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Arkadiusz Puchacz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Łebie

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Paniom życzenia –
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia, by w każdym 

dniu roku uśmiech na twarzy gościł tak samo często,
jak w tym świątecznym dniu.

Życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy
i przyniósł powody do zadowolenia

oraz by nigdy nie zabrakło ciepła i miłości płynących
od najważniejszych osób w Waszym życiu!

Z wyrazami szacunku



Otwarcie rewitalizowanej  
ulicy Kościuszki 
30 grudnia 2019 roku nastąpiło oficjal-

ne otwarcie rewitalizowanej ulicy 
Kościuszki. Podczas uroczystości otwar-
cia byli obecni Burmistrz Miasta Łeby An-
drzej Strzechmiński, sekretarz i zastępca 
Burmistrza Ewa Kapłan oraz radni Rady 
Miejskiej w Łebie. Wszyscy wspólnie do-
konali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Tekst i fot. Michał Sałata

Festiwal Tańca odbył się w Łebie

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 
br. odbywał się Ogólnopolski Festi-

wal Tańca Nowoczesnego w Łebie. W zma-
ganiach tanecznych wzięło udział wielu 
młodych adeptów sztuki tańca z całej Pol-
ski. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Burmistrz na jeden dzień
12 stycznia 2020 roku odbył się 28 Fi-

nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mieszkańcy Łeby pobili zeszło-
roczny rekord kwotą 10.000 zł (co dało 
łącznie ponad 40.000 zł) przekazano na 
konto fundacji WOŚP. 

Także Pan Jerzy Szot dorzucił swoją 
„cegiełkę”, aby wesprzeć tą szlachetną ak-
cję licytując „dzień w fotelu Burmistrza 
Miasta Łeby” za kwotę 400 zł. Dziś tj. 31 
stycznia 2020 roku, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z  Urzędem Miasta 
w Łebie postanowił „odebrać” swoje pra-
wo. Oczywiście nowy Burmistrz Miasta 
nie jest władny do wydawania żadnych 
decyzji czy wydawania wiążących pole-
ceń. 

Pan Jerzy jest łebianinem i, jak się oka-
zało, nie po raz pierwszy wylicytował 

„jednodniowe rządzenie miastem”, a było 
to 9 lat temu. 

- Cieszę się, że ponownie mogę zasiąść za 
biurkiem Burmistrza Miasta Łeby. Oczy-
wiście traktuję to jako zabawę, na wesoło, 
ale cel, na który zbiera Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, jest szczytny - mówi 
Jerzy Szot. 

Mam zamiar odwiedzić kierowników po-
szczególnych referatów Urzędu Miejskiego 

oraz z nimi porozmawiać. Chcę dowiedzieć 
się, nad czym teraz pracują, czy choćby ja-
kie są plany inwestycyjne miasta itp. na 
najbliższy okres czasu - dodaje Pan Jerzy.

Po całym dniu sprawowania roli Bur-
mistrza Miasta Pan Jerzy stwierdził, że 

„jest to bardzo odpowiedzialna funkcja”. 

Natłok spraw, którymi zajmują się po-
szczególni urzędnicy także poza sezo-
nem, jest ogromny. 

oprac. i fot. Michał Sałata
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TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Burmistrz Miasta Łeby informuje, iż rekrutacja na rok szkol-

ny 2020/2021:

1. do  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  
im. A. Mickiewicza w  Łebie odbędzie się w  terminie od 
11.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

2. klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Łebie odbędzie się w terminie od 01.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne będą 
na stronie internetowej szkoły (www.leba.edu.pl) oraz w sekre-
tariacie ww. placówki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzu-
pełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddzia-
łów przedszkolnych w szkole podstawowej:

Lp. Rodzaj czynności
Termin w  postępo-

waniu rekrutacyjnym
Termin w  postępo-

waniu uzupełniają-
cym

1.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
przedszkolnego

od 02.03.2020 r. 
do 9.03.2020r. Nie dotyczy

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2020r. 
do 31.03.2020r.

od 13.05.2020r. 
do 20.05.2020r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym

do 06.04.2020r. do 25.05.2020r.

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych

do 07.04.2020r. do 26.05.2020r.

5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia do 16.04.2020r. do 01.06.2020r.

6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 17.04.2020r. do 02.06.2020r.
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Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierw-
szych szkoły podstawowej:

1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierw-
szych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie dla 
kandydatów spoza obwodu wraz z odpowiednią liczbą punktów:

1) rodzeństwo kandydata w  roku szkolnym, na który pro-
wadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 20 
punktów,

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowa-
dzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej – 20 punktów,

3) rodzic kandydata dojeżdża do pracy/pracuje na terenie 
Miasta Łeby – 10 punktów,

4) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów,
5) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów,
6) niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 5 punktów.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. 
kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt. 1 i 2 – po-
twierdzenia spełnienia kryterium dokonuje dyrektor szkoły 
na podstawie dokumentacji szkoły,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt. 3 – oświad-
czenie rodzica/opiekuna prawnego,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt. 4 – oświad-
czenie rodzica/opiekuna prawnego,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt. 5 i 6 – orze-
czenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Uwaga:

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły 
podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwier-
dzających spełnienie określonych wymagań zostały określone 
w Uchwale Nr XXVI/330/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
7 marca 2017 r.

