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Łeba położona jest w północnej części powiatu 
lęborskiego pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko, 
przy ujściu rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego w otu-
linie lasów Słowińskiego Parku Narodowego oraz 
Rezerwatu Mierzei Sarbskiej.

Łeba w roku 1357 otrzymała prawa miejskie. 
Pomimo że była niedużym miastem, prowadziła 
rozległy handel z miastami hanzeatyckimi.

Rozwój komunikacji kolejowej i drogowej 
zapoczątkował turystyczne dzieje miasta. Ze 
względu na swe krajobrazowe i przyrodnicze 
walory, Łeba stała się wówczas ulubionym miejscem 
wypoczynku niemieckich gwiazd i artystów. 
Intensywny rozkwit miejscowości pod względem 
turystycznym przyniosły dopiero lata powojenne. 
Począwszy od kwietnia 1945 r. aż po dzień 
dzisiejszy, Łeba jest chętnie odwiedzanym kurortem 
letniskowym, a także ważnym ośrodkiem rybackim.

Ciekawe miejsca w Łebie
„Ścieżka Czasu” – Aleja Prezydentów RP

Jest to nowatorska i jedyna w Polsce tego typu 
atrakcja edukacyjna. Pomysł Stowarzyszenia Forum 
Turystyczno-Gospodarczego w Łebie zrealizował 
Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby. 
Masywne odlewy dłoni z brązu Prezydentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących urząd po 
1989 r.  osadzono na  kamieniach wzdłuż 
zrewitalizowanego odcinka historycznej ulicy 
Kościuszki. Każdy może przyłożyć swoją dłoń do 
o d c i s k ó w  d ł o n i  p r e z y d e n t ó w :  Ry s z a r d a 
Kaczorowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha 
Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha 
Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego. 
Oficjalnego otwarcia alei dokonała córka ostatniego 
Prezydenta II RP – Jadwiga Kaczorowska.

Za realizację przedsięwzięcia Łeba otrzymała 
nagrodę w plebiscycie „Hit Turystyczny Roku 2011” 
przyznaną przez Związek Miast Bałtyckich.

Ruiny kościoła św. Mikołaja
Najstarsza wzmianka o kościele św. Mikołaja 
pochodzi z 1286 r. Łeba, wówczas jeszcze osada, 
położona była przy lewym brzegu rzeki Łeby. W 
1570 r. sztorm, który nawiedził miasto, zniszczył 
jego starą część doszczętnie, w tym także kościół św. 
Mikołaja. Zachowała się jedynie część muru 
ceglanego, który stoi w tym samym miejscu (ul. 
Turystyczna) do dnia dzisiejszego i jest wizytówką 
historyczną dawnych czasów. W związku z 
żywiołami, które nawiedzały miasto, mieszkańcy 
zmuszeni byli przenieść Łebę na prawą stronę rzeki. 

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny (WNMP)

Katastrofa, która nawiedziła Miasto, spowodowała 
konieczność przeniesienia jego granic i odbudowy 
kościoła w innym miejscu, gdzie aktualnie znajduje 
się Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Przy budowie nowo powstałej wówczas 
świątyni, zostały częściowo użyte materiały 
pochodzące ze zniszczonego kościoła, które 
uświetniają to miejsce bogactwem swej historii 
i żywiołów, jakie przeszły przez Łebę. 

Odrestaurowana figurka 200-letniego chrzciel-
nego anioła, która wg pierwszych podań była już 
w kościele w roku 1824. Legenda głosi, że figurkę 
ufundowała kochająca żona, w podziękowaniu za 
powrót swego 
męża z długich 
wypraw mor-
skich. Obecnie 
A n i o ł  s ł u ż y 
przy ceremo-
niach chrztu 
św. oraz zaślu-
bin.

Niezbędnik Turysty
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Obraz Maxa Pechsteina „Madonna Orędowni-
czka” . Namalowany został w 1945r. na zamówienie 
ówczesnego proboszcza misjonarza oblata 
o. Mieczysława Cieślika. Obraz mierzy ponad 2 me-
try wysokości i 1 metr szerokości. Wykonany jest na 
prześcieradle, malowany farbami, które rybacy 
stosowali do renowacji łodzi.

Ławka Maxa Pechsteina. Usytuowana została 
przed kościołem w geście wdzięczności za wkład 
kulturowy, który malarz wniósł w progi Miasta Łeby. 
Swoim kształtem przypomina serce, którego część 
siedzącą stanowi paleta malarska. Projekt stworzył 
lęborski artysta malarz Krzysztof Grzesiak.

Figurka srebrnego dorsza. Figurka, której replika 
znajduje się w murach kościoła, została ofiarowana 
przez łebskich rybaków Papieżowi Janowi Pawłowi 
II 6 czerwca 1999 r. Wzmianki nt. srebrnego dorsza, 
zwanego w języku kaszubskim pomuchlem zapisano 
w najwcześniejszych dokumentach dotyczących 
kościoła .

Święta Barbara – Patronka Ludzi Morza. W głó-
wnym ołtarzu znajduje się figurka Świętej Barbary, 
cenny relikt ze względu na swe znaczenie zaby-
tkowe. Kopia figurki została usadowiona w kapli-
czce w osadzie Rąbka (w drodze na wydmy 
ruchome).

Krzyż Nawigacyjny
We wrześniu 2000 r. u podstawy zachodniego 
falochronu postawiono krzyż poświęcony pamięci 
marynarzy, rybaków, żeglarzy, a także tych, którzy 
nie powrócili z wyprawy morskiej. Krzyż ten to 
epitafium dla zaginionych oraz symbol nadziei i 
zwycięstwa.

Krzyż Ojców Oblatów

Na pamiątkę 65-tej rocznicy posługi duszpasterskiej 
ojców oblatów, którzy w 1945 roku przybyli z misją 
do Łeby i pozostali do dnia dzisiejszego, postawiono 
Krzyż, który znajduje się na wjeździe do Łeby na 
początku alei  św. Mikołaja.  Wokół niego 
uformowano wydmę z symbolami zasypanego 
kościoła.

Park Misjonarzy Oblatów
ul. Plac Dworcowy – Powstańców Warszawy

Park usytuowany w okolicy Biblioteki Miejskiej 
nazywany Parkiem Ojców Oblatów, już niedługo 
będzie zagospodarowany w stylu kubistycznym, 
wyposażony w nowe ławeczki i chodniki.

Park św. Jana Pawła II, ul. Łąkowa
Znajdujący się przy ul. Łąkowej w okolicach 
Kościoła św. Jakuba Apostoła park, nazywany 
Parkiem Jana Pawła II, który powstał z inicjatywy 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Łebie w 
1999 roku, został wyposażony w figurę, która 
stanowiła część Sopockiego ołtarza Papieskiego. Jej 
wykonanie zostało zlecone na podstawie projektu 
prof. Mariana Kołodzieja. Dodatkowo w parku z 
myślą o najmłodszych mieszkańcach wybudowano 
plac oraz mały kompleks sportowy.

