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Z życia gminy

Zakończyła się przebudowa ulic
Abrahama i Obrońców Westerplatte
w Łebie

05

.06.2020 nastąpiło oficjalne otwarcie dróg dofinansowanych
z Funduszu Dróg Samorządowych, ulicy
Abrahama i Obrońców Westerplatte. Inwestycje otrzymały 1 168 086 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ulica Abrahama w Łebie (dofinansowanie
z FDS 569 277 zł, wartość projektu 1 138
554 zł) oraz ulica Obrońców Westerplatte
(dofinansowanie z FDS 598 809zł, wartość
projektu 2 329 571zł) dzięki przebudowie
zyskały nowe skrzyżowania, oświetlenia,

chodniki, miejsca parkingowe, kanalizację deszczową i oznakowania. Na uroczystości otwarcia obecni byli: Wojewoda
Pomorski Dariusz Drelich, Mirosława
Kaczyńska Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Marcin Brodalski z biura posła Piotra Müllera, Łukasz Kuriata, Burmistrz
Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
Arkadiusz Puchacz i Radni Rady Miejskiej
w Łebie. Wszyscy wspólnie dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

W czasie wizyty w Łebie Wojewoda Pomorski zapoznał się także z inwestycjami
zrealizowanymi w ramach dofinansowania z FDS w 2019 roku.
tekst i fot. Marta Jarosińska
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Oficjalne otwarcie kładki na
Łabędzim Stawie
08

.06.2020 nastąpiło oficjalne otwarcie nowej kładki na Łabędzim
Stawie w Łebie. Główna konstrukcja składa się ze stalowych podłużnic oraz rur
wypełnionych betonem epoksydowym,
pozostałe elementy zostały wykonane z drewna modrzewiowego. Dodatkowo na stawie został wykonany domek
dla ptaków. Wykonawca zadania to firma WYGOCKI, inspektor Pan Zbigniew
Kutniewski, projekt Navpro Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Jan Kłosowski, który jest również autorem projektu
przebudowy Nabrzeża Stoczniowego (inwestycja zrealizowana), zejść i dojść do
plaży w Łebie (jedno zejście zrealizowane
- przy ul. Leśnej). Całkowity koszt realizacji zadania - ok. 200 000,00 zł.

Z życia gminy
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Nasadzenia drzew
i zagospodarowanie terenów
zieleni w Łebie

J

ak co roku Gmina Miejska Łeba przystąpiła do nasadzeń drzew i krzewów
na terenie naszego pięknego miasteczka,
co w efekcie widać na terenie ulic, parków
i lasów. W ostatnim czasie w wyniku nasadzeń posadzono łącznie ok. 4375 sztuk
drzew i krzewów na terenie ulicy Kościuszki, ok. 3180 krzewów i 32 szt. drzew
na terenie ul. Obr. Westerplatte, 12 szt.
drzew na terenie ul. 1 Maja, ok. 300 szt.
krzewów na deptaku na ul. Kościuszki,
10 sztuk drzew owocowych oraz 20 sztuk
krzewów przy budynku MOPS w Łebie,
kilkanaście sadzonek głogów na ul. Turystycznej, nasadzono również 500 szt.
sadzonek olchy jak również ok. 30 sztuk
drzew gat. sosna czarna w lesie komunalnym w Łebie z planem dalszych nasadzeń
sadzonek drzew leśnych. Gmina realizując nasadzenia drzew i krzewów nie tylko
dokonuje rekompensaty przyrodniczej
w zamian za usunięte drzewa czy krzewy,
ale również stwarza korzystne warunki
do przebywania w przestrzeni publicznej dla mieszkańców i wszystkich osób
przebywających w Łebie. Warto pamiętać, iż drzewa odgrywają ogromną rolę
w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez

pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. Oprócz tego drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów, zatrzymują wody opadowe,
wzbogacają powietrze o substancje lotne,
chronią przed hałasem, urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu

i agresji, przyczyniają się do rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnej, wpływają na poprawę stanu zdrowia.
Oprac. UM w Łebie

Z życia gminy

Opłata miejscowa
W

związku ze zbliżającym się sezonem chcemy przypomnieć o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od
osób fizycznych przebywających w Łebie
dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Stawki opłaty miejscowej zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 listopada 2015r. i wynoszą one:
w okresie od 01.07 do 31 .08 - 2,00 zł
w pozostałym okresie - 1,00 zł
Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Łebie wprowadziła również obowiązek prowadzenia przez inkasentów
opłaty miejscowej ewidencji osób przebywających na terenie gminy dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
Ewidencja powinna zawierać:
-imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia
opłaty,

Strefy
płatnego
parkowania
Informujemy, że od 15 czerwczerw
ca 2020 roku obowiązują opłaty
w Strefie Płatnego Parkowania za
parkowanie pojazdów. Obszar SPP
i stawki za postój pozostają bez
zmian. SPP obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 20.00. Biuro SPP znajduje
się przy ul. Kościuszki 55, tel: 664
166 355. Biuro SPP czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 do 20:00. Telefon kontaktowy
– 664 166 355. Pełna informacja:
– http://leba.eu/pl/strefy-platnego-parkowania.
Parkingi poza SPP mogą pobierać
opłaty przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu.

-liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
-właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
-łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
Brak prowadzenia ewidencji, jak również odmowa okazania księgi osobie kontrolującej, podlega odpowiedzialności
karnej skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę o przestrzeganie
w/w obowiązku.
Jednocześnie prosimy 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 niżej podanego wzoru w szczególności podając: od ilu osób, za ile dni oraz stawkę
pobraną opłaty miejscowej.
Druki ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe K-103) podlegają

zwrotowi po ich zakończeniu i są wymieniane na nowe.
Druki składają się z następujących części:
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 kwitariuszu i po zakończeniu kwitariusza zostaje
on zwrócony wraz z okładkami w stanie
niezniszczonym.
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Łeba z najwyższą frekwencją wyborczą
w województwie pomorskim w I turze wyborów!
F

rekwencja w naszym mieście była najwyższa w województwie pomorskim,
wyniosła 84,88% .W Łebie wygrał Rafał
Trzaskowski 44,69%.
Dzięki tak wysokiej frekwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie otrzymała
wóz strażacki od MSWiA w ramach akcji
„Bitwa o wozy” dla gmin do 20 000 mieszkańców o najwyższej frekwencji w województwie.

Bezpieczeństwo w Łebie
N

adchodzi jedna z najbardziej oczekiwanych przez turystów i mieszkańców pora roku, czyli wakacje, okres
wypoczynku i relaksu dla jednych a dla
drugich wzmożonej i intensywnej pracy,
tylko po to by gościom zagwarantować
100% satysfakcji z wypoczynku i dołożyć
wszelkich starań do niezapomnianego
i udanego urlopu. Myślę, że o walorach
wypoczynku w Łebie i korzyściach zdrowotnych nie warto się rozpisywać, gdyż
są one powszechnie znane i właśnie dzięki tym walorom Łeba przez trzy miesiące
przeżywa bujny rozkwit i wzmożony najazd turystów z Polski i zagranicy.
Dziś chciałbym się skupić nad innym
bardzo istotnym elementem wypoczynku jakim jest bezpieczeństwo podczas
wypoczynku. Dla każdego, który będzie
zagłębiał się w tej lekturze, termin bezpieczeństwo będzie oznaczał zupełnie
coś innego lub inny zakres potrzeb. Najprostsze znaczenie tego terminu wiąże
się z etymologą wyrazu „bezpieczeństwo”.
Z języka łacińskiego bezpieczeństwo – securitas składa się z dwóch członów: sine
(bez) i cura (zmartwienie, strach, obawa).
Bezpieczeństwo jest więc rozumiane jako
brak zmartwień i strachu. Co roku władze
samorządowe naszego miasta dokładają
wszelkich starań, aby wypoczynek w naszym nadmorskim miasteczku był dla
Państwa powodem do radości oraz przyczynkiem do miłych wspomnień. Spore

nakłady finansowe płynące z budżetu
miasta są przeznaczane na wzmocnienie
bezpieczeństwa w okresie lata. Szybkie,
skuteczne i profesjonalne ratownictwo
od wielu lat jest realizowane w naszym
mieście przez wszystkie służby. Niemniej
jednak musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w bardzo dużej mierze zależy od nas
samych. Nie możemy wyjeżdżając na wakacje nie spakować zdrowego rozsądku
ze sobą.

