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Tego lata
w Łebie
się działo!

Można śmiało powiedzieć, że tego 
lata w Łebie naprawdę dużo się 

działo. Rozpoczęliśmy sezon waka-
cyjny mocnym rockowym brzmie-
niem na Powitanie Lata z kultową 
już postacią, legendarnym wokalistą 
grupy Genesis – Rayem Wilsonem. 
Pomimo deszczowej pogody koncert 
można uznać za udany, gdyż artysta 
swoim kunsztem wokalnym wpra-
wił w podziw całą zebraną publicz-
ność, która to w strugach deszczu 
wytrwale wyczekała do samego koń-
ca. Przed celebrytą wystąpiły lokalne 
zespoły oraz wokaliście m.in.: zespół  

Little Talks i X-Band z Młodzieżowego 
Domu Kultury z Lęborka, Silent Scre-
am, One Future oraz The Trip Band. 

Dwa tygodnie później w Łebie od-
było się wielkie wydarzenie muzycz-
ne pn. Disco Dance Festival. Wielka 
gratka dla fanów muzyki Disco Polo. 
Na scenie mogliśmy zobaczyć takie 
gwiazdy jak: zespół Akcent, Boys, oraz 
Power Play i Szafis. Następnego dnia 
celebrowaliśmy 659 rocznicę nadania 
praw miejskich. Z tej okazji władze 
miasta przygotowały wiele atrakcji dla 
wypoczywających nad morzem gości. 
Ulicami miasta przeszedł barwny or-

szak składający się z przedstawicieli 
Księstwa Łeby, władz miasta, koloni-
stów, mieszkańców oraz turystów. Po 
raz pierwszy główne obchody zwią-
zane ze Świętem Łeby odbyły się na 
Placu przy ul. Tysiąclecia w Łebie. Na 
scenie w międzyczasie odbyły się eli-
minacje do Ogólnopolskich Wyborów 
Bursztynowej Miss Polski.  Po wybo-
rach wspaniałe „show” zaprezento-
wał polski reprezentant tegorocznego 
konkursu Eurowizji – Michał Szpak.  

W tych dniach na Skwerze Rybaka 
gościło  też „Lato z Książką”. Akcja była 
skierowana do wszystkich sympatyków  

Ray Wilson 
© Mariusz Kużownik
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„dobrej książki”. Odbyły się spotka-
nia autorskie m.in. z  Wojciechem 
Cejrowskim - popularnym podróż-
nikiem, Iloną Felicjańską czy Bogda-
nem Rymanowskim. Można było po-
rozmawiać z celebrytami i pisarzami 
oraz zakupić książkę z dedykacją dla 
bliskiej sercu osoby. Cztery dni póź-
niej na plaży A można było skorzystać 
z różnych form aktywnego wypoczyn-
ku w strefie sportu, chillout’u i malu-
cha, znajdujących się w  miasteczku 
Radia ZET w ramach projektu Active 
Summer. Dużą popularnością wśród 
turystów rok rocznie cieszy się parada 
bajkowa ulicami miasta organizowa-
na przez Łeba Park. 

Początek sierpnia w Łebie również 
nie należał do nudnych. We współ-
pracy z  Agencją Artystyczną Events 
Management zorganizowaliśmy Łeba 
Love Message Festival – lata 90’te. Na 
scenie wystąpiły zagraniczne gwiazdy, 
takie jak: Mr. President, Nana, Loo-
na, Fun Factory oraz Master Boy. Jak 
można było się spodziewać impreza 
zakończyła się ogromnym sukcesem. 
Wielu z  nas, gdy usłyszało „stare ka-
wałki”, wspomnieniami cofnęło się do 
lat swojej młodości. Kilka dni później 
gościliśmy Kolorowy Festiwal, który 
przyciągnął setki młodych ludzi do 
wspólnej zabawy przy muzyce i wza-

jemnym obsypywaniu się kolorowymi 
proszkami „holi”. 

Tydzień później na terenie Inter-
Campu odbył się zlot samochodów 
amerykańskich, zabytkowych samo-
chodów Volkswagena oraz największy 
zlot motocyklowy na wybrzeżu – Bike 
Week Łeba. Na zlot przybyło ponad 
dwa tysiące maszyn, które wieczora-

mi w jednym i zwartym szyku przejeż-
dżały ulicami miasta uatrakcyjniając 
tym samym pobyt w  Łebie naszym 
wczasowiczom. 

Sierpień był także miesiącem uro-
czystości organizowanych przez oba 
nasze kościoły. Parafia pod wezwa-
niem WNMP zorganizowała odpust 
parafialny z  uroczystą mszą świętą 

Zenek Martyniuk
© Michał Sałata

Święto Łeby
© Mariusz Kużownik
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Bursztynowa Miss Polski
© Mariusz Kużownik

Michał Szpak
© Michał Sałata
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zakończoną koncertem zespołu Klen-
czon Projekt oraz paradą motocykli 
z pochodniami. 

Parafia św. Jakuba Apostoła zor-
ganizowała natomiast trzydniowe 
uroczystości związane z Kaszubskim 
Camino, podczas którego zaprezen-
towali się lokalni rękodzielnicy, lokal-
ne zespoły oraz przeprowadzone były 
konferencje tematyczne. 

Ostatni weekend sierpnia to także 
wielka impreza związana z latawcami. 
Już po raz szósty do Łeby przyjecha-
li pasjonaci budowania i  wspólnego 
puszczania kolorowych, podniebnych 
modeli. Całe niebo nad plażą w  na-
szym mieście zapełniło się bajkowy-
mi konstrukcjami unoszącymi się na 
wietrze. 

Ponadto nie można zapomnieć 
o  wielu koncertach muzycznych 
w  łebskich klubach, spotkaniach 
z  najpopularniejszymi kabaretami 
w Scenie Kulturalnej, zawodach węd-
karskich organizowanych przez PZW 
koło Łeba, wernisażach malarskich 
czy choćby wielu paradach ulicami 
miasta. Jest to oczywiście tylko na-
miastka tego co działo się tego lata 
w nadmorskim kurorcie. 

Jak da się zauważyć, władze miasta 
kierują swoją bogatą ofertę kultural-
no-rozrywkową dosłownie do każde-
go bez względu na wiek. Jak zapowia-

dają pracownicy Urzędu Miasta Łeby 
przyszły rok będzie również obfitował 
w wiele ciekawych imprez. 

Michał Szpak
© Mariusz Kużownik

Mr President
© Michał Sałata

Festiwal Kolorów
© Michał Sałata

� Julia Tomicka
� Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie

Święto Łeby
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W  dniach od 26 do 28 sierpnia 
2016 roku już po raz szósty 

zjechały się ekipy z całego świata by 
puszczać latawce na VI Międzyna-
rodowym Festiwalu Latawców w Łe-
bie. Gościliśmy uczestników z takich 
państw jak: Macao, Chin, Ghany, Au-
strii, Pakistanu, Wietnamu, Korei Po-
łudniowej, Finlandii, Belgi, Niemiec, 
Ukrainy, Rosji, RPA, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, USA, Francji, Holandii, Esto-
nii, Włoch oraz Polski.

