
Lato 2018
w Łebie

Wydawca: Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. +48 59 866 15 10, sekretariat@leba.eu, www.leba.eu

Łebski Biuletyn
Informacyjny
    |  4000 egz. | : 2299-6036

N
r 

04
 /

 l
at

o
 2

01
8

LatoLato
ww ŁebieŁebieŁebie

Koncerty

PlażaImprezy

Atrakcje
TICKETS

AIRPLA
NE



Święto Łeby w rytmach rocka – 
zapowiedź
7 lipca br. odbędą się uroczystości związane ze Świętem Łeby. 

Tego dnia organizatorzy przewidzieli naprawdę bardzo wie-
le atrakcji dla mieszkańców oraz turystów przebywających na 
wypoczynku w nadmorskim kurorcie. Tradycyjnie spod Urzę-
du Miasta o godz. 17.00 wyruszy przemarsz Księstwa Łeby uli-
cami miasta z księciem Zbyszkiem I na czele oraz całym jego 
dworem. Barwny korowód będzie kierował się ulicą Kościusz-
ki w stronę festiwalowej sceny, która powstanie na Placu przy 
ulicy Tysiąclecia. Na scenie zaprezentują się lokalne zespoły 
i wokaliści w tym m.in.: zespół Silent Scream, Bel Canto, a także 
występ uczestników „Letnich Kursów Muzycznych” pod kierow-
nictwem Agaty Sava. Po tych prezentacjach wystąpią gwiazdy 
tego wieczoru czyli zespół Kombii oraz ostatni wokalista grupy 
Genesis Classic – Ray Wilson. Na placu festiwalowym powstanie 
strefa dla najmłodszych, w której będzie można znaleźć m.in.: 
dmuchańce oraz sympatycznych animatorów. 

Jak widać obchody Święta Łeby zapowiadają się naprawdę go-
rąco! Nie może Was tego dnia zabraknąć w Łebie! 

Tekst. Michał Sałata

Święto Łeby
2018

KOMBII

Ray Wilson
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Majówka w Łebie okazała się hitem!
Mimo, iż długi majowy weekend już 

za nami, to jednak wciąż wielu z nas 
nie może ochłonąć po 3 dniowej Majów-
ce w  Łebie. Przez pierwsze trzy dni łe-
bianie gościli u siebie miasteczko Radia 
ZET, w którym to na urlopowiczów cze-
kało wiele atrakcji. Wydarzenie to jest 
wydarzeniem cyklicznym. Od wielu lat 
ma miejsce w Łebie i cieszy się dużą po-
pularnością wśród turystów i  lokalnej 
społeczności. 

Wszystko to jest możliwe dzięki poro-
zumieniu partnerskiemu pomiędzy trze-
ma miejscowościami tj. Łebą, Szczyrkiem 
i Mikołajkami w ramach projektu „Morze, 
Góry i Mazury”. Celem tego porozumie-
nia jest wzajemna promocja turystyczna. 

Oczywiście wielką rolę odgrywają też 
sponsorzy i partnerzy, bez których na-
prawdę ciężko byłoby zorganizować to 
wydarzenie. 

W tym roku można było m.in.: skorzy-
stać z przejażdżek rowerowych po Łebie 
z przewodnikiem, „złapać” pierwsze pro-
mienie słońca podczas spacerów Nordic 
Walking, czy choćby wziąć udział w wie-
lu różnego typu grach i  zabawach dla 
dzieci przygotowanych przez ekipę Ra-
dia ZET. Przez cały okres łebskiej majów-
ki dostępny był również Jarmark Sztuki 
i Rękodzieła pn. „Tęczowe jarmarki”. Na 
scenie wystąpił zespół młodzieżowy Si-
lent Scream oraz wokalistki z RCKiF Bo-
leniec. Bardzo dziękujemy za wsparcie 

i  pomoc naszym młodym artystom. Po-
nadto były również pokazy ratownictwa 
medycznego oraz z udzielania pierwszej 
pomocy. Na najmłodszych czekały tram-
poliny oraz inne atrakcje.

Kulminacyjnym dniem całej majówki 
był z pewnością koncert Moniki Lewczuk 
popularnej wokalistki młodego pokole-
nia. Z  pełną świadomością można po-
wiedzieć, że była to najbardziej udana 
majówka w regionie. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Rowerzyści dojechali do Pragi
W dniach od 3 maja do 12 maja 2018 roku odbył się czwarty 

rok z rzędu rajd rowerowy zorganizowany przez Gminę 
Miejską Łeba, Gminę Nowa Wieś Lęborska oraz Gminę Wicko 
do Pragi w Czechach. 

Gościnnie cykliści odwiedzili m.in: Chojnice, Toruń, Gnie-
zno, Krotoszyn, Wałbrzych oraz wiele innych miejscowości na 
całej trasie. W Rajdzie wzięło udział 9 osób – samorządowców 
z tych 3 gmin. Byli to głównie pracownicy Urzędów Gminy, jed-
nostek samorządowych, radni – osoby związane z samorządem. 

Po wielkim medialnym sukcesie dotychczasowych edycji, na 
przyszły rok zaplanowano jego kontynuację. 

Akcja od lat nastawiona jest na profilaktykę uzależnień stwo-
rzoną 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 po-
koleniu, jak atrakcyjnie i zdrowo można spędzić urlop, a przy 
okazji zobaczyć wiele ciekawych miejsc napotkanych po drodze. 

- Ponadto akcja miała jak zwykle przesłanie charytatywne. Po-
przez tą akcję wspieramy Fundację MATIO z Krakowa, która zaj-
muje się osobami chorymi na mukowiscydozę. – mówi Michał 
Sałata, podinspektor ds. kultury i sportu UM Łeba .

Trzecim elementem jest promowanie walorów przyrodni-
czych i turystycznych miasta Łeby oraz Słowińskiego Parku 
Narodowego, w którym to znajdują się jedyne w Europie „Ru-
chome Wydmy”. Uczestnicy rajdu codziennie pokonywali oko-
ło 120 km. Łączna trasa rajdu wyniosła ponad 900 kilometrów. 

Tekst i fot. Michał Sałata



Straż Miejska
W związku z reaktywacją Straży Miejskiej w Łebie podaje się 

do publicznej wiadomości:
• kontakt e-mail – strazmiejska@leba.eu
• kontakt tel. – 533 363 707
• tymczasowa siedziba – obiekt zlokalizowany przy hali 

sportowej przy ul. Tysiąclecia 11A
• adres korespondencyjny – ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
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Dzień Dziecka w Łebie

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka od-
były się w Łebie dwie imprezy dla 

najmłodszych. 1 czerwca Gmina Miejska 
Łeba zorganizowała Dzień Dziecka w Par-
ku Jana Pawła II. Zabawy dla naszych po-
ciech przygotowali animatorzy z ,,Anima 

– skierka” i  Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łebie. Najmłodsi chętnie bra-
li udział w  różnych grach i  zabawach. 
Dzieci próbowały swoich sił w robieniu 
baniek mydlanych i bawiły się na rozsta-
wionych w Parku dmuchańcach. W tym 
dniu każde dziecko bezkarnie mogło 
zajadać watę cukrową i Kinder Niespo-
dzianki, które dla wszystkich maluchów 
ufundował Burmistrz Miasta Łeby. Zaba-
wa była przednia, a dzieci wraz z rodzi-
cami były bardzo zadowolone, zgodnie 
z maksymą Janusza Korczaka, która gło-
si: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały Świat”.

 Dwa dni później, 3 czerwca odby-
ły się zawody wędkarskie dla najmłod-
szych, zorganizowane przez PZW koło 
Łeba,w kompleksie leśnym „Czarny Staw”. 
Dla każdego dziecka były przygotowane 
małe upominki, a dla zwycięzców przy-
gotowane zostały cenne nagrody w po-
staci wędek i kołowrotków wysokiej klasy. 

W zawodach wzięły udział dzieci w 3 gru-
pach wiekowych. Impreza ta trwała oko-
ło 3 godzin. Najmłodszym uczestnikom 
w łowieniu ryb pomagali rodzice. Nato-
miast starsze dzieci idealnie radziły so-
bie same. Dla zawodników przygotowany 
był poczęstunek w postaci słodkich bu-
łek, wypiekanych przez piekarnię ,,Klas-
sa” z  Łeby. Wszyscy zawodnicy wraz 

z rodzicami spędzili czas w miłej i sym-
patycznej atmosferze. W  tym szczegól-
nym dla najmłodszych dniu odwiedził 
nas Burmistrz Miasta Łeby ,który wrę-
czał zwycięzcom nagrody i dyplomy.

Tekst: Magdalena Plichta 
Fot. Michał Sałata
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„Drób  
na fali”
Już 14 lipca 2018 roku na Placu przy 

ul. Tysiąclecia w Łebie odbędzie się fe-
styn rodzinny finansowany z Funduszu 
Promocji Mięsa Drobiowego pn. „Drób 
na fali”.

Wydarzeniu temu będą towarzyszyły 
m.in. Regaty SUP\WINDSURFING\KITE-
SURFING oraz BIG AIR kiteboarding, któ-
re rozpoczną się już od godziny 10.00 na 
plaży Zachodniej w Łebie.

Festiwal Kolorów „Holi Festival” za-
cznie się o godzinie 14.00 na placu festi-
walowym. O godz. 18.00 czeka nas wielkie 
grillowanie. Organizatorzy tego dnia 
przygotują degustację mięsa drobiowe-
go dla około 5 tysięcy osób. Nie zabraknie 
również konkursów z nagrodami.

Wielką niespodzianką tego dnia będzie 
koncert Szymona Chodeckiego oraz ze-
społu LOKA. Wstęp bezpłatny.

Organizatorem festynu jest Polski 
Związek Zrzeszeń Hodowców i  Produ-
centów Drobiu. 

Patronat honorowy objął Burmistrz 
Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński. 
Zapraszamy!

Active Summer 
ponownie na 
plaży w Łebie

Kochani Active Summer 
ponownie zawita do Łeby. 
Serdecznie zapraszamy 
w dniach 25–29 lipca 2018 
plaża A.



