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A wszystko to z okazji 660 rocznicy na-
dania praw miejskich Łebie. Trady-

cyjnie spod Urzędu Miasta o godz. 18.00 
wyruszy przemarsz Księstwa Łeby uli-
cami miasta z księciem Zbyszkiem I na 

Łeba obchodzić będzie
660–te urodziny!
8 lipca br. odbędą się uroczystości związane ze Świętem 
Łeby. Tego dnia organizatorzy przewidzieli naprawdę wiele 
atrakcji dla mieszkańców oraz turystów przebywających 
na wypoczynku w nadmorskim kurorcie.

czele oraz całym jego dworem. Barwny 
korowód będzie kierował się ulicą Koś-
ciuszki w stronę festiwalowej sceny, która 
powstanie na Placu przy ulicy Tysiącle-
cia. Na scenie zaprezentują się koloniści 

biorący udział w przemarszu przedsta-
wiając wesołą scenkę związaną z  Łebą. 
Wszystkich zebranych mieszkańców 
i turystów powita włodarz miasta – An-
drzej Strzechmiński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Zdzisław Stasiak, radni, 
przedstawiciele miast partnerskich oraz 
zaproszeni goście. Po oficjalnej części na 
scenie wystąpią uczestnicy Letnich Kur-
sów Muzycznych. Po tej prezentacji odbę-
dą się wybory Bursztynowej Miss Polski 
2017. Piękne dziewczęta, które zostały 
wybrane w precastingach zaprezentują 
się publiczności w kilku konkursowych 
układach tanecznych. Oczywiście można 
spodziewać się, że najbardziej oczekiwa-
ną prezentacją będzie ta w strojach ką-
pielowych.

Po nich wystąpi gwiazda wieczoru, 
czyli Sound’n’Grace - zespół znany m.in. 
ze ścieżki dźwiękowej do dwóch części fil-
mu „Listy do M”. Wbrew pozorom chór 
ten nie jest klasycznym chórem gospel, 
zarówno pod względem repertuaru, jak 
i wizerunku scenicznego.

Na placu festiwalowym powstanie 
strefa dla najmłodszych, w  której bę-
dzie można znaleźć m.in. dmuchańce 
oraz sympatycznych animatorów. Dzień 
wcześniej wielkie wydarzenie muzyczne 
Summer Amber Festival 2017.
Jak widać obchody Święta Łeby zapowia-
dają się naprawdę gorąco! Nie może Was 
tego dnia zabraknąć w Łebie!

Sound'n'Grace

Parada Księstwa Łeby
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Łeba – dostojna jubilatka
po przejściach –
660 rocznica nadania
praw miejskich

Z historii miasta

Aby wymienione sprawy na zawsze uczy-
nić prawomocnymi, potwierdzamy je tym 
listem z przywieszoną pieczęcią i podpisa-
mi czcigodnych świadków.

Tymi słowami kończy się nadany przez 
Krzyżaków akt lokacji, który 660 lat 

temu w dniu 8 lipca 1357 r. powołał do 
życia miasto Lebamunde. W dosłownym 
znaczeniu ta pierwsza nazwa dzisiejszej 
Łeby oznaczała Łeboujście, co przy oka-
zji określało jej położenie geograficzne. 
Nie ma pewności czy miasto lokowano 
na bazie istniejącej osady, czy też na su-
rowym korzeniu? W każdym razie jego 
położenie było dosyć niefortunne. Le-
żące nisko względem poziomu morza, 
wśród nieumocnionych wydm nadmor-
skich, blisko plaży Bałtyku i ówczesnego 
ujścia rzeki, było szczególnie narażone 
na działanie żywiołów. Wyrządzały one 
duże szkody w zabudowie, mieniu, upra-
wach i inwentarzu. Woda, piasek i wiatr 
od zawsze wygrywały w nierównej wal-
ce z człowiekiem na tym nieprzyjaznym 
skrawku ziemi.

Kilkukrotnie potężne sztormy nawie-
dzały Łebę, a największy z nich miał miej-
sce w styczniu 1558 r. Uszkodzeniu uległo 
wiele budynków, a  teren został zalany 
i pokryty wielocentymetrową warstwą 

piasku nawianego z  nagich wydm. To 
właśnie on stanowił największą bolącz-
kę. Woda się cofnie, wiatr ucichnie, a pia-
sek niestety zostaje. Kolejny duży sztorm 
z 1570 r. skłonił władze i tutejszą ludność 
do opuszczenia tego niespokojnego re-
jonu. Po ustaniu nawałnicy mieszkań-
cy przystąpili do rozbiórki zabudowań 
i przenieśli się niespełna 2 km dalej na 
południowy wschód. Po drugiej stro-
nie rzeki teren był nieco wyższy, więc 
tam utworzono zalążek nowego miasta. 
Oprócz większego bezpieczeństwa przed 
zalaniem, wyeliminowało to raz na za-
wsze uciążliwy problem nawiewania 
piasku. Proces translokacji trwał 2 lata. 
W Starej Łebie pozostał jedynie murowa-
ny kościół, który rozebrano dopiero 20 lat 
później. Do dziś przy ul. Turystycznej za-
chował się fragment ściany frontowej tej 
świątyni i obecnie jest to jedyna widoczna 
pozostałość po dawnej Łebie.

Tak więc po wielu sztormowych przej-
ściach mieszkańcom przyszło zaczynać 
od nowa w  innym miejscu. Początko-
wo trzon nowego miasta znajdował się 
na 500-metrowym odcinku dzisiejszej  
ul. Kościuszki, pomiędzy Nowęcińską  
i  1 Maja. Tam też mieszkała większość 
łebian. Ich głównym źródłem utrzy-
mania było w dalszym ciągu rolnictwo 

i rybołówstwo. Wraz z nową lokalizacją 
zaniechano używania dawnej nazwy Le-
bamunde na rzecz zapożyczenia od nazwy 
rzeki, czyli po prostu Leba ( Łeba ). Ze źró-
deł pośrednich wnioskujemy, że w okre-
sie przeprowadzki liczba mieszkańców 
oscylowała wokół 350 osób. Jak pokazała 
historia, przeniesienie miasta było decy-
zją słuszną. Od translokacji, do dziś, nie 
było ono więcej pustoszone przez ży-
wioły w  dotychczasowej skali. Bywało, 
że rzeka i struga młyńska ( Chełst ) wy-
stępowały z brzegów, powodując jedynie 
niewielkie podtopienia, nie czyniąc istot-
nych zniszczeń.

Władza Krzyżaków nad miastem za-
kończyła się ostatecznie wraz z  podpi-
saniem Pokoju Toruńskiego w  1466 r. 
Potem przyszedł 171-letni okres rządów 
książąt pomorskich nad ziemią bytowsko-

-lęborską na zasadach zależności lennej 
od Polski. Lata 1637-1657 to czasy bezpo-
średniej przynależności do Korony pol-
skiej. Po nim przyszedł blisko 300-letni 
okres w granicach Niemiec, zakończony 
w 1945 r. Przez wieki zamieszkiwała tu 
ludność kaszubska i niemiecka, niejedno-
krotnie zasiedziała od wielu pokoleń. Na 
początku XX w. w Łebie żyło 10 rodzin od 
co najmniej 350 lat oraz 18 rodzin od co 
najmniej 250 lat. Materiały źródłowe nie 
sygnalizowały występowania tu waśni et-
nicznych. Dlatego możemy przypuszczać, 
że koegzystencja tych grup przebiegała 
poprawnie. Wzmianki podają, że przy-
najmniej do końca XVIII w. w miejscowej 
szkole nauczano po niemiecku i po pol-
sku. Podobnie sprawa się miała z nabo-
żeństwami w tutejszym kościele, gdzie 
do 1850 r. odprawiano po kaszubsku. Jed-
nakże przez ostatnie 10 lat już tylko raz 
w roku.

Wiek XIX charakteryzował się w hi-
storii miasta ubytkiem ludności kaszub-
skiej. U schyłku tego stulecia stanowiła 

�

Plaża przed 1913 r.
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Z historii miasta

ona już tylko niecały procent ogółu łebian.  
Jedną z głównych przyczyn tego procesu 
była asymilacja. Często się zdarzało, że 
pokolenie rodziców czuło się jeszcze Ka-
szubami, natomiast ich dorastające dzie-
ci opowiadały się za przynależnością do 
narodu niemieckiego. Na przełomie XIX 
i XX w. w miasteczku ( bez gminy ) stało 
158 domów, zamieszkałych przez 1300 
mieszkańców. W  tym okresie powstał 
port, linia kolejowa, dzielnica willo-
wa, dom kuracyjny, dwie placówki ban-
kowe, dwa niewielkie hotele i pierwsze 
pensjonaty. Wcześniej działała już apte-
ka, poczta, lekarz i kilka lokali gastrono-
micznych. Czynniki te spowodowały, że 
po kilkuset latach swojego istnienia Łeba 
zaczęła tracić charakter wiejski, powo-
li przyjmując postać małomiasteczkową.

Trudno podać precyzyjną datę kiedy 
rozpoczęła się, trwająca z dobrym skut-
kiem do dziś, przygoda Łeby z  turysty-
ką? Myślę, że nie będzie wielkim błędem, 
jeżeli za umowny początek przyjmiemy 
rok 1862, kiedy miejscowi działacze za-
łożyli Towarzystwo Kąpielowe. Zadaniem 
tej organizacji był patronat nad kąpieli-
skiem i kiełkującym ruchem turystycz-
nym. Aż do końca XIX w. liczba letników 
w miasteczku była symboliczna i oscylo-
wała wokół kilkudziesięciu osób rocznie. 
Przeważnie były to rodziny okolicznego 
ziemiaństwa, które nierzadko spędzały 
całe lato nad morzem.