Lp. Rodzaj czynności
Termin w  postępo-

waniu rekrutacyjnym
Termin w  postępo-

waniu uzupełniają-
cym

1.
Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły wraz 
z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

od 02.03.2020 r.
do 31.03.2020 r. Nie dotyczy

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z do-
kumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym

od 01.04.2020 r. 
do 24.04.2020 r.

od 03.06.2020 r.
do 10.06.2020 r.

3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do 
szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 06.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych

do 08.05.2020 r. do 15.06.2020 r.

5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia do 15.05.2020 r. do 17.06.2020 r.

6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18.05.2020 r. 18.06.2020 r.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała już po raz XXVIII
12 stycznia br. na Hali Sportowej Szko-

ły Podstawowej w Łebie odbył się 
28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Kilkudziesięcioro wolontariu-
szy tego dnia kwestowało z puszkami na 
mieście i plaży, gdzie odbywała się kąpiel 
Morsów Łebskich.

Przed rozpoczęciem występów arty-
stycznych wolontariusze mogli się ogrzać 
próbując ciepłej grochówki, kanapek oraz 

herbaty, które specjalnie z myślą o nich 
ufundowali organizatorzy. Na scenie 
zaprezentowały się lokalne zespoły 
i artyści: Zespół Wave, Zespół Terapia, 
Biedronki, Damian Penkowski, Marce-
lina Barczewska, Zuzanna Hachaj, Ali-
cja Gieryk oraz Aleksandra Frąckowiak. 
Największą atrakcją tego wieczoru był 
występ Igora Koniecznego - finalisty XI 
edycji popularnego programu MAM 

TALENT. Jak można było zauważyć pub-
liczność wśród Łebian dopisała. Z puszek 
wolontariuszy, kawiarenki i  licytacji 
w  łebskim sztabie uzbierano 39.617 zł. 
Ponadto radna Agnieszka Derba poprzez 
tzw. „wirtualną puszkę WOŚP” uzbiera-
ła 2.780 zł. Co na Łebę daje łączną kwo-
tę: 42.397 zł.

Do najdroższych i najciekawszych fan-
tów należały m.in.:

• Bursztynowe serce ze srebrną za-
wieszką ufundowane przez Pra-
cownię Jubilersko-Złotniczą Jerzy 
Uryasz - zostało wylicytowane za 
850 zł

• Boombox ufundowany przez Radę 
Miasta Łeby został wylicytowany za 
650 zł.

• Odnowiona deska windsurfingowa 
ręcznie wymalowana farbą olejną 
przez Panią Barbarę Gawron Gołę-
biowską – opiekuna artystycznego 
Klubu Absurd za 1000 zł.

• Bujak dla dzieci ufundowany przez 
Firmę JULKA z Krępy Kaszubskiej 
za 1350 zł.

• Komplet biżuterii ze srebra i  bur-
sztynu ufundowany przez Pana 
Jerzego Olszewskiego poszedł za 
kwotę 850 zł

• Duży pojemnik na Bioodpady 1100L 

7
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Rozstrzygnięcie konkursu  
z firmą NOVATEK Polska Sp. z o o.
18 grudnia 2019 roku w  Bibliotece 

Miejskiej w Łebie odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu edukacyjno-pla-
stycznego pt. „Łeba w zgodzie z naturą”. 
Głównym partnerem i fundatorem atrak-
cyjnych nagród była firma NOVATEK Pol-
ska Sp. z o o. Organizatorami była Miejska 
Biblioteka Publiczna w  Łebie oraz Cen-
trum Informacji Turystycznej w Łebie. 
Konkurs składał się z  dwóch etapów. 
Pierwszy polegał na wykonaniu pracy 
plastycznej przedstawiającej działania 
Gminy Łeba oraz Firmy NOVATEK na 

rzecz zapewnienia rozwiązań proekolo-
gicznych na terenie miasta. Spośród wie-
lu prac komisja konkursowa wybrała 12 
prac, których autorzy zakwalifikowali 
się do drugiego etapu pisemnego. Pisem-
ny etap składał się z 10 pytań (5 otwar-
tych na temat Łeby oraz 5 testowych na 
temat działalności firmy NOVATEK). Etap 
ten poprzedzało spotkanie z laureatami 
w Bibliotece, gdzie zostali oni zapozna-
ni z  ciekawostkami dotyczącymi Łeby 
oraz firmy NOVATEK. Spotkanie to po-
prowadziła Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Łebie oraz przedstawiciele 
firmy NOVATEK.

W imieniu Gminy Miejskiej Łeba oraz 
Biblioteki Miejskiej w Łebie dziękujemy 
z całego serca firmie NOVATEK za pomoc 
i wsparcie finansowe naszego konkursu, 
który był kierowany do uczniów Szkoły 
Podstawowej w Łebie. 

oprac. i fot. Michał Sałata (UM Łeba)

ufundowany przez firmę Sanipol zo-
stał wylicytowany za kwotę 800 zł.

