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1. Awans Lęborka w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. III miejsce w 
woj. pomorskim 
Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 24 listopada br. „Ranking Samorządów 2017”. 
W prestiżowym konkursie ogólnopolskiego dziennika Lębork został wyróżniony w 
kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Nasze miasto zajęło 3. miejsce w 
województwie pomorskim i 27. w kraju. Warto zauważyć wysoki skok w rankingu. 
Rok temu Lębork został sklasyfikowany na pozycji 81. 
Ranking „Rzeczpospolitej” to coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i 
innowacjach w polskich samorządach. W Rankingu wyróżniane są samorządy, które 
najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w 
zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. 
 
Ranking „Rzeczpospolitej” przygotowywany jest w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi 
finansami w latach 2013–2016 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. 
Na tym etapie oceniana była m.in. dynamika wzrostu wydatków majątkowych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość pozyskanych środków unijnych, 
indywidualny wskaźnik zadłużenia, dynamika wzrostu dochodów własnych, relacja 
nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, nakłady na transport i łączność 
czy ochronę środowiska. 
Najlepszych 250 gmin zakwalifikowano do II etapu i wysłano do nich ankietę z 
zestawem 37 pytań. W ankiecie porównywano m.in. wydatki na kontrakty z 
organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2016, wydatki na gospodarkę 
mieszkaniową w przeliczeniu na 1 mieszkańca, liczbę miejsc w przedszkolach 
dofinansowanych przez gminę, funkcjonowanie w gminie rady seniorów i rady 
młodzieży, liczbę świetlic, placów zabaw i ogólnodostępnych obiektów sportowych, 
środki przekazywane na budżet obywatelski, działania na rzecz przedsiębiorczości 
czy dostęp do szerokopasmowego internetu. 
W skład kapituły rankingu samorządów wchodzili m.in. Jerzy Buzek - były premier 
RP, europoseł, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Teresa 
Czerwińska – wiceminister finansów, Adam Hamryszczak – wiceminister rozwoju, 
Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”. 
Wyniki Rankingu Samorządów 2017 na www.rankingsamorzadow.pl  

 

2. V Mikołajkowy Nordic Walking w Obliwicach    

2 grudnia 2017 r. w Enklawie Ekologiczno-Historycznej w Obliwicach ok. trzystu 

Mikołajów po raz kolejny uczci pamięć Daniela Czapiewskiego, niestrudzonego 

propagatora polskiej turystyki, który stworzył Szymbarkową Krainę.  

W zał. szczegóły imprezy. 

 

3. X Jubileuszowy Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 

Po raz dziesiąty 20 stycznia 2018 r. w sali Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” 

odbędzie się Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej.  

http://www.rankingsamorzadow.pl�


Uczestnicy rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych: I - klas I-III szkół 

podstawowych, II - klas IV-VI sp, III - klas VII szkoły podstawowej oraz kl. II i III 

gimnazjum, IV kat. szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej drukowanymi literami 

KARTY ZGŁOSZENIA na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Różyckiego 2, 84-300 

Lębork lub na adres email: mdklebork@wp.eu  

Liczba miejsc ograniczona! Organizatorzy przyjmują max. 60 solistów – liczy się 

kolejność zgłoszeń.  

Jury oceniać będzie występy zgodnie z następującymi kryteriami: dobór repertuaru; 

technika wokalna; dykcja; interpretacja; wyraz artystyczny. Biuro organizacyjne: 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2  84-300 Lębork, tel./fax. (59) 8 621-645, 

e-mail: mdklebork@wp.eu; koordynator: Teresa Szczepańska, tel. kom. 693-333-

131, e-mail: t.szczepanska1@wp.pl, www.mdklebork.tivi.net.pl    

W zał. szczegóły związane z org. imprezy 

 
4. Spotkanie z autorką książek o ks. Janie Kaczkowskim 

We wtorek, 5 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w Centrum Informacji Turystycznej 

przy alei Niepodległości w Lęborku odbędzie się spotkanie poświęcone księdzu 

Janowi Kaczkowskiemu.  

Gościem będzie Joanna Podsadecka. Dziennikarka jest współautorką wraz z 

księdzem Janem, bestsellera pt. "Dasz radę. Ostatnia rozmowa". Organizatorami 

tego wydarzenia są: Wydawnictwo WAM, Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” oraz 

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. W trakcie spotkania będzie można 

nabyć książki autorki, w tym ostatnio wydaną pod tytułem "Sztuka czułości. Ks. Jan 

Kaczkowski o tym, co najważniejsze". Całość poprowadzi Włodzimierz Raszkiewicz z 

Radia Gdańsk. Zapraszamy serdecznie. 

 
5. XIII edycja konkursu dla czytelników prasy 

Czytelnia Biblioteki Miejskiej zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu dla 
czytelników prasy. Konkurs trwa od 20 listopada do 16 grudnia 2017 roku i polega na 
korzystaniu na miejscu i/lub wypożyczaniu gazet i czasopism. Zwycięzcą zostaje 
osoba, która najwięcej razy odwiedzi naszą czytelnię prasy i skorzysta z największej 
liczby gazet i czasopism. 
Regulamin: 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba od 16 roku życia. 
2. Kupony konkursowe można otrzymać w Czytelni MBP w Lęborku. 
3. Kupony wypełniane będą przez pracowników Czytelni (data i ilość czasopism). 

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Noworocznego Spotkania Czytelników w 
styczniu 2018 r. 
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