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Łeba pochwalona za realizowane 
inwestycje
Miasto Łeba znalazło się w  pierw-

szej dziesiątce miejscowości w ka-
tegorii Małe Miasta w rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego WSPÓLNO-
TA za realizowanie inwestycji „Wydatki 
Inwestycyjne Samorządów”. Wręczenie 
tego prestiżowego wyróżnienia nastąpi 2 
października 2019 roku w ramach Samo-
rządowego Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach.

Oprac. Michał Sałata (UM Łeba)

Informacja dotycząca inwestycji na 
terenie miasta
Obecnie trwają roboty budowlane 

związane z  przebudową i  rozbudo-
wą fragmentu ulicy Kościuszki, ulicy Wy-
sockiego, ulicy Nowęcińskiej oraz ulicy 
Powstańców Warszawy wraz z budową 
infrastruktury technicznej.

Zakres przebudowy obejmuje całko-
witą rozbiórkę istniejących nawierzchni, 
wycinkę drzew, wykonanie kanalizacji 
deszczowej, wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz 
urządzenie nowej zieleni i  małej archi-
tektury.

Na odcinku od ul. Łąkowej do skrzy-
żowania z  ulicami Powstańców Warsza-
wy i Nowęcińską przebudowa obejmuje 
wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów. 
Zawiera w sobie część przewidzianą dla 
jednokierunkowego ruchu samochodo-
wego oraz drogę rowerową. Nawierzch-
nia ta wykonana zostanie z  płytek 
kamiennych (granitowych) w  kolorze 
czerwonym. Pomiędzy jezdnią a chodni-
kami przewidziano rynsztok gł. 3-5 cm. 
Chodnik zostanie wykonany z dwóch ro-
dzajów materiałów tj. kostki granitowej 

czerwonej oraz płyt granitowych szarych. 
Na odcinku od skrzyżowania z  ulicami 
Powstańców Warszawy i Nowęcińską aż 
do torów kolejowych będzie jezdnia o na-
wierzchni asfaltowej przeznaczona dla 
ruchu pojazdów oraz wydzielone zosta-
ną chodniki i droga rowerowa. 

Wykonana zostanie również zatoka 
autobusowa oraz droga rowerowa sze-
rokości 2 m. 

Koszt wykonania inwestycji to 
6.758.358. Kwota została dofinansowa-
na z  Funduszu Dróg Samorządowych 
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Rewitalizacja ulicy Kościuszki
W  ramach Rządowego Programu 

Wsparcia przebudowy oraz remon-
tów dróg powiatowych i gminnych miasto 
Łeba realizuje inwestycję „Rewitalizacja 
ulicy Kościuszki od Urzędu Miasta do 
przejazdu kolejowego”. Jest to najwięk-
sza inwestycja województwa pomorskie-
go objęta wsparciem tym programem. Na 
jej realizację uzyskaliśmy 4,7 miliona zł 
wsparcia co stanowi 50% wartości całego 
zadania. Dzięki rządowej pomocy powsta-
nie jedna z najpiękniejszych ulic w Łebie. 
Planowane zakończenie realizacji inwe-
stycji to 15 grudnia 2019 roku.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
w stronę Mieszkańców Łeby za wyrozu-
miałość w trakcie realizacji projektu.

Oprac. UM Łeba

w wysokości 50% .
Planowany termin zakończenia inwe-

stycji 15.12.2019.

Od dnia 15.09.2019 rozpoczęły się ro-
boty budowlane związane z przebudową 
ulicy Abrahama oraz modernizacja ulicy 
Obrońców Westerplatte.

Przebudowa ulicy Abrahama zostanie 
wykonana na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Wróblewskiego do skrzyżowania 
z ulicą Derdowskiego i polega na całko-
witej rozbiórce istniejących nawierzchni 
oraz wszystkich elementów ulicznych (tj. 
krawężniki, obrzeża itp.). Ponadto wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, wykonanie 

nowej instalacji elektrycznej w  tym 
oświetlenia ulicznego i kanału technolo-
gicznego, podziemnej sieci monitoringu, 
wykonaniu nowych nawierzchni i urzą-
dzeniu zieleni. 

Koszt wykonania inwestycji wynosi 
1.393.999,58 zł. 

Planowany termin zakończenia robót 
do dnia 20.04.2020.

Modernizacja ulicy Obrońców We-
sterplatte obejmuje przebudowę ulicy 
Obrońców Westerplatte na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego do 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. 
Polega ona na całkowitej rozbiórce ist-
niejących nawierzchni oraz wszystkich 

elementów ulicznych (tj. krawężniki, 
obrzeża itp.). Zostanie wykonana kana-
lizacja deszczowa, wykonanie nowej in-
stalacji elektrycznej w tym oświetlenia 
ulicznego i  kanału technologicznego, 
wykonanie nowych nawierzchni oraz 
remontu sieci wodociągowej wraz z wy-
mianą przyłączy.

Koszt wykonania inwestycji wynosi 
2.681.260,57 zł. 

Planowany termin zakończenia robót 
do dnia 20.04.2020.

oprac. Adam Wojnicz (UM Łeba)
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Plan Miejscowy w Łebie
17 kwietnia 2019 roku został ogłoszo-

ny w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Łeba 

– Północ” uchwalony przez Radę Miejską 
w Łebie w dniu 22.03.2019 roku. Sporzą-
dzony przez Burmistrza Miasta Łeby 
w oparciu o Uchwałę Rady z dnia 6 grud-
nia 2016 roku.

Plan obejmuje obszar północnej części 
Łeby o powierzchni 138,92 ha. W procesie 
planistycznym został zapewniony czyn-
ny udział społeczny w oparciu o ustawę 

„o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym” oraz ustawę „o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie”, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko. Ustalenia planu dotyczą przede 
wszystkim regulacji przestrzennych w za-
kresie przeznaczenia poszczególnych 
terenów, linii zabudowy, wysokości po-
tencjalnej zabudowy uzupełniającej do-
tychczasowe zainwestowanie. Przewiduje 
się, że przyjęte rozwiązania nie wpłyną 
negatywnie na ład przestrzenny w obsza-
rze opracowania. W  Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, obszar miasta podzielo-
no na strefy funkcjonalno-przestrzenne. 
W ustaleniach dotyczących wszystkich 
stref preferuje się stosowanie zabudo-
wy o  wysokości dwóch lub trzech kon-
dygnacji ze stromymi dachami lub innej 
w miejscach uzasadnionych w planach 
miejscowych. 

W projekcie planu we wschodniej części 
terenu sąsiadującej z lasami dopuszczono 
wysokość do czterech i pięciu kondygna-
cji z dachami płaskimi. Maksymalna wy-
sokość 17,0 m w  przypadku zabudowy 
z dachami stromymi nie będzie przekra-
czała wysokości sąsiadujących ścian lasu. 
Z kolei w przypadku dopuszczonych da-
chów płaskich przy czterech lub pięciu 
kondygnacjach, w celu zneutralizowania 
wysokości zabudowy ustalono warunek 
ograniczenia powierzchni najwyższych 
kondygnacji do 60% powierzchni zabu-
dowy. Dla proponowanych w projekcie 
planu ustaleń uzyskano wymagane prze-
pisami prawa opinie oraz uzgodnienia, co 
przesądziło o ostatecznym wyborze roz-
wiązań. Uchwalenie planu miejscowego 
sprzyja aktywności gospodarczej, daje in-
westorom szerokie możliwości i pewność 
działań w przestrzeni, a miastu narzędzie 
kształtowania i egzekwowania ładu prze-
strzennego.

PLANY MIEJSCOWE SPORZĄDZO-
NE NA PODSTAWIE ustawy z  dnia 7 
lipca 1994 roku o  zagospodarowaniu 
przestrzennym.

- Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Łeby 
w obszarze ograniczonym Kanałem Por-
towym i ul. Turystyczną, opublikowana 
w Dz.U. Województwa Słupskiego w dniu 
15.05.1998r..

Przeznaczenie: przeznaczenie podsta-
wowe dla terenu objętego planem – funk-
cja obsługi komunikacji, gospodarki 
i turystyki morskiej z dopuszczeniem lo-
kalizacji dodatkowych funkcji uzupełnia-
jących usługowej i pensjonatowej.

Powierzchnia objęta zmianą: 37,3 ha.
- Zmiana miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w obszarze 
obejmującym działki nr 67/1 i  13/3L 
obr. 2 - O.W. „Górnik” w  Łebie, opubli-
kowana w Dz.U. Woj. Słupskiego w dniu 
31.10.1997r..

Przeznaczenie : przeznaczenie podsta-
wowe dla terenu objętego planem – usank-
cjonowanie istniejącego użytkowania 
terenu przez ośrodek wypoczynkowy, 
dopuszczając jednocześnie rozszerzenie 
świadczonych usług o usługi zdrowia na 
bazie istniejącego, modernizowanego za-
inwestowania.

Powierzchnia objęta zmianą: 3,29 ha.
-Zmiana miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Łeby 
w obszarze nad Kanałem Chełst ogłoszo-
na w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego w  dniu 18 sierpnia 
2003r..

Przeznaczenie: funkcja usług tury-
stycznych i sportowych z zielenią towa-
rzyszącą i  z  dopuszczeniem zabudowy 
mieszkalnej.

Powierzchnia objęta zmianą: 2,2424 ha.
 PLANY MIEJSCOWE SPORZĄDZONE 

NA PODSTAWIE ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

- Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Łeby 

“Łeba – Port Strona Zachodnia II” ogłoszo-
na w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego w dniu 21 października 
2005r. 