• Dzień w Fotelu Burmistrza Miasta 
Łeby został wylicytowany za kwo-
tę 400 zł.

Oczywiście wielką popularnością jak 
co roku cieszyły się oficjalne fanty nade-
słane z głównego sztabu WOŚP. Najdrożej 
wylicytowano koszulkę za kwotę 350 zł.

Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w organizację 28 Finału WOŚP 
w Łebie. Atmosfera była bardzo wesoła 
i przyjazna. Można śmiało powiedzieć, że 
uzbierana kwota jest sukcesem każdego 
z nas.

Oprac. Michał Sałata

relacja
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SEABIN – PŁYWAJĄCY ŚMIETNIK

18 kwietnia 2020 w trakcie inaugura-
cji sezonu żeglarskiego, w Porcie 

Jachtowym w Łebie , zostanie uruchomio-
ny drugi w Polsce Seabin. Seabin to pły-
wający kosz na odpady, który znajduje się 
w wodzie w marinach, dokach, portach, 
gdzie może być regularnie opróżniany. 

Seabin zbiera wszystkie pływające śmie-
ci zasysając wodę z powierzchni. Woda 
przechodzi przez filtr, a następnie jest 
pompowana z powrotem do morza, zo-
stawiając śmieci w  koszu do utylizacji 
(do 20 kg).

„Seabin” ma również możliwość 

zbierania części olejów i zanieczyszczeń 
pływających na powierzchni wody. W cią-
gu roku tego typu urządzenie może ze-
brać do ok. pół tony zanieczyszczeń, 
charakteryzując się przy tym zużyciem 
prądu typowym dla instalacji 12V. 

Projekt Seabin został stworzony przez 
przedsiębiorczego Australijczyka Peta 
Ceglinskiego, aby pomóc w rozwiązaniu 
globalnego wyzwania środowiskowego, 
którym jest walka z plastikiem i innymi 
odpadami zanieczyszczającymi oceany 
świata. 

Na całym świecie zainstalowano ponad 
450 urządzeń i ich liczba stale rośnie.

Po maszynie do czyszczenia plaż to już 
drugi projekt Portu Jachtowego w Łebie 
mający na celu dbanie o środowisko oraz 
walkę z rosnącym problemem plastiku. 

Zakup pływającego kosza został dofinan-
sowany w 80 % z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku .

Regionalny staż samoobrony odbył się w Łebie
8 lutego 2020 roku odbył się po raz 

pierwszy w  Łebie Regionalny „Staż 
Realnej Walki Ulicznej” pn. Real Street 
Combat Method. Dzięki uprzejmości 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Łe-
bie specjalnie na tą okoliczność została 
udostępniona mała Sala gimnastyczna 

Szkoły Podstawowej w Łebie. Organiza-
torem było stowarzyszenie „Highlander 
Combat Defence” w  Łebie pod kierow-
nictwem Mariusza Grabarczyka. Całość 
spotkania prowadził twórca systemu 
RSC Emil Waszak. W stażu uczestniczy-
ło ok. 20 osób z całej Polski. Celem było 

pokazanie obrony w sytuacjach zagraża-
jących życiu na ulicy i zapobieganie pró-
bom gwałtu. 

Tekst. Michał Sałata
Fot. Highlander Combat Defence
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10
Z historii miasta

Turystyka wczoraj i dziś
Turystyka, to przede wszystkim do-

browolna, okresowa zmiana miejsca 
pobytu w celach wypoczynkowych, kra-
joznawczych i  rekreacyjnych. W  tym 
uproszczonym opisie mieści się zarówno 
wyjazd na wczasy na drugi koniec świa-
ta, jak i piknik nad jeziorem w sąsiedniej 
gminie. Dziś turystyka jest tak oczywi-
stą aktywnością w  naszej strefie kultu-
rowej, że trudno byłoby sobie wyobrazić 
jej brak. Narodziny tego zjawiska miały 
miejsce już w starożytności i były zwią-
zane z pierwszymi podróżami do miejsc 
kultu religijnego.

Początki turystyki w Łebie

XIX wiek charakteryzował się rozwo-
jem i  upowszechnieniem nowoczesne-
go środka transportu, jakim była kolei. 
Dzięki niej nieliczni jeszcze turyści mo-
gli wygodnie dojechać do Lęborka, a da-
lej transportem konnym w ciągu kilku 
godzin dotrzeć do Łeby. Kolej do stolicy 
powiatu doprowadzono w 1870 r. W tym 
okresie na wyjazdy wypoczynkowe mogli 
sobie pozwolić wyłącznie ludzie zamożni, 
dysponujący wolnym czasem. Na wpro-
wadzenie urlopów pracowniczych przyj-
dzie jeszcze poczekać. 

