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1. 78 rocznica wybuchu II wojny  światowej 
 
W dniu 1 września o godz. 13.00 przy płycie Pocztowców Gdańskich na ul. 
Staromiejskiej odbędzie się uroczystość upamiętniająca 78 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. 
W programie Apel Pamięci, wystąpienie Burmistrza Miasta, złożenie kwiatów przy 
Płycie, a następnie upamiętnienie zamordowanych więźniów filii obozu Stutthof – 
złożenie kwiatów na cmentarzu parafialnym.  
W dniu 3 września o godz.11.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego. 

 
2.  XXX  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku 

XXX  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2017 r. o 
godz. 12.00  w  Sali  Rajców  Urzędu Miejskiego  w  Lęborku.  
 

3. Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla uzdolnionych dzieci i młodzieży  

Do dnia 10 września 2017 r. i do dnia 5 października 2017 r. (termin ten dotyczy 
wniosków  w dziedzinie: nauka, w kategorii: szkoła wyższa) można zgłaszać wnioski 
o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Lęborka,  zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Lęborku Nr XXVII-460/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie 
przyjęcia lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: nauka, sport, kultura i sztuka, w 
kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna, szkoła 
wyższa. 

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są na stronie internetowej 
www.lebork.pl w zakładce BIP, a także w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Lęborku pod nr tel. 59 86 37 790,  59 8637 724, 59 86 37 701. 

4. „Narodowe Czytanie” także w Lęborku 
 

http://www.lebork.pl/


Kolejna już edycja ogólnopolskiej akcji pn. Narodowe Czytanie odbędzie się w 
sobotę 2 września. Jak co roku, patronat nad akcją objął Prezydent RP z Małżonką. 
W tym roku czytane będzie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.  
Organizatorzy akcji w Lęborku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców 
Powiatu Lęborskiego na wspólne czytanie w ramach akcji "Narodowe Czytanie".  
"Narodowe Czytanie" w Lęborku odbywać się będzie w centrum miasta, na placu 
przy żabkach (Staromiejska), w godzinach od 12.00 do 14.00. 
Scenerię stanowić będą dekoracje nawiązujące do imprezy weselnej z okresu akcji 
dramatu. Animatorzy w strojach nawiązujących do epoki będą czytać fragmenty 
"Wesela" oraz zachęcać widzów do aktywnego udziału. 
Dla publiczności przewidziano konkursy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie. 
Przygotowana zostanie również wystawa prezentująca wydawnictwa dotyczące 
dramatu "Wesele"  Wyspiańskiego. Atrakcją będzie wiązanka tańców i melodii 
krakowskich w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska".  
  
  

5. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" 

W roku szkolnym 2017/2018 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, 
 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 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających  w roku szkolnym 2017/2018 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie 
obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 



Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2017 określona została w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i 
materiałów edukacyjnych. 
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 2017/2018. 
 
Termin składania wniosków do dnia 15 września 2017 r., nie później niż do 29 
września 2017 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 2017/2018. 

6. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 

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

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” od 18 do 21 września br. 

Przegląd jest wspaniała okazją dla najmłodszych widzów do kontaktu z 

wartościowymi animacjami. Seanse polskich bajek będą odbywały się 18, 19, 20 i 21 

września. Początek o 9.00 i 10.45. Zapraszamy wszystkich młodych lęborczan, a 

przede wszystkim nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli ze swoimi uczniami. 

Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny. 

Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 

O wstępie grup na seanse decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530.

  

 