Przeznaczenie: teren został przezna-
czony pod funkcję usług turystyczno-ho-
telowych (z wyłączeniem campingów i pól 
biwakowych), usług handlu i gastronomii.

Powierzchnia objęta planem: 1,54 ha.

- Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Łeby na 
obszarze ograniczonym kanałem porto-
wym i ulicą Turystyczną pod nazwą „Łeba 

– Port – Strona Zachodnia III” ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego w dniu 9 czerwca 2010 roku. 
Przedmiotem opracowania było ustale-
nie nowych warunków urbanistycznych, 
sposobu zagospodarowania i zabudowy 
powyższego obszaru. Struktura prze-
strzenna obszaru objętego zmianą planu 
była w dużej mierze ukształtowana. Pro-
jektowane regulacje dotyczyły niewiel-
kich możliwości w zakresie uzupełnień 
zabudowy oraz ewentualnej rozbudowy 
budynków. Plan założył między inny-
mi możliwość zachowania istniejących 
obiektów Ośrodka Wczasowego Domków 
Campingowych „Krzysztof ”. 

Powierzchnia objęta planem: 2,23 ha.
- Zmiana miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Łeby 
w obszarze przylegającym do ul. Sienkie-
wicza i 11-go Listopada pod nazwą „Łeba – 
Sienkiewicza III” ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskie-
go w dniu 22 września 2010 roku. Przed-
miotem planu było ustalenie nowych 
warunków urbanistycznych, sposobu 
zagospodarowania i zabudowy obszaru.

W  strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej plan wprowadził zmiany po-
legające na zagospodarowaniu, w dużej 
mierze nie użytkowanych terenów sąsia-
dujących z ulicą Sienkiewicza oraz z nową 
drogą- Aleją Św. Mikołaja, w zakolu ul. 
Wspólnej - w celu stworzenia układu ur-
banistycznego odpowiadającego randze 
położenia oraz potrzebom właścicieli 
gruntów.

Struktura przestrzenna pozostałego 
obszaru objętego planem była w  zasa-
dzie ukształtowana. Regulacje planu doty-
czyły niewielkich możliwości w zakresie 
uzupełnień zabudowy oraz ewentualnej 
rozbudowy budynków. Najważniejszym 
zamierzeniem inwestycyjnym była budo-
wa nowej trasy drogowej Al. Św. Mikołaja, 
która miała umożliwić ruch budowlany 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Istotnym 
elementem kompozycyjnym był rów-
nież planowany plac w  narożniku ulic 
Wspólnej i Sienkiewicza, wieńczący oś 
widokową ulicy 11 Listopada. Koncepcja 
planu w zakresie układu funkcjonalno 
przestrzennego polegała na harmonij-
nej kontynuacji dotychczasowego i pla-
nowanego rozwoju w  tej części miasta, 
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w nawiązaniu do ustaleń obowiązujące-
go planu.

Powierzchnia objęta planem: 17,12 ha.
- Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łeby dla terenu 
zlokalizowanego na zakończeniu uli-
cy Nadmorskiej ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskie-
go w dniu 22 września 2010 roku. Celem 
opracowania było sformułowanie zasad 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu stanowiącego w przeszłości bazę 
wojskową, pozwalających na jego docelo-
we porządkowanie i zagospodarowanie 
zgodnie z aktualnymi potrzebami i moż-
liwościami miasta. Granicami planu ob-
jęty został fragment miasta położony we 
wschodniej jego części na obszarze Mie-
rzei Sarbskiej. Cały obszar opracowania 
(z wyjątkiem fragmentu położonego mię-
dzy ulicą Nadmorską a brzegiem jeziora 
Sarbsko) stanowił teren dawnej jednost-
ki wojskowej, przedtem teren zamknięty. 
Składały się na niego obiekty koszaro-
we położone w  części zachodniej oraz 
obiekty typu militarnego – bunkry, silo-
sy, magazyny, w większości konstrukcje 
podziemne oraz różnego rodzaju obiekty 
zapewniające techniczną obsługę funk-
cji podstawowej. Z chwilą likwidacji do-
tychczasowej funkcji dawne koszary 
zaadaptowane zostały na funkcje oświaty 

– gimnazjum i liceum, natomiast pozosta-
łe obiekty zaczęły stopniowo ulegać de-
gradacji i dewastacji. Przeważająca część 
terenu pokryta jest zielenią wysoką, na 
którą składają się tereny leśne w większo-
ści iglaste i w różnym wieku zieleń rude-
ralna. Spore fragmenty terenu noszą ślady 
rabunkowej gospodarki – wycięte drze-
wostany, zdeformowana pierwotna konfi-
guracja terenu, zniszczone nawierzchnie. 
Ulica Nadmorska stanowiąca na fragmen-
cie granicę opracowania łączy go z resztą 
miasta, stanowiąc obecnie i w przyszłości 

główną drogę obsługi komunikacyjnej. 
Przyjęta w projekcie planu zasada zakła-
da całkowite zachowanie terenów leśnych, 
zalesionych i wprowadzenie przeznacze-
nia na cele budowlane wyłącznie terenów 
nieleśnych. Odstępstwem od tej zasady 
była lokalizacja (zgodnie z ustaleniami 
studium) na powierzchni ok. 0,5ha (te-
ren lasów komunalnych) przystani że-
glarskiej nad jeziorem Sarbsko. 

Dla przyszłych terenów inwestycyj-
nych plan ustalił strefy funkcjonalne 
usługowe, w których udział swój (zgod-
nie ze „Studium”) mają: zabudowa ho-
telowo wypoczynkowa, uzdrowiskowa 
i rezydencjalna. 

Projekt planu założył zachowanie ist-
niejącej siatki ulic uznając ją w istniejącej 
sytuacji (uwzględniając przede wszyst-
kim przyjętą zasadę ochrony terenów 
leśnych) za optymalną. We wschodnim, 
końcowym odcinku ulicy Nadmorskiej, 
w jej liniach rozgraniczających plan za-
łożył lokalizację (minimum 50 stanowisk) 
ogólnodostępnych miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych dla użyt-
kowników przystani i  odwiedzających 
rezerwat przyrody. Na obszarach lasów 
stanowiących prawie połowę obszaru 
objętego planem projektowano sieć cią-
gów pieszych, wykorzystując w tym celu 
w znacznym stopniu istniejące obecnie 
ciągi, przejścia i przesieki leśne. Miały 
one kanalizować ruch pieszy w terenach 
leśnych (których przewidywano prze-
kształcenie w parki leśne) chroniąc las 
przed jego „zadeptywaniem”. 

Powierzchnia objęta planem: 45,5 ha.
- Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łeby w sąsiedz-
twie kanału Chełst „Łeba – strefa tere-
nów otwartych” ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskie-
go w dniu 02 listopada 2010r.. Plan obej-
muje teren usytuowany w  wschodniej 

części miasta Łeba, na prawym, zachod-
nim brzegu rzeki Łeby, pomiędzy aleją 
Św. Jakuba a wschodnią granicą miasta 
(zachodnia granica gminy Wicko). Od pół-
nocy teren planu ogranicza przebieg ka-
nału Chełst. Południową granicę terenu 
planu stanowi przedłużenie ul. Łąkowej. 
Zasadniczym celem określonej w planie 
struktury funkcjonalnej było wskaza-
nie nowych terenów realizacji funkcji 
mieszkaniowo - wypoczynkowo - usłu-
gowych oraz funkcji sportowo – rekre-
acyjnych z  racji usytuowania obszaru 
planu w strukturze miasta o ambicjach 
uzdrowiskowych. Plan ustalił w szczegól-
ności przeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym również linie zabudowy i gaba-
ryty obiektów, zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej. Elementy, 
które zdeterminowały układ przestrzen-
ny planu to istniejące elementy prze-
strzenne środowiska przyrodniczego 

- przede wszystkim rezerwat krajobrazo-
wy i przyrody „Mierzeja Sarbska” umiej-
scowiony na wschód od obszaru planu, 
w pośrednim jego sąsiedztwie, na pogra-
niczu pobrzeży Słowińskiego i Kaszub-
skiego, stanowiący element ekologiczny 
rangi krajowej (PLH220018 Natura 2000). 
Podstawowym celem planu w zakresie 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
obszaru planu było właściwe jej kształ-
towanie. Ustalenia planu spełniają ten 
cel respektując wartości miejsca wyni-
kające z walorów środowiskowych oraz 
najbliższego, wyjątkowo cennego środo-
wiskowo sąsiedztwa. Na przedmiotowym 
obszarze możliwości swobodnego kształ-
towania struktury były istotnie ograni-
czone ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych, będących cechą środowisko-
wą tego miejsca. Przewidywano prace 
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melioracyjne lub zmianę rzędnych tere-
nu, przez jego podniesienie, umożliwijące 
zgodne z wnioskami inwestorów oraz wy-
mogami ochrony środowiska przekształ-
cenie terenu. 

Powierzchnia objęta planem: 38,0 ha.
Do 2011r. powierzchnia Gminy Miej-

skiej Łeba objęta miejscowymi planami 
wynosiła 143,4524ha co stanowiło 9,686 
% powierzchni Gminy (powierzchnia Gmi-
ny: 1480,96 ha).