Oczekiwany rozwój nastąpił po uru-
chomieniu w  listopadzie 1899 r. po-
łączenia kolejowego z  Lęborkiem. 
W  pierwszych latach XX w. Łeba goś-
ciła już po kilkaset gości urlopowych 
rocznie, a  4 sierpnia 1913 r. powitano 
tysięcznego turystę w roku kalendarzo-
wym. Okres I wojny św. i pierwsze lata po 

jej zakończeniu nie sprzyjały turystyce. 
Ożywienie nastąpiło dopiero w II połowie 
lat 20. i osiągnęło swój szczyt w połowie 
lat 30. Materiały źródłowe z tego okresu 
podają, że miasto corocznie gościło ok. 10 
tys. wczasowiczów na pobyt ponad 3 doby. 
Ten poziom utrzymał się do pierwszych 
lat II wojny św. i z uwagi na brak kwater 
nie ulegał wahaniom w górę.

Największy rozwój przypada na cza-
sy powojenne. W latach 60. i 70. powsta-
ło wiele dużych ośrodków wczasowych, 
a od lat 70. ruszyło budownictwo indywi-
dualne, generując znaczne ilości miejsc 
noclegowych. Obecnie liczbę gości odwie-
dzających wakacyjną Łebę liczy się w set-
kach tysięcy. Świadczy to o nieustającej 
atrakcyjności miasteczka. Jego atuty to 
m.in. piękne plaże z bezpiecznym kąpie-
liskiem, korzystny mikroklimat, dobrze 
rozwinięta baza noclegowa i  gastrono-
miczna, a także interesująca oferta kul-
turalna, rozrywkowa i rekreacyjna. Do 
tego ciekawe okolice z  dwoma dużymi 

jeziorami, mierzejami, nadmorskimi la-
sami i Słowińskim Parkiem Narodowym 
z ruchomymi wydmami.

Przedwojenni turyści i  mieszkańcy 
w  swoich relacjach często wspominali 
o niesamowitej, radosnej i nieco baśnio-
wej atmosferze towarzyszącej letniemu 
wypoczynkowi. Od tego czasu miasteczko 
się rozrosło, unowocześniło i wypięknia-
ło, lecz dobry duch tego miejsca na szczęś-
cie pozostał i oby nigdy go nie opuszczał.

Jarosław Gburczyk
( autor jest pasjonatem historii Łeby i jej 

byłym mieszkańcem )

Wejście do portu w Łebie ok. 1905 r.

Hotel Neptun 1939 r.
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Przejechali na rowerze
ponad 1200 kilometrów dla
chorego chłopca

Aktualności

W dniach od 3 maja do 13 maja 2017 
roku odbył się rajd rowerowy zor-

ganizowany przez Gminę Miejską Łeba 
oraz Gminę Nowa Wieś Lęborska do miast 
partnerskich Łeby Hohnstorf (w  Niem-
czech) oraz Jodoigne (w  Belgii). Gościn-
nie cykliści odwiedzili również inne 
gminy na całej trasie. Ekipa składająca 
się z siedmiu osób odwiedziła ponadto 
takie miejscowości jak: Mielno, Między-
zdroje, Stavenhagen, Parchim, Hanower, 
Paderborn, Essen. W każdej z tych miej-
scowości przedstawiciele obu gmin mie-
li możliwość spotkania się z włodarzami 
tych miejscowości. Nie zawsze były to tyl-
ko oficjalne spotkania w urzędzie, ale tak-
że luźne pogawędki przy kawie i cieście. 
Gościnnie odwiedzili również Parlament 
Europejski i Stałe Przedstawicielstwo RP 
przy UE w Brukseli. Jak się okazało, rajd 
miał bardzo duże znaczenie promocyjne 
dla obu gmin.

Warto wspomnieć, że w  spotkaniu 
z  Burmistrzem Hohnstorfu uczestni-
czyli również przedstawiciele „Związku 
Byłych Łebian” mieszkający na co dzień 
w Niemczech. Rowerzyści na trasie roz-
dawali napotkanym sympatykom jazdy 

na dwóch kółkach odblaski oraz informa-
tory zachęcające do odwiedzenia nadmor-
skiego kurortu. Ponadto na ten wyjazd 
powstała specjalna publikacja niemie-
ckojęzyczna, która trafiła do większo-
ści Centrów Informacji Turystycznych 

w tej części Niemiec i Belgii. Łączna dłu-
gość trasy wyniosła ponad 1200 kilome-
trów, a średnia prędkość jazdy rowerem 
wynosiła 22 km\h. Przystankiem końco-
wym dla rajdu była miejscowość Jodoigne 
w Belgii. W spotkaniu z naszymi cyklista-
mi udział wziął pełniący obowiązki Bur-
mistrza Miasta Jodoigne Pan – MEURICE 
Jean-Luc, radni, a  także lokalna prasa. 
Przekazano sobie drobne upominki. Na 
pamiątkę Rajdu Rowerowego przekaza-
no dwa obrazy zawierające zdjęcia Łeby 
i Gminy Nowa Wieś Lęborska.

– Mam głęboką nadzieję, że dzięki tej ini-
cjatywie dojdzie do jeszcze owocniejszej 

Łebski
Rajd Rowerowy
2017
Łeba → Jodoigne
1300 km
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Majówka w Łebie 
okazała się hitem!

Aktualności

Mimo, iż długi majowy weekend już 
za nami, to jednak wciąż wielu z nas 

nie może ochłonąć po 5 dniowej Majów-
ce w Łebie. Przez pierwsze cztery dni łe-
bianie gościli u siebie miasteczko Radia 
ZET, w którym to na urlopowiczów czeka-
ło wiele atrakcji. Wydarzenie to jest wy-
darzeniem cyklicznym i już od wielu lat 
ma miejsce w Łebie. Wszystko to jest moż-
liwe dzięki porozumieniu partnerskim 
pomiędzy trzema miejscowościami tj.  

Łebą, Szczyrkiem i  Mikołajkami w  ra-
mach projektu „Morze, Góry i Mazury”. 
Celem tego porozumienia jest wzajemna 
promocja turystyczna.

Oczywiście wielką rolę odgrywają 
też sponsorzy i partnerzy, bez których 
naprawdę ciężko byłoby zorganizować 
tę Majówkę, a  są nimi: wspomniane 
wcześniej Radio ZET, mBank, producent 
napojów energetycznych „Las Vegas”, 
Gmina Miejska Łeba, Willa Dolce Vita, 

Restauracja Pod Strzechą , Port Jachtowy 
w Łebie, Park Dinozaurów „Łeba Park”, 
Aquapark Reda, Discovery Park „Łebskie 
klocki” oraz Labirynt Park w Łebie.
Można było skorzystać z  przejażdżek 
rowerowych po Łebie z przewodnikiem, 
spacerów Nordic Walking z licencjono-
wanym instruktorem czy wziąć udział 
w wielu różnego typu grach i zabawach 
dla dzieci.

Przez cały okres łebskiej majówki od-
bywał się również Jarmark Sztuki i Rę-
kodzieła.

Kulminacyjnym punktem całej ma-
jówki był z pewnością koncert Zespołu 
ukraińskiego „Leon Voci” oraz występ 
Honoraty Skarbek, utalentowanej woka-
listki młodego pokolenia, której utwory 
na youtubie osiągają miliony wyświetleń.

 Na scenie wystąpiły też lokalne zespo-
ły: Fire of Night, Alicja Gieryk oraz ze-
spół taneczny Tempo z Lęborka. Ponadto 
odbyły się również pokazy ratownictwa 
medycznego oraz  udzielania pierwszej 
pomocy. Na najmłodszych czekały dmu-
chańce oraz trampoliny. Z pełnym prze-
konaniem można powiedzieć, że była to 
najbardziej udana majówka w regionie.

Tekst i fot. Michał Sałata

współpracy pomiędzy naszymi gminami. 
– mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz 

Miasta Łeby.
Patronat honorowy nad rajdem objął 

Marszałek Województwa Pomorskiego – 
Mieczysław Struk, Burmistrz Miasta Łeby 

– Andrzej Strzechmiński oraz wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska – Ryszard Wittke. 
Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizo-
wania rajdu był Marek Lacher.

„Trzeźwo patrzę - trzeźwo jadę” jest akcją 
nastawioną na profilaktykę uzależnień 
stworzoną dla popularyzacji wiedzy na 
temat problemów jakie niesie za sobą uza-
leżnienie od alkoholu oraz innych używek 
i wskazanie alternatywy spędzania wol-
nego czasu – czynnie z rodziną bądź ze 
znajomymi. Jest to też ukazanie młodemu 
pokoleniu jak atrakcyjnie i zdrowo moż-
na spędzić urlop, a przy okazji zobaczyć 
wiele ciekawych miejsc napotkanych po 
drodze.

Ponadto planowana akcja miała jak 
zwykle przesłanie charytatywne. Przez 
ten wyjazd cykliści wsparli 6 letniego 
chłopca - Franciszka Kowalczyka cho-
rego na mukowiscydozę. Informowali 

o możliwości wpłacania środków finan-
sowych na konto fundacji, do której na-
leży Franek pokazując tym samym, że nie 
jest sam w walce z tą ciężką chorobą.
Trzecim elementem było również pro-
mowanie walorów przyrodniczych 

i turystycznych miasta Łeby oraz Słowiń-
skiego Parku Narodowego. Uczestnicy raj-
du pokonywali codziennie po 150 km.

