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Majówka w Łebie okazała się hitem!
Mimo, iż długi majowy weekend już 

za nami to jednak wciąż wielu z nas 
nie może ochłonąć po Majówce w Łebie, 
podczas której gościliśmy u siebie Radio 
ZET i jarmark rękodzieła Złote Jarmar-
ki. W miasteczku Radia ZET na urlopowi-
czów czekało wiele atrakcji. Wydarzenie 
to od wielu lat jest wydarzeniem cyklicz-
nym. Cieszy się dużą popularnością 
wśród turystów i lokalnej społeczności.

Jest to możliwe dzięki porozumieniu 
partnerskiemu pomiędzy trzema miejsco-
wościami, tj. Łebą, Szczyrkiem i Mikołaj-
kami w ramach projektu „Morze, Góry 
i Mazury”. Celem tego porozumienia jest 
wzajemna promocja turystyczna. 

Oczywiście wielką rolę odgrywają też 
sponsorzy i  partnerzy, bez których na-
prawdę ciężko byłoby zorganizować to 
wydarzenie. 

W tym roku można było m.in.: skorzy-
stać z  przejażdżek rowerowych po Łe-
bie, ugotować wspólnie z Burmistrzem 
Miasta zupę rybną, obejrzeć występy ta-
neczne podczas Festiwalu Kultury Biało-
ruskiej czy choćby wziąć udział w wielu 
różnego typu grach i zabawach dla dzieci 
przygotowanych przez ekipę Radia ZET. 

Przez cały okres łebskiej majówki do-
stępny był również Jarmark Sztuki i Rę-
kodzieła pn. „Złote jarmarki”. Na scenie 
wystąpił zespół młodzieżowy Silent 

Scream, Igor Konieczny oraz grupa ta-
neczna „Mareszki” z Gminnego Centrum 
Kultury z Cewic. 

Ponadto były również pokazy ratowni-
ctwa medycznego oraz udzielania pierw-
szej pomocy. Na najmłodszych czekały 
trampoliny oraz inne atrakcje.

Kulminacyjnym dniem całej majówki 
był z pewnością koncert Marty Gałuszew-
skiej, popularnej wokalistki młodego po-
kolenia, wraz z zespołem Yellow. Z pełną 
świadomością można powiedzieć, że była 
to najbardziej udana majówka w regionie. 

Tekst i fot. Michał Sałata

Z życia gminy
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ZWIEDZANIE MIASTA NOCĄ
DEGUSTACJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

W każdą sobotę lipca i sierpnia
godz. 21.00 Skwer Rybaka

zaczynamy 6 lipca
Prowadzi Dorota Reszke

Zapisy LOT Łeba tel. 790 883 354

Ponadto:
16:00 Przemarsz Księstwa Łeby ulicami miasta (start spod UM w Łebie)
18:30 Występ Letnich Kursów Muzycznych
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Dzień Dziecka w Łebie
Z  okazji obchodów Dnia Dziecka  

1 czerwca br. Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie we współpracy z LOT 
Łeba-Błękitna Kraina przygotowało wie-
le niespodzianek dla najmłodszych. Przy 
placu zabaw w Parku Jana Pawła II w Łe-
bie można było skorzystać z darmowych 
dmuchańców, napić się ciepłego kakao, 
wziąć udział w zabawach animacyjnych 
przygotowanych przez grupę animato-
rów „Martyna Animacje”, skorzystać z ką-
cika dla dzieci, w którym czekały łebskie 
kolorowanki czy spróbować pysznej waty 
cukrowej. Oczywiście nie zabrakło także 

malowania buziek, balonowego zoo, a tak-
że puszczania wielkich baniek mydlanych. 
Ci nieco starsi mogli skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji dietetycznych udziela-
nych przez Pana Kamila Osowskiego 

„Dobry Dietetyk”, a także dokonać wagi 
składu i masy ciała. Nagrody w konkur-
sach dla dzieci ufundowali radni Rady 
Miasta, a  cukierki LOT Łeba-Błękitna 
Kraina. Priorytetem dla nas jest bezpie-
czeństwo, dlatego też przez całą imprezę 
obecni byli znajomi ratownicy medyczni 
wraz z profesjonalnie wyposażoną karet-
ką. Cieszymy się, że pogoda nam dopisała 

i tego dnia było bardzo słonecznie i ciepło. 
Dziękujemy naszym kochanym mieszkań-
com i turystom za przybycie i wspólną za-
bawę. 

tekst. Michał Sałata
fot. Centrum Informacji Turystycznej 

w Łebie
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Radni odwiedzili łebskie przedszkola
3 czerwca w  ramach obchodów Dnia 

Dziecka w Łebie Radni Rady Miasta 
Łeby odwiedzili łebskie przedszkola i roz-
dali najmłodszym słodkie upominki.

Dzień Dziecka z PZW koło Łeba
2 czerwca 2019 roku o  godzinie 10.00 

nad Czarnym Stawem odbył się Węd-
karski Dzień Dziecka organizowany 
przez PZW Koło Łeba. Uczestnikami były 
dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

W kategorii dzieci najmłodszych
 (do lat 9) zwyciężyły:
I miejsce: Sanocka Marysia
II miejsce: Pietrosiuk Patryk
III miejsce: Sołtys Bartosz

Kategoria dzieci 9-12lat:
I miejsce: Pietrosiuk Radosław
II miejsce: Soldath Przemysław
III miejsce: Michalik Czarek

Kategoria dzieci najstarszych 12-16 lat:
I miejsce: Klawikowska Kinga
II miejsce: Starski Maksymilian
III miejsce: Ejankowski Krystian

Wędkarski Dzień Dziecka, jak co roku, 
przyciągnął wiele rodzin z dziećmi i jest 
atrakcyjną formą aktywnego spędzania 
czasu z naszymi pociechami.

Oprac. Henryk Grymm
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Strażacy zorganizowali Dzień Dziecka w Remizie

7 czerwca przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łebie zorganizowa-

no strażacki Dzień Dziecka, pod patrona-
tem honorowym Burmistrza Miasta Łeba. 
Strażacy rozdali ponad 350 porcji popcor-
nu, ponad 400 porcji waty cukrowej i 300 
porcji kiełbasek z grilla. Oprócz tego dzie-
ci otrzymały ponad 200 butelek soczków 
owocowych, ciastek i ponad 100 zawie-
szek odblaskowych.

Całość imprezy pokrył Zarząd OSP 
w Łebie oraz jeden prywatny darczyńca. 

Nie było by to możliwe bez wolontaria-
ckiej pracy członków OSP w Łebie, któ-
rym należą się ogromne podziękowania 
za zaangażowanie.

Strażacy z OSP Łeba mają nadzieję, że 
w przyszłym roku uda się  powtórzyć im-
prezę na jeszcze szerszą skalę.

Tekst. Sebastian Kluska
Fot. Martyna Ambrosiewicz

Pomorskie Forum Turystyczne Łeba 2019
W tym roku Łeba, na dwa dni, stała 

się miejscem spotkania i debaty dla 
przedstawicieli branży turystycznej wo-
jewództwa pomorskiego. W dniach 30 – 
31 maja była gospodarzem Pomorskiego 
Forum Turystycznego, które co roku od-
bywa się w innym miejscu. 

Pomorskie Forum Turystyczne to 
wydarzenie, które przyciąga branżę tu-
rystyczną z  całego województwa po-
morskiego. W  spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów wojewódz-
kich i lokalnych, a także lokalne organi-
zacje turystyczne, będące wsparciem na 
szczeblu lokalnym dla Pomorskiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej. 

Pierwszy dzień spotkania poświęco-
ny był licznym rozmowom branżowym, 

a  także szkoleniom: marketing i  outso-
urcing oraz o  media społecznościowe 
w  promocji miast i  regionów. W  tym 
dniu uczestnicy Pomorskiego Forum Tu-
rystycznego mogli wysłuchać w biblio-
tece miejskiej wykładu na temat historii 
Łeby oraz zobaczyć ciekawe pod wzglę-
dem turystycznym miejsca w naszym mie-
ście. Na zakończenie zwiedzania Łeby dla 
wszystkich uczestników przygotowano 
degustację lokalnych produktów. 

Drugiego dnia Pomorskiego Forum 
Turystycznego w Łebie zorganizowana 
została wycieczka na wydmy ruchome 
w Słowińskim Parku Narodowym, która 
była zakończeniem całego wydarzenia 
i pożegnaniem wszystkich uczestników 
spotkania. 

Organizatorami Pomorskiego Forum 
Turystycznego byli: Pomorska Regional-
na Organizacja Turystyczna, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna Łeba – Błękitna 
Kraina oraz Gmina Miejska Łeba.

Wszystkim osobom i podmiotom bran-
ży turystycznej, które włączyły się w or-
ganizację przedsięwzięcia, serdecznie 
dziękujemy i  liczymy na dalszą współ-
pracę. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – 
Błękitna Kraina

Z życia gminy
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Koncert
support

Iwona Juchniewicz
Monika Urlik

8.07.2019
godz. 19.00

Port Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8Port Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8

wstęp
wolny!
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Burmistrz Miasta Łeby odebrał odznaczenie 
od Prezesa PZW
W dniu  03.06.2019 Burmistrz Miasta 

Łeby został uhonorowany medalem 
za zasługi dla rozwoju wędkarstwa przez 
Prezesa Zarządu Głównego PZW Teodora 
Rudnika. Wyróżnienie to jest przyznane 
za wieloletnią pomoc i patronat nad im-
prezami wędkarskimi organizowanymi 
przez Koło PZW „Łebski Haczyk” w Łe-
bie, jest to również podziękowanie za po-
moc w organizowaniu wielu imprez nad 
wodą dla dzieci i całego społeczeństwa 
lokalnego.