Otwarcie drugiej 
plaży dla psów 
w Łebie
Szanowni Państwo! Na zbliżający się sezon letni 2018 Port 

Jachtowy w Łebie we współpracy z Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie wyznaczy drugi fragment plaży, przezna-
czony 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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Plażowa strefa dla palaczy
Gmina miejska Łeba na przestrzeni 

ostatnich lat w sposób znaczący upo-
rządkowała sytuację na łebskiej plaży 
podczas letniego wypoczynku turystów. 
W roku 2016 wyznaczona została specjal-
na strefa na spacery plażą z psami. Rok 
później wyznaczono fragment plaży dla 
naturystów po zachodniej części plaży 
w  kierunku Słowińskiego Parku Naro-
dowego.

W tym roku również możemy spodzie-
wać się nowych rozwiązań, które chce 
wprowadzić łebski magistrat.

Mając na uwadze komfort wypoczyn-
ku turystów jak również ochronę środo-
wiska, urzędnicy postanowili wyznaczyć 
tym razem strefę dla osób palących papie-
rosy. Jest to ukłon w kierunku znaczącej 
liczby turystów.

– Do Urzędu Miejskiego w Łebie już od 
dawna wpływały sygnały, że wielu tury-
stów wypoczywających na plaży w  na-
szym mieście po wypaleniu papierosa 
wyrzuca „przysłowiowego peta” za siebie, 
w piasek. Nadeszła pora, aby zrobić z tym 
porządek – mówi Andrzej Strzechmiński, 
Burmistrz Miasta Łeby.

Wyznaczone miejsca dla „palaczy” będą 
mieściły się w zacisznych miejscach. Zo-
staną odpowiednio oznaczone tabliczka-
mi informacyjnymi „STREFA PALACZA\
SMOKING AREA”. W tych strefach zain-
stalowana zostanie estetyczna, kamienna 
popielnica, a w niej piasek morski. W po-
czątkowej fazie planuje się stworzyć 10 
takich stref, zarówno po stronie wschod-
niej i zachodniej.

– Dochodziło czasem do takich sytua-
cji, gdzie turyści pozwalali sobie mię-
dzy sobą na dość ostre przepychanki 
słowne ze względu na dym papieroso-
wy – dodaje Burmistrz Miasta Łeby. Jest 
to pierwszy etap walki z nieczystościami 

tytoniowymi, które pozostawiają po so-
bie turyści na plażach. W kolejnym czasie 
Łeba planuje zakupić automaty na jedno-
razowe popielniczki. Już od bardzo dawna 
funkcjonują one w Europie Zachodniej. 
W Polsce takie innowacyjne zastosowa-
nia nie miały jeszcze miejsca.

– Obecnie jesteśmy na etapie poszuki-
wania firmy, która obsługiwałaby takie 
automaty. Z czasem chcemy wprowadzić 
również stojaki z popielniczkami plasti-
kowymi, tzw. „rożkami”. Na plażach pa-
lić nie wolno! Niestety, ale mało kto to 
respektuje. Pora to unormować i zawal-
czyć z palaczami wskazując im miejsca, 
w których mogą oni palić legalnie – mówi 
Julia Tomicka, Inspektor ds. Promocji 
i Turystyki.

Palić na kąpielisku nie wolno, lecz 
w rzeczywistości to martwy przepis, bo-
wiem niemal nikt go nie respektuje. Nie 
ma także możliwości jego egzekwowania.

OPŁATA MIEJSCOWA
W związku ze zbliżającym się sezonem chcemy przypomnieć 

o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od osób fizycz-
nych przebywających w Łebie dłużej niż dobę w celach tury-
stycznych, 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 wprowa-

dziła również obowiązek prowadzenia przez inkasentów opła-
ty 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 zobowiąza-

nej 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 poby-

tu od danej osoby.
Brak prowadzenia ewidencji jak również odmowa okazania 

księgi osobie kontrolującej podlega odpowiedzialności karnej 

skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę o przestrze-
ganie w/w obowiązku.

Agnieszka Walczak UM Łeba



Bezpiecznie nad 
wodą
W piątek, 15 czerwca, na zaproszenie Słowińskiego Parku 

Narodowego, pracownicy Centrum Informacji Turystycz-
nej w Łebie udali się do Rowów na organizowane tam wydarze-
nie edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu nad wodą. 

 O metodach swojej pracy, biorących w wydarzeniu uczniom 
pobliskich Szkół Podstawowych, opowiadali funkcjonariusze 
Policji i ratownicy WOPR. Wolontariusze Błękitnego Patrolu 
WWF organizowali ciekawe konkursy, a przedstawiciele ro-
dzimego Słowińskiego Parku Narodowego wspólnie z gośćmi 
z Wolińskiego Parku Narodowego opowiadali młodym słucha-
czom o walorach przyrodniczych obu parków. 

 Na stoisku Łeby nie zabrakło folderów i informatorów tu-
rystycznych, a także map i ulotek reklamujących nasze miastecz-
ko i jego atrakcje. Dzieci i turyści odwiedzający nasz mobilny 
punkt turystyczny otrzymywali niezbędne informacje i mogli 
skosztować naszego łebskiego przysmaku, jakim są „Śledzie po 
Łebsku”. Na koniec wszyscy zajadaliśmy się pyszną kiełbaską 
z ogniska w cudownej sielskiej atmosferze. 

Tekst: 
Marlena Wejher 

Foto: 
Marlena Wejher/Magdalena Plichta
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Strefy Płatnego Parkowania w Łebie
Poniżej prezentujemy wyciąg najistot-

niejszych informacji, które będą przy-
datne w  tegorocznej edycji sezonowej 
Strefy Płatnego Parkowania na terenie 
Gminy Miejskiej Łeba:

1. Opłaty za postój w SPP pobiera się 
jedynie w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 
wg następujących stawek:

a) pierwsze pół godziny 1,50 zł
b) drugie pół godziny 1,50 zł  
c) druga pełna godzina 3,50 zł
d) trzecia pełna godzina 4,00 zł
e) czwarta i każda kolejna pełna go-

dzina 3,00 zł
Oznacza to, że płacąc za godzinny po-

stój o godzinie 19:45 w czwartek nasze 
auto ma ważną opłatę aż do 8:45 w piątek, 
gdyż automat nie wydaje reszty, a od go-
dziny 20:00 do 8:00 postój jest bezpłatny.

2. Osobom zameldowanym na pobyt 
stały w Strefie Płatnego Parkowania przy-
sługuje możliwość zakupu karty abona-
mentowej, której koszt to 100zł na cały 
okres funkcjonowania strefy w danym 
roku.

3. Strefa Płatnego Parkowania obowią-
zuje na ulicach wymienionych w regula-
minie (załącznik do uchwały RM) od dnia 
1 czerwca do 15 września włącznie.

4. Bilet kupiony w parkomacie SPP jest 
ważny na całym jej obszarze. Można opła-
cić kilkugodzinny postój w jednym z urzą-
dzeń i przez ten okres przestawiać auto 
w obrębie Strefy bez wnoszenia dodatko-
wych opłat.

5. Kiedy już dojdzie do znalezienia za 
wycieraczką zawiadomienia o naliczeniu 
opłaty dodatkowej (50zł), nie należy wpa-
dać w rozpacz, wyrzucać pokwitowania 
ani o nim zapominać. Najlepiej niezwłocz-
nie udać się z zawiadomieniem do Biura 
Strefy Płatnego Parkowania pamiętając 
o tym, że:

a) opłata 50zł uiszczona w terminie 3 
dni od dnia jej naliczenia (włącznie – czyli 
dziś, jutro, lub pojutrze) zostaje pomniej-
szona do kwoty 20zł,

b) opłata ulega anulowaniu, jeśli oka-
żemy bilet zakupiony w okresie krótszym 
niż 5 minut od chwili wystawienia wezwa-
nia,

c) jeśli nasza sytuacja nie zostanie wy-
jaśniona w biurze SPP zawsze przysługu-
je prawo reklamacji, którą należy wnieść 
do Burmistrza Miasta Łeby w terminie 14 
dni od chwili nieuiszczenia opłaty za po-
stój (tak to rzeczywiście brzmi? Bo ona 
jest nieuiszczona w dniu postoju, dnia 
następnego itp. Powinno być, zgodnie 
z logiką – od chwili wystawienia zawia-
domienia o naliczeniu opłaty, no ale jak 
taki jest zapis, to nic nie zrobisz ;) ),

d) wniesienie reklamacji nie wpływa 
w żaden sposób na termin 3 dni, w któ-
rym można uiścić opłatę dodatkową. Je-
śli reklamacja zostanie rozpatrzona 
negatywnie to do zapłaty będzie już 50zł 
a  w  przypadku dalszego nieopłacenia 
zostaną wszczęte kolejne procedury do-
chodzenia należności mogące tę kwotę 
jeszcze zwiększyć.

 Po obserwacjach, które były inten-
sywnie prowadzone w  pierwszym se-
zonie funkcjonowania Strefy Płatnego 
Parkowania, zaproponowano kilka roz-
wiązań mających usprawnić funkcjono-
wanie SPP w tym:

a) rozszerzenie Strefy o kolejne, zatło-
czone, ulice co, oprócz uspokojenia na 
nich sytuacji parkingowej, dałoby rów-
nież przywilej zakupu kart abonamen-
towych ich stałym mieszkańcom.

b) Wprowadzenie płatności mobilnych 
– odpłatność telefonem komórkowym / 

smart-fonem dawałaby możliwość opła-
cania postoju bez konieczności udawa-
nia się do parkomatu. Takie rozwiązanie 

wyeliminowałoby konieczność troszcze-
nia się o to, ile czasu zostało jeszcze na bi-
lecie.

c) Uchylenie zwolnienia z odpłatności 
za postój w strefie dla osób posiadających 
kartę parkingową w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu dro-
gowym t.j. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. 
z 2017 roku Poz. 1260), gdyż takie zwolnie-
nie nie gwarantuje w żaden sposób zabez-
pieczania dostępu do miejsc postojowych 
osobom niepełnosprawnym a  tylko do-
prowadzało do licznych praktyk naduży-
cia takiego przywileju. Wprowadzenie 
takiej zmiany wymusiłoby również na 
osobach niepełnosprawnych rozważne 
korzystanie z miejsc w strefie – również 
tych zastrzeżonych, których liczba miała 
się zwiększyć przeszło dwukrotnie.