Park Nadmorski Łabędzi Staw

Park położony jest w centrum Łeby, posiada 
rozbudowany system ścieżek, dzięki czemu jest 
dostępny z każdej strony. Jego główny trakt 
spacerowy prowadzi na centralną plażę A w Łebie. 
Jest idealnym miejscem na wypoczynek i spacer o 
każdej porze roku. W Parku można zatrzymać się 
przy Łabędzim Stawie, zwanym również Czarnym, 
który zlokalizowany jest w starym korycie rzeki 
Łeby. Staw powstał podczas budowy Portu w Łebie 
w 1886 roku poprzez usypanie wału przez 
południową odnogę rzeki, co spowodowało 
zamknięcie starego ujścia rzeki Łeby.

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy utworzono w 1967 roku, 
zaś w roku 1977 został uznany przez UNESCO za 
Światowy Rezerwat Biosfery. Położony jest wzdłuż 
Jeziora Łebsko – trzeciego co do wielkości w Polsce. 
Główną atrakcją Parku jest Góra Łącka, dalej idąc 
ruchome wydmy(Gmina Smołdzino), które wędrują 
na wschód w kierunku Łeby z szybkością 3-10 m 
rocznie. Przesuwające się wydmy, zasypały Starą 
Łebę, wsie: Chusta i Łączki. Ciekawostką jest fakt, 
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że przed wybuchem II wojny światowej odbywały 
się tutaj ćwiczenia słynnego Africa-Korps. Na 
terenie Parku występuje ponad 200 gatunków 
ptaków, z czego ok. 140-tu są to gatunki lęgowe.

Wyrzutnia rakiet – Słowiński Park Narodowy
Od 1940 roku, był to Hitlerowski Poligon Rakie-
towy, testowano na nim rakiety przeciwlotnicze oraz 
balistyczne. 

W tym miejscu zostały utworzone ekspozycje:
n rakiety Ziemia – Ziemia,
n zdjęcia Łeby i okolic w starych fotografiach,
n zdjęcia wyrzutni z okresu II wojny światowej.

Firma „Stamir”, prowadząca ekspozycję, otrzymała 
w roku 2004 nagrodę Polskiej Organizacji 
Turystycznej za „Najlepszy produkt turystyczny 
roku”.

Kapitanat Portu Łeba
Dzisiaj, każdy z turystów odwiedzających 
miasteczko, może wejść do jednej z najważniejszych 
instytucji jaką jest kapitanat Portu Łeba. W drodze na 
plażę zwiedzić można  wystawę morską i regionalną 
zorganizowaną przez centralne Muzeum Morskie. 
Prowadzi ją  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
w Łebie. Co roku odbywają się tam wystawy plan-
szowe poświęcone najważniejszym wydarzeniom. 

Ławeczka „Psiary”
ul. Kościuszki

Ławka Danuty Hryniewicz, zasłużonej kynolog, 
k t ó r a  m i e s z k a j ą c  w  Ł e b i e  o c a l i ł a  o r a z 
rozpropagowała rasę Polskiego owczarka nizinnego 
(PON).

Neptun
Jest to perełka łebskiej architektury z przełomu XIX 
i XX wieku. Przed wojną pełnił on rolę domu 
zdrojowego (kurhaus). Dziś właściciele dbają 
o zachowanie jego dawnej świetności. Na uwagę 
zasługuje fakt, że jest to jedyny w tej części Pomorza 
dawny dom zdrojowy.

Port Jachtowy w Łebie
Port Jachtowy w Łebie otwarto 27 czerwca 1998 
roku w ramach funduszy europejskich z programu 
PHARE. Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 1,5 mln złotych.

Największym wydarzeniem, które zapisało się 
w historii portu, był rejs dookoła świata kapitana 
Krzysztofa Baranowskiego w roku 1999 na jachcie 
Lady B. Zawijają tutaj jachty z całego świata.

Świerkowa Tratwa

Znany żeglarz, marynista, ekolog, pisarz, rekor-
dzista samotnej żeglugi – Andrzej Urbańczyk – 
dotarł do Gotlandii w Szwecji w roku 1957. Tratwa 
z drzewa świerkowego mierzyła 10 m długości i 4,5 
m szerokości, natomiast ożaglowanie zamykało się 
w 30 m 2. Na pamiątkę tej wielkiej wyprawy miasto 
Łeba ufundowało replikę „Świerkowej Tratwy”, 
która stoi w porcie jachtowym.  O wydarzeniu 
przypomina również nazwa jednego z łebskich 
nabrzeży – „Nabrzeże Świerkowej Tratwy”.

Dzwon przeciwmgielny

Replika dzwonu przeciwmgielnego znajduje się 
w Kapitanacie Portu Łeba. Pomysłodawcą idei jest 
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o/Łeba. Został 
on uroczyście postawiony przy okazji Zjazdu 
Kaszubów w Łebie.
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Skwer Rybaka

Skwer Rybaka zlokalizowany w centrum miasta. 
W sezonie letnim tętni życiem dzięki wszech-
obecnym artystom, sklepikarzom oraz spacerującym 
turystom. Podczas letnich wieczorów odbywają się 
tu liczne imprezy rozrywkowo-kulturalne. W Łebie 
„wszystkie ścieżki prowadzą na Skwer Rybaka”.

Biblioteka Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5a
Budynek pełni funkcję Biblioteki Miejskiej. 
Biblioteka jest organizatorem wielu imprez 
kulturowych takich jak: występy, spotkania 
autorskie, malarskie, warsztaty artystów, Festiwalu 
Pomuchla. Stałą ekspozycją Biblioteki jest wystawa: 
„Łeba w starej fotografii”.

Rybackie Centrum Kultury i Formacji „Boleniec”
Aleja św. Jakuba Ap. 25

Przyjazny Dom Kultury prowadzony przez 
stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie, które 
pełni rolę placówki kulturalnej zajmującej się 
integracją środowiska rybackiego oraz zachęceniem 
społeczeństwa do zapoznania się z kulturą i tradycją 
rybactwa, jak również prezentowanie lokalnego 
rzemiosła, sztuki i obyczajów związanymi z tym 
sektorem na terenie objętym Lokalna Strategią 
Rozwoju Obszarów Rybackich.

Pomorska Droga św. Jakuba

Rewitalizowany europejski szlak kulturowy św. 
Jakuba Starszego na obszarze Południowego 
Bałtyku. W Łebie znajduje się najdalej na północ 
położony kościół pod jego wezwaniem w Polsce,w 
którym spoczywają relikwie świętego www.re-
create.pl

Atrakcje w Łebie i okolicach

Rejsy wycieczkowe w morze, rejsy wędkarskie na 
dorsza, sezonowe rejsy na zachód słońca. Miejscowi 
rybacy oraz firmy organizujące wyprawy morskie, 
umilają czas turystom poprzez oferowanie rozma-
itych atrakcji, jak również rejsów w morze. Czas 
w sezonie letnim spędzony na plaży urozmaicają 
licznie organizowane atrakcje i eventy.