Oprac. Michał Sałata

Burmistrz Łeby odznaczony złotym krzyżem
27 maja br., w Dniu Samorządu Tery-

torialnego, w  Warszawie odbyła 
się uroczystość nadania odznaczeń pań-
stwowych osobom zasłużonym w  dzia-
łalności na rzecz lokalnej społeczności, 
a także w podejmowaniu działań w roz-
woju samorządu terytorialnego w  Pol-
sce. Ceremonia odbyła się w Belwederze, 
a odznaczenia wręczał Prezydent RP - An-
drzej Duda.

– Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i wy-
różnienie, że praca na rzecz lokalnej spo-
łeczności została zauważona i nagrodzona –  
mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz 
Miasta Łeby.

Tego dnia zostało nagrodzonych 40 sa-
morządowców z całej Polski w tym wło-
darz miasta Łeby  - Andrzej Strzechmiński. 
Z rąk Prezydenta otrzymali oni prestiżo-
we odznaczenia tj. Złoty Krzyż Zasługi. 

Odznaczenie przyznano za wybitne za-
sługi w  działalności społecznej i  samo-
rządowej.

Oprac. Michał Sałata
Fot. UM Łeba

Z życia gminy
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Podsumowanie działalności PZW koło Łeba
Zbliża już się półrocze, a więc pora pod-

sumować dotychczasową działalność 
naszego Koła „Łebski Haczyk”. To dzię-
ki zaangażowaniu młodzieży szkolnej 
nasze koło otrzymało taką interesującą 
nazwę. Park wokół Łabędziego Stawu, 
zgodnie z  wolą dzieci, uzyskał nazwę 
Park Młodzieży. Natomiast wczesną wios-
ną przeprowadziliśmy konkurs w Szkole 
Podstawowej w Wicku na logo naszego 
koła. W konkursie wzięła udział bardzo 
liczna grupa młodzieży tworząc przepięk-
ne prace, wykazując przy tym wiele kre-
atywności.

Ale wróćmy do naszej działalności. Se-
zon wędkarski rozpoczęliśmy od zorga-
nizowania towarzyskich zawodów przy 
Łabędzim Stawie. W  tej imprezie wie-
lu członków naszego koła wzięło udział. 
Kolejną imprezą były Mistrzostwa koła 
zorganizowane na terenie Portu Jachto-
wego w Łebie. Słowa uznania należą się 
przede wszystkim starszym działaczom 
naszego koła. Wykazali się oni doskonały-
mi umiejętnościami w łowieniu. Zawody 
zakończyły się wspólnym grillem przy-
gotowanym przez pracowników Portu 
Jachtowego. 

Jak co roku organizowaliśmy także 
Dzień Dziecka z naszym kołem. Na kilka 
dni przed wydarzeniem dokonaliśmy za-
rybienia Łabędziego Stawu. Uroczystość 
cieszy się dużym zainteresowaniem ze 
strony najmłodszych mieszkańców nasze-
go miasteczka. 

Kolejną naszą inicjatywą była organi-
zacja konkursu wśród dzieci szkolnych 
na plakat propagujący wędkarstwo oraz 

żeglarstwo w  naszym regionie. Podsu-
mowania dokonaliśmy podczas pikniku 
żeglarskiego w Porcie Jachtowym. Nagro-
dzono 15 prac i wręczono wyróżnienia. 

Z wizytą w Łebie gościł także Prezes 
Zarządu Głównego PZW, który wrę-
czył Panu Burmistrzowi odznaczenie za 
wkład pracy na rzecz PZW. 

W  imieniu całego zarządu naszego 
koła pragniemy podkreślić ,że niemożli-
we byłoby zorganizowanie tych imprez 
bez pomocy i wielkiego zaangażowania 

pracowników CIT w Łebie oraz pracow-
ników Portu Jachtowego, którzy wyka-
zali wielkie zaangażowanie niosąc nam 
bezinteresowną pomoc. Serdecznie dzię-
kujemy. Kalendarz kolejnych imprez węd-
karskich jest dostępny w tym biuletynie. 

Oprac. Henryk Grymm
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Nowa droga do Łeby

Oficjalnie od 14 czerwca można już ko-
rzystać z nowej drogi do Łeby. Nowy 

przebieg drogi wojewódzkiej nr 214 zo-
stał zrealizowany w ramach zadania „Roz-
budowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 
214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz 
z budową obwodnicy m. Wicko”.

Zadanie zostało sfinansowanie ze środ-
ków unijnych pochodzących z  progra-
mu RPO WP 2014-2020 oraz ze środków 
własnych Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego. Całkowita war-
tość zrealizowanego projektu to kwota 
blisko 76 mln zł.

W  ramach inwestycji rozbudowano 
DW214 na odcinku 13,7 km, z  tego od-
cinek 7,5 km stanowi nowa obwodnica 
m. Charbrowo, Wicko i  Białogarda. In-
westycja miała na celu skrócenie czasu 
podróży miedzy ważnymi ośrodkami tu-
rystycznymi oraz poprawę bezpieczeń-
stwa i  komfortu jazdy. Wzdłuż całego 
odcinka wybudowano ciąg obsługujący 
ruch pieszy i rowerowy. Na drodze zasto-
sowano urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu oraz urządzenia ochrony środowiska .

Wykonawcą rozbudowy drogi była 
firma Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa, zaś 
nadzór inwestorski pełniło konsorcjum 
firm WANT sp. z o.o. z Tczewa, Obsługa 
Inwestycji Jacek Jankowiak z msc. Zławieś 
Wielka i Niklas Maurycjusz z Gdańska.

Wszystkim turystom życzymy przy-
jemnej podróży do Łeby. 

Oprac. i fot. Michał Sałata

Opłata miejscowa
W związku z rozpoczynającym się se-

zonem chcemy przypomnieć o obo-
wiązku pobierania opłaty miejscowej od 
osób fizycznych przebywających w Łebie 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych.

 Stawki opłaty miejscowej zostały okre-
ślone w Uchwale Rady Miejskiej w Łebie 
z dnia 30 listopada 2015r. i wynoszą one:

- w okresie od 01.07do 31.08 - 2,00 zł.
- w pozostałym okresie - 1,00 zł.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miej-

ska w Łebie wprowadziła również obo-
wiązek prowadzenia przez inkasentów 
opłaty miejscowej ewidencji osób prze-
bywających na terenie gminy dłużej niż 
dobę w celach wypoczynkowych, szkole-
niowych lub turystycznych.

Ewidencja powinna zawierać:
-imię i nazwisko oraz adres zamieszka-

nia osoby zobowiązanej do uiszczenia 
opłaty,

-liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

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

-łączną kwotę opłaty miejscowej pobra-
ną za cały okres pobytu od danej osoby.

Brak prowadzenia ewidencji jak rów-
nież odmowa okazania księgi osobie 
kontrolującej podlega odpowiedzialno-
ści karnej skarbowej, w  związku z  po-
wyższym bardzo proszę o przestrzeganie 
w/w obowiązku.

 

Jednocześnie prośmy o  prawidłowe 
wypełnianie kwitariuszy K-103, w które 
można zaopatrzyć się w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim w Łebie, tj. 
prosi się o wpisywanie danych według ni-
żej podanego wzoru w szczególności po-
dając: od ilu osób, za ile dni oraz stawkę 
pobraną opłaty miejscowej.

Druki ścisłego zarachowania (kwita-
riusze przychodowe K-103) podlegają 
zwrotowi po ich zakończeniu i są wymia-
nie na nowe.

Druki składają się z następujących czę-
ści:

1/Pierwszą stronę białą (oryginał) 
otrzymuje osoba, od której pobraliśmy 
opłatę miejscową.

2/ Druga strona (kopia) winna zostać 
wyrwana i przechowywana w obiekcie.

3/ Trzecia strona pozostaje w kwitariu-
szu i po zakończeniu kwitariusza zostaje 
on zwrócony wraz z okładkami w stanie 
nie zniszczonym.



Poniżej prezentuję wyciąg najistotniej-
szych informacji, które będą przydat-

ne w tegorocznej edycji sezonowej Strefy 
Płatnego Parkowania na terenie Gminy 
Miejskiej Łeba:

1. Opłaty za postój w SPP pobiera się 
jedynie w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 
wg następujących stawek:

a) pierwsze pół godziny 1,50 zł
b) drugie pół godziny 1,50 zł  
c) druga pełna godzina 3,50 zł
d) trzecia pełna godzina 4,00 zł
e) czwarta i każda kolejna pełna godzi-

na 3,00 zł
Oznacza to, że płacąc za godzinny po-

stój o godzinie 19:45 w czwartek nasze 
auto ma ważną opłatę aż do 8:45 w piątek, 
gdyż automat nie wydaje reszty, a od go-
dziny 20:00 do 8:00 postój jest bezpłatny.

2. Osobom zameldowanym na pobyt 
stały w Strefie Płatnego Parkowania przy-
sługuje możliwość zakupu karty abona-
mentowej, której koszt to 100zł na cały 
okres funkcjonowania strefy w danym 
roku.

3. Strefa Płatnego Parkowania obowią-
zuje na ulicach wymienionych w regula-
minie (załącznik do uchwały RM) od dnia 
1 czerwca do 15 września włącznie.

4. Bilet kupiony w parkomacie SPP jest 
ważny na całym jej obszarze. Można opła-
cić kilkugodzinny postój w jednym z urzą-
dzeń i przez ten okres przestawiać auto 
w obrębie Strefy bez wnoszenia dodatko-
wych opłat.