PLANY UCHWALONE LATA 2011-2019
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba 
– ul. Kościuszki” ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego 
w dniu 11 czerwca 2012r.. Celem opraco-
wania miejscowego planu była rewita-
lizacja terenów zabytkowych centrum 
miasta, przy równoczesnym spełnieniu 
wymogów zmieniających się przepi-
sów, z uwzględnieniem istniejącego i po-
stulowanego zainwestowania. Obszary 
położone w granicach objętych opracowa-
niem miejscowego planu stanowią trzon 
miasta Łeby, miejsce zamieszkania sta-
łych mieszkańców miasta. Historycznie 
ukształtowana zabudowa tego obszaru 
jest dziedzictwem kultury i nośnikiem 
identyfikacji lokalnej. Stanowi również 
potencjał dla dalszego rozwoju turystycz-
nego Łeby. 

Podstawowe funkcje: tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej 
oraz usług turystycznych. Plan wyzna-
czył na początku Al. Św. Jakuba dział-
kę (ozn. w planie 98 UH) o powierzchni 
0,99ha z  przeznaczeniem na lokaliza-
cję obiektów kubaturowych w tym han-
dlowych o  powierzchni zabudowy do 
1800m2 i  powierzchni sprzedaży do 
1000m2. Na działce został wybudowany 
duży sklep „Biedronka”, którego lokali-
zacja wpłynęła na konieczność zmiany 

profilu prowadzonej działalności gospo-
darczej w  obiektach zlokalizowanych 
w centrum miasta. 

Powierzchnia objęta planem: 49,5 ha.
X. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łeby dla terenu 
położonego w  południowej części mia-
sta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Alei Świę-
tego Mikołaja i  drogi wojewódzkiej nr 
214 „Łeba - Al. św. Mikołaja” ogłoszony 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017r..

 Celem sporządzenia planu było okre-
ślenie przeznaczenia, zasad kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu 
w kontekście wybudowanej drogi Al św 
Mikołaja, wprowadzenia w  jej sąsiedz-
twie funkcji rzemiosła i  usług oraz za-
gospodarowanie terenów dla funkcji 
usługowej obsługi ruchu turystycznego 
w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 214.

Podstawowe funkcje: tereny zabudowy 
przemysłowej oraz rzemieślniczo usłu-
gowej (PU), tereny zabudowy mieszka-
niowej oraz usługowej (MN.U), tereny 
zabudowy usługowej (U), tereny ogród-
ków działkowych  (ZD),  tereny zieleni 
izolacyjnej (ZP), tereny naturalnej sukce-
sji roślinnej (ZN).

Powierzchnia objęta planem: 59 ha.
XI. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łeby dla terenu 
położonego w  północnej części miasta 
Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Mor-
skiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej 
i Leśnej „Łeba- Park Nadmorski”, ogłoszo-
ny w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego w dniu 4 października 
2018r.

 Celem opracowania miejscowego pla-
nu było:

-uporządkowanie terenów leśnego par-
ku miejskiego, urządzenie go dla wypo-
czynku, rekreacji i uprawiania sportu, 

- wydzielenie ciągów spacerowych 

z  elementami małej architektury, par-
kingów, ciągów pieszo-jezdnych na plażę, 

-wyznaczenie terenów pod zabudowę 
usługowo- hotelową, budynek muzeum, 

-uporządkowanie zabudowy sezonowej 
na plaży, wyznaczenie lokalizacji zespo-
łów obsługi plaży składających się: z szat-
ni z  sanitariatami, magazynu sprzętu 
pływającego, usług małej gastronomii, 
handlu.

Powierzchnia objęta planem: 54,0 ha.
XII. Zmiana miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Miasta 
Łeby dla terenu zlokalizowanego na za-
kończeniu ulicy Nadmorskiej ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego w dniu 21 listopada 2018r.

 Powierzchnia objęta zmianą planu: 
22,8 ha. 

XIII. Zmiana części miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

„Łeba - Sienkiewicza III” uchwalona przez 
Radę Miejską w Łebie w dniu 14 listopada 
2018r. uchwałą nr XLIII/505/2018.

 Powierzchnia objęta zmianą planu: 
0,45 ha. 

XIV. Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Łeba – Północ” 
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego w dniu 17 kwiet-
nia 2019r..

 Powierzchnia objęta planem: 139,0 ha.
Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba 

objęta miejscowymi planami wynosi 
obecnie 444,952ha co stanowi 26,86 % po-
wierzchni Gminy (powierzchnia Gminy: 
1656,33 ha).

W końcowym etapie sporządzenia jest 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego „Łeba - ul. Turystyczna”, rea-
lizacja uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 
grudnia 2016r. Powierzchnia objęta spo-
rządzeniem planu: 75,95 ha. 

Oprac. Jacek Retman (UM Łeba)

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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Łeba jedną z najbardziej 
samodzielnych gmin w Polsce
Jak wynika z danych ze sprawozdania 

z wykonania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w 2018 r. bu-
dżety samorządów mniej więcej w poło-
wie opierały się na dotacjach i subwencji 
ogólnej przekazywanych z budżetu pań-
stwa. Pozostałą część dochodów całko-
witych samorządów stanowiły dochody 
własne. Według Krajowej Rady RIO, są to 
szczególne rodzaje dochodów, ponieważ 
świadczą o poziomie samodzielności fi-
nansowej samorządu.

W dochodach własnych samorządów 
największe znaczenie miały dochody 
z tytułu udziału we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych (41,1 
proc.). Istotnym źródłem dochodów włas-
nych były także dochody z podatku od 
nieruchomości (18,2 proc.), stanowiące-
go najbardziej efektywny i najważniej-
szy podatek lokalny. Natomiast niewielkie 
znaczenie miały dochody ze sprzedaży 
majątku (3 proc.).

Opierając się na tych danych, przygo-
towano ranking najbardziej samodziel-
nych gmin w Polsce. I tak Łeba stanęła na 
wysokiej, bo na 13 pozycji z 2478 miejsc. 
Samodzielność finansowa gminy została 
oszacowana na 75 procent. Tym samym 
Łeba stała się najbardziej samodzielną 
gminą w powiecie lęborskim.

Oprac. UM Łeba
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Święto Łeby w zdrowym duchu
6 lipca br. już po raz 662 Łebianie ob-

chodzili rocznicę nadania praw miej-
skich. Z  tej okazji na przebywających 
w mieście turystów przygotowano wiele 
atrakcji. W tym roku postanowiono nie-
co zmienić formułę samego wydarzenia. 
Większość elementów była skierowana 
w stronę zdrowego trybu życia, aktyw-
ności na świeżym powietrzu, bez nałogów 
i  używek. Tradycyjnie uroczystości za-
częły się od przemarszu Księstwa Łeby 

z księciem Zbyszkiem I i księżną, władza-
mi miasta, radnymi, kolonistami, miesz-
kańcami oraz Orkiestrą Dętą „Ziemia 
Lęborska”. Na scenie wszystkich przy-
byłych gości powitał Burmistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiński. Następnie 
rozpoczęły się występy artystyczne po-
łączone z działaniami prozdrowotnymi. 
Mogliśmy uczestniczyć w Zumbie, nauce 
tańca Bachaty czy Salsy. Przedstawicie-
le marki Kinnie zorganizowali prelekcję 

B-Fit omawiając przy tym wszystkie nie-
zbędne zagadnienia związane z prowa-
dzeniem zdrowego trybu życia. 

Gwiazdą tego popołudnia był z  pew-
nością kubański zespół Impacto, który 
to przeniósł nas rytmem do „rozpalonej 
Hawany”oraz występ uczestników Let-
nich Kursów Muzycznych. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Informacja Turystyczna  
na plaży w Łebie
Podczas minionego sezonu letniego 

pracownicy Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie oraz pracownicy LOT 
Łeba – Błękitna Kraina na głównym ką-
pielisku A  w  Łebie (przy zejściu obok 
Neptuna) udzielali rzetelnej i pomocnej 
informacji turystycznej o zbliżających się 
imprezach i koncertach oraz rozdawali 
opaski wodoodporne dla dzieci w przy-
padku zagubienia się na plaży. 

Nie zamykamy się w czterech ścianach, 
wręcz przeciwnie wychodzimy do turysty 
aby nieść rzetelną i pełną informację. Za-
leży nam na bezpośrednim kontakcie z tu-
rystą – mówi Michał Sałata, podinspektor 
ds. kultury i sportu. 

Jak można było zauważyć pomysł „pla-
żowej” informacji cieszył się dużym za-
interesowaniem ze strony plażowiczów. 

Oprac. Michał Sałata (UM Łeba)
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Statystyki CIT
turyści zagraniczni turyści krajowi meżczyźni kobiety

czerwiec 314 251 331 234

lipiec 582 639 634 587

sierpień 389 636 676 649
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Onkorejs ponownie odwiedził Łebę

26 czerwca br. nasze centrum odwie-
dziły uczestniczki projektu „Onko-

Rejs - Wybieram życie”. 
Jest to akcja, której celem jest ak-

tywizacja osób dotkniętych chorobą 

nowotworową, a  także ich bliskich, do 
aktywności fizycznej. 

Inicjatorzy akcji chcą także pokazać, że 
rak może dotknąć każdego, ale można go 
wyleczyć i pomimo choroby realizować 

swoje pasje i cieszyć się życiem. 
W przyszłym roku planowana jest ko-

lejna edycja tego pieszego rajdu.

To niesamowite, ile w tych kobietach 
jest pozytywnej energii i  ducha walki 
w walce z nowotworami. Dziękujemy, że 
po raz kolejny na drodze projektu poja-
wiła się Łeba i nasze Centrum Informacji 
Turystycznej. Podczas spotkania Panie 
poprowadziły także prelekcję profilak-
tyczną. Była także możliwość zbadania 
piersi urządzeniem Brazzer. 

