
Informacje z Ratusza z dnia 15.04.2016 
 
1. Majowe święto w Lęborku  
2. Spotkanie z cyklu CIEKAWI ŚWIATA - Boliwia 
3. Inauguracja sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub 2016 - Konferencja 
prasowa NORDY 
4. Wystawa memów 
5. Indywidualne Biegi Przełajowe 
 
 
 
1. Majowe święto w Lęborku  
Majówka w Lęborku to tradycyjnie uroczystości patriotyczne - Msza św. za Ojczyznę i 
uroczystości patriotyczne pod Obeliskiem Niepodległości, Święto Flagi oraz szereg 
imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta.  
 
2. Spotkanie z cyklu CIEKAWI ŚWIATA - Boliwia 
Spotkanie z Teresą Chudecką pt. Tanecznym krokiem przez Boliwię 22 kwietnia  o 
godz. 18.00 w klubie biblioteki. 
Teresa Chudecka (Tess) – absolwentka psychologii,  marzycielka i niepoprawna 
optymistka. Miłośniczka motoryzacji, podróży  i tańca.  Z miłości do niego 
postanowiła przetańczyć cały świat ucząc się przy tym narodowych tańców 
odwiedzanych przez nią miejsc. Odbyła samotną, półtoraroczną podróż po Europie i 
Ameryce Południowej .  Na swoim blogu adventuretess.com zdaje nie tylko relacje z 
podróży, ale również motywuje do spełniania marzeń. 
 
3. Inauguracja sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub 2016 - Konferencja 
prasowa NORDY 
 
We wtorek 19 kwietnia o godz. 12.00 w Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf”’ w 
Luzinie (ul. ppłk Ryszarda Lubowiedzkiego 2) odbędzie się konferencja prasowa 
członków Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 
NORDA inaugurująca sezon letni Gdyni i Północnych Kaszub.  
24 gminy przygotowały informacje o atrakcjach, z których każdy zainteresowany, 
mieszkaniec czy turysta, może skorzystać w okresie od maja do września.  
Wśród wakacyjnych propozycji są m.in. wystawy, koncerty, festiwale muzyczne, 
przedstawienia teatralne, biesiady, festyny, warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe 
dla dzieci, regaty, półmaratony i rajdy. Gminy zachęcać będą do skorzystania z ofert 
przygotowanych przez placówki kulturalne – muzea, skanseny, domy kultury, 
filharmonie, teatry. Lato to również okazja do skorzystania z walorów przyrodniczych 
Północnych Kaszub. Amatorzy spacerów, nordic walking, wędkarstwa, sportów 
wodnych czy wycieczek rowerowych z pewnością odnajdą tu dla siebie wiele atrakcji. 
Inauguracji sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub będzie towarzyszyć plener 
malarski Akademii Malarstwa i Rysunku „Pro Bono” w Luzinie oraz wystawa 
gdyńskiej fundacji „Nadaktywni”.  
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA 
powstało we wrześniu 2011 roku, dziś zrzesza 24 gminy. Współpraca samorządów 
północnego Pomorza służy zacieśnianiu metropolitalnych więzi wspólnot 
samorządowych. Informacje - kontakt: Marlena Wilkowska, Urząd Gminy Luzino, tel. 
58 678 20 68 



4. Wystawa memów 
 
Biblioteka Miejska zaprasza na wystawę autorskich memów malarki Marty Frej  28 
kwietnia o godz. 18.00 w Klubie biblioteki. Wystawa czynna będzie do 12 maja Br w 
godzinach otwarcia biblioteki. 
Wstęp wolny. 
Memy zrobiły furorę w internecie. Śmieszą, dają do myślenia, niekiedy irytują – 
portale internetowe są pełne memów. Autorka wystawy za ich pomocą opisuje 
otaczającą ją rzeczywistość i nie ogranicza się do zwykłego wykorzystania zdjęcia – 
jej prace to interesujące miniatury malarskie opatrzone komentarzem. 
 
5. Indywidualne Biegi Przełajowe 
16 kwietnia /sobota/ 2016r. o godz.11.00 odbędą się Indywidualne Biegi Przełajowe 
o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 2015/2016. Start i meta w lasku przy Stadionie 
Miejskim w Lęborku. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów 
od godziny 10.00. 
Wszelkie informacje dotyczące biegów oraz aktualna punktacja po każdym biegu 
umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy 
ul. Olimpijczyków 31, jak również dostępne na stronie internetowej pod adresem 
www.csir.lebork.pl oraz podawane do prasy lokalnej lub wysyłane indywidualnie do 
zainteresowanych osób e-mail. Podsumowanie „Grand-Prix” Lęborka sezonu 
2015/2016 odbędzie się w maju 2016 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
Szczegóły w regulaminie oraz na stronie www.csir.lebork.pl. 
 
 