Już od samego rana pierwszego 
dnia festiwalu na plaży wschodniej-
poszczególne ekipy prezentowały 
swoje kolorowe modele. W godzinach 
popołudniowych tradycyjnie już wy-
ruszył przemarsz poszczególnych 
zespołów latawcowych. Kolorowy 
korowód przemaszerował ulicami 
naszego miasta w stronę Rybackiego 
Centrum Kultury i Formacji Boleniec, 
gdzie uroczystego otwarcia Festiwalu 
dokonali wspólnie Senator RP - Kazi-
mierz Klejna oraz Burmistrz Miasta 
Łeby- Andrzej Strzechmiński. 

Podczas oficjalnej ceremonii ot-
warcia festiwalu Cecylia i Wenancjusz 
Szalscy zostali uhonorowani Meda-
lem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w uznaniu za zasługi dla sportu lataw-
cowego w  Polsce, który wręczył wy-
różnionym Senator Kazimierz Klejna. 
W  kolejny dzień zachodni wiatr po-
zwolił na wypuszczenie latawców gi-

gantów. Całe niebo nad plażą zostało 
przysłonięte przez ogromne latające 
ryby, ośmiornice, turbiny, koty, tygry-
sy i wiele innych latających stworów. 
Ten niesamowity widok przyciągnął 
tłumy plażowiczów. W  sobotni wie-
czór miał miejsce pokaz latawców 
do lotów nocnych. Przy dźwiękach 
nastrojowej muzyki na plaży w okoli-
cy hotelu Neptun z zapalonych świe-
czek został ułożony napis Łeba 16 
z  uśmiechniętym latawcem. Mimo 
słabych warunków wiatrowych udało 
się wypuścić w  niebo latawce pod-
świetlone ledowymi światełkami.

Zarówno w  trakcie trwania festi-
walu jak i po jego zakończeniu mnó-
stwo informacji, a przede wszystkim 
pięknych kolorowych zdjęć zostało 
zamieszczonych w mediach społecz-
nościowych. Ogromny odzew świata 
latawcowego ( i nie tylko) ma miejsce 
do tej pory. Z całego świata spływają 
gratulacje i  zapytania o  możliwość 

uczestnictwa w kolejnych festiwalach 
i  przyjazdach do Łeby. Na wniosek 
Pani Prezes Ewy Horanin z  Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Łeba Błę-
kitna Kraina Międzynarodowy Festi-
wal Latawców w Łebie został decyzją 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go Pana Mieczysława Struka uhono-
rowany w kategorii Wydarzenie Roku. 

W  tym miejscu chciałbym bardzo 
podziękować Włodarzom Miasta Łeby 
oraz wszystkim firmom i  osobom 
prywatnym za pomoc i wsparcie przy 
organizacji wszystkich dotychczaso-
wych festiwali. Bez Waszej pomocy 
nie byłby możliwy ten sukces, który 
bez wątpienia przyczyni się do pro-
mocji naszego pięknego miasteczka.

Latawcowa 
Łeba

� Wiesław Gwizdała
organizator festiwalu

� fot. ~ Michał Sałata, Mariusz Kużownik



7Łebski biuletyn informacyjny wrzesień – 2016 



8 | Łebski biuletyn informacyjny wrzesień – 2016

Scena Kulturalna gościła w  Łebie 
drugi rok. Tym razem w nowej lo-

kalizacji - na ulicy Leśnej, która w tym 
roku przeżyła olbrzymią pozytywną 
metamorfozę. 

Scena Kulturalna to wyjątkowy projekt 
mający na celu zapewnienie rozrywki 
na najwyższym poziomie artystycz-
nym i organizacyjnym. Przygotowany 
został bogaty program skierowany do 
wszystkich grup wiekowych. Scena 
Kulturalna to doskonałe uzupełnienie 

oferty kulturalno-rozrywkowej Łeby. 
Dzięki takim inicjatywom rośnie po-
tencjał i  siła przyciągania kolejnych 
grup urlopowiczów do tego pięknego 
miasta.

W tym roku Scena Kulturalna gościła 
najlepsze polskie kabarety na czele 
z  kabaretem Paranienormalni, Ka-
baretem Moralnego Niepokoju, ANI 
MRU MRU, Kabaretem Skeczów 
Meczących czy Kabaretem Młodych 
Panów. Poza tym mogliśmy oglądać 

Cezarego Pazurę, Piotra Bałtroczyka 
czy Kabaret Smile. W tym roku Scena 
Kulturalna rozszerzyła swoją ofertę 
o koncerty muzyczne, dzięki którym 
setki osób mogło obejrzeć koncerty 
Maćka Maleńczuka, zespołów Hey 
i Zakopower czy też Zbigniewa Wode-
ckiego.

Scena Kulturalna przykłada szczegól-
ną wagę do najmłodszych. Szczegól-
nym powodzeniem cieszyła się ko-
lejna nowość w ofercie Sceny, to jest 
strefa dziecięca. To niezwykle cenna 
inicjatywa tym bardziej, że zupełnie 
bezpłatna. W  specjalnie przygotowa-
nym namiocie, pod okiem wykwalifi-
kowanych Animatorów, dzieci w wie-
ku od 3 do 9 lat mogły się bawić, grać 
w  gry edukacyjne czy słuchać cieka-
wych opowiadań. W strefach dziecię-
cych organizowane były ciekawe kon-
kursy z nagrodami oraz wiele innych 
aktywności.

Co więcej w tym roku przygotowano 
przy udziale firmy PZU multimedial-
ne przedstawienia edukacyjne „Przy-
gody Niestraszków”, na które wstęp 
był bezpłatny. W trakcie całego sezo-
nu wakacyjnego, w  Łebie przygody 
Niestraszków wystawiono dziesięcio-
krotnie. 

W sezonie 2016 w okresie od 1 lipca do 

Scena Kulturalna 
po raz drugi w Łebie
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31 sierpnia Scena Kulturalna zorgani-
zowała w Łebie:

• 26 wydarzeń z kategorii koncerty i ka-
barety

• 14 przedstawień dla dzieci

• 10 bezpłatnych spotkań z autorami 
książek, m.in. Marika, Jacek Bonecki, 
Nela Mała Reporterka i inni

• 2 spektakle, gdzie mogliśmy zobaczyć 
Krzysztofa Ibisza i  Szymona Majew-
skiego.