Tekst i fot. Michał Sałata (UM Łeba)

Podziękowania dla przewodników 
PTTK z Lęborka

W sezonie wakacyjnym 2019, już po 
raz trzeci z rzędu odbywały się bez-

płatne spacery z przewodnikiem po Łe-
bie. Zbiórka uczestników wakacyjnych 
spacerów dziennych miała miejsce przed 
Urzędem Miasta w Łebie w każdy czwar-
tek w  miesiącu lipcu i  sierpniu. Prze-
wodnikiem czwartkowych spacerów był 
przeważnie Jan Kiśluk, który przybliżył 

naszym turystom region Kaszub, Słowiń-
skiego Parku Narodowego jak również 
historię Łeby.

Dziękujemy naszym przewodnikom 
za osobiste zaangażowanie oraz włożo-
ne serce w  realizowaniu tych działań. 
Osobiście podziękowaliśmy przewod-
nikom PTTK koło Lębork wręczając na 
ręce Pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT 

Ziemia Lęborska-Łeba pamiątkowego gra-
wertonu. 

Liczymy na współpracę także w przy-
szłym roku. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Max Pechstein - artysta Łebą natchniony

Max Pechstein był wybitnym przed-
stawicielem świata artystycznego, 

który w I połowie XX w. zapisał się w hi-
storii naszego miasteczka. Ten urodzony 
31 grudnia 1881 roku w Zwickau malarz 
i grafik, o imionach Hermann Max, zwią-
zał się na 24 lata z Łebą i ziemią Słowiń-
ców. Tu przeżywał radość z narodzin syna 
i gorycz poniżenia. Był wielkim artystą 
i rzemieślnikiem odbijającym szablony 
na skrzynkach do ryb. Tu namalował je-
dyny w swojej karierze obraz o charakte-
rze sakralnym.

 
Po zakończeniu nauki, jako malarz de-

koracyjny, w 1900 r. zapisał się do Szkoły 
Sztuki Przemysłowej. Następnie w latach 
1903-1906 studiował w Akademii Sztuki 
u profesora Otto Gussmanna w Dreźnie. 
Tam pod koniec studiów zapoznał się 
z Erichem Hecklem, który wprowadził 
go do prominentnej grupy malarzy eks-
presjonistów, zwanej ,,Brücke” (most). Po 
studiach Pechstein wiele podróżował, był 
m.in. we Włoszech i 9 miesięcy spędził 
w  Paryżu. Po powrocie przeprowadził 
się do Berlina. W  1909 r. dokonał arty-
stycznego odkrycia niewielkiej wsi Nid-
den (Nida) w Prusach Wschodnich. Tam 
dopadła go fascynacja nieskażonego cy-
wilizacją życia, którą poświęcił na stu-
diowanie i szkicowanie pięknej natury. 
Łącznie, w różnych latach, odwiedził to 
miejsce sześciokrotnie.

 
W 1911 roku poślubia Charlottę (Lot-

ta) Kaprolat i  znowu wiele podróżu-
je, kilkukrotnie odwiedzając Włochy. 
W międzyczasie grupa ekspresjonistów 
się rozpadła, więc wszystkie wystawy 
mógł firmować już tylko swoim nazwi-
skiem. Dwa lata po ślubie na świat przy-
chodzi jego syn, Paul Frank. W 1914 roku 
udaje się na morza południowe i zatrzy-
muje na wyspach Palau. Tam dopada go 
wiadomość o wybuchu I wojny światowej. 
W związku z tym decyduje się na powrót 
do kraju i w 1915 r. zostaje powołany do 
wojska. Wojnę spędza na froncie i w 1918 r. 

szczęśliwie wraca do domu. Krótko potem 
jest jednym z inicjatorów Grupy Listopa-
dowej, zrzeszającej ponad 120 artystów 
plastyków, muzyków, ludzi teatru i archi-
tektów. Jego stosunki z żoną powoli zaczy-
nają się psuć.

 Odkrycie Łeby to nie przypadek

Wiosną 1921 r. Pechstein samotnie ob-
jeżdża Pomorze w  poszukiwaniu miej-
sca podobnego do Nidden. Ta wieś na 
skutek regulacji granicznych po I  woj-
nie św. przypadła Litwie, dlatego malarz 
znalazł się w Łebie. Podobne położenie 
i przede wszystkim niepowtarzalna mie-
rzeja z  wydmami ruchomymi, przypo-
minająca krajobrazy z jego ulubionego 
letniska. Przemierzył wiele kilometrów 

po plażach, wydmach i brzegach jezior, 
i w Łebie postanowił założyć swoją bazę. 
Lato tego roku 40-letni artysta spędza 
w miasteczku w towarzystwie żony i syna. 
Zatrzymali się w hotelu Möllera przy dzi-
siejszej ulicy Kościuszki 19. Już w trakcie 
tego pobytu stworzył dużą liczbę obra-
zów i grafik przedstawiających port, je-
zioro, rzekę, wydmy, molo, plażę i morze, 
domy i ogrody, portretował ludzi, nie gar-
dził mostami i zagrodami chłopskimi. Tu 
był jego żywioł, tu znalazł natchnienie. 
Czy już wtedy nawiązał romans z 16-let-
nią córką właściciela hotelu, Martą? Kry-
zys w małżeństwie Pechsteina pogłębiał 
się, nieuchronnie zmierzając do jego roz-
padu.

 
Praca, osiągnięcia i wykształcenie za-

owocowały przyznaniem mu w  1922 r. 
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profesury w Akademii Sztuki w Berlinie. 
Piękna nobilitacja dla artysty, który od te-
raz musiał pogodzić katedrę z irracjonal-
nym natchnieniem twórcy, bruki Berlina 
z tęsknotą za dziewiczą naturą i szumem 
morskich fal. Latem tego roku wraca do 
Łeby i spędza tu całe wakacje. W czasie 
kolejnej kanikuły, latem 1923 r. prosi 
Konrada Möllera, o rękę jego córki Mar-
ty. Para ta, nie patrząc na 24-letnią róż-
nicę wieku, postanowiła sformalizować 
swój związek. Dodam, jako ciekawostkę, 
że starszy brat Marty związał się z pierw-
szą żoną Pechsteina i oboje w tajemnicy 
wyjechali do Ameryki Południowej. 

 
Od tego czasu malarz dość często kur-

suje pomiędzy Berlinem i Łebą. Poza tym 
odbywa kilka podróży do Francji, Włoch 
i na wyspę Bornholm. Latem 1926 r. w Łe-
bie przychodzi na świat jego drugi syn, 
Max Konrad. W następnych latach arty-
sta odbywa liczne podróże, a wypracowa-
na pozycja przynosi szereg zaszczytów 
i wyróżnień. Wakacje spędza tradycyjnie 
z rodziną u teściów w Łebie, skąd odkry-
wa okiem artysty uroki Rowów i okolic je-
ziora Gardno. Czasami zaszywał się tam 
na długie dni i wpadał tylko na krótko 
do domu w stęsknione objęcia urodziwej 
małżonki.

 

Okres narodowego socjalizmu

Nadszedł okres dyktatury narodowe-
go socjalizmu, traktującego ekspresjo-
nizm jako sztukę nieprawomyślną. Już 
w pierwszym roku władzy Hitlera (1933) 
próbowano wywierać naciski na artystę. 
W lipcu 1937 roku, w całych Niemczech 
przystąpiono do oczyszczania krajobra-
zu kulturalnego z elementów tzw. sztuki 
zwyrodniałej (Entartete Kunst), za jaką 
uchodziły wszystkie nowoczesne prądy 
artystyczne. Pechstein po kolei traci wpły-
wy w kręgach naukowych i artystycznych, 
z wykluczeniem z członkostwa Akademii 
Sztuki włącznie. Ponadto 326 dzieł jego 
pędzla zostaje wycofanych z  niemie-
ckich muzeów i zarekwirowanych przez 
władze. Wygnany na artystyczną bani-
cję we własnym kraju, zgłasza swoje pra-
ce na wielką wystawę sztuki w Nowym 
Jorku i kilka innych zagranicznych wy-
staw. W środowisku międzynarodowym 
był postacią znaną. W okresie II wojny 
św. malarz przebywa głównie w  Łebie. 
Stąd w dalszym ciągu wędruje po okoli-
cy w poszukiwaniu natchnienia i bliższe-
go poznania mentalności mieszkańców 

,,Błękitnej Krainy”. W marcu 1945 r., tuż 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej do 

Łeby, Pechstein ucieka wraz z żoną Mar-
tą w kierunku Helu. W drodze natknęli 
się na jednostki radzieckie i zostali ogra-
bieni z dobytku. Na krótki czas artysta 
trafił do niewoli, po czym udało mu się 
wrócić do Łeby. 

