
Informacje z Ratusza z dnia 3.02.2017 
 

 

1. Konstruowanie i programowanie robotów – ostatnie wolne miejsca 
Biblioteka Miejska informuje, że są jeszcze trzy wolne miejsca na zajęcia z 
konstruowania i programowania robotów, które rozpoczynają się 6 lutego w 
Bibliotece Miejskiej w Lęborku. Zajęcia są odpłatne.  
Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki, od godz. 15.15 do 18. 00 w 
laboratorium na II piętrze w bibliotece. Zaplanowano 8 zajęć. Szczegóły: 
 http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/slam-poetycki-i-konkurs-poezji-milosnej-
szeptem/ 
W sprawie zapisów należy kontaktować się z sekretariatem biblioteki, tel. 59 
8622307. 
 
2. Muzeum otwarte po pracach remontowych 
Muzeum ponownie otwiera swoje podwoje dla zwiedzających po remoncie i 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. W dniu 31 stycznia 2017 r. w 
Muzeum w Lęborku zakończył się remont sygnalizacji przeciwpożarowej, systemu 
automatycznego wykrywania pożaru, systemu oddymiania klatki schodowej wraz z jej 
malowaniem.  
Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00, w soboty i 
niedziele w godz. 11.00 - 16.00. 
 

3. Rozświetlili świątecznie Lębork. Podsumowanie miejskiego konkursu  
Po raz trzynasty w Lęborku przeprowadzony został Konkurs Świąteczny na 
Najbardziej Atrakcyjną Dekorację Świąteczną pod hasłem „Rozświetlmy Lębork". 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie obiekty w poszczególnych kategoriach: 
Balkony/okna, Ogrody przydomowe oraz Przedsiębiorstwa/Instytucje. 
1 lutego br. w Bramie Kaszubskiego Pierścienia przy al. Niepodległości odbyło się 
uroczyste podsumowanie Konkursu. Doradca Burmistrza Lęborka Alicja 
Zajączkowska podziękowała mieszkańcom za upiększanie miasta kolorowymi 
dekoracjami i tworzenie świątecznego nastroju. Konkurs zorganizowało Lęborskie 
Centrum Kultury „Fregata", Burmistrz Miasta Lęborka oraz Stowarzyszenie „Piękna 
Ziemia Lęborska" reprezentowane na spotkaniu przez Prezesa Mirosława 
Rybickiego. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i upominki.  
Wyniki: 
Kategoria Balkony / Okna 
NAGRODY: 

1. I miejsce - Krystyna Jastrzemska 
2. II miejsce - Renata i Andrzej Chromczuk 
3. III miejsce - Janina Wlazłowska 

WYRÓŻNIENIA: 
 Jolanta Franczak 
 Anna i Roman Skórowscy 
 Barbara Klajda 
 Elżbieta Lejk 
 Józefa Panek 
 Barbara Labudda-Dampc 

Kategoria Ogrody Przydomowe 
NAGRODY: 

http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/slam-poetycki-i-konkurs-poezji-milosnej-szeptem/
http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/slam-poetycki-i-konkurs-poezji-milosnej-szeptem/


1. I miejsce - Stanisława i Mirosław Błoch 
2. II miejsce - Małgorzata i Tomasz Tarała                  
3. III miejsce - Ewa i Tadeusz Książek, Elżbieta i Stanisław Oszmaniec, Halina 

Magłowska 
WYRÓŻNIENIA:  

 Bożena Sikora 
 Ewa Urbańczyk 
 Jarosław Pawlukiewicz 
 Grażyna i Jan Furman 
 Michał Jastrząbek 

Kategoria Dekoracje Przedsiębiorstw / Instytucji 
WYRÓŻNIENIA: 

 Brunon i Marek Wenta - Cukiernia Piekarnia ul. Staromiejska 28 
 Dyr. Wiesława Krefta, Przedszkole nr 5 Wyspiańskiego 

 
4. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
Dowódca Garnizonu Lębork oraz Burmistrz Miasta Lęborka serdecznie zapraszają 
do wzięcia udziału w V edycji Biegu „Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Główną ideą Biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w łatach 1944 — 1963 w 
obrębie przedwojennych granic RP, propagowanie wiedzy z historii najnowszej 
połączone z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Bieg odbędzie się na terenie 
garnizonu Lębork w dniu 26 lutego 2017 r. Wezmą w nim udział żołnierze i osoby ze 
środowiska cywilnego. 
W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwa w Biegu prosimy o telefoniczne 
potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 lutego 2017 r. Osobą kontaktową w 
przedmiotowej sprawie jest: mł. chor. Tomasz DETTLAFF, tel. kom.: 723 682 465. 
 