Latarnia Stilo

Konstrukcja latarni została umieszczona na 
betonowym fundamencie z białego marmuru. 
Zbudowano ją w latach 1904-06. Latarnia służy 
przede wszystkim żegludze jako główny punkt 
nawigacyjny, lecz spełnia także funkcję turystyczną, 
czyli jest udostępniana dla zwiedzających. 
Jej wysokość wynosi 34 m

Parki atrakcji i muzea

n Illuzeum, ul. Kościuszki 67 (Aleja Prezydentów RP), 
www.illuzeum.pl

n Kino Rybak, ul. Morska 2, www.kinorybak.eu
n Labirynt Park Łeba i Magiczny Ogród Gier 

Wielkoformatowych, ul. Wspólna (obok Polo Market), 
www.labiryntparkleba.pl

n Łeba Park – Park Dinozaurów, ul. Kolonijna 24, Nowęcin 
k. Łeby, www.lebapark.pl

n Magiczne Lustra (Skwer Rybaka), www.muzeummotyli.pl
n Muzeum Erotyki, ul. Morska 1 (obok Muzeum Motyli), 

www.muzeummotyli.pl
n Muzeum Motyli, ul. Morska 1 (obok Kina Rybak), 

www.muzeummotyli.pl
n Oceanarium Delfin House, ul. Kościuszki 94, 

www.oceanariumleba.pl
n Park Linowy Tarzan Park, ul. Do Rąbki, 

www.tarzanpark.pl
n Park Rekreacyjno – Edukacyjny Sea Park Sarbsk, Sarbsk 

39
(8 km od Łeby), www.seapark.pl

n Park Rozrywki Power Park, ul. Nadmorska 27, 
www.powerpark.pl

Aktywny wypoczynek
n Boisko Orlik, ul. Tysiąclecia 11, www.leba.edu.pl/orlik
n Hala sportowa, ul. Tysiąclecia 11 (przy Szkole 

Podstawowej), www.leba.edu.pl/hala-sportowo-
widowiskowa

n Korty tenisowe NORD, ul. Tysiąclecia, www.nord.leba.pl
n Lodowisko/Rolkowisko, ul. Tysiąclecia 11
n www.leba.edu.pl/lodowisko i 

www.leba.edu.pl/rolkowisko/
n Każdy kto posiada własne rolki morze korzystać z 

rolkowiska nieodpłatnie. Na miejscu istnieje również 
możliwość odpłatnego wypożyczenia rolek.

n Łebskie Korty Tenisowe, przedłużenie ul. Brzozowej (w 
lesie), www.aktywnaleba.pl

n Ośrodek Jeździecki Senny, Nowęcin k. Łeby, 
www.stajniasenny.pl

n Stadnina Koni Maciukiewicz, Nowęcin k. Łeby, 
www.nowecin.com.pl

n Szkoła Windsurfingu HABENDA, Sarbsk 15 (8 km od 
Łeby), www.windsurfing-habenda.pl

n Wypożyczalnia Kajaków (skrzyżowanie ul. 10 Marca i Al. 
św. Jakuba Apostoła), www.supersplyw.com.pl
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Latarnia Czołpino
Znajduje się pomiędzy miejscowościami Łeba 
i Rowy i umiejscowiona jest w odległości 1000 m od 
brzegu. Mieści się wśród przepięknych dziko 
rosnących leśnych zakątków Słowińskiego Parku 
Narodowego. Jej budowla została wykonana 
z czerwonej licowanej cegły, a kształtem przypo-
mina ścięty stożek. Wysokość latarni jest równa 25,2 
m. Spełnia funkcje dokładnie takie same jak latarnia 
Stilo, a dla zwiedzających została udostępniona 
w roku 1994, co daje możliwość podziwiania 
przepięknej panoramy wydm ruchomych, jezior oraz 
terenów SPN.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Muzeum zostało utworzone w 1963 r. z myślą 
stworzenia obrazu upamiętniającego kulturę 
słowińską. Muzeum położone jest w centrum 
funkcjonującej społeczności (niestety z roku na rok 
mniej licznej) na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego, co dodaje realistycznych barw 
terenowi, na którym się znajduje. Wygląd chałup 
nawiązuje do tych z XVIII w. aż po lata między-
wojenne. Co roku w lipcu i sierpniu muzeum 
proponuje również pokazy technik i rzemiosła 
nawiązujące do tamtych czasów, tj. pokazy tkania, 
przędzenia, szycie sieci rybackich, wypiek chleba 
z poczęstunkiem, kopanie torfu itp. Cały urok tego 
miejsca podkreślają liczne imprezy historyczne, 
które jeszcze lepiej przybliżają minioną epokę. 
Główną imprezą otwierającą coroczny sezon letni 
jest tzw. Czarne Wesele, na które zjeżdżają się liczni 
turyści oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

Wieża widokowa Rowokół jest to wieża umiejsco-
wiona na górze, która wznosi się ponad okolicą na 
115 m.n.p.m. Z daleka przypomina stożek wulkanu. 
Kult pogański w średniowieczu pełnił piecze nad 
Rowokołem. Dawniej na górze palono ogniska, co 
miało sygnalizować żeglarzom drogę do domu, 
w ten właśnie sposób góra pełniła obowiązki latarni 
morskiej. Poprzez wybudowanie w tym miejscu 
kapliczki imienia św. Mikołaja, uhonorowano w ten 
sposób wszystkich rybaków i żeglarzy, których jest 
patronem. Legenda głosi, że góra pełna jest skarbów 
rozbójników, szukających w tym miejscu schro-
nienia. Na samym szczycie umieszczona została 
wieża widokowa, która umożliwia turystom 
podziwianie przepięknych terenów SPN.

Muzeum przyrodnicze w Smołdzinie istnieje 
w tym miejscu od 1974 roku, gdzie przedstawiana 
jest przede wszystkim przyroda ekosystemu SPN. 
Prezentowana ekspozycja ukazuje działy, takie jak: 
plaża, wydmy, jeziora oraz lasy, jak również, 
ochrona przyrody i archeologia. Muzeum wielo-
krotnie modernizowano, a ostatnią inwestycją jest 
instalacja nowoczesnych systemów do prezentacji 
fotogramów oraz diaporama, która prezentuje 

gatunki zwierząt dla typowego dla nich siedliska 
boru sosnowego. Muzeum posiada miejsce, w któ-
rym znajduje się projektor audiowizualny, co 
pozwala na przeprowadzanie różnego rodzaju pre-
lekcji multimedialnych, projekcji filmów przyro-
dniczych. Oprócz tego budynek Muzeum, częścio-
wo przystosowany jest do przyjmowania turystów 
niepełnosprawnych.

Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Wystawy całoroczne
Wystawy w Bibliotece Miejskiej w Łebie
(ul. 11 Listopada 5A)
¬ Łeba w starej fotografii - czytelnia, czynna 

codziennie oprócz niedziel w godzinach otwarcia 
biblioteki

¬ Miasto i żywioł - sala historii Łeby, czynna 
codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 18 - 
20

¬ Świerkowa tratwa NORD - sala historii Łeby, czynna 
codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 18-
20

¬ Wystawa zdjęć Łeba, Szczyrk i Mikołajki
„Morze, Góry i Mazury”, Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie««««,
ul. Kościuszki 121

¬ Wystawa autorska artysty plastyka Barbary 
Gawron- Gołębiowskiej, Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie««««,
ul. Kościuszki 121

¬ Wystawa autorska Klubu Pracy Twórczej ABSURD 
„Ocalić od zapomnienia”, Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie««««,
ul. Kościuszki 121

Wystawy sezonowe
czerwiec

¬ Galeria Art-Bri 
Wystawa prac malarskich autorstwa Brygidy 
Laskowicz, ul. Szkolna 12
w godzinach 9:00 -18:00

czerwiec - sierpień
¬ Wystawa prac malarskich i ceramicznych lokalnych 

artystek z Klubu pracy twórczej ABSURD, 
Kawiarnia Sweet Cafe,
ul. Wojska Polskiego 23
w godzinach otwarcia kawiarni

lipiec-sierpień
¬ Miasta Księstwa Pomorskiego  - galeria biblioteki, 

czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 8 
lipca do 17 sierpnia w godzinach 18-20

Wystawy plenerowe

¬ Łeba: kronika miasta - przy ul. Wojska Polskiego

¬ 12 w skali Beauforta - na budynku Biblioteki 
Miejskiej w Łebie, (ul. 11 Listopada 5A)

¬ Max Pechstein - przy ul. Kościuszki koło mostu

¬ Tratwą przez Bałtyk - w Porcie Jachtowym w Łebie
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28 czerwca-6 lipca godzina 17:00

XII NADMORSKIE LETNIE KURSY MUZYCZNE W ŁEBIE
miejsce: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie, ul. Tysiąclecia 11
organizator: Burmistrz Miasta Łeby, Biblioteka Miejska w Łebie,

AVIP – Produkcje Artystyczne/Artistic Versatility International Productions
kontakt: bot@leba.eu

4 lipca

KONCERT UCZESTNIKÓW
XII NADMORSKICH LETNICH KURSÓW MUZYCZNYCH W ŁEBIE
godz. 20:00
miejsce: Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, al. św. Jakuba Apostoła 25
organizator: Burmistrz Miasta Łeby, Biblioteka Miejska w Łebie,

AVIP – Produkcje Artystyczne/Artistic Versatility International Productions 
kontakt: biblioteka@leba.eu

5 lipca

KONCERT UCZESTNIKÓW
XII NADMORSKICH LETNICH KURSÓW MUZYCZNYCH W ŁEBIE
godz. 19:00
miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP w Łebie, ul. Powstańców Warszawy 28
organizator: Burmistrz Miasta Łeby, Biblioteka Miejska w Łebie,

AVIP – Produkcje Artystyczne/Artistic Versatility International Productions 
kontakt: biblioteka@leba.eu

4-6 lipca

MISTRZOSTWA GRILLOWANIA i „FESTIWAL PIWA 2014”
miejsce: Skwer Rybaka w Łebie
organizator: Burmistrz Miasta Łeby, Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****,

Rekreatywa Group Wrocław 
kontakt: bot@leba.eu

4-6 lipca

FESTIWAL ŻAGLI ISSA i SZANTOWISKO
miejsce: Port Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8
organizator: Burmistrz Miasta Łeby, Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich ISSA,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****, Port Jachtowy w Łebie, Przystań Łeba
kontakt: bot@leba.eu

6 lipca

PRZEMARSZ BARWNEGO KOROWODU KSIĘSTWA ŁEBY
miejsce: godz. 17:00 ul. Kościuszki 90 do Skweru Rybaka w Łebie
organizator: Stowarzyszenie Forum Turystyczno - Gospodarcze miasta Łeby
kontakt: bot@leba.eu

8 lipca

OTWARCIE WYSTAWY MIASTA KSIĘSTWA POMORSKIEGO
oraz dziejów "Rodziny Niemki i tego ładnego Polaka" na wystawie "MIASTO I ŻYWIOŁ" w sali historii Łeby
godz. 12:00
miejsce: Biblioteka Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5a
organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Wielka Kapituła Księstwa Łeba i Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

10-13 lipca

FORD KITE CUP Łeba 2014
Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w Kite Surfingu
miejsce: plaża zachodnia B
organizator: Ford, BO Sport trvel, Eureka - Events & Communication
kontakt: pawel@eureka.biz.pl

15 lipca-3 sierpnia

V FESTIWAL DZIAŁAŃ KREATYWNYCH „PODWODNE ŻAGLE”
miejsce: ogród Biblioteki Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5a i deptak Ul. Kościuszki
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie i Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści 
kontakt: biblioteka@leba.eu

16-20 lipca

ACTIVE SUMMER Z RADIEM ZET
miejsce: plaża wschodnia A przy Costa Dorada
organizator: Pure Jatomi Fitness, Radio ZET, Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: bot@leba.eu

17 lipca

KONCERT PIOTR BARON TRIO
godz. 21:00
miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP w Łebie, ul. Powstańców Warszawy 28
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

Kalendarz Imprez
D

N
I 

Ł
E

B
Y

Znajdź nas na

.leba.euwww.
„Łeba Miasto Żywiołów” oficjalny funpage miasta
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25-26 lipca

AKCJA D.I.Y
SINSAY & ICE WATCH POP UP STORE
miejsce: Łeba, plaża A wejście nr 2
organizator: Agencja FBI Media (www.fbimedia.pl)
kontakt: agenci@fbimedia.pl

25-31 lipca

WYSPA ZDROWIA MARWIT
miejsce: Plaża A w Łebie, przy wejściu nr. 1
organizator: Marwit Sp. z o.o., Agencja Softbox Group s.c.
Kontakt: roman.lewandowski@softboxgroup.pl

2 sierpnia

III BEZPIECZNIE NAD WODĄ W ŁEBIE
miejsce: falochron wschodni, kapitanat portu
organizator: Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: bot@leba.eu

2 sierpnia

II ŁEBSKI FESTIVAL
Koncerty: Donatan i Cleo, Mesajah, 13 w Samo Południe,
Me Myself & I, Golden Girls, Funkloopy
miejsce: Plac przy Orliku, skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i al. św. Jakuba Apostoła
organizator: Magnetic Group, Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: bot@leba.eu