 Powyższe postulaty nie zostały 
niestety pozytywnie rozpatrzone przez 
radnych i  na sesji Rady Miasta w  dniu 
25.04.2018 projekt uchwały wprowadza-
jący powyższe usprawnienia został od-
rzucony.

 Podsumowując, chcąc parkować na 
ulicach Miasta Łeby w zbliżającym się se-
zonie wakacyjnym należy przygotować 
monety na opłaty i zapoznać się z loka-
lizacjami parkomatów na terenie miasta. 
Najistotniejszymi zmianami, które moż-
na będzie odczuć, będzie wprowadzenie 
miejsc postojowych na wyremontowanej 
ul. Pocztowej oraz wzdłuż ul. Jachtowej 
a  także przeniesienie lokalizacji Biura 
Strefy Płatnego Parkowania. Nowe miej-
sce obsługi interesantów pozostaje jed-
nak obecnie nieznane, prosimy śledzić 
informacje na naszej stronie interneto-
wej i facebooku.

Informacje
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Odkrywanie Starej Łeby

W dnu 18.05.2018 w Centrum Kultury 
i Formacji „Boleniec” w Łebie z ini-

cjatywy Burmistrza Miasta i  Towarzy-
stwa Historii Łeby odbyła się, pierwsza 
w historii konferencja na temat współ-
czesnych dokonań archeologicznych 
z zakresu odkrywania reliktów średnio-
wiecznej Łeby- zasypanego miasta.

Organizatorzy zaprosili archeologów, 
którzy na zlecenie gminy Łeba wykony-
wali badania i poszukiwania wokół ruin 
kościoła św. Mikołaja z  latach 2015–
2016, aby zaprezentowali swoje dokona-
nia w tym zakresie. Organizator zaprosił 
także przedstawiciela muzeum w Lębor-
ku - kustosza Działu Archeologii Panią 
Agnieszkę Krzysiak. Trzeba zaznaczyć, że 
Muzeum w Lęborku ma szczególne zna-
czenie dla pielęgnowania historii miasta 
Łeby. Muzeum przechowuje materiały 
pochodzące z  badań archeologicznych 
Łeby jeszcze przedwojennych, a obecnie 
każdorazowo przyjmuje pod swoją opie-
kę wszelkie znaleziska archeologiczne 
z aktualnie prowadzonych badań. Pani 
Agnieszka Krzysiak przyjechała wraz 
z pozyskanymi od badaczy znaleziskami 
zdeponowanymi w muzeum, a więc moż-
na powiedzieć, że tym razem muzeum 

„przyjechało” do Łeby. Znalezisk z obec-
nych badań jest, jak oceniają archeolo-
dzy, ok. tysiąca. Jeżeli chodzi o ich wartość, 
ta jest zwykle względna. W dużych mia-
stach mających długą historię takie zabyt-
ki miałyby może inną wartość z racji tego, 
że jest ich ogromna ilość. Natomiast to, że 
w Łebie pozostałości materialnych z tam-
tego okresu jest bardzo niewiele, każde 
znalezisko nabiera większej wartości, sta-
je się unikatem.

 Konferencja miała charakter otwar-
ty do jej wysłuchania zostali zaproszeni 
wszyscy mieszkańcy. Trzeba podkreślić, 
że wielu z nich wykazuje szczególne zain-
teresowanie tą tematyką. Mają poczucie 
i  zrozumienie pewnego rodzaju odpo-
wiedzialności, jaka zadana jest obecnie 
tu mieszkającemu społeczeństwu Łeby 
z racji takiego, a nie innego biegu histo-
rii. Po kilkuset latach zapomnienia za-
sypanego pierwotnego miasta właśnie 
teraz trafia się te kilka lat, kiedy dane jest 
właśnie nam zająć się tym zagubionym, 
a  w  przeszłości celowo zapomnianym 
okresem historii miasta i uratowaniem 
tego co zostało (po raz pierwszy w Polsce, 
nie licząc przedwojennych niemieckich 
badań ).

 Swoje dokonania przedstawili kolej-
no prowadzący wykopaliska archeolo-
dzy - Pan Patryk Muntowski z  Tczewa 

– reprezentujący prywatną firmę arche-
ologiczną, a następnie Pani Joanna Dąbal, 
która jest pracownikiem naukowym In-
stytutu Archeologii i Etnologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego i prowadziła badania 
archeologiczne z grupą studentów w Łe-
bie w 2016 r.

Został kolejno przedstawiony zakres 
prac i rezultaty prowadzonych wykopa-
lisk każdej z grup badawczych. Badania 
skupiały się wokół istn. ruin kościoła, 
gdyż tam można było spodziewać się 
najciekawszych odkryć. I rzeczywiście 
w pierwszym roku przy wykopaliskach 
natrafiono i odnaleziono narożnik fun-
damentu ówczesnej świątyni, fragment 
oryginalnej posadzki oraz wiele innych 
drobnych znalezisk jak monety, elementy 
metalowe, w tym świadczące o rybackim 

charakterze miasta , a także w rejonie koś-
cioła wiele pochówków zamarłych z tam-
tego okresu. W  kolejnych badaniach 
z 2016 odkryto fundament przeciwległe-
go skraju kościoła i również dodatkowo 
znaleziono dużo detali, jak monety z tam-
tego okresu, elementy ceramiki, elementy 
witraży okiennych ówczesnego kościo-
ła, różne elementy metalowe. Oprócz po-
zyskania ciekawych drobnych znalezisk 
z tych dwóch cykli badań można było już 
wywnioskować o  prawdopodobnej wiel-
kości świątyni mimo, że nie odkopano 
jeszcze całego obwodu jej fundamentu. 
Jej długość to ok. 30m i szerokość o poło-
wę mniej, gdyż wiedza specjalistyczna na 
temat architektury kościołów z tamtego 
okresu mówi właśnie o  stosowanych ta-
kich proporcjach wymiarów. Inną pew-
ną dość oczywistą jest rzeczą jest fakt, że 
obecne widoczne ruiny to fragment na-
leżący do wejścia do kościoła, przy któ-
rym prawdopodobnie była jeszcze wieża 
z  dzwonnicą, a  odkryte w  drugim eta-
pie fundamenty to część zakończenia 
budowli z prezbiterium. Wiemy, że tak 
było z całą pewnością, a nie odwrotnie, 
gdyż wiedza w  tej dziedzinie mówi, że 
zasadą było i jest do tej pory budowanie 
kościołów w  układzie zachód- wschód 
z wejściem głównym zawsze od strony za-
chodniej, a prezbiterium od wschodniej .

Wszystkie przywiezione na ekspozy-
cję znaleziska można było zobaczyć z bli-
ska i  dotknąć. Można było porozmawiać 
osobiście z  archeologami, zadać pytania.

 Organizatorzy bardzo dziękują wszyst-
kim, którzy wzięli udział w  konferencji, 
a w szczególności- prelegentom. Odrębnie 
dziękujemy Dyrekcji Muzeum w Lębor-
ku za chęć współpracy, tym bardziej, że 
poświęciło, zwłaszcza w osobie Pani Ag-
nieszki Krzysiak, swój czas mając dużo 
własnej pracy na miejscu np. przygoto-
wując się do popularnej akcji tzw. „noc 
muzeów”, która nastąpiła w następnym 
dniu po naszej konferencji.

Na koniec dodać należy, że na najbliż-
sze 3 lata jest zaplanowana kontynuacja 
badań oraz dodatkowo w br. zaplanowane 
są prace zabezpieczające i konserwacyjne 
ruin - muru, który od 2015 r. staraniem 
Urzędu Miasta jest już chronionym za-
bytkiem wpisanym do rejestru.

Marek Glegoła

11
Z historii miasta



12
Z życia gminy

Wyjaśnienie w sprawie wykreślenia 
wpisów niezawierających numeru PESEL
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej oraz niektórych innych 
ustaw, w przypadku gdy wpis przedsię-
biorcy w CEIDG nie zawiera numeru PE-
SEL, a  przedsiębiorca nie uzupełni go 
w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 
r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie doty-
czyła tylko określonej liczby przypad-
ków i zostanie przeprowadzona etapami, 
a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykre-
ślane wszystkie wpisy nieposiadające 

numeru PESEL i  przez kilka dni po 19 
maja przedsiębiorcy będą mogli uzu-
pełnić dane we wpisie. W pierwszej ko-
lejności wykreślanie rozpocznie się od 
wpisów posiadających szczątkowe dane, 
które uniemożliwiają jakąkolwiek iden-
tyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię 
i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powsta-
łe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy 
podlegające wykreśleniu od lat są nieak-
tywne, nie dokonywano w nich żadnej 
modyfikacji.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zareje-
strowali działalność po 1 stycznia 2012 r. 
lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek 

zmian w swoim wpisie, posiadają w ba-
zie numer PESEL. System informatyczny 
CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania 
zmian we wpisie przedsiębiorcy bez nu-
meru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca 
od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmia-
ny w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował 
się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, za-
wieszał działalność), to jego wpis musi za-
wierać numer PESEL.

UM Łeba

Przystąpiliśmy do programu  
upowszechniania płatności bezgotówkowych
Urząd Miejski w Łebie przystąpił do 

prowadzonego przez Ministerstwo 
Rozwoju oraz KIR ogólnopolskiego Pro-
gramu upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w administracji publicznej. 
Oznacza to, że chcąc zapłacić w urzędzie 
np. za dzierżawę lub śmieci, nie musisz 
już zabierać ze sobą gotówki – wystar-
czy, że będziesz posiadać kartę płatniczą 
(zwykła z paskiem magnetycznym, z chi-
pem lub zbliżeniowa) albo smartfon (BLIK 
lub PeoPay).

