
Informacje z Ratusza z dnia 4.12.2015 
1. Sesja budżetowa Rady Miejskiej 
2. Konkurs na dekoracje świąteczne 
3. Mikołajki w Kinie "Fregata"  
4. Wystawa malarstwa Ryszarda Zająca 
 

1. Sesja budżetowa RM 

XV sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. o 
godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Wśród projektów 
uchwał znajdzie się uchwała  w/s uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2016. 
 
2. Konkurs na dekoracje świąteczne 

Po raz dwunasty w okresie świątecznym w Lęborku organizowany jest Konkurs 
Świąteczny na Najbardziej Atrakcyjną Dekorację Świąteczną pod hasłem 
„Rozświetlmy Lębork”. Konkurs trwa od 11 do 28 grudnia 2015 roku.  
Organizatorzy zachęcają lęborczan do zgłaszania do dnia 28 grudnia 
wyróżniających się pomysłowością i urodą dekoracji świątecznych.  
Spośród zgłoszeń komisja konkursowa pod koniec grudnia wyłoni zwycięskie obiekty 
w poszczególnych kategoriach. Konkurs z roku na rok przyciąga coraz więcej 
uczestników, a miasto wygląda w tym szczególnym czasie bardzo efektownie.  
Kategorie konkursowe: balkony lub okna w domach jedno i wielorodzinnych,  ogrody 
przydomowe oraz dekoracje wykonane przez przedsiębiorców i inne 
 instytucje (witryny sklepowe, sklepy, zakłady pracy). 
Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmuje LCK „Fregata” do dnia 28 grudnia 
2015 roku pod 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". 
 

3. Mikołajki w Kinie "Fregata"  
 
Lęborskie Centrum Kultury zaprasza na Mikołajki w Kinie "Fregata".  W tym roku 6 
grudnia LCK „Fregata” proponuje dwie produkcje: animację „Dobry dinozaur” oraz 
film „Igrzyska śmierci:  Kosogłos. Część 2”.  Cena biletu 2D dla wszystkich - 11 
złotych, 3D – 12 złotych. Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530. 
Dla każdego dziecka Mikołaj przygotował słodką niespodziankę. 
Niedziela, 06.12.2015 
14:00 - Dobry dinozaur 2D 
16:00 - Dobry dinozaur 2D 
18:00 - Dobry dinozaur 3D 
20:00 - Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 2 2D 
 
4. Wystawa malarstwa Ryszarda Zająca 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 
Ryszarda Zająca. Początek  w czwartek 10 grudnia o godzinie 18.00 w sali 

mailto:lckfregata@wp.pl


wystawowej Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy 
alei Niepodległości 6 w Lęborku. 
Na wystawę składają się krajobrazy, architektura miejska, marynistyka,  portrety oraz 
kopie dzieł znanych malarzy. Ryszard Zając z wykształcenia jest konserwatorem 
dzieł sztuki po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Swoje prace 
wystawiał w galeriach Suwałk, Giżycka i  Gołdapi. Był nagradzany za malarstwo, 
plakaty oraz scenografię do widowisk teatralnych. 
Wystawę będzie można oglądać od 10 grudnia 2015 roku do 7 stycznia 2016 roku. 
Wstęp wolny. 
 

 