Poniżej przedstawię Państwu kilka zasad bezpiecznego wypoczynku w naszym
pięknym nadmorskim miasteczku.
Ogień - Przyczyny pożarów od lat się
powtarzają. Dominujące ich grupy to nieostrożność osób zarówno dorosłych jak
i nieletnich w obchodzeniu się ogniem,
wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady
i zła obsługa urządzeń grzewczych, a także podpalenia (zabronione lecz uciążliwe
jest korzystanie z lampionów szczęścia)

Informacje
PAMIĘTAJ:
- nie stosuj bezpieczników o większej
mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu
elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie
instalacji powoduje przegrzewanie się
kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza,
żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,
- nie używaj urządzeń uszkodzonych,
- nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
- używaj tylko urządzeń elektrycznych
posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń
grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.
- dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy
urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie
pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
- nie pal śmieci w piecach, kominkach,
śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia
ognia w kontenerze,
- nie pal ognisk na plaży czy też w kompleksach leśnych to grozi poważnym pożarem,
- nie pal papierosów w łóżku - ludzie
giną nie tylko w pożarach obejmujących
całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po
zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
- nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
- nie pozostawiaj włączonej kuchenki
bez dozoru - odparowanie wody z garnka
może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia
mieszkania, szczególnie niebezpiecznego
dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może
również doprowadzić do ulatniania się
gazu i jego wybuchu,
- wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką
gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić
palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
- wyposaż mieszkanie w autonomiczną
czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).
Gdy powstanie pożar:
- zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub 112

- staraj się zejść na piętro poniżej pa- w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywilącego się mieszkania lub wyjść na ze- sty wiatr.
wnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi
- nie wchodź gwałtownie do wody, gdy
się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, skóra jest nagrzana po bezpośrednim
nie należy otwierać drzwi, przez które kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do
wydobywa się dym, gdyż dostarczenie wody skorzystaj z prysznica lub stopniowiększej ilości tlenu może spowodować wo ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi
szybki rozwój pożaru i płomienie mogą – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego,
skurczu lub omdlenia.
nas poparzyć,
- jeżeli nie możesz opuścić mieszkania,
- nie przebywaj też za długo w wodzie,
nie otwieraj drzwi prowadzących na ko- gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu.
rytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem po- Po wyjściu z wody trzeba się osuszyć,
mocy, wykonuj polecenia strażaków,
- pamiętaj, że materac dmuchany nie słu- nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, ży do wypływania na głęboką wodę, dalegrozi to porażeniem prądem; staraj się ko od brzegu, podobnie jak inne gumowe
wyciągnąć z gniazdka przewód zasilają- zabawki (np. koło, rękawki, pontony).
cy (np. drewnianym kijem od szczotki),
- pływanie po zapadnięciu zmroku oraz
można wykręcić bezpieczniki by odłączyć w nocy jest bardzo niebezpieczne.
- jeżeli jesteś świadkiem udzielania podopływ prądu do mieszkania,
- powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
mocy człowiekowi wyciągniętemu z wody
- nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą - nie przeszkadzaj ratownikom, nie kotkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swo- mentuj ich działań, nie traktuj tej sytuje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą acji instruktażowo. Tu toczy się walka
tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, o życie ludzkie.
wełny, bawełny itp.).
- bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpieliWoda – rocznie odnotowujemy kilka sko - nie wrzucaj do wody żadnych śmieci,
przypadków utonięć. Wynikają głównie butelek, papierków, opakowań.
z nieprzestrzegania poniższych zasad ko- nie krzycz nad wodą, nie rób nieporzystania z kąpielisk oraz lekkomyślności. trzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy
Zapoznaj się z nimi proszę.
dla żartu.
- jeśli widzisz, że ktoś w wodzie lub na
- nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
lub innych środków odurzających,
brzegu potrzebuje pomocy ratownika,
- najbezpieczniejsza jest kąpiel w miej- najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozscach odpowiednio zorganizowanych kładaj je nad głową.
- jeśli widzisz na plaży samochód uprzyi oznakowanych, będących pod nadzorem
ratowników WOPR. (od 9 – 17)
wilejowany jadący na sygnale na ratunek
- bardzo lekkomyślne jest pływanie przesuń się możliwie najdalej od wody.
w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Dla nas czas ma istotne znaczenie, zawsze
Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno jedziemy blisko wody (nie utrudniaj, nie
też pływać na odcinkach szlaków żeglu- komentuj, nie pozdrawiaj środkowym
gowych oraz w pobliżu urządzeń i bu- palcem – to nie jest zabawa).
dowli wodnych w szczególności, ostróg
- podczas pływania kajakiem, łódką czy
wodnych oraz wejścia do naszego kana- żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu
łu portowego oraz bezpośrednio w nim.
dziecku kamizelki ratunkowej z kołnie- dobrze jest znać oznaczenia obowią- rzem, która musi być dopasowana do jego
zujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.
dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru raDobrze jest wpisać do telefonu numer
towników.
ratunkowy nad wodą - 601 100 100. W ra- jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad zie wypadku zadzwoń 998 lub 112, podanimi ciągły nadzór (na moment nie spusz- jąc miejsce zdarzenia, opisując sytuację,
czaj ich z oka), nawet wtedy, gdy umieją stan osób poszkodowanych i ich liczbę.
pływać. Jedno zachłyśnięcie może się Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy
skończyć utonięciem. Obecność ratowni- nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyków nie zwalnia rodziców lub opiekunów żurnym!
z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.
Komendant OSP w Łebie
- nie pływaj w wodzie o temperatumgr. Sebastian Kluska
rze poniżej 14 stopni Celsjusza (najlepspecjalista zarządzania bezpieczeństwem
sza temperatura to 22-25 stopni) oraz
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Covid 19
OSOBY KORZYSTAJĄCE
Z KĄPIELISK I MIEJSC
OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH
DO KĄPIELI – ZALECENIA
Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób
postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym
obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie
kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego
prawa.
Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia
pływania, sprzęt ochronny).
Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą
z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także
po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego
użytku.
Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty
ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Z życia Gminy

#

ŁebaDlaMedyka to akcja, której inicjatorem na terenie Łeby jest Lokalna
Organizacji Turystyczna Łeba-Błękitna
Kraina prężnie działająca w branży turystycznej już ponad 13 lat.
Głównym założeniem akcji jest zaoferowanie w naszej miejscowości bezpłatnego pobytu dla pracowników służby
medycznej, od ratowników medycznych
poprzez pielęgniarki, aż do lekarzy, pracujących w szpitalach jednoimiennych,
którzy narażają swoje życie w codziennej walce z koronawirusem.
Jako Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba-Błękitna Kraina zwróciliśmy się do

branży turystycznej działającej na terenie naszego miasta i powiatu lęborskiego o włączenie się do akcji wypracowując
tym samym lokalne hasło #ŁebaDlaMedyka.
Mimo, iż branża turystyczna znajduje
się w trudnej sytuacji, to do akcji włączyło się wielu jej przedstawicieli. Zapraszają oni do siebie pracowników służby
medycznej, oferując im bezpłatny pobyt,
okazując tym samym gest solidarności.
Utworzona została baza obiektów hotelarskich, które włączyły się do inicjatywy
zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie. W oferty w ramach akcji skorzystało

18 pracowników wraz z rodzinami
Już w czerwcu w ramach akcji #ŁebaDlaMedyka będziemy gościć w naszym
mieście pierwszych medyków.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do
akcji, serdecznie dziękujemy.