Tekst i fot. Michał Sałata

Honorata Skarbek
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Już podczas tych wakacji w Łebie będzie 
miało miejsce niesamowite wydarzenie:

ŁEBA LOVE FESTIVAL, który 13 SIERP-
NIA przeniesie nas w zakamarki
muzyki klubowej z lat 90-tych.
Gwiazdy światowego formatu zatrzęsą 
wydmami oraz morską plażą.

W intensywny klimat Love Parade prze-
niosą nas:

DR. MOTTE, założyciel Love Parade, pro-
toplasta muzyki elektronicznej

w Niemczech, mało kto tak zdecydowa-
nie ukształtował scenę muzyczną Berli-
na lat 90-tych,twórca takich utworów jak: 
Loveparade 1998, Sunshine oraz Music 
is the Key.

DJ TONKA wydał wiele ponadczasowych 
utworów House’owych, takich jak:
Don’t Be afraid, She knows You. Muzy-
ka energiczna, rytmiczna, taneczna i po-
rywająca, ale również świeża i  przede 
wszystkim ponadczasowa.

BROOKLYN BOUNCE, jeden z  najbar-
dziej znanych trance›owych zespołów na 
świecie.  Znakiem rozpoznawczym jest ich 
bardzo mocne i głośne brzmienie. A kto 
nie zna, to usłyszy Get Ready To Bounce, 
Take A Ride.

DJ DUNE, pochodzący z  Monachium, 
spełnia się w Happy Hardcore, Techno, 
Rave. DJ DUNE rozbujał niejeden klu-
bowy parkiet, jest autorem takich hitów 
jak  Hardcore Vibes, Are You Ready To Fly, 
Million Miles From Home.

DA HOOL to ikona Mayday oraz Love Pa-
rade, zaliczany do elity niemieckich DJ, 
znany z klubowego hymneu Meet Her At 
The Love Parade oraz Bora Bora i Hypo-
chonda. Jego utwory miesiącami utrzy-
mywały się na topie liczących się list 
przebojów.

DJ OMEN swoje sety gra w wielu polskich 
oraz zagranicznych klubach, występuje 
także na Słowacji, w Grecji, Anglii czy 
Niemczech. Grał z wieloma gwiazdami 
światowej czołówki DJ-ów oraz sławnych 
postaci sceny rozrywkowej.

BILETY - www.ticketpro.pl

Przedsprzedaż 25 PLN / w dniu impre-
zy - 35 PLN
www.lebalovefestival.pl

Tekst i fot. organizatorzy
 Łeba Love Festival

Największa impreza lata 2017 Sum-
mer Amber Festival. Już w tym roku 

w lipcu odbędzie się wielkie wydarzenie 
dla fanów muzyki Disco Dance! Najpo-
pularniejsze gwiazdy polskiej oraz za-
granicznej sceny muzycznej wystąpią 
specjalnie dla Was na najgorętszej impre-
zie sezonu! Jedyny taki festiwal w Polsce!! 
W Łebie wystąpią takie gwiazdy jak: Kate 
Ryan, Denzel, Steffano Tarrazzino oraz 
Kasia Nova.

Festiwal odbędzie się w trzech nadmor-
skich kurortach:

• 7 lipca w Łebie, plac przy ul. Tysiąc-
lecia

• 14-15 lipca w Jantarze, plaża wejście 
nr 79-79a

• 21-22 lipca w Jarosławcu, plac przy 
ul. Bałtyckiej

Łącznie w tych trzech miejscowościach 
zagrają dla nas gwiazdy wielkiego forma-
tu, m. in : Boys, Piękni i Młodzi, AÉer Par-
ty, Kate Ryan, Danzel oraz Fun Factory. 
Podczas festiwalu w każdej miejscowo-
ści odbędzie się również licencjonowa-
ny konkurs piękności Bursztynowa Miss 
Polski 2017.

Każdy z  uczestników imprezy weźmie 
udział w  głosowaniu na Bursztynową 
Miss Polski Publiczności. Na przybyłych 
czekają również inne atrakcje oraz wiele 
konkursów z nagrodami. Nie może Was 
tam zabraknąć!

Bilety są już dostępne w sprzedaży na Bi-
let.pl, w salonach empik oraz Saturn. Wię-
cej informacji na profilu facebookowym 
https://www.facebook.com/summeram-
berfestival oraz na oficjalnej stronie festi-
walu www.amberfestival.pl.

Bursztynowy Festiwal tego lata w Łebie!

LOVE FESTIVAL
tego lata w Łebie!
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Study tour dla pracowników 
informacji turystycznej
województwa pomorskiego
W dniach 25 – 26 maja, tj. czwartek 

i piątek, gościliśmy w Łebie pra-
cowników informacji turystycznych 
m.in. ze Słupska, Gdyni, Sopotu i Gdań-
ska w ramach wizyty studyjnej. W trakcie 

trwającej dwa dni wizyty nasi goście mie-
li możliwość poznania atrakcji turystycz-
nych  naszego miasta.

Pierwszego dnia odwiedzili łebskie 
atrakcje turystyczne: Łeba Park - Park 

Dinozaurów, POWER PARK ŁEBA, Labi-
rynt Park Łeba, Illuzeum, Muzeum Moty-
li, Łebskie klocki - interaktywna wystawa 
z klocków LEGO oraz Muzeum Bursztynu 
w Łebie. Następnego dnia, zgodnie z pla-
nem, odbył się rejs ekologicznym stat-
kiem firmy STAMIR po jeziorze Łebsko 
w kierunku wydm ruchomych. W trak-
cie rejsu pracownicy Słowińskiego Parku 
Narodowego opowiedzieli krótko o parku 
i wydmach. W drodze powrotnej nasi go-
ście zwiedzili Muzeum Wyrzutni Rakiet.

Przez zaledwie dwa dni wizyty studyj-
nej pracownicy informacji turystycznej 
mieli możliwość skosztować naszych łeb-
skich specjałów dzięki gościnności Hotel 
WODNIK *** oraz Tawerny w Port Łeba.
Wszystkim, którzy przyczynili się do rea-
lizacji wizyty studyjnej, serdecznie dzię-
kujemy i liczmy na dalszą współpracę.
Organizatorem Study Tour dla pra-
cowników informacji turystycznej wo-
jewództwa pomorskiego było nasze 
stowarzyszenie przy współpracy z pra-
cownikami Centrum Informacji Tury-
stycznej w Łebie.

Tekst i fot. Przemysław Rychter
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Zaręcz się w Łebie!

Łeba zostanie drugim Las Vegas?

Miasto startuje z kolejną ofertą idąc za sukcesem Pomor-
skiej Stolicy Ślubów „Las Łebas”

Nie masz pomysłu na zaręczyny? Nie wiesz jak zrobić to w faj-
ny i romantyczny sposób? Łeba na pewno Ci pomoże.

Port Jachtowy wraz z miastem Łeba zapraszają wszystkie 
pary do wzięcia udziału w zabawie „Wygraj wymarzone zarę-
czyny w Łebie”. To właśnie Wasza para może wygrać roman-
tyczne zaręczyny, kolację na plaży przy świecach i nastrojowej 
muzyce wraz z pełną obsługą kelnerską i noclegiem włącznie.

Aby wziąć udział w zabawie i mieć szanse wygrać wymarzo-
ne zaręczyny, wystarczy wysłać zdjęcie Waszej pary oraz opisać 
szczegółowo swoje upragnione zaręczyny i wysłać je na email 
promocja@leba.eu, gdzie specjalna komisja spośród wszystkich 
zgłoszeń wybierze najciekawszy opis i nagrodzi tą jedyną parę.

 Termin realizacji nagrody odbędzie się po uzgodnieniu z Por-
tem Jachtowym w Łebie.

Zabawa potrwa aż do końca czerwca (30.06). Serdecznie zapra-
szamy!

Tekst. Port Jachtowy w Łebie

Łeba postanowiła wykorzystać niszę 
na rynku i wejść w duży projekt zwią-

zany z kompleksową obsługą ślubów na 
plaży oraz wesel. Pomysł został zaczerp-
nięty z  miasta partnerskiego Łeby – 
Szczyrku. Tam tego typu turystyka rozwi-
ja się bardzo dobrze. Jest to bardzo mod-
ny trend i kierunek w ostatnich czasach. 

Szczególnie teraz kiedy przepisy pań-
stwowe związane z udzielaniem ślubów, 
a dokładnie miejsca, w których mogą się 
odbywać, zostały zliberalizowane.

– Oczywiście przed nami jeszcze długa 
droga aby Łeba stała się drugim Las Vegas. 
Jestem jednak przekonana, że nam się uda 
i naprawdę wiele młodych par chcących 

zawrzeć związek małżeński zrobi to właśnie 
w Łebie – mówi Julia Tomicka, podinspek-
tor ds. promocji i turystyki miasta Łeby.

– Chcielibyśmy stworzyć komplekso-
wą ofertę dla weselników. Począwszy od 
przedstawienia ciekawych miejsc, w  któ-
rych może odbyć się sam ślub, np. na plaży, 
na jachcie w Porcie Jachtowym lub na wy-
dmach. Pomożemy również w znalezieniu 
odpowiedniej sali, dekoratorki, wypożycze-
nia samochodu, makijażystki, itp.– dodaje 
Pani Julia.