 
Nie wiemy dokładnie, od kiedy na-

leży datować początek turystyki w  na-
szym mieście. Pierwszą uchwytną datą 

jest rok 1862, gdy grupa miejscowych 
działaczy założyła Towarzystwo Kąpie-
lowe. Jego zadaniem był opieka nad ką-
pieliskiem i bliżej nam nieznana forma 
patronatu nad kiełkującym ruchem tu-
rystycznym. Pod koniec XIX w. przy głów-
nej ulicy powstały dwa niewielkie hotele, 
które spokojnie radziły sobie z kwatero-
waniem letnich gości. Jeden z nich działa 
do dziś, jako Dom Turysty PTTK przy ul. 
Kościuszki 66. Drugi znajdował się w bu-
dynku przy obecnej ul. Kościuszki 19 (Ka-
szubianka). Urlopowiczów było wówczas 
niewielu. Według ustaleń W. Gillmanna, 
aż do końca XIX w. coroczna liczba letni-
ków w Łebie nie przekraczała stu. Część 
z nich stanowiły rodziny okolicznego zie-
miaństwa, które niejednokrotnie spędza-
ły całe lato nad morzem. 

Turystyczny rozwój miasta 

Pewne ożywienie nastąpiło na począt-
ku XX w. Właśnie oddano do użytku li-
nię kolejową Lębork-Łeba (1899) i w ciągu 
pierwszych lat liczba turystów urosła do 
kilkuset rocznie. W roku 1904 powitano 
ich 397, a 2 lata później już 720. Niewątpli-
wie krokiem w rozwoju była nowo utwo-
rzona dzielnica willowa (1903) w rejonie 
dzisiejszych ulic Brzozowej, Wojska Pol-
skiego i  Nadmorskiej. Oprócz domów 
mieszkalnych wybudowano tam dużą re-
staurację, a w jej pobliżu sporej wielkości 

pensjonat. Niektóre domy miały charak-
ter letniskowy, a ich właściciele mieszkali 
na stałe poza Łebą. 

 
Rok 1907 zapisał się oddaniem do użyt-

ku luksusowego, 40-pokojowego hotelu 
nad samym morzem, noszącego nazwę 
Kurhaus (Dom Kuracyjny). Dziś, to ho-
tel Neptun, a  budynek po staremu za-
chwyca swoim niezwykłym położeniem 
i interesującą architekturą. Na plaży wy-
budowano dwie duże przebieralnie, przez 
które przechodziło się w drodze do wody 
i z powrotem. Było to podyktowane ko-
niecznością przebrania się, w związku 
z zakazem przebywania na plaży w mo-
krym kostiumie. Do dyspozycji była też 
wypożyczalnia koszy plażowych. Już 
wówczas mocnym punktem w planach 
urlopowych była wizyta na wydmach ru-
chomych. Najprostszym sposobem dotar-
cia tam był rejs łodzią wycieczkową przez 
jezioro Łebsko. Innymi atutami były i są 
nadal piękna szeroka plaża z drobnym, 
złocistym piaskiem, otwarte morze z bez-
piecznym kąpieliskiem i korzystny mikro-
klimat. Do tego ciekawe okolice z dwoma 
dużymi jeziorami, mierzejami i nadmor-
skimi lasami.

 
Na co mogli liczyć wczasowicze w mie-

ście? Przede wszystkim była tu dobrze 
rozwinięta baza handlowa, usługowa 
i gastronomiczna. Istniała stacja kolejowa, 
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poczta z telefonem i telegrafem, praktyka 
lekarska, apteka, dwie placówki banko-
we i kościół luterański. Po raz pierwszy 
magiczną granicę tysiąca wczasowiczów 
w roku kalendarzowym przekroczono 4 
sierpnia 1913 r. Rok później wybuchła 
I wojna św., która odbiła się niekorzyst-
nie na liczbie gości. Najbardziej ujemny 
był rok 1915, gdyż zaledwie 265 osób zde-
cydowało się na wczasy w Łebie. 

Okres międzywojenny  
i II wojna św.

Po zakończeniu I wojny św. nastał czas 
niesprzyjający turystyce. Do tego w  la-
tach 1922-1923 Niemcy przeżywały nie-
prawdopodobną hiperinflację. Aż do 1928 
r. nie udało się przebić granicy 1000 letni-
ków w ciągu roku. O małych krokach roz-
woju niech świadczą dane z 1931 r., kiedy 
w mieście powitano dokładnie 1357 wcza-
sowiczów. Skąd takie precyzyjne dane? 
Otóż wówczas istniał rygorystycznie 
przestrzegany obowiązek meldunkowy, 
przy okazji którego pobierano opłatę 
miejscową, zwana klimatyczną. Pierwsze 
3 dni były bezpłatne, dlatego dane o licz-
bie wczasowiczów nie zawierają pobytów 
krótkotrwałych. 

 
W  1933 r. do władzy doszedł Hitler. 

Krótko potem utworzono instytucję 
“KraÆ durch Freude” (Siła przez Radość). 
Jej celem było m.in. organizowanie maso-
wych imprez turystycznych, sportowych 
i wczasów pracowniczych. W Łebie po-
wstało duże zapotrzebowanie na kwatery 
dla lawinowo rosnącego ruchu turystycz-
nego. Z nowego źródła dochodu cieszyli 
się mieszkańcy, znacząco zasilając domo-
we budżety. Średni koszt noclegu wynosił 
ok. 3,5 marki. Dla porównania dniówka 
robotnika w przemyśle wynosiła wtedy 
ok. 5-6 marek. W połowie lat 30. Łeba goś-
ciła już ok. 10 tys. wczasowiczów, udzie-
lając im łącznie 70 tys. noclegów w ciągu 
sezonu. Z uwagi na brak kwater, liczba 
ta nie ulegała wahaniom w górę. Poziom 
ten utrzymał się do początku II wojny św. 
i w jej trakcie uległ obniżeniu. 

