
Informacje z Ratusza z dnia 10.07.2015 
 

1. Kolejna drogowa inwestycja 
2. Obrazy Nikifora w „Stromych Schodach”      
3. Lęborskie Dni Jakubowe 

 
1. Kolejna drogowa inwestycja 
Pod koniec czerwca br. odebrane zostały zrealizowane inwestycje drogowe – 
Powstańców Warszawy, Słoneczna II etap, Błękitna I etap. Wykonano jezdnie i 
kanalizację deszczową. 
Na początku lipca br. przekazany został plac budowy nowej inwestycji drogowej – ul. 
Orląt Lwowskich. Ta gruntowa dotąd droga na długości 200 m otrzyma asfaltową 
nawierzchnię; wykonane będzie także odprowadzenie wód deszczowych do rowów 
przy ul. Artylerzystów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” z 
Lęborka. Zadanie ma być zrealizowane do końca listopada 2015. Koszt – 415 tys. zł. 
 
2. Obrazy Nikifora w „Stromych Schodach”    
Muzeum zaprasza na ekspozycję pt. „Nikifor”. Wystawa czynna będzie od 13 lipca. 
Nikifor Krynicki  to przydomek urodzonego w Krynicy Epifaniusza Drowniaka 
żyjącego w latach 1895 -1968,  pierwszego polskiego przedstawiciela prymitywizmu. 
Obrazy Nikifora Krynickiego – malowane farbami wodnymi, akwarelą lub ołówkiem, 
od zawsze wzbudzały wiele emocji. Jego dzieła są wynikiem oryginalnej wyobraźni, 
konsekwencji oraz ogromnej odwagi.  
Blisko pięćdziesiąt prac artysty pochodzących z Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie będzie gościło w lęborskim Muzeum do końca 
października 2015 roku.  
 
3. Lęborskie Dni Jakubowe 
Wśród wielu imprez w ramach LDJ znajdują się cieszące się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem, cykliczne wydarzenia: 
 
- Zlot Jakubów po raz dziewiąty 
25 lipca br. w Lęborku odbędzie się Międzynarodowy Zlot Jakubów. W Zlocie, który 
już po raz dziewiąty towarzyszy Lęborskim Dniom Jakubowym, mogą wziąć wszyscy 
chłopcy i mężczyźni o imieniu Jakub lub osoby o takim nazwisku. Wystarczy z 
dokumentem tożsamości zarejestrować się w Kwaterze Zlotu zlokalizowanej przy 
scenie na Placu Pokoju. Rejestracja gwarantuje m.in. udział w losowaniu cennych 
nagród podczas Finału Zlotu o godz. 19. Dodatkową atrakcją dla Jakubów będzie 
Jakubowa Gra Miejska przygotowana przy współpracy z Młodzieżową Radę Miejską. 
Start gry o godz. 16.  
 
- „Ożywiona Staromiejska 2015” (24-26 lipca)    
Już po raz ósmy Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” w ramach Lęborskich Dni 
Jakubowych zaprasza na działania pod hasłem „Ożywiona Staromiejska”. Projekt 
obejmuje trzy dni wydarzeń na lęborskim deptaku z zabawami dla dzieci, koncertami 
zespołów ludowych i innymi atrakcjami dla wszystkich, którzy w trakcie tych dni będą 
spacerowali Staromiejską. 
Godziny „Ożywionej Staromiejskiej” – piątek – 15-18, sobota – 10 – 20:30, niedziela 
14.30 – 18.00. 



- Grupa Perkusyjna „Tremolo” – przemarsze, koncerty przy banku PKO BP, 

warsztaty dla młodzieży, pokazowe lekcje gry na perkusji – ulica Staromiejska 

- Malowanie twarzy  

- Konkursy dla najmłodszych – stoisko promocyjne Kina „Fregata” 

- Animacje, gry i zabawy dla najmłodszych prowadzone przez grupę Animax 

- Pokazy ogromnych baniek mydlanych 

- Koncerty i przemarsze zespołów ludowych 

- Trębacze – zespół trębaczy - występy w sobotę i niedzielę 

- Stoiska twórców ludowych 

- 9.Teatr Uliczny „Maszoperia” – PREMIEROWY POKAZ przedstawienia teatralnego 

„Santiago” – sobota, godzina 19:30 – Plac Spółdzielczy (przejście od budynku przy 