Planowane jest wydanie specjalnego 
folderu promującego tę inicjatywę i roz-
powszechnianie kompleksowej oferty 
Łeby – Miasta nowożeńców, podczas tar-
gów ślubnych w Polsce i na świecie.
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3 czerwca br. w Światowy Dzień Naturysty Gmina Miejska 
Łeba wraz z Federacją Naturystów Polskich otworzyła pierw-

szą oficjalną plażę dla naturystów z inicjatywy samorządu lo-
kalnego. Plaża znajduje się 400 metrów na zachód od głównego 
zejścia przy ulicy Turystycznej w Łebie. Zebranych gości przy-
witał Wice Burmistrz Miasta Łeby – Piotr Krupiński oraz Prezes 
FNP - Peter Rijnvis. Następnie dokonano uroczystego odsłonię-
cia tablicy z regulaminem.

- Cieszymy się bardzo, że Łeba myśli przyszłościowo i odważyła 
się na wyznaczenie takiego odcinka na plaży zachodniej dla osób 
chcących opalać się nago. Liczymy na to, że teraz za Łebą inne miej-
scowości nadmorskie nad Polskim wybrzeżem zdecydują się na 
ten krok – mówi Grzegorz Kozakiewicz, koordynator projektu 

„Znakujemy polskie plaże”.

Następnie, kto chciał, pozostał na plaży, aby korzystać z jej uro-
ków, a reszta gości udała się do Portu Jachtowego na biesiadę 
oraz drobny poczęstunek.

Tekst i fot. Michał Sałata

Łeba otworzyła
plażę dla naturystów!
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Lada dzień rozpoczną się długo wyczekiwane przez wszyst-
kich wakacje. Czas aktywnego wypoczynku dla rodzin 

z dziećmi czy w gronie znajomych. Część z nas wybiera się rów-
nież ze swoim pupilem nad polskie morze. Niestety w dalszym 
ciągu na wiele nadbałtyckich plaż nie wolno wprowadzać psów. 
Sytuacja jednak z roku na rok zmienia się na lepsze! Wybierając 
miejsce wakacyjnego wypoczynku warto wybrać takie, które 
umożliwia wypoczynek również dla zwierząt. Dwa lata temu-
Łeba dołączyła do grona kurortów nadmorskich posiadających 
wyznaczone miejsca oznaczone tabliczkami „Plaża dla psów”. 
Będzie można zatem bezpiecznie i legalnie zabierać swoje pu-
pile na plażę B (zachodnia) w Łebie. Na „psich plażach” zostaną 
postawione stojaki z torebkami na psie nieczystości i liczne ko-
sze na śmieci.

W  sezonie  letnim  za  wypuszczanie  psa  na  plażę 
w miejscu do tego niedozwolonym grozi mandat nawet 
do 500 zł.

Plaża dla psów
w Łebie

Radosław Czyżewski
Informatyk, Administrator Systemów 

Informatycznych Urzędu Miejskiego
w Łebie

Opalaj się z głową
Na stronie miejskiej w zakładce Pogoda adres URL

http://leba.eu/pl/pogoda/dodano wskaźnik promienio-
wania UV, ważny dla ludzi zamierzających opalać się.Wskazania 
są aktualizowane co minutę i kreślona jest krzywa z prognozą 
na daną godzinę bieżącego dnia. Gdy indeks UV wynosi 8 lub 
więcej, lekarze zalecają pozostawanie w cieniu, a w słońcu bez 
ochrony powinno się przebywać nie dłużej niż 10 minut. Indeks 
UV 11 uznaje się za ostatnią krańcową wartość bezpieczeństwa.

Aktualności
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50–lecie pożycia małżeńskiego

Opłata miejscowa

Ponad 50 lat przeżyli wspólnie Pań-
stwo Zdzisława i Marian Chojnaccy, 

Danuta i Wiesław Neczaj, Renata i Romu-
ald Piszko oraz Irena i Stanisław Sosnow-
scy. Małżonkowie zostali uhonorowani 
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Medal ten jest nagrodą dla osób, 
które przeżyły 50 lat w  jednym związ-
ku małżeńskim i  nadawany jest przez 
Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej. 
W  imieniu Pana Prezydenta odznacze-
nia Jubilatom wręczył Brumistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiński. W uroczy-
stości wziął również udział Pan Zdzisław 
Stasiak – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łebie.

Szanownym Jubilatom życzymy wielu 
lat życia w zdrowiu i szczęściu.

Małgorzata Stasiak
Kierownik USC w Łebie

Uprzejmie informuję, iż uchwałą nr 
XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie 

z dnia 30 listopada 2015r. została zmie-
niona stawka opłaty miejscowej.

Wysokość opłaty w okresie od 01 lipca 
do 31 sierpnia wynosi 2,00zł,
w pozostałym okresie 1,00zł.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada 
Miejska w Łebie wprowadziła również 
obowiązek prowadzenia przez inkasen-
tów opłaty miejscowej ewidencji osób 

przebywających na terenie gminy dłu-
żej niż dobę w celach wypoczynkowych, 
szkoleniowych lub turystycznych.

Ewidencja powinna zawierać:

• imię i nazwisko oraz adres zamiesz-
kania osoby zobowiązanej do uisz-
czenia opłaty,

• liczbę dni, za które opłata jest pobie-
rana,

• właściwą stawkę opłaty za każdą roz-
poczętą dobę pobytu,

• łączną kwotę opłaty miejscowej po-
braną za cały okres pobytu od danej 
osoby.

Brak prowadzenia ewidencji jak również 
odmowa okazania księgi osobie kontro-
lującej podlega odpowiedzialności kar-
nej skarbowej, w związku z powyższym 
bardzo proszę o przestrzeganie w/w obo-
wiązku.

Aktualności
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Łeby” działa na te-

renie gmin: Lębork, Łeba, Wicko, Nowa 
Wieś Lęborska, Cewice i Choczewo , dzię-
ki temu można się ubiegać o dofinanso-
wanie w ramach priorytetu 4 programu 

„Rybactwo i Morze”.

Wysokość środków jakimi dysponuje 
LGD ”Dorzecze Łeby” na lata 2017 – 2020 
dla beneficjentów, którzy chcą realizować 
projekty to niemal 7,7 mln złotych. Jeden 
wnioskodawca może ubiegać się o dofi-
nansowanie w kwocie do 300 000 zł, co 
stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. 
Dodatkowo można ubiegać się o  zalicz-
ki, co ułatwia wykorzystanie unijnych 
środków. O środki unijne mogą ubiegać 
się osoby fizyczne, osoby prawne, które 
chcą realizować projekty w ramach pro-
gramu „Rybactwo i Morze” na obszarze 
LGD „Dorzecze Łeby”

W  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
realizowanej przez LGD „Dorzecze Łeby” 
w latach 2017 – 2020 można ubiegać się 
o środki w ramach pięciu przedsięwzięć.

• Stworzenie publicznej infrastruktu-
ry zarządzania antropopresją tworzącą 
podstawę do oferty turystycznej
• 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej, nie-
komercyjnej infrastruktury publicznej, 
infrastruktury kultury bazującej na tra-
dycjach obszaru, szczególnie morskich 
i rybackich

Ruszają konkursy
• 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej 
młodzieży
• 1.3.1 Wspieranie różnicowania dzia-
łalności rybackiej oraz tworzenie miejsc 
pracy
• 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja 
marki obszaru w oparciu o zintegrowane 
pakiety turystyczne łączące lokalne pro-
dukty i usługi rybackie

W 2017 roku zaplanowano następujące 
konkursy:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie pub-
licznej infrastruktury zarządzania an-
tropopresją tworzącą podstawę do oferty 
turystycznej w terminie od 09.06.2017 do 
26.06.2017 w kwocie 238 266,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodo-
stępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury ba-
zująca na tradycjach obszaru, szczególnie 
morskich i w terminie od 09.06.2017 do 
26.06.2017 w kwocie 745 542,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budo-
wy i promocja marki obszaru w oparciu 
o zintegrowane pakiety turystyczne łą-
czące lokalne produkty i usługi rybackie 
w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 
w kwocie 461 160,68 zł

Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie róż-
nicowania działalności rybackiej oraz 

tworzenie miejsc pracy w  kwocie  
730 170, 00 zł, w którym będą mogli wziąć 
udział przedsiębiorcy lub osoby chcące 
założyć działalność gospodarczą będzie 
przeprowadzonyna przełomie września 
i października 2017

Dokumenty niezbędne do przygotowa-
nie i złożenia wniosków o dofinansowa-
nie dostępne już są w zakładce NABÓR 
WNIOSKÓW na stronie internetowej 
www.dorzeczeleby.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kon-
kursów, dofinasowania, szkoleń, spotkań 
konsultacyjnych , doradztwa ukazują się 
na stronie internetowej www.dorzecze-
leby.pl

Zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my również do naszego biura – Łeba Aleja 
świętego Jakuba Apostoła 25, udzielamy 
również doradztwa telefonicznie: 
530 243 120, 501 389 579.

Będziemy także 28.06. br w Obliwicach na 
Turystycznych Dniach Gminy Nowa Wieś 
Lęborska oraz 10 czerwca na Festynie Ple-
nerowym Niezapominajka w Wicku .
Zachęcamy do odwiedzenia naszego sto-
iska.