2 sierpnia

KINO NA LEŻAKACH
miejsce: Park Misjonarzy Oblatów, ul. Powstańców Warszawy
kontakt: bot@leba.eu

3 sierpnia

KONCERT PAULINY STRZEGOWSKIEJ
godz. 21:00
miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP w Łebie, ul. Powstańców Warszawy 28
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

9 sierpnia

NOCNY MARSZOBIEG PO OSTATNI DOTYK SŁOŃCA
miejsce: Park Nadmorski, Ul. Kościuszki
organizator: Fundacja na rzecz psów pracujących

„Polish Working Dog Foundation”
kontakt: kontakt@pwdf.pl

8-10 sierpnia

AMERICAN DREAM CARSHOW ŁEBA 2014
miejsce: plac przy ul. Turystycznej
organizator: motozloty.com, Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: kudlatyhd@gmail.com

11-17 sierpnia

IV MIĘDZYNARODOWY ZLOT MOTOCYKLOWY
miejsce: plac przy ul. Turystycznej
organizator: motozloty.com, Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: kudlatyhd@gmail.com

17 sierpnia

WNIEBOGŁOSY, czyli wieczór psalmów po hebrajsku
godz. 21:00
miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP w Łebie, ul. Powstańców Warszawy 28
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

23-24 sierpnia 

KASZUBSKIE CAMINO
miejsce: Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, al. św. Jakuba Apostoła 25
organizator: Parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Dzieło Kolpinga
kontakt: parafiajakuba@me.com 

23-25 sierpnia

ZACZAROWANY FESTIWAL LATAWCÓW
„LATAWCOWA ŁEBA”
miejsce: Plaża zachodnia B
organizator: Willa Latarnik Łeba, Burmistrz Miasta Łeby
kontakt: biuro@latarnik.eu  

24 sierpnia

WIECZÓR POETÓW ZACZAROWANEGO MIASTA
godz. 18:00
miejsce: Biblioteka Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5 a
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

28 sierpnia

ŻEGLARSKI WIECZÓR
godz. 18:00
miejsce: Biblioteka Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5 a
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu

Pełna informacja o kalendarzu imprez 
znajduje się na stronie

www.leba.eu - kalendarz imprez

Opracowanie:
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
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26 lipca

PARADA BAJKOWA ULICAMI MIASTA
godz. 18:30
miejsce: START ul. Nadmorska - META ul.Kościuszki
organizator: Łeba Park, Agencja Turystyczno-Artystyczna PRZYGODA
kontakt: przygoda_wesele@o2.pl

26-29 lipca

LATO Z KSIĄŻKĄ W ŁEBIE 2014
miejsce: przedłużenie ul. Kościuszki, pasaż spacerowy, plaża wschodnia A
organizator: Wydawnictwo Zysk i S-ka, Burmistrz Miasta Łeby,

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
kontakt: bot@leba.eu

27 lipca

KONCERT MARCINA STYCZNIA DUET
godz. 21:00
miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP w Łebie,

ul. Powstańców Warszawy 28
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie
kontakt: biblioteka@leba.eu
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Kino Rybak w Łebie zaprasza na filmy 2D
w jakości cyfrowej w systemie nagłośnienia Dolby Digital.

Sala kinowa jest klimatyzowana.
Seanse wyświetlane są w godz. 12:00 - 22:00.

Kasa czynna godzinę przed pierwszym seansem.

Serdecznie zapraszamy!
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1.Zasady zwiedzania Słowińskiego Parku Narodowego
•W Parku możesz wędrować od świtu do zmierzchu każdego dnia 
roku.
•Poruszaj się wyłącznie po szlakach turystycznych, są dobrze 
oznakowane, ułatwiają obserwację przyrody Parku
•Jeżeli się zmęczysz możesz odpocząć w specjalnie do tego 
przygotowanych miejscach: wiatach, zadaszeniach i ławkach.
•Kwiaty, owoce, grzyby są w Parku pod ochroną. Podziwiaj ich urodę, 
ale ich nie zrywaj i nie zbieraj.
•Nie hałasuj. Pamiętaj że Park jest domem dla zwierząt, które boją się 
głośnych dźwięków.
•Nie używaj otwartego ognia - nie pal ognisk i tytoniu. Nie chcesz 
przecież, spowodować pożaru.
•Odpady staraj się zawsze zabierać ze sobą do domu, tylko
w ostateczności wyrzucaj do koszy przygotowanych do tego celu. 
Pamiętaj, że każdy śmieć może stanowić zagrożenie dla zwierząt 
(torebki foliowe połykane są przez zwierzęta, szkło lub metal 
powodują okaleczenia, a sznurki, zanoszone są przez ptaki do gniazd i 
stanowią zagrożenie dla piskląt).
•Na wędrówkę szlakami turystycznymi poza plażą, możesz zabrać 
swojego pupila. Pamiętaj jednak aby pies był zawsze na smyczy.
•Jeśli chcesz korzystać w Parku z rekreacji wodnej możesz to zrobić, 
ale tylko na akwenach udostępnionych do tego celu ( opis w pkt. 8)
•Jeżeli podróżujesz pojazdem mechanicznym pamiętaj, że pojazdy 
mogą poruszać się tylko po drogach publicznych i oznakowanych 
dojazdach do parkingów.

2.Opłaty za wstęp
W SPN pobierane są opłaty za wstęp do Parku, od 1 maja do 30 
września. Aktualne ceny biletów znajdują się na  stronie: 
www.slowinskipn.pl i w punktach kasowych. Punkty kasowe 
znajdują się w: Rąbce, Rowach oraz w Czołpinie na parkingu 
Leśnym, parkingu Jednostka Wojskowa i na parkingu przy Dołgim 
Dużym. Turysto pamiętaj, że bilet wstępu musisz mieć na szlakach: 
Łeba – Rowy (czerwony), Rowy– Jez. Dołgie Wlk. – Rowy (zielony), 
Rowy – brzeg morza (czarny), Jez. Gardno – brzeg morza (czarny), 
Jez. Dołgie Wlk. – parking – brzeg morza (czarny), Czołpino – plaża  
– Latarnia - Czołpino (niebieski), Rąbka (wyrzutnia) – brzeg morza 
(czarny), Rąbka (brama) – brzeg morza (czarny), Stara Łeba  – brzeg 
morza – Wydma Łącka - Stara Łeba (zielony); za wyjątkiem 
bezpłatnych miejsc do plażowania, wraz z dojściami, o których mowa 
w pkt 9.
W SPN można skorzystać z biletów ulgowych i zwolnień z opłat. 
Bilety ulgowe przysługują:
•Uczniom szkół i studentom
•Emerytom i rencistom
•Osobom niepełnosprawnym (wraz z opiekunami)
•Żołnierzom służby czynnej
•Osobom dorosłym odbywającym zajęcia edukacyjne, posiadającym  
pisemne zezwolenie Dyrektora SPN  Zwolnieni z opłat są:
•Dzieci w wieku do 7 lat
•Osoby, które posiadają zezwolenie Dyrektora SPN na prowadzenie 
badań naukowych
•Uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia edukacyjne w SPN 
w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem  SPN  •Mieszkańcy gmin: 
Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka, Wicko na podstawie ważnego 
dokumentu poświadczającego zamieszkanie
•Osoby udające się do wyznaczonych miejsc plażowania w SPN
•Osoby udające się do miejsc kultu religijnego na Rowokole
W SPN można skorzystać z obiektów takich jak Muzeum 
Przyrodnicze SPN w Smołdzinie, Filie Muzeum w Rąbce i Rowach, 
wraz z zapleczem edukacyjnym, wieża widokowa na Rowokole, 
Latarnia Morska w Czołpinie. Za wstęp do nich pobierana jest 
doda tkowa  op ła ta  ( ak tua lne  ceny  b i l e tów na  s t ron ie 
www.slowinskipn.pl). Przed odwiedzeniem Parku warto zapoznać się  
z usługami zewnętrznych przedsiębiorców (pkt.4), gdyż może się to  
wiązać z dodatkowymi kosztami.

