
Informacje z Ratusza z dnia 2.09.2016 
 
1. XX sesja Rady Miejskiej w Lęborku 
2. Narodowe Czytanie "Quo vadis” – 3 września 
3. Lęborskie placówki oświatowe przygotowane do nowego roku szkolnego 
4. Europejskie Dni Dziedzictwa w lęborskim Muzeum 
5. Deratyzacja w Lęborku 
 
 
1. XX sesja Rady Miejskiej 
W dniu 9 września 2016 o godz.12.00  odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w 
Lęborku.  
Program sesji w zał. 
 
2. Narodowe Czytanie "Quo vadis” – 3 września 
W sobotę 3 września br. w Lęborku, podobnie jak w całym kraju, odbędzie się 
ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. W Roku Henryka Sienkiewicza wybrano 
wybitną powieść – „Quo vadis”. W naszym mieście wspólne czytanie dzieła naszego 
noblisty zaplanowano w godz. 12-14 przy fontannie z żabkami (Pl. Żwirki i Wigury). 
  
„Quo vadis”  to książka o zwycięstwie prawdy i miłości – historia wiary, która pozwala 
budować silne więzi kształtujące wspólnotę. Dla Polaków przesłanie powieści 
Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłaszcza w świetle 1050-lecia Chrztu 
Polski.   
Organizatorami Narodowego Czytania w Lęborku są: Urząd Miejski w Lęborku, 
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Lęborskie Centrum Kultury "Fregata", Lokalna 
Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" oraz Agencja Turystyczno-
Artystyczna "Przygoda". 
 
3. Lęborskie placówki oświatowe przygotowane do nowego roku szkolnego 
W dniu 31 sierpnia w ratuszu odbyło się spotkanie z dyrektorami lęborskich szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. 
Czterech nauczycieli lęborskich szkół otrzymało akty nadania stopnia awansu 
zawodowego  na nauczyciela mianowanego. 
Panu Waldemarowi Walkuszowi, wręczony został akt powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku na kolejne 5 lat. Na spotkaniu omawiane 
były również sprawy dotyczące funkcjonowania lęborskich placówek oświatowych w 
roku szkolnym 2016/2017. 
W tym roku w przedszkolach na terenie Lęborka funkcjonować będzie 38 oddziałów, 
w których miejsce znalazło 989 dzieci. W szkołach podstawowych funkcjonować 
będą 4 oddziały zerowe (104 dzieci). Ogółem w szkołach podstawowych uczyć się 
będzie 2155 dzieci w 91 oddziałach. Do gimnazjów uczęszczać będzie 1050 dzieci w 
42 oddziałach. 
 
4. Europejskie Dni Dziedzictwa w lęborskim Muzeum 
Muzeum w Lęborku, w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
odbywających się pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, 
arcydzieła, pomniki zaprasza w dniach 10 i 11 września br. w godz. 11.00-16.00 na 
bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych, baszt nr 24 i 27, projekcje filmu pt. 
Lębork – średniowieczne obwarowania miasta oraz – o godz. 12.00 prezentację 



dotyczącą zagadnień związanych z miejscami kultu znajdującymi się na naszym 
terenie, o godz. 14.00 prelekcję o wierzeniach ludowych, które przetrwały do naszych 
czasów. Muzeum serdecznie zaprasza. 

 

5. Deratyzacja w Lęborku 
W okresie od 15.09.2016r. do 15.10.2016r. przeprowadzona  zostanie powszechna 
akcja odszczurzania na terenie miasta Lęborka. Powszechna akcja deratyzacji 
obejmuje wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki 
organizacyjne oraz posesje i obiekty prywatne na terenie miasta Lęborka. 
Właściciele posesji, zakłady pracy lub użytkownicy obiektów przeprowadzają akcję 
deratyzacji na własny koszt poprzez zlecenie upoważnionej przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną jednostce deratyzacyjnej, która dokona wyłożenia i 
zebrania trutek w obiektach. 
Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku, której jako dowód z 
realizacji niniejszego zarządzenia należy przedłożyć kopię zlecenia do zakładu 
deratyzacji wraz z wykazem obiektów objętych deratyzacją. Więcej informacji w 
obwieszczeniu o akcji deratyzacyjnej w Lęborku (w zał.) 
 

6. Kabaret Skeczów Męczących wystąpi w Lęborku 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ Kabaretu Skeczów 
Męczących.  Spektakl jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup 
kabaretowych w Polsce odbędzie się w piątek, 23 września 2016 roku, w sali 
kinowej przy ulicy Gdańskiej 12  o godzinie 18.00. Bilety w cenie 45 zł dostępne są w 
kasie kina oraz w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia” przy alei Niepodległości 6. 
 

 


