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1 - 4 maja

♠ Występy lokalnych artystów
♠ Koncert MONIKI LEWCZUK
♠ Start Łebskiego Rajdu Rowerowego
♠ Strefa turysty z pamiątkowymi kartkami z Łeby

Z życia gminy

Miasto Łeba zaprasza na najgorętszą
majówkę w regionie!
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uż od 28 kwietnia na Skwerze Rybaka
pojawi się jarmark rękodzieła i rzemieślnictwa pn. „Tęczowe Jarmarki”. Będzie można spróbować wyjątkowych
potraw i nabyć nietuzinkowe pamiątki.
Jarmark będzie z nami aż do 3 maja. Stoiska można odwiedzać codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00.
Dnia następnego tj. 29 kwietnia zapraszamy wszystkich sympatyków gier
karcianych na halę sportową Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie. Właśnie tam odbędzie się już po raz
trzeci wielki turniej karciany w „Kaszubską Baśkę”. Dla tych co nie znają zasad,
a chcieliby się nauczyć tej gry przewidziano bezpłatną naukę.

Oczywiście największą atrakcją łebskiej majówki będzie Miasteczko Radia
ZET, które rozstawi się już tradycyjnie
na Skwerze Rybaka w dniach od 1 do 4
maja. Przewidziano wycieczki rowerowe z przewodnikiem po Łebie. Rowery
będzie można bezpłatnie wypożyczyć na
Skwerze Rybaka.
Ponadto pokazy pierwszej pomocy,
Bungie run oraz specjalna strefa z pamiątkowymi fotografiami z Łeby. W tym
1 maja wieczorem o godz. 17.00 występy
lokalnych zespołów m.in. Silent Scream
oraz koncert gwiazdy wieczoru Moniki
Lewczuk z zespołem. Kolejne dni zapowiadają się równie ciekawie.

2 maja Centrum Informacji Turystycznej w Łebie zaprasza na wystawę sztuki
marynistycznej pn. „M jak morze” do
swojego biura mieszczącego się przy ul.
Kościuszki 121 na godzinę 17.00. W południe Biblioteka Miejska w Łebie zachęca do udziału w Grze Miejskiej pn. „Trzy
pierścienie księcia” na godz. 10.00.
3 maja Łeba będzie celebrowała „Święto Konstytucji”. Już z samego rana o godz.
8.00 rozpocznie się Rowerowy Rajd Przyjaźni trzech gmin: Miasta Łeba, Gminy
Nowa Wieś Lęborska oraz Gminy Wicko.
Tym razem rowerzyści w drodze do Pragi
w Czechach spotkają się z poszczególnymi włodarzami gmin znajdującymi się na
tej trasie aby przybliżyć cele rajdu i promować nasz piękny region. Parafia pw.
WNMP w Łebie zaprasza na uroczystą
mszę święta z okazji rocznicy podpisania konstytucji 3 maja, która rozpocznie
się o godz. 10.00. Trzy godziny później,
punktualnie o godz. 13.00 klub morsów
łebskich „Łeba Mors Poland” zachęca do
wspólnej kąpieli na plaży A. Tego dnia
o godz. 16.00 w RCKiF Boleniec odbędzie
się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zorganizowane przez Bibliotekę
Miejską w Łebie.
Jak widać oferta na spędzenie długiego
weekendu w Łebie zapowiada się naprawdę gorąco. Do zobaczenia!
Oprac. Michał Sałata, podinspektor
ds. kultury i sportu UM Łeba
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Z życia gminy

Rowerowy Rajd przyjaźni: Miasta Łeby,
Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Wicko,
Pamięci Krzysztofa Kulasiewicza
W

dniach od 3 maja do 12 maja 2018
roku odbędzie się po raz czwarty
z rzędu rajd rowerowy zorganizowany
przez Gminę Miejską Łeba, Gminę Nowa
Wieś Lęborska oraz Gminę Wicko, tym razem w kierunku Pragi w Czechach.
Gościnnie cykliści odwiedzą m.in: Chojnice, Toruń, Gniezno, Krotoszyn, Wałbrzych oraz wiele innych miejscowości
na całej trasie. W Rajdzie weźmie udział
9 osób – samorządowców z tych 3 gmin.
Będą to głównie pracownicy Urzędów

Gminy, jednostek samorządowych, radni
oraz inne osoby związane z samorządem.
Po wielkim medialnym sukcesie dotychczasowych edycji zaplanowano jego
kontynuację.
Akcja jest nastawiona na profilaktykę uzależnień stworzoną dla popularyzacji wiedzy na temat problemów jakie
niesie za sobą uzależnienie od alkoholu
oraz innych używek i wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu – czynnie
z rodziną bądź ze znajomymi. Jest to też

