody” na otwarcie wystawy pt. 
Zamki i rezydencje na Pomorzu w dniu 6 listopada o godz. 18.00. Jest to wystawa 
wypożyczona z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
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6. Biblioteka zaprasza na Spotkania z pasją  
Spotkania z pasją dla seniorów odbywają się w każdy czwartek 11.00 w klubie biblioteki. 

5 listopada odbędzie się spotkanie on-line z Heleną Norowicz. Wstęp na spotkania 
bezpłatny. 
Kolejne spotkania: 
12.11.  Dobierz odpowiednie okulary. Porady optyka z salonu optycznego Visio export 
19.11.  spotkanie on-line 
26.11.  Makijaż na każdą okazję. Agnieszka Sikora z firmy Mary Kay. Kolejny cykl spotkań w 
grudniu 
 

7. Luxtorpeda w Lęborku 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert zespołu LUXTORPEDA w  
sobotę 7 listopada br., który odbędzie się w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych w Lęborku. Grupa zawita do Lęborka w ramach jesiennej trasy koncertowej 
obejmującej 20 koncertów, w tym w Lęborku. 
Bilety w cenie 39 zł można nabyć w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz w Centrum  
Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. Rezerwacje biletów dla osób spoza 
Lęborka pod nr telefonu 59 842 01 34. Liczba biletów ograniczona.   
Jako support przed koncertem LUXTORPEDY wystąpi grupa Cuba de Zoo.  Koncert 
rozpocznie się o godzinie 20.00. Wejście na salę od godziny 18.00. 

Organizatorami koncertu są: LCK „Fregata”, Miasto Lębork i Diecezjalne 
Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła – Lęborscy Franciszkanie.  
O zespole 
Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha gitarzysty i 
wokalisty znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i 
KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, 
związanych wcześniej z Armią oraz z formacją 2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza 
Krzyżaniaka, znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 roku w trakcie nagrywania albumu 
skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 
Dębiec.  

 
 
 