Start Bałtyckiej Odysei w Łebie
B

ałtycka Odyseja to pierwsza tego
typu akcja edukacyjna w Polsce. Wolontariusze Credit Agricole i EFL, a także
mieszkańcy nadmorskich miejscowości,
pracownicy parków narodowych, harcerze i turyści z całej Polski wspólnie maszerują po plaży - od Świnoujścia do Krynicy
Morskiej. 500-kilometrowa trasa podzielona jest na dziesięć etapów. Co miesiąc,
w wybrany weekend, uczestnicy akcji
przechodzą i sprzątają około 50 kilometrów plaży, a przy okazji edukują i wyjaśniają na czym polega problem plastiku
w wodzie. Tym razem 6 edycja Bałtyckiej
Odysei wystartowała z Łeby 13 czerwca
2020. Uczestnikom Bałtyckiej Odysei towarzyszyli nasi łebscy wolontariusze
z Błękitnego Patrolu WWF.

Zarząd Lokalnej Organizacji
Turystycznej Łeba-Błękitka Kraina
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Śmieciowe „skarby Bałtyku” na wystawie
w nadmorskich kurortach

Plastikowa butelka obrośnięta skorupiakami, fragment
rybackiej sieci, sflaczałe baloniki z tasiemką, zastygła pianka
poliuretanowa – każdy śmieć zebrany na plaży może stać się
dziełem sztuki. Najciekawsze śmieciowe „skarby Bałtyku” pokazuje wystawa towarzysząca akcji Bałtycka Odyseja organizowana przez ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego wraz z bankiem Credit Agricole i spółką EFL.
Bałtycka Odyseja to pierwsza tego typu
akcja edukacyjna w Polsce. Wolontariusze, a także mieszkańcy nadmorskich
miejscowości, pracownicy parków narodowych, harcerze i turyści z całej Polski
wspólnie maszerują po plaży - od Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej.
500-kilometrowa trasa podzielona jest na
dziesięć etapów.
Co miesiąc, w wybrany weekend,
uczestnicy akcji przechodzą i sprzątają
około 50 kilometrów plaży i sprzątają ją
ze śmieci. W ciągu pięciu miesięcy trwania akcji zebrali już setki worków śmieci.
Nie wszystkie odpady można było zabrać
z plaży. Po drodze uczestnicy znaleźli
m.in. kilkanaście wielkich opon od traktora, przysypane piaskiem sieci rybackie,
boje sygnalizacyjne, a nawet skorupy lodówek czy części rybackich kutrów. Było
też sporo mniejszych okazów: dziecięce
buciki i klapki dorosłych, plastikowe

łopatki i grabki, a przede wszystkim butelki i puszki. W piasku i wodzie są też mikroodpady, mikroplastiki, które podobne
są do ziaren piasku i nie sposób już ich
usunąć ze środowiska.
- Przeraża mnie ilość tych śmieci na plaży. Każda rzecz ma swoją historię i kiedyś komuś służyła. A teraz jest dowodem
dewastacji, jakiej poddajemy nasz świat
i wiadomością i „prezentem” dla przyszłych pokoleń, że ich los nic nas nie obchodzi – mówi Dominik Dobrowolski,
inicjator Bałtyckiej Odysei.
By przekaz akcji był bardziej donośny, organizatorzy postanowili wybrać
najciekawsze z tych „skarbów Bałtyku”
i pokazać je światu, ich producentom
i konsumentom, aby wzięli odpowiedzialność za swoje śmieci!. Zdjęcia wykonał artysta fotografik Dobromił Nosek.
Jak przekonuje Dominik Dobrowolski są naprawdę intrygujące, pobudzające

wyobraźnię i śmiało można pokazywać
je w największych galeriach.
- Zgodnie z zasadą: czego oczy nie widzą,
tego sercu nie żal – więc gdy zobaczą, to
zapłaczą. Chcemy otworzyć ludziom oczy
na tę brzydką stronę świata, w którym
żyjemy i zachęcić ich do troski o środowisko na co dzień. Nie trzeba robić wielkich rzeczy. Na początek wystarczy nie
śmiecić, segregować odpady i wyrzucać
je do odpowiednich pojemników - przekonuje ekolog.
Wystawa będzie pokazywana przez
całe lato w najpopularniejszych nadmorskich kurortach. Na początek - od 13 do
28 czerwca równolegle w Łebie i w Ustce.
Później trafi także m.in. do Helu, Międzyzdrojów, Sopotu i Świnoujścia. W ciągu
czterech miesięcy będzie ją mogło zobaczyć co najmniej milion osób.
Organizatorami Bałtyckiej Odysei
są: Dominik Dobrowolski, bank Credit
Agricole oraz spółka EFL, a akcja jest
częścią szerszej kampanii edukacyjnej
#mniejplastiku.
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Udział naszej Łebianki w zawodach jeździeckich
Lexus Trójmiasto Jumping Cup vol.1 w Stajni
Barłomino
W

dniach 27 i 28 czerwca odbyły
się zawody regionalne w skokach
przez przeszkody w Stajni Barłomino,
w których wzięła udział mieszkanka Łeby
Zofia Specjalska, która reprezentuje Jeżdziecki Klub Sportowy „SENNY” z Nowęcina, zajmując drugie miejsce w klasie
L. Gratulacje i podziękowania dla trenera
Jana Jurkiewicza za świetne przygotowanie zawodniczki .

Błękitne Morsy
T

egoroczny sezon morsowy Błękitnych
Morsów Łebskich zakończył się bez
tradycyjnego spotkania przy ognisku
z kiełbaską i gorącą herbatą. Ze względu na sytuację, która zaskoczyła cały
świat (Covid-19), musieliśmy zakończyć
wspólne morsowanie w pełnym gronie
wcześniej, niż planowaliśmy. Sezon morsowy 2019/2020 był wyjątkowo krótki

i za ciepły jak dla Morsów, ale obfitował
w wiele sympatycznych spotkań na pięknej łebskiej plaży. W tym sezonie bakcyla morsowego załapała również grupka
młodzików, wśród których najmłodsi
mają 6 lat. Zabrakło trochę mrozu, śniegu i lodu, ale nie zabrakło wysokich fal
i życzliwych uśmiechów. Mimo wszystko, był to udany sezon zimowych kąpieli.

Czekamy na rozpoczęcie kolejnego sezonu z piknikiem na bogato i zapraszamy
chętnych na wspólne zimne kąpiele.
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Informacje
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PIĄTKI

SOBOTY

MUZYKA NA ŻYWO
Koncerty
Iwony Juchniewicz

Wieczory z muzyką
szanty - Krzysztof
Piechota „Kubryk”

Gra Miejska z Radiem Zet
W

długi, czerwcowy weekend bawiliśmy się z Radio ZET i Circle
K Polska. Dużą popularnością cieszyła się gra miejska, w której
uczestnicy musieli odnaleźć 10 miejsc na terenie Łeby, aby poznać odpowiedzi na pytania i zdobyć nagrody. Namiot Radia Zet zlokalizowany był przy ulicy Abrahama, na nabrzeżu portowym. Poza grą miejską,
Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie zorganizowała pokazy ratownicze
z udziałem zastępów SLRR Nissan Navara i Quad ratowniczy Polaris,
gdzie przedstawiono najważniejsze zasady bezpieczeństwa i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Za możliwość pokazu ratowniczego serdecznie dziękujemy druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie. Pomimo
mglistej pogody liczba uczestników dopisała, a relacja z tego co działo
się w Łebie emitowana była na antenie Radia Zet.
Akcja toczyła się równocześnie w Łebie, Szczyrku i Mikołajkach w ramach projektu „Bezpieczny Weekend” Morze, Góry i Mazury.
Tekst i fot. : Marta Jarosińska

Dyżury Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Arkadiusz Puchacz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków 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 poniedziałek w godz. od 1 .3 do 1 .3 w budynku Urzędu
Miejskiego przy ul.Kościuszki
pokój nr 2 – Biuro Rady
Miejskiej (parter).

ort Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8, tel. 601-862-411

1.