 W powojennej rzeczywistości
 
Wiosną 1945 r., zapewne za zgodą ra-

dzieckiego komendanta miasta, małżon-
kowie udali się do wsi Kozy w powiecie 
bytowskim. W tych ciężkich czasach li-
czyli na gościnę i możliwość czasowego 
pobytu u  zaprzyjaźnionego właścicie-
la majątku. Nie wiedzieli, że został on 
wywieziony przez NKWD, a w majątku 
utworzono magazyn wojskowy. Oboje 
podjęli w nim pracę, dzięki której nie gło-
dowali, a nawet mogli wspomagać innych. 
Do obowiązków artysty należał m.in. po-
łów ryb w tamtejszym jeziorze. Pod ko-
niec sierpnia, po likwidacji magazynu, 
Pechsteinowie opuścili Kozy i powróci-
li do Łeby. W miasteczku zajętym przez 
Armię Czerwoną z działającą już admini-
stracją polską, malarz podejmuje pracę 
przy znakowaniu beczek i skrzynek na 
ryby. W ten niezupełnie dobrowolny spo-
sób wraca do wyuczonego zawodu ma-
larza dekoracyjnego. Wraz z napływem 
polskich osadników dorabia sobie malo-
waniem szyldów, napisów i odnawianiem 
mieszkań. Pod naciskiem władz nama-
lował polskie godło państwowe, które 
umieszczono na budynku poczty. 

 

Od polskiego duchownego, ojca Cieśli-
ka (OMI), Pechstein otrzymuje zlecenie 
namalowania obrazu Matki Boskiej, któ-
ry został później zawieszony w doraźnie 
utworzonej kaplicy katolickiej (wrzesień 
1945). Po jej likwidacji w maju 1946 roku 
i przeniesieniu kultu religijnego do koś-
cioła, obraz wisiał przez kilka dziesięcio-
leci w różnych pomieszczeniach plebanii, 
gdzie niszczał m.in. z rąk uczęszczających 
na katechezę dzieci. Do dziś pamiętam 
liczne nakłucia płótna po cyrklu. Dzieło 
to uległo na długie lata zapomnieniu. Na 
przełomie lat 80. i 90. obraz został ziden-
tyfikowany na podstawie sygnatury. Ów-
czesny proboszcz, o. Czarnecki w 1994 r. 
przekazał go do konserwacji, a po jej za-
kończeniu polecił zawiesić w kościele.

 

Rozstanie z Łebą na zawsze

W nocy z 25 na 26 września 1945 r. arty-
sta z rodziną opuszczają Łebę i docierają 
do Berlina. Nie czekając na mające nieba-
wem nastąpić przymusowe wysiedlenia, 
skorzystali z możliwości wyjazdu na włas-
ną rękę. W drodze byli ponad 4 doby. Ich 
mieszkanie i pracownia zostały zbombar-
dowane jeszcze w 1944 roku, więc przy-
chodzi im zaczynać od zera. Od nowa, po 
ciemnym okresie narodowego socjalizmu, 
Pechstein odbudowuje swoją pozycję spo-
łeczną. Przyjmuje propozycję objęcia 
stanowiska nauczyciela akademickiego, 
a w listopadzie 1945 r. przywrócono mu 
członkostwo berlińskiej Akademii Sztuki. 
Rok później miasto Zwickau, w którym 
przyszedł na świat, przyznało mu hono-
rowe obywatelstwo. Tam też ufundował 
on nagrodę swojego imienia dla młodych 
adeptów sztuki. W 1951 roku, dokładnie 
w dniu 70. urodzin otrzymuje tytuł hono-
rowego senatora swojej uczelni, a rok póź-
niej zostaje udekorowany najwyższym 
odznaczeniem państwowym - Wielkim 
Krzyżem Zasługi. Rok przed śmiercią 
senat berliński przyznał mu doroczną 
nagrodę kulturalną, będącą dużym wy-
różnieniem w  świecie artystycznym. 
Umiera 29 czerwca 1955 roku w Berlinie, 
w wieku 74 lat. Spoczywa na tamtejszym 
cmentarzu Schmargendorf we wspólnej 
mogile z żoną Martą (zm. 1976).

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby  

i byłym mieszkańcem)
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Archeolodzy w starej Łebie
Już po raz trzeci, na początku września, 

do Łeby przyjechali archeolodzy, aby 
kontynuować badania przy ruinach koś-
cioła św. Mikołaja w Starej Łebie.

Prace archeologiczne wykonywali stu-
denci z  Uniwersytetu Gdańskiego pod 
kierunkiem dr Joanny Dąbal z Instytutu 
Archeologii i Etnologii UG.

Mieszkańcy Łeby i turyści mogli obej-
rzeć z bliska nie tylko pracę archeologów 
w wykopie, ale również wydobyte spod 
wydm kolejne fragmenty murów i  po-
sadzki kościoła oraz artefakty: mone-
ty, szkło witrażowe, haczyki, metalowe 
kłódki, szpilkę do upinania włosów lub 
odzieży, fragment glinianego naczynia, 
bursztynowy paciorek, który najprawdo-
podobniej pochodzi z różańca oraz meta-
lowy przedmiot, którego przeznaczenia 
nie udało się ustalić. 

Być może jest to mechanizm od zegara. 
Nowością w tym roku były widoczne 

wśród wydmowego piasku zarysy trzech 
beczek, w których przechowywano ka-
mienne kule do hakownic.

Tym razem studenci nie wykopywali 
ludzkich szkieletów, ale dowiedzieliśmy 
się, że zostaną przeprowadzone częścio-
we badania genetyczne ludzkich szcząt-
ków, które wcześniej zostały znalezione 
w obrębie kościoła. Wszystkie artefakty 
zostaną zabezpieczone i opisane.

Prace archeologiczne zakończono 15 
września.

Beata Czaja - 
 dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie
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Lato w Bibliotece Miejskiej
Każdego roku Biblioteka Miejska w Łe-

bie przygotowuje bogatą i  ciekawą 
ofertę dla mieszkańców i  gości spędza-
jących wakacje w naszym mieście. Już na 
początku lipca do Łeby przyjechali miłoś-
nicy muzyki z całej Polski. Byli to uczest-
nicy XVII Nadmorskich Letnich Kursów 
Muzycznych, którzy pod okiem Agaty 
Savy - dyrektora kursów, chcieli doskona-
lić swój warsztat muzyczny. Wśród nich 
nie zabrakło łebian. Uczestnicy warszta-
tów muzycznych zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne oraz gry na instru-
mentach podczas trzech finałowych kon-
certów, które odbyły się na zakończenie 
kursów. W ramach warsztatów organi-
zowane były również zajęcia głębokiego 
oddechu.

Dużym zainteresowaniem, tak jak 
w poprzednich latach, cieszyły się spot-
kania historyczne z  cyklu „Łebskie hi-
storie”, które mają na celu przybliżenie 
mieszkańcom i turystom historię Łeby. 
Wykłady prowadził dr Kacper Pencarski 
z Instytutu Historii i Politologii Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. W tym roku moż-
na było posłuchać o zagładzie Starej Łeby, 
o tym, jak wypoczywali jej przedwojen-
ni mieszkańcy oraz poznać historię roz-
poznawalnego łebskiego zamku - Hotelu 

„Neptun”. Dzięki temu, że dr Pencarski jest 
również pracownikiem Archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie, uczestnicy spot-
kania mogli poznać dokumenty dotyczące 
dziejów Łeby, które przechowywane są 
w archiwach polskich i niemieckich.

Dla miłośników morskich opowieści 
biblioteka przygotowała spotkanie po-
święcone wrakom spoczywającym na 

dnie Morza Bałtyckiego, które poprowa-
dził Leszek Stromski z Urzędu Morskiego 
w Gdyni i Ligi Morskiej i Rzecznej. Nie za-
brakło opowieści o zatopionych statkach, 
takich jak: „Wilhelm Gustloff ”, „Goya”, 

„Steuben”, czy „Georg Buchner” oraz ba-
daniach prowadzonych na bałtyckich 
wrakach.

Hitem lata, jak co roku, okazał się Fe-
stiwal Działań Kreatywnych „Podwod-
ne Żagle”. Jest to wydarzenie cykliczne, 
mające na celu rozwój kreatywności 
oraz ożywienie i  promowanie tradycji 
opowiadania bajek i  opowieści. Orga-
nizowany jest przez Bibliotekę Miejską 
w Łebie z udziałem Muzeum Bajek, Baśni 
i Opowieści. Festiwal odbywa się w Łebie 

od 2010 roku i ma prorodzinny charak-
ter. Jego celem jest zachęcenie rodzin 
do wspólnego, kreatywnego spędzania 
czasu i  czerpania inspiracji z  opowie-
ści, które są doskonałym nośnikiem ta-
kich wartości, jak np.: miłość, przyjaźń 
i sprawiedliwość oraz pomagają w roz-
wijaniu zdolności komunikacyjnych 
i  wzmacnianiu więzi międzyludzkich. 
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści każde-
go dnia rozkładało na deptaku Kościusz-
ki „Podwórko Wyobraźni”, czyli bajkowy 
plac edukacyjnych zabaw kreatywnych. 
Na bajkowym podwórku prowadzone 
były zabawy ruchowe z Bajkostworami 

- wielkimi poduszkami o  różnych kolo-
rach i kształtach. Dzieci mogły się nimi 
bawić, skakać po nich, robić fikołki lub 
się w nich chować. Kolejną atrakcją tego 
miejsca było budowanie z klocków Mu-
BaBaO. Klocki te rozwijają komunikację, 
jasność myślenia, koncentrację i poczucie 
wewnętrznej równowagi wypływającej 
z procesu zabawy, który pobudza szcze-
gólnie wyobraźnię dzieci. Bardzo ważną 
częścią Festiwalu „Podwodne Żagle” były 
Bajkowe Poranki i Wieczory Opowieści 
pod drzewem w ogrodzie biblioteki miej-
skiej. Opowieściami czarował Michał Ma-
linowski - dyrektor Muzeum Bajek, Baśni 
i Opowieści. Styl opowiadania był bardzo 
żywy, pełen interakcji z publicznością. 
Artysta starał się przekazać w opowieś-
ciach prastare wartości. Opowiadał bajki 
o przyjaźni, prawdziwej miłości, umiejęt-
ności dzielenia się z innymi czy warto-
ści płynącej z bycia po prostu uczciwym 
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i sprawiedliwym człowiekiem. Opowie-
ści gromadziły licznie młodą publiczność, 
która po wysłuchaniu bajek zamieniała 
się w poszukiwaczy skarbów. Dodatkowo 
w bibliotece można było obejrzeć wysta-
wę zabawek mechanicznych.