Liczba urzędów akceptujących płat-
ności kartą lub telefonem stale rośnie. 

Program zakłada wyposażenie urzędów 
wszystkich szczebli – wojewódzkich, mar-
szałkowskich, urzędów miast i gmin, sta-
rostw powiatowych w terminale POS i/
lub usługę WebPOS Paybynet. Wkrótce 
terminale pojawią się także w patrolach 
drogowych Policji. Więcej informacji 
o Programie na stronie www.mr.gov.pl/
bezgotowka oraz www.kir.pl/program.

UM Łeba



Burmistrz udzielił  
ślubu na plaży
9 czerwca br. Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński 

udzielił po raz pierwszy w historii ślubu na plaży w Łebie. 
Związek małżeński zawarli Kamila i Patryk. Wydarzenie to wpi-
suje się w projekt „Las Łebas - Łeba Pomorską Stolicą Ślubów”. 
Właśnie w tym kierunku chce iść Łeba, być jeszcze bardziej 
rozpoznawalna w kraju i za granicą. Na plaży C została posta-
wiona ślubna altana, z której wszyscy przyszli nowożeńcy mogą 
skorzystać, spełniając tym samym swoje marzenia związane ze 
ślubem na plaży. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko zapro-
szeni goście ale także turyści przebywający tego dnia na plaży. 
Wszystkie pary zainteresowane zawarciem związku małżeń-
skiego w Łebie na plaży zachęcamy do kontaktu z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łebie, którzy chętnie pomogą w załatwie-
niu wszelkich formalności. 

tekst i fot. Michał Sałata

Diamentowane Gody

Osiem par małżeńskich z Łeby zosta-
ło odznaczonych przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

15 maja 2018r. Burmistrz Miasta Łeby 
Andrzej Strzechmiński spotkał się z Jubi-
latami w restauracji „Przystań” w Porcie 

Jachtowym i wręczył przyznane przez 
Prezydenta RP odznaczenia.

Medalami uhonorowani zostali Pań-
stwo Danuta i Tadeusz Zielonka, którzy 
są małżeństwem już ponad 60 lat oraz 
pary, które w roku ubiegłym świętowa-
ły „złote gody”. Ponad 50 lat w jednym 

związku małżeńskim przeżyli Państwo: 
Krystyna i Witold Budziszewscy, Gizela 
i Marian Klińscy, Teresa i Ryszard Ma-
siąg, Genowefa i Jerzy Mikołajczyk, Ur-
szula i Andrzej Olszewscy, Stanisława i 
Henryk Pawelczyk oraz Halina i Ryszard 
Stachewicz.

W uroczystości wziął udział Pan Zdzi-
sław Stasiak Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Łebie.

Serdecznie gratulujemy Szanownym 
Jubilatom i życzymy pomyślności oraz 
wielu wspólnych rocznic w zdrowiu i 
szczęściu.

                                    Małgorzata Stasiak 
Kierownik USC w Łebie
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Z wielką przyjemnością zachęcamy Państwa do korzystania z „Samoobsługowej 
stacji napraw rowerów”, która działa już od ponad 2 lata. Stacja znajduje się przy 

wjeździe do Łeby (obok Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, ul. Kościuszki 121).
Stacja posiada w swoim wyposażeniu najczęściej używane narzędzia niezbędne do 

sprawnego serwisowania dwóch kółek. Urządzenie to dedykowane jest turystom, któ-
rzy chętnie odwiedzają nasze piękne miasto rowerami. Zachęcamy do użytkowania.

Samoobsługowa stacja
naprawy rowerów
hitem wśród turystów!

Opalaj się z głową
Na stronie miejskiej w zakładce Pogoda adres URL

http://leba.eu/pl/pogoda/dodano wskaźnik promienio-
wania UV, ważny dla ludzi zamierzających się opalać.Wskazania 
są aktualizowane co minutę i kreślona jest krzywa z prognozą 
na daną godzinę bieżącego dnia. Gdy indeks UV wynosi 8 lub 
więcej, lekarze zalecają pozostawanie w cieniu, a w słońcu bez 
ochrony powinno się przebywać nie dłużej niż 10 minut. Indeks 
UV 11 uznaje się za ostatnią krańcową wartość bezpieczeństwa.

Informacje
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Ranking najpiękniejszych plaż

Wśród TOP10 Rankingu Najpiękniejszych Plaż nasza Łebska plaża znalazła 
się na 2 miejscu! Jest nam niezmiernie miło, że nasze złociste piaski zo-

stały docenione przez portal Travelist! Ranking ten można znaleźć na stronie:  
https://travelist.pl/

Tekst. Marta Iskra



Wyrwij i zabierz
ze sobą...

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

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

3. Stowarzyszenie Kiteboarding beKite 
plaża zachodnia B 
tel. +48 694 553 541 
www.bekite.pl

4. Rejsy jachtami 
czarter z Portu Jachtowego 
ul. Jachtowa 8 
www.port.leba.eu

5. Rejsy szybkimi pontonami 
Promenada ul. Abrahama

6. Rejsy wycieczkowe 
Promenada ul. Abrahama 
i wzdłuż ul. Wybrzeże

7. Port Jachtowy 
ul. Jachtowa 8 
tel. +48 59 866 17 35 
www.port.leba.eu

8. Pokoje Tajemnic 
ul. 11 Listopada 5b

9. Labirynt Park 
ul.Wspólna 
tel. +48 724 801 234 
www.labiryntparkleba.pl

10. Wypożyczalnia Rowerów 
„Ciułałła” 
ul. Sienkiewicza

11. Łebskie Wycieczki 
ul. Szkolna 9 
tel. 690 137 515 
www.lebskiewycieczki.pl

12. Muzeum Motyli 
ul. Wojska Polskiego 5 
tel. +48 502 329 066 
www.muzeummotyli.pl

13. Kino 7D 
ul. Morska 2

14. Muzeum Zabawek PRL-u 
Szkoła Podstawowa w Łebie 
ul. Tysiąclecia

15. Scena Kulturalna 
ul. Leśna 
tel. +48 698 865 127 
www.scenakulturalna.pl

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

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

18. Kino Rybak 
ul. Morska 3 
tel. +48 59 866 19 12 
www.kinorybak.eu

19. Magiczne Lustra 
Skwer Rybaka 
tel. +48 502 329 066

20. Skrzynia Czasu 
Skwer Rybaka

21. Galeria 3D Śmieszek 
ul. 11 Listopada 4

22. Ławeczka Danuty Hryniewicz 
Deptak, ul. Kościuszki

23. Aleja Prezydentów 
Deptak, ul. Kościuszki

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

25. Oceanarium „Delfin House” 
ul. Kościuszki 95a 
tel. +48 59 866 22 23 
www.oceanariumleba.pl

26. Dom do Góry Nogami 
Al. św. Jakuba

27. Adventure Golf Park 
ul. Tysiąclecia 21 
www.adventuregolfpark.pl

28. Wypożyczalnia Kajaków 
supersplyw.com.pl 
most przy al. św. Jakuba 
tel. +48 785 257 236 
www.supersplyw.com.pl

29. Aktywna Łeba- korty tenisowe 
i Nordic Walking 
ul. Nadmorska (przy OW Chemar) 
tel. 506 766 243 
www.aktywnaleba.pl

30. Power Park Łeba- 
Park Rozrywki & Tor Gokartowy 
ul. Nadmorska 27 
tel. +48 603 555 285 
www.powerpark.pl

31. Łeba Park - Park Rozrywki 
i Dinozaurów 
ul. Kolonijna 24 
tel. +48 600 145 300 
www.lebapark.pl

32. Stadnina Koni Maciukiewicz 
Nowęcin 
ul.św. Huberta 4 
tel. +48 721 924 213 
www.nowecin.com.pl

33. Ośrodek Jeździecki SENNY 
Nowęcin 
ul. św. Huberta 6 
tel. +48 601 051 896 
www.stajniasenny.pl

34. Szkoła Kitesurfingu 
Pro Sport 
baza ŁKŻ Sarbsk 15 
tel. +48 506 156 179 
www.pro-sport.net.pl

35. Habenda - Szkoła Windsurfingu 
Sarbsk 15 
tel. +48 502 542 064 
www. windsurfing-habenda.pl

36. Tarzan Park 
ul. Do Rąbki 
tel. + 48 608 433 344 
www.tarzanpark.pl

37. Muzeum Bursztynu/ Kraina Smoków 
ul. Nadmorska 3b 
tel. + 48 502 622 877

38. Wesołe miasteczko przy kanale 
portowym 
ul. Wybrzeże

39. Góralski Ślizg 
ul. Leśna 3 
fb/goralskislizg

40. Park Bosmana 
ul. Wspólna 7 
tel. 727 000 925 
www.parkbosmana.pl

Samoobsługowa stacja
naprawy rowerów
hitem wśród turystów!



ZapowiedziZapowiedzi

1

2

36 38

7

6

5

4

3

8

10

9

PLAŻA DLA

NATURYSTÓW



16

17

15

12

37

13
14

18
19

20
21

26

27

28

29

30

22

2423

25

31

32

33

34

35

39

40

19

11





19
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                           Wieści ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

                                                    „Dorzecze Łeby”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                     Ewa Horanin Dyrektor Biura
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Koleją żelazną do Łeby
Początek starań o uruchomienie połą-

czenia kolejowego Łeby z Lęborkiem, 
datuje się na trzecią ćwierć XIX wieku. 
Nie trafiały one wtedy na podatny grunt 
i załatwiano je odmownie. Sprawa ucichła 
na kilkadziesiąt lat. Kolejną próbę podjął 
starosta lęborski von Somnitz przy popar-
ciu rybaków z Łeby, którzy wystosowali 
pisemny apel w tej sprawie. 20 lipca 1893 
roku wysłał on pismo do ministra robót 
publicznych, Karla von Thielena, z proś-
bą o umieszczenie w planach inwestycyj-
nych odcinka Lębork-Łeba. Po pół roku 
oczekiwania z Królewskiej Dyrekcji Kolei 
w Bydgoszczy (KED Bromberg) przyszła 
odpowiedz odmowna. 23 kwietnia 1894 
roku starosta zwrócił się jeszcze raz w tej 
samej sprawie bezpośrednio do dyrektora 
w Bydgoszczy. Po przeprowadzeniu wizji 
lokalnej i wykonaniu ekspertyzy przyszła 
odpowiedź - budowa nie zostanie podjęta.

