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1. Pierwszy lęborczanin urodzony w 2018 roku  
 
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak odwiedził pierwszego urodzonego  w 2018 roku 
mieszkańca Lęborka, małego Jana Krzysztofa i jego rodziców, pp. Karolinę i Karola 
Gruba. 
Janek urodził się 2 stycznia 2018 w lęborskim szpitalu.  
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak złożył gratulacje młodej rodzinie i tradycyjnie 
ufundował dla pierwszego urodzonego w 2018 r. mieszkańca Lęborka wyprawkę 
wartości 500 zł. 
(w zał. fot.) 
 
2. Ferie w Muzeum i w kinie Fregata 
W okresie ferii zimowych lęborskiej dzieci i młodzież będą mogły spędzić ciekawie 
czas m.in. w kinie oraz w Muzeum, w którym zorganizowane będą różnego rodzaju 
warsztaty (obowiązują wcześniejsze zapisy).  
Szczegółowe informacje w załącznikach. 
 
3. Jazz we „Fregacie” – koncert zespołu Dominik Bukowski Quartet 
 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wykonaniu 
grupy „Dominik Bukowski Quartet” - w niedzielę, 11 marca 2018 roku, w kinie 
„Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12. Początek o godzinie 18.00.  
Do najnowszego kwartetu Dominik Bukowski, wybitny wibrafonista jazzowy,  zaprosił 
trzech muzyków młodego pokolenia: Emila Miszka, Adama Żuchowskiego i Patryka 
Dobosza. Ich ostatnia płyta zdobywa bardzo dobre recenzje i była umieszczana w 
rankingach najlepszych płyt jazzowych 2016 roku. Zespół czerpie pełnymi garściami 
z szeroko rozumianej muzyki etnicznej, głównie starej muzyki arabskiej tzw. makam, 
jak również polskiego folkloru i przekłada to wszystko na jazz z elementami muzyki 
współczesnej.  
Kwartet Bukowskiego stanowi pomost kulturowy między tradycją Bliskiego Wschodu 
a zachodnimi tradycjami muzycznymi.  
Zespół wystąpi w składzie: 
Dominik Bukowski - wibrafon, kalimba 
Emil Miszk - trąbka 
Adam Żuchowski - kontrabas 
Patryk Dobosz- perkusja 
Bilety w cenie 15 zł dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz za 

pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl . 

 
4. Biblioteka zaprasza 
- Biblioteka Miejska zaprasza czytelników i sympatyków na tradycyjne spotkanie 

noworoczne do Klubu Biblioteki 25 stycznia 2018 r. o godz. 18.00. Wstęp wolny. 

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


Spotkanie będzie okazją do podsumowania 2017 r. i nagrodzenia najaktywniejszych 
czytelników. 
Podczas wieczoru poznany zostanie Czytelnik Roku 2017 oraz najwspanialszy Mol 
Prasowy.  Spotkanie będzie okazją do poznania osób aktywizujących czytelnictwo w 
lęborskich przedszkolach, wśród najmłodszej grupy odbiorców książek.  
Na zakończenie wieczoru będzie pokaz i degustacja potraw z kuchni molekularnej. 
  
- Spotkanie podróżnicze o Laponii odbędzie się w Klubie Biblioteki 1 lutego o 
godz. 18.00. Wstęp wolny. 
Stolica śniegu Laponia kojarzy się nie tylko z Mikołajem i elfami, ale przede 

wszystkim jest ciekawym turystycznie regionem i krainą dzikiej natury. Spotkanie 

poprowadzi Katarzyna Zych, autorka bajek dla dzieci o Laponii oraz założycielka 

Wydawnictwa Bajkopis. Prywatnie jest wielką miłośniczką Laponii i wypraw z 

plecakiem po dalekiej Północy, o czym opowie podczas spotkania. 