Staromiejskiej 41) 

- Wystawa w wieży Sanktuarium św. Jakuba - Dawno, dawno temu… 
Muzeum w Lęborku zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Dawno, dawno temu …”.  
W związku z zainteresowaniem lokalnej społeczności badaniami archeologicznymi 
prowadzonymi w Lęborku w ostatnich latach, Muzeum podjęło się organizacji 
wystawy ukazującej pozyskane zabytki. pochodzące ze średniowiecza i czasów 
nowożytnych. 
Wystawa zatytułowana „Dawno, dawno temu…”  w wieży Sanktuarium św. Jakuba 
Ap. jest kontynuacją wcześniejszej, zorganizowanej w 2013 roku, również na wieży 
kościoła św. Jakuba przedstawiającej zabytki z XIX i XX wieku.  
Wystawa prezentowana będzie podczas Lęborskich Dni Jakubowych w wieży 
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, następnie zostanie przeniesiona do głównej 
siedziby Muzeum, gdzie będzie można ją oglądać do końca wakacji. 
 
- IX FESTIWAL - Międzynarodowe  Spotkania z Folklorem  „Muzyka Regionów”  
Na tegorocznym IX Festiwalu – Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Muzyka 
Regionów” wystąpi 8 zespołów prezentujących muzykę i taniec ludowy różnych 
regionów Polski i Europy.  
Zespoły prezentować się będą na scenie  na Placu Pokoju. w piątek 24.07. w godz. 
16.00-19.00 i w niedzielę 26.07. w godz. 14.00-17.00.  
Kaszuby reprezentować będą 4 zespoły: dwa lęborskie -  LEVINO i ZIEMIA 
LĘBORSKA oraz Przodkowianie i Koleczkowianie, wystąpi także zespół pieśni i 
tańca Skowronki z Podlasia, a program ukraiński zaprezentuje zespół SWITANOK.  
Z zagranicy przyjadą dwa zespoły: studencki Technik Stu ze Słowacji i Istambul 
Yedidepe - Halkoyunlari Dernegi z Turcji.   
Poza koncertami na scenie na Placu Pokoju, zespoły prezentowały się będą na 
lęborskim deptaku oraz wezmą udział w kolorowym korowodzie w niedzielę. 
 
- Pospaceruj z duchami Krzyżaków – 24 lipca, godz. 21.30 
Podczas Jarmarku będzie można uczestniczyć w wieczornym "Spacerze z duchami 
Krzyżaków". Jest to ciekawa wycieczka w czasie, w towarzystwie „duchów 
Krzyżaków”, którzy oprowadzą mieszkańców i turystów przy blasku pochodni wokół 
obwarowań miejskich. „Duchy” przybliżą uczestnikom spaceru historię miasta, murów 
oraz baszt. "Spacer z duchami Krzyżaków" rozpocznie się o godzinie 21.30 w piątek 
24 lipca przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
 
 



- Amatorski Turniej Łuczniczy - 25 lipca 
Do udziału w Amatorskim Turnieju Łuczniczym w sobotę 25 lipca br. zapraszają 
wszystkich chętnych lęborscy Rycerze.  
Turniej odbywać się będzie w godz. 12.00-16.00 koło przepławki za Zamkiem i 
młynem. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach – indywidualnej i 
drużynowej (rodzinnej). Rozdanie nagród około godz. 16.30. Nagrody stanowić będą 
repliki naczyń znalezionych podczas prac archeologicznych prowadzonych w 
ostatnich latach w Lęborku. 
 
- XV Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. - 25 lipca 2015r.  
XV Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Bieg przeprowadzany jest ulicami Lęborka na 
dystansie 10 km. Trasa biegu jest atestowana i liczy 4 okrążenia. Start honorowy o 
godz. 1550 – pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – ul. 1 Maja w pobliżu PKO, meta 
na pl. Pokoju. 
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność. 
Zapisy przyjmowane są przez Internet poprzez poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl oraz 
www.maratonypolskie.pl Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów 
tylko i wyłącznie w dniu 25 lipca 2015r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów 
mieszczącym się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lęborku przy ul. Curie-Skłodowskiej.  
 
 

http://www.csir.lebork.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/