Marcin Ramczyk
Specjalista ds. koordynowania projektów 

i obsługi biura LGD „Dorzecze Łeby”

Aktualności
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W czasie długiego weekendu majowego na Skwerze 
Rybaka zostało zainstalowane mobilne urządzenie 

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Auto-
mated External Defibrillator). Urządzenie zostało sfinan-
sowane ze środków Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Burmistrza Miasta Łeby.

Jest to urządzenie, które analizuje rytm serca poszkodo-
wanego i decyduje o konieczności defibrylacji.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na 
zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o okre-
ślonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu 
pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania 
krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków. Defi-
brylator został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, co 
czyni go tak prostym w użyciu, jak to tylko możliwe. Jego 
nowoczesna, lekka i ultra wytrzymała konstrukcja spraw-
dza się tam, gdzie liczy się każda sekunda.

W  trakcie działania, urządzenie dzięki czytelnym pod-
świetlanym ilustracjom, które podkreślają kluczowe ko-
mendy, inteligentnie prowadzi użytkownika przez cały 
proces udzielania pomocy. Głośność komunikatów głoso-
wych dopasowywana jest automatycznie do poziomu hała-
su co sprawia, że skuteczność działań osoby ratującej jest 
znacznie wyższa niż w przypadku innych AED.

Informujemy, że STRABAG Sp. z o.o. w czasie sezonu waka-
cyjnego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej 214 

na odcinku od km 1+600 do km 8+700 może wprowadzić ruch 
wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Może to w sposób 
znaczący utrudnić ruch pojazdów w drodze do Łeby. Działania 
te są jednak zgodne z opracowaniem: „Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy i rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Wicko wraz z budową ob-
wodnicy w m. Wicko” nr. opracowania 7.1/TOR.Wic/11.2016. 
Zastosowany zostanie schemat z etapu 2.2. i 2.3 przedstawio-
ny na załączonym rys. Za utrudnienia z tym związane z góry 
przepraszamy.

Oprac. Michał Sałata

W dniach od 16 do 18 maja br. Gmina Miejska Łeba pro-
mowała się podczas XXV Międzynarodowych Targów 

Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. 
Targi te już od 25 lat przyciągają do Bydgoszczy coraz większą 
liczbę wystawców i zwiedzających. W tych dniach targi od-
wiedziło ponad 25 tysięcy osób. Z pewnością zaproszenie Łeby 
do obecności w tych targach było dla nas wielkim prestiżem 
i w sposób wymierny przyczyni się do zainteresowania naszym 
regionem inwestorów nie tylko z branży kanalizacyjno-wodnej.

Łeba zakupiła
Automatyczny Defibrylator
Zewnętrzny

Reorganizacja ruchu
na drodze nr 214

Promocja Łeby podczas
Targów WOD-KAN
w Bydgoszczy!

Aktualności



Wyrwij i zabierz
ze sobą...

1. Wyrzutnia Rakiet 
Rąbka - kierunek wydmy 
tel. +48 59 866 19 12 
www.lebskiserwisturystyczny.pl

2. Rejsy po jez. Łebsko 
Rąbka 
tel. +48 59 866 19 12 
www.lebskiserwisturystyczny.pl

3. Stowarzyszenie Kiteboarding beKite 
plaża zachodnia B 
tel. +48 694 553 541 
www.bekite.pl

4. Rejsy jachtami 
czarter z Portu Jachtowego 
ul. Jachtowa 8 
www.port.leba.eu

5. Rejsy szybkimi pontonami 
Promenada ul. Abrahama

6. Rejsy wycieczkowe 
Promenada ul. Abrahama 
i wzdłuż ul. Wybrzeże

7. Port Jachtowy 
ul. Jachtowa 8 
tel. +48 59 866 17 35 
www.port.leba.eu

8. Pokoje Tajemnic 
ul. 11 Listopada 5b

9. Labirynt Park 
ul.Wspólna 
tel. +48 724 801 234 
www.labiryntparkleba.pl

10. Wypożyczalnia Rowerów 
„Ciułałła” 
ul. Sienkiewicza

11. Muzeum Erotyki 
ul. Morska 2 
tel. +48 502 329 066 
www.muzeummotyli.pl

12. Muzeum Motyli 
ul. Wojska Polskiego 5 
tel. +48 502 329 066 
www.muzeummotyli.pl

13. Kino 7D 
ul. Morska 2

14. Muzeum Zabawek PRL-u 
Szkoła Podstawowa w Łebie 
ul. Tysiąclecia

15. Scena Kulturalna 
ul. Leśna 
tel. +48 698 865 127 
www.scenakulturalna.pl

16. Discovery Park - Łebskie Klocki 
ul. Leśna 
tel. +48 501 337 465 
www.lebskieklocki.pl

17. Wędkarstwo Morskie 
promenada ul. Abrahama 
i wzdłuż ul. Wybrzeże

18. Kino Rybak 
ul. Morska 3 
tel. +48 59 866 19 12 
www.kinorybak.eu

19. Magiczne Lustra 
Skwer Rybaka 
tel. +48 502 329 066

20. Skrzynia Czasu 
Skwer Rybaka

21. Galeria 3D Śmieszek 
ul. 11 Listopada 4

22. Ławeczka Danuty Hryniewicz 
Deptak, ul. Kościuszki

23. Aleja Prezydentów 
Deptak, ul. Kościuszki

24. Illuzeum 
ul. Kościuszki 67 
tel. +48 502 329 066 
www.illuzeum.pl

25. Oceanarium „Delfin House” 
ul. Kościuszki 95a 
tel. +48 59 866 22 23 
www.oceanariumleba.pl

26. Dom do Góry Nogami 
Al. św. Jakuba (obok boiska)

27. Adventure Golf Park 
ul. Tysiąclecia 21 
www.adventuregolfpark.pl

28. Wypożyczalnia Kajaków 
supersplyw.com.pl 
most przy al. św. Jakuba 
tel. +48 785 257 236 
www.supersplyw.com.pl

29. Aktywna Łeba- korty tenisowe 
i Nordic Walking 
ul. Nadmorska (przy OW Chemar) 
tel. 506 766 243 
www.aktywnaleba.pl

30. Power Park Łeba- 
Park Rozrywki & Tor Gokartowy 
ul. Nadmorska 27 
tel. +48 603 555 285 
www.powerpark.pl

31. Łeba Park - Park Rozrywki 
i Dinozaurów 
ul. Kolonijna 24 
tel. +48 600 145 300 
www.lebapark.pl

32. Stadnina Koni Maciukiewicz 
Nowęcin 
ul.św. Huberta 4 
tel. +48 721 924 213 
www.nowecin.com.pl

33. Ośrodek Jeździecki SENNY 
Nowęcin 
ul. św. Huberta 6 
tel. +48 601 051 896 
www.stajniasenny.pl

34. Szkoła Kitesurfingu 
Pro Sport 
baza ŁKŻ Sarbsk 15 
tel. +48 506 156 179 
www.pro-sport.net.pl

35. Habenda - Szkoła Windsurfingu 
Sarbsk 15 
tel. +48 502 542 064 
www. windsurfing-habenda.pl

36. Tarzan Park 
ul. Do Rąbki 
tel. + 48 608 433 344 
www.tarzanpark.pl

37. Muzeum Bursztynu 
ul. Nadmorska 3b 
tel. + 48 502 622 877

38. Moto-Lot DG - Loty widokowe 
Nowęcin k. Łeby 
tel. + 48 601 690 571



ZapowiedziZapowiedzi

1

2

36

7

6

5

4

3

8

10

9

PLAŻA DLA

NATURYSTÓW



16

17
38

15

11

12

37

13
14

18
19

20
21

26

27

28

29

30

22

2423

25

31

32

33

34

35

LOTY WIDOKOWE
MOTO LOT DG





19

Strefa Płatnego Parkowania obowiązu-
je od 1 czerwca do 15 września w pasie 

drogowym (oznaczone na mapie kolorem 
zielonym). Od 15 czerwca do 15 września 
będą także dostępne dodatkowo płatne 
parkingi (oznaczone na mapie kolorem 
niebieskim).

Opłaty pobierane będą od poniedział-
ku do piątku z wyłączeniem dni świątecz-
nych w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłaty 
można będzie dokonać korzystając z 40 
parkomatów Simens Sicuro rozmiesz-
czonych w Strefie Płatnego Parkowania. 
Parkometry przyjmują tylko monety 
o  nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 
5zł i nie wydają reszty. Banknoty można 
wymienić w myjni obok Biedronki. Wy-
dany bilet należy umieścić za przednią 
szybą samochodu.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych:

• opłata minimalna za 0,5h – 1,50 zł
• 1h – 3 zł
• 2h – 6,50 zł
• 3h – 10,50 zł
• 4h – 13,50 zł
• 5h – 16,50 zł

• 6h – 19,50 zł
• 7h – 22,50 zł
• 8h – 25,50 zł
• 9h – 28,50 zł
• 10h – 31,50 zł
• 11h – 34,50 zł
• 12h – 37,50 zł
• bilet całodobowy – 20 zł

Opłaty dla stałych mieszkańców
Opłata zryczałtowana dla stałych miesz-
kańców Łeby zamieszkałych w obszarze 
Strefy Płatnego Parkowania przysługu-
jąca na jeden własny pojazd w wysokości 
100 zł za cały okres w roku.