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

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

2.

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

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

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

18. Kino Rybak
ul. Morska 3
tel. +48 59 866 19 12
www.kinorybak.eu
19. Manufaktura Sołdyczy Łeba
ul. Bema 9 (wejście od Al. św. Jakuba)
tel. + 48 574 525 623
www.slodyczeleba.pl
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

8.

Magiczne Lustra
Skwer Rybaka
tel. +48 502 329 066

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

9.

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

25. Góralski Ślizg
ul. Leśna 3
fb/goralskislizg

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. Crazy Park Zakręcony Park Rozrywki
droga Lębork - Łeba (przed Łebą)
tel. + 48 531 121 697
www.crazypark.pl

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 ŁebaPark 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/
ul. Nadmorska 3b
tel. + 48 502 622 877
38. Sea Park
ul. Foki 1, Sarbsk
tel. + 48 502 206 270
www.seapark.pl
39. Pracownia Rękodzieła i Malarstwa
„Sztuka Morza”
ul. Derdowskiego 1
tel. +48 509 461 513
kamilamacie@o2.pl
40. Wystawa Statków i Okrętów
ul. Nadmorska 3b
tel. + 48 609 853 364
www.statkileba.pl
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nowęcin :
Akacjowa D3-E3
Bursztynowa D3
Jeziorna F3
Kolonijna D3
Kolorowa E3
Krótka E3
Lawendowa D3-E3
Letniskowa F3
Lipowa F3
Łebska E3-F3
Miła E3
Muszelki D3
Osiedlowa E3
Piaskowa E3
Pogodna E3
Polanki E3
Relaksowa D3
Spacerowa F3
Spokojna E3
Sportowa E3
Słoneczna E3
Św. Huberta F3
Wczasowa E3-F3
Żwirowa F3

Kwiatkowskiego D3
Reja D3
Kwiatowa D2
Sienkiewicza C2
Leśna D1
Słowińska C2
Łąkowa D2
Sosnowa D1
Matejki D1
Spokojna D3
Mickiewicza D3
Sportowa D1
Mieszka D3
Starzyńskiego D3
Miła E3
Szkolna D2
Morska C2
Teligi D2
Nadmorska D1-E1-F1
Topolowa D2-D1
Nad Ujściem C2-D2
Turystyczna C2-B2-B1
Niedziałkowskiego D3
Tysiąclecia D2
Nowęcińska D3-E3
Wojska Polskiego C2-D2-D1
Obr. Westerplatte D1
Wróblewskiego C2
Ogrodowa D2
Wspólna C3
Okrzei D1
Wybrzeże C2
Olszewskiego C2
Wysockiego D3
Paderewskiego D3
Zawiszy Czarnego D2
Parkowa D3
Zielona D3
Piastów D3
Piekarska C2
Piwna D3
Pocztowa D2
Pogodna D3-E3
Powst. Warszawy D3-D2-C2

łeba :

Plaża

kie

1 Maja D2
10 Marca D2
11 Listopada C2-D2
Al. św. Mikołaja D3-C3-C2
Al. św. Jakuba D3-D2
Abrahama C2
Bałtycka E3
Bema D3
Błękitna E3
Brzozowa D1
Chełmońskiego D1
Chrobrego D3
Derdowskiego C2
Do Rąbki A3-B2
Dojazdowa E1-E2
Genewska D2
Grabskiego D3
Grunwaldzka C2
Jachtowa C2-C1
Jagiellońska D3
Jaśminowa D2-D3
Kopernika C2
Kościelna D2
Kościuszki D3-D2-C2
Krótka D2

Jezioro Łebsko

Rąbka

Ruchome Wydmy 4,5 km
Wyrzutnia Rakiet 2,5 km
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orto

wy
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straż pożarna

ośrodek zdrowia

kościół

stacja paliw

bank

informacja turystyczna

urząd miejski

dworzec kolejowy

dworzec autobusowy

policja

parking niestrzeżony
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Łeba

Plaża C

Wyrzutnia Rakiet – Słowiński Park Narodowy
Brama – wejście do Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce
Przystań statków – rejs do Muzeum Wyrzutni Rakiet, Wieża widokowa
Ruiny kościoła św. Mikołaja
toaleta
Falochron zachodni
Krzyż nawigacyjny
plac z abaw
Port Jachtowy – Marina Łeba
Biblioteka Miejska
kino
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
» Figurka Srebrnego Dorsza
korty tenisowe
» Ławka Maxa Pechsteina
» Obraz Maxa Pechsteina
wydma mampego
» Odrestaurowana figurka dwustuletniego anioła chrzcielnego
10. Najstarszy dom w Łebie
kompleks sportowy orlik
11. Aleja Prezydentów
Ławeczka
„Pasiary”
16. Rybackie Centrum12.
Kultury
i Formacji „Boleniec”
13. Park Misjonarzy Oblatów
ścieżki rowerowe
14. Park Jana Pawła II
15. Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
pomorska droga św . jakuba
16. Hala sportowa
granica administracyjna
17. Skwer Rybaka (Skrzynia Czasu)
miasta łeby
18. Dzwon
19. Park Nadmorski „Łabędzi Staw”
linia kolejowa
20. Kapitanat Portu Łeba, Brzegowa Stacja Ratownicza SAR
zrewitalizowany odcinek
21. Zamek Neptun
ul . kościuszki
22. Zamek w Nowęcinie

9

12

16

urząd pocztowy

Lębork

19

18

Plaża

Nowęcin

Informacja Turystyczna
LOT „Łeba- Błękitna Kraina”
ul. 11 Listopada 5a
tel.: 790 883 354
biuro@lotleba.pl

Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie
ul. Kościuszki 121
tel. 504 247 615
it@leba.eu

informacja
turystyczna

22

Jezioro Sarbsko

Latarnia Stilo

© Centrum Informacji Turystycznej w Łebie | powielanie i kopiowanie bez zgody zabronione
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PARAFIA WNMP

Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28
MSZE ŚWIĘTE:
ŁEBA
W T GODNIU

|1

W NIEDZIELE
11 3 | 13
|1

|2

(lipiec, sierpień)

(lipiec, sierpień) |
3
|2
(lipiec, sierpień)

| 1

|

ŻARNOWSKA
NIEDZIELA 12

(przez cały rok)

Wakacyjny Uniwersytet Słowa Bożego
codziennie na Mszy św. o godz. 18:00 homilię głoszą ks. profesorowie katolickich uczelni