ukazanie młodemu pokoleniu, jak atrakcyjnie i zdrowo można spędzić urlop,
a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych
miejsc napotkanych po drodze.
– Ponadto planowana akcja będzie miała jak zwykle przesłanie charytatywne. Poprzez tę akcję chcemy wesprzeć Fundację
MATIO z Krakowa, która zajmuje się osobami chorymi na mukowiscydozę – mówi
Michał Sałata, podinspektor ds. kultury
i sportu UM Łeba
Trzecim elementem jest promowanie
walorów przyrodniczych i turystycznych miasta Łeby oraz Słowińskiego
Parku Narodowego, w którym to znajdują się jedyne w Europie „Ruchome Wydmy”. Uczestnicy rajdu będą codziennie
pokonywać około 120 km. Na całej trasie
cykliści będą propagować ideę wydarzenia. Łączna trasa rajdu wyniesie 845 kilometrów.
Codzienna fotorelacja będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej:
www.leba.eu oraz na naszym facebookowym fanpageʼu „Łeba Miasto Czterech Żywiołów”.
Tekst i fot. Michał Sałata

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 nr
XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r.
i wynoszą one:
• w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia - 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,
- 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

Straż miejska w Łebie

skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę o przestrzeganie w/w obowiązku.
Agnieszka Walczak UM Łeba

Dyżury Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak
pełni dyżur w pierwszą 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 pokoju
nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak pełni
dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
13.30 – 14.00 w sali nr 1 UM.

M

ając na uwadze eliminację, zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom norm prawa oraz zasad współżycia
społecznego, czyli zachowaniom niepożądanym, negatywnie
wpływającym na wizerunek miasta i bezpieczeństwa jego
mieszkańców i turystów, niezbędne było powołanie Straży
Miejskiej jako formacji wspomagającej działania służb mundurowych – działających na terenie miasta Łeby – odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Niezwykle
istotne jest także działanie prewencyjne i edukacyjne Straży
Miejskiej, która jako formacja umundurowana pełni rolę służebną dla lokalnej społeczności i odpowiada za krzewienie
właściwych zachowań, postaw i norm społecznych.
Straż Miejska zacznie funkcjonować w naszym mieście od
1 maja 2018r. i będzie funkcjonować cały rok. Siedzibę swoją
będzie miała na ul. Tysiąclecia 11. Przez cały rok będą zatrudnieni dwaj funkcjonariusze: Komendant SM oraz funkcjonariusz SM, w okresie sezonowym planowane jest zwiększenie
zatrudnionych strażników.
UM Łeba
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Łeba rozdaje piasek
częstochowianie będą mogli cieszyć się słońcem, wodą i piaskiem wprost z łebskiej plaży.
Od niedawna z Łeby do Częstochowy transportowany jest piasek, a dokładnie 1,8 tys m3 naturalnego morskiego piasku, tak
by do wakacji stworzyć wyjątkowe miejsce dla tych, którzy nie
będą mogli spędzić urlopu nad morzem.
Piasek z Łeby to dodatkowa atrakcja w parku, dzięki której plaża ma mieć bardziej nadmorski klimat, ale to przecież plaża nad
Adriatykiem, a to chyba zobowiązuje – mówi Prezydent miasta
Krzysztof Matyjaszczyk – Cieszę się, że po uzyskaniu pozwolenia z Urzędu Morskiego, wykonawcy udało się sprawnie uruchomić transport, więc efekty rozbudowy plaży już wkrótce powinny
być bardziej widoczne.
Jak widać akcja „Łeba rozdaje piasek” jest aktualna i pozwala na stworzenie wyjątkowych miejsc w nadmorskim klimacie,
nawet daleko na południu kraju.

C

hociaż nie wszyscy wiedzą, to jednak od dawna wiadomo,
że Bałtyk jest nie tylko na północy Polski. W Częstochowie,
w Parku Lisiniec znajdują się trzy zbiorniki wodne o wdzięcznych nazwach Bałtyk, Pacyfik i Adriatyk.
W ramach rewitalizacji wspomnianego wyżej kompleksu
wypoczynkowego władze Częstochowy mają dla swoich mieszkańców niespodziankę. Już podczas tegorocznych wakacji

!
Zmieniony numer
telefonu do MOPS Łeba
W

związku z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy tegoż ośrodka zostali przeniesieni do Urzędu Miejskiego w Łebie, do pomieszczenia nr 1
na parterze. Ponadto zmianie uległ numer telelefonu do MOPS.
Aby połączyć się z pracownikami MOPS należy dzwonić na
59 306 7121 lub 59 3067 122. Uwaga – na powyższych numerach
odgrywana jest zapowiedź o połączeniu się z Urzędem Miejskim w Łebie.
Można także dzwonić do sekretariatu na numer urzędu
59 8661 510 i prosić o połączenie z MOPS.
UM Łeba

Tekst. Marlena Wejher –
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
Foto. Łukasz Stacherczak –
Biuro Prasowe UM w Częstochowie