 Festiwal ma już swoich sympatyków. 
Niektórzy jego dorośli uczestnicy spe-
cjalnie planują wypoczynek w  Łebie 
w terminie, w którym ma się on odbyć. 
Niektóre rodziny są z nami od początku. 
Dla wszystkich jest to wspaniała zabawa 
i mile spędzony czas. 

Podczas wakacji nie mogło zabrak-
nąć spotkania z książką, z którego naj-
bardziej cieszyły się dzieci z Oddziałów 
Przedszkolnych przy Szkole Podstawo-
wej w Łebie.

Nie zabrakło również zajęć z  eduka-
cji regionalnej prowadzonej przez pra-
cownika edukacyjnego biblioteki. W tym 
roku odwiedzili nas koloniści z Katowic, 
Kielc, TPD Końskie, Ząbek, a nawet mło-
dzież z  Niemiec i  Ukrainy, która brała 
udział w warsztatach filmowych, odby-
wających się w Łebie. 

We współpracy z Fundacją „Filmowiec” 
biblioteka przygotowała pokaz miniatur 
filmowych zrealizowanych w  jednym 
ujęciu przez uczestników warsztatów. 
Młodzi filmowcy skorzystali z  okazji 
i w ramach projektu „Pytanie do Seniora” 
przeprowadzili w bibliotece wywiad z Pa-
nią Haliną Stachewicz – przewodniczącą 
PZERiI Koło Nr 1 w Łebie. Najbardziej za-
ciekawiły ich opowieści o pracy łebskich 
rybaków na morzu. Zapytali Panią Hali-
nę o to, czy rybacy jedzą rybę, którą zło-
wią i poprosili o przepis na kotlety rybne.

Dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży przebywającej na obozach 
i  koloniach w  Łebie cieszyły się orga-
nizowane przez bibliotekę spotkania, 
podczas których młodzież uzyskała in-
formacje o atrakcjach w naszym mieście 
i ciekawych miejscach, które warto zo-
baczyć. Spotkania od kilku lat prowadzi 
Przemysław Rychter z Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej „Łeba - Błękitna Krai-
na”, któremu serdecznie dziękujemy za 
współpracę.

 Nowością w tym roku były spotkania 

z podróżnikami. Na początku sierpnia bi-
blioteka gościła Tadeusza Biedzkiego - po-
dróżnika, pisarza i przedsiębiorcę, który 
od ponad dwudziestu lat podróżuje z żoną 
po świecie. Autor odwiedził kilkadzie-
siąt krajów, przewędrował Afrykę, Azję, 
Amerykę Południową, zwiedził Europę. 
Dotarł do miejsc, do których nie dociera-
ją zwykli ludzie. Swoje wyprawy opisał 
w  kilku książkach, takich jak:. „W  pie-
kle eboli”, „Sen pod baobabem”, „Dziesięć 
bram świata”, „Wyspy niepoliczone. Indo-
nezja z bliska”. Wszystkie książki Tadeu-
sza Biedzkiego uzyskały Trójkowy Znak 
Jakości.

Na spotkaniu w bibliotece podróżnik 
opowiedział o pięknych i mrocznych stro-
nach Afryki.

Wakacyjne spotkania zakończył po-
dróżnik Michał Kochańczyk - polski tater-
nik, alpinista, polarnik, żeglarz, kajakarz, 
fotograf i filmowiec. Podczas spotkania 
podróżnik opowiadał o  swoich wypra-
wach w  góry wysokie, przez pustynie, 
lasy równikowe, tajgę i oceany. Na proś-
bę słuchaczy przypomniał wyprawę psim 
zaprzęgiem po polskim wybrzeżu. Zachę-
cał również do zwiedzania naszego kra-
ju, bo jak sam powiedział: „ Nie trzeba 
nigdzie wyjeżdżać. W Polsce jest wiele 
pięknych miejsc do zwiedzenia”.

Pomimo wakacji biblioteka nie zapo-
mniała o swoich czytelnikach. Na biblio-
tecznych półkach czeka na nich wiele 
nowości książkowych. Zapraszamy.

 Beata Czaja - dyrektor  
Biblioteki Miejskiej w Łebie

 Karolina Chrostowska -  
pracownik edukacyjny biblioteki

biblioteka
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Zawsze jest pora na komputer
Seniorzy z Łeby mieli okazję uczestni-

czyć w projekcie „Mew@”. Jest to pro-
gram rozwoju kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa pomorskiego, 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
z zastosowaniem działań szkoleniowych 
i animacyjnych w środowisku lokalnym. 
Projekt ten jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i skierowany do osób 65+. Udział 
w tym projekcie był bezpłatny, a zajęcia 
odbywały się w bibliotece miejskiej.

Ze względu na duże zainteresowanie 
łebian powstały dwie grupy osób, które 
chciały nauczyć się obsługiwać komputer.

 Ja byłam w grupie I, a nasze zajęcia roz-
poczęły się 9 maja i trwały przez całe wa-
kacje.

W tajniki obsługi komputera wprowa-
dzał nas Pan Sławomir Łukaszuk, posia-
dający różne uprawnienia w dziedzinie 
usług informatycznych.

Moja grupa liczyła 12 osób. Nasze 
pierwsze zajęcia rozpoczęły się od auto-
prezentacji. Wprawdzie wszyscy miesz-
kamy w Łebie, ale niektórzy z nas znali się 
wcześniej tylko z widzenia. Dzięki temu 
mogliśmy poznać się bliżej, co pozwoliło 
na budowanie pozytywnych relacji mię-
dzy nami.

Podczas pierwszych zajęć uczyliśmy 
się sprawnego posługiwania myszką. 
Bardzo podobała mi się zabawa w „kotka 
i myszkę”. Tym razem to myszka łapała 
przysłowiowego kotka. Niby proste, ale 
wymagało to od nas niezłej koordynacji. 
A my mamy nie 6+, a 65 + lat. Poznaliśmy 
sztukę zakładania haseł, oswajaliśmy się 

z klawiaturą laptopa: w którym miejscu 
jest przycisk @, w  jaki sposób napisać 
dużą literę lub polskie znaki.

Dawniej jedynym źródłem informa-
cji o świecie były gazety i radio. Potem 
nadeszła era telewizji. A  dziś najpopu-
larniejszym środkiem społecznego komu-
nikowania jest właśnie Internet. Cyfrowy 

„ACADEMICA” W ŁEBIE
Biblioteka Narodowa uruchomiła Cy-

frową Wypożyczalnię Publikacji Na-
ukowych ACADEMICA. Jest to system 
wypożyczania elektronicznych wersji 
książek i  czasopism, który daje możli-
wość dostępu do zbiorów Biblioteki Na-
rodowej bez konieczności podróżowania 
do Warszawy.

W porozumieniu z Biblioteką Narodo-
wą, Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie 
dołączyła do bibliotek należących do tego 
systemu.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblio-
teczna ACADEMICA to największa w Pol-
sce bezpłatna, pełnotekstowa baza online 
polskich publikacji naukowych (książek 
i czasopism) ze wszystkich dziedzin wie-
dzy. Aktualnie ACADEMICA udostępnia 
ponad 3 000 000 tekstów, artykułów, mo-
nografii, podręczników i skryptów. W jej 

zasobach znajdują się również grafiki, 
plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, 
mapy, nuty i inne dokumenty.

Publikacje są udostępniane zgodnie 
z zapisami Ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z pełnym posza-
nowaniem praw autorskich.

 Czytelnicy będą mogli korzystać 
z ACADEMIKI w bibliotece miejskiej na 
wydzielonym terminalu, po zarejestro-
waniu przez bibliotekarza w systemie. 

Zasady korzystania z systemu ACADE-
MICA dostępne będą na stronie bibliote-
ki: www.bibliotekaleba.pl

Beata Czaja –  
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

biblioteka
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świat pędzi. Rozwija się z miesiąca na mie-
siąc. A my chcieliśmy chociaż trochę go 
poznać.

Internet to źródło wiedzy, rozrywki 
i znakomite narzędzie komunikacji, a Pan 
Sławek cierpliwie uczył nas, jak z niego 
korzystać.

Podczas zajęć komputerowych pozna-
liśmy różne strony internetowe, pró-
bowaliśmy robić zakupy w  sklepach 
internetowych, szukaliśmy stron z kwa-
terami do spędzenia urlopu w  Łebie. 

Dowiedzieliśmy się jak działa poczta elek-
troniczna. Mogliśmy nawet wysłać do sie-
bie e-maile. 

Kursy komputerowe były dla nas nie 
tylko nauką, ale przede wszystkim spra-
wiały nam ogromną radość. W nagrodę za 
ich ukończenie każdy uczestnik otrzymał 
tablet, na którym teraz samodzielnie bę-
dzie mógł w domu dalej ćwiczyć.

