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1. Orszak Trzech Króli pod hasłem "Pokój i dobro"  
Już po raz piąty 6 stycznia 2017 r. wyruszy z Lubowidza w kierunku Mostów i 
Lęborka Orszak Trzech Króli. 
Z Lęborka do Mostów dojechać będzie można autobusem, który będzie podstawiony 
o godz. 11.15 na placu koło Sanktuarium św. Jakuba. 
Orszak rozpocznie się o godz. 10.00 mszą św. w kościele św. Stanisława Kostki w 
Lubowidzu, po mszy wymarsz Orszaku w kierunku Mostów. Na trasie przedstawione 
zostaną 4 scenki jasełkowe. W kościele św. Brata Alberta w Mostach o godz. 11.30 
odprawiona będzie msza św. 
Z Mostów Orszak Trzech Króli przejdzie do Lęborka, na Plac Pokoju, gdzie ok. 
godz.13.00 zaprezentowane zostaną przedstawienia jasełkowe oraz kolędy w 
wykonaniu lokalnych artystów. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Orszaku wszystkich 
mieszkańców. 
 
2. I Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich  

Odbędzie się on 8 stycznia 2017 r. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w 

Lęborku. Udział w nim zapowiedziało sześć zespołów z Lęborka oraz terenu 
powiatu lęborskiego. Wystąpią: 

 ZPiT ZIEMIA LĘBORSKA 
 Zespół Szkolny LĘBORSKIE SŁONECZKA 
 Zespół MARESZKI oraz SKRZATY z Cewic 
 Zespół Szkolny BARWNE MOTYLKI z Leśnic 
 Kaszubski Zespól Regionalny LEVINO 
 Zespół Regionalny FRANTÓWKA 

Gościnnie wystąpi Rodzinna Kapela BAS z Sierakowic. 
   
Przegląd rozpocznie się o godz. 16.00, zakończy wręczeniem nagród i koncertem 
finałowym ok. godz. 17.30. Msza św. z kaszubską liturgią słowa  o godz.  15.00. 

Organizatorami są: Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie O/Lębork, Lęborskie Centrum Kultury FREGATA, Lęborskie 
Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. Patronat honorowy nad Przeglądem 
objął Burmistrz Miasta Lęborka. 
                  



3. IX Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury "Fregata" 
zapraszają na IX Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej Lębork 2017. Impreza pod 
patronatem Burmistrza Miasta Lęborka i Starosty Powiatu Lęborskiego odbędzie się 
14 stycznia 2017 r. w lęborskiej "Fregacie" przy ul. Gdańskiej 12-13. 
  
Przesłuchania 60 uczestników z całego Pomorza (m.in. Trójmiasto, Bytów, Koszalin, 
Chojnice, Lębork) rozpoczną się o godzinie 10.00. Oceny solistów w czterech 
kategoriach wiekowych dokona jury w składzie: 
- Bartek Michalczyk - aktor scen muzycznych - piosenkarz, pracuje z dziećmi i 
młodzieżą jako instruktor śpiewu 
- Andrzej Konieczko - dziennikach muzyczny, konferansjer 
- Rafał Mędlewski - pianista, gitarzysta, kompozytor, członek grupy folkowej Boreash. 
  
O godzinie 16.00 odbędzie się koncert galowy, podczas którego wystąpi Bartek 
Michalczyk oraz laureaci IX Pomorskiego Festiwalu Piosenki Zimowej Lębork 2017. 
Najlepsi wokaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wstęp na przesłuchania uczestników oraz koncert galowy jest bezpłatny. 
www.mdklebork.tivi.net.pl 
 

4. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Po raz kolejny 15 stycznia 2017r. w Lęborku odbędzie się XXV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Ponad 150 wolontariuszy w godz.  900-1600 kwestować będzie na głównych ulicach 
miasta oraz przy kościołach. Od godziny 1100 w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-
Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1  rozpocznie się impreza 
integracyjna, podczas której wystąpią dzieci i młodzież z lęborskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych.  
Usłyszymy także miejscowe zespoły rockowe.  
Ok. godz. 1800 odbędzie się losowanie fantów głównych. Ci wszyscy, którzy 
wcześniej nabyli los za 2 zł, będą mogli wylosować przy odrobinie szczęścia m.in. 
sprzęt agd, rtv oraz wiele innych atrakcji.  
Ok. godz. 1900 wystąpi gwiazda wieczoru - RAS LUTA. To jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych wokalistów sceny reggae w Polsce. Od 10 lat związany z Eastwest 
Rockers, równolegle rozwija solową karierę.  
 