Z życia gminy

Łebska Karta Turysty

G

mina Miejska Łeba wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Łeba -Błękitna Kraina” rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. „Łebska Karta Turysty”. Będzie to produkt,
którego celem kluczowym ma być ułatwienie poznania miasta
Łeby oraz jego bliskiego sąsiedztwa, a także zaoszczędzenie
na wydatki odwiedzających nadmorski kurort wczasowiczów.
Nowy projekt upoważniać będzie do licznych rabatów na
usługi u partnerów, którzy się do niego przyłączą. Partnerami tego projektu mogą zostać osoby oraz podmioty działające
na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz w bliskiej okolicy. Karta
ma upoważniać do rabatów u wszystkich partnerów projektu.
Jedynym autoryzowanym punktem sprzedaży tej karty będzie

siedziba LOT Łeba – Błękitna Kraina. Termin ważności karty
będzie obowiązywał od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019.
Sprzedaż rozpocznie się również z dniem rozpoczęcia obowiązywania karty. Do karty zostanie dołączona broszura zawierająca szczegółowe informacje na temat projektu oraz wysokości
zniżek u danych podmiotów.
Jednorazowy koszt karty to kwota 20 zł. Karta będzie wystawiana imiennie i będzie ważna jedynie po okazaniu dowodu
osobistego u danego partnera. Projekt z roku na rok będzie rozwijał się i rozbudowywał. Rabaty będą dotyczyły m.in. wstępów
do atrakcji turystycznych, przewozów, zniżek w restauracjach
i kawiarniach, zniżek na koncerty organizowane w Łebie, wycieczki, zniżki do sklepów z pamiątkami oraz usług SPA.
W ten sposób Gmina Miejska Łeba chce zachęcić turystów do
odwiedzenia Łeby w sezonie letnim. Emisji karty towarzyszyć
będzie kampania promocyjna. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w LOT „Łeba – Błękitna Kraina”.
Już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych partnerów do przyłączenia się do tego projektu. Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie w biurze Stowarzyszenia oraz
telefonicznie pod numerem 790 883 354.
Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do akcji prosimy o wypełnienie deklaracji do 16 kwietnia br i odesłanie jej
na adres biuro@lotleba.pl
tekst: Michał Sałata

Otwarcie drugiej
plaży dla psów
w Łebie
S

zanowni Państwo! Na zbliżający się sezon letni 2018 Port
Jachtowy w Łebie we współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Łebie wyznaczy drugi fragment plaży, przeznaczony na spacery z psami. Tym razem na plaży C. Decyzja ta
została podjęta w nawiązaniu do licznych pozytywnych słów
od wczasowiczów przebywających w Łebie w zeszłych latach
i ich sugestii aby utworzyć kolejną.
Oprac. Michał Sałata
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Turystyka

Pomorskie przyciąga turystów

W

2017 roku województwo pomorskie
znalazło się w ścisłej czołówce, jeśli
chodzi o ilość zapytań wysłanych przez
turystów. W porównaniu z poprzednim
rokiem zainteresowanie noclegami w tej
części kraju wzrosło o 40%.
Nieprawdą jest, że miejsca nad polskim
morzem cieszą się popularnością tylko
w okresie wakacyjnym. Najczęściej wymienianym powodem, dla którego turyści
wybierają wypoczynek na Bałtykiem, są
prozdrowotne właściwości jodu. To właśnie zimą i wczesną wiosną jest go najwięcej, a plaże mają swój niepowtarzany urok
i są świetnym rozwiązaniem na oderwanie się od codzienności.
W dalszym ciągu dużą popularnością w województwie pomorskim cieszy
się Łeba. Zapytania turystów o nocleg
w tym mieście w 2017 stanowiły ponad
10% zapytań dla całego województwa. Na
podium znalazła się jeszcze Krynica Morska i Władysławowo. Na kolejnych pozycjach widzimy Sopot, Gdańsk, Jastarnię

oraz Ustkę, Karwię i Gdynię. TOP 10 zamyka Hel.
Udział zapytań w skali całego województwa delikatnie się zmienia, turyści coraz częściej wybierają te mniejsze
miejscowości. Jednak wśród wszystkich
miejsc na Pomorzu obserwujemy wzrost
zapytań o nocleg, średnio 70% więcej niż
w ubiegłym roku.
Widać wzrost zainteresowania rodaków i turystów z zagranicy wypoczynkiem w Polsce. Podróże w kraju są cenione
ze względu na bezpieczeństwo, a rozwój
turystyki daje nam już podobne możliwości wypoczynku jak za granicą. Jedyną
wymienianą przeszkodą jest pogoda, ale
i z tym można sobie poradzić, zwiedzając
przeróżne atrakcje dostępne na Pomorzu.
– Jak wynika z naszych obserwacji, pomorskie jest popularne nie tylko latem,
długość pobytów od lipca do września to
średnio sześć noclegów. Jednak wyjazdy
i podróże nad polskie morze wybierane
są nie tylko w porze wakacyjnej, turyści

chętnie korzystają z krótszych wyjazdów
w te rejony przez cały rok.
Średnia cena noclegu mieści się w przedziale 40 – 60 zł. Z czego najkorzystniej
pod tym względem wypada Władysławowo, gdzie w typowym sezonie urlopowym
cena oscyluje w granicach czterdziestu
złotych za nocleg od osoby. Oczywiście
koszty pobytu uzależnione są od kategorii obiektu i jego standardu. Stąd też
znacznie wyższe ceny są w Trójmieście,
gdzie znajdziemy więcej hoteli i hosteli –
czytamy w raporcie portalu Nocowanie.pl

