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2. Święto polskiego kina także w Lęborku 
3. „Niemiłość”  - wrześniowa propozycja DKF-u 
4. Narodowe Czytanie przy „żabkach” 

5. Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania w Budżecie 

Obywatelskim 2019 
 

1. Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Do 10 września i do dnia 5 października 2018 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. 
 
2. Święto polskiego kina także w Lęborku! 
 
Repliki 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to impreza, która już po 
raz siódmy zagości w kalendarzu wydarzeń filmowych organizowanych w LCK 
„Fregata”. Lęborska publiczność będzie miała szansę obejrzeć wyselekcjonowane 
tytuły ubiegające się o Złote Lwy – główną nagrodę gdyńskiego festiwalu. 
W Lęborku zobaczyć będzie można cztery tytuły startujące w konkursie głównym 
oraz jeden z konkursu „Inne spojrzenie”  Lęborskie kino po raz kolejny jest częścią 
najważniejszego polskiego festiwalu filmowego. 
43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 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.  
Seanse festiwalowe w Lęborku będą odbywały się w tym samym czasie, co w Gdyni, 
czyli od 18 do 21 września. Równolegle z pokazami festiwalowymi we „Fregacie” już 
po raz kolejny 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. 

https://www.lebork.pl/


Ceny biletów: Twarz, Zimna wojna i 53 wojny – 10 PLN; Juliusz i Kamerdyner – 
normalny – 15 PLN, ulgowy – 13 PLN. 
( w zał. plakat) 
 
3. „Niemiłość”  - wrześniowa propozycja DKF-u 
 
W poniedziałek, 17 września, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie się kolejny 
seans w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O godzinie 18.00 zostanie 
wyświetlony film pod tytułem „Niemiłość”. Po seansie zapraszamy wszystkich 
miłośników ambitnego kina na dyskusję. Wstęp na seans kosztuje 10 złotych. Bilety 
można rezerwować i kupować za pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl oraz w 
kasie kina. 

„Niemiłość” - Dramat/ Belgia, Francja, Rosja, Niemcy/ 127min 

 
4. Narodowe Czytanie przy „żabkach” 
 
Lębork tradycyjnie włącza się w akcję „Narodowe Czytanie”. W tym roku w sobotę 8 
września przy fontannie z żabkami  w godz. 11.00-13.00 czytane będzie, podobnie 
jak w całej Polsce, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Głównymi organizatorami 
są Miejska Biblioteka Publiczna, LOT „Ziemia Lęborska-Łeba”, Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata”. (w zał. plakat z inf.) 
 

5. Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania w Budżecie 

Obywatelskim 2019 
 
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów złożonych 
do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2019 rok, na publiczne losowanie 
kolejności projektów na Liście projektów do głosowania. 
Spotkanie polega na wylosowaniu kolejnych numerów dla poszczególnych projektów, 
które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. W pierwszej kolejności zostaną 
wylosowane numery dla projektów – zadań nieinwestycyjnych, następnie dla małych 
projektów – zadań inwestycyjnych i dużych projektów – zadań inwestycyjnych. 
W każdej kategorii projekty otrzymają numery od 1 do wyczerpania liczby losów, przy 
czym pierwszy wylosowany projekt w każdej kategorii otrzyma numer jeden, zaś 
następne losowane projekty otrzymają kolejne, następujące po sobie numery. 
Wszystkie projekty dostępne są na stronie: www.lebork.budzet-obywatelski.org  

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 września 2018 r., o godzinie 14.30 

w Sali Rajców (sala 101) Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 
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