LIPIEC 2020
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

6

Ks. dr Krzysztof Butowski

13

Ks. prof. Jan Przybyłowski

20

Ks. prof. Jan Przybyłowski

27

Ks. prof. Janusz Mierzwa

7

Ks. dr Krzysztof Butowski

14

Ks. prof. Jan Przybyłowski

21

Ks. prof. Jan Przybyłowski

28

Ks. prof. Janusz Mierzwa

8

Ks. dr Krzysztof Butowski

15

Ks. prof. Jan Przybyłowski

22

Ks. prof. Jan Przybyłowski

29

Ks. prof. Janusz Mierzwa

PIĄTEK
2

1

9

Ks. dr Krzysztof Butowski

16

Ks. prof. Jan Przybyłowski

23

Ks. prof. Jan Przybyłowski

30

Ks. prof. Janusz Mierzwa

SOBOTA
3
10

Ks. dr Krzysztof Butowski

17

Ks. prof. Jan Przybyłowski

24

Ks. prof. Jan Przybyłowski

NIEDZIELA
4
11

Ks. dr Krzysztof Butowski

18

Ks. prof. Jan Przybyłowski

25

Ks. prof. Jan Przybyłowski

5

Ks. dr Krzysztof Butowski

12

Ks. prof. Jan Przybyłowski

19

Ks. prof. Jan Przybyłowski

26

Ks. prof. Janusz Mierzwa

31

Ks. prof. Janusz Mierzwa

SIERPIEŃ 2020
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA
1

Ks. prof. Janusz Mierzwa

3

Ks. prof. Henryk Skorowski

10

Ks. prof. M. Chamarczuk

17

4

Ks. prof. Henryk Skorowski

11

Ks. prof. M. Chamarczuk

12

Ks. prof. M. Chamarczuk

19

6

Ks. prof. Henryk Skorowski

13

Ks. prof. M. Chamarczuk

20

7

Ks. prof. Henryk Skorowski

14

Ks. prof. M. Chamarczuk

21

8

Ks. prof. Henryk Skorowski

15

9

Ks. prof. M. Chamarczuk

16

Ks. prof. M. Chamarczuk

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

Ks. dr Marek Woś

22

23
Ks. dr K. Smykowski

24
Ks. dr K. Smykowski

25
Ks. dr K. Smykowski

26
Ks. dr K. Smykowski

27
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Co u nas słychać?
Co u nas słychać

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

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „DoPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wspierarzecze
Łeby”
ogłaszaodbyliśmy
nabory wniosków:
nie budowy
i promocja
marki obszaru
1.2.3 Wspieranie
W tym
czasie
kilkanaściePRZEDSIĘWZIĘCIE
spotkań z mieszkańcami
miasta
na temat
pozyskiwania
edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdo- w oparciu o zintegrowane pakiety turyśrodków z naszego Programu „Rybactwo i Morze".
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Stworzenie bywanie uprawnień ratownika wodnego, styczne łączące lokalne produkty i usługi
publicznej infrastruktury zarządzania kursy żeglarski) w kwocie 281 777,00 zł
rybackie w kwocie 67 908,28 zł
Wszystkie te spotkania były i są ogłaszane na naszej stronie internetowej
www.dorzeczeleby.pl.
antropopresją tworzącą podstawę do
Termin ogłoszenia konkursu:
oferty
turystycznej
(m.in. ścieżki rowero30.06.2020
roku jeszcze 4 takie spotkania
Termin
ogłoszenia
konkursu:
W roku
2019 przewidujemy
na naszym
terenie
na które
serdecznie
Termin przyjmowania wniosków o do- 30.06.2020 roku
we, szlaki wodne) w kwocie 197 811,56 zł
zapraszamy, min w Choczewie, Wicku,
Nowej Wsi Lęborskiej, Lęborku . Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do
Termin ogłoszenia konkursu: 13.08.2020 roku w godzinach od 9.00 do finansowanie: od 30.07.2020 roku do
Na spotkaniach omawiane są przede wszystkim kryteria oceny wniosków, zasady przyznawania
30.06.2020 roku
15.00.
27.08.2020 roku w godzinach od 9.00 do
pomocy
z naszego funduszu.
Termin przyjmowania
wniosków o do15.00.
Szczegóły na naszej stronie internetofinansowanie: od 30.07.2020 roku do
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 WspieraZa chwilęroku
tj.wwI godzinach
połowie ruszą
na jesień będziemy
wej www.dorzeczeleby.pl
13.08.2020
od 9.00konkursy,
do nie różnicowania
działalnościzapraszać
rybackiej przedsiębiorców.
15.00.
oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzeI etapem złożenia wniosku jest dostarczenie
go do naszego
biuramarw terminie
nie przekraczającym
nie usług o sprzedaż
bezpośrednią,
Dokumenty
niezbędne do przygotowPRZEDSIĘWZIĘCIE
ogłoszeniu (ogłodzenie
zawsze
znajduje
się
na
naszej
stronie).
1.2.2 Rozwój ogól- ginalną i ograniczoną, przetwórstwo, wania i złożenia wniosków o dofinansonodostępnej niekomercyjnej infrastruk- spełnienie wymogów, rozwój małej ga- wanie są dostępne w zakładce NABÓR
Po publicznej
weryfikacji
formalnej przez
pracowników
wnioski trafiają
na posiedzenie
Rady LGD „Dorzecze
stronomii, szkolenia
dla rybaków
w za- WNIOSKÓW
tury
i infrastruktury
kultury
bazujące
na tradycjach
kresie
poszerzenia
działalności) z
w Lokalną
kwocie Strategią Rozwoju).
Łeby”, która
oceniaobszaru,
je podszczególwzględem
kryteriów
(tj. zgodności
nie morskich i rybackich w kwocie
570 648,47 zł
Horanin
1 355 454,41
zł
konkursu:
Jeżeli
wniosek
się zakwalifikował Termin
i zdobył ogłoszenia
odpowiednią
ilość punktów przesyłany jestEwado
Dyrektor
Termin ogłoszenia
konkursu:
30.06.2020który
roku weryfikuje wniosek, tj. sprawdza dokumenty, Biura
samorządu
województwa
pomorskiego,
Termin przyjmowania wniosków o do30.06.2020 roku
załączniki często wzywając wnioskodawcę
do uzupełnienia. Jest to już ostatni etap! I do dzieła!
Termin przyjmowania wniosków o do- finansowanie: od 30.07.2020 roku do
finansowanie: od 30.07.2020 roku do 27.08.2020 roku w godzinach od 9.00 do
13.08.2020 roku w godzinach od 9.00 do 15.00
15.00.
Podpisanie umów

DoNrdnia
31.12.2018 r. samorząd województwa
umów
z wnioskodawcami,
wniosku
Tytuł pomorskiego podpisał łącznie 13
Kwota
przyznana
przez LGD
którzy
ubiegali
się
o
dofinansowanie
za
pośrednictwem
LGD
„Dorzecze
Łeby”.
39 994,00
1-2017-2
Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej

- samorządy: Gmina Nowa Wieś Lęborska
na kwotę
157 451 ,00 + 102 549,00
działka nr 1048 i 793 obręb Nowa Wieś LęGmina Wicko
1-2017-3
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Gmina Miejska Łeba

borska

26 .698,69

853,00
Przystań żeglarska w
mo- 38539,00
60Lubowidzu
614,04 + -239
dernizacja nawierzchni ciągów pieszo
37. 853,00
jezdnych.

296 004,00 + 79 422,00

2-2017-1

URZĄDZENIE PARKU MISJONARZY OBLA296 004,00
TÓW podpisali
W ŁEBIE – ETAP
III na łączną kwotę : 993.000,00
Przedsiębiorcy z naszego terenu działania
umowy
2-2017-2

Przebudowa pasa drogowego Działka
24/3 obr. Garczegorze, droga powiatowa
nr 1309G, polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego o długości 903,39 mb

157 457,00

2-2018-1

Zarządzanie antropopresją na obszarze
dziedzictwa historycznego i kulturalnego
w Starej Łebie (LEBAMUNDE) – etap I konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. Świętego Mikołaja w Łebie

79 422,00

2-2018-2

Budowa domu sołeckiego w miejscowo-

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
ści Kierzkowo
Al. Św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba
tel. +48 530 243 120

Dyrektor Biura Ewa Horanin

239 385,96 www.dorzeczeleby.pl

dyrektor@dorzeczeleby.pl
NIP: 841-171-68-33 KRS: 0000566557
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2-2018-5

Przebudowa ulicy Polnej w granicach
pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunki drogi powiatowej nr 1322 G

102 549,00

1-2019-2

Budowa budynku OSP i remont świetlicy w miejscowości Łebieniec jako sposób na poprawę życia mieszańców Gminy
Wicko

299 970,06

Co u nas słychać

147,00Choczewo.
Utworzenie
spójnego
systemu
rowe1-2019-3 czwarty rok naszej działalności
Mija właśnie
na terenie
powiatu
lęborskiego
i262
Gminy
rowego w rejonie Lęborka przez budowę
ścieżki
rowerowej
przy ul. Krzywoustego
spotkań
z mieszkańcami
miasta
(DW214)

W tym czasie odbyliśmy kilkanaście
środków z naszego Programu „Rybactwo i Morze".
3-2018-4

Wszystkie te spotkania były i są
4-2017-1

Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców
LGD Dorzecze
Łeby
ogłaszane obszaru
na naszej
stronie internetowej

na temat pozyskiwania
299 923,76

www.dorzeczeleby.pl.