Oprac. Michał Sałata na podstawie
raportu na stronie nocowanie.pl
Dane pochodzą z Serwisu Nocowanie.pl
z okresu styczeń-grudzień 2017

Turystyka

Targi Regiony Turystyczne
„NA STYKU KULTUR” za nami
W

dniach 16 – 18 marca już po raz
24. w łódzkiej hali Expo odbyły się
Targi Regiony Na Styku Kultur – jedne
z największych targów turystyki aktywnej, podczas których nie mogło zabraknąć
Łeby reprezentowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „ŁEBA – Błękitna
Kraina” oraz Centrum Informacji Turystycznej w Łebie we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.
W tym roku w targach uczestniczyło
ponad 100 wystawców reprezentujących
branżę turystyczną oraz instytucje samorządowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się oferty dla osób, które „planują

wyruszyć w drogę”. Całemu wydarzeniu
towarzyszyły liczne spotkania z podróżnikami i pasjonatami oraz eventy dla
przedstawicieli branży turystycznej.
Szacuje się, że tegoroczna edycja targów przyciągnęła ponad 7 tysięcy zwiedzających.
W czasie trwania targów na stoisku
Łeby dostępne były materiały i gadżety
promocyjne miasta, a także foldery informacyjne województwa pomorskiego.
Nie zabrakło również degustacji naszego
lokalnego produktu „Śledzia po łebsku”.
Wśród najczęściej zadawanych przez
osoby odwiedzające targi pytań, znalazły

się pytania o bazę noclegową, atrakcje turystyczne i szlaki rowerowe w Łebie i województwie pomorskim.
Tekst: Lokalna Organizacja Turystyczna
„ŁEBA – Błękitna Kraina”

„ŹRÓDŁA MARZEŃ” – SOURCES OF DREAMS 2018
W
sobotę, 21 kwietnia w zamku Gniew odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu
Literatury Fantasy “Źródła Marzeń –
Sources of Dreams”2018.
Celem konkursu jest przede wszystkim
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie literatury
ciekawej, zajmującej, przekazującej pozytywne wartości. W konkursie, w pierwszym etapie szkolnym brało udział prawie
3000 uczestników. Do finałów dotarło
60 -ciu.
Podczas finału uczestnicy oczekując
na wyniki zwiedzali zamek Gniew, brali

udział w lekcji eliksirów oraz lekcji walki na miecze.
Uczeń klasy piątej Maciej Gajec został
finalistą konkursu, zajął VI miejsce w kategorii literatura J.R.R.Tolkiena.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Jabłkowska Ilona
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Z historii miasta

Od szkółki parafialnej do tysiąclatki
S

zkoła Podstawowa w Łebie jest trzecią
najstarszą instytucją w mieście,
działającą niemal bez przerwy do dziś.
Dłużej działa tylko magistrat i kościół.
Pierwsza wzmianka o szkole elementarnej
w miasteczku pochodzi z 1590 r.
Znajdowała się ona w dokumentach
z wizytacji kościoła. Mając na uwadze
ówczesny rozwój oświaty na terenie
Pomorza należy wnioskować, że mogła
ona istnieć znacznie wcześniej. Natomiast
pierwsza wzmianka o tej instytucji
w Lęborku pochodzi już z 1409 r.

Łebska szkoła, podobnie jak wszystkie
inne szkoły elementarne w Księstwie
Pomorskim, była związana z miejscową
parafią luterańską. Zwierzchnictwo
nad nią sprawował pastor. Duży,
w niektórych sprawach decydujący
wpływ na jej działalność posiadał
kolator kościoła (patron, dobroczyńca).
Tradycyjnie, z pewnymi wyjątkami,
kolatorem tutejszej świątyni był aktualny
dziedzic pobliskiego majątku Nowęcin.
Nauka w takiej szkole trwała 4 lata,
a główny nacisk kładziono na zdobycie
umiejętności czytania i pisania oraz
znajomości religii. Wtedy nie było jeszcze
obowiązku szkolnego, więc tylko część
dzieci uczęszczała na naukę. Zwłaszcza,
że wiązała się ona z opłacaniem czesnego.
W dawnych szkołach elementarnych
nauczanie często prowadził zakrystian.
Była to praca skromnie wynagradzana,
dlatego nauczyciele, którzy nie byli
jednocześnie zakrystianami dorabiali
sobie w rzemiośle. Z tej też przyczyny
do tego zawodu nierzadko trafiali ludzie
zupełnie przypadkowi.
Wzmianka z 1750 r. wymienia po
raz pierwszy z imienia i nazwiska
nauczyciela w Łebie, którym był
Johann Christian Timner. Jeszcze w tym
samym roku przeniesiono go do innej
miejscowości, a jego posadę objął Georg
Fleischer, który równolegle pełnił
funkcję zakrystiana i organisty. Dobór
właściwego nauczyciela, mającego
nieść ludowi kaganek oświaty, nie
był łatwym zadaniem. W roku 1784
na ziemi lęborskiej funkcjonowało 47
szkół elementarnych, z których wiele
borykało się z bolączkami kadrowymi.
Również Łeba cierpiała z powodu
niewykwalifikowanych bakałarzy, którzy
w miejsce wspomnianego kaganka co
i raz nieśli czarno dymiące kopcidło.

