
Informacje z Ratusza z dnia 11.12.2015 
1. Sesja budżetowa Rady Miejskiej uzupełniony program 
2. Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym 
3. Sylwester na Placu Pokoju 
4. Komunikacja miejska w Święta i Nowy Rok 
5. Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem”       

 

1. Sesja budżetowa RM - uzupełniony program 

W załączeniu program XV sesji Rady Miejskiej w Lęborku, która odbędzie się 18 

grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. 

2. Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym 
 
Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w Otwartych Mistrzostwach Lęborka 
Amatorów w Tenisie Stołowym, które rozegrane zostaną w dniu 12 grudnia /sobota/ 
w Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Zapisy do turnieju od 
godz. 1530 , o godz. 1600 – gry. 
 
3. Sylwester na Placu Pokoju 
 
31 grudnia o godzinie 23.00 na Placu Pokoju rozpocznie się wieczór sylwestrowy. W 
programie: 
23.00 - 23.15  Przywitanie mieszkańców, muzyka  
23.15 - 23.45  Największe przeboje sylwestrowe w wykonaniu zespołu  The Kitels  (cz.I) 
23.45 - 23.55  Konkursy z nagrodami dla publiczności 
23.55 - 23.59  Życzenia noworoczne od władz miasta 
24.00 - 0.10 Pokaz sztucznych ogni 
  0.10 - 0.40 The Kitels (cz.II) 
Organizator, Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich mieszkańców. 
 

 
4. Komunikacja miejska w Święta i Nowy Rok 
 
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej 
kursować będą następująco: 
 
24.12.2015r. (Wigilia) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy w dzień powszedni:  
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa), linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd), linia nr 3 
do godz. 15:48 (Pl. Piastowski zjazd), linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd), linia nr 6 do godz. 16:03 (Pl. Piastowski 
zjazd),linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz). 
 
25.12.2015r. (Boże Narodzenie), 26.12.2015r. (drugi dzień świąt) - kursować będą 
autobusy linii nr 2,  4,  5 i 20:  
-  linia nr 2 według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek Nowa Wieś 
Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd). 
- linia nr 20 według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do 
godz. 9:58 (1 kurs) 
- linia nr 4 według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek Lubowidz) do 
godz. 19:30 (Sportowa). 



- linia nr 5 według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do 
godz. 09:30 (1 kurs);  19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.  
 
31.12.2015r. (Sylwester) - zgodnie z rozkładem jazdy w dzień powszedni: 
linia nr 1 do godz. 14:05 (Sportowa),  
linia nr 2 do godz. 15:45 (Pl. Piastowski zjazd),  
linia nr 3 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd),  
linia nr 4 do godz. 15:50 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 5 do godz. 16:00 (Pl. Piastowski zjazd),  
linia nr 6 do godz. 15:56 (Pl. Piastowski zjazd), 
linia nr 20 do godz. 11:28 (Cmentarz). 
01.01.2016r. (Nowy Rok) – komunikacja nie kursuje. 
W dniach 23 grudnia 2015r. – 3 stycznia 2016 r. z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach 
zawieszone zostają kursy szkolne. 

 

5. Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem”       

Już po raz osiemnasty Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza młodzież z 

powiatu lęborskiego do udziału w Konkursie Poezji Miłosnej „Szeptem”.  Organizator 

zachęca do pisania o uczuciach, wrażeniach i impresjach, do przelewania swoich 

przemyśleń na papier.  Wiersze składać należy do 3 lutego 2016. Powinno ich być 

od 2 do 4.  Rozstrzygnięcie konkursu – 12 lutego 2016. 

Z okazji „dojrzałości” konkursu – wszyscy uczestnicy będą mogli dodatkowo wziąć 

udział w slamowym turnieju jednego wiersza i zaprezentować swoje teksty. 

Publiczność będzie wybierała ten najlepszy, najciekawszy czy też najlepiej 

zaprezentowany. 

Więcej na www.biblioteka.lebork.pl 

 

 