 
Naciski społeczne na uruchomienie 

tej linii były tak duże, że starostwo za-
proponowało zbudowanie wąskotorów-
ki z  Lęborka do Łeby przez Roszczyce. 
W związku z brakiem wystarczających 
środków, inwestycja ta nie doczekała się 
nawet rozpoczęcia. Poza tym pomysł ten 
trafił na wiele sprzeciwów. Dla wszyst-
kich było jasne, że budowa kolejki wąsko-
torowej na lata, być może dziesięciolecia, 
odwlekłaby budowę linii normalnotoro-
wej. Oprócz starań organów publicznych, 
w przedsięwzięcie to zaangażowały się 
też osoby prywatne. Niezmordowanym 
orędownikiem kolejowego skomuniko-
wania Łeby był ówczesny zarządca mająt-
ku Nowęcin, Max Nitschke. Spotykał się 
on nieoficjalnie z wysoko postawionymi 
urzędnikami i zachęcał do wsparcia tego 
projektu. Nitschke pisał też liczne artyku-
ły do różnych gazet, żeby wypromować 
ideę. Tam gdzie nie mógł drukować swo-
ich tekstów, tam płacił dziennikarzom 
z własnej kasy, żeby umieszczali stosow-
ne treści. Jednym z marzeń tego aktywisty 
były przyjazdy turystów ze Śląska. Osta-
tecznie jego działania okazały się być de-
cydujące.

 
Kołatanie do wielu drzwi odniosło 

w końcu skutek. 17 września 1895 r. na 
biurku landrata (starosty) wylądowała ko-
lejna ekspertyza z konkluzją, że budowę 
dwóch jednotorowych linii kolejowych, 
Lębork-Łeba i Lębork-Bytów, uważa się 
za wskazane. Lody niechęci zostały prze-
łamane. Decyzja została podjęta w nowo 

powstałej Królewskiej Dyrekcji Kolei 
w Gdańsku, do której przyłączono rejon 
lęborski. 3 lipca 1896 roku, po przedłoże-
niu kosztorysu, rząd pruski przeznaczył 
na linię Lębork-Łeba 1 mln 850 tys. marek. 
O wielkości tej kwoty niech świadczy fakt, 
że w tym okresie odpowiadała ona 33-let-
niemu budżetowi miasta Łeby. Wkrótce 
potem od strony Lęborka ruszyły roboty. 
Warunkiem ich rozpoczęcia było nieod-
płatne przekazanie gruntów pod budowę 
przez magistraty Lęborka i Łeby, a także 
przez leżące wzdłuż przyszłego szlaku 
majątki ziemskie. Natomiast pozyski-
wanie gruntów chłopskich i należących 
do gmin wiejskich, odbywało się za od-
szkodowaniem. Kwestiami gruntowymi 
i odszkodowawczymi zajmowało się lę-
borskie starostwo, w granicach którego 
znajdowała się ta cała 30-kilometrowa 
linia.

 
Co miesiąc przybywał jeden kilometr 

torów w  kierunku Łeby, a  w  miastecz-
ku wrzało na temat lokalizacji dworca. 
Różne grupy nacisku proponowały ko-
rzystne dla siebie położenie, zarówno 
w północnej, jak i południowej części mia-
sta. Ostatecznie postanowiono go usytu-
ować na zachód od centrum. Pozwolenie 
na budowę dworca i  budynków stacyj-
nych wydano 9 lipca 1898 roku i natych-
miast przystąpiono do prac budowlanych. 
Przebiegały one sprawnie i bez zakłóceń. 
Kolej pruska budowała w  tym okresie 
do 1000 kilometrów torów rocznie, więc 

odcinek z Lęborka do Łeby rozłożony na 
2 lata i kilka miesięcy, stanowił nieco po-
nad 1 proc. corocznego planu. W końcu 
nadszedł długo oczekiwany 1 listopada 
1899 roku (środa). Dzień uroczystego 
otwarcia linii kolejowej. „Lauenburger 
Zeitung” (Gazeta Lęborska) zamieściła 
sprawozdanie z  uroczystości otwarcia, 
w którym pisała między innymi:

 
„Około godziny 11. pociąg wjechał na 

stację w Łebie. Przywitały go wiwatują-
ce tłumy mieszkańców pod przewodni-
ctwem burmistrza Gaedtke. Członkowie 
Związku Kombatantów, Bractwa Strze-
leckiego i uczniowie szkoły ustawili się 
w  szyku. Następnie w  uroczystym po-
chodzie przemaszerowano do miasta, do 
hotelu Nitschke (Kościuszki 66) na uro-
czyste śniadanie. W  hotelach Gaedtke 
i Mickley (ul. Kościuszki 19 i 80) również 
przygotowano posiłki dla gości. O godzi-
nie 14.30 pociąg ruszył w powrotną dro-
gę i około 16. wjechał na stację w Lęborku, 
a  następnie w hotelu Wolfgrammschen 
wydano uroczysty obiad. W ten sposób 
zakończył się ten dzień, który na długo 
pozostanie w pamięci. Linia kolejowa Lę-
bork-Łeba została otwarta”.

 
 Uruchomienie tej linii było począt-

kiem rozwoju turystyki w tym pięknym, 
nadmorskim miasteczku. Do tej pory co-
roczna liczba letników na pobyt ponad 3 
doby nie przekraczała stu, ale już w 1904 
roku było to 397, a trzy lata później 761 
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gości wakacyjnych. Liczby te jeszcze nie 
porażają swoją wielkością, zwłaszcza 
porównując z  kilkusettysięcznymi za-
stępami turystów odwiedzającymi Łebę 
współcześnie. W związku z oddaniem do 
użytku linii kolejowej Lębork-Łeba, na 
znaczeniu straciły dotychczasowe pub-
liczne środki komunikacji, czyli konne 
omnibusy pocztowe. Dwa razy dziennie 
kursowały one pomiędzy tymi miasta-
mi, przewożąc pocztę i  pasażerów. Po 
ich wycofaniu, również poczta korzy-
stała z usług kolei do przewozu przesy-
łek. Dawne rozkłady jazdy informują, że 
pomiędzy Lęborkiem i Łebą zazwyczaj 
kursowały 3 pociągi, a w sezonie letnim 
4. Czas trwania podróży, w zależności od 
pociągu, wynosił od godziny do półtorej.

 
W roku 1929 obroty towarowe na stacji 

kolejowej w Łebie wyniosły 10.300 ton, co 
przy ówczesnych standardach transporto-
wych mieściło się w około 680 wagonach. 
Inaczej licząc, na każdego mieszkańca 
Gminy Miejskiej Łeba przypadały około 
4 tony. Natomiast liczba sprzedanych bi-
letów wyniosła 20.866, co daje średnio 57 
biletów dziennie. Przy dużej wówczas po-
pularności biletów powrotnych możemy 
założyć, że średnio każdego dnia z Łeby 
odjeżdżało ok. 100 pasażerów. Na dworcu 
od samego początku działała restauracja. 
W pierwszych latach jej dzierżawcą był 
Max Nitschke. Ten sam, dzięki któremu 
doprowadzono kolej do Łeby. Na począt-
ku 1922 r. przejęła ją Marta Rossbach, któ-
ra była wdową po miejscowym kolejarzu. 
Lokal ten oferował posiłki i wyszynk oraz 
dodatkowo gazety codzienne i  tygodni-
ki. Tam też znajdował się jeden z dwóch 

publicznych aparatów telefonicznych 
w mieście.

 
Na początku marca 1945 r. w powiecie 

lęborskim panował chaos, związany ze 
zbliżaniem się frontu. W  jego wyniku 
przestała działać kolej. Pierwsze powo-
jenne, sporadyczne jeszcze kursy wzno-
wiono w czerwcu, a regularne połączenia 
przywrócono na początku lipca. W tym 
okresie kursowały dwa pociągi dziennie. 
Były one niewątpliwie jednym z czynni-
ków normalizacji w powojennej rzeczy-
wistości. Komunikacja z  resztą kraju 
była możliwa, więc i proces zasiedlania 
Łeby i okolic polskimi osadnikami stał się 
o wiele łatwiejszy.

 

W kolejnych powojennych latach przy-
bywało połączeń z Lęborkiem, dochodząc 
do 5 pociągów dziennie. Dodatkowo od 
lat sześćdziesiątych do Łeby przyjeżdżały 
pociągi sezonowe z Bielska-Białej i z War-
szawy, w czasie zmiany turnusów prze-
pełnione do granic możliwości. Obecnie 
pociągiem do Łeby możemy przyjechać 
tylko latem. Rachunek ekonomiczny spo-
wodował, że przez większą część roku po 
nieczynnej stacji kolejowej hula tylko 
wiatr. Stanowisko PKP nie wskazuje, aby 
w najbliższym czasie miało się to zmienić.

 
Jarosław Gburczyk 

(autor jest pasjonatem historii Łeby i jej 
byłym mieszkańcem)

ZAPOWIEDŹ



ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Święto to zostało utworzone w celu promocji 

czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za 
pomocą praw autorskich.

Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest 
symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu urodzili się 
lub zmarli wybitni pisarze, tacy jak: Miguel de Cervantes, Wil-
liam Szekspir czy Vladimir Nabokov. Dzień ten po raz pierwszy 
obchodzono w 1995 roku.

Biblioteka miejska wspólnie z biblioteką szkolną przygoto-
wała dla uczniów naszej szkoły wiele niespodzianek. Były gry 
i zabawy z książką, bajkowe zagadki, czytanie bajek przez wo-
lontariuszy oraz happening uliczny „Książka jak chleb”. Ucznio-
wie obdarowali mieszkańców książkami i bułkami – rybkami 
oraz na podstawie ulicznej sondy przygotowali listę najpopu-
larniejszych wśród łebian książek.