Aktualne informacje turystycznej można znaleźć na stronie: www.slowinskipn.pl

.3.Szlaki turystyczne
Do dyspozycji odwiedzających SPN jest  ponad 170 km szlaków 
turystycznych z czego zdecydowaną większość stanowią szlaki 
turystyczne lądowe (piesze i rowerowe), a  mniejszość -  szlaki wodne 
i kajakowe. Szlaki piesze udostępniane są do uprawiania turystyki 
rowerowej. Na szlakach można poruszać się własnym sprzętem 
rowerowym lub można go wypożyczyć w Rowach, Smołdzinie, 
Smołdzińskim Lesie i Rąbce. Przez obszar Parku przebiega również  
Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Bałtyku R-10 oraz Pomorski 
szlak św. Jakuba. Szlaki turystyczne są oznakowane pięcioma 
kolorami: czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym. 
Kolory nie wskazują trudności szlaku, a jedynie służą  identyfikacji 
danego szlaku w terenie.
Szlaki kajakowe:
•Na Łupawie – do ujścia rzeki do Jeziora Gardno,  oraz w linii prostej 
od ujścia rzeki Łupawy do Jeziora Gardno, do przystani PTTK
w Gardnie Wielkiej, a także  odcinek rzeki od  ujścia rzeki z Jeziora 
Gardno do granicy SPN
•Na rzece Łebie – od granicy SPN, w górnym biegu rzeki, do  mostu 
drogowego na trasie Izbica – Gać

Utrudnienia na szlakach turystycznych
Na niektórych szlakach mogą wystąpić utrudnienia związane
z warunkami pogodowymi. Teren Parku obfituje zarówno w podmokłe 
tereny bagienne, jak i nasłonecznione piaski, dlatego trzeba pamiętać
o odpowiednich środkach ostrożności (odpowiednie obuwie, odzież, 
środki odstraszające komary, kosmetyki chroniące przed słońcem, 
nakrycie głowy chroniące przed udarem słonecznym, a także zapas 
wody zapobiegającej odwodnieniu) • Fragmenty szlaków ulegające 
podtopieniu po obfitych opadach: - żółty szlak, ,,szlak słowińców”, 
Gardna Wielka – Łeba, na odcinku Kluki–Izbica  - zielony szlak, 
Rowy – Jezioro Dołgie Duże – Rowy, na odcinku biegnącym wzdłuż 
północnego brzegu jeziora Gardno - czerwony szlak Łeba – Rowy, 
szlak ,,Nadmorski”, na odcinku od zejścia z wydmy Czołpińskiej
do skrzyżowania ze szlakiem czarnym przy Jez. Dołgim Dużym - 
niebieski szlak, Gardna Wielka – Rowokół, odcinek biegnący przy 
rzece Łupawie  • Fragmenty szlaków piaszczyste, uciążliwe w upalne 
dni: - czerwony szlak, Łeba – Rowy, szlak ,,Nadmorski”, na odcinku 
biegnącym przez wydmy Łącką i Czołpińską - zielony szlak, Stara 
Łeba – Brzeg Morza – Wydma Łącka – Stara Łeba, na odcinku 
biegnącym przez wydmę Łącką

4. Dodatkowe usługi turystyczne
Oferty usług zewnętrznych przedsiębiorców:
•Wypożyczalnia rowerów w Rąbce (www.wydmy-leba.pl)
•Przewozy wózkami elektrycznymi typu meleks  (www.wydmy-
leba.pl), na trasie Rąbka-wydmy •Wystawa militarna ,,Wyrzutni 
rakiet” (www.lebskiserwisturystyczny.pl)
•Żegluga pasażerska na jez. Łebsko
(www.lebskiserwisturystyczny.pl)
•Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach  (www.muzeumkluki.pl )
•Wypożyczalnia rowerów w Rowach
•Wypożyczalnia sprzętu wodnego rekreacyjno-sportowego w Rowach
• Wypożyczalnia sprzętu wodnego rekreacyjno-sportowego
w Retowie (www.surfcamp-gardno.pl)

5.Parkingi
 •Parking Rąbka – płatny za godzinę
•Parking Czołpino Jednostka Wojskowa – płatny za dzień
•Parking Czołpino Leśny – płatny za dzień
•Parking w Smołdzińskim Lesie – płatny za dzień
 •Parking w Klukach – bezpłatny   Aktualne opłaty parkingowe
na stronie: www.slowinskipn.pl
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10.Turystyka konna
W SPN dopuszcza się przejazdy konne (tylko w maju i we wrześniu) 
pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia Dyrektora SPN, 
który ustala dokładny termin i trasę przejazdu. Opłata za każdego 
konia (plus bilet wstępu dla jeźdźca). Aktualne ceny na stronie 
internetowej: www.slowinskipn.pl

11. Warto zapamiętać
• Rok utworzenia Parku – 1967
• Objęcie Parku programem UNESCO MaB ,,Człowiek i Biosfera” – 
1977
• Objęcie Parku konwencją o obszarach wodno-błotnych  
(,,Ramsarską”) – 1995
• Objęcie Parku siecią ekologiczną Natura 2000 – 2004
• Powierzchnia Parku – 32744,03 ha
• Obszary objęte ochroną ścisłą 5327,03 ha
• Obszary objęte ochroną czynną – 26952,67 ha
• Obszary objęte ochroną krajobrazową – 464,33 ha

12.Wydmy
Jednym z najatrakcyjniejszych a zarazem najczęściej odwiedzanych 
obszarów w SPN jest Mierzeja Łebska z wydmami ruchomymi. 
Zachodzące tutaj procesy związane są z działaniem wiatru 
powodującymi osadzanie lub wywiewanie piasku. Wydmy ruchome 
przemieszczają się z prędkością 2-9,5 m/rok. Aby rozpoczął się ruch 
piasku potrzebny jest wiatr o prędkości co najmniej 5 m/s. Wydmy 
charakteryzują się stromymi czołami i łagodnymi grzbietami. Piasek 
jest przemieszczany przez wiatr po łagodniejszym zboczu, gdy dociera 
do szczytu zsypuje się po stromym stoku. Wydmy przemieszczają
się z zachodu na wschód zgodnie z kierunkiem wiatru dominującym
na polskim wybrzeżu. Oprócz charakterystycznych wydm ruchomych 
w SPN znajdują się również wydmy częściowo ustabilizowane przez 
roślinność pionierską tzw. wydmy białe, a także wydmy szare 
utrwalone dzięki obecności porostów i mszaków. 

