
Informacje z Ratusza z dnia 24.03.2016 

1. Komunikacja miejska w święta 
2. Wystawa Lęborskiego Klubu Fotograficznego 
3. Jazz na Stacji Kultura – koncert zespołu Algorhythm 
4. W Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie Muzeum zaświeci się na niebiesko 

5. Liga Pływacka 2016 

 

1. Komunikacja miejska w święta 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że w okresie Świąt 
Wielkanocnych autobusy miejskie kursować będą następująco: 
26.03.2016 (sobota) – wszystkie linie  zgodnie z rozkładem jazdy. 
27.03.2016 (Wielkanoc), 28.03.2016r. (Poniedziałek Wielkanocny): 
– linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz      
według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek Nowa Wieś Lęborska) 
do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd) 
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz 
według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do godz. 
9:58 
- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz 
według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek Lubowidz) do godz.  
19:30 (Sportowa) 
- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa 
według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do godz. 
09:30; 
19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.  
Uwaga! Ze względu na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 24-29 marca 
2016r. nie będą realizowane kursy „szkolne” na linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 
realizujący kurs „szkolny” przez Chocielewko.  
 
2. Wystawa Lęborskiego Klubu Fotograficznego 
Lęborski Klub Fotograficzny działający przy LCK „Fregata” zaprasza na wystawę 
fotograficzną pod tytułem „Zima 2015”. Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek, 
7  kwietnia br. (w ub. tygodniu omyłkowo podany został  zły termin), w Centrum 
Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy alei Niepodległości 6 
w Lęborku. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny. 
 
3. Jazz na Stacji Kultura – koncert zespołu Algorhythm 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wykonaniu 
trójmiejskiej grupy „Algorhythm”. To wydarzenie muzyczne odbędzie się w niedzielę, 
24 kwietnia o godz. 18.00 w sali B Stacji Kultura w Lęborku (dworzec PKP w 
Lęborku, ul. Dworcowa 8). 
Muzyka Algorhythmu to autorskie kompozycje, oscylujące wokół nowoczesnego 
jazzu. 
Już w pierwszych miesiącach istnienia, w 2013 roku, grupa zdobyła laury i uznanie 
zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej: została zwycięzcą IV RCK Pro 
JAZZ FESTIWAL w Kołobrzegu, laureatem XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych 
Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni, finalistą European Jazz Contest 2013. 



W tym roku zespół promuje debiutancką płytę SEGMENTS i na pewno kilka utworów 
z tego krążka pojawi się na koncercie w Lęborku.  
       Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz w 
Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. 
Niepodległości 6. 
 
4. W Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie Muzeum zaświeci się na niebiesko 

2 kwietnia w Lęborku, podobnie jak na całym świecie, obchodzić będziemy 
Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.  
Jednym ze znaków solidarności z osobami dotkniętymi zaburzeniami autystycznymi 
będzie podświetlenie na niebiesko budynku lęborskiego Muzeum. W ramach 
Światowego Dnia Autyzmu Powiatu Lęborskiego organizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w dniach 
31 marca - 2 kwietnia br. odbędzie się w naszym mieście cykl wydarzeń m.in. 
bezpłatny seans filmu "Czarny balonik" w kinie "Fregata", Marsz dla 
Autyzmu, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Tacy sami... Autyzm: wiem, 
rozumiem, pomagam" oraz bezpłatna Konferencja "Wspomagania, terapia i edukacja 
osób z autyzmem". Na znak solidarności osób z autyzmem na niebiesko zaświeci się 
budynek muzeum. Patronat nad wydarzeniami objął Burmistrz Miasta Lęborka. 
Szczegółowy program na www.niebieskiskarb.pl 
 

5. Liga Pływacka 2016 

Zawody odbędą się w dniu 9 kwietnia 2016 roku (sobota) o godz. 900 na pływalni 
miejskiej w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31. 
W zawodach uczestniczyć mogą dzieci z Lęborka i okolic. Każdy uczestnik zawodów 
ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 
Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć do biura Centrum Sportu i Rekreacji 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2016 roku do godz. 1500. 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dystans, 
konkurencja oraz najlepszy wynik zawodnika. 
Naczelnikiem zawodów jest trener pływania Dariusz Gromulski. Wszelkie uwagi 
i wnioski należy kierować do naczelnika zawodów. 
Organizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, UKS „Jedynka SOLEX” 
Lębork, Szkoła Pływania „SOLEX”. 
 
 

http://www.niebieskiskarb.pl/

