
Informacje z Ratusza z dnia 20.04.2018 

1. Święto Konstytucji 3 Maja i Lęborska Majówka 
2. XVI edycja Rajdu Cyklistów „Jesteśmy w Unii” 
3. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w bibliotece 

 
 
1. Święto Konstytucji 3 Maja i Lęborska Majówka 

Program tegorocznej Lęborskiej Majówki: 

2 maja 2018 (środa) 

11.00 – Święto Flagi (Uroczystość przed Starostwem Powiatowym w Lęborku przy 

ul. Czołgistów 5) 

 Uroczyste podniesienie flagi 

 Wystąpienie Starosty Lęborskiego 

 Montaż słowno-muzyczny – MDK Lębork 

 Koncert melodii patriotycznych – Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” 
 

3 maja 2018 (czwartek) 

12.00 – uroczysta msza św. w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku pod 

przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny 

13.00 – przemarsz pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności 

13.20 – uroczystość przed Obeliskiem Niepodległości 

 Uroczyste podniesienie flagi, hymn państwowy – Orkiestra Dęta „Ziemia 
Lęborska” 

 montaż słowno-muzyczny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku  

 wystąpienie Burmistrza Miasta 

 Apel Pamięci, salwa honorowa – 1. Lęborski Batalion Zmechanizowany  

 złożenie kwiatów  
14.00 – Festyn rodzinny w parku  u zbiegu ul. Mireckiego/A. Krajowej (przy 

Starostwie Powiatowym) 

18.30 – Mariusz Kalaga /gwiazda wieczoru/ 

     

PROGRAM SPORTOWY 

28 kwietnia 2018 (sobota)  

16:00 – Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym (Miejska Hala Sportowa 

przy ul. P. Skargi 52) 

1 maja 2018 (wtorek)  



12.00 –  XVI Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii” (Start przed 

Starostwem Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5) 

3 maja 2018 (czwartek)  

14.00 – Majowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży - rocznik 2009/2010 

(„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku przy ul. Mireckiego 10) 

5 maja 2018 (sobota)  

11.00 – Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 Maja (start i meta – 

lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56) 

2. XVI edycja Rajdu Cyklistów „Jesteśmy w Unii” – 1 maja 

W pierwszym dniu maja, już tradycyjnie, startuje kolejna edycja Otwartego Rajdu 
Cyklistów „Jesteśmy w Unii”. 
Imprezę współorganizują: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gmina Nowa Wieś 
Lęborska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 
Zapisy uczestników będą się odbywały 1 maja w holu głównym Starostwa 
Powiatowego w Lęborku od godziny 11.00. Następnie o godz. 12.00, po starcie 
honorowym przy budynku starostwa, uczestnicy przejadą w kolumnie na ul. 
Obrońców Wybrzeża, gdzie o 12.30 nastąpi tzw. start ostry.  
Wzorem poprzednich edycji imprezy, nagrodzeni zostaną trzej zawodnicy, którzy jako 
pierwsi przekroczą linię mety, a także – oddzielnie, kobieta, która pokona trasę rajdu 
w najkrótszym czasie, oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik imprezy. Meta – 
tradycyjnie, w stanicy turystycznej w Dziechlinie. Około godz. 14.30 nastąpi 
wyróżnienie zwycięzców i rozpocznie się piknik rodzinny z przygotowanym przez 
organizatorów ciepłym posiłkiem dla uczestników rajdu. 
Udział w rajdzie to dobry sposób na aktywne rozpoczęcie długiego majowego 
weekendu, będącego na naszym terenie swoistym testem gotowości podmiotów 
obsługujących ruch turystyczny przed nadchodzącym sezonem letnim. Majowy 
weekend to również symboliczna data stanowiąca początek okresu, w którym 
rozpoczynają się letnie imprezy turystyczno – sportowe.  
 

3. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w bibliotece 

Miejska Biblioteka Publiczna proponuje w tym roku obchody Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich w nawiązaniu do tradycji hiszpańskiej. W Katalonii 23 

kwietnia jest świętem narodowym – to dzień świętego Jerzego, patrona Katalonii. 

Tego dnia kobiety otrzymywały czerwoną różę, symbolizującą krew smoka, którego 

według legendy pokonał św. Jerzy. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się 

panom prezentami w postaci książek. Fakt ten wykorzystał miejscowy wydawca 

Vicent Clavel Andrés, który w 1926 roku zainicjował obchody Dnia Książki.  

Korzystając z hiszpańskiej tradycji, 23 kwietnia lęborska biblioteka oferuje panom 

zapakowane książki – niespodzianki, które będą prezentem dla niego lub wybranki 

jego serca. Natomiast na panie będą czekały róże z sentencjami.  



Przez cały tydzień - od 23 do 28 kwietnia - w holu biblioteki działał będzie kiermasz 

tanich książek, wystawa publikacji hiszpańskich autorów, przewodników oraz książek 

przybliżających kolorową Hiszpanię. 

W środę 25 kwietnia o godz. 11.00 Akademia Toledo przeprowadzi pokazową lekcję 

języka hiszpańskiego dla seniorów, w ramach  cotygodniowych spotkań z pasją. 

26 kwietnia o godz. 18:00 w klubie Biblioteki odbędzie się spotkanie podróżnicze 

„Moje wakacje w Hiszpanii”. Gościem będzie Aleksandra Ślosarska, która zabierze 

obecnych na spotkaniu na wspólne wakacje do krainy słońca.  

 
 