5. Kiedy już dojdzie do znalezienia za 
wycieraczką zawiadomienia o naliczeniu 
opłaty dodatkowej (50zł), nie należy wpa-
dać w rozpacz, wyrzucać pokwitowania 
ani o nim zapominać. Najlepiej niezwłocz-
nie udać się z zawiadomieniem do Biura 
Strefy Płatnego Parkowania pamiętając 
o tym, że:

a) opłata 50zł uiszczona w terminie 3 
dni od dnia jej naliczenia (włącznie – czyli 
dziś, jutro, lub pojutrze) zostaje pomniej-
szona do kwoty 20zł,

b) opłata ulega anulowaniu, jeśli oka-
żemy bilet zakupiony w okresie krótszym 
niż 5 minut od chwili wystawienia wezwa-
nia,

c) jeśli nasza sytuacja nie zostanie wy-
jaśniona w biurze SPP zawsze przysługu-
je prawo reklamacji, którą należy wnieść 
do Burmistrza Miasta Łeby w terminie 14 
dni od chwili nieuiszczenia opłaty za po-
stój (tak to rzeczywiście brzmi? Bo ona 
jest nieuiszczona w dniu postoju, dnia 
następnego itp. Powinno być, zgodnie 
z logiką – od chwili wystawienia zawia-
domienia o naliczeniu opłaty, no ale jak 
taki jest zapis, to nic nie zrobisz ;) ),

d) wniesienie reklamacji nie wpływa 
w żaden sposób na termin 3 dni, w któ-
rym można uiścić opłatę dodatkową. Je-
śli reklamacja zostanie rozpatrzona 
negatywnie to do zapłaty będzie już 50zł 
a  w  przypadku dalszego nieopłacenia 
zostaną wszczęte kolejne procedury do-
chodzenia należności mogące tę kwotę 
jeszcze zwiększyć.

 

Oprac. Urząd Miejski w Łebie

11
Informacje

Strefy płatnego parkowania  
w Łebie
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Plaża w Łebie jest piękna!
Miło nam poinformować,że nasza plaża zajęła drugie miej-

sce w rankingu najlepszych plaż w Polsce. Ranking opub-
likował portal Travelist.

„Aby dostać się na długą na 6 km i szeroką na 20-30 m plażę 
z centrum Łeby, trzeba liczyć się z około 15-minutowym spa-
cerem. Ale naprawdę warto – nigdzie indziej na Wybrzeżu nie 
znajdziemy bowiem tyle piasku na kilometr kwadratowy. I to 
jakiego piasku! Łebska plaża jest szeroka, czysta i malownicza, 
a struktura ziarenek piasku przywodzi na myśl mąkę. No i tuż 
obok znajduje się Słowiński Park Narodowy, czyli jeden z naj-
większych w Europie kompleksów ruchomych wydm. 

W sezonie na amatorów wodnych kąpieli czeka strzeżone ką-
pielisko o długości 1 km z łagodnym zejściem do wody. U ujścia 
kanału Chełst do rzeki Łeby znajduje się port, a w porcie stat-
ki i jachty, na pokładzie których wyruszyć można naprzeciw 
morskim falom.” 

Zacytowano z artykułu „Top 10. Ranking plaż 2019” z dnia 22 
maja 2019 (www.travelist.pl)

Fot. www.travelist.pl

LATO BEZ NUDY,  
CZYLI PROJEKT PLAŻA W AKCJI!

Już 5 lipca wystartuje nowa edycja 
„Projektu Plaża”. Osiem wakacyjnych 

weekendów i osiem najpopularniejszych 
nadmorskich miejscowości. Ekipa TVN 
po raz kolejny wyruszy w  podróż po 
polskim wybrzeżu, zarażając słoneczną 
energią nie tylko wczasowiczów, ale też 
widzów przed telewizorami. Pierwszy 
przystanek na mapie programu – Świ-
noujście!

Tradycyjnie już na lokalnych plażach 
nadmorskich kurortów ekipa „Projek-
tu Plaża” zaprasza do miasteczka TVN, 
które będzie tętnić życiem przez cały 
weekend, oferując moc atrakcji dla od-
wiedzających w każdym wieku! Z myślą 

o najmłodszych powstanie strefa „Kids 
Club”. W jej ramach do dyspozycji dzieci 
będą plac zabaw oraz animatorzy, którzy 
przeprowadzą wiele konkursów z upo-
minkami. Również starszym nie zagrozi 
nuda. Kiedy maluchy skupią się na budo-
waniu fortec z piasku, nastolatki i dorośli 
dostaną szansę na spróbowanie swoich 
sił w wielu wakacyjnych dyscyplinach – 
pływanie na desce SUP czy skakanie na 
trampolinie wodnej. Na zwolenników 
mniej „ekstremalnych” sportów czekać 
będą zajęcia z zumby. Znajdzie się także 
coś dla sympatyków spokojniejszej roz-
rywki – ci swoje miejsce z  pewnością 
znajdą w kąciku czytelniczym. Wieczo-
ry z kolei to czas filmomaniaków, którzy 

będą mogli zrelaksować się na leżaku 
w strefie kina letniego player.pl. Ekipa 
TVN nie rezygnuje także z największej 
atrakcji „Projektu Plaża”, czyli spotkań ze 
znanymi i lubianymi. Tym razem w „Stre-
fie Gwiazd” gościć będą aktorzy oraz 
uczestnicy popularnych seriali i progra-
mów grupy TVN Discovery Polska (m.in. 

„Na Wspólnej”, „Top Model”, „19+” czy „Big 
Brother”) oraz artyści muzyczni. 

To wszystko na miejscu. A co dla wi-
dzów przed telewizorami? O tym, co dzie-
ję się w miasteczkach TVN, informować 
będzie przez całe wakacje studio „Dzień 
Dobry Wakacje” oraz reporterzy TTV 
w „Tymczasem na plaży”. Z kolei Oliver 



beKite zaprasza!

Zapraszamy miłośników wiatru, mo-
rza i fal na strefę sportów wodnych 

Stowarzyszenia Kiteboardingowego be-
Kite, która znajduje się na plaży zachod-
niej B w Łebie.

Strefa jest dostępna od 01 maja 2019r. 
do 30 września 2019r.

Na strefie znajdziecie idealne warunki 
do bezpiecznego startowania, lądowania 
latawców oraz wyjścia w morze ze sprzę-
tem windsurfingowym.

Na spocie można rozpocząć również 
przygodę na deskach SUP (Stand up Padd-
le), które są idealną propozycją na bez-
wietrzne dni oraz dla osób preferujących 
bardziej spokojne formy aktywności.

Co więcej, na spocie jest wydzielona 
strefa do piłki plażowej oraz praktyko-
wania jogi.

Strefa dostępna jest również dla 
najmłodszych miłośników sportów wod-
nych.

Dla wszystkich osób chcących rozpo-
cząć przygodę ze sportami wodnymi lub 
tych bardziej zaawansowanych oferuje-
my pomoc i cenne wskazówki członków 
naszego stowarzyszenia!

Oprac. Stowarzyszenie beKite

Janiak zrelacjonuje spotkania z gwiazdami w programie „Co za 
tydzień” na antenie TVN i TVN Style. Nie zbraknie newsów, cie-
kawostek oraz przede wszystkim – letniego klimatu!

Ekipa „Projektu plaża” rozpocznie sezon wakacyjny już 5 lip-
ca w Świnoujściu. Następne przystanki to: Kołobrzeg (12-14.07), 
Dziwnów (19-21.07), Darłówko Zachodnie (26-28.07), Ustka (02-
04.08), Gdańsk Stogi (09-11.08), Łeba (16-08.08) i Władysławo-
wo (23-25.08).

W tym roku dobrą zabawę nad morzem wspierają DAX, Volks-
wagen z programem „Mali ratownicy”, Kikkoman, Wojewódz-
two Dolnośląskie, Tarczyński i e-obuwie.  

HARMONOGRAM IMPREZY - PROJEKT PLAŻA 2019
GODZINY FUNKCJONOWANIA

9:00 - 17:00 KLUB PROJEKTU PLAŻA
(piątek, sobota, niedziela) 

9:00 - 17:00 AKTYWNA PLAŻA - KONKURSY Z NAGRO-
DAMI/ROZGRYWKI SPORTOWE: summer games, ścianka wspi-
naczkowa, animacje, zumba.

9:00 - 17:00 KIDS CLUB – strefa dziecięca, plac zabaw, ani-
macje, konkursy.

12:00 - 15:00 GWIAZDY TVN – rozmowa z gwiazdami, pa-
nel dyskusyjny, autografy

21:00 – 23:30 KINO PLENEROWE
(piątek, sobota)
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Informacje

Dyżury Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Magdalena Wój-
cicka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wnio-
sków w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 
od 14.00 do 16.00 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miejskiej 
(parter).

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy po-
niedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady 
Miejskiej (parter).
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE ŁEBA – SEZON 2019
Jak co roku w naszym mieście 
nad bezpieczeństwem będą 
czuwały odpowiednie służby.

KOMISARIAT POLICJI W ŁEBIE 
znajduje się na ulicy Kościuszki 106. 
W czasie sezonu letniego otrzyma wspar-
cie w ilości 12 dodatkowych funkcjona-
riuszy z Wojewódzkiej Komendy Policji 
w Gdańsku na okres sezonu letniego li-
piec – sierpień.

Dodatkowo na dwa tygodnie w miesią-
cu lipcu w ramach praktyk zostanie skie-
rowanych do pomocy 16 słuchaczy szkoły 
policji w Słupsku.

Policja, ul. Kościuszki 106 tel. 8634-910 
oraz 112.

W związku z otwarciem nowego odcin-
ka drogi 214 skierowane zostaną patrole 
policji na motocyklach jak również po-
jazd rejestrujący pomiar prędkości. 