Podczas trwania występów na scenie lęborskiego „Mechanika” będą prowadzone 
licytacje, w których oprócz tradycyjnie gadżetów WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, będzie można wylicytować specjalnie wykonaną na tą okazję statuetkę, 
która zrobiona i zaprojektowana została przez Pana Kazimierza Kozłowskiego z 
Firmy Odlewniczej „Olimpia” z Mostów. Statuetka „Lęborski Bursztynowy Lew” w 
całości wykonana jest z bursztynu i waży ok. 150g. Nawiązuje do tegorocznej myśli 
przewodniej XXV Finału WOŚP.  
Trzy takie statuetki zostaną zlicytowane podczas lęborskiej imprezy w auli 
„Mechanika” ok. godz. 17 30, a jedna w trakcie licytacji internetowej Allegro – (od 10 
stycznia 2017r.). Cena wywoławcza statuetki wynosi 100 zł. 
 
Ponadto tego dnia na placu Pokoju w godz. 1100 – 1400 odbędzie się pokaz pojazdów 
militarnych, strażackich i motocykli. Ok. godz. 1230 w specjalnie przygotowanym 
basenie strażackim odbędzie się kąpiel Morsów Łebskich.  



 
5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2017  

Znany jest już harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy 
jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych w roku 2017. Harmonogram 
podzielony jest na 2 okresy: styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień. Zawiera on także 
terminy wiosennego i jesiennego odbioru elektrośmieci. 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej oraz 
z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Miasto Lębork dostępne są na stronie 
www.ekolebork.pl 

6. XIII Miejski Przegląd Jasełek 
 

Kolejna, XIII edycja Miejskiego Przeglądu Jasełek, odbędzie się w Lęborskim 
Centrum Kultury FREGATA 13 stycznia 2017 r. W pierwszej części, która  
rozpocznie się o godz. 9.00 zaprezentują się dzieci z Przedszkoli nr 2, 6, 9, 10, 
Niepublicznego Przedszkola Baśniowego, Prywatnego Przedszkola „Tęczowa 
Kraina” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
     W przerwie ok. godz. 11.30.00 wręczone zostaną nagrody w konkursie na 
Lęborską Maskę Jasełkową. a następnie nagrody dla zespołów jasełkowych. 
    Druga część Przeglądu  rozpocznie się o godz. 13.00. Udział w niej wezmą 
zespoły jasełkowe ze Szkół Podstawowych nr 4 i 8, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bukowinie, Mali Rycerze Niepokalanej z Parafii św. Jakuba Apostoła, Zespół 
Ukraiński SWITANOK – grupa szkolna i gimnazjalna, Gimnazjum nr 3 oraz 
EXPLOZJON ROLNICZAK BAND z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i 
Agrobiznesu. 
   Po II części Przeglądu kolędy zaśpiewa Chór GOSPEL z Młodzieżowego Domu 
Kultury pod kierunkiem Tadeusza Formeli i Sylwestra Kustusza. 
 
FINAŁ w niedzielę 15 stycznia 2017 r., w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, po 
mszy św. o godz. 11.30. 
Patronat honorowy nad przeglądem objęli Burmistrz Miasta Lęborka oraz Starosta 
Lęborski. 
 Organizatorami są: Lęborskie Centrum Kultury FREGATA, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Parafia św. Jakuba 
Apostoła. 
 
7. Ferie Zimowe w Muzeum  
W okresie ferii zimowych lęborskie Muzeum organizuje cykl warsztatów zanikających 
rzemiosł - papieru czerpanego, wykonywania biżuterii z filcu, biżuterii pradziejowej, 
toreb na zakupy i zdobienia powłoczek na jaśki. Organizowane będą także  
spotkania tematyczne (m.in. o baśniach kaszubskich,  garncarstwie w pradziejach, 
warsztacie archeologa).  

