
 

Informacje z Ratusza z dnia 21.09.2018 

1. Budżet Obywatelski 2019 w Lęborku – zagłosuj na projekt  
2. Spotkanie dla mieszkańców – jak pozyskać dofinansowanie na wymianę 
starego pieca 
3. Spotkanie z Jerzym Górskim 
 
1. Budżet Obywatelski 2019 w Lęborku – zagłosuj na projekt  
Od 1 do 14 października 2018 roku można będzie głosować na projekty do Budżetu 
Obywatelskiego Lębork na 2019 rok. 
Przypominamy, że o wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta, 
którzy ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania. 
Zachęcamy lęborczan do oddania głosu na wybrany projekt: 
- w formie elektronicznej, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej: lebork.budzet-obywatelski.org w terminie od 1 do 14 października 
2018 r. 
- w formie papierowej, do dnia 4 października w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. 
Mireckiego 10; w dniach od 5 – 8 października 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 5, 
ul. Kościuszki 14,  od 9 – 14 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Armii 
Krajowej 14. Głosowanie odbywa się w godz. 10.00-18.00. 
Lista projektów dostępna jest na stronie:  lebork.budzet-obywatelski.org   
 
 
2. Spotkanie dla mieszkańców – jak pozyskać dofinansowanie na wymianę 
starego pieca 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wdraża 
na terenie województwa pomorskiego Krajowy Program „Czyste Powietrze.” 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub 
współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. 
W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na wymianę starych 
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, koks, drewno itp.) na nowoczesne 
źródła ciepła.  
Oprócz montażu źródeł ciepła, w ramach Programu możliwe będzie również 
pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie 
jednorodzinnym. 
Szczegóły dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zostaną omówione na 
spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które odbędzie się w Stacji Kultura w Lęborku 
(przy dworcu PKP) w dniu 28 września 2018 r. o godz.16.00. 
W imieniu przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku serdecznie zapraszamy. 
 
3. Spotkanie z Jerzym Górskim 
 
Farm Frites Poland SA i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zapraszają na 
spotkanie z Jerzym Górskim. Ten wyjątkowy człowiek, triathlonista, mistrz świata w 
podwójnym ironmanie, który pokonał wieloletnie uzależnienie od narkotyków, spotka 
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się z publicznością w środę, 3 października, w Kinie „Fregata” w Lęborku. Przed 
spotkaniem zapraszamy na projekcję filmu „Najlepszy”, który opowiada o życiu 
Jerzego Górskiego. Wstęp jest bezpłatny. Początek o godzinie 16.00. 
O filmie „Najlepszy” 
Głównym bohaterem filmu jest Jerzy Górski, który zachwycił świat, a który u nas do 
dziś pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego 
wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły historia inspirowana trudnym 
życiem bohatera, w którym narkotyki i alkohol mieszają się z morderczym wysiłkiem 
oraz bólem. W efekcie heroicznej walki Jerzy Górski ukończył bieg śmierci oraz 
ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł 
mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46 sek. Ten rekord nie 
byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił, 
druga stała się inspiracją, by zawalczył o swoje życie. 
 
Film zdobył podczas festiwalu w Gdańsku Nagrodę Publiczności oraz „Złotego 
Klakiera” – Nagrodę Publiczności dla Najdłużej Oklaskiwanego Filmu.  
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