Łeba w granicach Polski

Już rok po zakończeniu II wojny św. do 
miasta zaczęli przyjeżdżać pierwsi tury-
ści polscy, w tym harcerze na obozy letnie. 
Początkowo było ich niewielu, ale każdy 
następny rok był lepszy od poprzedniego. 
W kraju leczącym wojenne rany władze 
wprowadziły m.in. powszechne urlopy 
i  prawo do wypoczynku. Polsce przy-
było kilkaset kilometrów atrakcyjnego 

turystycznie wybrzeża Bałtyku, z mniej 
czy bardziej rozwiniętą bazą noclegową. 
Pozostało tylko ją dobrze wykorzystać. 
W  1949 r. powołano do życia Fundusz 
Wczasów Pracowniczych, zajmujący się 
organizowaniem wypoczynku dla ludu 
pracującego miast i wsi. W Łebie sztan-
darowym obiektem FWP był dom Neptun, 
który służył tej organizacji przez 40 lat. 
Do połowy lat 50. wczasowicze przeby-
wali głównie na kwaterach prywatnych, 
w domkach kempingowych i pod namio-
tami. Dopiero potem w mieście zaczęły 
powstawać zakładowe ośrodki wczasowe. 

 
W końcu lat 50. Łebę odwiedzało ok. 50 

tys. wczasowiczów rocznie, ze stałą ten-
dencją wzrostową. Zwłaszcza wiele ośrod-
ków powstało w latach 60. i 70. W tym 
okresie ruszyło też budownictwo indywi-
dualne, generując znaczną liczbę nowych 
miejsc noclegowych. Na początku lat 70. 
na wczasach przebywało tu już ponad 100 
tys. osób rocznie (1973 - 115 tys.). Wtedy, 
dzięki podpisanemu układowi pomiędzy 
PRL, a RFN o podstawach normalizacji, 
zaczęli przyjeżdżać tu turyści z Niemiec 
Zachodnich. Nie było ich wielu, ale byli 
zauważalni m.in. po budzących duże za-
interesowanie markowych samochodach. 
Pewną ich część stanowili byli mieszkań-
cy, których po wojnie przymusowo wy-
siedlono za Odrę. Po upływie ponad 25 
lat uzyskali oni możliwość odwiedzenia 
swoich rodzinnych stron. 

 
Na początku lat 80. w  Łebie działa-

ło ponad 40 ośrodków, co pozwoliło na 
jednoczesne zakwaterowanie przynaj-
mniej 10 tys. osób. Oprócz rozwijającej 
się bazy stacjonarnej w  postaci ośrod-
ków i kwater prywatnych, powstało tu 
niezłe zaplecze dla turystyki namioto-
wej i karawaningowej. Kempingi i pola 
namiotowe były w stanie przyjąć kilka tys. 
gości. Przebojem w tamtych czasach był 

“Intercamp 84”, wybudowany w  1984 r.  

dla uczestników 45 Międzynarodowego 
Zlotu Campingu i Caravaningu. Potenta-
tem na miejscowym rynku pośrednictwa 
kwater było Słupskie Przedsiębiorstwo 
Turystyczne “Przymorze”. Jego łebskie 
biuro znajdowało się w pobliżu dworca 
PKP. Obsługiwało ono kilkuset kwate-
rodawców. Lata 90. to dalszy wzrost licz-
by wczasowiczów, zbliżający się do 200 
tys. rocznie. Charakterystyczne dla tego 
okresu jest przekształcanie własnościo-
we zakładowych ośrodków wczasowych, 
których przedsiębiorstwa się pozbywa-
ły. Po tych zmianach działały one nadal, 
czasami zachowując dawną nazwę, np. 
Chemar czy Szarotka. Niektóre zostały 
zburzone, a w ich miejsce powstały nowe 
obiekty. Taki los spotkał m.in. najstarszy 
łebski ośrodek “Stradom” przy ul. Brzo-
zowej.

 
Przełom XX i XXI w. zaznaczył się ur-

banistycznym i infrastrukturalnym roz-
kwitem Łeby, który trwa do dziś. Miasto 
się rozrosło i wypiękniało, a dzięki no-
wym rozwiązaniom komunikacyjnym, 
dobrze rozwiniętej sieci handlowej, ga-
stronomicznej i usług turystycznych oraz 
sprawnej infrastrukturze, jest miastem 
w  miarę funkcjonalnym. Jego rosnąca 
atrakcyjność sprawiła, że Łeba stała się 
jedną z czołowych i najbardziej znanych 
miejscowości wypoczynkowych w kraju. 
Trudno powiedzieć precyzyjnie, ilu wcza-
sowiczów spędza tu urlop obecnie. Jedne 
dane mówią o 250 tys., inne nawet o 300 
tys. Czy istnieje gdzieś granica? Myślę, że 
na to pytanie nie da się odpowiedzieć jed-
noznacznie. W 1913 r. przełamano abs-
trakcyjną barierę 1000 letników w roku 
kalendarzowym. Dziś mamy przynaj-
mniej 250, a może i 300 razy więcej i na 
pewno nie jest to koniec.