13. Fauna i Flora
Fauna SPN jest bardzo bogata.  Spośród 450 gatunków ptaków 
zaobserwowanych w Polsce, na obszarze Parku od początku XX 
wieku stwierdzono łącznie 270 gatunków, a wśród nich mewę 
srebrzystą, sieweczkę obrożną, rybitwę białoczelną, a także orła 
przedniego, bielika i żurawia. Ssaki występujące w SPN to około 60% 
spośród stwierdzonych w Polsce gatunków. Na plaży spotkać można 
fokę szarą, przy zbiornikach wodnych - bobra i wydrę, a w lesie - 
jelenia, dzika czy borsuka. Z mniejszych zwierząt spotkać można 
ropuchę szarą, żabę moczarową, traszkę zwyczajną, (należące
do gromady płazów), a także jaszczurkę zwinkę czy żmiję 
zygzakowatą (należące do gromady gadów). Flora SPN również jest 
bardzo bogata. Obejmuje: 911 gatunków roślin naczyniowych oraz 
165 gatunków mszaków. Odnaleziono w nim również ok. 300 
gatunków glonów, 424 gatunki grzybów, a także 225 gatunków 
porostów. W skład roślin naczyniowych Parku wchodzi aktualnie 46 
gatunków podlegających ochronie ścisłej oraz 14 gatunków objętych 
ochroną częściową. Z ciekawszych gatunków spotkać tu można 
kruszczyka błotnego, wielosiła błękitnego, lnnicę wonną, rosiczkę 
okrągłolistną, wawrzynka wilcze łyko, a także zarodnikowe rośliny 
takie jak: paproć długosz królewski i przedstawiciel rzadkich w Polsce 
widłaków widłaczek torfowy. Należy jednak pamiętać,
że różnorodność biologiczną SPN przede wszystkim kształtują 
ekosystemy wodno-błotne, które to stanowią o wysokiej randze Parku. 

14.Ważne telefony
•Policja: 997, 112
•Straż Pożarna: 998, 112
•Pogotowie Ratunkowe: 999, 112
•Sekretariat SPN: tel.(059)8 117 204  (do 21:00)
•A. Rykaczewski - komendant straży parku 508 36 66 92

6.Obiekty widokowe
Obiekty ułatwiające obserwowanie dzikiej przyrody Parku:
I Pomosty widokowe:
• nad jez. Gardno - północna część jeziora dojście od miejscowości 
Rowy, zielonym i czerwonym szlakiem 
• nad jez. Dołgie Duże - południowo-zachodnia część jeziora, dojście 
czerwonym szlakiem
• nad jez. Dołgie Małe - południowo-wschodnia część jeziora, dojście 
czerwonym szlakiem.
• nad jez. Łebsko, koło byłej wyrzutni rakiet, dojście czerwonym
i zielonym szlakiem.
• nad jez. Łebsko, w miejscowości Rąbka. 
• nad jez. Łebsko w miejscowości Kluki
• nad jez. Łebsko, przy ujściu rzeki Łeby.

II Platforma widokowa:
• w Czołpinie; dojście od parkingu Czołpino Jednostka Wojskowa.

III Wieże widokowe:
• nad jez. Gardno - południowo-zachodnia część jeziora, przy 
pomorskim szlaku św. Jakuba.
• nad jez. Łebsko w miejscowości Rąbka.
• nad jez. Łebsko w miejscowości Kluki.
• na Rowokole; dojście od miejscowości Smołdzino, niebieskim 
szlakiem.

 7.Turystyka i rekreacja wodna
W SPN dla turystyki i rekreacji wodnej udostępnione są fragmenty 
dwóch akwenów jezior Gardno i Łebsko. 
•Jezioro Gardno – południowo-wschodnia część jeziora ograniczona 
linią prostą łączącą ujście rzeki Łupawy z ujściem rzeki Grabownicy. 
Slipowanie sprzętu  pływającego dozwolone wyłącznie na Płycie 
Retowskiej i na przystani PTTK w Gardnie Wielkiej.
•Jezioro Łebsko
a) wschodnia część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą 
pomost widokowy przy Wyrzutni Rakiet z wierzchołkiem Półwyspu 
Żarnowskiego, poza obszarem 300 m wzdłuż wschodniego brzegu 
Półwyspu Żarnowskiego.
b) południowa część jeziora Łebsko ograniczona linią prostą łączącą 
pomost przy ujściu rzeki Łeba z pomostem w Klukach, poza obszarem 
300 m wzdłuż brzegu od pomostu w Klukach do osady Lisia Góra.
Na całych akwenach nie dopuszcza się wpływania w pas trzcin
i oczeretów. W udostępnionych miejscach dopuszcza się uprawianie 
kitesurfingu w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia.
Turysto -  pamiętaj, że poza wyznaczonymi akwenami, na jeziorach 
obowiązuje zakaz pływania (w tym przepływania przez jeziora). Są to 
jeziora  przybrzeżne (płytkie, rozległe, z dużym falowaniem)
co sprawia, że są bardzo niebezpieczne - nie ryzykuj własnego 
zdrowia i życia.

