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1. Rocznica Konstytucji 3 Maja w Lęborku  
Oficjalne uroczystości w dniu 3 maja z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja rozpoczną się o godz. 12.00 uroczystą mszą św. odpustową w kościele pw. 
NMP Królowej Polski. Po mszy nastąpi przemarsz ulicami miasta pod Obelisk 
Niepodległości, gdzie o godz. 13.20 odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów oraz 
część artystyczna w wykonaniu uczniów SP nr 3. 
Kontynuacją oficjalnych uroczystości będzie Festyn Rodzinny w parku za 
Starostwem Powiatowym. 
W majowy weekend nie zabraknie też imprez sportowych, m. in. odbędą się 
Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja czy Otwarty Rajd 
Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii”. 
Dzień wcześniej, 2 maja o godz. 11.00, w Dniu Święta Flagi, na maszt przy 
Starostwie Powiatowym w Lęborku, z honorami wciągnięta zostanie Biało-Czerwona. 
 
2. Lęborska Majówka  
Tradycyjnie, w dniu 3 maja, w parku za Starostwem Powiatowym w Lęborku, 
odbędzie się festyn plenerowy „Lęborska Majówka 2017”, który rozpocznie się o 
godz. 14.15 pokazem sztuczek piłkarskich w wykonaniu Adriana Duszaka, 
międzynarodowego  mistrza Niemiec Freestyle Football 2014 Nordenham. Po nim 
zaprezentuje się  Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska. 
Równolegle, na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 8, rozgrywany będzie 
Majowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2008 i 2009. 
Po występie orkiestry na scenie zaprezentuje się zespół muzyczny  Tristars,  a ok. 
 godz. 16.00 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca LEWINO. W programie także występ 
Kabaretu „Pod Napięciem” z Gdańska, a następnie grup tanecznych: Arabesque, 
Sissone oraz Petit z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. 
Ok. godz. 18.00  kolejna edycja Turnieju Drwali, a po niej, ok. godz.18.30, wystąpi 
gwiazda wieczoru – Gabriel Fleszar z zespołem. Gabriel Fleszar zadebiutował w 
1999 roku piosenką „KROPLĄ DESZCZU”, która stała się ogromnym przebojem. Ma 
na swoim koncie trzy albumy.  
Tradycyjnie, podczas festynu nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Będą 
skocznie, zjeżdżalnie, zamki dmuchane, punkty gastronomiczne i handlowe oraz 
konkursy i zabawy dla dzieci. 
 
3. Bieg o Puchar Konstytucji 3 Maja  
Już w najbliższą sobotę tj. 29 kwietnia 2017r. o godz.11.00 w lasku przy Stadionie 
Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 odbędą się Indywidualne Biegi 



Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja, zaliczane do cyklu Grand-Prix Lęborka 
sezonu 2016/2017. 
Szczegóły w załączonym Regulaminie. 
 
4. Błękit rzeki dobrem Krainy –porządkowanie brzegów Łeby 
29 kwietnia br. odbędzie się dziewiąta edycja akcji "Błękit rzeki dobrem Krainy", 
która ma na celu przygotowanie rzeki Łeby do zbliżającego się sezonu 
turystycznego. Przedsięwzięcie organizują: LOT "Ziemia Lęborska - Łeba", Zarząd 
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku we współpracy ze Starostwem Powiatowym, 
urzędami gminnymi w Nowej Wsi Lęb. i Wicku, nowowiejskim Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz firmą FamilyDay Spływy Kajakowe. 
Porządkowane będą brzegi Łeby na odcinku około 50 km, od zachodnich granic 
Lęborka do ujścia rzeki do jeziora Łebsko. Efektem ośmiu poprzednich akcji 
czyszczenia rzeki Łeby było zebranie łącznie około 14,5 t nieczystości. Sprzątać 
brzegi rzeki będą członkowie lokalnych kół wędkarskich oraz strażacy z jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. Zebrane odpady zostaną dostarczone na teren 
składowiska w Czarnówku. 
Oficjalne rozpoczęcie akcji wyznaczono na godz. 9.00 na lewym brzegu Łeby, w 
pobliżu ujścia rzeki Kisewy. Finałem przedsięwzięcia będzie poczęstunek dla 
wszystkich uczestników połączony z wręczeniem dyplomów przedstawicielom 
podmiotów biorących udział w sprzątaniu (plac rekreacyjny w centrum miejscowości 
Krępa Kaszubska, od godz. 12.00). 
Warto zaznaczyć, że akcja ma charakter otwarty. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają do wzięcia udziału w pracach porządkowych wszystkich 
zainteresowanych - zbiórka 29 kwietnia, godz. 9.00, u wylotu ul. Komuny Paryskiej w 
Lęborku. 
 
5. Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 
Tegoroczna edycja Konkursu wiedzy o Zamkach Gotyckich odbędzie się dnia 8 maja 
2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie lęborskiego Muzeum. Jest to gminny etap 
konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie dla 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z miast i gmin będących członkami 
tego stowarzyszenia. Lęborscy uczniowie biorą udział w konkursie od 2012 roku.  
Zgłoszenia do konkursu  przyjmuje Muzeum do 28 kwietnia 2017 roku. Zwycięzca 
tego etapu będzie reprezentował Lębork w finale konkursu, który odbędzie się 8 
czerwca br. w Lidzbarku Warmińskim      
 
6. Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym 
Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym, które przeprowadzone zostaną w 
dniu 13 maja 2017r. /sobota/ o godz.15.30 w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Piotra 
Skargi 52. 
 
 


