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1. Informacja o akcji deratyzacji 
 
Burmistrz Miasta Lęborka przypomina właścicielom nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miasto Lębork o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w 
terminie od 15.09.2018 r. do 15.10.2018 r.  
Deratyzacja obejmuje: 
- posesje prywatne osób fizycznych oraz nieruchomości stanowiące własność bądź 
będące w użytkowaniu osób prawnych: 
- zakłady pracy (produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej, instytucje itp.) 
- budynki mieszkalne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne 
- pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie,   
  magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady 
  itp. 
- urządzenia kanalizacji sanitarnej w sieci miejskiej i przyłączach prywatnych. 
 
Właściciele posesji, zakłady pracy lub użytkownicy ww. obiektów przeprowadzają 
akcję deratyzacji na własny koszt. 
Wykaz firm DDD nadzorowanych przez PSSE w Lęborku oraz bardziej szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie www.ekolebork.pl w zakładce Ochrona 
Środowiska – Deratyzacja.  
 
2. Wystawa prac i premiera albumu Bronisława Lisa „Światło. Cień. Rysunki.”  
 
Biblioteka Miejska zaprasza na wystawę prac oraz prezentację albumu Bronisława 
Lisa  14  września o godz. 18.00 do klubu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. 
Wstęp wolny. 
Wystawa prac i prezentacja albumu będzie okazją do spotkania z autorem i 
oryginalną twórczością, lęborskiego rysownika Bronisława Lisa. Jego rysunki 
prezentowane były na wielu wernisażach: w Gdańsku, Sopocie, Lęborku, Sulminie. 
Teraz opatrzone podpisami w języku polskim, angielskim i niemieckim, doczekały się 
twardej oprawy. Album „Światło. Cień. Rysunki” zawiera m. in. unikalne ujęcia 
dawnego Lęborka i Gdańska i jest pierwszą publikacją dorobku Bronisława Lisa. 

Bronisław Lis - młodzieńcze lata spędził w Nowej Wsi Lęborskiej, dorosłe życie 
związał z Lęborkiem. Zafascynowany światłem impresjonistów, rysownik samouk – 
zaczął tworzyć dopiero po przejściu na emeryturę. Początkowe próby malarstwa 
olejnego, z których zachowało się ok. 80 obrazów, zamienił na rysunki ołówkiem. 
Perfekcyjne odtwarzanie widzianego obrazu połączone z indywidualnym sposobem 
malunku światła i cienia stało się żmudną, lecz piękną drogą poznawania sztuki. W 
swoim dorobku artystycznym ma około 1000 rysunków tematycznych i ponad 350 
portretów. Jest autorem herbów Nowej Wsi Lęborskiej oraz Łęczyc, zilustrował kilka 
książek.  

http://www.ekolebork.pl/


3. Nabór do juniorskiej grupy Teatru Tańca Jeszcze 5 Minut 
 
Od września tego roku TTJ5M wraz z LCK Fregata poszerza swoją działalność o 
nową grupę dla dzieci i młodzieży.  
Jeśli masz w domu wschodzącą gwiazdę i chcesz, by Twoje dziecko rozwijało swoje 
skrzydła oraz brało udział w niespotykanych spektaklach tanecznych, to zgłoś je na 
nabór NOWEJ GRUPY Teatru Jeszcze Pięć Minut Junior, który odbędzie się we 
wtorek 25 WRZEŚNIA 2018 o godzinie 16.00 w Stacji Kultura przy ulicy 
Dworcowej 8 w Lęborku. 
Nabór do grupy młodszej dotyczy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat. Zajęcia 
będą odpłatne. 
Dla osób, które ukończyły 15 rok życia otwieramy nabór do grupy dorosłej TTJ5M, 
który odbędzie się tego samego dnia o godz.17.30. 
Ilość miejsc ograniczona!   
  
4. Michał Bajor zaśpiewa w Lęborku 
 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert Michał Bajora. To 
wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbędzie się w sobotę, 10 listopada 2018 roku w 
Kinie „Fregata” o godz. 18.00. 
Artysta zaprezentuje  program „Od Kofty…do Korcza”, który składa się z  piosenek z 
dwupłytowego albumu pod tym samym tytułem. To muzyczna historia utworów, które  
napisane i przetłumaczone specjalnie dla niego, przez najlepszych autorów i 
kompozytorów, pozwoliły  artyście stworzyć własny, niepowtarzalny teatr piosenki. 
Wybrane z kilkuset i nagrane na nowo z jego dzisiejszą dojrzałością, są niejako 
podsumowaniem muzycznego dorobku tego charyzmatycznego aktora i pieśniarza. 
Wieczór pełen wspomnień, liryki, dramatyzmu, ale i żartu.  
Będzie to pierwszy występ tego wybitnego artysty w Lęborku. 
Koncert trwa około 90 minut. Artyście towarzyszy czteroosobowy zespół muzyków. 
Bilety w cenie 70 zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz za 
pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl  
W związku ze specyficznym i kameralnym charakterem recitalu Michała Bajora 
uprzejmie organizatorzy proszą o nie przyprowadzanie na koncert małych dzieci 
poniżej 6 roku życia.  
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 
 

http://www.lck-fregata.pl/