STRAŻ MIEJSKA W ŁEBIE zostanie 
zasilona dodatkowymi funkcjonariusza-
mi w liczbie 8 w m-cu lipcu, i 3 funkcjona-
riuszy w m-cu sierpniu. W sezonie letnim 
Straż miejska pracuje w godz. Do 8.00 do 
22.00.

Telefon kontaktowy do Straży Miej-
skiej w Łebie: 533 363 707.

Nad bezpieczeństwem na wodzie i pla-
ży będą czuwały jednostki SAR- Łeba oraz 
WOPR- Gniewino w ilości 30 ratowników.

OPIEKA MEDYCZNA
Uprzejmie informujemy, że karetka po-

gotowia ratunkowego stacjonuje w Łebie 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. 10 
Marca – skrzyżowanie ul. Pocztowej i Za-
wiszy Czarnego).

Od 01.06.2019r. do 01.09.2019r, urucho-
miono całodobowy punkt ratownictwa 
medycznego w budynku OSP Łeba z ka-
retką pogotowia

Punkt medyczny od 01.07.2019 roku 
punkt medyczny będzie czynny od godz. 
18.00 do godz. 24.00, w niedziele i święta 
czynny całodobowo

Opieka zdrowotna realizowana jest po-
przez lekarzy rodzinnych po wcześniej-
szym zarejestrowaniu się w godzinach 
od 8:00 do 17:00. Od godziny 18:00 do 
7:00 (rano) opieka medyczna realizowa-
na jest przez punkt medyczny przy ul. 10 

Marca (skrzyżowanie ul. Pocztowej i Za-
wiszy Czarnego – dostęp z trzech stron). 
Pomoc doraźna (karetka pogotowia) funk-
cjonuje przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
(ul. 10 Marca – skrzyżowanie ul. Poczto-
wej i Zawiszy Czarnego). Apteki dyżurują 
od godz. 8:00 do 20:00 (dyżury całodobo-
we – na przemian). Badania laboratoryjne 
wykonują: szpital w Lęborku i przychod-
nia Stary Browar w Lęborku.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI PO-
RZUCONYMI, ZBŁĄKANYMI, CHO-
RYMI

Zgłaszanie tego typu zdarzeń prosimy 
kierować do straży miejskiej. Tel Straż 
Miejska, ul. Kościuszki 90, tel. 866 15 10 
wew. 39 (całodobowy 510 273 783).



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. Łeba Labirynt 
ul.Wspólna 
tel. +48 531 121 697

10. Wypożyczalnia Rowerów 
„Ciułałła” 
ul. Sienkiewicza

11. Łebskie Wycieczki 
ul. Szkolna 9 
tel. 690 137 515 
www.lebskiewycieczki.pl

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

13. Kino 7D 
ul. Morska 2

14. Wesołe miasteczko przy kanale 
portowym 
ul. Wybrzeże

15. Scena Kulturalna 
ul. Tysiąclecia 
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. Góralski Ślizg 
ul. Leśna 3 
fb/goralskislizg

26. Dom do Góry Nogami 
Al. św. Jakuba

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

37. Muzeum Bursztynu/ Kraina Smoków/ 
Wystawa statków 
ul. Nadmorska 3b 
tel. + 48 502 622 877

38. Sea Park 
ul. Foki 1, Sarbsk 
tel. + 48 502 206 270 
www.seapark.pl
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Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”                                                                             www.dorzeczeleby.pl  
Al. Św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba                                                                                             dyrektor@dorzeczeleby.pl 
tel. +48 530 243 120                                                                                                       NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557 

                   

 

Co u nas słychać  

Mija właśnie czwarty rok naszej działalności na terenie powiatu lęborskiego i Gminy Choczewo. 

W tym czasie odbyliśmy kilkanaście spotkań z mieszkańcami miasta na temat pozyskiwania 
środków z naszego Programu „Rybactwo i Morze".  

Wszystkie te spotkania były i są ogłaszane na naszej stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl. 

W roku 2019 przewidujemy na naszym terenie jeszcze 4 takie spotkania na które serdecznie 
zapraszamy, min w Choczewie, Wicku, Nowej Wsi Lęborskiej, Lęborku . 

Na spotkaniach omawiane są przede wszystkim kryteria oceny wniosków, zasady przyznawania 
pomocy z naszego funduszu. 

Za chwilę tj.w I połowie ruszą konkursy, na jesień będziemy zapraszać przedsiębiorców. 

I etapem złożenia wniosku jest dostarczenie go do naszego biura w terminie nie przekraczającym 
w ogłoszeniu (ogłodzenie zawsze znajduje się na naszej stronie). 

Po weryfikacji formalnej przez pracowników wnioski trafiają na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze 
Łeby”, która ocenia je pod względem kryteriów (tj. zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju). 

Jeżeli wniosek się zakwalifikował i zdobył odpowiednią ilość punktów przesyłany jest do 
samorządu województwa pomorskiego, który weryfikuje wniosek, tj. sprawdza dokumenty, 
załączniki często wzywając wnioskodawcę do uzupełnienia. Jest to już ostatni etap! I do dzieła! 

 

Podpisanie umów  

Do dnia 31.12.2018 r. samorząd województwa pomorskiego podpisał łącznie 13 umów z wnioskodawcami, 
którzy ubiegali się o dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Dorzecze Łeby”. 

- samorządy: Gmina Nowa Wieś Lęborska na  kwotę         157 451 ,00 + 102 549,00 

Gmina Wicko                                                            26 .698,69 
Gmina Choczewo                                                     60 614,04 + 239 385 ,00 
Gmina Miasto Lębork                                               37. 853,00  
Gmina Miejska Łeba                                                296 004,00 + 79 422,00 

Przedsiębiorcy z naszego terenu działania podpisali umowy na łączną kwotę : 993.000,00 

Dyrektor Biura Ewa Horanin 
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Z historii miasta

Zanim 
przybyli 
oblaci...

Trudno stwierdzić ponad wszelką wąt-
pliwość, kiedy dokładnie rozpoczął 

działalność kościół w Łebie? Czy istniał 
już w  okresie przedlokacyjnym? Usta-
lenia historyków dotyczące tego okresu 
są opatrzone licznymi znakami zapyta-
nia. Pierwsza pewna wzmianka pochodzi 
z roku 1357 i jest zawarta w akcie loka-
cji miasta. Jest w nim mowa o nadaniu 
proboszczowi jednej włóki gruntów rol-
nych. Zapis ten wskazuje na urzędującego 
proboszcza, a pośrednio też na istnienie, 
bądź organizowanie tu parafii. Niestety 
nie wiemy, czy i gdzie odbywały się nabo-
żeństwa? Budowę kościoła św. Mikołaja 
przy dzisiejszej ul. Turystycznej ukoń-
czono w 1362 r., czyli 5 lat po lokacji mia-
sta. Pierwotnie był to obiekt z kamienia, 
wkrótce zastąpiony masywnym budyn-
kiem z ceglanymi murami, o wymiarach 
30 X 15 m i  wewnętrznej powierzchni 
ok. 380 m2. Według przekazu mogli się 
w nim pomieścić wszyscy łebianie naraz. 
Nie było to trudne. Jeszcze 100 lat po lo-
kacji żyło tu niespełna 50 rodzin, co daje 
ok. 250 mieszkańców. Oczywiście parafia 
sięgała poza granice miasta, obejmując 
wiernych z okolicznych wsi i osad.

 
Wzmianki z II połowy XV w. podają, że 

oprócz plebanii, na osobnej posesji znaj-
dowała się wikarówka. Jest to dowód, że 
posługę w  parafii sprawowało co naj-
mniej dwóch duchownych. Tutejszą lud-
ność charakteryzowała duża aktywność 
religijna, a ich hojność umożliwiała godzi-
we utrzymanie duszpasterzy. Zasobność 
parafialnej szkatuły pozwalała nawet na 
udzielanie pożyczek na procent i prowa-
dzenie działalności dobroczynnej. W tym 
okresie przy parafii działał przytułek św. 
Ducha, w którym starsi i schorowani łe-
bianie mogli liczyć na opiekę. W związku 
z tym wielu z nich przekazywało swoje 
dobra doczesne na pokrycie kosztów. We-
wnątrz świątyni w centralnym miejscu 

znajdował się ołtarz główny św. Mikoła-
ja i dwa boczne. Dzięki ofiarności wier-
nych codziennie przy bocznym ołtarzu 
NMP odprawiano poranną mszę św. Jak 
to było wówczas w zwyczaju do kościo-
ła przylegał cmentarz, na którym grze-
bano zmarłych mieszkańców. Natomiast 
prominentnych parafian chowano we-
wnątrz świątyni. Istnienie pochówków 
podposadzkowych potwierdziły badania 
archeologiczne.

 

Po reformacji

 W  roku 1517 Marcin Luter publicz-
nie zaprotestował przeciwko negatyw-
nym praktykom w działalności kościoła, 
zwłaszcza handlu odpustami. Podniesio-
na przez niego fala, nazwana reformacją, 
wkrótce spowodowała powstanie nowych 
odłamów chrześcijaństwa. Z uwagi na nie-
pewne wzmiankowanie trudno powie-
dzieć z całą pewnością, kiedy reformacja 
zawitała do Łeby? Rok 1522 jest możli-
wy, ale niedostatecznie poświadczony. 
W każdym razie 10 lat później liczącą się 
część mieszkańców stanowili zwolennicy 
nauk Lutra. Pierwszym protestanckim 
duchownym, który wygłaszał kazania 
w Łebie miał być Johannes Starost. Pro-
ces przechodzenia ludności do nowego 
wyznania był rozciągnięty w czasie. Jesz-
cze przez kilka dziesięcioleci katolicy byli 
w Łebie aktywni. Od około 1540 roku, bę-
dący w mniejszości miejscowi ewangelicy 
(luteranie) uczęszczali na nabożeństwa 
do Główczyc, gdyż łebska świątynia była 
dalej we władaniu katolików. Najkrótszą 
drogą przez Izbicę mieli oni do pokonania 

ok. 24 km. Prof. Szultka podaje, że gmina 
luterańska w Łebie mająca stałego dusz-
pasterza, nazwiskiem Zetzke, powstała 
najpóźniej w  1551 r. Nie oznaczało to 
przejęcia kościoła, który przez kolejne 
lata nadal był w ręku wyznawców “reli-
gii papieskiej”.

