
Informacje z Ratusza z dnia 25.08.2016 
1. Pożegnanie Lata 2016 z LemON-em i orkiestrami dętymi 
2. Budżet Obywatelski 2017 - zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wnioskodawców 
z mieszkańcami 
3. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"  
4. Najważniejszy festiwal filmowy w Polsce znowu w Lęborku 
5. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 
 
 
1. Pożegnanie Lata 2016 z LemONem i orkiestrami dętymi 
W niedzielę 28 sierpnia podczas plenerowej imprezy pn. "Pożegnanie Lata", już po 
raz piaty odbędzie się Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych.  
Od godziny 10.00 na Placu Pokoju w Lęborku będą prezentować się będą orkiestry z 
całej Polski. 
Program imprezy masowej  „Pożegnanie Lata 2016”  na placu Pokoju 28 
sierpnia 2016: 
1000 – Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych   
1600 – Teatrzyk uliczny przy ul. Staromiejskiej /Reja 
1730 – Spring Quintet 
1830 – Kabaret Zachodni 
2030 – LemON 
 
W dniach 27-28 sierpnia w godz.11.00-17.00  na ulicy Staromiejskiej odbędzie się 
kolejna edycja  Pchlego Targu, na którym każdy może sprzedać lub kupić za 
niewielkie pieniądze coś potrzebnego lub interesującego. Zgłoszenia chęci 
sprzedawania na Pchlim Targu przyjmuje Lokalna Organizacja Turystyczna – punkt 
Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 8 (dworzec PKP/Stacja Kultura, e-mail: 
lotzl@wp.pl). 
 
2. Budżet Obywatelski 2017 - zaproszenie  na spotkanie dyskusyjne 
wnioskodawców z mieszkańcami 

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów 
złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2017 rok na spotkanie 
dyskusyjne w celu zaprezentowania projektów oraz przeprowadzenia dyskusji 
mieszkańców, w tym innych wnioskodawców nad tymi projektami. Podczas spotkania 
dyskusyjnego wnioskodawca albo jego przedstawiciel zaprezentuje swój projekt oraz 
wskaże uzasadnienie jego realizacji mając na uwadze potrzeby mieszkańców. 

Spotkanie ma charakter otwarty, odbędzie się w poniedziałek 29 sierpnia 2016 
r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta, w Sali Rajców. 

 
3. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"  
W nowym roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz realizowany będzie Rządowy 
Program Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna". Pomocą w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 
specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania zostaną objęci uczniowie: 

 słabowidzący, 
 niesłyszący, 
 słabosłyszący, 
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 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym, 
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających 
w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy: 
 VI szkoły podstawowej, 
 III gimnazjum, 

lub do szkoły ponadgimnazjalnej: 
 zasadniczej szkoły zawodowej, 
 liceum ogólnokształcącego, 
 technikum, 
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2016 określona została w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i 
materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045). 
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa opiekun prawny ucznia, a 
także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych, do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. 
Termin składania wniosków do dnia 9 września 2016 r., nie później niż do 30 
września 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o pomoc w formie 
dofinansowania zakupu podręczników uzyskać można w szkole, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. 
 

4. Najważniejszy festiwal filmowy w Polsce znowu w Lęborku 
Repliki 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni są imprezą, która już po raz piąty zagości w 
kalendarzu wydarzeń filmowych organizowanych w LCK „Fregata”. Lęborska 
publiczność ma szansę obejrzeć wyselekcjonowane tytuły ubiegające się o Złote Lwy 
– główną nagrodę gdyńskiego festiwalu. 
W Lęborku będziemy mogli obejrzeć pięć tytułów startujących w konkursie głównym. 
41. Festiwal Filmowy w Gdyni to największa impreza filmowa w Polsce i jedyna, która 
na tak wielką skalę promuje polską kinematografię. Co roku o Wielką Nagrodę 
Złotych Lwów walczą w Gdyni najnowsze polskie filmy. Festiwal w Gdyni to przede 
wszystkim wizytówka polskiego kina - najlepsze filmy roku, najważniejsi twórcy i 
najgorętsze tematy.  
Seanse festiwalowe w Lęborku będą odbywały się w tym samym czasie, co w Gdyni, 
czyli od 19 do 23 września. Równolegle z pokazami festiwalowymi we „Fregacie” już 
po raz szósty będzie można skorzystać z bezpłatnego przeglądu filmów dla dzieci 
pod hasłem „Gdynia Dzieciom”.  
Rezerwacje na festiwalowe filmy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 59 8622-530. 
Ceny biletów: Planeta singli, Na granicy, Czerwony pająk i Zjednoczone stany miłości 
– 10 PLN, Sługi boże – normalny – 13 PLN, ulgowy – 12 PLN. 



Festiwalowe pokazy we „Fregacie”: 
Poniedziałek, 19.09.2016  

20:0 – Planeta singli 

Wtorek, 20.09.2016 

20:00 – Na granicy 

Środa, 21.09.2016 

20:00 – Czerwony pająk 

Czwartek, 22.09.2016 

20:00 – Zjednoczone Stany Miłości 

Piątek, 23.09.2016 

20:30 – Sługi boże 

 

5. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 

Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz szósty  odbędą się 

również w lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Festiwalu Filmowego w 

Gdyni, najważniejszej polskiej imprezy filmowej.  

W programie darmowe projekcje, konkursy i zajęcia edukacyjne po i przed seansami. 

Wszystko to w lęborskiej „Fregacie” w dniach 19, 20 i 21 września 2016 w godz. 

9.00 i 10.45. Organizatorzy zapraszają wszystkich młodych lęborczan, a przede 

wszystkim nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli ze swoimi uczniami. 

Dodatkową atrakcją jest to, że wstęp na seanse jest bezpłatny.  

Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 

O wstępie grup na seanse decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530. 
 

 


