
Informacje z Ratusza z dnia 23.03.2018 
 
1.Autobusy miejskie w święta 

2. Łowcy Gier  - Klub gier planszowych w bibliotece 
3. Zapisz się na IV PÓŁMARATON WROTKARSKI ! 
4. Food Trucki przyjadą w kwietniu 

 

 
1.Autobusy miejskie w święta 

 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że w okresie Świąt 
Wielkanocnych autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco: 
31.03.2018r. (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy 
1.04.2018r. (Wielkanoc), 2.04.2018r. (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. 
 
Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 29.03 – 03.04.2018 r. nie będą 
realizowane kursy „szkolne” linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” 
przez Chocielewko.  
 

2. Łowcy Gier  - Klub gier planszowych w bibliotece 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza 29 marca na kolejne spotkanie 
Klubu Gier Planszowych, które odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca w  godz. 
16-18.  
Terminarz spotkań do wakacji: 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja , 21 czerwca. 
Uczestnicy spotkań toczą rozgrywki na planszy. Ludoteka liczy ponad 700 tytułów i 
są to gry dla wszystkich grup wiekowych, także dorosłych i seniorów.  
Obecnie Klub uczestniczy w projekcie producenta gier Granna - Kluby Gier 
Planszowych, dzięki czemu otrzymuje wsparcie w postaci gier planszowych do 
rozgrywek turniejowych i innych upominków dla członków klubu.  
Do klubu nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść na spotkanie. 
W marcu uczestnicy konkursu Od Kopernika do chińczyka stworzyli autorskie 
plansze klasycznego chińczyka, które są wykorzystywane między innymi podczas 
spotkań Łowców Gier. 30 sierpnia 2018 r. odbędzie się wielki turniej gry w chińczyka, 
otwarty dla wszystkich lęborczan.  
 

3. Zapisz się na IV PÓŁMARATON WROTKARSKI ! 
 



3 czerwca br. w Lęborku odbędzie się IV Półmaraton Wrotkarski.  
Start główny przeprowadzony zostanie na dystansie 21 km, zawody dla dzieci do lat 
10 oraz 11-12 lat - na dystansie 600 m, a dla dzieci w wieku 13-16 lat – na dystansie 
1150 m. Start i meta przy Pływalni Miejskiej „Rafa”, u zbiegu ulic Kusocińskiego i 
Olimpijczyków. Trasa wyścigu głównego będzie przebiegała ulicami: Kusocińskiego -  
Teligi - Kusocińskiego.  
Zapisy przez internet,  poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie www.csir.lebork.pl  
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 3 czerwca  
2018r. w godz. 11.00-13.30 w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na 
parkingu przy ul. Kusocińskiego 56  w Lęborku. 
Opłaty startowe 
Wysokość wpisowego wynosi:  

 34 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora tylko 
i wyłącznie do dnia 28 maja 2018r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma 
możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora !  
Numer konta: BGŻ BNP Paribas  84 2030  0045 1110 0000 0221 70 80, 

 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w 3 czerwca 2018r. w godz. 11.00 – 13.30 w Biurze Zawodów. 

 Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach nie podlega 
zwrotowi bez względu na przyczynę nieuczestniczenia.  

 Zawodnicy z Lęborka w biegu głównym są zwolnieni z opłaty wpisowego! 

 Od dzieci do lat 16 nie pobiera się opłaty wpisowego ! 

 
Szczegóły dotyczące zawodów na stronie www.csir.lebork.pl  
 
4. Food Trucki przyjadą w kwietniu 
W 21 i 22 kwietnia ponownie zawitają do naszego miasta Food Trucki, czyli mobilne 
restauracje z całej Polski. Podobnie jak jesienią ub.r., pojazdy te, wraz ze stołami, ławkami i 
krzesłami, staną na Placu Pokoju. Będzie więc można spróbować m.in. burgerów, frytek 
belgijskich, bubble wafli, hiszpańskich churrosów i wielu innych potraw spod różnych 
szerokości geograficznych.  
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