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1. XXV  Sesja  Rady  Miejskiej   
XXV  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godz. 12.00  w  
Sali  Rajców  Urzędu Miejskiego   
Rozpatrzone będą m.in. projekty uchwał dotyczących funkcjonowania placówek 
oświatowych w Lęborku, w tym dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, w/s przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka 
dla obszaru Lębork-Północ, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu, z zakresu 
obrotu nieruchomościami i in. 
(w zał. program sesji) 
 
2. O programie rewitalizacji Lębork Północ - 18 lutego  
W sobotę, 18 lutego 2017 roku odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami, podczas których 

zaprezentowane zostaną zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla 

obszaru Lębork-Północ. 

Pierwsze odbędzie o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej „mała czwórka” przy Placu 

Kopernika nr 5 w Lęborku. Spotkanie konsultacyjne poprowadzone zostanie przez mgr inż. 

arch.  Macieja Szpilewicza z firmy Szpilewicz – Architekci, który omówi główne zamierzenia 

inwestycyjne planowane w obszarze rewitalizacji i przedstawi ich wizualizację. 

Drugie spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 na placu przy budynku Stryjewskiego 52 

(skrzyżowania ul. Stryjewskiego i ul. Malczewskiego). Będzie to spotkanie plenerowe, 

którego celem będzie zapoznanie mieszkańców z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji 

oraz zaprezentowanie planowanych działań rewitalizacyjnych w formie plansz 

z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi. Odbędą się również debaty, rozmowy, 

ankiety, przewiduje się oprawę muzyczną, animacje dla najmłodszych, konkursy z drobnymi 

upominkami oraz drobny poczęstunek. Organizatorzy zapraszają mieszkańców. 

 
3. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Spotkanie dla przedsiębiorców  
16 lutego 2017r. o godz. 18.00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „STOLEM” 
odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie zapisów do programu dofinansowao do 
instalacji fotowoltaicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na 
terenie Lęborka. Dotacja pozwoli na uzyskanie do 80% środków na budowę instalacji. 
Prezentację dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania z RPO 2.2.1 – na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) dla przedsiębiorstw z sektora MSP z 
terenu Gminy Miasto Lębork - poprowadzi firma GlobalECO z Gdyni. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy GlobalECO: Wojciech Zabrocki /Specjalista ds. 
obsługi klienta/, tel. 502 757 004, Tomasz Lewkowicz /Koordynator Projektu/, tel. 
502 757 003 oraz Kamil Drobioski /Kierownik Techniczny/, tel. 570 757 550. 
 
4. Otwarcie wystawy CZARNA SZTUKA w Muzeum 



Muzeum w Lęborku serdecznie zaprasza 17 lutego 2017 r. o godz. 18.00 na otwarcie nowej 
wystawy pt. CZARNA SZTUKA – TYPOGRAFIA, DRUKARSTWO, PIŚMIENNICTWO.  
Wystawę będzie można oglądad do czerwca br. 
 
5. Biblioteka zaprasza  
 
SLAM POETYCKI - 14 lutego, godz. 17.00 w Klubie biblioteki. Wstęp wolny. 
Dodatkową atrakcją ogłoszenia wyników 19. Konkursu Poezji Miłosnej Szeptem będzie slam 
poetycki, na który Biblioteka Miejska zaprasza wszystkich chętnych, którzy pragną 
zaprezentowad swoje wiersze. Więcej http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/slam-
poetycki-i-konkurs-poezji-milosnej-szeptem/  
 
Kręgi Kobiet - 17 lutego 2017, godz. 18.00 w Klubie biblioteki. Wstęp wolny - obowiązują 
zapisy. 
17 lutego rusza nowa inicjatywa Moniki Grobelnej adresowana do Pao. Kręgi Kobiet to 
spotkania, podczas których uczestniczki dzielą się swoimi przeżyciami… 
Więcej   http://www.biblioteka.lebork.pl/warsztaty/kregi-kobiet-2/ 
 
Warsztaty taneczne z Natalią Kubicą - 18 lutego 2017, godz. 10.00-14.30 w Klubie Biblioteki. 
Wstęp wolny/ obowiązują zapisy. 
W sobotę wyjątkowa gratka dla miłośników taoca – jednodniowe warsztaty z uczestniczką 
You Can Dance… Więcej   http://www.biblioteka.lebork.pl/warsztaty/warsztaty-taneczne-z-
natalia-kubica/ 
 
Fabryka Wyobraźni Młodych - 18 lutego 2017, godz. 11.00 w Smoczej Jamie przy bibliotece. 
Wstęp wolny. 
Kolejne zajęcia rozwijające kreatywnośd dzieci. Więcej: 
http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci-dla-dzieci/fabryka-wyobrazni-mlodych-
warsztaty-dla-mlodych-kreatywnych/ 
 
Dyskusyjny Klub Książki 10+: 18 lutego 2017, godz. 12.00 w Smoczej Jamie Biblioteki 
Miejskiej. Wstęp wolny. 
Spotkania z literaturą dla dzieci. Więcej:  http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci-dla-
dzieci/dkk-10/ 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
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