Warsztaty zanikających rzemiosł: 

 16.01. i 23.01. godz. 10.00 PAPIER CZERPANY - własnoręcznie zrobimy 
kartkę papieru   

http://www.ekolebork.pl/harmonogramy/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-z-zabudowy-jednorodzinnej-gmina-miasto-lebork/
http://www.ekolebork.pl/harmonogramy/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-z-zabudowy-jednorodzinnej-gmina-miasto-lebork/
http://www.ekolebork.pl/


 17.01. i 24.01. godz. 10.00 BIŻUTERIA Z FILCU - broszki, kolczyki, wisiorki... 
 18.01. i 25.01. godz. 10.00 BIŻUTERIA PRADZIEJOWA - kolie z kolorowych 

paciorków 
 19.01. i 26.01. godz. 10.00 KOLOROWE SNY - obrazy wykonane kredkami 

do tkanin na powłoczkach do jaśków 
 20.01. i 27.01. godz. 10.00 TORBY na ZAKUPY - spersonalizowane nadruki 

wykonane kredkami do tkanin 

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 5 zł. 

Ciekawe opowieści różnej treści (koszt – 3 zł): 

 16.01. i 23.01. godz. 11.00 - W kręgu baśni kaszubskich 
 17.01. i 24.01. godz. 11.00 - Szeregowiec Wojtek - o niedźwiedziu, który 

poszedł do wojska 
 18.01. i 25.01. godz. 11.00 - Marysia z wizytą w muzeum 
 19.01. godz. 11.00 - Nie święci garnki lepią... o garncarstwie w pradziejach 
 20.01. godz. 11.00 - Niecodzienna codzienność - czar niezwykłych 

przedmiotów 
 26.01. godz. 11.00 - W pradziejach używane, dzisiaj odkopane  - warsztat 

archeologa 
 27.01. godz. 11.00 - Muzealne opowieści tysiąca i jednego przedmiotu 

Projekcje filmów – bezpłatnie: 
„A wczoraj z wieczora” - od poniedziałku do piątku - godz. 12.00 
Film opowiada o zapomnianym już w innych regionach Polski, a wciąż żywym na 
Kaszubach, obrzędzie kolędowania. Półgodzinny film zrealizował Oddział Etnografii 
Muzeum Narodowego w Gdańsku w ramach projektu „Uzupełniając Kolberga: 
Dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub”. 
„Wariackie losy obrazów podczas II Wojny Światowej” - od poniedziałku do piątku - 
godz. 12.30. Jest to krótka, zwariowana opowieść o tym, że dzieła sztuki mogą 
również przeżywać ciekawe przygody. Film został zrealizowany przez 
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej. 
ZGŁOSZENIA osobiście (Lębork, ul. Młynarska 14/15) lub telefonicznie (59)8622414 
przyjmowane są w godz. 10.00-16.00 do dnia 13.01.2017 r. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
 
8. Ferie na sportowo 
W okresie ferii zimowych Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku będzie 
organizatorem cyklu zawodów sportowych w ramach akcji „Ferie 2017 na sportowo”. 
W tym roku zapraszamy chętną młodzież na: 
  

 Halowy Turniej Piłki Nożnej w następujących kategoriach wiekowych: a) 
szkoły podstawowe kl. I-III, b) szkoły podstawowe kl. IV-VI, c) gimnazja. 
Halowy turniej piłki nożnej rozegrany zostanie w Miejskiej Hali Sportowej w 
Lęborku przy ul. P. Skargi 52. Zapisy do turnieju przyjmowane będą w dniu 23 
stycznia 2017r. /poniedziałek/ od godziny 1200 w miejscu rozgrywania 
zawodów (odpowiedzialni: Pan Adam Bartosiak i Pan Krystian Kuczyński). 
  
Turniej piłki nożnej przeprowadzony zostanie w n/w terminach: 



           24 stycznia 2017r. godz. 1000 - gry 
           25 stycznia 2017r. godz. 1115 - gry 
           26 stycznia 2017r. godz. 1000 - gry 
           27 stycznia 2017r. godz. 1115 – gry 

  
 Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców w następujących 

kategoriach wiekowych: a) szkoły podstawowe, b) gimnazja. 
Turnieje tenisa stołowego przeprowadzone zostaną w Miejskiej Hali Sportowej 
w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 17, 19 i 23 
stycznia 2017r. od godz. 1000. Zapisy do turniejów przyjmowane będą 15 
minut przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania 
(odpowiedzialny Pan Wojciech Potrykus). 