 
Katastrofalne sztormy z lat 1558 i 1570 r. 

 zmusiły mieszkańców Łeby, noszącej 
wówczas nazwę Lebamunde, do opusz-
czenia swojej miejscowości. Na nową 
lokalizację wybrano południową część 
dzisiejszego miasta. W okresie transloka-
cji wszystkie budynki zostały rozebrane 
i przeniesione na nowe miejsce. W sta-
rym mieście pozostał jedynie kościół, 
który służył wiernym jeszcze przez kil-
kanaście lat. Po wizytacji z 1590 r. został 
on rozebrany, a materiał rozbiórkowy po-
służył do wzniesienia nowej, luterańskiej 
świątyni przy dzisiejszej ul. Powstańców 
Warszawy. Przy budowie zastosowano 
konstrukcję z pruskiego muru. Porównu-
jąc jej wielkość była ona niższa o ok. 2,3 m 
i węższa o ok. 1,8 m od obecnego kościoła. 
Według ryciny Lubinusa z 1618 r.  posia-
dała wysoką, strzelistą wieżę.

 
Łeba wkroczyła w XVII stulecie z moc-

ną  pozycją parafii luterańskiej, do któ-
rej należeli niemal wszyscy mieszkańcy. 
Tutejsi Niemcy i Kaszubi mogli uczest-
niczyć w nabożeństwach odprawianych 
w swoich językach. Potwierdzał to zapis 
w matrykule kościelnej. Pozwalał on też 
kolatorowi (patron, darczyńca) na przed-
stawianie biskupowi kandydata na wa-
kujące beneficjum w kościele. Dotyczyło 
to zarówno pastora, jak i  zakrystiana. 
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Z historii miasta

Kościół pełnił nie tylko rolę lokalnego 
centrum religijnego, ale też społecznego, 
oświatowego i finansowego, wokół które-
go toczyło się życie miejscowej ludności. 
Poprzez edukację w szkole elementarnej 
podległej pastorowi, kształtował on roz-
wój dzieci i młodzieży. W tych czasach 
nauczycielem zazwyczaj był zakrystian, 
a główny nacisk kładziono na naukę ka-
techizmu i pieśni religijnych.  

 
W  1680 r. doniosłym wydarzeniem 

było zamontowanie zegara na wieży koś-
cielnej. Dodatkowo wybijał on godziny 
i kwadranse, słyszane w całym mieście. 
Dwa lata po tym fakcie, 20 lipca 1682 r. 
Łebę ogarnął masowy pożar. Wówczas 
spłonął kościół i połowa miasta. 9 miesię-
cy później przystąpiono do budowy nowe-
go obiektu, który jesienią 1683 r. pokryto 
holenderską dachówką. Prace wykończe-
niowe wnętrza trwały do 16 marca 1684 r. 
 i zakończyły się wstawieniem krzeseł i ła-
wek. Jak zaznaczył kronikarz, osobno dla 
kobiet i mężczyzn. Zegar wrócił na swo-
je miejsce.

 
3 marca 1761 r. z nieznanych przyczyn 

zawaliła się kamienna wieża kościoła. 
Pastor w  księdze przychodów i  wydat-
ków pod tą datą dopisał na marginesie: 

,,Wszechmogąca ręka boska sprawiła, że 
żaden człowiek nie ucierpiał”. Wieżę od-
budowano w 1765 r., stosując zachowa-
ną do dziś konstrukcję z pruskiego muru. 
Dokładnie 30 lat po katastrofie budow-
lanej w św. Mikołaju zagrały pierwsze 
organy, ufundowane przez zamożnego 
kupca Mampe. Prawdopodobnie w tym 
okresie w Łebie nie było katolików. Pierw-
sza wzmianka pochodzi dopiero z 1812 r. 
i dotyczy 4-osobowej rodziny.

 
Każdy kościół wymaga okresowych re-

montów w celu utrzymania właściwego 
stanu technicznego, bądź modernizacji. 
W roku 1860 przeprowadzono gruntowny 
i kosztowny remont. W jego trakcie m.in. 
wybudowano przedsionek przy wejściu 
głównym, naprawiono dach, wieżę, tyn-
ki, elewację zewnętrzną i wymalowano 
ściany. Na zakończenie robót wymienio-
no dzwony, zawieszono 2 duże żyrandole 
na kilkanaście świec każdy i wstawiono 
nowe ławki. Dwa lata wcześniej miejsco-
wy stolarz, Friedrich Lawrenz, wykonał 

stojącą tam do dziś chrzcielnicę. W roku 
1868 pastor Wilhelm Sietz zakupił bu-
dynek przy dzisiejszej ul. Kościuszki 90 
z przeznaczeniem na nową pastorówkę. 
Obecnie mieści się tam urząd miejski. Ko-
lejny duży remont miał miejsce w 1912 r. 
Wówczas m.in. wieżę pokryto blachą fa-
listą i wstawiono nowe, trzecie z kolei or-
gany. Instrument ten do dziś uświetnia 
nabożeństwa i uroczystości.

 

XX wiek

 W I połowie XX w. ponad 96 proc. łe-
bian było wyznania ewangelickiego, 
a  liczba katolików oscylowała poniżej 
1 procenta. Ci ostatni mieli swój koś-
ciół parafialny w Lęborku. W latach 30. 
w łebskiej parafii, do której należał też 
kościół filialny w Sarbsku, rocznie udzie-
lano ok. 25 ślubów, a liczba chrztów była 
ok. 4-krotnie wyższa. W czasie II wojny 
św. w Łebie (Rąbce) przebywały 2 kom-
panie szkolne Kriegsmarine oraz grupa 
żołnierzy obrony przeciwlotniczej, od-
działów wartowniczych i pracowników 
cywilnych Rakietowej Stacji Doświad-
czalnej, którzy częściowo byli wyznania 
katolickiego. Chętni do uczestniczenia 
w  nabożeństwach początkowo musie-
li jeździć do Lęborka, co z uwagi na od-
ległość, czas i ograniczenia związane ze 
służbą, nie zawsze było możliwe. Dlatego 

w miejscowym kościele zorganizowano 
dla nich msze św. Odbywały się one w co 
drugą sobotę. Odprawiali je na zmianę 
proboszcz Kurt Heinrich i wikary Robert 
König ze św. Jakuba w Lęborku.

 
Jeszcze rok po zakończeniu wojny lud-

ność niemiecka mogła uczęszczać do łeb-
skiego kościoła na nabożeństwa w swoim 
języku. Ostatnie odprawiono 14 kwietnia 
1946 r. W tym dniu zakończyła się 4-wie-
kowa historia tutejszej parafii ewangeli-
ckiej. Do miasta ciągle przybywali polscy 
osadnicy, a Niemców stopniowo wysiedla-
no za Odrę. W związku z tym władze prze-
kazały świątynię na potrzeby Kościoła 
katolickiego. Uroczystego poświęcenia 
pod nowym wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny dokonano 
19 maja 1946 roku. Pierwszym polskim 
proboszczem został o. Mieczysław Cie-
ślik ze Zgromadzenia Misjonarzy Ob-
latów (OMI). Duchowny ten przybył do 
Łeby wraz z bratem zakonnym, Alojzym 
Kubiaczykiem OMI, już w sierpniu 1945 r. 
Miesiąc później utworzyli oni w  hali 
sportowej kaplicę katolicką. Obecnie 
w tym budynku mieści się kino.  

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby 

i byłym mieszkańcem)



Latawce, dmuchawce, wiatr…
W czwartek (6 czerwca) w RCKiF Boleniec odbył się koncert 

jubileuszowy zorganizowany w ramach podsumowania 
wieloletniej działalności artystycznej Pani Elżbiety Mart. Tego 
dnia na scenie wystąpiły zespoły przez lata związane z Panią 

Elą. Organizatorem koncertu była Parafia pw. Jakuba Ap. w Łe-
bie, a partnerem Centrum Informacji Turystycznej w Łebie.

Tekst i fot. Michał Sałata
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Piknik Edukacyjno – Żeglarski 
W dniach 07.06 - 8.06 odbył się w Łe-

bie Piknik Edukacyjno – Żeglarski 
w  ramach projektu edukacji morskiej. 
W pierwszym dniu odbyła się konferen-
cja podczas której, wystąpili animatorzy 
edukacji morskiej z  pomorskich szkół 
i przedszkoli, klubu żeglarskiego Lamel-
ka, a także przedstawiciele ODN w Słup-
sku, Muzeum Morskiego w Gdańsku. Po 
konferencji odbył się panel dyskusyjny. 

W sobotę uczniowie naszej szkoły i go-
ście uczestniczyli w I Pikniku Żeglarskim, 
który odbył się w porcie jachtowym. Ucz-
niowie klas IV – VIII zwiedzili Placówkę 
Straży Granicznej, stanowiska: Narodo-
wego Muzeum Morskiego w  Gdańsku, 
Morskiej Służby Poszukiwań i  Ratow-
nictwa SAR, szkoły żeglarsko – moto-
rowodnej „Magola”, Łebskiego Klubu 
Żeglarskiego, stowarzyszenia Kiteboar-
ding „beki te”, międzyszkolnego klubu 
żeglarskiego Marina Łeba, Łeba Poland, 
koła wędkarskiego „Łebski haczyk”, ża-
glowiec „BalticStar”, usłyszeli ciekawe 
informacje, wykonywali zadania prak-
tyczne np. nauka węzłów morskich, ste-
rowanie modelami żaglowca. Brali udział 
w konkurencjach sportowych z akcentem 
morskim. Na zakończenie usłyszeli szan-
ty w wykonaniu naszych uczniów. Klasy 
młodsze bawiły się na sportowo, na pla-
ży A. 