8. Żegluga pasażerska
Niebywałą atrakcją Parku jest żegluga pasażerska na jez. Łebsko,
 do tego celu udostępnione są dwie trasy:
•Rąbka – Wyrzutnia Rakiet – Rąbka (od 1 maja do 30 września)
•Rąbka – Kluki – Rąbka (od 1 lipca do 30 września)
Szczegółowe dane dotyczące powyższych rejsów dostępne na stronie: 
(www.lebskiserwisturystyczny.pl)

9. Miejsca udostępnione do plażowania
Na terenie SPN zostały wyznaczone bezpłatne miejsca do 
plażowania, do których prowadzą nieodpłatne dojścia.
•Plaża na odcinku od miejscowości Rowy do 300 m na wschód
od zejścia szlaku łącznikowego czarnego (j. Gardno-brzeg morza), 
bezpłatne dojście wyłącznie szlakiem zielonym: Rowy – brzeg morza
•Plaża na odcinku 3000 m ograniczonym od zachodu miejscem 
położonym przy zejściu czarnego szlaku łącznikowego do morza, do 
miejsca położonego 1000 m na wschód od zejścia do morza szlaku 
niebieskiego przy Czerwonej Szopie (pomiędzy słupkami 
wskazującymi 205 km i 208 km wybrzeża), bezpłatne dojście 
wyłącznie szlakiem niebieskim: Czołpino – brzeg morza
•Plaża na odcinku między miejscowością Łeba a linią wyznaczoną 
300 m na zachód od zejścia szlaku czarnego, bezpłatne dojście 
wyłącznie szlakiem zielonym: Łeba– brzeg morza.
Turysto pamiętaj, że nie możesz przebywać na wydmach 
graniczących z plażą (tzw. przednich). Wydmy te są domem dla roślin i 
zwierząt, nie chcesz przecież tego zniszczyć.
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Słońce, plaża i wymarzone wakacje w Łebie... Jak je bezpie-
cznie spędzić? Do kogo się zwrócić, gdy potrzebna okaże się 
pomoc? Nigdy nie zapominaj, że woda, nawet ta z pozoru bez-
pieczna i spokojna, bywa żywiołem. Z nią zawsze obchodź się 
ostrożnie, przestrzegając kilku życzliwych rad.  

O czym warto pamiętać?
Kąpać się, pływać i uprawiać sporty wodne można wyłącznie 
w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. 
Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani. 
Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno 
wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. 
żółtego czepka.

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem 
z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie głowy 
chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz telefon 
komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego .601 100 100

Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisać 
kontaktu ICE z numerem telefonu osoby, którą należy powiadomić 
w razie wypadku. ICE jest ogólnoświatowym symbolem 
ratującym życie. W razie potrzeby pozwala ratownikom na 
zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych 
informacji o poszkodowanym, takich jak grupa krwi, 
przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem. Jeśli masz 
kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich 
numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2. Ratownicy 
wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować 
się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo tak, aby wakacje w Łebie stały 
się spełnieniem Twoich marzeń.

Bezpieczny wypoczynek

 Apteka Słowińska
ul. Kościuszki 70 A
tel. 59 8661 365

Apteki

1 2

Centrum Informacji Turystycznej
Brama Kaszubskiego Pierścienia
ul. Kościuszki 121
tel. 504 247 615
bot@leba.eu

Punkt Informacji Turystycznej
LOT „Łeba-Błękitna Kraina”
ul. 11 Listopada 5a
tel. 59 8662 565
biuro@lotleba.pl 

Informacja turystyczna

1 2

Placówka Straży Granicznej
ul. Jachtowa 6
tel. 59 8665 400
fax 59 8665 405

Komisariat Policji Łeba
ul. Kościuszki 106
tel. , 997 112

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Pocztowa 10
tel. , 998 112

Medyczny Punkt Ratowniczy
ul. 10 Marca 10
tel. 59 8626 000

Kapitanat Portu Łeba
ul. Kościuszki 1, tel. 59 8661 460

Port Jachtowy w Łebie
ul. Jachtowa 1, tel. 59 8662 973 fax 
59 8661 735

Straż Miejska w Łebie
ul. Kościuszki 90,
tel. 59 8661 510 (wew. 39)
tel. całodobowy 510 273 783

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
ul. Kościuszki 90,
tel. 59 8661 510 (wew. 24)
tel. całodobowy 504 247 588

Poczta Polska
ul. Kościuszki 23
tel. 59 8661 563, fax 59 8661 358

Instytucje

1

2

3

4

6

7

7
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5

GABINETY MEDYCYNY 
RODZINNEJ NFZ

lek. rodzinny Rudolf Greczko
ul. Powstańców Warszawy 32
tel. 59 8661 354, 604 532 601

lek. rodzinny Piotr Pelczar 
ul. Kościelna 1
tel. 59 8661 933

lek. rodzinny Ewa Wasylewicz
ul. Kwiatowa 1
tel. 59 8661 087, 59 8661 858

GABINET GINEKOLOGICZNY
lek. med. Krzysztof Onichimowski
ul. 1 Maja 17 A
tel. 602 258 328

STOMATOLOGIA
lek. stom. Katarzyna Mazur
ul. Kościuszki 88, tel. 59 8661 976

lek. stom. Justyna
Adamowicz - Proniewska
ul. Kościelna 1, tel. 501 055 709

lek. stom. Ewa Hokusz
ul. Wróblewskiego 3
tel. 601 659 771

lek. stom. Brunon Hokusz
ul. Wróblewskiego 3
tel. 607 918 481

Służba Zdrowia
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Zawsze przestrzegaj:
«Zakazu skoków do wody w miejscach do tego nieprzezna-

czonych. Nie pozwól, aby kalectwo było Twoją pamiątką 
z wakacji.

« Poleceń instruktora i ratownika wodnego.

«Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. Pamiętamy, 
by zawsze słuchać. Naukę pływania można prowadzić tylko 
w wyznaczonych, dokładnie zbadanych miejscach.

« Szukając ochłody, nigdy nie wchodź do zimnej wody! 
Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowodo-
wać szok termiczny.

«Na łodzi, jakiegokolwiek typu, nigdy nie zdejmuj kapoka. 
Nie jest zbyt wygodny, za to ratuje życie w razie nagłej 
wywrotki.

«W czasie upałów unikaj słońca w godz. od 11 do 14.

8

Apteka Łebska
ul. 10 Marca 2
tel. 59 8662 700

Weterynarz
Jacek Woronowicz
ul. Łąkowa 2/2
kom. 691 726 088

1

1

8
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www.lebabip.pl

www.issuu.com/leba

www.fotoleba.pl

www.port.leba.eu

www.lebaksiestwo.pl

www.bibliotekaleba.pl

www.festiwalpomuchla.pl

www.osp.leba.eu

www.mopsleba.pl

www.ichtys.net

www.lotleba.pl

www.parafia.net

www.leba.oblaci.pl

www.leba.edu.pl

pradolinaleby.pl
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w niedzielę:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 20:00

w dni powszednie:
8:00, 18:00, 20:00

ŻARNOWSKA
Niedziela 12:00

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Łebie

ul. Powstańców Warszawy 28

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

ŁEBA MIASTO ŻYWIOŁÓW

Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 121
tel. +48 504 247 615

www.leba.eu
bot@leba.eu

Godziny otwarcia
lipiec–sierpień

poniedziałek - sobota 9:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 16:00

Punkt Informacji Turystycznej 
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba

84-360 Łeba, ul. 11 Listopada 5a
tel. +48 59 8662 565

www.lotleba.pl
biuro@lotleba.pl

Godziny otwarcia
lipiec–sierpień

poniedziałek-piątek 8:00 - 18:00
sobota 10:00 - 14:00
niedziela – nieczynne

ZDROWOTEL ŁEBA
ul. Nadmorska

Niedziela 17:00