Scena Kulturalna dba nie tylko o du-
cha ale również o  ciało. Kolejną no-
wością było boisko do siatkówki 
plażowej, gdzie również bezpłatnie 

można było pograć pod okiem trene-
ra lub wziąć udział w organizowanych 
turniejach z nagrodami. Scena Kultu-
ralna to również wakacyjna księgarnia 
z najlepszymi pozycjami na wakacje 
i nie tylko oraz kawiarnia z kawą mar-
ki COSTA czy największą niespodzian-
ką tych wakacji – świeżymi kokosami. 

Z  niecierpliwością czekamy na ko-
lejny sezon letni i to co zaproponuje 
nam Scena Kulturalna w Łebie. Liczy-
my na „gorące” nazwiska, największe 
gwiazdy muzyki i kabaretu, ciekawych 
gości i niespodzianki. Do zobaczenia 
za rok w Scenie Kulturalnej! Zaprasza-
my do ŁEBY!!!

� Bertrand Jasiński
 Prezes Zarządu Sceny Kulturalnej

W związku z zakończeniem sezonu wakacyjnego 2016 w Łebie pra-
cownicy Centrum Informacji Turystycznej w Łebie pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom za dotychczasową współpracę, 
pomoc przy organizacji imprez miejskich, a przede wszystkim za 
okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę. W szczególności:

� Radni Miasta Łeby
� LOT „Łeba-Błękitna Kraina”

� Port Jachtowy w Łebie
� Hotel Wodnik
� Pałac w Poraju

� Pokoje Gościnne „Dask Aqua”
� Restauracja BD

� Restauracja KOGA

�Tawerna Rybacka
�Biblioteka Miejska w Łebie

� Bar Tango
� Port Łeba Club

� Just! the Club Łeba
� Euphoria Club

� Piekarnia-Cukiernia Wenta z Lęborka
� Piekarnia-Cukiernia M.R. Klassa z Łeby

� Szkoła Podstawowa w Łebie

� Gimnazjum w Łebie
� Galeon „Denega”
� Wojciech Grala

� Wojciech Koniński
� Piwo Łebskie

� Restaracja „Pod Strzechą”
� Labirynt Park Łeba

� Discovery Park „Łebskie Klocki”
� Firmie „Lucas”

� Scenie Kulturalnej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu określe-
nie poziomu satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Łebie. 

Link do ankiety - https://goo.gl/IIUtLq

Poziom satysfakcji
klienta
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„Mama kręci...”
14 września 2016 roku Centrum 

Informacji Turystycznej w  Łe-
bie odwiedziła Pani Magdalena Stu-
żyńska, pasjonatka jazdy na dwóch 
kółkach. Pani Magdalena wyruszyła 
w  podróż swojego życia wraz z  trzy-
letnim synem Bryanem 7 września 
ze Świnoujścia. Codziennie pokonu-
je trasę wzdłuż polskiego wybrzeża 
liczącą około 50 kilometrów. Łączna 
długość liczy ponad 600 kilometrów. 
Młoda cyklistka jest mieszkanką 
gminy Godów, na stałe zamieszkuje 
w Krostoszowicach. Zakończenie raj-
du odbędzie się w Kątach Rybackich.

„Odkąd tylko pamiętam chciałam 
przyjechać nad Polskie morze. Teraz 
moje 

marzenia mogą się spełnić. Łeba zro-
biła na mnie bardzo pozytywne wra-
żenie. Jest tu wiele pięknych miejsc 
,a  widoki zapierają dech w  piersiach. 
Uroku temu malowniczemu pejzażo-
wi dodaje bliskie sąsiedztwo Słowiń-
skiego Parku Narodowego. W tym tru-
dzie wspiera mnie mój kochany synek, 
który dodaje mi otuchy” - mówi Pani 
Magdalena.

Cyklistka jest bardzo pozytywną po-
stacią, pełną pasji i wielkiej determi-
nacji w  osiąganiu postawionych so-
bie celów. Pracownicy Urzędu Miasta 
w CIT Łeba spotkali się z Panią Mag-
daleną, na którym przygotowali słodki 
poczęstunek oraz wręczyli upominki 

dla niej i dla jej synka. Pani Magdale-
na opowiedziała o  swojej pasji i  mi-
łości macierzyńskiej do ukochanego 
syna. Życzymy Pani Magdalenie dal-
szych sukcesów w  życiu i  realizacji 
postawionych sobie celów.

� fot. profil fb: (Mama Kręci)

� Julia Tomicka
� Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie



11Łebski biuletyn informacyjny wrzesień – 2016 

Dzięki porozumieniu z firmą WebCamera.pl oraz przy 
współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku i Gdyni mia-

sto Łeba wzbogaciło się o kolejną, jeszcze wspanialszą ka-
merę internetową, która jest zainstalowana na wieży radaru. 
Obraz przekazywany jest w wysokiej rozdzielczości i dzięki 
obrotowej kopule kamery można obejrzeć z bliska i z daleka 
plażę A i B, wejście do portu, okolice hotelu Neptun, a także 
latarnię Stilo. Nowa kamera będzie także wykorzystywana 
do celów monitoringu przez służby portu morskiego.

Szczególne podziękowania należą się Panu Dariuszowi Sap-
kowskiemu – St. Specjaliście ds. elektroniki i systemów ra-
dionawigacyjnych w Urzędzie Morskim w Słupsku. Bez jego 
zaangażowania realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, 
że Gmina Miejska Łeba została nominowana do tytułu 

Gmina Roku 2016 oraz do statuetki Orła Polskiego Samo-
rządu przyznawanych w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego 
Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. 

Nominacja nastąpiła dzięki działaniom zmierzającym do 
podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia 
mieszkańców oraz pozycji w regionie. Celem plebiscytu jest 
budowanie i umacnianie pozycji samorządów jako silnych 
marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwo-
ści rozwoju.

Likwidator Spółki Wodnej „Łeba” w likwidacji z siedzibą 
w Łebie, ul. Wspólna 1, wpisanej do Katastru Wodnego pro-
wadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku pod nr RWGD/SW/88 zawiadamia, że w dniu  
24 sierpnia 2016r. podjęta została uchwała Nadzwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej „Łeba”  
o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w termi-
nie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogło-
szenia zgłosili swoje wierzytelności na podany wyżej adres.

Łeba, dnia 31 sierpnia 2016r.

LIKWIDATOR

Nowa kamera internetowa

� Radosław Czyżewski
UM Łeba

Zaszczytna nominacja...