Budowa manufaktury cukierków w Łe199 000,00
naszym
bie terenie jeszcze 4 takie spotkania na które

W roku 2019 przewidujemy na
zapraszamy,
Wsi Lęborskiej,
Lęborku
.
Doposażenie
gospodarstwa
hodowli
4-2017-5 min w Choczewie, Wicku, Nowej
Na spotkaniach omawiane są przede
pomocy
z naszego funduszu.
4-2018-1

198 000,00
ryb oraz modernizacja i wyposażenie zawszystkim
kryteria
oceny wniosków, zasady
jazdu "PSTRĄG"w
Ciekocinie
Nowa oferta turystyczna – kawiarenka,
noclegi i drony

199 000,00

Zakup innowacyjnego sprzętu do czysz-

164 518,00

serdecznie

przyznawania

Za chwilę tj.w I połowie ruszą konkursy, na jesień będziemy zapraszać przedsiębiorców.
4-2018-2

czenia plaży
oraz
baterii słonecznych
I etapem złożenia wniosku jest dostarczenie
go do
naszego
biura w terminie nie przekraczającym
69 938,34
Utworzenie
wypożyczalni
4-2018-6 (ogłodzenie zawsze znajduje
w ogłoszeniu
się na naszej
stronie).rowerów
elektrycznych w Łebie wraz z ekologicz-

ną stacją
ładowania.
Po weryfikacji formalnej przez pracowników
wnioski
trafiają na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze
Zakup katamaranu
pasażerskiego
299 977,00
Łeby”,4-2018-8
która ocenia je pod względem kryteriów
(tj. zgodności
z LokalnąwyStrategią
Rozwoju).
posażonego w napęd hybrydowy z doła-

Jeżeli wniosek się zakwalifikował i dowaniem
zdobył odpowiednią
ilość punktów przesyłany jest do
solarnym oraz podwodnym
systemem
w celuwniosek,
organizacjitj. sprawdza dokumenty,
samorządu województwa pomorskiego,
którywizyjnym
weryfikuje
rejsów turystycznych
załączniki często wzywając wnioskodawcę do uzupełnienia. Jest to już ostatni etap! I do dzieła!
2-2019-2

Podpisanie umów
2-2019-4

Budowa i wyposażenie budynków rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu

300 000,00

Rybny koszyk - innowacyjny punkt
sprzedaży produktów rybnych w Wicku

300 000,00

Do dnia 31.12.2018 r. samorząd województwa pomorskiego podpisał łącznie 13 umów z wnioskodawcami,
Remont restauracji
z ekologiczną
stacją
297 748,13
którzy 2-2019-9
ubiegali się o dofinansowanie za pośrednictwem
LGD „Dorzecze
Łeby”.
ładowania pojazdów elektrycznych

- samorządy:
kwotęWenecja157
451 ,00
+ 102 549,00
300 000,00
Północy
– stworzenie
2-2019-11Gmina Nowa Wieś Lęborska naŁebska
Gmina Wicko
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
2-2019-14
Gmina Miejska Łeba

innowacyjnego produktu turystyczne26 .698,69
go opartego na zasobach
historycznych
60 614,04 + 239 385 ,00
i przyrodniczych regionu

37. 853,00

Punkt gastronomiczny z rybką na wy91 234,00
296 004,00 + 79 422,00
nos i mobilną elektrycznością

88 061,54
3/2017-1 z naszego terenu działania podpisali
Wzmocnienie
atrakcyjnej
turystycznie
Przedsiębiorcy
umowy
na łączną
kwotę : 993.000,00

marki obszaru jako podstawa konkurencyjnej gospodarki tworząca miejsca pracy Dyrektor Biura Ewa Horanin
w Gminie Choczewo

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
Al. Św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba
tel. +48 530 243 120

www.dorzeczeleby.pl
dyrektor@dorzeczeleby.pl
NIP: 841-171-68-33 KRS: 0000566557

20

Informacje

Z

apraszamy już po raz dziesiąty
w dniach 13-16.08.2020 nad polskie
morze.
W tym roku z uwagi na panującą sytuację i przepisy zmieniliśmy charakter naszego spotkania w Łebie. Podczas Moto
Camp nie odbędą się koncerty (chyba że
zmienią się przepisy).
Muzykę mechaniczną i komunikaty
epidemiologiczne będzie nadawał: Piotr
Boś (znany kabareciarz, bajarz i gawędziarz :)

Moto Camp odbędzie się w tym samym
miejscu, co w latach poprzednich, na dużym zielonym terenie przy ul. Turystycznej,5 hektarów w samym centrum miasta
– blisko głównego deptaka, morza i Słowińskiego Parku Narodowego.

Każdy uczestnik otrzyma w cenie wjazdówki miejsce na polu namiotowym, pamiątkowy znaczek, naszywkę i zestaw
naklejek.
Czekać będzie na Was aleja handlowa
ze stoiskami z gadżetami motocyklowymi, skórami, butami i innymi akcesoriami.
Na terenie przygotujemy zadaszone
miejsca siedzące, nie zabraknie stoisk
z pysznym jedzeniem i napojami. Zapewniamy wydzielone pole namiotowe z sanitariatami (dwa kontenery prysznicowe
z ciepłą wodą, umywalki i 40 sztuk wc),
ochroną i zapleczem medycznym.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo spełnione będą wszystkie zalecenia epidemiologiczne.
Obowiązywać będą podstawowe zasady
bezpieczeństwa, czyli zasłaniamy twarz

i zachowujemy odstęp od innych.
Prosimy o zabranie ze sobą maseczek
ochronnych.
Zapewniamy środki odkażające.
Pakujcie sakwy i przyjeżdżajcie do
Łeby! Piaszczyste plaże czekają!
Zapraszamy wszystkich Motocyklistów, Trikersów i właścicieli kultowych
aut z USA :)
Kontakt, informacje i zapytania:
www.motozloty.com
biuro@motozloty.com

Informacje

Wielkie Zawody Rodzinne
na Łabędzim Stawie
21

czerwca 2020 roku pod patronatem
Pana Burmistrza Miasta Łeby odbyły się Wielkie Zawody Rodzinne. W zawodach wzięło udział 56 osób w różnym
wieku od wnuczka do dziadka. Emocji
było bardzo wiele, pogoda i ryby dopisały, efekty wędkowania były znakomite,
dopisały małe i duże ryby. Każdy z uczestników mógł się pochwalić złowionymi
efektami. A oto wyniki zawodów :
→ najmniejszą rybkę złowił kol. Seńków
Marcin
→ największą rybę kol. Klawikowski
Stanisław
→ najwięcej ryb złowił kol. Kluska Stanisław
→ najmłodszym czynnym wędkarzem
był Sołtys Bartosz
Gratulujemy wszystkim zawodnikom
efektów,a zwycięzcom osiągniętych sukcesów. Dziękujemy również za sportowe
zachowanie wszystkich uczestników.
PZW Koło w Łebie

beKite zaprasza!