W przypadku wykupu abonamentu dla 
stałego mieszkańca na 1 własny pojazd, 
podstawą będzie wpis zameldowania 
w  dokumencie tożsamości, lub w  przy-
padku jego braku, zaświadczenie z Urzę-
du Miejskiego w Łebie o zameldowaniu 
w Łebie, a przyporządkowanie właścicie-
la do jego pojazdu będzie sie odbywać na 
podstawie wpisu w dowodzie rejestracyj-
nym lub dokumentu leasingowego, wielo-
letniej umowy użyczenia.

Na bilecie potwierdzającym wykupienie 
rocznego abonamentu będą umieszczone 
następujące informacje:

• termin ważności
• numer rejestracyjny
• numer biletu

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXV/307/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia 30 stycznia 
2017 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parko-
wania na drogach publicznych na terenie 
Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek 
opłat za postój w tych strefach, sposobu 
ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXVIII/344/2017 RADY 
MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia 25 kwietnia 
2017 r.

w  sprawie zmiany uchwały Nr 
XXV/307/2017 Rady Miejskiej w  Łe-
bie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie 
ustalenia stref płatnego parkowania na 
drogach publicznych na terenie Gminy 
Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat 
za postój w tych strefach, sposobu ich po-
bierania.

Strefy Płatnego Parkowania

Aktualności
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
z łodzi dryfującej na przynęty sztuczne - Łeba 2017

Tym razem nie chodzi o światowy best-
seller Nicolasa Sparksa, ale o praw-

dziwy list w butelce. Cała akcja tworzenia 
butelkowych wiadomości ma odbyć się 
w  Dniu Patrona, jednak ktoś coś przy-
spieszył, wyszedł przed zaprzęg…. Tym 
kimś są uczniowie z klasy II a, którzy jako 

W dniach 18.05 – 21.05.2017 w Łebie 
odbyły się XXXV Międzynarodo-

we Mistrzostwa Polski w  wędkarstwie 
morskim z  dryfujących łodzi na przy-
nęty sztuczne pod patronatem honoro-
wym Burmistrza Miasta Łeby Andrzeja 
Strzechmińskiego. Organizatorem zawo-
dów na zlecenie Zarządu Okręgu PZW 
Słupsk był Sportowy Klub Wędkarstwa 
Morskiego POMUCHEL LĘBORK. W za-
wodach wzieło udział 91 zawodników 
z  Luksemburga, Niemiec oraz najlep-
si zawodnicy z Polski. Łeba przywitała 
uczestników zawodów piękną pogodą. 
Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się 
w  porcie jachtowym w  Łebie. W  zawo-
dach uczestniczyło 5 kutrów.
• Szmugler - Łeba
• Księżna Łeby - Łeba
• Marcel - Łeba
• Mors D – Łeba
• Shanon – Darłowo
Zawodnicy w  ciągu 2 dni złowili po-
nad 800 wymiarowych dorszy /wymiar 
ochronny 35 cm, wymiar zawodniczy 38 
cm/.
Z powodu wiatru na Bałtyku III tura zo-
stała ze względów bezpieczeństwa od-
wołana co skutkowało przyśpieszeniem 

pierwsi pochwalili się swoim listem. Jed-
nak nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Przypadkiem dowiedzieliśmy 
się o rejsie jachtu pod szwedzką banderą 
z polską załogą. I to jaką załogą – łebską! 
Okazało się, że team żeglarski chętnie po-
może naszym uczniom i zabierze ze sobą 

zakończenia zawodów i ogłoszenia wy-
ników w niedzielę o godz12:00 w porcie 
jachtowym Łeba.
Mistrzem Polski został:
• I  Miejsce Krzysztof Podanowski 

WWKS Toruń I
• II Miejsce Mirosław Nowak KWM 

Stornia Poznań II
• III Miejsce Jens Hapke Niemcy
• Klasyfikacja Drużynowa:
• I Miejsce WWKS Toruń I
• II Miejsce CWM Ustka
• III Miejsce Okręg Mazowiecki
W  imieniu organizatora gratulujemy 

w rejs piękną butelkę i wyrzuci ją gdzieś 
w okolicach Szwecji. Takiej okazji nie mo-
gliśmy przegapić.

12 maja niewielka delegacja w osobach 
dwóch uczennic z klasy II a wraz z panem 
dyrektorem, panią wicedyrektor i panią 
Jagodzińską udała się do portu jachtowe-
go. Przy kei niewielki jacht „Ago Witam” 
powoli szykował się w kilkunastodniowy 
rejs po Bałtyku. Zostaliśmy zaproszeni 
na pokład. Żeglarze: Wiesław Gwizdała, 
Radosław Czyżewski i Piotr Okenczyc po-
kazali nam jacht, opowiedzieli kilka że-
glarskich przygód oraz zwięźle zapoznali 
nas z prawem morskim. Panowie obiecali 
nam przesłać z rejsu krótki film z momen-
tem wyrzucania naszego listu. Czekamy 
z niecierpliwością na wieści od nich a po 
powrocie liczymy na spotkanie i relację 
z odbytego rejsu. Z pewnością i my w nie-
długim czasie dołączymy do żeglarskiej 
załogi. Póki co, życzymy łebskiej ekipie 
stopy wody pod kilem. Ahoj!

Joanna Jagodzińska

zwycięzcom, jednocześnie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji zawodów.
Sponsorami zawodów byli:
• Urząd Miasta Łeba
• Firma Konger
Dziękujemy szyprom i załogom kutrów 
za włożony trud i pracę, aby zawody od-
były się sprawnie i bezpiecznie. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom zawodów za 
wspaniałą sportową rywalizację jedno-
cześnie życząc dalszych sukcesów spor-
towych.

Prezes Klubu
Grabczyk Adam

List w butelce
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23 kwietnia br. do Łeby zjechały się 
morsy nie tylko z  Pomorza, ale 

i z całego kraju. Tego dnia w nadmorskiej 
miejscowości odbył się bowiem, już po 
raz trzeci, „Pomorski Zlot Morsów”. Or-
ganizatorami tego wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie „Łeba Mors Poland – Morsy 
Łebskie”, Gmina Miejska Łeba, Port Jach-
towy w Łebie oraz Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Łebie. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Pomorskiego – 
Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiński.

Od wczesnych godzin porannych 
w  Centrum Informacji Turystycznej 
w  Łebie trwała rejestracja wszystkich 
sympatyków „kąpieli w  zimnej, mor-
skiej wodzie”. Zlotowicze otrzymali oko-
licznościowe worki i przypinki, a także 
informatory łebskie. W zlocie uczestni-
czyło ponad 300 osób.

 Następnie w południe spod Urzędu 
Miasta wyruszył przemarsz morsów 
i  motocykli w  kierunku plaży zachod-
niej. Tam po krótkiej rozgrzewce, którą 

przeprowadziła Pani Małgorzata Drywa, 
wszyscy razem wbiegli do morza.

- Oprócz tradycyjnej morskiej kąpieli nie 
zabrakło także wielu ciekawych atrakcji. 
Hitem dnia była nauka puszczania lataw-
ców dzięki uprzejmości Pana Wiesława 
Gwizdały, organizatora Festiwalu Lataw-
ców w Łebie. 

– Z tego miejsca pragnę podziękować wszyst-
kim klubom za obecność, a naszym foczkom 

i morsom za pracę i zaangażowanie przy or-
ganizacji wydarzenia – mówi Piotr Głusz-
ko, Wiceprezes Morsów Łebskich.

Po orzeźwiającej kąpieli uczestnicy 
udali się na biesiadę do Portu Jachtowe-
go w Łebie. Tam na zlotowiczów czekał 
gorący poczęstunek oraz ciasto, kawa 
i herbata.

Tekst i fot. Michał Sałata

Do Łeby przyjechały morsy z całej Polski!

Tradycyjnie juz po raz kolejny odbyły sie Wędkarskie Dni 
Dziecka w Łebie. W zawodach 4 czerwca uczestniczyło oko-

ło czterdzieścioro dzieci nie tylko z Łeby, ale także: Wicka, Po-
błocia i Cecenowa. Mimo nie najlepszej pogody tego dnia  dobre 
samopoczucie nie opuszczało najmłodszych oraz ich rodziców. 
Uczestnikami były dzieci od 5 do 16 lat. Z wielkim zapałem star-
towała grupa najmłodszych dzieci. Wyniki w grupie najstarszej 
dorównywały wynikom na ogólnych zawodach. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i zwycięzcom w poszczególnych gru-
pach wiekowych.

Tekst i fot. PZW Łeba

Wędkarski dzień dziecka w Łebie!
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,,Bajką przez Łebę” to historia dla dzieci i dorosłych 
o wszechobecnych łebskich skrzatach. Akcja dzieje 
się w wielu zakątkach miasteczka, głębinach Bałty-
ku oraz Słowińskim Parku Narodowym.

Skrzaty wiodą szczęśliwe życie w swoich leśnych osa-
dach, pracują wyławiając bursztyn i zbierając rośliny 
wydmowe. Jednak pewnego dnia jeden z mieszkań-
ców skrzaciej osady – Piratus, postanawia zburzyć 
spokój w tym uporządkowanym świecie…

Polecamy!

Książka do nabycia w LOT Łeba 
przy ul. 11 listopada 5a oraz w wie-
lu punktach na terenie miasta.

� Świetna pamiątka z Łeby!

Film Promocyjny Łeby na
światowym poziomie!

Film promocyjny Łeby zdobył uznanie w prestiżowym konkur-
sie filmowym o randze międzynarodowej „FilmAT” zdobywając 
w nim główną nagrodę w kategorii „Promotional film of the city”. 
Wręczenie nagrody odbędzie się 9 listopada 2017 roku podczas 
uroczystej Gali 12-tego Festiwalu FilmAT w sali Centralnej Bi-
blioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie.
Jest to nasz wspólny sukces!