Likwidacja 
Spółki Wodnej 
w Łebie
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Rozstrzygnięty został konkurs ur-
banistyczno – architektoniczny 

na projekt koncepcyjny Muzeum 
Archeologii Podwodnej i  Rybołów-
stwa Bałtyckiego w  Łebie. Placówka 
będzie kolejnym, dziesiątym oddzia-
łem Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Zwycięzcą jest pracownia 
Plus3Architekci Sp. z o.o. z Warszawy, 
która zaprezentowała propozycję bry-
ły nowoczesnej, ale doskonale wpisu-
jącej się zarówno w nadmorski klimat, 
jak i  planowany charakter instytu-
cji. Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego powstanie 
w  pobliżu ujścia rzeki Łeby do Bał-
tyku. Wcześniej rzeka ta przepływa 
przez jezioro Łebsko, nad brzegami 
którego zostały odkryte wczesnośred-
niowieczne łodzie słowiańskie. – Łeba 

to ważny punkt turystyczny, więc je-
steśmy pewni frekwencji w  okresie 
turystycznym, ale też poza sezonem. 
Chcemy, żeby obiekt był otwarty cały 
rok: otwarty na potrzeby mieszkań-
ców, regionu, żeby służył lokalnej 
społeczności – tłumaczy dyrektor 
Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin.
Projekt nowego, łebskiego oddziału 
NMM to propozycja jednorodnej bry-
ły, interesująco otwartej w  kierunku 
promenady i  kanału portowego. Dy-
namiczna forma budzi jednoznacz-
ne skojarzenia z  działaniem wiatru. 
Wygięcie żaluzji stanowi dominantę 
elewacji frontowej i  jest równocześ-
nie zaproszeniem do środka budynku. 
Zastosowanie pionowych elementów 
w  postaci lin uzupełnia i  podkreśla 

nautologiczny charakter nowego od-
działu NMM.

„Konsekwentne, czytelne w  odbiorze 
wielopłaszczyznowe inspiracje i  ko-
notacje marynistyczne, interesująco 
przedstawione na planszach graficz-
nych oraz w części opisowej przyczy-
niły się w efekcie do wygenerowania 
konsekwentnego i  czytelnego pomy-
słu formalnego, otwierającego drogę 
do realizacji tego projektu jako mu-
zeum – ikony miasta Łeby”, czytamy 
w uzasadnieniu zespołu sędziowskie-
go. Nowe muzeum będzie zajmowało 
kilka hal, w jednej z nich planowana 
jest aranżacja słowiańskich łodzi 
z czasów wikingów, a także ówczesnej 
sztuki szkutniczej. Kolejne sale będą 
dedykowane obiektom wydobytym 
w  czasie podwodnych badań arche-
ologicznych. Część ekspozycji będzie 
także poświęcona rybołówstwu mor-
skiemu oraz ratownictwu morskie-
mu. Europejskie muzea prezentujące 
tematykę związaną z  kulturą z  cza-
sów wikingów cieszą się ogromną 
popularnością wśród zwiedzających, 
a to doskonale rokuje nowej placów-
ce – podkreśla dyrektor Jerzy Litwin – 
Chcielibyśmy, żeby wzorem muzeum 
Łodzi Wikingów w Oslo czy Roskilde 
można było zaprezentować kilka cie-
kawych jednostek zbudowanych 
przez Słowian, a tym samym pokazać 
dziedzictwo morskie ludności, która 
była partnerem i rywalem Skandyna-
wów w X-XII wieku. Posiadamy w na-
szych bogatych zbiorach wraki łodzi 
słowiańskich, odkryte na Oruni koło 
Gdańska, w  wodach Zatoki Puckiej 

Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie
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i znad jeziora Łebsko. Dzięki nowym 
przestrzeniom ekspozycyjnym bę-
dziemy mogli je swobodnie zaprezen-
tować zwiedzającym – dodaje dyrek-
tor Jerzy Litwin.
Warszawskie biuro Plus3 Architekci 
istnieje od 1999 roku. Pracownia ma 
na swoim koncie wiele udanych rea-
lizacji, głównie budynków mieszkal-
nych na terenie stolicy. Jednym z cie-
kawszych, ostatnio realizowanych 
projektów jest kaplica protestancka 
w Białołęce.

� źródło – www.nmm.pl

Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierw-
szą i ostatnią środę miesiąca w godz. od 12.00 do 15.00 w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 
14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w po-
koju nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).

Radny Rady Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy ponie-
działek miesiąca w godzinach 13.30 - 14.00 w sali nr 1 UM.

KLUB ŁEBA MORS POLAND MORSY ŁEBSKIE zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Łeby oraz gości przebywających na jesien-
nym wypoczynku, na uroczyste otwarcie sezonu morsowe-
go w Łebie. Wspólna kąpiel i spotkanie odbędzie się przy naszym 
klubowym FOKARIUM (wejście na plażę A przy hotelu Neptun) w niedzielę  
23 października 2016 o godz.13:00.
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4 września br. w Krępie Kaszubskiej 
odbyły się dożynki powiatowe. 

Organizatorem corocznego święta 
plonów było Starostwo Powiatowe 
w  Lęborku oraz gmina Nowa Wieś 

Lęborska. W  uroczystościach gminę 
Miejską Łeba reprezentował przewod-
niczący Rady Miasta – Zdzisław Sta-
siak. Msza święta odbyła się terenie 
rekreacyjnym w  Krępie Kaszubskiej. 

Tradycyjnie już Łeba w darach niosła 
rybę, jako podziękowanie łebskich 
rybaków za udane połowy. Na scenie 
zaprezentowały się lokalne zespoły 
z  naszego regionu. Gwoździem pro-
gramu był wieczorny występ gwiazdy 
Disco Polo – zespółu MEJK. 

� tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

� Ewa Horanin
Dyrektor Biura

Szanowni Państwo! Chciałabym 
przybliżyć kilka istotnych spraw 

związanych z działaniem naszego sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dorzecze Łeby”.
Jak zapewne Państwo wiecie jesteśmy 
grupą monofunduszową - zgodnie 
z Uchwałą Komisji ds. wyboru strate-
gii rozwoju kierowanej przez społecz-
ność lokalną.
W  dniu 23. maja 2016r. w  Gdańsku 
w  obecności Marszałków Wojewódz-
twa Pomorskiego została podpisana 
umowa o  warunkach i  sposobie rea-
lizacji strategii. W umowie tej zostały 
zawarte m.in. środki finansowe na 
realizację LSR dla naszej grupy, zobo-
wiązania stron oraz warunki wykona-
nia umowy. Wsparcie na funkcjono-
wanie naszej grupy będzie udzielane 

w  ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, 
które pochodzą z  Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego.
W międzyczasie,wg wskazań Urzędu 
Marszałkowskiego, dokonano zmian 
w  zapisach naszej strategii tak, aby 
była ona spójna z  w/w  programem. 
Strategia jest zamieszczona na naszej 
stronie internetowej w zakładce LSR, 
aktualna LSR.
Zmiany zostały pozytywnie zaakcep-
towane przez Samorząd Wojewódz-
twa i dnia 17.08 br. podpisano aneks 
do wspomnianej umowy ramowej. 
W dniu 6.09.br weszło w życie Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, opubliko-
wane w  Dzienniku Ustaw poz. 1435 
z dnia 9.09.2016 r., w sprawie szczegó-

łowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy, wypłaty i zwrotu pomocy 
finansowej.
W harmonogramie w LSR ujęte zosta-
ły również spotkania konsultacyjne, 
które pozwolą naszym mieszkańcom 
na szczegółowe zapoznanie się ze 
zmianami strategii oraz przepisami, 
które będą nas obowiązywać przy 
podziale środków. Wkrótce zostaną 
Państwo poinformowani o harmono-
gramie spotkań konsultacyjnych dla 
mieszkańców obszaru.

