
Informacje z Ratusza z dnia 12.11.2015 
 
1. XIV Sesja Rady Miejskiej 
2. Dodatkowy termin  zbiórki odpadów zielonych w sektorze II w Lęborku 
3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 
4. Lęborskie biblioteki szkolne wesprze program „Książki naszych marzeń” 
5. Jesienny Salon Wystawowy  
6. Zostań molem prasowym 
7. Warsztaty perkusyjne  
 
 

1. XIV Sesja Rady Miejskiej 

24 listopada br. o godz. 12.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Lęborku. 

2. Dodatkowy termin  zbiórki odpadów zielonych w sektorze II w Lęborku 

Informujemy, że Gmina Miasto Lębork zorganizuje w poniedziałek 16 listopada 2015 

r. dodatkową zbiórkę odpadów zielonych w sektorze II (w pozostałych sektorach 

wywóz odpadów zielonych odbędzie się wg harmonogramu, tj. w I sektorze 18 i 19 

listopada (odpowiednio 2 i 1 rejon), w III sektorze 18 listopada). Mieszkańcy Lęborka 

w  listopadzie mają ostatnią możliwość pozbycia się tego typu odpadów przed 

nadchodzącą zimą.  Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnego 

oddawania odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Czarnówku. Kolejne odbiory odpadów zielonych ruszą od kwietniu 

2016 r. 

3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 
 
Na podstawie Uchwały Nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia                                   
29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                           
z  organizacjami pozarządowymi (…) projektów aktów prawa miejscowego (…) 
Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w 
sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Lęborku oraz nadania jej statutu. 

 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 listopada 2015 r. godzina 15.30, termin 
zakończenia konsultacji: 23 listopada 2015 r. godzina 17.30. 
Opinie oraz uwagi na temat projektu uchwały będzie można wnosić na otwartym 
spotkaniu z przedstawicielami organizacji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 
2015 r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 w Sali Rajców o 
godzinie 15.30. 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących 
informacji: nazwa i adres organizacji, imię, nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej 
do udziału w konsultacjach, podpisanie formularza przez osoby uprawnione do 
reprezentowania organizacji.  
Projekt konsultowanej uchwały jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Lęborku - bip.um.lebork.pl, w zakładce Prawo lokalne  
„konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” (konsultacje 
23.11.2015r.). 
 



4. Lęborskie biblioteki szkolne wesprze program „Książki naszych marzeń” 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie Rządowy program „Książka 
naszych marzeń”. W ramach programu realizowanego w Województwie Pomorskim 
Wojewoda Pomorski przyznał Gminie Miasto Lębork dotację celową z budżetu 
Państwa w łącznej kwocie 8 680 zł, z przeznaczeniem na zakup do bibliotek 
szkolnych książek (niebędących podręcznikami). 
 Niniejszą dotację udzielono na realizację w/w zadania w niżej wymienionych 
szkołach podstawowych: 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - w kwocie 2 170 zł 
- Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku – Szkoła Podstawowa Nr 4 - w kwocie 2 170 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 5  w kwocie 2 170 zł  
- Szkoła Podstawowa Nr 8 w kwocie 2 170 zł. 
 
5. Jesienny Salon Wystawowy  
Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury "TAK" i Młodzieżowy Dom Kultury 
zapraszają na Jesienny Salon Wystawowy. Otwarcie wystawy odbędzie się 19 
listopada o godz. 17.30. Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, ul. 
Różyckiego. 

 

6. Zostań molem prasowym 

Biblioteka Miejska w Lęborku zaprasza do udziału w 11. edycji konkursu „Zostań 

molem prasowym”. Osoby, które w ciągu 4 tygodni odwiedzą czytelnię prasy 

najwięcej razy oraz wypożyczą lub skorzystają na miejscu z gazet i czasopism 

wygrywają. Biblioteka oferuje ok. 60 tytułów. Konkurs trwa od 23 listopada do 19 

grudnia br. Rozdanie nagród nastąpi podczas noworocznego spotkania z 

czytelnikami. 

 

7. Warsztaty perkusyjne  
 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na drugą edycję Lęborskich 
Warsztatów Perkusyjnych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób 
początkujących, jak i perkusistów z doświadczeniem. Warsztaty odbędą się  w 
sobotę 14 listopada, w Sali A Stacji Kultura (Dworzec PKP w Lęborku) przy ulicy 
Dworcowej 8. Początek o godzinie 9.00, zakończenie planowane jest na godzinę 
15.00. Koszt uczestnictwa to 20 złotych. Zapisy pod numerem telefonu 59 8622-530 
lub przed samymi warsztatami. Liczba miejsc ograniczona.  
Warsztaty poprowadzi Tomasz Łosowski - perkusista, kompozytor, muzyk sesyjny, 
edukator oraz autor pierwszej profesjonalnej szkoły na perkusję w Polsce. 
Zadebiutował w 1991 roku na jubileuszowym koncercie 15-lecia Kombi. Na 
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat współpracował z wieloma artystami polskiej 
sceny rockowej, popowej i jazzowej. Został uhonorowany tytułem Najlepszego 
Perkusisty roku 2004 w plebiscycie magazynu Gitara i Bas + Bębny. Obecnie gra w 
Kombi oraz współtworzy jazzowe projekty: Quartado, Piotr Lemańczyk, Szymon 
Łukowski, Tomasz Łosowski Jazz Trio, Cezary Paciorek, Maciej Sikała, Piotr 
Lemańczyk, Tomasz Łosowski - "Gdański Jazz Quartet" i Orange Trane Acoustic 
Trio.  
 


