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1. Wyróżnienie Honorowe ,,Lęborski Lew" –  składanie wniosków do 20 
czerwca 
Jeszcze do dnia 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o nominowanie do 
otrzymania Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” jako wyrazu 
najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta 
Lęborka. 
Wnioski można pobrać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii 
Krajowej 14, pokój Nr 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i wraz z 
uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami, złożyć w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Lęborku  najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016r. do 
godz.15.00.  
Posiedzenie Prezydium Kapituły Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew” odbędzie 
się 21 czerwca 2016r. 
 

2. Informacja dla mieszkańców i użytkowników ulicy PIONIERÓW 
 
Urząd Miejski informuje, że w dniach od 16 czerwca 2016r do dnia 9 września 
2016 r. będą przeprowadzane prace na ulicy Pionierów w Lęborku związane z 
budową przyłącza ciepłowniczego do Powiatowego Centrum Edukacji oraz budową 
kanalizacji deszczowej ul. Pionierów. 
Utrudnienia dotyczyć będą ruchu kołowego jak i pieszego. 
 
Za wszelkie niedogodności związane z pracami remontowymi gorąco przepraszamy. 
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i wątpliwości można zgłaszać pod  
nr 508 554 852 – kierownik robót Roman Nadolny lub w Wydziale Realizacji Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Lęborku tel. 59 863 77 79. 
 

 
3. Mieszkańcy będą usuwać azbest z dotacją 2016  
W roku 2016 mieszkańcy Lęborka ponownie skorzystają z dofinansowania na 
usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji. 
Jest to możliwe dzięki dotacji do kwoty 8.490 zł przyznanej Gminie Miasto Lębork 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach 

ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa pomorskiego” (edycja 2016). 



WFOŚiGW w Gdańsku gwarantuje  dotację dla wnioskodawców w wysokości 85 % 

kosztów kwalifikowanych. W przypadku zabezpieczenia w budżecie Miasta Lęborka 

środków finansowych na pokrycie pozostałych 15 % kosztów, koszty te zostaną 

poniesione przez Gminę Miasto Lębork. W tym przypadku, tak jak w roku ubiegłym, 

wnioskodawcy pokryją  jedynie koszt montażu nowego dachu.  

Uwaga! Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z obiektów niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych w 

tym roku w terminie do 21 października br.  

Prace demontażowe powinny ruszyć w lipcu. Wcześniej Gmina Miasto Lębork wyłoni 

wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz 

transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona 

firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. 

Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów azbestowych, wnioskodawcy 

zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lęborku kompletu dokumentów 

określonych Szczegółowymi zasadami realizacji w roku 2016 Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork celem 

rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji ww. wyrobów. 

 

4. Atlas – od lodowców do tropików – spotkanie podróżnicze 
Spotkanie z Dariuszem Bojanowskim – lęborczaninem, miłośnikiem paralotni 23 
czerwca o godz. 18.00 w Klubie Biblioteki. 
 
5. Biblioteka na wakacjach 
Biblioteka Miejska zaprasza dzieci w wieku 10-13 lat na spotkania wakacyjne w godz. 
11.00-12.30.  
Spotkania odbywać się będą w pierwszych 2 tygodniach wakacji: 
27 czerwca – MasterChef: warsztaty kulinarne z Darią Kuczwalską 
29 czerwca – Mydełkowe Love: warsztaty wykonywania mydełek i kul kąpielowych z 
Małgorzatą Jabłońską 
1 lipca - ChemChef Molekuły w akcji: lody i dymiące drinki, warsztaty ze Smart Lab 
4 lipca – Turniej gier planszowych 
6 lipca – Magia i iluzja: pokaz Andrzeja Szubearta 
8 lipca – Turniej Xboxa 
Obowiązują zapisy do dnia 23 czerwca w dziale dla dzieci, kontakt: Aleksandra 
Werenczuk-Hinc, tel. 59 8622-307. 
 

