
Informacje z Ratusza z dnia 6.10.2017 
1. Piknik militarny i odsłonięcie pomnika gen. S. Sosabowskiego 
2. Konferencja przeciw przemocy 
3. Budżet Obywatelski – zagłosuj na projekt 
4. Blues we „Fregacie” – koncert zespołu HAWK 

5. Kabaret Nowaki wystąpi we „Fregacie” 
 
 
1. Piknik militarny i odsłonięcie pomnika gen. S. Sosabowskiego 
W dniu 7 października w godz. 14.00-16.00 na Placu Pokoju w Lęborku odbędzie 
się piknik militarno-historyczny,  w godz. 14.30 – 16.00 w kinie Fregata zaplanowano 
projekcję filmu „Honor Generała” oraz spotkanie z reżyserem filmu, Joanną 
Pieciukiewicz i wykład Pawła Kudzia nt. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.   
O godz. 18.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika generała bryg. Stanisława 
Sosabowskiego przy ul. Armii Krajowej – obok Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Więcej o inicjatywie i wydarzeniu na stronie http://7hdczb-lebork.pl/pomnik/  
 
2. Konferencja przeciw przemocy 
Burmistrz Miasta Lęborka oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lęborku zapraszają na VI Konferencję Przeciw Przemocy w Rodzinie "Z 
perspektywy, czyli jak działać aby zadziałać...".   
Konferencja odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców 
Urzędu Miejskiego.  
W zał. program. 
 
3. Budżet Obywatelski – zagłosuj na projekt 
Trwa głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 
rok. 
Głosowanie przeprowadzane jest w formie: 
a) elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza oraz 
b) papierowej – za pomocą papierowej karty do głosowania. 
Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl 
w terminie od 1 października 2017 r. do 14 października 2017 r. 
  
Głosowanie w formie papierowej : 
1) w dniach 1-4 października odbywało się w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku 
2) od 5 do 8 października 2017 w godz. 10.00 – 18.00 odbywa się w Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14  
3) od poniedziałku 9 października do 14 października 2017 r. w godz. 10.00 – 
18.00 odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. 
 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Miasta, którzy 
ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania. 
 
4. Blues we „Fregacie” – koncert zespołu HAWK 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert bluesowy w wykonaniu 
grupy „HAWK”. To wydarzenie muzyczne odbędzie się w sobotę, 28 października o 
godz. 18.00 w kinie „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12.  

http://7hdczb-lebork.pl/pomnik/
https://projekt.obywatelskilebork.pl/


Bezpłatne wejściówki dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w 
Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. 
Niepodległości 6.  
Zespół HAWK postał w 2016 roku z inicjatywy Wiesława Karpika i od tamtej pory 
zagrał kilkanaście koncertów m.in. jako support zespołu Cree. W repertuarze grupy 
znajdują się znane piosenki rockowe oraz bluesowe takich wykonawców jak: Eric 
Clapton, Tadeusz Nalepa, Dżem czy Gary Moore. 
Zespół HAWK - skład: 
Henryk Gutowski, gitara 
Przygodę z muzyką zaczynał w latach siedemdziesiątych m.in. w klubie Antyk w 
Lęborku oraz w klubach studenckich Trójmiasta. Najchętniej gra muzykę bluesową, 
rockową oraz wszelkie gatunki, w których improwizacja odgrywa znaczącą rolę. 
Andrzej Jaryczewski, bas 
W latach 70 tych grał w takich zespołach jak Grupa Basowa Gramine, Kapitan Nemo 
oraz współpracował z Markiem Jackowskim. Lata 80 te i 90 to głwnie wyjazdy za 
granicę z własnym zespołem Rotor. Od 1997 rozpoczął działalność we własnym 
studio nagrań. Do tej pory  bierze udział w różnych projektach muzycznych wraz ze 
znajomymi (Zbigniew Ładysz, Hawk) oraz brata (Krzysztof Jaryczewski). 
Wiesław Karpik, perkusja 
Gra na perkusji od 45 lat, na arenie krajowej i międzynarodowej. Współzałożyciel 
zespołów blues rockowych Hawk, Dyliżans oraz prowadzący lęborską grupę 
perkusyjną Tremolo. Prowadzi szkółkę perkusyjną w LCK Fregata. 
Karol Ratowicz, gitara, wokal 

 
5. Kabaret Nowaki wystąpi we „Fregacie” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na występ kabaretu „Nowaki”. 
Spektakl jednej z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup 
kabaretowych w Polsce odbędzie się w sobotę, 25 listopada o godz. 16.00 w 
sali kinowej przy ulicy Gdańskiej 12. Bilety w cenie 40 zł dostępne są w kasie 
kina przy ulicy Gdańskiej 12 i za pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl. 
„Nowaki” zaprezentują w Lęborku jubileuszowy  program „Śmiechokalipsa” z 
okazji 10-lecia działalności kabaretu. 
Kabaret Nowaki tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. 
Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret 
na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy 
Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali 
kabaretowych. 
 
 

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

