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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

Najbliższy przystanek autobusowy to przystanek 3 maja (350 m). Alternatywnym jest  
przystanek Łubieńskiego (550 m). 
 

 Samochód 
Parkowanie odbywa się na ulicy. Kościół nie ma własnego parkingu. 

 

 Budynek 
Jest to nieduży kościół, którego zwiedzanie odbywa się na jednym poziomie i nie wymaga 

pokonywania dużych odległości. Za Kościołem znajduje się zielony skwerek. Kościół otwarty 

jest codziennie po godz. 17:00. 

 Główne wejście 
Do wejścia głównego prowadzą wysokie schody, nie ma windy ani podjazdu. Dodatkowo  
nad schodami postawione jest rusztowanie sąsiedniego budynku. Nie ma drugiego 
dostępnego wejścia – aby dostać się do Kościoła od drugiej strony –  należy wejść  
po schodach. 
 

 Punkt Informacji 
Informacji można zasięgnąć w  Biurze Obsługi Turystycznej i Pielgrzymkowej Wzgórza Lecha, 
obok Katedry. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem poprzez 
pismo. Można również skontaktować się z księdzem opiekującym się obiektem. 

 

 Udogodnienia 
Brak. W okolicy obiektu jest toaleta, ale nieprzystosowana do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. 
 

 Przestrzeń zwiedzania 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 

Wnętrze Kościoła można zwiedzać bez przeszkód architektonicznych. Dostanie się  

do niego jest jednak trudne ze względu na schody. 

 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Bogaty wystrój Kościoła, jego malowidła, polichromie, są możliwe do poznania poprzez 
percepcję wzrokową. Folder o kościele dostarcza informacji w przystępnej formie. Można 
porozumiewać się poprzez pismo. 
 

 Osoby niewidome i niedowidzące 
Nie ma dodatkowych dostosowań, można wejść z psem przewodnikiem. 

 
 Odwiedzający z dziećmi 

Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez dzieci. Schody mogą utrudnić dostanie się 

do niego z wózkiem dziecięcym. 
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 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze, jednak aby się do niego 

dostać należy pokonać schody. 

 Obsługa 
Ksiądz Rektor opiekujący się Kościołem oraz od sezonu turystycznego 2020 także Biuro 
Obsługi Turystycznej i Pielgrzymkowej (BOTiP) Wzgórza Lecha. Kościół będzie można 
zwiedzać także z przewodnikiem z Biura. 

              Kontakt BOTiP: http://wzgorzelecha.pl/kontakt/, tel. 602-708-231 

 

 Bilety i grupy 
Wstęp jest bezpłatny. Wejścia turystyczne, od sezonu turystycznego 2020, będą możliwe 

także z przewodnikiem i będą odpłatne w godzinach funkcjonowania Biura Obsługi 

Turystycznej i Pielgrzymkowej Wzgórza Lecha.  

http://wzgorzelecha.pl/kontakt/