Z

apraszamy miłośników wiatru, morza i fal na strefę sportów wodnych
Stowarzyszenia Kiteboardingowego beKite i ŁKŻ, która znajduje się na plaży zachodniej B w Łebie. Na strefie znajdziecie
idealne warunki do bezpiecznego startowania, lądowania latawców oraz wyjścia

w morze ze sprzętem windsurfingowym.
Na spocie można rozpocząć również przygodę na deskach SUP ( Stand Up Paddle),
które są idealną propozycją na bezwietrzne dni oraz dla osób preferujących bardziej spokojne formy aktywności. Co
więcej, na spocie jest wydzielona strefa do

piłki plażowej oraz praktykowania jogi.
Strefa dostępna jest również dla najmłodszych miłośników sportów wodnych.

Opracowanie: Stowarzyszenie beKite
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Z historii miasta

10 ciekawostek z historii Łeby
Mieszkańcy
Łeba od zawsze była małym miasteczkiem, obecnie liczącym w przybliżeniu
ok. 3500 mieszkańców. Przez wieki jej
wygląd, charakter i niewielka liczba
ludności bardziej przypominały wieś,
niż miasto. Jego lokacji dokonano w 1357
r., a 100 lat później stało tu zaledwie 50
domów, zamieszkałych przez ok. 250300 osób. Rozwój następował powoli. Na
przełomie XVIII i XIX w. liczba łebian
nieznacznie przekraczała 500. W ciągu
XIX w. stan ten zwiększył się ponad dwukrotnie. W II połowie lat 30. XX w. miasto
(bez gminy) liczyło ok. 1850 mieszkańców.
W całej historii najwyższy stan - 4230
osób - osiągnięto w 1997 r., po którym
nastąpił trwający do dziś spadek. W tym
okresie liczba mieszkańców zmniejszyła
się o ponad 17 proc.

Turystyka
Pierwsza uchwytna wzmianka o turystach w Łebie pochodzi z 1862 r. Aż do
końca XIX w. ich liczba nie przekraczała
100 rocznie. Od początku XX w. popularność miasteczka rosła, co miało związek
z oddaniem linii kolejowej i powolnym
rozwojem bazy turystycznej. Granicę
1000 letników w roku kalendarzowym
przekroczono 4 sierpnia 1913 r. W połowie lat 30. roczny wynik zamykał się
już liczbą 10 tys. osób. Po zakończeniu II

wojny św. rozwój turystyczny Łeby nabrał
dynamiki. Na początku lat 70. osiągnięto
poziom 100 tys. letników. Z ostatnich lat
istnieją tylko dane szacunkowe, które podają, że obecnie odpoczywa tu 250-300 tys.
wczasowiczów rocznie. Do tego należy doliczyć wielotysięczne zastępy gości na pobytach jednodniowych.

Rybołówstwo
W 1936 r. łebska flota rybacka składała
się z 54 kutrów i 9 otwartych łodzi. Zawód
rybaka morskiego uprawiało 115 łebian.
Najczęściej spotykało się tu kutry 13-metrowe, obsadzone w większości przez załogi 2-osobowe. W tym okresie przeciętne
połowy wynosiły ok. 1250 ton ryb rocznie. Miejscowe przetwórnie i wędzarnie
zatrudniały ok. 150 osób, a handlem rybą
zawodowo lub dorywczo zajmowało się
30 osób. Jak widać, życie w Łebie toczyło się dzięki rybie i wokół ryby. Co ósmy
mieszkaniec Gminy Miejskiej Łeba miał
z nią do czynienia zawodowo.

Rolnictwo
Rolnictwo, które niegdyś stanowiło
jedno z głównych źródeł utrzymania łebian, dziś zostało niemal całkowicie wyparte z tutejszego krajobrazu. Według
źródeł dobrze poinformowanych, obecnie w Łebie funkcjonuje jedno gospodarstwo rolne. W mieście, a zwłaszcza w jego

południowej części funkcjonowało kilkadziesiąt gospodarstw, stanowiących
wyłączne, bądź zasadnicze źródło utrzymania ich właścicieli. Prowadzona w nich
produkcja bazowała na kilku lub kilkunastu hektarach, najczęściej z uprawą
i hodowlą wszystkiego po trochu. Grunty orne, łąki i pastwiska znajdowały się
na obrzeżach miasta. Poza tym wielu
mieszkańców zajmowało się przydomową hodowlą zwierząt na własne potrzeby,
głównie drobiu i świń.

Port
Schyłek XIX wieku. Do tej pory miasteczko żyjące z morza nie miało portu.
Płytka rzeka Łeba, która przez stulecia
udzielała schronienia miejscowej flocie
rybackiej, po każdym dużym sztormie
stawała się w ujściu nieżeglowna dla
większych jednostek. Budowę portu rozpoczęto w 1884 r. Utworzono nabrzeża,
wybudowano falochrony i pogłębiono kanał. Wejście do portu w Łebie jest ciągle
zamulane przez lotne piaski i rumowisko
dna morskiego, dlatego jest ono systematycznie pogłębiane. Dawniej przez kilka
dziesięcioleci pracowała tu na stałe pogłębiarka czerpakowa. Obecnie dokonuje się okresowych refulacji, a wydobytego
piasku używa się do ochrony brzegu morskiego.

Z historii miasta

Kolej
We wrześniu 1895 r. zapadła decyzja
o budowie 30-kilometrowej linii kolejowej Lębork - Łeba. Po roku zabezpieczono
środki finansowe i wkrótce od strony Lęborka ruszyły roboty. Co miesiąc średnio
przybywał kilometr torów w kierunku
Łeby, a w miasteczku nie było zgody odnośnie lokalizacji stacji kolejowej. Różne
grupy nacisku proponowały korzystne
dla siebie położenie. Jedni chcieli ją mieć
na północy miasta w przyszłej dzielnicy
willowej, inni na południu, w bardziej korzystnym położeniu dla majątku Nowęcin.
W końcu znaleziono kompromis i stację
postanowiono usytuować na zachód od
centrum. Pozwolenie na budowę dworca i budynków stacyjnych wydano 9 lipca 1898 roku i natychmiast przystąpiono
do prac budowlanych. Przebiegały one
sprawnie i bez zakłóceń. Linię kolejową
otwarto 1 listopada 1899 r.

Ratownictwo morskie
Stacja Ratownictwa Morskiego w Łebie ma długą tradycję, sięgającą roku
1865. Wówczas powstało Niemieckie
Towarzystwo Ratowania Rozbitków
(DGzRS), które utworzyło na wybrzeżach Bałtyku i Morza Północnego łańcuch 129 stacji ratowniczych. W Łebie
pierwsza baza ratowników znajdowała
się w szopie w pobliżu dzisiejszego kina.
W 1903 r. oddano nowy, murowany budynek w porcie. W roku 2011 obok niego
wybudowano duży, nowoczesny obiekt
z funkcjonalnym zapleczem biurowym,
socjalnym, garażowym i magazynowym.
Przez całą dobę służbę w stacji pełni załoga statku ratowniczego „Huragan” i ratownicy Brzegowej Stacji Ratowniczej.
W każdym czasie, niezależnie od pogody
i stanu morza, są oni gotowi wyruszyć na
pomoc, gdy tylko przyjdzie wezwanie. 80
proc. wypadków na morzu ma miejsce na
płytkich wodach w pobliżu brzegu.

Dom Kuracyjny
Jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych budynków na polskim
wybrzeżu, jest hotel Neptun w Łebie.

Wybudowano go w 1907 r., nadając mu
nazwę Dom Kuracyjny. Wbrew nazwie
nie prowadzono tam działalności leczniczej. Wówczas uważano, nie bez racji, że
sam pobyt nad morzem ma właściwości
kuracyjne. Pierwszym właścicielem tego
ekskluzywnego zameczku był baron Herbert von Massow (1870-1945), a od roku
1913 Max Nitschke (1865-1946). Po zakończeniu II wojny św. obiekt znacjonalizowano i przez pierwsze lata działał pod
nazwą Państwowy Dom Zdrojowy „Bałtyk”. Na przełomie lat 40. i 50. dom przejął
Fundusz Wczasów Pracowniczych i wówczas nadano mu nazwę „Neptun”. Od lat
90. ten piękny budynek znajduje się w rękach prywatnych.