Dożynki Powiatowe 
w Krępie Kaszubskiej

Co u nas słychać ?
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Wystawa Owczarka
Nizinnego w Łebie

Zbliża się koniec letniego sezonu wędkarskiego, więc 
warto pokusić sie o małe podsumowanie. Na dzień dzi-

siejszy koło nasze liczy 75 członkow / w tym roku przybyło 
18 osob/. Zorganizowaliśmy w  sumie 11 imprez wędkar-
skich o charakerze masowym dla członkow koła, wczasowi-
czów, dla całych rodzin i dzieci. Największą popularnością 
cieszyły się zawody dla dzieci i dla całych rodzin. W tych 
imprezach brały udział dzieci nie tylko z Łeby, ale i z po-
bliskich okolic,przy czym  zadziwiające jest to, że najmniej 
zaangażowania wykazują własnie dzieci i mieszkańcy Łeby, 
a przecież te imprezy robione są szczególnie z myslą o nich. 
Czarny Staw pomyślany jest jako szczególne miejsce rekre-
acji i wypoczynku dla wszystkich. W sumie we wszystkich 
imprezach wzięło udział 460 osob, w tym 87 dzieci z okazji 
Dnia Dziecka. Organizacja tak wielu imprez i na taką skalę 
była możliwa dzięki ludziom dobrej woli, a  więc Burmi-
strzowi Miasta, CIT w Łebie, Centrum Mody, firmie Asar 
i Sanipol, Bar Tango. W imieniu własnym jak i dzieci oraz 

W dniach od 10 do 11 września br. Łeba gościła właś-
cicieli Polskiego Owczarka Nizinnego. Związane to 

było z III edycją wystawy tej rasy, której organizatorem był 
Polski Związek Kynologiczny, miasto Łeba oraz Biblioteka 
Miejska. Pierwszego dnia odbył się cykl wykładów tema-
tycznych w  sali Biblioteki Miejskiej w  Łebie. Poruszano 
zagadnienia związane z  problemem bezdomności zwie-
rząt oraz metodami ich zwalczania. Kolejnego dnia zorga-
nizowano wystawę czworonogów. Wydarzenie rozpoczę-
ło się od przemarszu uczestników spod ławeczki Danuty 
Hryniewicz „Psiary”, znajdującej się na łebskim deptaku, 

innych uczestników składamy im serdeczne podziękowa-
nia. Udało nam się również zorganizować wycieczkę dla 
aktywu wędkarskiego do Czarnej Dąbrówki nad piękne 
położone w  lesie jezioro. Wczesną wiosną dokonalismy 
zarybienia Stawu karpiem, linem, płocią i leszczem, już la-
tem były widoczne efekty tej działalności, akwenik zaczął 
cieszyć się coraz większą popularnoscią wsrod wczasowi-
czów i  Łebian. W  tym roku jesienią ponownie zarybimy 
staw karpiem kroczkiem i większym, linem i płocią, chce-
my aby słuzył nam wszystkim jako doskonałe miejsce roz-
rywki i wypoczynku. Z przyjemnoscią informuję, że koło 
nasze zajęło II miejsce w Okręgu w konkursie Najlepsze 
Koło PZW. Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, mło-
dzież do wstąpienia do naszego koła oraz brania udziału 
w imprezach organizowanych w przyszłym roku

w kierunku Parku Misjonarzy Oblatów, gdzie zaplanowa-
no dalsze działania. W zmaganiach konkursowych wzięły 
udział 32 czworonogi z całej Polski. W chwili obecnej po-
pulacja tej rasy w naszym kraju liczy około 600 osobników. 
Warto nadmienić, że dzięki osobistemu zaangażowaniu 
Pani Danuty Hryniewicz, mieszkanki Łeby, udało się od-
rodzić tą rasę.- Cieszymy się, że po raz kolejny Łeba jest 
miejscem wystawy PON'ów, Chyba nie ma hodowcy ani 
miłośnika tej rasy, który by nie słyszał o waszym mieście - 
podkreśla Joanna Targowska z Zarządu Oddziału Związku 
Kynologicznego w Słupsku.

Koniec letniego sezonu 
wędkarskiego

� Henryk Grymm
Prezes PZW - Koło Łeba

� tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
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Sezon wakacyjny 2016 już za nami. Widać to już po zdecydo-
wanie odmiennej aurze i niższej temperaturze. Pora sięgnąć do 
szafy po jesienne kurtki i cieplejsze obuwie. Krajobraz za oknem 
z malowniczego, pełnego słońca przybiera kolory złota i brązu. 

Zmiany na jesień również na kluczowych stanowiskach kierow-
niczych w naszym mieście. Mamy nowego dyrektora Zespołu 
Szkół w Łebie – Pana Macieja Barańskiego, sekretarza Urzędu 
Miejskiego w Łebie – Pana Piotra Krupińskiego oraz Panią dyrek-
tor Biblioteki Miejskiej w Łebie – Beatę Czaja. Chcemy przybliżyć 
mieszkańcom naszego miasta sylwetki w\w osób, dlatego zachę-
camy do lektury wywiadów z nimi, które znajdują się poniżej. 

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Piotr Krupiński: – Jestem rodowitym 
słupszczaninem. Codziennie dojeż-
dżam do Łeby. Wywodzę się z  bizne-

su prywatnego. W  swojej bogatej 
karierze zawodowej zajmowałem 
się szkoleniami kadry pracowników 
związanych z  rynkiem, pracowałem 
2 lata w  Urzędzie Gminy w  Damni-

cy piastując stanowisko inspektora 
ds. ochrony środowiska i  gospodar-
ki przestrzennej. Przez ostatnie 5 lat 
pracowałem w gminie Łęczyce, gdzie 
po roku intensywnej pracy zostałem 

 „Stawiam na turystykę
i wydłużenie sezonu”

Piotr Krupiński
Sekretarz Miasta Łeby
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kierownikiem referatu infrastruktu-
ry i  rozwoju. W  międzyczasie skoń-
czyłem studia licencjackie oraz kilka 
fakultetów z  zarządzania i  marketin-
gu w  Wyższej Hanzaetyckiej Szkole 
Zarządzania w  Słupsku. Studia ma-
gisterskie skończyłem na wydziale 
Zarządzania Ekonomiki i  Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego, a następnie 
studia podyplomowe z prawa admini-
stracyjnego. Ponadto zrobiłem kilka 
kursów specjalistycznych, w tym dwa 
z norm ISO związanych z ochroną ak-
tywów i zarządzaniem jakością. 
Dzięki systematycznej pracy podnosi-
łem swoje kwalifikacje, aby jak najle-
piej być przygotowanym do pracy na 
obecnym stanowisku. Szczerze po-
wiedziawszy nie mam zbyt wiele wol-
nego czasu po godzinach pracy. A jak 
już się trafi, to spędzam go w całości 
ze swoją rodziną. 