Za przykład niech nam posłużą skargi
z lat 60. XVIII w. na nauczyciela Georga
Freytaga, który z zawodu był krawcem
i nie potrafił niczego nauczyć. Innym
przykładem z tego okresu może być
Christof Kuronke. Był to człowiek
wulgarny i zdemoralizowany, którego
ulubionym zajęciem było pijaństwo.
Uczniowie bali się go jak ognia, a jego
stosunki z pastorem stały na stopie
wojennej. Na nieszczęście dla wszystkich
był on zbyt mocno posadowiony
w łaskach kolatora, żeby można było mu
cokolwiek zrobić.
Szkoła z prawdziwego zdarzenia
Niestety nie wiemy, gdzie do lat 80.
XVIII w. mieściła się łebska szkoła.
W każdym razie była ona niewielka,
skoro w 1784 r. z uwagi na brak miejsca
wybudowano nową. Inicjatorem
przedsięwzięcia była rada szkolna, która
w czasie wizytacji przedstawiła istniejące
warunki i narzekała na ciasnotę. Dzięki
tej inicjatywie powstał duży 3-izbowy
obiekt, dobrze przystosowany do
ówczesnych potrzeb. Jest to zachowany
do dziś budynek sąsiadujący od południa
z urzędem miejskim. Po II wojnie św.
urządzono w nim przedszkole, a aktualnie
mieści się tam dom wczasowy (Kościuszki
92 – Dom pod Zegarem). Miasto liczyło
wówczas 500 mieszkańców, więc liczba
dzieci szkolnych oscylowała w granicach
100-120. Było to już po pruskiej reformie

oświaty (1763) i w zakresie szkolnictwa
podstawowego obowiązywały 8-letnie
szkoły ludowe (Volksschule).
W roku 1864 w Gminie Miejskiej
Łeba było zarejestrowanych 298 dzieci
podlegających obowiązkowi szkolnemu.
88 proc. uczniów wywiązywało się
z niego należycie i w miarę regularnie
uczęszczało na zajęcia. Gmina, w skład
której oprócz miasta wchodziła
Żarnowska, Steknica i Stilo, liczyła
1295 mieszkańców. Do dyspozycji była
szkoła miejska z 3 nauczycielami (Wolﬀ,
Simon i Gnadt) oraz od roku 1843 szkoła
w Żarnowskiej z jednym nauczycielem.
Według stanu na rok 1864 w ówczesnym powiecie lęborskim działało 85
szkół elementarnych. Oznacza to, że
w ciągu poprzednich 80 lat ich liczba
uległa niemalże podwojeniu. W 100
klasach z łączonymi rocznikami
nauczanie prowadziło 97 nauczycieli i 3
nauczycielki. Tylko placówki w Lęborku
i w Łebie posiadały więcej niż jedną izbę
lekcyjną. W budynku przy dzisiejszej
Kościuszki 92 nauczanie prowadzono
w okresie 1784-1946, czyli przez 162
lata. Z grubsza licząc, w tym czasie
łebską podstawówkę opuściło ok. 4 tys.
absolwentów.

Z historii miasta
Łeba w granicach Polski
Po II wojnie św. Łeba znalazła się
w granicach Polski, co spowodowało
konieczność utworzenia zrębów polskiej
oświaty. Już 20 maja 1945 r. otwarto tu
polską szkołę pod kierownictwem bliżej
nam nieznanego Waiherta. Po kilku
dniach kierownictwo przejął Stefan Żak.
Janina Studzińska i Regina Zięba były
pierwszymi nauczycielkami. Do szkoły
zapisano 6 polskich dzieci. Powolny, lecz
ciągły napływ osadników powodował
wzrost liczby uczniów. Na koniec roku
szkolnego 1945/46 w 6. klasach naukę
pobierało 75 uczniów, z których 64
otrzymało promocję do następnej klasy.
Grono pedagogiczne liczyło 7 osób.
2 września 1946 r. siedzibę tutejszej
podstawówki przeniesiono do budynku
przy ul. Obrońców Westerplatte 9. W tym
dniu pierwszy dzwonek usłyszało 109
uczniów, podzielonych na 7 klas. Z czasem
panujące tam warunki lokalowe stały
się dalekie od wymarzonych. Ciasnota
uprzykrzała się wprost proporcjonalnie
do rosnącej liczby uczniów. Wystarczy
powiedzieć, że we wrześniu 1956 r. ich
liczba doszła do 350, a we wrześniu 1961
r. wynosiła 607. W tym okresie dzieci
z wyżu demograficznego lat 50. wchodziły
w wiek szkolny. Koniecznością stało się
wprowadzenie systemu zmianowego
i zajęć do godziny 16:45. Problemu nie
rozładowało nawet ulokowanie kilku klas
w sąsiednich budynkach. Na szczęście
pod koniec lat 50. podjęto decyzję