 Ilona Jabłkowska 
Beata Czaja

JESTEM ŁEBSKI
Projekt „Jestem łebski” powstał po to, aby zapoznać młodzież 

z historią i zabytkami Łeby, jej kultowymi mieszkańcami 
oraz ważnymi dla miasta wydarzeniami.

Tegoroczna V edycja projektu „Jestem łebski”, organizowa-
nego przez bibliotekę miejską w Łebie we współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. A. Mickiewicza dobiegła końca.

W tym roku szkolnym do projektu zgłosiło się 20 uczniów 
z klas V-VI szkoły podstawowej. Do końca dotrwało 10. Dla nie-
których był to już trzeci z kolei rok, podczas którego poznawali 
tajemnice swojego miasta.

Tematem wiodącym w tej edycji projektu było rybołówstwo 
w Łebie. 

Jednym z zadań, które musieli wykonać łebscy, było uzyska-
nie informacji na temat nieistniejących już w Łebie zakładów 

rybackich: Spółdzielni Pracy, Przetwórstwa i Rybołówstwa Mor-
skiego „Rybmor” oraz Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. 
Informacje udało się uzyskać i to z pierwszej ręki, bo od samych 
rybaków, których łebscy zaprosili na spotkania do szkoły. Przy 
tej okazji dowiedzieli się także jak wygląda praca na morzu, obej-
rzeli filmiki, które specjalnie dla nich przygotował pan Ludwik 
Greczko oraz wysłuchali wzruszającej opowieści pana Ryszar-
da Stachewicza o tragedii kutra Łeb-47. Spotkania z rybakami 
będą kontynuowane. Łebscy mają nadzieję, że w kolejnej edycji 
projektu uda im się wejść na pokład kutra.

A tymczasem pomagają bibliotece miejskiej zebrać zdjęcia na 
wystawę pod roboczym tytułem „Rybacy w Łebie”, która będzie 
przygotowywana w przyszłym roku. 

Beata Czaja – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

Edukacja regionalna  
dla „zielonych szkół”
Od wielu już lat biblioteka miejska prowadzi edukację re-

gionalną dla uczniów „zielonych szkół”, kolonistów oraz 
pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 

– Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji w Łebie.
Z roku na rok zajęcia te cieszą się coraz większym zaintere-

sowaniem. Bywa, że w bibliotecznym kalendarzu brakuje już 
miejsca na rezerwację terminów spotkań.

 Maj i czerwiec to miesiące, w których Łebę odwiedza wiele 
„zielonych szkół”. Często wychowawcy lub kierownicy biur po-
dróży kierują swoje pierwsze kroki do biblioteki miejskiej, aby 
umówić się na spotkania.

Z niektórymi biurami wycieczek współpracujemy od lat, z in-
nymi rozpoczęliśmy współpracę w tym roku. Podczas spotkań, 
dzieci, które przyjeżdżają do Łeby poznają historię miasta, za-
bytki i ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. 

Opowiadamy dzieciom nie tylko o tym co było, ale również 
o tym co dzieje się w tej chwili w mieście. 

 W tym roku biblioteka nawiązała współpracę z łebskimi pen-
sjonatami. Okazuje się, że dorośli również chcą poznać historię 
miejsca, do którego przyjeżdżają.

Już dziś zapraszamy na letnie spotkania historyczne z cyklu 
„Łebskie historie”, które poprowadzi dr Kacper Pencarski z In-
stytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Beata Czaja – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie
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Łebianie uczestniczyli 
w MUD MAX
9 czerwca 2018 roku biegacze z Łeby wystartowali w ekstre-

malnym biegu z przeszkodami MUD MAX. Start biegu za-
planowany był z Doliny Charlotty na dystansie 14 kilometrów 
i miał mieć 40 przeszkód. Jak okazało się chwilkę przed startem 
otrzymaliśmy „gratisowe” kilometry przez co dystans „nieznacz-
nie” wydłużył aż do 24 kilometrów, a odcinek około 3 kilometrów 
prowadził korytem rzeki. Mimo naprawdę ciężkiej i błotnistej 
trasy współpraca pomiędzy Nami i wzajemna pomoc doprowa-
dziła Nas lekko poobijanych i mocno umorusanych w błocie 
szczęśliwie do mety w Usteckim porcie. W biegu wystartowa-
liśmy ekipą czteroosobową: Joanna Babińska, Dominik Grabow-
ski z Sarbska, Ireneusz (Żaba) Mania i Mirosław Ostrowski jako 
główny inicjator startu w biegu. Wynik czasowy nie był naszym 
priorytetem lecz samo pokonanie trasy, która nauczyła nas po-
kory i czerpania radości z małych sukcesów. 

Tekst i Fot. Mirosław Ostrowski

XVI NADMORSKIE 
LETNIE KURSY 
MUZYCZNE W ŁEBIE
Zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia oddechowe i wo-

kalne, które odbędą się w ramach XVI LETNICH KURSÓW 
MUZYCZNYCH W ŁEBIE.

Zajęcia, uczące głębokiego oddechu, będą odbywać się 
w dniach 3-11 lipca 2018 w RYBACKIM CENTRUM KULTURY 
I FORMACJI „BOLENIEC”(ALEJA ŚW. JAKUBA AP. 25)

O godz. 16.30.
We wtorek 3 lipca o  godz. 16.30. Zapraszam na zebranie 

organizacyjne,na którym będzie można zapisać się na zajęcia 
indywidualne. 

W tym dniu odbędą się także pierwsze zajęcia oddechowe.
12 I 13 lipca odbędą się nasze koncerty w kościołach (szcze-

góły na plakatach).
Zajęcia dla mieszkańców Łeby i okolic są nieodpłatne.
Zapraszam serdecznie na zajęcia i koncerty, które odbędą się 

w ramach Kursów muzycznych w Łebie.

Z uszanowaniem dla wszystkich 
Agata Sava 

Szczegółowa informacja w  Bibliotece Miejskiej w  Łebie,  
ul Tysiąclecia 11, Tel. 59 8661 723
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GÓRY NASZE GÓRY – KRAKÓW  
I ZAKOPANE 16.05–20.05.2018r.
Wawel to symbol polskości, trwale 

związany z  dziejami narodu pol-
skiego, będący zarazem jednym z  naj-
cenniejszych na świecie zabytkowych 
zespołów architektonicznych.

W  jego skład wchodzą: Katedra Wa-
welska, Zamek Królewski oraz fortyfika-
cje. W 1978 roku został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Sta-
nowi jedną z największych atrakcji tury-
stycznych Krakowa i Polski.

Katedra Wawelska (bazylika archika-
tedralna św. Stanisława i św. Wacława) 
jest najdostojniejszym kościołem w Pol-
sce, nekropolią królów, władców, wiesz-
czów oraz krakowskich biskupów.

Dzwon Zygmunta jest jednym z najważ-
niejszych symboli narodowych. Wisi na 
trzecim piętrze Wieży Zygmuntowskiej, 
do której wchodzi się z katedralnej zakry-
stii. Można go usłyszeć przy okazji świąt, 
uroczystości kościelnych i doniosłych wy-
darzeń. W świątyni, od najdawniejszych 
czasów pełniącej funkcję królewskiej ne-
kropolii, znajdują się sarkofagi niemal 
wszystkich królów, krypty wieszczów 
narodowych oraz krypta z prochami gen. 
Władysława Sikorskiego, marszałka Józe-
fa Piłsudskiego oraz sarkofag pary prezy-
denckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Smocza Jama to najbardziej znana jaski-
nia w Polsce, którą według legendy miał 
niegdyś zamieszkiwać prawdziwy smok 
wawelski. Wychodząc z jaskini, na wiśla-
ne bulwary, stajemy u podnóża murów 
zamkowych przed ziejącą ogniem rzeźbą 
smoka z  1972 roku, autorstwa krakow-
skiego rzeźbiarza Bronisława Chromego.

Przy Placu Mariackim znajduje się je-
den z najważniejszych i najpiękniejszych 
zabytków Krakowa – Bazylika Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny (Koś-
ciół Mariacki). Z jej wieży wygrywany 
jest co godzinę na cztery strony świata 
hejnał, jeden z najsłynniejszych symboli 
Krakowa. Melodia urywa się zawsze w po-
łowie frazy, na pamiątkę hejnalisty ugo-
dzonego strzałą najeźdźcy.

Wnętrze bazyliki jest zdominowa-
ne przez dzieła sztuki z okresu baroku. 
Obecna polichromia, zdobiąca sklepienia 
i ściany, została wykonana pod koniec XIX 
wieku przez Jana Matejkę i jego uczniów, 
m.in. Stanisława Wyspiańskiego i Józe-
fa Mehoffera. Z  czasów późnego goty-
ku znajduje się arcydzieło rzeźbiarskie 

- XV- wieczny Ołtarz Wita Stwosza wyko-
nany w latach 1477-1489 przez niemie-
ckiego rzeźbiarza sprowadzonego przez 
miejskich rajców z Norymbergii.

Sukiennice- jedna z najbardziej charak-
terystycznych budowli Krakowa. Jest halą 
targową, tyle, że średniowieczną – pierw-
sze kramy sukienne stanęły tu na mocy 
nadanego miastu przywileju lokacyjne-
go. W XIX wieku dokonano gruntownej 
przebudowy nawiązującej do dawnej ar-
chitektury, nadając im nowych walorów.

Collegium Maius, przy ul. Jagielloń-
skiej 15, to najstarszy obiekt uniwer-
sytecki w Polsce. Obecnie w Collegium 
Maius mieści się Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wnętrza pełnią również 
funkcje reprezentacyjne: organizowane 
są konferencje naukowe, posiedzenia se-
natu UJ, a także spotkania z wybitnymi 
gośćmi.