Jakie działania są według Pana ko-
nieczne, aby Łeba stawała się jeszcze 
bardziej konkurencyjna względem 
innych miejscowości nadmorskich? 

Piotr Krupiński: – Łeba, ze wzglę-
du na swój wyjątkowy charakter, nie 
może być nastawiona na przemysł 
ciężki, ale też nie powinna iść w kie-
runku uzdrowiska jak Ustka czy Sopot. 
Miasto wybrało zupełnie inną drogę. 
Widać, że to dobry kierunek, który 
przynosi wymierne korzyści. Tury-
styka i rozwój miasta w dużej mierze 
uzależniony jest od odpowiednich 
nakładów na promocję. Marka Łeby 
jest silna i  pozytywnie kojarzona od 
wielu lat. Kluczowym wydaje się in-
westowanie w odpowiednie działania 
promocyjne, udział miasta w targach 
turystycznych ale także przemyślane 
akcje promocyjne, których niewątpli-
wie jest wiele, m.in.: zimowa promo-
cja w górach „Winter Tour” czy rajdy 
rowerowe po miastach partnerskich. 
Powinniśmy dążyć do tego aby tury-
styka w Łebie rozwijała się przez cały 
rok. Dlatego też musimy równolegle 
podejmować wiele inicjatyw z  tym 
związanych. 

Jakie zmiany chce Pan wprowadzić 
w Urzędzie Miasta Łeby?

Piotr Krupiński: – Jako sekretarz 
jestem odpowiedzialny za funkcjo-

nowanie urzędu i  organizację pracy 
w nim. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze 
wiele rzeczy należy poprawić, żeby 
urząd stał się miejscem jeszcze bar-
dziej przyjaznym dla mieszkańców 
i odwiedzających nas turystów. Myślę, 
że konieczna jest ścisła współpraca 
między urzędem a  łebskim bizne-
sem. Gdyż te dwa podmioty nie mogą 
działać samoistnie w  oderwaniu od 
rzeczywistości. Trzeba z  pewnością 

wypracować wspólny system takie-
go współdziałania, a  także zmienić 
pewną zastałą mentalność. Musimy 
dostosować nasze działania do ocze-
kiwań odwiedzających urząd osób. 
Pewne działania już zostały zapo-
czątkowane, aby poprawić komfort 
obsługi naszych klientów. Zmiany te 
będą realizowane przez cały czas wie-
lopłaszczyznowo. Problemy organiza-
cyjne należy niezwłocznie zidentyfi-
kować i zacząć je naprawiać. Ostatnio 
przeprowadziliśmy ankietę satysfakcji 
wśród naszych klientów i wypadamy 
w niej naprawdę dobrze. Z pewnością 
dzięki tym danym uporządkujemy na-
sze sprawy. Jedną z propozycji jest wy-
dłużenie pracy urzędu w jeden dzień. 
Istotne jest byśmy wychodzili do ludzi 
a nie zamykali się w naszych pokojach. 

Z  Piotrem Krupińskim, sekretarzem 
miasta Łeby rozmawiał Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. 
kultury i sportu. 
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Czym zajmowała się Pani wcześniej?

Beata Czaja: - Dyrektorem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Łebie zosta-
łam z początkiem września br. Dobrze 
znam wszelkie sprawy związane z bi-
blioteką. Mam spore doświadczenie, 
gdyż pracuję tu już 22 lata. Ostatnio 
zajmowałam stanowisko kustosza. 
Prowadziłam zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą przybliżając im tajniki pracy 
bibliotekarza, jak również przekazu-
jąc im swoją pasję związaną z czytel-
nictwem. 

Czy czekają nas rewolucyjne zmiany 
w  funkcjonowaniu Biblioteki Miej-
skiej w Łebie?

Beata Czaja: - Z pewnością nie będę 
wprowadzała rewolucyjnych zmian, 
jednak mam pewne pomysły na 
zwiększenie atrakcyjności biblioteki 
wśród młodzieży. Dzięki zaangażo-
waniu poprzedniej Pani dyrektor Ma-
rii Konkol, nasza placówka jest bardzo 
pozytywnie postrzegana przez miesz-
kańców i  turystów, dlatego też będę 
kontynuowała niektóre projekty oraz 
pracowała na dalsze dobre imię naszej 
biblioteki. 

Projektem, który cieszy się zaintere-
sowaniem wśród naszych młodych 
mieszkańców, jest projekt „Jestem 
Łebski”. Jego celem jest pokazanie 
młodzieży, że Łeba jest miejscowoś-

cią, w której warto żyć, uczyć się oraz 
rozwijać swoje zainteresowania. Już 
zgłaszają się do nas uczestnicy tego-
rocznej IV edycji tego projektu.

Nie zrezygnuję również z  „Mapy Łe-
bian”, gdyż mieszkańcy chętnie wspie-
rają nas w tych działaniach. Przynoszą 
nam swoje zdjęcia, spisują historie 
swoich rodzin oraz opowiadają nam 
o  powojennej Łebie, której nie zna-
my. Uważam, że to właśnie zadaniem 
biblioteki jest zbierać i  zapisywać te 
wspomnienia. 

Oczywiście na pierwszym miejscu 
stawiamy książki i  czytelników. Już 
dokonujemy zakupów nowych pozy-
cji książkowych. Czytelnicy sami pod-

powiadają nam, co powinno znaleźć 
się na bibliotecznych półkach.

W  dalszym ciągu będziemy organi-
zować spotkania kulturalne, wystawy 
oraz koncerty. Chcemy, aby nasza bi-
blioteka była miejscem, w którym każ-
dy znajdzie coś dla siebie. 

W  najbliższym czasie czeka nas re-
mont budynku. Bardzo liczymy na 
dalszą współpracę z  dotychczasowy-
mi partnerami biblioteki.

Z  Beatą Czaja, dyrektorem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Łebie rozma-
wiał Michał Sałata, asystent Burmi-
strza Miasta Łeby ds. kultury i sportu. 

Nowoczesna, w pełni multimedialna 
biblioteka to podstawa!

Beata Czaja
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie
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 „Stawiam na informatyzację 
i wychowanie morskie”

Czym zajmował się Pan wcześniej?