6. Babi raj w bibliotece miejskiej  

Biblioteka Miejska zaprasza do Klubu biblioteki w sobotę 18 czerwca do wspólnej 
zabawy. Wymieniaj i kupuj, dowiedz się, jak zrobić naturalne kosmetyki i 
uporządkować szafę. Poznaj utalentowanych lęborczan i poszerzaj swoją wiedzę. 
Uwaga: na część warsztatów obowiązują zapisy. 

PROGRAM: 
11.00 - 14.00 - Wymiana ubrań, biżuterii i bibelotów.  

Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 15 czerwca. 



Propagowane będą alternatywne rozwiązania: nadaj swoim rzeczom nowe znaczenie, 

zaopatrz się w coś naprawdę wyjątkowego, pokaż swoją ręcznie robioną biżuterię. Dla 

każdego znajdzie się coś atrakcyjnego. Można sprzedawać, kupować i wymieniać się. Zasady 

ustalamy indywidualnie. Zapraszamy Ciebie do świetnej zabawy. 

Wystawców prosimy o podanie wymiarów stoiska. Zaaranżowanie i sprzątnięcie kramu we 

własnym zakresie 

12.00 - 13.30 - Ocet i jego zastosowanie: warsztaty wykonywania kosmetyków naturalnych z 

Kubą Wiśnikiem i Mydełkowe Love – zapisy. 

W programie warsztatów: 

- zastosowanie roślin w kosmetyce i życiu codziennym 

- rozpoznawanie roślin po zapachu i wyglądzie 

- sposoby konserwowania roślin 

- sposoby maceracji ziół 

- czym charakteryzuje się ocet 

- jak zrobić domowy ocet 

Podczas warsztatów przygotujemy tonik na bazie octu i płatków róży 

14.30 - 15.30 - 10 zasad idealnej szafy: porady stylistki Aleksandry Werenczuk-Hinc - zapisy 

Co Twoja szafa mówi o Tobie? Czy zmagasz się z dylematem co na siebie włożyć? 

Pomożemy Ci odnaleźć  swój styl i zapanować nad Twoją szafą. Warsztaty rozpoczną cykl 

spotkań dotyczących wizerunku, podczas których poznasz siebie i swoje upodobania. 

Program warsztatów: 

- idealna szafa wg zasady „Moda przemija, styl pozostaje” 

- modowe must have 

- poradnik zakupoholiczki 

- baw się modą - modowe wyzwania 

16.15 - 18.00 - Filozofia życia według Tresury Matrixa: wykład, medytacja i kolorowe szejki 

od Moniki Gałasiewicz – wstęp wolny! 

O Tresurze Matrixa więcej na naszej stronie internetowej 

19.00 - 20.00 Spotkanie z lęborczanką Paulą Bartosiak - wstęp wolny! 

Autorka powieści "Say It” mówi „Pisanie jest całym moim życiem. Nie wyobrażam sobie 

życia bez tego. Napisanie książki zajęło mi zaledwie 4 miesiące. W chwili obecnej kończę 

pracę nad drugą częścią" . 

Więcej o sobotnich atrakcjach oraz  gościach i organizatorach Babiego raju na stronie 

internetowej biblioteki http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/babi-raj/ 

ZAPISY  do 15 czerwca; kontakt: Aleksandra Werenczuk- Hinc, tel. 59 8622 307, e-mail 

ko@biblioteka.lebork.pl 

 

7. Wystawa fotografii „ Pankow als Motiv” 
10 czerwca w Galerii Strome Schody odbył się wernisaż wystawy „BERLIN 
PANKOW motywem fotografii  Maxa Skladanowskiego – pioniera filmu i 
fotografii.”  
Wystawa została zorganizowana przy współpracy lęborskiego muzeum z Muzeum 
Pankow w Berlinie. Muzeum zaprasza do jej obejrzenia. 