Wyjątkową atrakcja gromadzącą tłu-
my na dziedzińcu jest uruchamiany co-
dziennie między godz. 9.00, a 17.00 (co 
dwie godziny) grający zegar, którego me-
lodie towarzyszą pochodowi ruchomych 
figur, przedstawiających postacie związa-
ne z uczelnią.

Planty są jednym z największych kra-
kowskich parków oraz wyjątkowym i uni-
kalnym w  skali europejskiej ogrodem 
miejskim. Opady deszczu rozmyły nam 
piękno tego ogrodu.

Przy ulicy Kanonicznej w latach 1951-
1963 mieszkał Karol Wojtyła. Obecnie 
znajduje się tu Muzeum Archidiecezjal-
ne oraz XV wieczny Dom Długosza (nr25). 
Jest jedną z najpiękniejszych i najlepiej 
zachowanych ulic Starego Miasta.

Kazimierz został założony w  1335 
roku przez króla Kazimierza Wielkiego 
na terenach dawnej wsi Bawół. W 1495 
roku decyzją króla Jana Olbrachta utwo-
rzono autonomiczne miasto żydowskie, 
skupione wokół dzisiejszej ul. Szerokiej, 
w którym ulokowano ludność żydowską 
przeniesioną z Krakowa. W mieście za-
częły wówczas równolegle funkcjonować 
dwie kultury: chrześcijańska i judaistycz-
na. Kazimierz ciągle pozostaje jednym 
z najbardziej znaczących ośrodków ży-
dowskiego dziedzictwa kulturowego na 
świecie, a jego zabytki zostały wpisane 
na listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO.

„W  tym mieście, w  Wadowicach, 



wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, 
i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, 
i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczę-
ło”. Tak o swym rodzinnym mieście mó-
wił papież Jan Paweł II, odwiedzając je 16 
czerwca 1999 roku. Była to trzecia i ostat-
nia wizyta Wojtyły jako papieża w Wado-
wicach. Tu właśnie przy ulicy Kościelnej, 
w kamienicy Żyda Yechiela Bałamutha, 18 
maja 1920 roku urodził się Karol Wojty-
ła. W Wadowicach jest wiele miejsc zwią-
zanych z Karolem Wojtyłą. Nowoczesne 
muzeum poświęcone osobie Ojca Świę-
tego, Bazylika Ofiarowania Najświętszej 
Marii Panny, Państwowe Gimnazjum Mę-
skie. Marcina Wadowity, budynek „So-
koła”, Kościół św. Piotra Apostoła. Będąc 
w Wadowicach warto spróbować tamtej-
szego specjału – papieskiej kremówki.

Na zboczu Lanckorońskiej Góry znaj-
duje się malownicza wieś letniskowa, 
której rynek dobitnie świadczy o  tym, 
że była ona niegdyś miastem. Zabudowa 
małomiasteczkowa pochodzi z  XIX wie-
ku. Są to drewniane domy z podcienia-
mi, ustawione szczytami do rynku i ulic. 
W jednym z nich mieści się muzeum ze 
zbiorami archeologicznymi i historycz-
nymi. Lanckorona znajduje się 25 km od 
Krakowa. Niezwykła cisza, zieleń oko-
licznych lasów, czyste powietrze, którym 
można odetchnąć pełna piersią, ciesząc 
się ucieczką od cywilizacyjnego zgiełku 
i chaosu.

Kopiec Kościuszki, zwany dawniej 
Mogiłą Kościuszki, jest usytuowany na 
lewym brzegu Wisły na wzgórzu św. Bro-
nisławy, niegdyś zwanym Sikornikiem. 
Kopiec ma 34 m wysokości, średnicy pod-
stawy 80m. Jego wierzchołek wznosi się 
na wysokość 327 m n.p.m. Kopiec Tadeu-
sza Kościuszki oraz Kopiec Józefa Piłsud-
skiego to pomniki ziemne, usypane na 
cześć polskich bohaterów narodowych, 

walczących o wolną, niepodległą Ojczy-
znę. Dziś jest celem weekendowych spa-
cerów jako znakomity punkt widokowy. 
Nie wszyscy mogą wejść na to wzniesie-
nie. Przekonaliśmy się o tym sami pod-
czas wycieczki. Oprócz Kopca Kościuszki 
są jeszcze inne. Krakowskie kopce uczą 
nas jak Polskę budować, jak ją kochać i jak 
o nią walczyć. Wiele jest treści w tych na-
rodowych pamiątkach.

Szczawnica – największa z miejscowo-
ści leżących u stóp Pienin, centrum tury-
styczne i znane uzdrowisko. Najbardziej 
do rozwoju uzdrowiska przyczynił się Jó-
zef Szalay, który zaprojektował wiele bu-
dowli zdrojowych i rozpropagował spływ 
Przełomem Dunajca.

Kościółek pw. św. Michała Archanioła 
w Dębnie Podhalańskim jest najbardziej 
znaną świątynią drewnianą w  Polsce. 
W kościele zobaczyć można bardzo dziw-
ne cymbały. Najgrubsza i najdłuższa płyt-
ka wydaje bowiem najwyższy dźwięk, 
a najkrótsza - najniższy, czyli odwrotnie 
niż to jest zazwyczaj. W  świątyni krę-
cono scenę zaślubin Janosika z Maryną. 
Przycupnięte malowniczo pośród drzew 
maleńkie kościoły są świadectwem wie-
lowiekowych chrześcijańskich korzeni 
tych rejonów. Po przekroczeniu progu 
świątyni, jak za dotknięciem magicznej 
różdżki, przenosimy się w odległe czasy.

Wreszcie dojechaliśmy do Zakopane-
go – stolicy polskich Tatr. Mieszkali tu 
i tworzyli Witkacy, Jan Kasprowicz czy 
Karol Szymanowski. Najbardziej zatło-
czonym miejscem spacerowym w Zako-
panem z licznymi sklepami, kawiarniami, 
karczmami jest ulica Krupówki, deptak 
o długości ponad kilometra.

Cmentarz na „Pęksowym Brzyzku” jest 
jedną z  najsłynniejszych polskich ne-
kropolii. Są tu pochowani ludzie szcze-
gólnie zasłużeni dla Tatr i Zakopanego. 

Większość nagrobków, na malowniczo po-
łożonym cmentarzu, nosi znamiona wy-
sokiego kunsztu artystycznego.

Określenie „papieskie sanktuarium 
maryjne” najpełniej oddaje charakter 
świątyni na zakopiańskich Krzeptów-
kach. Świątynia powstała jako wotum 
dziękczynne za ocalenie życia papieża 
po zamach na placu św. Piotra 13 maja 
1981 roku. O tym, że świątynia jest wo-
tum dziękczynnym, przypomina tablica 
przy wejściu ze słowami Jana Pawła II:  

„ Proszę, nie zostawiajcie mnie samego. 
Módlcie się za mnie”. U progu świątyni 
stoi pomnik Jana Pawła II. Papież spoglą-
da na panoramę Tatr i wyciąga ręce ku 
krzyżowi na Giewoncie.

Wiele miejscowości położonych na pół-
noc i wschód od Krakowa może poszczycić 
się wspaniałymi zabytkami: kościołami, 
klasztorami, dworami, pałacami. Harmo-
nijna mieszanka przeszłości i nowoczes-
ności, z ciągłym spojrzeniem wstecz ku 
wielkim tradycjom. Nasza wizyta trwała 
3 dni. Ta „pigułka” umożliwiła poznanie 
tego co najważniejsze, ale pozostawiła 
niedosyt. Warto tu zostać co najmniej je-
den lub i więcej dni dłużej. Bardzo dużo 
czasu pochłaniają „korki” i zbyt mała ilość 
parkingów. Z parkingu pod Wawelem wy-
jeżdżaliśmy godzinę czasu, a można było 
jeszcze zobaczyć coś ciekawego. Chyba to 
są uroki XXI wieku. Jednym z elementów 
wycieczki była też pogadanka dotyczą-
ca skutków nadużywania alkoholu , po-
nieważ skorzystaliśmy z dofinansowania 
na realizację zadania publicznego przez 
Gminę Miejską Łeba ze środków zapobie-
gających powstawaniu problemów alko-
holowych.

Chciałabym w  imieniu własnym 
i uczestników podziękować osobom, któ-
re przyczyniły się do zorganizowania na-
szej wyprawy, w której uczestniczyło 26 
osób.

Szczególne podziękowanie kieruję 
do przewoźnika i kierowców, którzy za-
dbali o nasze bezpieczeństwo. Mojemu 
koledze Włodkowi dziękuję za korespon-
dencję e-mailową, a asystentom z CIT-u za 
materiały promocyjne Łeby. Udział 
w  wycieczkach sprzyja nawiązywaniu 
i podtrzymywaniu znajomości. Ponadto 
zdobyta wiedza na temat historii i kultury 
regionu poprzez osobisty kontakt wzbo-
gaca naszą pamięć i wiedzę. Myślę, że bę-
dzie następna wyprawa. 

Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Halina Stachewicz- 
przewodnicząca PZERiI Koło Nr 1 w Łebie



W życiu codziennym szukajmy tego,  
co daje nam radość

6 czerwca pojechaliśmy do ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy, 
aby nasycić prawie wszystkie nasze zmysły. Ogrody Hortu-

lus to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych. 
Każdy z nich pobudza różne zmysły człowieka. Wzrokiem za-
władną ogrody barwy, światła i cienia. Słuch rozbudzą ogrody 
szumu, szelestu i dźwięku. Woń, aromat, zapach to trzy rodzaje 
ogrodów ziołowych oraz piękne i oryginalne rosarium w stylu 
angielskim.

Ogrody Tematyczne Hortulus to także wkomponowane w ro-
ślinność elementy architektury i sztuki ogrodowej: rzeźby, alta-
ny, mosty, stawy i oczka. Każda pora roku ma swoje zwyczaje. Od 
kwietnia do moja - to tysiące tulipanów, narcyzów, hiacyntów 
o różnych barwach i niespotykanych kształtach. Czerwiec to 
kwitnące azalie, bzy, rododendrony i wspaniała kolekcja róż. Je-
sień (od września do listopada) to piękna mozaika barw i roman-
tyczny czas babiego lata. Zima to czas odpoczynku i wyciszenia. 