Maciej Barański: – Z  funkcją dy-
rektora jestem związany już ponad 
16 lat. Wcześniej byłem dyrektorem 
Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Myślę, że 
doświadczenia nabyte przez lata będę 
chciał regularnie wdrażać ze skut-
kiem pozytywnym również w Zespo-
le Szkół w  Łebie. Czynnikiem, który 
wyróżniał moją „byłą” szkołę wśród 
innych placówek na terenie Lęborka 
był fakt, że w  swojej ofercie eduka-
cyjnej oprócz przedmiotów ścisłych 
i humanistycznych dość duży nacisk 
stawialiśmy również na aktywność 
sportową. Dlatego funkcjonowało 
kilka klas o profilu sportowym, które 
cieszyły się bardzo dużą popularnoś-
cią wśród uczniów. „Jedynka” lębor-
ska zawsze dbała o  wysoki poziom 
nauki. Nasi uczniowie chętnie brali 
udział w  wielu konkursach przed-
miotowych zajmując w nich wysokie 
miejsca, tworzyli własne projekty 
naukowe oraz jeździli na zajęcia do-
datkowe organizowane przez Uni-
wersytet Gdański i Akademię Morską. 

Kluczowe dla mnie było rozwijanie 
infrastruktury informatycznej w  bu-
dynku szkoły i jej wykorzystanie przez 
wdrożenie nowatorskich systemów 
informatycznych.

W  jakich dużych projektach nauko-
wych uczniowie lęborskiej jedynki 
brali udział?

MB: – Dużym projektem o  zna-
czeniu międzynarodowym, w którym 
nasi uczniowie brali udział był pro-
jekt „lodówka”. Dotyczył on zdrowe-
go żywienia na całym świecie, ale 
w taki zabawny, niekonwencjonalny 
sposób na zasadzie „Pokaż mi zdję-
cie wnętrza swojej lodówki, a  po-
wiem Ci czy zdrowo się odżywiasz”. 
Drugi projekt z dziedziny trudno do-
stępnej dla szkół o nazwie „Pan Sta-
nisław szkoła w kosmosie” związany 
był z badaniami kosmicznymi dzięki 
współpracy z placówkami badawczy-
mi, w tym z Państwową Agencją Ba-
dań Kosmicznych. Uczniowie dzięki 
zastosowaniu drukarki 3D budowali 
profesjonalny projekt mini satelity, 
prowadzili badania i  projekty z  ob-
serwatorium w Kurniku.

Jak wyglądały Pana pierwsze dni 
jako dyrektora szkoły w Łebie?

MB: – Od 1 września zostałem po-
wołany na dyrektora Zespołu Szkół 
w  Łebie, ale praca przygotowawcza 
zaczęła się już w połowie lipca i była 
związana z  procesem połączenia 
obydwu szkół w  zespół. W  sierpniu 
zaczęły się przygotowania do rozpo-
częcia nowego roku szkolnego oraz 
spotkania z  pracownikami i  nauczy-
cielami. Z perspektywy kilku tygodni 
mogę stwierdzić, że grupa pracowni-
ków i nauczycieli zarówno ze szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum to gru-
pa ludzi naprawdę zaangażowanych, 
sumiennych, pracowitych i dbających 
o swój warsztat pracy. To cieszy! Bo je-
żeli jest dobra kadra, to można śmia-
ło realizować kolejne cele. Spotkałem 
się również z wielką życzliwością z ich 
strony względem swojej osoby, za co 
serdecznie pragnę im podziękować. 

Jakie ma Pan plany i pomysły związa-
ne z Zespołem Szkół w Łebie?

MB: – Będę z pewnością w dalszym 
ciągu kładł duży nacisk na rozwijanie 

Maciej Barański
Dyrektor Zespołu Szkół w Łebie
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� fot ~ archiwum prywatne

jakości edukacji i wdrażanie nowych 
projektów edukacyjnych. Muszę po-
wiedzieć, że już na samym początku 
udało nam się wprowadzić projekt 
działań pilotażowych w zakresie edu-
kacji informatycznej dotyczący pro-
gramowania o  nazwie „I  ty możesz 
zostać programistą”. Projekt będzie 
realizowany zarówno w  Szkole Pod-
stawowej jak i  w  Gimnazjum. Wsłu-
chuję się uważnie w  głos lokalnej 
społeczności związany z  funkcjono-
waniem szkoły, zbieram opinie i  su-
gestie i poddaję je wnikliwej analizie. 
Jestem pewny, że razem nam się to 
uda. 

Na chwilę obecną zajmuję się 
wszelkimi działaniami organizacyj-
nymi związanymi z  zapowiedziami 
Ministerstwa Edukacji dotyczącymi 
wygaszania Gimnazjów. Na pewno 
na przestrzeni 2-3 lat czekają nas 
zmiany związane z funkcjonowaniem 
Szkoły Podstawowej. Niezbędne będą 
pewne inwestycje, celem których ma 
być skupienie uczniów przyszłych 
klas 1-8. Wskazanym jest, aby jedną 
z  inwestycji była rozbudowa szkoły 
o  nowe pomieszczenia dla przed-
szkola, kuchni z zapleczem i stołów-
ką. Uwolnione w ten sposób miejsce 
przeznaczone zostałoby na adaptację 
dodatkowych klasopracowni. Dodat-
kowo czeka nas termomodernizacja 
budynku podstawówki. Projekt rea-
lizowany przez Urząd Miasta zakłada 
m.in. wymianę instalacji elektrycznej, 
sanitarnej, grzewczej, docieplenie 
stropodachów, montaż windy dla nie-
pełnosprawnych. 

W  szkole miałyby powstać specja-
listyczne pracownie m.in. do nauki 
fizyki, chemii wyposażone w  odpo-
wiedni sprzęt. Planujemy znaleźć 
większą przestrzeń na potrzeby pra-
cowni artystycznych związanych 
z  takimi przedmiotami jak muzyka 
oraz plastyka. Na chwilę obecną te 
pomieszczenia są zbyt ciasne i ogra-
niczają, a niekiedy nawet utrudniają 
rozwój zdolności artystycznych na-
szych uczniów. 

Marzy mi się, aby szkoła w  Łebie 
była taką „swoistą perełką” na mapie 
naszego województwa i  powiatu po-
siadającą swój unikalny profil kształ-
cenia związany właśnie z  edukacją 
morską. Chodzi mi tu oczywiście 
o wdrożenie działań związanych z wy-

chowaniem i edukacją morską. Łeba 
z  racji swojego wyjątkowego położe-
nia powinna już dawno takie przed-
sięwzięcia podejmować. Aby reali-
zować tego typu działania będziemy 
współpracować nie tylko z lokalnymi 
sympatykami żeglarstwa ale również 
z instytucjami i ZHP, które tego typu 
działania już realizują. 