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby 

i byłym mieszkańcem) 
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Ferie Zimowe w Boleńcu
Okres ferii zimowych to czas odpo-

czynku od szkolnej ławki. Wśród 
wielu zajęć dla dzieci i młodzieży, które 
odbywały się w tym okresie w Bibliote-
ce Miejskiej, także w Rybackim Centrum 
Kultury i  Formacji Boleniec przygoto-
wano specjalną ofertę dla najmłodszych. 

Zajęcia zorganizowała Pani Elżbieta 
Mart. Jednego dnia była to nocka w Bo-
leńcu połączona ze wspólnymi zabawami 
i konkursami. Na wszystkie dzieci czekała 
pyszna pizza. Tydzień później zorganizo-
wano Bal Karnawałowy, podczas którego 
wybrano dwie najlepiej tańczące osoby. 

Zabawa nie mogła odbyć się bez odtań-
czenia popularnej Belgijki. 

Tekst i fot. Michał Sałata

Koncert zespołu Nadolanie w Łebie
31 stycznia 2020 roku w  RCKiF Bo-

leniec w Łebie odbył się wyjątko-
wy koncert Zespołu Folklorystycznego 
NADOLANIE. W repertuarze mogliśmy 
posłuchać kolęd i pastorałek po kaszub-
sku.

Tekst i fot. Michał Sałata

relacja



Czytadełko
Akcja promocyjna skierowana do 

przedszkolaków i przedszkoli w Łe-
bie. Kontynując akcję „Z  książką do 
przedszkolaków” będziemy promo-
wać czytelnictwo poprzez czytanie ba-
jek i baśni najmłodszym. Dzięki naszej 
akcji chcemy opowiedzieć dzieciom 
o pracy bibliotekarza, a także o tym, co 
trzeba zrobić, aby stać się czytelnikiem 

i zaprezentować różnoraki i bogaty księ-
gozbiór dla dzieci. W ramach „Czytadełko” 
wprowadzamy tematyczne wypożycza-
nie książek do przedszkoli. Pracownik 
biblioteki będzie wypożyczał i przynosił 
potrzebne książki dla dzieci, o które po-
proszą przedszkolanki. Jest to znakomita 
okazja, aby promować czytelnictwo oraz 
pokazać przedszkolakom nowe książki. 

„Czytadełko” to akcja czytelnicza, która 
ma zachęcić najmłodszych do odwiedziń 
w bibliotece oraz wypożyczaniu wybra-
nych przez siebie książek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie

Wieczór Trzech Króli

Tradycyjnie w niedzielę 6 stycznia Biblioteka Miejska w Łe-
bie we współpracy z Parafią Wniebowzięcia NMP zaprosiła 

mieszkańców Łeby na Wieczór Trzech Króli. Ten szczególny 
wieczór rozpoczął się o godzinie 17 uroczystą mszą świętą pro-
wadzoną przez o. Mariusza Legieżyńskiego. W trakcie mszy 
świętej mogliśmy usłyszeć scholę parafialną „Promyki Pana” 

prowadzoną przez S.M. Leonię. Wieczór swoim występem 
uświetnił Marcin Styczeń – polski wokalista, gitarzysta, kom-
pozytor oraz autor tekstów. Podczas występu mogliśmy usłyszeć 
wiersz napisany przez Ernesta Brylla. Marcin Styczeń wspo-
mniał, że to dzięki poecie przyjechał do Łeby po raz pierwszy 
w roku 2011. „Na scenie” artyście towarzyszyła Marta Zalewska 

– która jest również wokalistką, kompozytorką oraz multiin-
strumentalistką. W trakcie występu grała na fideli - średnio-
wiecznym instrumencie muzycznym z rodziny chordofonów 
smyczkowych. Był to wspaniały czas wspólnego kolędowania, 
pełen radości i ciepła. Po koncercie odbyło się tradycjne roze-
słanie chlebem i winem na placu przykościelnym. Pragniemy 
w tym miejscu podziękować za przygotowanie wina Pani Kry-
stynie Puszcz, prezes Hotelu Wodnik, oraz Państwu Anecie 
i Henrykowi Płotka z piekarni Manufaktura za pyszne bułki 
w kształcie rybek. 