Tekst. Michał Sałata
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W  poniedziałek (20 maja br.) prze-
prowadzono tylko dwie godziny 

lekcyjne. Na kolejnych dwie grupy ucz-
niów klasy II b zaprezentowały swoje 
projekty edukacyjne. Obydwie uzyskały 
akceptację komsji kwalifikacyjnej.

Zasadniczą część Dnia Patrona zor-
ganizowano w porcie jachtowym. Mszę 
odprawił nasz katecheta, ksiądz Roman. 
Zamiast kazania wysłuchaliśmy krót-
kiej inscenizacji zawierającej anegdo-
ty z życia Patrona. Wystąpili w niej pod 
kierunkiem pani Eweliny Bas uczniowie: 
Wiktoria Malek z kl. Ia, Wiktoria Bieniek 
z kl. IIa i Adrian Kubis z klasy Ib.

Po nabożeństwie pani Joanna Jago-
dzińska, nauczycielka języka polskie-
go, przewodniczyła akcji pisania listów. 
Każda z  klas zredagowała tekst, który 
został publicznie odczytany i  włożony 
do wcześniej przygotowanych butelek.  

Te wrzucone zostaną wkrótce do morza. 
Załodze jachtu towarzyszyć będzie dele-
gacja uczniów. Która z klas doczeka się 
pierwsza odpowiedzi i kto będzie jej na-
dawcą?

Do uprawiania sportów wodnych i wi-
zyt w marinie zachęcał jej prezes Adam 
Krupa. Potem były papieskie kremówki, 
słodycze, napoje i kiełbaski. To zasługa 
Rady Rodziców.

Atmosferę morskiego pikniku podkre-
ślały szanty i inne utwory w wykonaniu 
zespołu Wave pod kierunkiem pana Pio-
tra Fugla.

Gimnazjalne Koło Redakcyjne :
 Anna Warzyńska kl. Ib

Opiekunowie: E. Bas, M. Szachniuk,
W. Baniak

Z Janem Pawłem II w marinie
Tegoroczne święto patrona 
szkoły gimnazjaliści z na-
uczycielami i pracownikami 
administracyjnymi obchodzili 
w porcie jachtowym.

Jak powinien zachowywać się nastolatek?
Chyba każdy dorosły człowiek zdaje so-

bie sprawę, jak trudno utrzymać mło-
dzież w ryzach dobrego wychowania. Na 
szczęście nie chodzi o to, by wytresować 
młodego człowieka niczym pieska francu-
skiego. Po prostu istotne jest, by dziecko 
znało podstawowe zasady bon-tonu, idąc 
w gości i także na co dzień.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
wychowawczym, dydaktycznym i  opie-
kuńczym naszych uczniów zrealizowa-
no w  szkole projekt edukacyjny, który 
miał na celu uświadomić wychowankom 
konieczność zachowywania się zgodnie 
z  zasadami „savoir-vivre”. Uczniowie 
w ciekawy i zabawny sposób przedstawi-
li różne sytuacje życiowe, np. dotyczące 
kolejności wzajemnego przedstawiania 
osób, zachowania w  miejscach publicz-
nych czy etykiety stroju.

Projekt realizowany przez gimnazja-
listów (Julia Frydel, Laura Lisicka, Ilona 
Riecke i Jessica Gębka) pod opieką pań 
Eweliny Bas i  Marzeny Szachniuk był 

prezentowany w piątek, 12 maja. Podczas 
prezentacji opiekun Samorządu Uczniow-
skiego pani Monika Jurczyk otrzymała 
poradnik pt. „Kodeks postępowania kul-
turalnego nastolatka”. Projekt zdobył 
aprobatę komisji – 21p. i gromkie brawa 
publiczności.

Pamiętajmy: bycie grzecznym, uprzej-
mym nic nas nie kosztuje i sprawia, że 

wszystkim żyje się lepiej i milej, a my zo-
staniemy pozytywnie zapamiętani przez 
otoczenie.

Nauczyciele Ewelina Bas,
Joanna Jagodzińska

 i Marzena Szachniuk
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Pod koniec lutego łebskie gimnazjum odwiedziła Renata Kę-
pińska – dyrektor Powiatowego Rzemiosła i Przedsiębior-

czości w Lęborku. Dyrektor Cechu zapoznała gimnazjalistów 
z całym wachlarzem możliwości wyboru profesji, ponieważ 
wkrótce niektórzy absolwenci gimnazjum rozpoczną naukę 
zawodu w rzemiośle.

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyki w renomowa-
nych firmach, otrzymały możliwość skontaktowania się z pra-
codawcami rzemiosła. Spotkanie stało się okazją do dyskusji na 
temat kierunków, w jakich powinno rozwijać się kształcenie 
zawodowe. Poruszono także tematy bezrobocia i sytuacji mło-
dych na rynku pracy. Wykład zakończono projekcją filmu pt. 

„Wybieram rzemiosło”.

Nadia Fraszkowska kl. 3a i n-l Ewelina Bas

Wybieram rzemiosło…
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Zanim zaczęliśmy zwiedzać nadwi-
ślański gród – Warszawę, na zapro-

szenie koleżanki Anny Bieguszewskiej, 
przewodniczącej Klubu Seniora „Ra-
dość”, odwiedziliśmy zaprzyjaźnionych 
z nami członków tego Klubu w Łowiczu. 
W tym roku Łowicki Klub Seniora „Ra-
dość” obchodził 10-lecie swojej działalno-
ści. Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 
pod honorowym patronatem Marszał-
ka Województwa Łódzkiego, Wojewody 
Łódzkiego i Burmistrza Miasta Łowicza. 
Nasza grupa uczestniczyła w Pikniku Eu-
ropejskim i Majówce Łowickiej. Uroczy-
stości te odbywały się w sobotę 6 maja. Po 
części oficjalnej i artystycznej, na dalszą 
część świętowania udaliśmy się do sie-
dziby Klubu. Był poczęstunek, prezenty 
i wspólne śpiewanie. Zawieźliśmy rybne 
przysmaki według receptury regional-
nego Zakładu Przetwórstwa Rybnego 

„ASAR”. Promujemy wyroby tego zakła-
du. Było bardzo miło serdecznie i sympa-
tycznie. Głównym celem naszych spotkań 
jest przyjaźń, wymiana doświadczeń, bu-
dowanie pozytywnych relacji oraz wspól-
ne wspomnienia.

7 maja udaliśmy się do Warszawy, aby 
podziwiać piękno stolicy Polski. Po dro-
dze wstąpiliśmy do siedziby Zespołu 

„Mazowsze”, która znajduje się w Pałacu 
Karolińskim w Otrębusach. Zespół Ludo-
wy Pieśni i Tańca „Mazowsze” założony 
został w 1948 roku. Gromadzone przez 65 
lat przedmioty dokumentują historię i do-
robek artystyczny zespołu oraz jego twór-
ców: profesora Tadeusza Sygietyńskiego 
i jego żony Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 

Obecnie zbiory muzealne „Mazowsza” li-
czą około 1500 eksponatów. Od 1997 roku 
funkcjonują w ramach izb pamięci w in-
stytucji kultury jaką jest PZLPiT „Mazow-
sze”. W pokoju Stanisława Jopka, solisty 

„Mazowsza” w latach 1956 – 2006, znajduje 
się cenny kostium łowicki, w którym wy-
konywał on słynnego „Furmana”. Nasza 
koleżanka do fotki założyła jego kapelusz.

Następnym punktem było Muzeum 
Katyńskie oddział Muzeum Wojska Pol-
skiego. Jest to miejsce pamięci o ofiarach, 
policjantach i funkcjonariuszach innych 
służb mundurowych oraz przedstawi-
cielach polskiej inteligencji, zamordo-
wanych wiosną 1940 roku przez NKWD. 
Znajdują się tu niemal wszystkie przed-
mioty wydobyte podczas badań ekshu-
macyjnych prowadzonych w miejscach 
dołów śmierci w  Katyniu, Charkowie, 
Miednoje i Bukowni. Ważne miejsce zaj-
mują również dokumenty i zdjęcia prze-
kazane przez rodziny.

Zakwaterowani byliśmy w Centrum 
Szkoleniowo - Konferencyjnym KZRD 

„SCH” (dzielnica Warszawy Wawer – Mię-
dzeszyn).

W  niewielkim stopniu poznaliśmy 
sekrety Łazienek Królewskich. Położo-
ny w Centrum miasta park tworzą trzy 

ogrody: Królewski, Belwederski i Moder-
nistyczny. Za perłę polskiej architektu-
ry uznawany jest Pałac na Wyspie. Są tu 
piękne pawie, przechadzające się dostoj-
nie po parku.

Symbolem Łazienek stał się pomnik 
Fryderyka Chopina, dłuta Wacława Szy-
manowskiego. Od 14 maja, w niedziele, 

przy pomniku odbywają się bezpłatne 
plenerowe koncerty chopinowskie.

Tuż obok Łazienek uwagę przykuwa 
Belweder - XVII - wieczny pałac o bardzo 
burzliwej historii. Gmach, jako siedziba 
prezydenta RP, stał się na wiele lat symbo-
lem Państwa Polskiego. Po przeniesieniu 
siedziby przez Lecha Wałęsę na Krakow-
skie Przedmieście, Belweder pełni funk-
cje reprezentacyjne, gdzie koronowane 
głowy oraz prezydenci państw znajdują 
odrobinę prywatności podczas oficjal-
nych wizyt.