Działania w ramach projektu edukacji 
morskiej rozpoczęły się już od września. 
Nauczyciele realizowali treści progra-
mowe z edukacji morskiej w nauczaniu 
przedmiotowym, konkursach szkolnych 

i  zewnętrznych. Wszyscy chętni ucz-
niowie uczestniczyli w zajęciach nauki 
pływania, w  ramach programu „Potra-
fię Pływać”. Odbyły się warsztaty „In-
terdyscyplinarne zabawy nawigacyjne 
na mapie morskiej”, prelekcje i  spotka-
nia z ciekawymi ludźmi w ramach pro-
gramu „Morskie opowieści”. W szkolnej 
bibliotece klasy IV – VI uczestniczy-
ły w warsztatach „Tratwą przez Bałtyk” 
zorganizowanych wspólnie z Biblioteką 
Miejską. 

1 marcu 2019 roku gościliśmy przedsta-
wicieli OKM, Narodowego Muzeum Mor-
skiego w Gdańsku, którego edukatorzy 
przedstawili prezentację projektu Muze-
um Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Rybackim Centrum Kultury 

i  Formacji Boleniec. Pracownicy Muze-
um zaprezentowali– przed południem 
uczniom, a  po południu dorosłym –  
jak będzie wyglądał budynek i jakie atrak-
cje są planowane w nowym muzeum. 

Klasy piąte 30 maja w ramach projek-
tu Edukacji Morskiej, zwiedziły statek –  
muzeum “Sołdek”, spichlerze oraz oddział 
Muzeum Morskiego. Brały udział w gru-
pach w  grze edukacyjnej „Rejs przez 
wieki”. Jest to dobry początek projektu 
edukacji morskiej, która będzie kontynu-
owana w kolejnym roku szkolnym. 

Ilona Jabłkowska

Flixbusem teraz także do Łeby! 
Szanowni Państwo od 21 czerwca do  

3 września 2019 roku kursować będą 
połączenia autobusowe Flixbus : 

linia N1210 w relacji Warszawa – Łeba
(Łeba-Lębork-Gdynia-Sopot-Gdańsk Hala 
Oliwa-Gdańsk Dworzec Autobusowy-

-Grudziądz-Włocławek-Płock-Modlin-
-Warszawa metro Młociny-Warszawa 
Dworzec Zachodni).

Od 18 czerwca 2019 roku dostępne jest 
także połączenie 1383 Łeba – Legnica 
(poza sezonem Gdynia – Legnica).

Łeba-Lębork-Gdynia-Sopot-Gdańsk 
Hala Oliwa-Gdańsk Dworzec Autobuso-
wy-Bydgoszcz-Żnin-Poznań-Świebodzin-

-Zielona Góra-Lubin-Legnica. 

Natomiast od 1 lipca dostępne jest po-
łączenie 1200 Warszawa – Łeba (linia se-
zonowa – jeździ do 3 września).
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Szynobusem do Łeby 
Rozkład jazdy POLREGIO na odcin-
ku Lębork - Łeba \ Łeba - Lębork ważny  
od 20 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Lębork – Łeba
Godziny odjazdu: 8:52, 10:45, 12:31, 14:20, 
16:13, 17:58

Łeba – Lębork
Godziny odjazdu: 9:46, 11:37, 13:24, 15:20, 
17:05, 18:49

Wypożyczalnia czynna: 
poniedziałek - piątek 8.00-19.00
sobota 10.00-14.00

LIPIEC: 
27 czerwca - 7 lipca - XVII Nadmorskie 
Letnie Kursy Muzyczne - prowadzi Agata 
Sava. Zapraszamy na koncerty w ramach 
kursów muzycznych:
4 lipca - Rybackie Centrum Kultury i For-
macji „Boleniec” (Al. św. Jakuba Apostoła 
25), godz. 18.30
5 lipca - Kościół pw. WNMP (ul. Powstań-
ców Warszawy 28), godz. 18.30
6 lipca - plac sportowy w Łebie (ul. Ty-
siąclecia 11) 

10 lipca - „Zagłada Starej Łeby” - spotka-
nie z cyklu ŁEBSKIE HISTORIE - prowadzi 
historyk dr Kacper Pencarski z Instytu-
tu Historii i Politologii Akademii Pomor-
skiej w Słupsku, biblioteka miejska (ul. 11 
Listopada 5A), godz. 17

10 lipca - 18 lipca - X Festiwal Działań 
Kreatywnych „Podwodne żagle” - prowa-
dzi Michał Malinowski z Muzeum Bajek, 
Baśni i Opowieści.
W ramach Festiwalu odbędą się codzien-
nie:
• Bajkowe Poranki – ogród biblioteki, 

godz. 9.30
• Podwórko Wyobraźni – Klocki Mu-

BaBaO, Bajkostwory – deptak  ul. Koś-
ciuszki, godz. 17-20

• Wieczory Opowieści - ogród biblio-
teki, godz. 20.30

ponadto:
• wystawa zabawek mechanicznych 

związanych z bajkami Ignacego Kra-
sickiego- biblioteka miejska (ul. 11 Li-
stopada 5A)

12 lipca -”Wilhelm Gustloff, Georg Buch-
ner i inne bałtyckie wraki”- opowiada Le-
szek Stromski - Urząd Morski w Gdyni i 
Liga Morska i Rzeczna, biblioteka miejska 
(ul. 11 Listopada 5A), godz.17

19 lipca - „Atrakcje na wakacje: co warto 
zobaczyć w Łebie” - prowadzi Przemysław 
Rychter z Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Łeba – Błękitna Kraina”, biblio-
teka miejska (ul. 11 Listopada 5A), godz.17

24 lipca - „Wypoczynek w dawnej Łebie 
(do 1945 r.)” - spotkanie z cyklu ŁEBSKIE 
HISTORIE - prowadzi dr Kacper Pencar-
ski z Instytutu Historii i Politologii Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku, biblioteka 
miejska (ul. 11 Listopada 5A), godz.17
 
SIERPIEŃ:
2 sierpnia - spotkanie autorskie z podróż-
nikiem i pisarzem Tadeuszem Biedzkim, 
autorem książki  „Wyspy niepoliczone. In-
donezja z bliska”, biblioteka miejska (ul. 11 
Listopada 5A), godz.17

5 sierpnia – 9 sierpnia - X Festiwal 
Działań Kreatywnych „Podwodne żagle” 

- prowadzi Michał Malinowski z Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści.

Wakacje
z biblioteką
miejską

w łebie

Informacje
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W ramach Festiwalu odbędą się codzien-
nie:
• Bajkowe Poranki – ogród biblioteki, 

godz. 9.30
• Podwórko Wyobraźni – Klocki Mu-

BaBaO, Bajkostwory, deptak - ul. Koś-
ciuszki, godz. 17-20

• Wieczory Opowieści - ogród biblio-
teki, godz. 20.30

ponadto:
• wystawa zabawek mechanicznych 

związanych z bajkami Ignacego Kra-
sińskiego w bibliotece miejskiej (ul. 
11 Listopada 5A)

7 sierpnia - „Neptun-historia łebskiego 
zamku” - spotkanie z cyklu ŁEBSKIE HI-
STORIE – prowadzi dr Kacper Pencarski 
z Instytutu Historii i Politologii Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, biblioteka miejska 
(ul. 11 Listopada 5A), godz.17

 8 sierpnia  - „Atrakcje na wakacje: co 
warto zobaczyć w Łebie” - prowadzi Prze-
mysław Rychter z Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Łeba – Błękitna Kraina”, 
biblioteka miejska (ul. 11 Listopada 5A),
godz.17

21 sierpnia - „Łeba w starych dokumen-
tach” - spotkanie z  cyklu ŁEBSKIE HI-
STORIE - prowadzi dr Kacper Pencarski 
z Instytutu Historii i Politologii Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, biblioteka miejska 
(ul. 11 Listopada 5A), godz.17

28 sierpnia - Spotkanie z żeglarzem Mi-
chałem Kochańczykiem biblioteka miej-
ska (ul. 11 Listopada 5A), godz.17

Zapraszamy kolonistów i  grupy zorga-
nizowane na spotkania z  cyklu: „Zasy-
pane miasto Łeba”, prowadzone przez 

pracownika edukacyjnego biblioteki 
w ramach edukacji regionalnej.
 Spotkania odbędą się po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu w bibliotece miej-
skiej (ul. 11 Listopada 5A)

Wystawy:
• „Rybołówstwo i przetwórstwo rybne 

w Łebie” - biblioteka miejska (ul. 11 
Listopada 5A)

• „Kronika ludzi i morza” – sala histo-
rii Łeby, biblioteka miejska (ul. 11 Li-
stopada 5A)

• „Max Pechstein” - wystawa plenerowa 
w porcie rybackim

• „ŁEBA - kronika miasta” - wystawa 
plenerowa, ul. Wojska Polskiego

• „ Świerkowa tratwa NORD” – wysta-
wa plenerowa w Porcie Jachtowym

Poznaj tajemnice Łeby 
Poeta Ernest Bryll, na jednym ze spot-

kań w bibliotece miejskiej powiedział: 
„ - Jest w Łebie  tajemnica, która sprawia, 

że przyjeżdża się tu na coś, co było”.
Mając w pamięci te słowa biblioteka, 

wiele lat temu, włączyła do swojej oferty 
edukację regionalną przeznaczoną  dla 
mieszkańców Łeby, turystów,  „zielonych 
szkół”, kolonistów oraz uczniów ze szkół 
w Powiecie lęborskim. 