Max Skladanowsky urodził się w 1863 roku w Berlinie. Wraz ze swoim rodzeństwem, 
w latach dziecięcych i młodzieńczych doświadczył szybkiego rozwoju Berlina zaraz 
po powstaniu Rzeszy w latach 1870/1871. Kolorowy świat rozrywki stał się łatwo 
dostępny: wędrowne cyrki, zespoły muzyczne, opery, teatry i orkiestry konkurowały o 
przychylność publiczności. Życie Skladanowskiego i jego praca kręciły się wokół 
fotografii, był również pionierem w dziedzinie kinematografii. Wraz ze swoim bratem 
Emilem wynalazł bioskop, rodzaj wczesnego projektora do wyświetlania filmów, który 
pierwszy raz został zaprezentowanych na pokazie w 1895 roku, dwa miesiące przed 
premierowym pokazem braci Lumière. 
Wystawa obejmuje ponad 50 fotografii ukazujących Berlin z przełomu XIX i XX 
wieku. Max Skladanowsky skupił się na dokumentowaniu zmian urbanistycznych 
zachodzących w stolicy Niemiec na przełomie wieków. Inspirowała go szybko 
postępująca urbanizacja, która miała miejsce w jego najbliższym otoczeniu. 
Skladanowsky uwiecznił na swoich zdjęciach nowe szkoły, reprezentatywne budynki 
ratuszy dzielnic Pankow oraz Niederschönhausen, zajezdnie tramwajowe oraz inne 
budynki użyteczności publicznej świadczące o rozwoju wilhelmińskiego Berlina. 
Wystawa zdjęć, pochodząca z Museum Pankow w Berlinie, dodatkowo została 
wzbogacona zabytkami z dziedziny fotografii i kinematografii pochodzącymi ze 
zbiorów Muzeum w Lęborku. Ekspozycja będzie prezentowana do końca sierpnia br. 
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia. 
 
 

8. Kobiety bliskie Sienkiewiczowi –  nowa wystawa w Muzeum 
Od 20 czerwca 2016 roku w Muzeum w Lęborku będzie można zobaczyć wystawę 
„Kobiety bliskie Sienkiewiczowi”, która nawiązuje do ogłoszonego przez Senat RP w 
2016 roku, Roku Sienkiewiczowskiego.  
Ekspozycja przybliży prywatne relacje Sienkiewicza z najważniejszymi  dla niego 
kobietami. Należała do nich  m.in. Maria Kellerówna – pierwsza narzeczona. 
Narzeczeństwo zostało zerwane przez rodziców panny ze względu na niską pozycję 
Sienkiewicza; Maria z Szetkiewiczów -  była wielką miłością Sienkiewicza, pierwszą 
żoną, matką jego dwójki dzieci. Mimo krótkiego, czteroletniego małżeństwa, 
naznaczonego chorobą Marii wywarła ogromny wpływ na rozwój Sienkiewicza jako 
twórcy. Po śmierci żony pisarz swoimi problemami dzielił się w codziennej 
korespondencji z siostrą zmarłej żony - Jadwigą Janczewską. Z tej korespondencji 
zachowało się do dzisiaj około 600 listów. Córka Henryka Sienkiewicza – Jadwiga,  
zwana w domu Dzinką, była niezwykle utalentowaną osobą - malarką, poetką, 
tłumaczką, bardzo emocjonalnie związaną z ojcem. Sienkiewicz znany był z dużej 
wrażliwości na urodę kobiet, tak więc nic dziwnego, że podczas uroczystości w 
Miłosławiu w 1899 r. zwrócił uwagę na złotowłosą, zielonooką Marię Radziejewską.  
Spokojną przystań zapewniła Sienkiewiczowi jego trzecia żona - Maria z Babskich. 
Na wystawie zobaczymy również: Wandę Szetkiewiczową (teściowa Sienkiewicza), 
Helenę Modrzejewską czy Marię Radziejewską.  
Wystawę będzie można oglądać do 11 września 2016 roku, a trafi ona do Lęborka z 
Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.  
 
 
 