5. Ciekawe zajęcia w bibliotece miejskiej 
 
- Warsztaty garncarskie - 7 lutego o godz. 16.00 w Laboratorium MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Lęborku. Koszt warsztatów 15 zł.   
Biblioteka zaprasza na kolejne zajęcia na Twórczym Poddaszu. Tym razem 
proponuje warsztaty lepienia z gliny. Będzie można wykonać pracę według gotowego 
wzoru - anioła, lampion, koszyczek świąteczny lub zrealizować swój własny pomysł. 
Przygotowane projekty zostaną wypalone, aby nadać im ostateczny i trwały szlif. 
Warsztaty poprowadzi Bożena Zaborowska z Ceramiki Królewskiej. Będzie można 
także popróbować, jak pracuje się na kole garncarskim oraz zobaczyć (i może kupić) 
wyroby tej firmy. 
Zapisy  trwają do 6 lutego. 
 
- Warsztaty piękna - II edycja odbędą się  w Klubie Biblioteki w dniu 9 lutego o 
godz. 16.00. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. 
W życiu piękne są tylko chwile, dlatego zadbajmy o to, aby było ich jak najwięcej. 
Cykl warsztatów piękna ze stylistką Aleksandrą Werenczuk - Hinc jest właśnie tą 
chwilą. 
Podczas spotkań dowiemy się, jakie kolory postarzają, a które odmładzają, jakie 
najlepiej sprawdzają się podczas spotkań biznesowych, a jakie na randki. 
Uczestniczki spotkań zgłębią tajemnice kobiecych sylwetek, wydobywając atuty i 



maskując mankamenty. Odnajdą swój styl i nauczą bawić się modą. A przede 
wszystkim dowiedzą się, jak być piękną, szczęśliwą i zadowoloną z siebie kobietą. 
Program warsztatów piękna: 
9 lutego: 10 zasad idealnej szafy 
2 marca: Kolorowe zasady i typy urody  
6 kwietnia: Tajemnice kobiecych sylwetek 
11 maja: Dobór fryzury i okularów do kształtu twarzy 
1 czerwca: Odnajdź swój styl 
  
- Konkurs fotograficzny KOCHAM KOTY - do 11 lutego. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Kocham koty”. Czekamy 
na zdjęcia Waszych pupili: zabawne, niezwykłe, zaskakujące, wzruszające. W ten 
sposób chcemy świętować Światowy Dzień kota, który wypada 17 lutego, czyli w 
dniu ogłoszenia wyników.  
W związku z tym, że luty to miesiąc zakochanych, podczas Walentynek Wy i Wasi 
znajomi będziecie mogli zagłosować na ulubione zdjęcie z kotem na naszym 
Facebooku.  
Do 11 lutego należy przesłać jedno zdjęcie w formacie JPEG na adres 
mbplebork.dzieciecy@gmail.com. Do zdjęcia można dodać tytuł i napisać krótką 
wiadomość zawierającą ciekawostki na temat pupila (do 100 znaków) oraz dane 
uczestnika konkursu/autora zdjęć: imię i nazwisko, wiek uczestnika (w przypadku 
dzieci i młodzieży do lat 18. również imię i nazwisko opiekuna), telefon kontaktowy do 
uczestnika lub jego opiekuna. Czekają atrakcyjne nagrody, między innymi karnet na 
fotoalbum i abonamenty na wypożyczanie gier planszowych. 
Regulamin http://www.biblioteka.lebork.pl/files/download/1640/1-Regulamin-
KONKURSU-KOCHAM-KOTY.pdf 

 
 
6. MĘŻCZYZNA IDEALNY – komedia terapeutyczna we Fregacie 

W piątek, 3 marca 2017 zapraszamy na spektakl „Mężczyzna idealny – komedia 
terapeutyczna” w gwiazdorskiej obsadzie. Na scenie kina „Fregata” będzie można 
zobaczyć Michała Milowicza, Tadeusza Rossa, Artura Dziurmana oraz Adriannę 
Biedrzyńską w brawurowej komedii. Początek o godzinie 20.00. Bilety w cenie 75 
złotych (balkon – 70 złotych) dostępne są w kasie kina – Gdańska 12 oraz  w CIT 
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”  – Al. Niepodległości 6.                      
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