W ten sposób pragnie przekazywać cie-
kawą historię naszego miasta i jego miesz-
kańców.

Uczestnicy spotkań mają okazję poznać 
dzieje Starej Łeby, historię zamku na wy-
dmach, kościoła Ojców Oblatów, szkoły 
szybowcowej, tajemnice niemieckiego po-
ligonu doświadczalnego oraz największej 
katastrofy morskiej na Bałtyku.

 Powojenne losy miasta to kolejny blok 
tematyczny edukacji regionalnej. Dowie-
dzieć się można m.in.: w jaki sposób Łeba 
przyczyniła się do odrodzenia szkolni-
ctwa morskiego po wojnie, poznać histo-
rię wypłynięcia z Łeby świerkowej tratwy 

„NORD”, katastrofy samolotu, który roz-
bił się w mieście w 1965 roku oraz Księ-
stwa Łeby.

 Jednak historia miasta to nie tylko wy-
darzenia, ale także ludzie, którzy tu żyli, 
bądź przybyli do Łeby po 1945 roku, aby 
budować swoje życie na nowo po wojen-
nych zawieruchach. 

W swoich opowieściach pamiętamy nie 
tylko o tych, którzy szczycą się wspaniały-
mi osiągnięciami znanymi w świecie, ale 
również o zwykłych mieszkańcach, któ-
rych historie życia są wspaniałymi   przy-
kładami zwłaszcza dla młodego pokolenia. 

Każdy, kto odwiedza Łebę, oprócz atrak-
cji turystycznych, ma szansę poznać także 
jej tajemnice, często ukryte pod górami 
przesypującego się piasku.

Zajęcia dla grup zorganizowanych pro-
wadzone są po wcześniejszym umówie-
niu terminu w bibliotece.

Zapraszamy.

Karolina Chrostowska- pracownik  
edukacyjny  Biblioteki Miejskiej w Łebie

Informacje
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X Festiwal Działań Kreatywnych „Podwodne Żagle” 
„Podwodne Żagle” to festiwal kreatyw-

nych atrakcji dla wszystkich, którzy przy-
jadą do Łeby w dniach 10 - 18 lipca oraz  
5 - 9 sierpnia 2019.

Na głównym deptaku Kościuszki zgro-
madzą się znowu tłumy wokół rozłożone-
go na kolorowych dywanach Podwórka 
Wyobraźni – miejsca, w którym odbywają 
się warsztaty dla dzieci i rodziców.

Jak co roku będziemy budować z klo-
cków MuBaBaO oraz bawić się na mię-
ciutkich poduszkowych Bajkostworach. 
Ponadto w ogrodzie biblioteki miejskiej, 
pod magicznym drzewem, odbywać się 
będą Bajkowe Poranki oraz Wieczory 
Opowieści.

Oprócz tego w bibliotece będzie moż-
na obejrzeć wystawę mechanicznych za-
bawek związanych z bajkami Ignacego 
Krasickiego.

Festiwal odbywa się już po raz dziesiąty. 
Organizowany jest przez Bibliotekę Miej-
ską w Łebie i Muzeum Bajek, Baśni i Opo-
wieści z Konstancina-Jeziorny.

O Festiwalu słów kilka:

Festiwal Działań Kreatywnych „Pod-
wodne Żagle” to doskonała propozycja 
dla tych, którzy w sposób twórczy chcą 
spędzić wakacje. Jego celem jest pobudze-
nie kreatywności uczestników.

Tematem przewodnim tegorocz-
nego Festiwalu jest promocja sztuki 

opowiadania oraz rozbudzanie wyobraź-
ni poprzez aktywowanie zmysłów, dlate-
go w programie znajduje się budowanie 
z klocków MuBaBaO, z których uczestni-
cy festiwalu stworzą magiczne budowle 
(statki, tratwy, stary gród, zamek, pod-
wodny pałac syrenki, słonie, konioryby 
i inne). 

Powstające dzieła mogą być tworzo-
ne indywidualnie lub zbiorowo. Klocki 
MuBaBaO powstały z pasji do twórczego 
życia. Składają się z prostych brył wyko-
nanych z niemalowanego, bezpiecznego 
w użyciu drewna bukowego i dębowego. 
Dzięki specjalnej obróbce, klocki mają 
ciekawą, wyczuwalną w  dotyku faktu-
rę. Zostały zaprojektowane tak, aby wy-
korzystać w niektórych naturalne sęki 
i przebarwienia. Ta różnorodność barw 
drewna czyni je atrakcyjnymi wizualnie. 
Klocki MuBaBaO wzbudzają radość i en-
tuzjazm dzieci, dają fascynujące efekty. 

Rozwijają komunikację, jasność myśle-
nia, koncentrację i poczucie wewnętrz-
nej równowagi wypływającej z procesu 
zabawy.

Bajkowe Poranki i Wieczory Opowie-
ści to przedstawienia składające się z bar-
wnych i ciekawych opowieści z różnych 
części świata. Styl opowiadania jest bar-
dzo żywy. Dzieci aktywnie uczestniczą  
w opowiadaniu bajek. Wydają odgłosy, 
imitują bajkowe postacie, angażują się 
całym ciałem.

Podczas Festiwalu będziemy starali się 
„nieść piękno kultury słowa, dzielić się 

mądrością minionych pokoleń oraz śmiać 
się dużo, bo baśnie to rozrywka, baśnie 
to spotkanie, baśnie to przestrzeń, by po 
prostu być razem”. 

Festiwal poprowadzi przyciągający 
niezwykle uwagę słuchaczy Michał Ma-
linowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opo-
wieści.

Zapraszamy dzieci, młodzież i  doro-
słych.

Michał Malinowski - Muzeum Bajek, 
Baśni i Opowieści,

Beata Czaja - Miejska Biblioteka  
Publiczna w Łebie

Wydarzenia kulturalne w BOLEŃCU 
Lipiec 2019
 
Sobota 29. czerwca godz. 19:00 – 

Spotkanie autorskie z poezją ks. Marka 
Cisowskiego

 
Czwartek 4. lipca godz. 19:00 – Kon-

cert muzyki kameralnej w  wykonaniu 
uczestników warsztatów muzycznych

 

Czwartek 11. lipca godz. 19:00 – Kon-
cert Patrycji Baczyńskiej

 
Czwartek 18. lipca godz. 19:00 – Kon-

cert muzyki fortepianowej – Mateusz 
Perz

 
Sobota 20. lipca godz. 19:00 – Kon-

cert muzyki fortepianowej – Mateusz 
Perz

Łeba, aleja św. Jakuba Ap. 25

Biblioteka
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Koncert dla 
Mamy 
Maj to miesiąc, w którym obchodzone 

jest wyjątkowe święto - Dzień Matki. 
O tym święcie powinno pamiętać każ-

de dziecko. 
W Łebie, od kilku lat, biblioteka miej-

ska wspólnie ze szkołą podstawową or-
ganizuje koncerty dla wszystkich mam. 

„Śpiewające życzenia” składają mamom 
dzieci ze szkolnego chóru „Fa-la-re” pod 
kierownictwem Pani Bożeny Świętek, 
a utwory na pianinie prezentują piani-
ści z Powiatowego Ogniska Artystyczne-
go w Lęborku.  

W tym roku mamy zjawiły się tłumnie.  
Ze wzruszeniem wysłuchały koncertu 
oraz gry pianistów. Nie zabrakło rów-
nież wierszy. Na zakończenie uroczysto-
ści każda mama otrzymała piękną różę.  

Jesienią 2019 roku chór „Fa-la-re” będzie 
obchodził jubileusz 30-lecia działalności 
artystycznej w  środowisku szkolnym 
i  lokalnym. Chór powstał w  1989 roku 

i kontynuuje tradycje szkolnego chóru 
„Muszelki” Pani Teresy Trylewicz.

„Fa-la-re” jest laureatem wielu konkur-
sów. W  kwietniu uczestniczył w  prze-
słuchaniach konkursowych XXIV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Mo-
rzu w  Wejherowie. Był najmłodszym 
w składzie chórem biorącym udział w Fe-
stiwalu. 

Chór „Fa-la-re” tworzy rozśpiewana 
grupa młodych ludzi, którym życzymy 
samych sukcesów muzycznych na kolej-
ne trzydzieści lat.

Karolina Chrostowska – pracownik 
 edukacyjny Biblioteki Miejskiej w Łebie

Święto Łebskich Niezapominajek 
Jak co roku, 15 maja, obchodziliśmy 

Święto Polskiej Niezapominajki. Jest 
to nie tylko święto przyrody, ale również 
piękna i przyjaźni. Jest to dzień, który ma 
na celu zachować od zapomnienia ważne 
chwile w życiu, osoby, miejsca i sytuacje. 

W  Łebie Święto Niezapominajki ob-
chodzą seniorzy zrzeszeni w  Polskim 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów.  Od 2010 roku łebskie koło emerytów 
nosi nazwę „Niezapominajka”. 

Z okazji ich święta uczniowie klasy III 
szkoły podstawowej, na zajęciach litera-
cko – plastycznych w bibliotece miejskiej, 
ułożyli wierszyk i wykonali okolicznoś-
ciowe kartki. 

Następnie, wyposażeni w  życzenia 
i szerokie uśmiechy udali się z wizytą do 
Klubu Seniora, który swoją siedzibę ma 
obecnie w budynku biblioteki. Na miejscu 
przywitała ich Pani Halina Stachewicz – 
przewodnicząca Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 
w Łebie.