Wracając do edukacji chciałbym 
aby w szkołach w większym zakresie 
wdrożono elementy oceniania wspie-
rającego oraz żeby proces edukacyjny 
przebiegał z  uwzględnieniem świa-
domego nauczania i  postrzegania 
celu końcowego tak, aby każdy uczeń 
mógł realizować swoją własną ścieżkę 
kariery zawodowej.

Czy zamierza Pan w szkole utworzyć 
klasy o profilu sportowym? 

MB: – Sens funkcjonowania klas 
sportowych jest możliwy tylko wtedy, 
gdy do klasy o takim profilu mogą być 
skierowani uczniowie, którzy faktycz-
nie interesują się aktywnością spor-
tową i mają pewien potencjał. Klasy 
takie dobrze funkcjonują jedynie 
w takiej sytuacji, gdy ilość chętnych 
uczniów z  danego terenu jest duża. 
Z racji tego, że Gmina Miejska Łeba 
nie należy do dużych gmin, a ponad-
to w dalszym ciągu borykamy się z ni-
żem demograficznym, to wydzielenie 
takiej klasy o  łącznej ilości uczniów, 
których jest około 40 na jednym po-
ziomie, znacznie ogranicza selekcję. 
Może w  przyszłości sytuacja się od-

mieni, na co liczę i  takie klasy będą 
miały wtedy sens bytu. Na chwilę 
obecną będę jednak wspierał całym 
sercem wszelkie dodatkowe formy 
aktywności fizycznej, tj. zajęcia po-
zalekcyjne czy działalność uczniow-
skich klubów sportowych, gdyż takie 
działania służą uczniom i rodzicom.

Co robi Pan w wolnym czasie?

Maciej Barański: - Zawsze sta-
ram się wypoczywać aktywnie. Moje 
początki związane z  morsowaniem 
są dość nietypowe. Przygodę z  tym 
sportem rozpoczęła moja żona. Ja nie 
chciałem być gorszy i również wszed-
łem do „lodowatej” wody. Od wielu 
lat jeżdżę również na rowerze. Biorę 
udział w wielu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych rajdach rowerowych. 
Uczestniczę także od kilku lat w zaję-
ciach JOGI, które bardzo mnie relak-
sują i przede wszystkim wzmacniają 
fizycznie. 

Z  Maciejem Barańskim, dyrekto-
rem Zespołu Szkół w Łebie rozmawiał 
Michał Sałata, asystent Burmistrza 
miasta Łeby ds. Kultury i Sportu.
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W  piątek, 9 września wyruszyła 
piesza pielgrzymka od święte-

go Jakuba z Łeby do Matki Bożej Pięk-
nej Miłości, Królowej Kaszub w Siano-
wie, w  której wzięły udział 42 osoby 
(w  tym 23 osoby z Gimnazjum w Ze-
spole Szkół w Łebie). Pielgrzymi przed 
wędrówką modlili się w  porannej 
Mszy św. o bezpieczną i dobrą drogę 
na pielgrzymim szlaku. Pielgrzymo-
waliśmy przez Nowęcin, Szczenurze 

– gdzie zostaliśmy zaproszeni na po-
częstunek w  Szkole Podstawowej, 
a następnie pomaszerowaliśmy trasą 
Sarbsk – Łebień i  zatrzymaliśmy się 
na pierwszy nocleg. Drugiego dnia 

po porannej Mszy św., która została 
odprawiona w  parafialnym kościele, 
ruszyliśmy w  dalszą drogę. Bardzo 
gościnnie, jak zresztą każdego roku, 
przyjęto nas posiłkiem w szkole w Łę-
czycach. Po kolejnym etapie wspólnej 
drogi na nocleg dotarliśmy do szkoły 
w Linii. Trzeciego dnia wyruszyliśmy 
do Sianowa. O godz. 11.30 wzięliśmy 
udział we Mszy św. odpustowej, którą 
odprawił JE Ks. Biskup Wiesław Śmi-
giel – sufragan naszej diecezji. Po za-
kończonej sumie radośnie i z kilkoma 
odciskami powróciliśmy do Łeby. Już 
czekamy na kolejną pielgrzymkę do 
Sianowskiej Pani.

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim pielgrzymom za wspólną modli-
twę i trud oraz za wszelką życzliwość 
na pielgrzymim szlaku.

Z Łeby do Sianowa po raz XIII 
na pieszo i na rowerach 

� Ks. Roman Dudek 
i Ilona Burzyńska z klasy Ia

Gimnazjalne koło redakcyjne: Ewelina Bas 
i Marzena Szachniuk

� fot. Olga Mikułko

Kochani, wakacje już za nami ale nie zwalniamy 
tempa. Przesyłajcie nam swoje „selfie” z Łeby 
z tego lata, a najlepsze nagrodzimy super łebskim 
pakietem gadżetów tj. koszulką, parasolką, kube-
kiem, notesem, magnesem oraz silikonką na rękę. 
Przesyłając nam swoje zdjęcia mailowo na 
michal.salata@leba.eu, zgadzacie się na ich pub-
likację przez nas na profilu facebook'owym Łeby. 
Napiszcie w mailu imiona osób, które znajdują 
się na fotce oraz dokładną informację, w którym 
miejscu w Łebie zostały wykonane. Zabawa nasza 
trwa do końca tego miesiąca! Wyniki opublikujemy 
na profilu facebook'owym miasta z początkiem 
października.

Super konkurs !
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� Beata Czaja
Dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej

w Łebie

Biblioteka Miejska w Łebie kolejny 
razbierze udział w akcji „Z książką 

na walizkach”, czyli Pomorskich Spot-
kaniach Pisarzy z  Młodymi Czytelni-
kami. Celem tej akcji jest promocja 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
oraz zachęcenie ich do odwiedzania 
biblioteki.

Spośród pisarzy, którzy biorą udział 
w akcji nasza biblioteka mogła wybrać 
sobie dwóch.

Pierwszym autorem, który przyje-
dzie do Łeby, jest Kazimierz Szymecz-
ko – autor „Historii Polski w  opo-
wieściach” oraz wielu opowiadań dla 
młodszych dzieci. Jego powieść „Te-
trus” otrzymała nominację do nagro-
dy Książka Roku 2015. Na spotkanie 
z autorem zapraszamy 6 października 
o godz. 11.30 do biblioteki miejskiej.

Drugie spotkanie odbędzie się 7 
października o godz. 11.30. Poprowa-
dzi je Katarzyna Wasilkowska, autorka 
takich książek dla dzieci jak: „ Mle-
czak”, „Jowanka i gang spod Gilotyny”, 

„Królestwo jakich wiele”.
Podczas spotkań będzie można ku-

pić książki autorów z autografem.

Spotkania autorskie  
w bibliotece

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, ZUS wydłuża godziny pracy sal 
obsługi klienta. Od 1 września br., w każdy poniedziałek będą one czynne do 
godziny 18. 

Krzysztof Cieszyński Regionalny Rzecznik Prasowy

Zus wydłuża godziny pracy
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