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1. Lęborskie Dni Jakubowe coraz bliżej 
Nasza największa coroczna impreza – Święto Miasta, jakim są Lęborskie Dni Jakubowe 
zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędą się one w dniach 24-26 lipca. To 
najważniejsza impreza kulturalno-rekreacyjno-handlowa, przyciągająca co roku tysiące 
lęborczan i turystów.  
Wiele z imprez na stałe wpisało się w kalendarz LDJ, ale też wciąż są one wzbogacane o 
nowe pomysły. Do najbardziej widowiskowych i atrakcyjnych należą: Uliczny Bieg św. 
Jakuba, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Muzyka Regionów czy imprezy odbywające 
się na ulicy Staromiejskiej w ramach projekt pn. „Ożywiona Staromiejska”.   
W tym roku jako gwiazdy wystąpią Kamil Bednarek i Patrycja Markowska. 
Ważnym wydarzeniem jest uroczystość wręczenia statuetki Lęborskiego Lwa podczas sesji 
RM inaugurującej Lęborskie Dni Jakubowe. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest 
przez Radę Miejską za szczególne zasługi dla miasta.  
W programie LDJ nie zabraknie elementów religijnych i duchowych związanych z postacią 
Patrona Lęborka św. Jakuba Apostoła. Są to uroczysta suma odpustowa, msza 
ekumeniczna, święcenie pojazdów. Kolejny rok odbędzie się koncert muzyki chrześcijańskiej 
Communio, a oo. franciszkanie zapraszają najmłodszych na gry i zabawy pod nazwą 
„Franciszkanie dzieciom”.  
Na niepowtarzalną jarmarkową atmosferę składają się też m.in. kiermasz twórców ludowych, 
plener malarski, wystawa w wieży kościoła św. Jakuba, tradycyjne kramy z wyrobami 
rzemieślniczymi, cukrową watą, balonami, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy zespołów 
lokalnych, regionalnych.  
Dużym zainteresowaniem, nie tylko Jakubów, cieszy się Międzynarodowy Zlot Jakubów. W 
tym roku odbędzie się on już po raz dziewiąty. Rok temu w Zlocie uczestniczyło 222 
Jakubów. 
 

 
2. Trwają zapisy na XV Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. - 25 lipca 2015r.  
Już 25 lipca br. odbędzie się XV Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Bieg zostanie 
przeprowadzony 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. zapraszamy wszystkich sympatyków 

biegania do udziału w Biegu. 
Do startu dopuszczeni zostaną 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 

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


gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. 
Curie-Skłodowskiej.  
Opłaty: 
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego 
Organizatora i wynosi:  
1) 30 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora 
tylko i wyłącznie do dnia 21 lipca 2015r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma 
możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora !  
Numer konta: BGŻ O/Lębork    84 2030  0045 1110 0000 0221 70 80 
2) 40 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 25 lipca 2015r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego ! 
 

 

3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Lębork - Wschód” 
Miasto  przystąpiło do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym 
oznaczone tam tereny elementarne 4.MN.13, 4.UG.07, KD.D.10 oraz do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej 
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Planowane zmiany dotyczyć mają wprowadzenia pewnych uproszczeń w zakresie 
sposobów lokalizacji budynków mieszkalnych na kilku działkach, gdzie obecnie 
ustalenia  planu są znacznie bardziej restrykcyjne i ograniczające możliwość wyboru 
formy architektonicznej obiektu niż na pozostałym, sąsiednim terenie. Wniosek w tej 
sprawie złożyła właścicielka jednej z tych działek. 
Przy okazji, w tej samej procedurze miasto chce poszerzyć możliwości obsługi 
komunikacyjnej na położonym tuż obok terenie o funkcjach komercyjnych i 
mieszkaniowych. Poprawki te nie pogorszą możliwości uzyskania dobrych rozwiązań 
architektoniczno-urbanistycznych, a ułatwią inwestorom realizację ich różnorodnych 
zamierzeń budowlanych. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu, a do strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym. w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 
(pok.116), adres poczty e-mail architektura@um.lebork.pl, w terminie do dnia 3 
sierpnia 2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116). 
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka. 
 

4. V Międzynarodowa Konferencja i IX Międzynarodowy Probacyjny Turniej 
Piłkarski w Lęborku 

mailto:architektura@um.lebork.pl


W dniach 3-4 lipca w Lęborku odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja 
„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań 
probacyjnych” oraz IX Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski. 
Konferencja odbędzie się w Sali Rajców lęborskiego Ratusza 3 lipca. Otwarcie 
konferencji o godzinie 10.30. 
Wśród prelegentów lęborskiego spotkania będą goście z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i 
Niemiec, a także przedstawiciele krajowych środowisk akademickich, organizacji 
pozarządowych, placówek resocjalizacyjnych oraz społeczności kuratorów 
sądowych. 
Dotychczasową tradycją lęborskich spotkań było podejmowanie ważnych tematów 
dla funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce – sytuowanych w kontekście szerokiej 
perspektywy resocjalizacyjnej – często w odważnej i oryginalnej formule. Tej tradycji 
zamierzają organizatorzy pozostawać konsekwentnie wierni. 
  
Rozgrywki IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego rozpoczną 
się na Stadionie Miejskim w Lęborku o godz. 9.30 w sobotę 4 lipca. 
W ramach turniejowych zmagań wystąpią następujące drużyny: 
• ABPO Team – Wielka Brytania 
• Probacja Team – kuratorzy z Okręgu Szczecińskiego 
• Kuratorzy z Okręgów Warszawskiego 
• Kuratorzy z Okręgu Poznańskiego 
• Sąd Okręgowy w Słupsku 
• Fundacja Wędka 
• Samorząd Lęborski 
• Sąd Rejonowy w Lęborku 
Drużyny składają się z 7 zawodników i  bramkarza. Równolegle rozgrywane będą 
dwa mecze. Losowanie grup turniejowych odbędzie się bezpośrednio przed 
turniejem. 
Równolegle do piłkarskich rozgrywek, studenci z WNP UMK w Toruniu oraz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadzą zajęcia sportowe dla dzieci z Lęborka. 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
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