Myślimy często, że komputer to specjal-
ność naszych wnuków. Nic bardziej myl-
nego, o czym przekonaliśmy się osobiście. 

Dziękujemy Panu Sławkowi za cierp-
liwość, życzliwość, zrozumienie i pomoc, 
gdy pojawiały się trudności, a Pani dyrek-
tor biblioteki za gościnę.

Halina Stachewicz - uczestniczka kursu 
komputerowego w ramach projektu 

„Mew@”

Narodowe Czytanie w Łebie

7 września, pod patronatem Pary Prezy-
denckiej, w całej Polsce oraz poza jej 

granicami odbyła się akcja, której głów-
nym celem jest promowanie polskiej lite-
ratury oraz czytelnictwa. Akcja ta znana 
jest pod nazwą „Narodowe Czytanie”.

Tegoroczną lekturą Narodowego Czy-
tania było osiem nowel:

- „Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej,
- „Dym” – Marii Konopnickiej,
- „Katarynka” – Bolesława Prusa,
- „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze 

zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – 
Bruno Schulza,

- „Orka” – Władysława Stanisława Rey-
monta,

- „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Ste-
fana Żeromskiego,

- „Sachem” – Henryka Sienkiewicza,
- „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – 

Henryka Rzewuskiego.

Utwory te są ponadczasowe. Uczą m.in. 
patriotyzmu i  wrażliwości na ludzką 
krzywdę.

Nowele czytano w ponad 3 tys. miejsc 
w  Polsce oraz w  prawie 200 miejscach 
w 31 krajach, m.in. na Ukrainie, w Wiel-
kiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Ja-
ponii , Chinach i Nowej Zelandii.

Narodowe Czytanie odbyło się także 
w Łebie. Czytanie nowel poprzedzały pre-
zentacje postaci ich autorów. 

 Wśród lektorów znaleźli się: Kazimierz 
Kleina – Senator RP, Magdalena Wójcicka 

– przewodnicząca i Jan Kużownik – wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie; 
Agnieszka Derba – radna Rady Miejskiej 
Łebie; Halina Stachewicz - przewodniczą-
ca PZERiI Koło Nr1 w Łebie; Bożena Gor-
nowicz z Łebskiego Klubu Wolontariatu 
przy bibliotece; słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku: Eleonora Szachniuk, 
Elżbieta Szymańska, Wojciech Bucior 

i  Teresa Kossińska; Elżbieta Frączek – 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łe-
bie, uczniowie: Zuzanna Cienka, Maja 
Tosik, Zuzanna Gocalińska, Julia Gier-
szewska i Oliwier Budziszewski, nauczy-
cielka - Dorota Gieryk; harcerki: Oliwia 
Peta i Wiktoria Kowalczyk, Aneta Klus-
ka ze Straży Pożarnej w Łebie, Beata Cza-
ja – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie; 
Marta Jarosińska – z Centrum Informacji 
Turystycznej, Przemysław Rychter – dy-
rektor biura LOT „Łeba – Błękitna Kraina”, 
Mirosław Ostrowski - żołnierz w stopniu 
kaprala 1 Lęborskiego Batalionu Zmecha-
nizowanego, 7 kampanii zmechanizowa-
nej, Tomasz Fraszkowski – bosman Portu 
Jachtowego w Łebie i Jacek Beczyczko - ofi-
cer Urzędu Morskiego w Słupsku/ Kapi-
tanat Portu w Łebie.

Całość poprowadziła Dorota Reszke 
z sekcji kulturalnej, działającej przy Ry-
backim Centrum Kultury i Formacji „Bo-
leniec”.

Dziękujemy lektorom i  słuchaczom. 
Dziękujemy także Ks.kan. Zenonowi 
Myszk za udostępnienie sali; sekcji kultu-
ralnej przy „Boleńcu” pod kierownictwem 
Doroty Reszke, Marcie Jarosińskiej z Cen-
trum Informacji Turystycznej i Przemy-
sławowi Rychterowi z LOT „Łeba - Błękitna 
Kraina” za pomoc w zorganizowaniu Na-
rodowego Czytania w Łebie oraz właści-
cielom „Sielskiej Chaty” i „Manufaktury 
Płotka” za przygotowanie poczęstunku.

Już dziś zapraszamy mieszkańców do 
kolejnej edycji Narodowego Czytania, któ-
ra odbędzie się we wrześniu 2020 roku. 
Tym razem czytać będziemy „Balladynę” 
Juliusza Słowackiego. 

Beata Czaja –  
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

biblioteka
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„KOMPUTEROWY ĆPUN”
SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZYSZTOFEM PIERSĄ

Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej w Łebie spotkali się w bi-

bliotece miejskiej z Krzysztofem Piersą 
- autorem „Komputerowego ćpuna”, który 
jest jedynym w Polsce poradnikiem napi-
sanym przez gracza gier komputerowych.

To właśnie uzależnienie od gier i tele-
fonów komórkowych stanowiło główny 
temat spotkania.

Krzysztof Piersa sam zaczął grać jako 
pięciolatek i dopiero po 25. latach zorien-
tował się, że wpadł w nałóg i zaczyna prze-
grywać swoje życie. Jego rekord grania 
bez snu wynosił 56 godzin. Autor podjął 
walkę z uzależnieniem i ją wygrał. Z na-
łogowego gracza stał się dziennikarzem 
telewizyjnym i internetowym. Jest opera-
torem kamery i drona. Pasjonuje się mo-
delarstwem. Przede wszystkim spełnił 
swoje największe marzenie i został pisa-
rzem. Jest autorem poradników „Kompu-
terowy ćpun” i „Trener marzeń” oraz serii 
fantastycznej „Kosmiczne Bobry”.

Krzysztof Piersa wzbudził wśród mło-
dzieży zainteresowanie tematami, które 
poruszał i szybko „złapał” z nią doskona-
ły kontakt.

W  prosty sposób tłumaczył jak nie-
bezpieczna może być cyfrowa rozrywka 
i jak szybko można się od niej uzależnić. 
Zwrócił uwagę na zagrożenia, które są 
związane z uzależnieniem od gier kom-
puterowych. Do najważniejszych zaliczył 
aspołeczność, problem ze znalezieniem 
pracy, utratę talentów, kłopoty zdrowot-
ne, a przede wszystkim marnotrawienie 
czasu.

Przekonywał młodych łebian, że war-
to spełniać swoje marzenia i rozwijać ta-
lenty.

Na zakończenie stwierdził, że gry 
komputerowe same w  sobie nie są złe, 
natomiast często zdarza się niewłaściwe 
podejście do nich przez użytkowników.

Beata Czaja – 
 dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Wakacyjna wystawa historyczna w Centrum 
Informacji Turystycznej w Łebie
Od 11 lipca do końca sierpnia w Cen-

trum Informacji Turystycznej w Łe-
bie dostępna była możliwość bezpłatnego 
obejrzenia wystawy autorstwa dr Anity 
Maksymowicz z  Muzeum Ziemi Lubu-
skiej w Zielonej Górze pn. „ W drodze do 
niepodległości – kanadyjski przystanek 
Obóz Kościuszko w Niagara on the Lake 
1917-1919”. W skład wystawy wchodzą 
unikatowe zdjęcia pochodzące w  więk-
szości z  nowojorskiego archiwum Sto-
warzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce. Wystawa składa się z 116 ba-
nerów i oprawionych plansz w różnych 
formatach. Wykonane one zostały na 
podstawie fotokopii zdjęć, dokumentów, 
listów, wspomnień, szkiców i reproduk-
cji obrazów. 

Oprac. Michał Sałata (UM Łeba)

biblioteka
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LGD – co u nas 
słychać?
Już wiele osób i samorządów realizuje 

przedsięwzięcia z naszego dofinanso-
wania .

Wszystkie pomysły i przedsięwzięcia 
są godne uwagi , gdyż przede wszystkim 
są innowacyjne ,a to przy ocenie wniosku 
jest bardzo istotne .

Realizowane są między innymi projek-
ty Łebskiego Klubu Żeglarskiego „Rozwój 
edukacji morskiej dla mieszkańców ob-
szaru LGD Dorzecze Łeby” oraz projekt 
partnerski, gdzie liderem jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku”, a be-
neficjentami są uczniowie ze szkół z gmin: 
Łeba, Wicko, Choczewo.

Ponadto ze środków LGD „Dorzecze 
Łeby” dla przedsiębiorców współfinan-
sowano budowę manufaktury cukier-
ków w Łebie, doposażono gospodarstwo 
hodowli ryb i  zmodernizowano zajazd 

„Pstrąg” w Ciekocinie. 
Samorządy realizują działania in-

westycyjne jak budowa domu sołeckie-
go w  Kierzkowie, zabezpieczanie ruin 
dawnego kościoła pw. Świętego Miko-
łaja w  Łebie, urządzenie parku misjo-
narzy Oblatów w  Łebie, modernizacja 
nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych 
przy przystani żeglarskiej w Lubowidzu, 
czy też remont chodnika przy ul. Mosto-
we w Nowej Wsi Lęborskiej oraz budowa 
ścieżki rowerowej w Garczegorzy.

Na uwagę zasługuje zakup maszyny do 
czyszczenia plaż w ramach projektu rea-
lizowanego przez Port Jachtowy w Łebie, 
dzięki któremu nasze wybrzeże będzie 
systematycznie sprzątane.

