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1. Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka "Lęborski Lew" przyznane  
Kapituła Wyróżnienia Miasta Lęborka „Lęborski Lew” na posiedzeniu Prezydium w 
dniu 10 lipca 2017 r. podliczyła głosy oddane, zgodnie z Regulaminem nadawania 
Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew”, przez Członków Honorowych Kapituły, na 
osobę nominowaną do Wyróżnienia Nagrody Miasta Lęborka „Lęborski Lew”. W 
głosowaniu oddano 11 ważnych głosów.  
Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” otrzymała  w tym roku Pani Anna Sobolewska 
za wieloletnią aktywność i zasługi na rzecz lokalnej społeczności.  
Statuetka „Lęborskiego Lwa” wręczona zostanie podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej inaugurującej Lęborskie Dni Jakubowe, która odbędzie się w piątek 21 lipca 
o godz. 12.00  w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. 

Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” jest wyrazem najwyższego uznania i 
szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka i może być 
nadane osobie fizycznej, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju i promocji 
Miasta w zakresie działalności społecznej, politycznej, gospodarczej, charytatywnej, 
naukowej, artystycznej, kulturalnej, sportowej. 
 
2. Otwarcie ronda Miasta Wołkowysk na osiedlu „Lębork-Wschód” 
W piątek 21 lipca 2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy      
z nazwą „Rondo Miasta Wołkowysk”. 4 listopada 2016r.. Rada Miejska w Lęborku 
podjęła uchwałę o nadaniu nazwy rondu na osiedlu „Lębork-Wschód” 
zlokalizowanemu u zbiegu ulic Wrzosowej i Lwowskiej.  

„Rondo Miasta Wołkowysk” nawiązuje do wieloletniej współpracy Lęborka z 
Wołkowyskiem na Białorusi. Większość tamtejszych mieszkańców stanowią Polacy. 
Delegacja z Lęborka od kilku lat uczestniczy w święcie  miasta Wołkowysk, a 
delegacja z tego miasta przyjeżdża do Lęborka na Lęborskie Dni Jakubowe. 

W odsłonięciu wezmą udział przedstawiciele Lęborka, Wołkowyska oraz zaproszeni 
goście. 
 
3. Lęborskie Dni Jakubowe - Spacer z duchami Krzyżaków 
To jedna z wielu imprez podczas Lęborskich Dni Jakubowych. Nocna wędrówka z 
duchami Krzyżaków, które przy blasku pochodni oprowadzą mieszkańców i turystów 
wokół obwarowań miejskich oraz opowiedzą ciekawe historie z przeszłości miasta i 
jego historycznych budowli, rozpocznie się o godzinie 21.45 w piątek 21 lipca, przy 
Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
 

4. Wystawa w wieży Sanktuarium św. Jakuba Apostoła 
Muzeum w Lęborku, w ramach obchodów Lęborskich Dni Jakubowych, zaprasza do 



zwiedzania wystawy pt. „To co minęło – to co pozostało. Lęborskie pamiątki z 
przełomu XIX i XX wieku. ” 
W ostatnich latach Muzeum pozyskało sporą liczbę zabytków sygnowanych nazwą 
przedwojennego Lęborka, jego mieszkańców, przedsiębiorców i kupców, stąd 
zrodziła się idea ukazania tej kolekcji na wystawie czasowej. Część z muzealiów 
pochodzi z prowadzonych na terenie ścisłego centrum Lęborka badań 
archeologicznych, inne zgromadzono w drodze zakupów antykwarycznych.  
Wystawa zaprezentuje zabytki z różnych dziedzin życia lęborczan żyjących na 
przełomie XIX/XX wieku. Można je usystematyzować w kilku kategoriach: zabytki z 
zakresu rzeczy osobistych, souveniry miejskie, przedmioty przedstawiające lęborską 
wytwórczość rzemieślniczą. Do najciekawszych eksponatów zaliczyć należy 
karapaks żółwia przywieziony z podróży z Afryki opatrzony tabliczką dedykacyjną czy 
laskę z rączką, wykonaną z rogu zwierzęcego, ofiarowaną jako nagrodę w zimowym 
polowaniu.  
Wystawa zostanie zorganizowana w całości ze zbiorów własnych Muzeum. Wernisaż 
odbędzie się 21 lipca 2017 roku o godz. 17.15 w wieży Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła. Ekspozycję zwiedzać będzie można w ramach Lęborskich Dni 
Jakubowych 22 i 23 lipca w godzinach 9.00-20.00. Muzeum serdecznie zaprasza. 
 
5. Utrudnienia w ruchu podczas Lęborskich Dni Jakubowych 
Informujemy, że w dniach 21-23 lipca 2017r. /piątek, sobota, niedziela/ na Placu 
Pokoju w Lęborku odbędzie się impreza masowa pn. „Lęborskie Dni Jakubowe 
2017”.  
W związku z tym, na czas trwania imprezy część ulic w pobliżu Pl. Pokoju zostanie 
wyłączonych z ruchu, tj.: część ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. 
Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej.  
Objazd do placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, 
Długosza i Waryńskiego. 
Za utrudnienia w ruchu organizatorzy przepraszają. 
 
 
 