  
 Turniej Mini Siatkówki w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 

podstawowe, b) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Turniej przeprowadzony zostanie w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przy 
ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach: 23 stycznia 2017r. od godz. 
1000 oraz w dniach 25 i 27 stycznia 2017r. od godz. 900. Zapisy do turniejów 
przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania 
(odpowiedzialny Pan Marcin Klukowski). 
  

 Turniej „Koszykarskie Trójki” w następujących kategoriach wiekowych: a) 
szkoły podstawowe, b) gimnazja, c) „open”. 
Turniej przeprowadzony zostanie w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku przy 
ul. Piotra Skargi 52 w dniu 18 stycznia 2017r. o godz.1000. Zapisy do 
turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich 
rozgrywania /odpowiedzialny Pan Piotr Długi/. 
  

 Turniej Tenisa Ziemnego w następujących kategoriach wiekowych: a) szkoły 
podstawowe - chłopcy, b) gimnazja i starsi - chłopcy, c) dziewczęta „open”,  
Turniej przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 
8 w Lęborku przy ul. Mireckiego 10 w dniach 19 i 20 stycznia 2017r. o 
godz.1200. Zapisy do turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem 
zawodów w miejscu ich rozgrywania /odpowiedzialny Pan Andrzej Borowski/. 

Szczegóły na naszej stronie: www.csir.lebork.pl  
Jednocześnie CSiR informuje, że w okresie ferii zimowych bilety dla dzieci i 
młodzieży na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku będą do nabycia za 5 zł.  
 
9. Ferie z kinem „Fregata”  
LCK „Fregata” zaprasza na ferie w kinie. Cena biletów na wszystkie seanse 
rozpoczynające się przed godziną 14.00 wynosi 11 złotych. Na seanse popołudniowe 
(rozpoczynające się po godzinie 14:00)  ceny z regularnego cennika.  
Filmy:  
Królowa Śniegu 3: Ogień i lód, 80min. Animacja/Familijny/Rosja/ b/o 
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, 133min. Familijny /Przygodowy/USA 
Sing, 110min.  Animacja/Japonia/USA/ b/o 
Trolle, USA/Animacja,Familijny,Fantasy/ 92 min 
Zakwakani, Chiny, Rosja, USA/Animacja,Przygodowy/ 81 min 
Vaiana: Skarb oceanu, USA/Animacja, Familijny, Przygodowy/ 103 min 
 

http://www.csir.lebork.pl/
http://www.filmweb.pl/film/Kr�lowa+�niegu+3%3A+Ogie�+i+l�d-2016-753147
http://www.filmweb.pl/film/Fantastyczne+zwierz�ta+i+jak+je+znale��-2016-697720


10. Szkoła basu na Stacji Kultura - zapisy 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” ogłasza nabór do szkoły gitary basowej. Pod 
numerem telefonu 507 556 660 przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą 
skorzystać z indywidualnych lekcji gry na gitarze basowej pod okiem 
doświadczonego instruktora.  
Zajęcia będzie prowadził Paweł Pionk - basista, muzyk i producent. Występował w 
Polsce i za granicą z wieloma artystami jako muzyk sesyjny. Zajęcia będą 
obejmowały podstawy gry, różne style muzyczne, techniki, harmonię, granie solo i w 
zespole. Zapraszamy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. 
Lekcje będą się odbywały w pomieszczeniach Stacji Kultura imienia Stefana Fikusa 
w Lęborku przy ulicy Dworcowej 8 (dworzec PKP Lębork). Zajęcia są odpłatne. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
 

11. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
W dniach od 16 stycznia  2017r. do 14 lutego 2017r. do publicznego wglądu wyłożony 
będzie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, 
Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 
10.MC.04. 
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 16 
stycznia  2017r. do 14 lutego 2017r. 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 19 stycznia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok.101      
o godz. 15.30. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778, z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 
3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.353, z późn. zmianami), każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, może wnieść uwagi. 
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 28 lutego 2017r. 
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. 

 

http://www.bip.um.lebork.pl/
mailto:architektura@um.lebork.pl
mailto:architektura@um.lebork.pl