Alicja Kisielewska – pracownik Miejskiej 
 Biblioteki Publicznej w Łebie

Bezpieczeństwo bankowe w sieci

W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. 
W ramach edukacji ekonomicznej, przygotowania do ży-

cia we współczesnym świecie, uczniowie klas siódmych mieli 
możliwość poszerzenia i zdobycia nowej wiedzy o bankowości 
elektronicznej dla nastolatka. Jest to o tyle ważne, że młodzi 

ludzie posiadają już swoje pierwsze konta bankowe. Uczniowie 
do lat 13 – tu konto SKO, powyżej 13 roku życia Pierwsze Konto 
Oszczędnościowe, operując swoimi oszczędnościami. Kierow-
nik I Oddziału PKO BP w Łebie, w ramach współpracy ze szkołą 
i opiekunem SKO przeprowadził zajęcia „Bezpieczeństwo ban-
kowe w sieci”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o różno-
rodnych możliwościach płatności, nie tylko gotówką. Zobaczyli 
wzory kart i gadżetów do płatności zbliżeniowych. Usłyszeli 
o zasadach bezpieczeństwa przy posługiwaniu się kartami i ga-
dżetami do płatności bezgotówkowych. Jak bezpiecznie logować 
się do konta oraz jak postępować, by być bezpiecznym w sieci. 
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i aktywnością podczas za-
jęć. Wiele terminów i pojęć nie jest im obca. Zwracają uwagę 
na zasady bezpieczeństwa w sieci, będzie to przydatne również 
w dorosłym życiu.

Ilona Jabłkowska
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Dzień Patrona – Święto Szkoły
„Mówić o Mickiewiczu, to znaczy mówić o pięknie, słuszności 

i prawdzie, to znaczy mówić o sprawiedliwości, której był żołnie-
rzem, o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był 
apostołem i o oswobodzeniu, którego jest zwiastunem” 

 ~Wiktor Hugo

Jak wszystkim w Łebie wiadomo, patronem szkoły jest nasz 
wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz. W tym roku, święto 

szkoły obchodziliśmy 11 grudnia. Święto rozpoczęliśmy wspól-
nym tańcem uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, pracowni-
ków. Oczywiście był to polonez, tak jak w narodowej epopei 

„Panu Tadeuszu”. W tym dniu wiele osób spośród społeczności 
szkolnej przebranych było w stylu epoki romantyzmu, bohate-
rów utworów Mickiewicza. Na korytarzach szkolnych spotyka-
liśmy księdza Robaka, Marylkę Wereszczakównę, Świteziankę, 
szlachcianki i szlachciców, guwernantki oraz naszego wieszcza. 

Wszyscy chętni uczniowie brali udział w konkursie ze zna-
jomości Inwokacji oraz quizach, rebusach, krzyżówkach ze 
znajomości twórczości wieszcza i  jego bogatego życiorysu, 
przygotowanych podczas przerw. W jednym z mickiewiczow-
skich saloników można było posłuchać wywiadu z naszym poe-
tą. Oczywiście na korytarzach były dekoracje nawiązujące do 
stylu epoki wieszcza, wystawa dzieł Mickiewicza oraz wystawki 

o ciekawostkach na temat patrona. Wcześniej odbyły się kon-
kursy plastyczne na portret wieszcza oraz ilustracje z jego ba-
jek i ballad. Odbył się konkurs na przebranie - stylową postać 
z epoki i utworów Mickiewicza. W ramach obchodów Dnia Pa-
trona odbył się również konkurs recytatorski „Poezja Adama 
Mickiewicza”. Obchody Dnia Patrona to ważna uroczystość dla 
szkoły i szkolna tradycja.

Ilona Jabłkowska

XXI Festiwal Pomuchla– reprezentacja szkoły
W niedzielę, 8 grudnia odbył się już 

XXI Festiwal Pomuchla. W  tym 
roku w konkursie na najsmaczniejsze po-
trawy rybne zaprezentowały się zespoły 
klasowe naszej szkoły. W konkursie miej-
sca na kulinarnym podium uzyskały: 

I miejsce – klasa V A 
II miejsce – klasa I A
III miejsce – klasa I B

Jak co roku można było posmakować 
domowych wypieków w  kawiarence 
zorganizowanej przez Radę Szkoły przy 
współpracy Uczniowskiego Samorządu 
Szkolnego. Wypieki były dziełem rodzi-
ców (głównie mam) uczniów naszej szko-
ły, za co serdecznie im dziękujemy. Pyszną 
zupą rybną częstowali harcerze X Łeb-
skiej Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni 
łowcy”. Można było nabyć ozdoby, kart-
ki świąteczne oraz choinki wykonane 
w ramach konkursu na „Najpiękniejszą 

choinkę klasową”. Oczywiście festiwal 
Pomuchla uświetniły występy wokalne 
zarówno uczniów szkoły, jak i zaproszo-
nych gości. Ze szkoły zaprezentował się 
chór szkolny Fa – La - Re, zespół wokalno 

– instrumentalny p. P. Fugla. Dzień, mimo 
brzydkiej aury, należał do szczególnie mi-
łych i udanych.