o budowie nowego obiektu. 1 września
1962 r. zainaugurowano rok szkolny
w murach dużego, funkcjonalnego
i nowoczesnego jak na tamte czasy
gmachu przy ul. Tysiąclecia. Szkoła ta
nosiła miano tysiąclatki, gdyż powstała
w ramach programu budowy tysiąca
szkół na tysiąclecie państwa polskiego.
Jej pierwszym, wieloletnim dyrektorem
był Wojciech Gabryś. Do dziś uczniowie
z miasta i okolicznych miejscowości
zdobywają tu swoje pierwsze
wykształcenie. W okresie PRL-u jej
patronem był Feliks Dzierżyński,
a obecnie Adam Mickiewicz.

Była to również moja szkoła,
którą ukończyłem w 1977 r. Jeszcze
dziś wspominam pracujących tam
wspaniałych nauczycieli, którym
w tym miejscu chciałbym serdecznie
podziękować za ich cierpliwość
i poświęcenie. Szczególnie moim
wychowawcom – Teresie Tarnawskiej,
Annie Gabryś i Henrykowi Grymmowi.
Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i byłym mieszkańcem)

zapowiedź

AUTOMANIAK W ŁEBIE

Już 6 maja telewizja TVN Turbo wyemituje odcinek
programu Automaniak, który kręcono w Łebie.
Ciekawskich zapraszamy przed telewizory!
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Z życia gminy

Dzień Kobiet w Łebie
8

marca 2018 roku w RCKiF Boleniec w Łebie odbył się koncert
zespołu PECTUS z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościową prezentacją związaną z genezą tego
święta na świecie, w Polsce oraz oczywiście w Łebie. Wszystkie
Panie powitał Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński,
który wręczył każdej Pani pięknego goździka. Na koncert przybyło ponad 400 Pań nie tylko z Łeby, ale także gmin ościennych.
Gwiazdą wieczoru był zespół PECTUS, którego skład tworzą
czterej bracia. Z pewnością wieczór ten był wyjątkowy i na długi czas zapisze się w sercach wszystkich kobiet.
tekst i fot. Michał Sałata,
podinspektor ds. kultury i sportu UM Łeba

Biblioteka

TRZY PIERŚCIENIE KSIĘCIA
2 maja zapraszamy do gry miejskiej
T

radycyjnie już biblioteka miejska w Łebie zaprasza do uczestnictwa w grze miejskiej podczas majówki. W tym roku tematem przewodnim gry jest powstanie Księstwa Łeby.
Sztabem gry dowodzi dziennikarz, podróżnik i pisarz Krzysztof Petek, którego młodzi łebianie nazywają Komandosem.

Księstwo Łeba powstało najpierw w głowach lokalnych przedsiębiorców. W wolnych wyborach wyłoniono księcia, a idea wpisała się w promowanie Łeby jako ośrodka turystyki.
Niewielu wie, że każdy z wybranych książąt otrzymuje specjalne insygnia – trzy pierścienie rodu Święców, który na przełomie XIII i XIV wieku umocnił się w tej części Pomorza i władał
Łebą do roku 1309, kiedy tereny te zajęli Krzyżacy.
Zadaniem uczestników gry będzie odnalezienie listów ze
wskazówkami, złamanie kodów, dotarcie do haseł i pokonanie
zabezpieczeń internetowych na specjalnej stronie, na której
złoczyńcy umieścili specjalną mapę. Dzięki niej można będzie
dotrzeć do schowków z pierścieniami.

Kto ocali Łebę?

Kto znajdzie pierścienie księcia i powstrzyma nawałnicę?
Zapraszamy do udziału w grze młodzież i dorosłych,
mieszkańców Łeby i okolic oraz turystów.
Gra miejska „Trzy pierścienie księcia” 2 maja 2018 r.
Początek gry godz. 10.00
Miejsce spotkania uczestników: biblioteka miejska, ul. Tysiąclecia 11, budynek szkoły podstawowej (wejście w podwórze z prawej strony budynku).
Uczestnicy: grupy 3-6 osób.
Zapisy w bibliotece miejskiej. Zapraszamy.
Beata Czaja
Biblioteka Miejska w Łebie

Odpowiednie umieszczenie ich na planszy czekającej w sztabie akcji odsłoni drogę do czwartego - magicznego pierścienia.
Jego moc pozwoli uniknąć wielkiej katastrofy - nadciągającego
gigantycznego sztormu.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE
PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
prowadzi Andrzej Radajewski

3 maja, godz. 16
Rybackie Centrum Kultury i Formacji "Boleniec"
Aleja św. Jakuba Ap. 25

zaprasza
biblioteka miejska
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Z życia gminy

BEL CANTO

Koncert jubileuszowy
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Łebski bieg za zajączkiem wielkanocnym!
P

ierwszy Łebski Pościg za Zajączkiem Wielkanocnym za nami.
Zapamiętany zostanie jako bardzo udana impreza, w promieniach wiosennego słońca. Do Łeby licznie przybyły rodziny,
by razem na sportowo spędzić święta wielkanocne. W biegach
malucha udział wzięło ponad 100 dzieci w różnych kategoriach
wiekowych, natomiast na głównych dystansach 5 km oraz 10 km
rywalizowało niemal 200 osób. Imprezie towarzyszyły liczne
gry i zabawy dla maluchów pod czujnym okiem animatorów.