Aktualnie trwa konkurs dla samorzą-
dów, który zakończy się 12 września 2019 
o godzinie 15.00. Pula dostępnych środ-
ków to 1,2 mln, które mogą zostać wy-
korzystane na rozwój ogólnodostępnej 

i  niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej.

Za chwilę ruszy konkurs skierowany do 
przedsiębiorców z terenu naszego działa-
nia , tj. Lęborka , Łeby , Wicka , Nowej Wsi 
Lęborskiej , Cewic i Choczewa. Wnioski 
będą przyjmowane od 2 do 30 paździer-
nika 2019 w godzinach 9.00-15.00 w biu-
rze LGD „Dorzecze Łeby”. Wnioski mogą 
składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, 
którzy zamieszkują teren LGD, lub pro-
wadzą lub chcą prowadzić na nim dzia-
łalność gospodarczą.

Szczegółowe warunki przystąpienia do 
konkursu ukażą się na naszej stronie in-
ternetowej www.dorzeczeleby.pl.

Zaplanowany budżet to kwota 1 394 
399,60 , z czego dofinasowanie do złożo-
nego wniosku to 50 % , maksymalna kwota, 
o którą można się ubiegać, to 300 000,00.

Kryteria oceny wniosku znajdują się 
również na naszej stronie internetowej. 

Aby dobrze przygotować wniosek o do-
finansowanie możecie Państwo wziąć 
udział również w organizowanych przez 
biuro konsultacjach społecznych i  do-
radztwie indywidulanym poza siedzibą 
naszego biura.

Najbliższe spotkania zaplanowane są 
w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska 
26 września (spotkanie konsultacyjno-

-informacyjne, godz.11.00 – 13.00), i  27 
września (doradztwo indywidualne, godz. 
9.00 – 15. 00) oraz na początku paździer-
nika w Lęborku. 

Na spotkaniach tych wyjaśniamy zasa-
dy i kryteria wsparcia z budżetu Lokalnej 
Strategii Rozwoju .

P.S.
Należy pamiętać że I  etapem oceny 

wniosku jest ocena Rady LGD , która 
składa się z rybaków , przedsiębiorców, 
mieszkańców obszaru , przedstawicieli 
stowarzyszeń .

Jeżeli wniosek przejdzie pozytywną 
ocenę Rady wysyłany jest do Urzędu Mar-
szałkowskiego, który go weryfikuje i bar-
dzo często prosi wnioskodawcę o pewne 
uzupełnienia w dokumentacji .

Życzę więc realizacji pomysłów .

Ewa Horanin– 
 Dyrektor Biura LGD „Dorzecze Łeby”

     

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”                                                                             www.dorzeczeleby.pl
ul.Jachtowa 8 , 84-360 Łeba                                                                                                                   dyrektor@dorzeczeleby.pl
tel. +48 530 243 120                                                                                                     NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557

                           Wieści ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

                                                    „Dorzecze Łeby”

Pierwsze konkursy już za nami , samorządy z naszej Grupy podpisały z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy o dofinansowanie:

Miasto Lębork – przystań żeglarska w Lubowidzu , modernizacja nawierzchni ciągów pieszo –
jezdnych , przyznana kwota dofinansowania  : 37 853 ,00 zł

Gmina Miejska Łeba – urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie III etap , przyznana
kwota dofinansowania 296 004,00 zł

Gmina Nowa Wieś Lęborska – remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej 
Wsi Lęborskiej kwota dofinansowania – 39 994,00 oraz przebudowa pasa drogowego 
obr.Garczegorze , kwota dofinansowania – 157 457,00

Gmina Wicko – utworzenie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej na terenie Gminy 
Wicko , kwota dofinansowania – 26 698,69 oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjno -
turystycznej w Gminie Wicko , kwota dofinansowania – 260 244,26

Gmina Choczewo – wzmocnienie atrakcji turystycznej marki obszaru jako podstawa 
konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04

Należy nadmienić że wszystkie kwoty przyznane w ramach ogłoszonych konkursów podlegają 
wkładowi własnemu czyli władze samorządowe musiały zaplanować w swoich budżetach 50 % 
na dofinansowania .

Ponadto Rada LGD „Dorzecze Łeby” w listopadzie ub. roku oceniła 8 wniosków złożonych 
przez przedsiębiorców z obszaru naszego działania. Trzech przedsiębiorców przeszło 
pozytywną ocenę i w ostaniem czasie Urząd Marszałkowski podpisał umowę na wsparcie 
inwestycji .

Jeszcze w czerwcu Zarząd stowarzyszenia planuje ogłosić konkursy dla samorządów i 
stowarzyszeń , a jesienią dla przedsiębiorców.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl

W razie pytań pracownicy naszego biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku .

                                                                                     Ewa Horanin Dyrektor Biura
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W razie pytań pracownicy naszego biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku .

                                                                                     Ewa Horanin Dyrektor Biura
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Wędkarstwo w Łebie – podsumowanie sezonu

Skończyły się wakacje, nastała jesień. 
Nadszedł czas na podsumowanie 

działalności naszego koła. Ten rok roz-
poczęliśmy od zorganizowania konkur-
su plastycznego na „zaprojektowanie” 
logotypu naszego łebskiego koła w szko-
le w Wicku. 

Miłym dla nas zaskoczeniem był tak 
liczny udział młodzieży szkolnej w tym 
konkursie jak również wysoki poziom 
przedłożonych prac konkursowych.

Na początku czerwca na terenie Portu 
Jachtowego w Łebie dokonaliśmy podsu-
mowania dwóch konkursów, które skiero-
wane były do młodzieży szkolnej z Łeby. 
Konkursy dotyczyły znajomości zagad-
nień związanych z naszą działalnością 
statutową oraz z tematami morskimi 

Dla wszystkich uczestników przygoto-
waliśmy atrakcyjne nagrody. 

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowali-
śmy zawody wędkarskie dla młodzieży 
z Łeby i Cecenowa. 

Jesteśmy dumni z  tego, że dzięki na-
szym staraniom Burmistrz miasta 
otrzymał dwa honorowe odznaczenia. 
Pierwsze od Zarządu Głównego PZW, 
a kolejne od Zarządu Okręgu. Oba odzna-
czenia „za zasługi w rozwoju wędkarstwa 
w naszym regionie”.

Do chwili obecnej przeprowadziliśmy 
„ze skutkiem pozytywnym” 23 egzaminy 
na kartę wędkarską, której zasięg obo-
wiązuje w całej Polsce.

Dla wszystkich członków naszego 
koła jak i dla wczasowiczów zorganizo-
waliśmy łącznie 12 imprez rodzinnych. 
W  tym cieszące się wielkim powodze-
niem zawody rodzinne w Łebie i Ceceno-
wie, czy choćby mistrzostwa spławikowe 
koła. Po raz pierwszy zakończone wspól-
nym grillowaniem w Porcie Jachtowym 
w Łebie. Ponadto zawody o największą 
rybę ,zawody towarzyskie oraz mistrzo-
stwa dla młodzieży do lat 19. 

Zorganizowanie tak wielu imprez nie 
byłoby możliwe bez pomocy Burmistrza 
Miasta, pracowników CIT w Łebie i wiel-
kiej sympatii pracowników Portu Jach-
towego.

Serdecznie za okazaną pomoc dzięku-
jemy.

Oprac. Henryk Grymm
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Już po raz dziewiąty na łebskim niebie 
zagościły kolorowe latawce, puszczane przez 
uczestników Międzynarodowego Festiwalu 
Latawców
W  dniach 30.08.2019 – 01.09.2019 

odbył się w Łebie IX Międzynaro-
dowy Festiwal Latawców. Pierwszy festi-
wal latawców odbył się w roku 2011 i od 
tamtej pory cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. O wzrastającej popu-
larności wydarzenia świadczy coroczny 
wzrost liczby uczestników z państw ca-
łego świata – w tegorocznej edycji udział 
wzięli przedstawiciele 29 państw.

W trakcie trzydniowego festiwalu dla 
wszystkich entuzjastów latawcowego 
sportu zorganizowano wiele atrakcji

Dla najmłodszych widzów zorganizo-
wane zostały m.in. warsztaty z budowa-
nia latawców, podczas których mogli oni 
zbudować własny latawiec, poznać tech-
niki jego budowy oraz materiały, z któ-
rych on powstanie. 

Drugiego dnia festiwalu jego uczest-
nicy wspólnie z widzami przygotowali 
niezwykły pokaz Światło i Dźwięk. Na 
łebskiej plaży została utworzona mozai-
ka z papierowych torebek wypełnionych 
piaskiem oraz świeczek. Układaniu tej 
mozaiki towarzyszyła muzyka.

Ostatniego dnia festiwalu odbyły się II 
Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa 
Pilotów Latawców Akrobacyjnych pod 
patronatem honorowym Grupy LOTOS 

S.A., w którym udział wzięli widzowie 
oraz uczestnicy festiwalu.

Już dziś serdecznie zapraszamy za rok 
na jubileuszowy X Międzynarodowy Fe-
stiwal Latawców, który będzie równie wi-
dowiskowy jak wszystkie dotychczasowe 
jego edycje. 

Wszystkim osobom zaangażowanym 
w  organizację festiwalu serdecznie 

dziękujemy i liczymy na dalszą owocną 
współpracę. 

Oprac. Przemek Rychter, dyrektor biura 
LOT Łeba – Błękitna Kraina



port jachtowy w łebie, 
ul. jachtowa 8

13.10.2019

Bilety 25 zł.
Więcej informacji
pod nr tel.
601-862-411

niedziela

godz. 18.00
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