
Informacje z Ratusza z dnia 8.05.2015 
1. Noc w Muzeum – 16 maja 
2. Konkurs ofert Wakacje 2015 
3. XV Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej  
4. Bluesowa legenda zagra we „Fregacie” 
 
 
1. Noc w Muzeum – 16 maja 
Europejska Noc Muzeów to wyjątkowy czas, kiedy - jedyny raz w roku, nocą, drzwi 
muzeów stoją otworem przed zwiedzającymi. W tym roku Muzeum w Lęborku 
zaplanowało moc atrakcji, które umilą zwiedzającym czas. Będzie barwnie, śpiewnie i 
tanecznie.  
Muzeum w Lęborku zaprasza 16 maja br. o 17.30 do udziału w barwnym 
korowodzie, który przejdzie ulica Staromiejską, a następnie - w godzinach 18.00 do 
22.00 - do Muzeum oraz baszt. Obchody Nocy Muzeów w Lęborku odbędą się pod 
hasłem: „Teatr średniowieczny. Rybałci, minstrele i żonglerzy”. Ponadto na scenie 
koło Kościoła Św. Jakuba Apostoła zaplanowano występy artystyczne, nawiązujące 
do tematyki średniowiecznego teatru w wykonaniu uczniów lęborskich szkół, MDK i  
Powiatowego Ogniska Artystycznego. Jak co roku odbędą się ciekawe konkursy dla 
najmłodszych i dla starszych. Muzeum serdecznie zaprasza. 
 

2. Konkurs ofert Wakacje 2015 
Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta 
Lęborka w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym, wypoczynek dzieci i młodzieży pn.: ”WAKACJE - 2015". 
Zadanie polega na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk dysfunkcyjnych z terenu miasta Lęborka w okresie lipiec-sierpień 2015.. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – do 
łącznej kwoty 33.000 zł.  
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej miasta Lęborka: www.bip.um.lebork.pl Wzór oferty z zakresu realizacji 
zadania oraz wzór umowy dostępne są jest na stronie internetowej miasta Lęborka. 
Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „WAKACJE 2015 – konkurs”                                 
w terminie do 1 czerwca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego                         
w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 11.00. Rozpatrzenie i wybór ofert 
nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich 
składania.  
 
3. XV Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej  
Lęborskie Bractwo Historyczne zaprasza młodzież szkolną do udziału w 
jubileuszowym, XV Konkursie Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej. Konkurs obędzie 
się w dwóch kategoriach - szkoły podstawowe i gimnazja w dniach: 15 maja (finał 
pisemny) oraz 29 maja 2015 roku (finał ustny). Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
są do 15 maja br. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 
4. Bluesowa legenda zagra we „Fregacie” 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza wszystkich fanów bluesowego i 
rockowego grania na wyjątkowy koncert. W ramach trasy z okazji 40-lecia swojego 

http://www.bip.um.lebork.pl/


istnienia, w Lęborku zagra legendarna grupa Kasa Chorych. Koncert odbędzie się w 
niedzielę, 24 maja 2015 o godz. 18.00.  
Bilety w cenie 15 zł można nabywać w CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy 
alei Niepodległości 6 oraz w kasie Kina „Fregata” przy ul. Gdańskiej 12. 

Kasa Chorych to legenda polskiego blues-rocka. Należy do grona 
najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki, nie tylko bluesowej. Zespół 
został założony w 1975 r. przez grającego na harmonijce ustnej Ryszarda „Skibę” 
Skibińskiego i gitarzystę Jarosława Tioskowa. 

To dzięki Kasie Chorych muzyka bluesowa rozbrzmiewała na najważniejszych 
festiwalach rockowych w Polsce. Po tragicznej śmierci Skibińskiego w 1983 roku 
zespół zawiesił działalność. W 1992 roku muzycy skrzyknęli się na powrót pod wodzą 
Jarosława Tioskowa. Nowa "Kasa" ma w swoim dorobku wydanie nowych płyt, 
koncerty na wszystkich ważniejszych polskich imprezach bluesowych. W 2009 płyta 
„Koncertowo!” otrzymała statuetkę Fryderyka 2009, a Michał Kielak został 
najlepszym harmonijkarzem według ankiety Blues – Top. Do dnia dzisiejszego 
utrzymują się w czołówce pomimo tego, że konkurencja w postaci młodych 
wykonawców jest bardzo silna. W 2014 roku ukazała się najnowsza płyta zespołu pt. 
„Orla”. Znajduje się na niej 12 premierowych utworów. 
Aktualnie zespół tworzą: Jarosław Tioskow (gitara, voc), Michał Kielak (harmonijka), 
Marek Szerszyński (bas), Mirosław Wiechnik (perkusja) oraz Bartek Szopiński – 
Hammond. 
 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1983&w=muzyki&s=5016
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1973&w=roku&s=5016
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1983&w=najlepszym&s=5016
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1973&w=roku&s=5016