Na wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych, na mecie czekały
pamiątkowe medale, słodkie upominki, napoje Tranquini oraz
ciepła kawa i herbata. Impreza z pewnością na stałe wpisze się
w kalendarz wydarzeń sportowych w Łebie.
Oprac. organizatorzy

Z życia gminy

„Nałogi, czyli droga donikąd” –
spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień z Jackiem
Dewódzkim – ex DŻEM i Andrzejem Paprotą

10

kwietnia w Rybackim Centrum
Kultury i Formacji „Boleniec” odbyło się spotkanie słowno–muzyczne
z Jackiem Dewódzkim, byłym wokalistą zespołu ,,Dżem” i Andrzejem Paprotą. Uczestniczyła w nim młodzież naszej
szkoły. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół profilaktyki uzależnień,
która jest skutecznym sposobem przeciwdziałania nałogom. Jacek Dewódzki,
w sposób ciekawy, niekonwencjonalny

i przystępny, opowiadał o zagrożeniach,
które stają się coraz większym problemem młodych ludzi. Słowa wokalisty skierowane do młodzieży były niezwykłym
świadectwem człowieka, który dokonywał w życiu trudnych, skomplikowanych
i nie zawsze słusznych wyborów.
Koncert odbył się dzięki wsparciu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie. Nasza młodzież na
długo zapamięta ten znakomity występ

Parowóz w Łebie
„Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa...
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha...”

T

akimi słowami rozpoczyna się wiersz Jana Brzechwy, ale i takie efekty mogli zobaczyć w niedzielę 15 kwietnia zarówno
mieszkańcy jak i turyści wypoczywający w Łebie.
Nostalgiczny powrót do przeszłości był możliwy dzięki temu,
że do Łeby zawitał parowóz. Ciężka, żelazna kolej zrobiła ogromną furorę. Podczas gdy Ochotnicy z Łebskiej Straży Pożarnej zaopatrywali lokomotywę w wodę, można było zwiedzić wnętrze
pociagu. Największą popularnością cieszył się kultowy wagon
barowy WARS, w którym można było najeść się do syta, zatem,
gości w nim nie brakowało, za to wolnych miejsc przy stolikach
i owszem.
Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość, a „ciuchcia” w oczach
dzieci i ogromny żelazny kolos ze wspomnień dorosłych na pewno zawita jeszcze do Łeby, by znów można było cofnąć się w czasie.
Tekst i zdjęcia Marlena Wejher

i historie o młodych ludziach, którym
chorobliwy nałóg zażywania środków
odurzających zrujnował życie. Niestety
ludzie często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, aż nie będzie za późno...
tekst Julia Piotrowska, Paulina Grala,
Ewelina Bas
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Wydarzenia

V Festiwal Sztuki Baletowej odbył się
w Łebie
14

kwietnia br. w Łebie odbył się już V Ogólnopolski Festiwal
Sztuki Baletowej. Imprezą taneczną zorganizowano na
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Tysiąclecia 11. Tego dnia
mogliśmy zobaczyć ponad pięciuset młodych artystów w różnych kategoriach tanecznych, na przykład takich jak: jazz dance, współczesny formacje czy balet klasyczny. Uczestnicy zostali
podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe.
– Od wielu lat Łeba wspiera młodych i utalentowanych artystów
rozwijających swoje pasje. Cieszę się, że tylu tancerzy z całej Polski
po raz kolejny przyjechało do Łeby, aby przed mieszkańcami Łeby
i regionu zaprezentować swój kunszt taneczny – mówi Andrzej
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Białobrzeski, przewodniczący
komisji jurorskiej,

– Rośnie świadomość instruktorów i choreografów jeśli chodzi
o dobór technik tanecznych do danej grupy wiekowej. Uczestnicy
chętnie przyjeżdżają do Łeby na festiwale taneczne, gdyż zawsze
jest tu piękna pogoda i można poczuć namiastkę zbliżających się
wakacji […] Łeba wpisała się już na stałe do kalendarza tanecznego imprez tanecznych w kraju, a jest tu ich w ciągu roku naprawdę sporo. To z pewnością jest bardzo pozytywne.
tekst i fot. Michał Sałata