 Seniorzy byli zaskoczeni wizytą ucz-
niów.  Była to dla nich miła niespodzianka. 
Dzieci złożyły wszystkim życzenia oraz 
wręczyły przygotowane przez siebie kart-
ki, na których dominującym motywem 
była właśnie niezapominajka.

 Pani Halina, w imieniu wszystkich se-
niorów, podziękowała uczniom za pamięć 
i życzenia. 

My również przyłączyłyśmy się do 
życzeń, życząc „Łebskim Niezapominaj-
kom”: zdrowia, uśmiechu na co dzień oraz 
wszelkiej pomyślności.

Karolina Chrostowska –  
Biblioteka Miejska w Łebie

Łeba, aleja św. Jakuba Ap. 25
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM EMILEM WITTEM 
O dalekich podróżach marzy chyba każ-

dy człowiek. Ale nie wszyscy mają 
możliwości, aby podróżować. Dlatego bi-
blioteka miejska często organizuje spot-
kania z podróżnikami.

W tym roku odwiedził nas Emil Witt - 
młody podróżnik, surwiwalowiec i dzia-
łacz Polskiej Ekspedycji Amazońskiej.

Jego pasją jest podróżowanie, a marze-
niem - poznanie przyrody nietkniętej 
przez cywilizację.

W wieku 17 lat Emil Witt podjął decyzję 
o samotnej wyprawie do Amazonii. Dla-
czego samotnej? Bo nikt ze znajomych, ze 
strachu, nie chciał z nim pojechać.

Przygotowywał się do niej rok. Zara-
biał pieniądze m.in. robiąc rzeźby z drew-
na, szkolił język portugalski (zna jeszcze 
angielski, hiszpański i trochę język chiń-
ski), w polskich lasach i bazie wojskowej 
pod Poznaniem ćwiczył różne techniki 
przetrwania, a potem wsiadł w samolot 
i poleciał do Brazylii. Tam wszedł na sta-
tek, którym popłynął w górę rzeki Rio 
Negro. W puszczy spędził ponad miesiąc, 
żyjąc wśród Brazylijczyków oraz Indian 
Yanomami, poznając ich kulturę i ucząc 
się życia w lasach deszczowych. Był to po-
czątek jego kolejnych wypraw.

Podczas spotkania w bibliotece podróż-
nik przybliżył słuchaczom kulturę i życie 
mieszkańców Amazonii, a także zdradził 
tajemnice radzenia sobie w niebezpiecz-
nych lasach deszczowych. Duże wrażenie 
zrobiły na publiczności zdjęcia z wypra-
wy do dżungli amazońskiej.

 Beata Czaja – dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Łebie

RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYBNE W ŁEBIE 

Biblioteka Miejska w Łebie od wielu lat 
tworzy kronikę fotograficzną Łeby po 

1945 roku. W naszych zbiorach mamy już 
ponad 1000 zdjęć Łeby i jej mieszkańców. 
Są zdjęcia przedstawiające kościół Wnie-
bowzięcia NMP, łebskie ulice, Neptun, 
port rybacki, plażę, szkołę i charaktery-
styczne dla Łeby miejsca. Są również zdję-
cia łebian i ich rodzin wykonane podczas 
uroczystości rodzinnych takich jak: śluby, 
chrzty, I Komunia święta, czy pogrzeby. 

Sporą część naszej kolekcji stanowią 
zdjęcia Łeby przedwojennej przekazane 
bibliotece przez Związek Łebian (Bund 
der Lebaer), z  którym od 2015 roku bi-
blioteka przygotowuje wystawy foto-
graficzne. Pierwsza wspólna wystawa 

poświęcona była ulicy Kościuszki. Kolej-
na, w 2017 roku, nosiła tytuł „Ulice w Łe-
bie na przestrzeni lat”. Zdjęcia ukazywały 
sześć łebskich ulic: Leśną, Nowęcińską, 
Morską, Piwną, Powstańców Warszawy 
i Wojska Polskiego.

W tym roku wystawa nosi tytuł: „Rybo-
łówstwo i przetwórstwo rybne w Łebie”.  
Na zdjęciach zobaczyć można rybaków –  
zarówno morskich, jak i jeziorowych, ku-
try, port, stocznię, wędzarnie i zakłady 
przetwórstwa rybnego, naprawę sieci i oł-
tarze rybackie. 

Rybacy byli w Łebie od zawsze. Rybo-
łówstwo było podstawą ich egzystencji. 
Patronem kościoła Ojców Oblatów jest 
św. Mikołaj – patron rybaków, żeglarzy 

i marynarzy, a każdego roku 6 grudnia 
odbywa się odpust ku czci św. Mikołaja.

W 1999 roku w Pelplinie rybak z Łeby 
wręczył Ojcu świętemu Janowi Pawłowi 
II figurkę srebrnego pomuchla, której ko-
pia znajduje się w kościele. 

 Tradycją w Łebie jest również to, że je-
den z ołtarzy na Boże Ciało przygotowują 
rybacy i ich rodziny.

Dziękujemy łebianom za życzliwość 
i  pomoc w  tworzeniu kroniki fotogra-
ficznej Łeby. Dziękujemy rybakom i ro-
dzinom nieżyjących już rybaków za 
udostępnienie nam zdjęć na tegoroczną 
wystawę. 

Dziękujemy Związkowi Łebian (Bund 
der Lebaer), a w szczególności Pani Clau-
dii Fredrich i Panu Egonowi Ojowskiemu 
za przekazanie nam zdjęć i dokumentów.

Wystawę będzie można oglądać do koń-
ca września. Zapraszamy.

Beata Czaja – dyrektor Biblioteki 
 Miejskiej w Łebie

Biblioteka



W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI
KANADYJSKI PRZYSTANEK

OBÓZ KOŚCIUSZKO
W NIAGARA-ON-THE-LAKE, 1917–1919

WYSTAWA CZASOWA 11 VII - 30 VIII 2019 
   Centrum Informacji Turystycznej, Łeba, ul. Kościuszki 121

STOWARZYSZENIE WETERANÓW 
ARMII POLSKIEJ W AMERYCE

ORGANIZATORZY

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. Kościuszki 121

Łeba

PARAFIA WNMP
Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28

MSZE ŚWIĘTE:

ŁEBA

W TYGODNIU: 08:00 | 18:00 | 20:00 (lipiec, sierpień) 

W NIEDZIELE: 07:00 (lipiec, sierpień) | 08:30 | 10:00 | 
11:30 | 13:00 | 17:00 | 20:00 (lipiec, sierpień)

ŻARNOWSKA

NIEDZIELA: 12:00 (przez cały rok)



Marina

Caravaning Eventy na plaży

Pokoje Restauracja

Nowość!

Do nabycia w oznaczonych punktach na terenia miasta

Książkę – poradnik ,,Minus 27” napisałam dzięki na-
mowie przyjaciółki. Opowiadam w niej, jak  pozbyłam 
się  blisko trzydziestokilogramowej nadwagi. 

Wiedziałam o odchudzaniu bardzo dużo, ale okazuje 
się, że wiedza to za mało. Dopiero kiedy podjęłam de-
cyzję i wymówiłam pracę niszczycielskim, znienawidzo-
nym nawykom, wiele się zmieniło. Wszystko się zmieniło. 
Od tamtego czasu minęło kilka lat a dni, które nastąpiły 
po tamtej decyzji, należą do najlepszych w moim życiu.

W pierwszym rozdziale książki opowiadam o sobie. 
O tym, co mi pomogło, a co przeszkadzało w osiąg-
nięciu celu – schudnięciu. W trzecim rozdziale pokazuję, 
jak prosty, tani i szybki może być jadłospis osoby, która 
postanowiła zeszczupleć. Drugi rozdział to spacer po 
Łebie, po moim ukochanym, pięknym mieście, do któ-
rego warto przyjechać o każdej porze roku. Po piękno, 
wypoczynek i zdrowie.

Dorota Reszke

Polecamy!



Kalendarz 
wydarzeń w Łebie

22.06 - TYMEK 
28.06 - RETO 
04.07 - HAZEL 
05.07 - BLACHA 
06.07 - sWEET LADY 
10.07 - MIŁY PAN 
11.07 - HAZEL 11.07 - HAZEL 
12.07 - TEDE 
17.07 - TOP GIRLS 
18.07 - EXTAZY 
19/20.07 - Wybory Miss 
24.07 - Piękni i młodzi
25.07 - Hazel 
27.07 - Diablo aka Coor27.07 - Diablo aka Coorby 
31.07 - Malik Montana 
01.08 - Hazel 
02.08 - TEDE 
03.08 - Matthew Hill 
07.08 - MIŁY PAN 
08.08 - HAZEL 
14.08 - GUZIOR 14.08 - GUZIOR 
15.08 - HAZEL 
16.08 - INOX 
21.08 - MIŁY PAN 
22.08 - Hazel



Łebski Biuletyn
Informacyjny

Redakcja:
tel. +48 504 247 615

Michał Sałata
tel. +48 519 400 701

Marta Jarosińska
tel. +48 519 400 707

www.leba.eu
www.lotleba.eu
www.bibliotekaleba.pl
www.facebook.leba.pl
www.issuu.com/leba

czynne w okresie wakacji szkolnych (od 1 lipca do 31 sierpnia)

czynne w okresie wakacji szkolnych (od 1 lipca do 31 sierpnia)

* za wszelkie zmiany w kalendarzu imprez redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Poniedziałek – Piątek
7.30 – 17.00

Poniedziałek – Piątek
 9.00–19.00

Sobota
9.00 – 17.00

Sobota
10.00 – 17.00

Niedziela
10.00 – 14.00