W czerwcu urzekły nas róże, gdyż bzy, azalie, piwonie w tym 
roku o tej porze już dawno przekwitły. Zieleń drzew też jest 
urocza. Znajduje się tu mnóstwo egzotycznych i rzadkich w Pol-
sce okazów, które niezwykle trudno uprawiać z powodu mroź-
nych zim.

 I tak można pisać bez końca, ale najlepiej zobaczyć to pięk-
no na własne oczy. 

Dalszą częścią naszej wyprawy było spotkanie z naszymi 
przyjaciółmi z Łowicza i Klubu Seniora „Radość”, którzy prze-
bywali na wypoczynku w Dźwirzynie. W 2014 roku spotkali-
śmy się z nimi w Łebie, na ogródkach działkowych u Państwa 
Stanisławy i Henryka na grillu. Do dzisiaj wspominają Henia 
odprowadzającego ich do autokaru z harmoszką.

Potem zorganizowaliśmy 17.09.2014 roku trzydniową wy-
cieczkę do Łowicza. Uczestniczyliśmy w Łowickim Dniu Seniora. 
Zorganizowano nam przyjęcie i zabawę. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, m.in. zajmujących się promocją miasta oraz człon-
ków Klubu „Radość”, zwiedziliśmy Łowicz i okolice.

Następny wyjazd odbył się w dniach 6.05-10.05.2017r. Było 
to zaproszenie na VIII Piknik Europejski Organizacji i Stowa-
rzyszeń. Zorganizowaliśmy wówczas wycieczkę do Warszawy 
przez Łowicz, poświęcając na spotkanie jeden dzień – 6 maja. 
W gazecie „Nowy łowiczanin” napisano „Gościem specjalnym 
pikniku była licząca 25 osób delegacja Klubu Seniora „Niezapo-
minajka” z Łeby na zaproszenie Klubu Seniora „Radość””. Prezes 
Klubu Seniora „Radość”, pani Ania, dodała, że z „Niezapominaj-
ką” nawiązano współpracę, gdy klubowicze z „Radości” przeby-
wali w Łebie. Był to 2011 lub 2012 rok. Niedługo zorganizujemy 
mały jubileusz naszej znajomości, gdyż w ubiegłym roku „Ra-
dość” obchodziła swoje 10 urodziny.

W swoim gronie maja poetkę Krystynę Kunikowską, która 
przygotowuje teksty do piosenek na nasze powitanie. Oto je-
den z nich:

„Przyjechali z Łeby nasi przyjaciele
Pięknie ich witamy i zdrowia życzymy.
Spotykamy się nad naszym Bałtykiem

Z polską gościnnością i otwartym sercem.
Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję,

Naszych dalszych spotkań w Łowiczu i w Łebie.
Bo nasze prezeski to dziewczyny z głową

Kiedy już pomyślą spotkają się znowu.
Halinka - łebianka, Ania - łowiczanka
Skore do współpracy są każdego ranka.

My też się cieszymy, z naszego spotkania
I z serca życzymy, zdrowia i wytchnienia”.

Tekst mówiący wszystko o naszej znajomości i spotkaniach. 
Usiedliśmy za biesiadnym stołem, suto zastawionym, aby się 
posilić i strawą i duchem. Było nas około 50 osób. Taka wspólna 
biesiada umacnia nas, buduje, daje siłę. Ktoś z uczestników po-
wiedział, że czuje się jakby był na przyjęciu weselnym. A poetka 
Krysia w swoim wierszu „Za stołem” tak podsumowała:

„I tutaj zdanie powiedzieć wypada,
że radość dla duszy – taka biesiada.

Nie samą praca przecież żyjemy,
Ale i radością, co drugim dajemy.”

W ciągu roku wysyłamy sobie życzenia świąteczne, a gdy się 
spotkamy, to obdarowujemy się prezentami.

 Dziękujemy Wam Kochani za wspaniałe przyjęcie i miłą, 
przyjazną atmosferę, za tańce i wspólne śpiewanie.

Wędrując przez życie, kolekcjonujemy doświadczenia, zdo-
bywamy przyjaciół, a wraz z nimi ich cenne rady. Dzięki temu 
ważne osoby zostają dłużej w naszej pamięci.

 Do następnego spotkania.

Halina Stachewicz - 
 przewodnicząca PZERiI Koło Nr 1 w Łebie
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Sukcesy zawodniczek Łebskiego Klubu 
Jeździeckiego

W kwietniu Kamila Szataj i Agnieszka Piasecka, zawodnicz-
ki ŁKJ, wzięły udział w dwóch konkursach skoków przez 

przeszkody.
W Kwidzynie Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszko-

dy odbywały się dwa dni. W sobotę Kamila na Hokusie wygrała 
licencyjny konkurs klasy L, co oznacza że była najlepsza spośród 
kilkudziesięciu osób, które ubiegały się o klasę sportową. Na-
stępnego dnia, już w zwykłym konkursie klasy L (a więc rywali-
zacji z zawodnikami z wieloletnim doświadczeniem), była druga. 
Musiała uznać wyższość swojej klubowej koleżanki - Agnieszki 
Piaseckiej na La Crossie. Obydwie amazonki wystartowały też 

w wyższej klasie konkursowej – P (podstawowym krtyterium 
trudności jest wysokość przeszkód – 110 cm). Agnieszka była 
siódma, a debiut Kamili udany.

Zawody w Barłominie k. Wejherowa zgromadziły nie mniej-
szą liczbę startujących. Do konkursu klasy LL zgłoszono prawie 
100 koni. Kamila była trzecia a Agnieszka na swoimi drugim 
koniu, Lombardzie, dziewiąta. To nieco odległe miejsce zawod-
niczka zrekompensowała sobie w wyższej klasie konkursowej. 
Startując na La Crossie wygrała klasę L

Amazonki trenują pod kierunkiem Lidii Kańczugi i Joanny 
Machety.

W zajęciach Łebskiego Klubu Jeździeckiego działającego przy 
Stadninie Koni Macukiewicz w Nowęcinie bierze udział prawie 
20 osób, od uczniów szkół podstawowych do studentów. Młodsi 
doskonalą swoje umiejętności, bardziej doświadczeni już tre-
nują skoki i niecierpliwie czekają, by pójść w ślady starszych 
koleżanek.

W maju w Nowęcinie rozegrano klubowe zawody w skokach. 
Przeszkody były niskie, by umożliwić debiut najmłodszym. Na 
dodatek, najbardziej doświadczone amazonki – dla wyrówna-
nia szans – startowały na młodych niedoświadczonych koniach. 
Wygrała Zuzanna Goska na Hormonie przed Urszulą Tokarz 
na La Cercie i Aleksandrą Popławską na Loterii. W początkach 
czerwca kolejne sukcesy zawodniczki ŁKJ odnotowały w konku-
sie z cyklu Baltica Cup, które odbyły się w ośrodku jeździeckim 
Senny w Nowęcinie. Julia Mallek zaliczyła bezbłędny przejazd 
w kategorii kuców (nie klasyfikowano uczestników), U.Tokarz na 
Argonie wygrała klasę mini LL, w dwufazowym konkursie kla-
sy LL pierwsza była K. Szataj. Kamila zajęła też drugie miejsce 
w klasie L na koniu Hokus i trzecie miejsce w tym samym kon-
kusie na koniu Lombard. A. Piasecka w zawodach nie startowała.

wb

Franciszek Maciukiewicz, właściciel stadniny, przy któ--
rej działa klub, z zawodniczkami – A. Piasecką (po lewej) 
i K. Szataj (po prawej)

Przejazd K. Szataj na konursie w Kwidzynie

A. Piasecka na La Crosie na zawodach  
w Kwidzynie
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OnkoRejs granicami Polski

7 dni, 34 trasy, kilkuset uczestników, 
niezliczone pokłady dobrej energii 

i jedna, wspólna idea- rak to nie wyrok! 
Już 24 czerwca 2018 rozpocznie się 3 edy-
cja Ogólnopolskiego Marszu Granicami 
Polski w ramach projektu OnkoRejs-Wy-
bieram życie. Kilkuosobowe grupy zło-
żone z pacjentów onkologicznych i osób 
wspierających przemierzą Polskę, aby 
pokazać, że choroba nowotworowa nie 
przekreśla codziennej aktywności, a ży-
cie warte jest tego, żeby się badać. Każ-
dy marsz to analogia naszej codzienności. 

Tak, jak w życiu idziemy ciągle naprzód, 
choć czasem napotykamy przeszkody; 
tak i tu, każdy kilometr to odkrywanie 
własnych granic i wspaniała praca tera-
peutyczna, warunkowana doświadcze-
niami i przygodą. Trasa nr 3 przejdzie 
ok. 120 km szlakami naszego regionu 
z Jastrzębiej Góry do Ustki. Uczestniczki 
wyruszą spod latarni na Rozewiu w dniu 
24.06.2018 by po 7 dniach dotrzeć do Ust-
ki. Do Łeby grupa piechurów zawita 26.06. 
2018. Każda trasa to również nieocenio-
ny wkład sponsorów i lokalnych władz.

Dzięki życzliwości właściciela Hotelu 
Zdrowotel uczestniczki będą mogły nie-
odpłatnie przenocować i wypocząć przed 
wyruszeniem na szlak ruchomych wydm, 
bar „Pod strzechą” zaprosił ekipę Marszu 
na ciepły posiłek.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć 
(finansowo lub rzeczowo) Marsz Onkorejs 
granicami Polski zapraszamy do kontaktu 
z Fundacją Onkorejs (www.onkorejs.pl) 
lub koordynatorem trasy nr 3 p. Jolantą 
Barańską (tel. 883 614 216).
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czynne w okresie wakacji szkolnych (od 1 lipca do 31 sierpnia)

* za wszelkie zmiany w kalendarzu imprez redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Poniedziałek – Piątek
7.30 – 17.00

Sobota
9.00 – 17.00