Okres świetności Zamku Królewskie-
go przypadł na czas panowania ostat-
niego króla Polski Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Zamek udostępnio-
no zwiedzającym dopiero w 1984 roku. 
2.09.1980 roku Stare Miasto wraz z  Za-
mkiem Królewskim wpisano na Światową 
Listę Dziedzictwa UNESCO jako przykład 
udanej i wiernej rekonstrukcji zabudo-
wań o znaczeniu historycznym.

Kolejną atrakcją Warszawy jest Sta-
dion Narodowy. Plac Piłsudskiego 
najczęściej jest świadkiem defilad, uro-
czystości państwowych i kościelnych oraz 
imprez miejskich. Aby obejrzeć zmianę 
warty przy Grobie Nieznanego żołnierza 
nie trzeba czekać na święto państwowe. 
Odbywa się ona co godzinę bez uroczystej 
oprawy. Przy grobie płonie wieczny znicz, 
a służbę pełni warta Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego. Z Grobem 
Nieznanego Żołnierza sąsiaduje Ogród 
Saski - pierwszy publiczny park Warsza-
wy (1727r.).

Wilanów– to prawdziwa perła baro-
kowej architektury nazywana polskim 
Wersalem. Ulubiona rezydencja Jana III 
Sobieskiego. Wizyta w  pałacu to wspa-
niała okazja, aby poznać różne oblicza 
Jana III Sobieskiego. Z jednej strony po-
tężny władca, który obronił Europę przed 
osmańskim najazdem, a z drugiej odda-
ny mąż, do szaleństwa zakochany w żo-
nie Marysieńce. W pięknych wnętrzach 
znajduje się bogata kolekcja malarstwa 
i  wyposażenia pałacowego. Wielowie-
kowa rozbudowa ogrodu daje szansę 
obejrzenia w jednym miejscu ogrodu ba-
rokowego w stylu włosko-francuskim, an-
gielsko-chińskiego parku romantycznego 
oraz parku angielskiego.

Nieopodal powstaje kompleks Cen-
trum Opatrzności. W jego skład wchodzą: 

Niech żyje przyjaźń łebsko-łowicka
i piękna Warszawa



26
Świątynia Opatrzności Bożej, Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
oraz Panteon Wielkich Polaków. Następ-
nie wstąpiliśmy do XVII wiecznego Koś-
cioła Świętego Krzyża. W kościele tym 
spoczywa serce Fryderyka Chopina oraz 
polskiego noblisty Władysława Stanisła-
wa Reymonta.

Również ciekawa jest historia Katedry 
Wojskiego Polskiego NMP Królowej Pol-
ski. Wybudowana w 1642 roku, spłonęła 
w czasie bitwy ze Szwedami w 1656 roku. 
Odbudowana, w swej historii była m. in. 
cerkwią, a w czasie wojny także domem 
modlitewnym dla niemieckich katolików 
i ich duszpasterzy.

Rynek Starego Miasta jest najstarszym 
i  jednym z  najbardziej urokliwych pla-
ców Warszawy. Choć istnieje już ponad 
siedem wieków, jego forma prawie się nie 
zmieniła. Warto zatrzymać się przy wzru-
szającej rzeźbie przestawiającej Małego 
Powstańca – kilkuletniego chłopca w zbyt 
dużym hełmie.

Imponująca liczba kościołów, najkrót-
sza ulica, zaciszne kawiarenki to Nowe 
Miasto, które kryje w sobie wiele tajemnic.

Pomimo tego, że Warszawa nie leży 
w  klimacie tropikalnym, jedną z  cieka-
wostek jest palma wyrastająca na środ-
ku Ronda gen. de Gaulle’a. Wykonana jest 
ona ze sztucznych materiałów. Jest to ar-
tystyczna instalacja Joanny Rajkowskiej.
Wojskowy Cmentarz Powązkowski jest 
najstarszą obok Cmentarza Łyczakow-
skiego we Lwowie, polską nekropolią na-
rodową. W Alei Zasłużonych odnaleźć 
można groby polskich patriotów, naro-
dowych bohaterów, najznamienitszych 
synów polskiej ziemi. Trudno wyobra-
zić sobie panoramę Warszawy bez Wi-
sły. Rzeka miała ogromny wpływ na 
rozkwit miasta. Liczne mosty, szerokie ar-
terie komunikacyjne, zabytkowe pałace, 
piękna architektura, która przeplata się 
z nowoczesnymi szklanymi wieżowcami. 

Nad Warszawą niezmiennie góruje Pa-
łac Kultury i Nauki, powstały w latach  
1952 -1955 ,wysoki na 234,5m i widoczny 
niemal z każdej części miasta.

Wycieczka, która odbyła się w termi-
nie 6 -10 maja, liczyła 25 osób. Była współ-
finansowana przez Gminę Miejską Łeba 
jako projekt „Piękno Stolicy Polski”. Dzię-
kujemy za to wsparcie Panu Andrzejowi 
Strzechmińskiemu - Burmistrzowi Mia-
sta Łeby i Pani Annie Mantek -Skarbniko-
wi Miasta. Dziękuję Pani Julii Tomickiej 
i Panu Michałowi Sałacie za upominki, 
którymi obdarowaliśmy naszych przyja-
ciół z Łowicza. Dziękuję Panu Zbyszkowi 
Koseckiemu - Łebskiemu Księciu za pasz-
porty. Te upominki służyły jednocześnie 
do promocji naszego Miasta i Księstwa 
Łebskiego.

Koledze Władkowi Wałędze dziękuję 
za bezinteresowną pomoc przy organi-
zowaniu wyjazdu: wyszukiwanie miejsc 
noclegowych, rezerwowanie wstępów, 
przesyłanie danych do zwiedzanych 

obiektów, prowadzenie korespondencji 
e-mailowych. Panu Ryszardowi Frankow-
skiemu dziękuję za wygodny autokar.
Szczególne podziękowania kieruję do 
kierowcy Pana Roberta Lorka za spraw-
ne i bezpieczne dowiezienie nas do każ-
dego miejsca. A nie było to łatwe w takiej 
aglomeracji jaką jest Warszawa. Tłok, 
brak miejsc na parkingach.

W  czasie naszego pobytu w  Warsza-
wie delegacja odwiedziła przebywającą 
w szpitalu naszą koleżankę Helenę. Kole-
żanka Tereska spotkała się ze swoją cór-
ką Majką, a kolega Jerzy ze swoim synem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania wyprawy, 
a zwłaszcza uczestnikom za cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI KOŁA NR 1

w ŁEBIE
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Podobnie jak w latach ubiegłych, na 
początku czerwca, w  Centrum In-

formacji Turystycznej w Łebie otwarto 
wystawę obrazów Barbary Gawron Go-
łębiowskiej. Uroczyste spotkanie na wer-
nisażu 05.06.2017 o godz. 19 zgromadziło 
grono wielbicieli malarstwa: mieszkań-
ców okolic Łeby, grupę wczasowiczów, 
a także fanów twórczości opiekunki ar-
tystycznej Klubu „Absurd”.

Obecny na wernisażu burmistrz Łeby 
Andrzej Strzechmiński w życzliwych sło-
wach wspomniał o dotychczasowej wie-
loletniej owocnej współpracy z artystką 
w  dziedzinie sztuki i  promocji miasta. 
Podobnie podziękował przewodniczący 
Rady Miejskiej Łeby Zdzisław Stasiak. 
Barbara Gawron Gołębiowska przekazała 

Z wielką przyjemnością zachęcamy Państwa do korzystania z „Samoobsługowej 
stacji napraw rowerów”, która działa już od ponad roku. Stacja znajduje się przy 

wjeździe do Łeby (obok Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, ul. Kościuszki 121).
Przez cały okres funkcjonowania cieszyła się dużą popularnością wśród turystów 
i mieszkańców. Stacja posiada na swoim wyposażeniu najczęściej używane narzędzia 
niezbędne do sprawnego serwisowania dwóch kółek. Urządzenie to dedykowane jest 
turystom, którzy chętnie odwiedzają nasze piękne miasto rowerami. Zachęcamy do 
użytkowania.

zaś władzom Łeby z okazji jubileuszowe-
go roku nabycia praw miejskich obraz „Ci-
sza na Abrahama” (olej, 150x100).

Na wystawie, którą można oglądać do 
24.06.2017, dominują obrazy o  tematy-
ce marynistycznej, pejzaże nadmorskie, 

z okolic jeziora Sarbsko, ale wiele utrwa-
la wędrówki z kolorem po innych krajo-
brazach.

Tekst: Krzysztof Wichary
Fot. CIT Łeba

„Barwne
wędrówki”

Samoobsługowa stacja
naprawy rowerów
hitem wśród turystów!

Otwarcie wystawy obrazów 
Barbary Gawron Gołębiow-
skiej
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PARAFIA WNMP
Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28

MSZE ŚWIĘTE:
w tygodniu: 8:00, 18:00 0:00 (lipiec-sierpień)
w niedziele: 7:00 (lipiec - sierpień), 8:30, 10:00, 11:30
  13:00, 17:00, 20:00 (lipiec-sierpień)

W CZASIE REKOLEKCJI (lipiec-sierpień):
18:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
20:00 – Msza Święta

Po mszy o 20:00 w Niedzielę, Poniedziałek, Środę, i Piątek 
koncerty o charakterze religijnym!