Ilona Jabłkowska
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Powrót do krainy baśni

Dnia 7 lutego w naszej szkole gościli 
aktorzy Agencji Teatralno-Estrado-

wej ze Słupska, z  przedstawieniem pt. 
„Powrót do krainy baśni”. Spektakl obej-

rzały dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz uczniowie klas I-III. Wspólnie z akto-
rami nasi najmłodsi wyruszyli w krainę 
baśni. Dzieci przypomniały sobie treść 
ulubionych baśni i  bajek ukazujących 
dobro i zło, pokazujących zło, które choć 
czasem zwycięża, w  końcu i  tak zosta-
je ukarane, a dobro zawsze nagrodzone. 
Uczniowie mieli możliwość aktywnego 
uczestnictwa w przedstawieniu, w któ-
rym piękna fabuła, niespotykana scene-
ria i gra aktorów wywołała żywą reakcję 
uczniów, którzy nie kryli swych emocji. 
Spektakl był świetną zabawą i lekcją ob-
cowania ze sztuką, na długo pozostanie 
w pamięci dzieci. 

Szkoła organizuje przyjazdy zespołów 
teatralnych, ponieważ jest to możliwość 
zobaczenia przedstawienia teatralnego 
na żywo, tańsza alternatywa niż zorga-
nizowany wyjazd. Warto zaprezentować 
dziecku przedstawienie teatralne, bo 
dziecięcy teatr…

1. Rozwija umiejętności literackie – 
podczas spektaklu dzieci mają niepowta-
rzalną szansę spotkać, usłyszeć i przeżyć 
literaturę.

2. Buduje umiejętność skupienia uwagi 
- spektakle dla dzieci specjalnie zaplano-
wane są w ten sposób, by sprzyjać sku-
pieniu uwagi. Trwają więc zazwyczaj nie 
dłużej niż godzinę, w tle znajdują się kolo-
rowe rekwizyty, grze aktorów towarzyszy 
zaś muzyka. Wszystko to pomaga ćwiczyć 
cierpliwość i uważne słuchanie.

3. Wprowadza w  świat sztuki - teatr 
angażuje wiele zmysłów, co czyni go bar-
dziej dostępnym dla młodszych dzieci 
w porównaniu do występów czysto mu-
zycznych czy też obrazowych. 

4. Rozwija kompetencje społeczne - 
sztukę ogląda się przecież wspólnie 
z resztą publiczności. 

5. Uczy krytycznego myślenia - sztu-
ki. To świetna okazja, by porozmawiać 
i wymienić się opiniami. Może było coś, 
co dziecku się nie spodobało, bądź prze-
ciwnie – wyjątkowo przypadło do gustu.

6. Rozwija kreatywność - każde dziecko 
jest kreatywne, ale warto zadbać o to, by 
ta kreatywność nie zanikała wraz z wie-
kiem. 

7. Pozwala lepiej zrozumieć dzieci - ob-
serwowanie emocji rysujących się pod-
czas spektaklu na twarzy dziecka daje 
obraz tego, co dzieje w dziecięcym wnę-
trzu. 

8. Pomaga oswoić problemy - teatr wy-
kracza poza prostą formę opowiadania. 
Choć często zdaje się być lekki, w rzeczy-
wistości nawet ten dziecięcy często nawią-
zuje do poważnych tematów, takich jak: 
śmierć, strata, wartości i relacje.

9. To świetna zabawa i rozrywka.

 Ilona Jabłkowska

Dzień wolontariusza
Kim są wolontariusze? Wolontariusze to zwykle mili, ciepli 

i empatyczni ludzie z niespożytą energią i ogromną chęcią 
pomocy innym. Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia. W na-
szej szkole obchodziliśmy go biorąc udział w quizach, wspólnie 
budowaliśmy karmniki dla ptaków, odbyły się warsztaty tema-
tyczne ze specjalistą w zakresie public relations panią Romą 
Zygmunt. Była jeszcze kawiarenka przygotowana przez Szkol-
ne Koło Wolontariatu, nauczycieli i pracowników. Wszystkie 
zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na rzecz Hospicjum 
w Pucku. Dziękujemy!

D. Lechończak 

Dzień papieski – 
zbiórka na stypendia
13 października 2019 roku w naszym mieście odbyła się 

zbiórka dobrowolnych ofiar na cele fundacji ,,Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, która oferuje program stypendialny dla 
uczniów z ubogich rodzin. W zbiórkę zaangażowała się grupa 
wolontariuszy z naszej szkoły. Dzięki akcji zebrano 1222,00 zł., 
które przekazane zostaną przedstawicielowi fundacji. 

Dziękujemy za dobre serce wszystkim uczniom oraz nauczy-
cielom, którzy wsparli zbiórkę.

ks. Karol Misiurski

15
edukacja
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W związku z 20-leciem Klubu Pracy Twórczej Absurd w Łe-
bie, uprzejmie zapraszamy dawnych członków Klubu do do-
starczenia wybranej przez siebie pracy (wykonywanej na 
zajęciach) na retrospektywny wernisaż, który odbędzie się 
18 kwietnia 2020 roku, o godz. 17.30 w Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie. Prace proszę dostarczać do 20 marca 
2020 roku do biura CIT, ul. Kościuszki 121.

Szczególnie mile widziane prace młodych osób, które 
uczestniczyły w kursach przygotowawczych do Liceum 
Plastycznego

Z poważaniem  
opiekun artystyczny Klubu Pracy Twórczej Absurd -  

Barbara Gawron - Gołębiowska

Wernisaż


