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1. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”  

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 4 marca 
(niedziela) o godz. 11.00 odbędzie się VI edycja biegu „Tropem Wilczym – Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – start przy Stadionie Miejskim w Lęborku (ul. 
Kusocińskiego). 
Regulamin biegu: http://www.lebork.pl/aktualnosci/dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych/   
 
2. „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018 

 
Gmina Miasto Lębork po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”.  
W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł 
ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienia 
ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej bądź elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania 
budynków. W przypadku kotłów opalanych biomasą, dofinansowane będą jedynie 
takie, które spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 
klasy). 
Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne 
należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie, w 
których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Muszą to być zadania nierozpoczęte, 
dla których należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, 
przedstawiającą źródło ciepła przed modernizacją.  
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork. 
 
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji 
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) określa Zarządzenie Nr 
20/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.02.2018 r.   
 
Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście, w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do 
pt. w godz. 7.00-15.00 w p. B 112. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 708. 
Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2018 roku. 

http://www.lebork.pl/aktualnosci/dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych/


Na podstawie wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim gmina wystąpi do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze 
zbiorczym wnioskiem o dofinansowanie. 
Z dofinansowania pozyskanego przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 120 osób. 
Edycja 2018 będzie piątą, do której przystąpi Gmina Miasto Lębork. W ciągu 
poprzednich czterech edycji konkursu pozyskano łącznie ok. 290 tys. zł i dodatkowo 
przekazano łącznie blisko 30 tys. zł wkładu własnego Gminy Miasto Lębork. Poziom 
dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do 35 % kosztów 
kwalifikowanych w roku 2017. 
W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 30 %, przy wymaganym 
wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2018 roku może wynieść do 
35 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na 
dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup 
fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonanie 
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 
 
3. Muzyczny Dzień Kobiet w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza w sobotę 10 marca o godz. 18.00 do 
Stacji Kultura na koncert pod tytułem „Wieczór na kobiecą nutę”.  
Na scenie zaprezentują się artyści ze Szkoły Wokalu działającej w ramach LCK 
„Fregata” prowadzonej przez Annę Krawczykowską oraz  zaproszeni goście. Będzie 
im towarzyszył zespół składający się z lęborskich muzyków. Na scenie zagrają: 
Tadeusz Formela, Sylwester Kustusz, Andrzej Łakocki, Piotr Fugiel, Marek Stępniak i 
Mariusz Czajka.  
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Darmowe wejściówki dostępne są w kasie kina przy 
ulicy Gdańskiej 12 oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” przy al. Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
 

4.„Tymoteusz wśród ptaków” – spektakl dla najmłodszych 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na przedstawienie z cyklu „Niedzielne 
spotkania z teatrem”. 25 marca br. Teatr Lalki Tęcza zaprezentuje w kinie „Fregata” 
przy ulicy Gdańskiej 12 przedstawienie pod tytułem „Tymoteusz wśród ptaków”. 
Początek o godzinie 14.00. Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie Kina przy ulicy 
Gdańskiej oraz na stronie www.lck-fregata.pl  w zakładce Kup/Zarezerwuj. Liczba 
biletów jest ograniczona. Spektakl przewidziany dla widzów od lat 4. 
 

5. Koncert pod tytułem „Już nie zapomnisz mnie” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”  zaprasza na koncert pod tytułem „Już 
nie zapomnisz mnie” w wykonaniu Tomasz Stockingera, wybitnego polskiego 
aktora teatralnego i filmowego.  
To  wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia 
2018 r. o godzm 18.00 w kinie „Fregata” przy ul. Gdańskiej 12. Bilety w cenie 
25 zł dostępne są w kasie kina lub za pośrednictwem strony internetowej 
www.lck-fregata.pl  
Recital "Już nie zapomnisz mnie" to piękne wspomnienie dwudziestolecia 
międzywojennego w muzyce i słowie. Wieczór spędzimy w klimacie 
najpiękniejszych szlagierów polskiego kina przedwojennego. 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/


Tytuł programu pochodzi od piosenki „Już nie zapomnisz mnie”, która 
stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 
1938 roku. Recital jest wiązanką piosenek polskiego kina przedwojennego, w 
rytmie walca i tanga przy akompaniamencie pianisty, jak za dawnych, dobrych 
lat. Ten program to elegancja i szyk minionych lat.  
Artyście będzie akompaniował wybitny polski pianista – Stefan Gąsieniec. 
 
 
 


