
Informacje z Ratusza z dnia 12.06.2015 
1.Sesja absolutoryjna  
2. Letni rozkład autobusowy ZKM 
3. Piknik naukowy w każdej szkole 
4. ENOSIS PaT Lębork wystąpi na Stadionie Narodowym 
5. Piotr Bałtroczyk wystąpi „Fregacie” 
 
 
1. Sesja absolutoryjna 
X  Sesja  Rady  Miejskiej w Lęborku odbędzie się  w dniu 29 czerwca  2015 r. o godzinie 
12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. W programie projekty uchwał w/s 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu miasta Lęborka za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok.  

 
2. Letni rozkład autobusowy ZKM 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku spółka z o.o. informuje, że w okresie od 27 czerwca 
do 31 sierpnia 2015r. wprowadzony zostanie w komunikacji miejskiej letni rozkład jazdy. W 
stosunku do obecnego rozkładu jazdy zmieni się częstotliwość kursowania linii 1,2,3,4,5,20.  

 
3. Piknik naukowy w każdej szkole 
11 czerwca br. na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 3 odbył się pierwszy z cyklu 
pikników naukowych w ramach projektu „Nauka z pasją – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych” i „Nauka z pasja – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”, realizowanego przez Gminę Miasto 
Lębork. Łącznie odbędzie się siedem pikników i zrealizowane będą one w każdej 
lęborskiej szkole podstawowej i gimnazjum. 
Dla uczniów podzielonych na małe grupy przygotowanych zostało 7 stacji 
tematycznych: fizyka (ciśnienie, temperatura, elektryczność, optyka), chemia 
(kuchenne eksperymenty, kryminalistyka), warsztaty – równowaga (jazda 
segweyem), zajęcia animacyjne (bańki mydlane), zabawy ruchowe (trampolina), 
robotyka i specjalny pokaz z ogniem. 
Kolejne pikniki: 
12.06.2015 - Zespół Szkół nr 3 (Szkoła Podstawowa) 
15.06.2015 - Szkoła Podstawowa nr 3 
16.06.2015 - Gimnazjum nr 1 
17.06.2015 - Gimnazjum nr 2 
18.06.2015 - Szkoła Podstawowa nr 8 
19.06.2015 – Szkoła Podstawowa nr 5 
Pikniki realizuje firma IKA z Gdańska. Pikniki Naukowe współfinansowane są ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach realizacji projektu „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów lęborskich gimnazjów”. 
 
4. ENOSIS PaT Lębork wystąpi na Stadionie Narodowym 
Grupa Artystyczna ENOSIS PaT Lębork wystawi swój spektakl Szukając siebie na 
Stadionie Narodowym 23 czerwca 2015r. podczas jubileuszowego, Ogólnopolskiego 
Przystanku Pat!  
X Jubileuszowy Przystanek PaT na 10-lecie realizacji ogólnopolskiego programu 
„Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji obchodzony będzie 23–24 czerwca 2015 
na Stadionie narodowym w Warszawie. 



Uczestniczyć w tym wydarzeniu będzie 11 000 osób z całej Polski. Lęborska grupa 
jest jedyną grupą, która podczas Przystanku będzie prezentowała swój spektakl, a 
zespół PaT Lębork NO i FAJNIE zagra koncert. Jest to ogromne wyróżnienie dla 
lęborczan. Próba do spektaklu odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w Gimnazjum nr 
1 w Lęborku w godzinach 10.00-12.30. Będzie można zobaczyć jak pracują młodzi 
ludzie z grupy PaT  (informacje: Natalia Zarańska 601-069-863). 

 
5. Piotr Bałtroczyk wystąpi „Fregacie” 
W sobotę, 20 czerwca br. na scenie Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” wystąpi 
Piotr Bałtroczyk, znany satyryk, konferansjer, dziennikarz i kabareciarz.  Początek 
występu o godzinie 17.00.  
Bilety w cenie 40 zł można nabyć w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 (59 8622-530) 
oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 

 
 