Sport

XX MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI
SIATKOWEJ MŁODZIEŻY ŁEBA 2018
MŁODZICZKA, MŁODZIK
J

ubileuszowy XX Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba
2018 dobiegł końca. W pierwszej części turnieju brali udział
kadeci i kadetki.- 42 zespoły: 22 kadetek i 20 kadetów. W drugiej
części, która odbyła się w ostatni weekend (5-8.04.2018), Łeba
i Powiat Lęborski gościły 48 drużyn młodziczek i młodzików 24 zespoły młodziczek i 24 młodzików. Mecze rozgrywane były
dzięki uprzejmości Dyrektorów Szkół w halach sportowych
Szkoły Podstawowej w Łebie, Szkoły Podstawowej w Wicku,
Łebskiego Towarzystwa Oświatowego, Zespołu Szkół Żywnościowych i Agrobiznesu, Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku oraz Zespołu Szkół w Cewicach.
Po meczu inauguracyjnym, który odbył się w Cewicach, turniej przeniósł się do Łeby, Lęborka i Wicka. Rozgrywki toczyły
się początkowo w grupach.
W całym maratonie wzięło udział łącznie 90 zespołów i 1400
młodych adeptów siatkówki. Rozegrano ponad 300 meczy, które
sędziowali sędziowie Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Piłki Siatkowej w Gdańsku. Sędzią głównym maratonu był Pan
Zygmunt Bębenek.
Prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
Pan Stanisław Kwiatkowski uhonorował również Panią Joannę Bieniek – główną organizatorkę maratonu – pamiątkowym
grawertonem.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary i medale ufundowane
przez Burmistrza Miasta Łeby Pana Andrzeja Strzechmińskiego,
Burmistrza Miasta Witolda Namyślaka, Wójta Gminy Cewice
Jerzego Pernala, Wójta Gminy Wicko Dariusza Waleśkiewicza
oraz pamiątkowe koszulki ufundowane przez Starostwo
Powiatu Lęborskiego.
Wyniki poszczególnych zespołów:
Młodziczki:
1.miejsce - KaEmKA Starogard Gdański
2.miejsce - Gedania Gdańsk I
3.miejsce - SMS Junior Wrocław

Młodzicy:
1.miejsce - KS Gwardia Wrocław
2.miejsce - SPS Chrobry Głogów II
3.miejsce - TS Koset Grudziądz
Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali statuetkami ufundowanymi przez Fundację Polska Siatkówka.
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach:
1.miejsce - KaEmKA Starogard Gdański – Oliwia Milkowska
2.miejsce - Gedania Gdańsk I- Wiktoria Jaśko
3.miejsce - SMS Junior Wrocław- Amelia Korab
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespołach:
1.miejsce - KS Gwardia Wrocław – Damian Biliński
2.miejsce - SPS Chrobry Głogów II- Eryk Krzywicki
3.miejsce - TS Koset Grudziądz- Kacper Szajda
Trenerzy i sędziowie wybrali najlepszą zawodniczkę i zawodnika XX Maratonu:
- MVP wśród dziewcząt – Kamila Dusowska z KaEmKA Starogard Gd.
- MVP wśród chłopców – Michał Bąk z Gwardii Wrocław
Otrzymali oni statuetki ufundowane przez Salon Sportowy
Mistral.
Wielkie święto siatkówki w Powiecie Lęborskim to również
wspaniała zabawa, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, a przede
wszystkim wspaniała przygoda. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz uczestnikom
i trenerom.
Oprac. Jarosław Pruski
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Sport

Sukcesy naszych karateków
10

lutego w Cewicach odbyła się uroczysta gala sportu. Tego
dnia zostały rozdane laury powiatu lęborskiego dla najlepszych sportowców w 2017 roku. Wśród laureatów wyróżnionych znaleźli się uczniowie szkoły podstawowej w Łebie.
Nagrodę Starosty Lęborskiego otrzymali:
- Agnieszka Gumienna z klasy III A
- Szymon Sołtys z klasy III A oraz
- Konrad Gumienny z klasy V B

Osoby te trenują w Klubie SHOTOKAN LĘBORK (sekcja Łeba).
Jeżdżą na zawody ogólnopolskie. Są to turnieje o randze międzynarodowej. W ten sposób godnie reprezentują swój klub, szkołę
jak również miasto Łeba. Zawodnicy otrzymali także nagrodę
od Burmistrza Miasta Łeby.
Oprac. Klub Shotokan Lębork


Oddamy w dzierżawę nieruchomość, składająca się
z działki nr
931/10 o powierzchni łącznej 6.932 m2 położona w Łebie, obręb 1,
u zbiegu ulic Al. św. Mikołaja oraz ul. Wspólnej.
Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi teren zielony
oraz utwardzony w części kostką brukową, nieogrodzony. Dojazd donieruchomości od strony ul. Wspólnej.
OKRES DZIERŻAWY
Dzierżawa na okres od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA.
KONTAKT W SPRAWIE DZIERŻAWY: +48 509 256 029;
AGNIESZKA.BACHTA@ARTFISH.BIZ;
ART FISH SP. Z O.O.

WITAJ MAJ,
3 MAJ!
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
3 maja 2018 roku o godz. 10:00
w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie
ul. Powstańców Warszawy

30.04 – 5.05

Łebski Biuletyn
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