Administracja kąpielowa
Przed 1945 r. sprawami związanymi
z pośrednictwem w wynajmie kwater,
obsługą plaży, pobieraniem opłaty miejscowej dziś zwanej klimatyczną i wypożyczaniem koszy plażowych, zajmowała się
administracja kąpieliska. Była to jednostka organizacyjna podległa burmistrzowi
Łeby. Był to dochodowy interes dla miasta.
Wystarczy powiedzieć, że opłatę klimatyczną pobierano niemal do ostatniego
feniga, a wypożyczenie kosza plażowego
na tydzień kosztowało od 4,5 do 6 marek,
co mniej więcej odpowiadało robotniczej

dniówce. Na plaży stało ich dobrze ponad
100 i letnicy rezerwowali je na ogół razem
z kwaterami.

Wodociągi
Przygotowania do budowy wodociągów miejskich - tej niezwykle ważnej
i kluczowej inwestycji - prowadzono od
początku lat 30. XX w. Na lokalizację stacji pomp wybrano skraj podwórza ówczesnej szkoły (ul. Kościuszki 92). Tam
wykonano wiercenie próbne, a następnie
w pobliżu przystąpiono do bicia studni
i budowy stacji pomp. Na jej wyposażenie
składały się trzy hydrofory i urządzenia
do uzdatniania wody. Jeden z nich był na
przemian w rezerwie.
Dwa inne ujęcia znajdowały się w niewielkiej odległości. Główne prace zakończono w 1936 roku i od tego czasu łebianie
mogli być dumni z posiadania wodociągu miejskiego. W owym czasie nie była
to taka oczywista sprawa w małych miasteczkach.

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i byłym mieszkańcem)
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Cała Polska Czyta Dzieciom
o zwierzętach

T

ematem przewodnim tegorocznej Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom
były zwierzęta. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie Polaków

do czytania bajek najmłodszym. Biblioteka Miejska w Łebie również przyłączyła się do tej inicjatywy promującej czytelnictwo.
Zaprosiliśmy do udziału wiele osób oraz instytucji. Bajki o zwierzętach czytali łebscy weterynarze Pan Jacek Woronowicz oraz
Pan Mirosław Frączek. Przy akompaniamencie śpiewu ptaków
mogliśmy usłyszeć fragment książki czytany przez Panią Katarzynę Sitkowską ze Słowińskiego Parku Narodowego. Do akcji
czytania dzieciom chętnie włączyli się pracownicy Sea Park –
Fokarium Sea Park Sarbsk, którzy w towarzystwie fok zaprezentowali wiersz Jan Brzechwy. Warto wspomnieć o naszych
czytelnikach z okolic naszego miasta, a także o tych z centralnej
Polski, którzy chętnie przeczytali swoje ulubione bajki o zwierzętach. Do Ogólnopolskiej Akcji Czytania Dzieciom o zwierzętach włączyli się wolontariusze z WFF Polska - Pani Iwona,
Joanna i pan Irek, którzy przeczytali fragment o foczce Heli, tą
lekturą nawiązali do swojego wolontariatu. Opowieść o Koci Kici,
mogliśmy usłyszeć w wykonaniu Pani Barbry Iskry - Labirynt
Łeba, która w masce kota czytała o przygodach kotki na placu zabaw. Dziękujemy wszystkich wolontariuszom oraz ich pupilom,
którzy tak pięknie promowali czytanie dzieciom o zwierzętach.
Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział filmów z Ogólnopolskiej
Akcji Czytania Dzieciom o zwierzętach zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: Biblioteka Miejska w Łebie.
Alicja Kisielewska
Biblioteka Miejska w Łebie

Biblioteka

Sala historii Łeby w Bibliotece
Miejskiej
Z

biór wystawowy w Miejskiej Bibliotece to stała ekspozycja
dla odwiedzających, w której zgromadzono wartościowe
rzeczy - pamiątki i dokumenty - mówiące o historii naszego
miasteczka w jednym miejscu.
Celem ekspozycji jest udokumentowanie i utrwalenie historii miasta oraz trudu Łebian w budowaniu przestrzeni po 1945
roku.
Ekspozycja stworzona została z już istniejących zasobów biblioteki (wystawy, zdjęcia, dokumenty) oraz z eksponatów – darów otrzymanych od mieszkańców.
Sala historii czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
Biblioteka Miejska w Łebie prowadzi także dla grup zorganizowanych edukację regionalną połączoną z prezentacją multimedialną.

tel. 59 8661-723

inf. Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie, ul. 11 Listopada 5a,

Wyniki XVII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „TĘCZA”
W

XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „TĘCZA”, którego tematem był „Obraz bliski sercu”, jury
konkursowe pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie przyznało 2 wyróżnienia krajowe uczniom naszej szkoły – Adrianowi Kempińskiemu z klasy

III b i Amelii Gajewskiej z klasy Va za
wykonanie znakomitej pracy. Pozostali
uczestnicy konkursu – Nikola Rawa, Joanna Królikiewicz, Emilia Urbańczyk, Antonina Kracińska i Agnieszka Gumienna
otrzymali dyplomy uznania wśród nadesłanych prac z całej Polski. Koordynatorem konkursu w naszej szkole była pani

Bożena Świętek. Gratulujemy wyników
i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.
Ilona Jabłkowska

Sukcesy szkoły i uczniów
W

związku z zawieszeniem zajęć szkoły przystąpiło do niego 22 uczniów.
w szkołach i nauczaniem on - line Wysokie wyniki uzyskali:
Krajowy Komitet Organizacyjny postanowił przeprowadzić konkurs “KANPaweł Marzec – kl. II b – kategoria „ŻAGUR 2020” w formie elektronicznej, CZEK” – wynik bardzo dobry
za pośrednictwem platformy Dzwonek.
Marcel Duda – kl. III b – kategoria „MApl. Międzynarodowy Konkurs Matema- LUCH” – wyróżnienie
tyczny „Kangur 2020” został przeproIgor Rostkowski – kl. VIII b – kategoria
wadzony w poszczególnych kategoriach „KADET” – wyróżnienie
w dniach 02.06 – 05.06.2020. Z naszej

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza uzyskała w krajowym Konkursie
banku PKO BP na 85 - lecie SKO nagrodę
II stopnia.
Gratulujemy
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ŁEBSKIE
MICKIEWICZE
W

czwartek 25 czerwca wyróżniający
się absolwenci klas ósmych otrzymali za swoje osiągnięcia szczególne nagrody – statuetki Łebskie Mickiewicze.
Nagrody te są ukoronowaniem działań uczniów przez okres nauki w naszej szkole. Rozdanie nagród odbyło się
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
bez udziału klas i rodziców.
Tytuł Primus Inter Pares otrzymała
Wiktoria Kowalczyk VIIIa.
Łebskie Mickiewicze z poszczególnych
kategorii otrzymali:
Talent Artystyczny – Wiktor Boborycki VIIIa.
Super Czytelnik – Agata Wilkos VIIIa
Najlepszy Sportowiec – Dawid Kubis
VIIIa.
Społecznik – Julia Niżniowska VIIIb
Mistrz Frekwencji – Klaudia Burzyńska VIIIb.
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów!!!
Ilona Jabłkowska

it@leba.eu

it@leba.eu

czynne w okresie wakacji szkolnych (od 1 lipca do 31 sierpnia)
Poniedziałek – Piątek
7.30 – 17.00

tel. +48 790 883 354

Sobota
9.00 – 17.00

tel. +48 790 883 354

czynne w okresie wakacji szkolnych (od 1 lipca do 31 sierpnia)
Poniedziałek – Piątek
9.00–18.00
Łebski Biuletyn
Informacyjny

Redakcja:
tel. + 48 504 247 615

Sobota
10.00 – 14.00

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