
Informacje z Ratusza z dnia 21.08.2015 

1. „Pożegnanie Lata” - 30 sierpnia 
2. Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lęborku 
3. XII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym 23 sierpnia 
4. Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”  
 
 

1. „Pożegnanie Lata 2015” - 30 sierpnia 
W niedzielę 30 sierpnia  w Lęborku na Placu Pokoju odbędzie się impreza „Pożegnanie Lata 
2014”. Rozpocznie się o godz. 10.00 Ogólnopolskim Przeglądem Orkiestr Dętych. 
Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kayah, której koncert rozpocznie się o godzinie 20.30.  
W programie: 
1000 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych   
1600 – Teatrzyk uliczny przy ul. Staromiejskiej / Reja 
1730 – Gdańska Orkiestra Ogrodowa 
1900 – Kabaret Formacja Chatelet  
2030 – KAYAH 

Podczas festynu plenerowego „Pożegnanie Lata 2015”  na pl. Pokoju w godz.10.00 – 
14.00 przeprowadzona zostanie akcja zbiórki krwi. Organizatorem akcji jest Miasto 
Lębork oraz Klub Motocyklowy Motolegion Lębork. 

2. Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lęborku 
Uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej odbędzie się w 1 września o 
godz. 13.00 przy tablicy Pocztowców Gdańskich.  
W programie hymn, okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Lęborka, Apel Pamięci i 
złożenie kwiatów. Oprawę artystyczną zapewnia Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska. Po 
uroczystości złożone zostaną kwiaty na zbiorowej mogile zamordowanych więźniów 
filii obozu Stutthof.  
W dniu 6 września w kościele pw. św. M. Kolbego o godz. 11.00 w kościele pw. św. 
M. Kolbego przy ul. Kaszubskiej odprawiona zostanie msza św. 
 
3.  XII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym 
23 sierpnia na plaży „MIRON” nad jeziorem Lubowidz (dawna plaża miejska) 
odbędą się XII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym. Zawody odbędą 
się na dystansie 2000 m i  mają charakter otwarty.  
Kategorie:  
1. Kategoria młodzieżowa do 29 lat ( klasyfikacja kobiet i mężczyzn)  
2. Kategoria Masters 30 lat i starsi ( klasyfikacja kobiet i mężczyzn )  
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką i za pisemną zgodą rodziców.  
 
Zgłoszenia telefonicznie pod nr 502 154 860, a w dniu zawodów osobiście w biurze 
zawodów na plaży „MIRON” w godz. 10.00 - 11.45. Start - godz. 12.00. 
Przewidziane są nagrody finansowe za I-III miejsce, puchary, medale pamiątkowe.  
Obsługę sędziowską i bezpieczeństwo zapewniają Ratownicy z Drużyny WOPR przy 
Centrum Sportu i Rekreacji oraz Jednostka Terenowa WOPR.  
Organizatorami są: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, plaża „MIRON” Beata 
Bednarczyk, Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku.  
 



4. Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”  
Kolejny raz realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom w 2015r. pn. 
„Wyprawka szkolna”. W ramach programu świadczona jest pomoc w formie 
dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. Termin składania wniosków 
wyznaczono do 7 września 2015r. W  uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być 
złożone po upływie w/w terminu, lecz nie później niż do 30.09.2015r. Szczegółowe 
informacje o kryteriach, zakresie, wysokości dofinansowania uzyskać można w 
szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.  
 


