
Informacje z Ratusza z dnia 23.04.2015 

1. Święto Konstytucji 3 Maja  i Majówka w Lęborku 
2. Wrotkarski maraton 
3. Bluesowa legenda zagra we „Fregacie” 
 

1. Święto Konstytucji 3 Maja i Majówka w Lęborku 
 
Tegoroczna Majówka w Lęborku to tradycyjnie uroczystości patriotyczne oraz szereg 
imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta. 
Program: 
 
1 maja 2015 
11.00 - Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja, miejsce: start i meta – lasek 
przy Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56. 
Program minutowy biegów – kategorie wiekowe: 
11.00 – szkoły podstawowe „krasnale”  dziewczęta ( rocznik 2006 i młodsi) – około 460m. 
       11.05 – szkoły podstawowe „krasnale” chłopcy ( rocznik 2006 i młodsi) – około 460 m. 
       11.10 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2005 i 2004) – około 700 m. 
       11.15 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2005 i 2004) – około 700 m. 
       11.20 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2003 i 2002) – około 910 m. 
       11.30 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2003 i 2002) – około 910 m. 
       11.40 – gimnazja dziewczęta ( rocznik 2001,2000,1999) – około 1390 m. 
       11.50 – gimnazja chłopcy (rocznik 2001,2000,1999) – około 1390 m. 
       12.00 – bieg główny: 
- szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta (rocznik 1998,1997,1996) – ok. 2020 m. 
- szkoły ponadgimnazjalne chłopcy (rocznik 1998,1997,1996) – ok. 2020 m. 
- kobiety (rocznik 1995-1985, 1984-1965  oraz 1964 i starsze) – ok. 4050 m. 
- mężczyźni (rocznik 1995-1985, 1984-1975, 1974-1965, 1964-1955, 1954-1945, 1944 i starsi) 
– ok. 6070 m. 
Bieg o Puchar Konstytucji 3 Maja został włączony do cyklu Indywidualnych Biegów Przełajowych o 
Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 2014/2015. 
 
16.00 - Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym; od godz. 15.30 - zapisy do 
turnieju, o godz. 16.00 - gry 
Miejsce: Miejska Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52. 
KATEGORIE: 
- „Open” kobiet 
- Mężczyźni do lat 20 
- Mężczyźni 21-50 lat 
- Mężczyźni powyżej lat 50 
Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 
 

2 maja (piątek) 
10.00 – Święto Flagi - uroczystość przed Starostwem Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 
- uroczyste podniesienie flagi 
- wystąpienie Starosty Lęborskiego 
- montaż słowno-muzyczny - Młodzieżowy Dom Kultury 
- koncert melodii patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dęta "Ziemia Lęborska" 

 
3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja 
 
12.00 - uroczysta Msza św. w kościele pw. NMP Królowej Polski  

13.00 - przemarsz al. Wolności pod Obelisk Niepodległości 
13.20 - oficjalne uroczystości pod Obeliskiem Niepodległości z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja (przy Rondzie Solidarności) 



 
godz. 14.00 - FESTYN Rodzinny w Parku przy Starostwie Powiatowym 
 

2. Wrotkarski maraton 
 
Już niebawem, 7 czerwca br. po raz pierwszy, zorganizowany zostanie w Lęborku I 
Półmaraton Wrotkarski. 
Zapisy przez internet – poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl Zapisy osobiste, odbiór 
pakietów startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 7 czerwca  2015r. w godz. 1100-
1400 w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na parkingu przy ul. 
Kusocińskiego 56.  
Start główny - godz. 14.30 /limit czasowy wynosi 120 minut/ - dystans 21km 
Biegi dla dzieci: 

- do lat 12 - dystans ok. 600 metrów - start godz. 14.00 
-13-15lat - dystans ok. 1150 metrów - start godz.14.10 

 
Start i meta przy Pływalni Miejskiej „Rafa” u zbiegu ulic Kusocińskiego i 
Olimpijczyków. Trasa wyścigu głównego będzie przebiegała ulicami: Kusocińskiego, 
Łasaka, Teligi, Kusocińskiego.  
Organizatorzy Półmaratonu: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Stowarzyszenie 
Wrotkarskie „Gdańskie Lwy ”. 
 
3. 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 
istnienia w Lęborku zagra legendarna grupa Kasa Chorych. Koncert odbędzie się w 
niedzielę, 24 maja 2015 roku o godzinie 18.00. 
Kasa Chorych to legenda polskiego blues-rocka. Należy do grona najważniejszych 
zespołów w historii polskiej muzyki (nie tylko bluesowej). Został założony w 1975 
przez grającego na harmonijce ustnej Ryszarda „Skibę” Skibińskiego i gitarzystę 
Jarosława Tioskowa, w połowie lat osiemdziesiątych swoją muzyka przyczynili się do 
tego, że polski blues nabrał nowego, świeżego wymiaru. 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. Do dnia dzisiejszego Kasa Chorych utrzymuje się w 
czołówce, a 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 
Bilety w cenie 15 zł można nabywać w Centrum Informacji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” przy alei Niepodległości 6 oraz w kasie Kina „Fregata” 
przy ulicy Gdańskiej 12. 
 
 

http://www.csir.lebork.pl/
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=1992&w=muzyka&s=5016
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1991&w=nowego&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=1973&w=roku&s=5016

