
Informacje z Ratusza z dnia 6.07.2017 
 

1. Lęborskie Dni Jakubowe za 2 tygodnie 
2. XI Międzynarodowy Zlot Jakubów po raz 11-ty 
3. XVII Uliczny Bieg św. Jakuba  
4. „Ożywiona Staromiejska 2017”  21-23 lipca    
5. Festiwal Międzynarodowe Spotkania z Folklorem "Muzyka Regionów" 

 
 
 
1. Lęborskie Dni Jakubowe za 2 tygodnie 
Dużymi krokami zbliża się największa lęborska impreza, przyciągająca tłumy 
lęborczan oraz turystów – Lęborskie Dni Jakubowe. W tym roku LDJ odbędą się w 
dniach 21-23 lipca.  
 
2. XI Międzynarodowy Zlot Jakubów już 22 lipca! 
Ważnym i stałym punktem Lęborskich Dni Jakubowych jest Międzynarodowy Zlot 
Jakubów, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród Jakubów z Lęborka i z 
całej Polski. 
W tym roku po raz pierwszy zlotowicze mogą rejestrować się przez internet. 
Elektroniczna rejestracja poprzez wypełnienie formularza na nowej stronie 
internetowej www.leborskiednijakubowe.pl w zakładce Zlot Jakubów – rejestracja 
on-line trwa do 20 lipca.  
W dniu Zlotu – 22 lipca, jak co roku będzie można zarejestrować się w godz. 9.00-
17.00 w Kwaterze Zlotu. Każdy zarejestrowany Jakub otrzyma upominkowe gadżety 
oraz weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród o godzinie 19.00 na Placu 
Pokoju. 
Zapraszamy wszystkich Jakubów na Zlot! 

3. XVII Bieg Uliczny św. Jakuba 

Już 22 lipca br. odbędzie się XVII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków biegania do udziału. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami 
Lęborka na dystansie 10 km. Trasa biegu jest atestowana i liczy 4 okrążenia.  
Start honorowy o godz. 15.50 – na pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – ul. 1 Maja w 
pobliżu PKO, meta na pl. Pokoju. 
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 stronie 
www.csir.lebork.pl oraz www.maratonypolskie.pl 
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i wyłącznie w dniu 22 
lipca 2017 r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali 
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. 
Curie-Skłodowskiej. 
Opłaty: Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku 
bankowego Organizatora i wynosi: 

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


1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora 
BGŻ O/Lębork 84 2030 0045 1110 0000 0221 7080 - wyłącznie do dnia 17 lipca 
2017r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty 
wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. 
2) 45 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 22 lipca 2017 w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego! 
 
4. „Ożywiona Staromiejska 2017”  21-23 lipca    
Już po raz dziesiąty 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 – 15.00-18.00, sobota – 10.00-18.00, 
niedziela 15.30 – 18.00.  
Atrakcje i wydarzenia w ramach Ożywionej Staromiejskiej: 

- Stoisko z malowaniem twarzy   
- Kącik fryzjerski ( zabawa kolorowymi lakierami dla dzieci ) 
- Stoisko z grami  
- Kącik małych zawodników w twisterze  
- Zawody z gąsienicą – zabawy dla najmłodszych 
- Wspólne tańce animacyjne  
- Puszczanie baniek mydlanych 
- Tworzymy  z balonów – bezpłatne stoisko z balonami 
- Chodzące maskotki Tom i Jerry 

     - Koncerty kapel ludowych 
     - Koncerty i przemarsze Grupy Perkusyjnej Tremolo 
     - Niedziela 23 lipca, godz. 15.30 - spektakl teatralny dla najmłodszych pt. 
"Cztery mile za piec" w wykonaniu Teatru  Władcy Lalek ze Słupska, miejsce: 
okolice skrzyżowania ul. Staromiejskiej z Targową  

          
5. Festiwal Międzynarodowe Spotkania z Folklorem "Muzyka Regionów" 21 i 23 
lipca 
„Muzyka Regionów” co roku gromadzi sporą publiczność, ma wielu sympatyków i 
stanowi atrakcję dla lęborczan oraz przebywających na terenie miasta i powiatu 
turystów. Impreza jest znakomitą okazją do poznawania ciągle żywej kultury ludowej 
różnych regionów Polski i Europy. Daje możliwość promowania folkloru naszego 
regionu, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy i przyjaźni między 
zespołami. 
Na lęborskiej scenie  koncertowały zespoły z różnych regionów Polski (Żywca, Kurpi, 
Wielkopolski, Małopolski, Podlasia i Podhala) oraz z krajów będących członkami UE, 
jak i spoza UE (Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Niemiec, Serbii, 
Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier). Rodzimy folklor prezentowały zespoły z różnych 
stron Kaszub, w tym oczywiście zespoły z Lęborka. 
W  tym roku, podczas  XI edycji Festiwalu, zaprezentuje się osiem zespołów: 

 Zespół Ludowy BAŁTSKA GWIAZDKA z Bałty (Ukraina) - miasta 
zaprzyjaźnionego z Lęborkiem  



 Zespół Folklorystyczny DOBOJ z Doboj (Bośnia i Hercegowina) - miasta 
partnerskiego Lęborka Zespół Pieśni i Tańca PORĘBIANIE z powiatu 
partnerskiego Brzesko (Małopolska) 

 Kapela Ludowa z Żegocina  
 Kaszubski Zespół  Regionalny LEVINO z Lęborka 
 Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA LĘBORSKA  z Lęborka 
 Ukraiński Zespół SWITANOK  z Lęborka 
 Zespół Regionalny FRANTÓWKA z Lęborka 
 Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca PRZODKOWIANIE z Przodkowa 

Organizatorami Festiwalu są: Centrum Sportu i Rekreacji i Lęborskie  
Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. W organizację imprezy zaangażowane są 
również zespoły folklorystyczne naszego miasta. 
Patronat honorowy nad festiwalem objął Burmistrz Miasta Lęborka, Starosta Lęborski 
oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. 
 
 


