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Minęły wakacje szkolne i kończy się 
sezon urlopowy nad polskim mo-

rzem. Nadchodząca jesień jest dla jednych 
nagłym przeskokiem między beztroską 
i odpoczynkiem, a powrotem w wir pra-
cy i obowiązków. Dla innych jest to czas 
na refleksje oraz przemyślenia dotyczące 
zarówno minionych niedawno miesięcy 
jak i tych, które nas czekają w najbliższej 
przyszłości. Jest jeszcze trzeci punkt wi-
dzenia – z perspektywy samorządowca 
w turystycznym mieście, jakim jest na-
sza Łeba.

Z tej perspektywy zakończenie lata jest 
dynamicznym i nagłym przeskokiem mię-
dzy olbrzymim wyzwaniem, jakim jest 
zarządzanie miastem, które na krótki 
okres rozrasta się i przyspiesza kilkuna-
stokrotnie, a nie mniejszą odpowiedzial-
nością w postaci przygotowywania się do 
zamknięcia roku budżetowego. Nie ma 
mowy aby się odprężyć i beztrosko cze-
kać na przyszłoroczny sezon turystycz-
ny. Pomijając fakt, że w ciągu całego roku 
trzeba wkładać mnóstwo pracy, by dbać 
o nasze wdzięczne miasto, aby stawało się 
coraz lepszym miejscem, już teraz trzeba 
mieć na uwadze i podejmować działania, 
których efekty mogą być dostrzegalne dla 
mieszkańców i gości dopiero za rok, dwa 
lub jeszcze później.

W  wyniku krótkiej rewizji działań 
podjętych na przestrzeni ostatnich lat 
przestawiam poniżej, z podziałem na ka-
tegorie, zestawienie części spośród zre-
alizowanych i  rozpoczętych inwestycji 
od 2014 roku. Należy pamiętać, że rea-
lizacje nawet niepozornie drobnych za-
dań często wymagają wielomiesięcznego 
przygotowania niezbędnych formalności, 
pozwoleń, uzgodnień – zarówno ze strony 

władz samorządowych, które reprezentu-
ją mieszkańców, jak i ze strony wielu nie-
zależnych od nas instytucji.

Inwestycje drogowe ( w  tym skom-
plikowane dokumentacje projektowe, 
oświetlenie drogowe, infrastruktura 
kanalizacyjna, wodociągowa, teletech-
niczna i inne ) to m.in. :

• Budowy i przebudowy ulic takich 
jak: Starzyńskiego, Brzozowa, Piekarska, 
Powstańców Warszawy, Pocztowa, Abra-
hama, Paderewskiego, Matejki, Sosnowa

• Przebudowa dróg wewnętrznych na 
zapleczu ul. Zawiszy Czarnego, utwardze-
nie płytami ul. Spokojnej

• Opracowanie dokumentacji projek-
towych wraz z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę dla kolejnych ulic, 
takich jak: Abrahama (etap II), Obroń-
ców Westerplatte, 1-go Maja, Powstańców 
Warszawy (dalsze etapy), Kościuszki od 
Urzędu Miejskiego do przejazdu kolejo-
wego, Turystyczna, Wróblewskiego

• liczne nowe i zmodernizowane linie 
oświetleniowe

• remonty mostów na ul. Kościuszki 
i ul. Sienkiewicza oraz budowa kładki pie-
szej na przedłużeniu ul. Dojazdowej

Inwestycje na rzecz OSP i sprzętu ra-
tunkowego to m.in.:

• Zakup wozu strażackiego, agregatu 
prądotwórczego, hydraulicznego sprzętu 
ratownictwa drogowego Holmatro, defi-
brylatora AED,

• prace remontowe i modernizacyjne 
budynku strażnicy OSP, w tym odnowio-
na elewacja i remontowany dach,

• opracowanie dokumentacji 

projektowej z  uzyskaniem pozwolenia 
na budowę dla nowego, nowoczesnego 
i wielofunkcyjnego budynku dla Straży 
Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycz-
nego.

Termomodernizacje budynków uży-
teczności publicznej.

Korzystając z wielomilionowych dofi-
nansowań z Urzędu Marszałkowskiego 
na cele związane z poprawą efektywności 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej udało się opracować dokumen-
tacje projektowe oraz przeprowadzić mo-
dernizacje takich obiektów jak:

• Urząd Miejski w Łebie
• Szkoła Podstawowa im. Adama Mi-

ckiewicza
• Miejska Biblioteka Publiczna 

(w trakcie realizacji)
Ponadto od kilku lat regularnie stara-

my się wspomagać finansowo naszych 
mieszkańców, którzy decydują się na in-
westycje związane z wymianą źródeł cie-
pła w swoich domostwach na te bardziej 
przyjazne środowisku.

W przestrzeni publicznej oraz dla re-
kreacji mieszkańców i gości zrealizowa-
liśmy (oraz realizujemy):

• modernizacje boiska „Orlik”, zago-
spodarowanie turystyczne parku leśnego 
przy ul. Wojska Polskiego, budowa trasy 
zdrowia PZU,

• budowę placu zabaw w  parku im. 
Misjonarzy Oblatów oraz niemałe mo-
dernizacje placów: przy ul. Kościuszki 
i w Parku im. Jana Pawła II.

• Budowa placu rekreacji rucho-
wej w  parku im. Jana Pawła II i  przy 
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INWESTYCJE UKOŃCZONE
1. Przebudowa ul. Paderewskiego
Przebudowa ulicy Paderewskiego pole-

gała na rozbiórce istniejącej nawierzchni 
z płyt drogowych, wykonaniu uzbrojenia 
podziemnego w ulicy, w tym linii oświet-
leniowej, wykonaniu nawierzchni jezdni 
i chodników z kostki betonowej w ilości 
ok. 4200 m2.

2. Modernizacja ul. Powstańców War-
szawy – etap I

Zadanie obejmowało komplekso-
wą przebudowę fragmentu ulicy Po-
wstańców Warszawy na odcinku od ul. 
Kościuszki do ul. Zielonej. Wykonano ka-
nalizację deszczową, kanalizację tłoczoną, 
wymianę wodociągu w ulicy z przyłącza-
mi, budowę nowego wodociągu, budowę 
kanału technologicznego, przebudowę 
oświetlenia ulicznego wraz z latarniami 
oraz nowe nasadzenia roślinności.

3.Przebudowa z rozbudową ul. Pocz-
towej wraz z instalacjami technicznymi

Inwestycja objęła całkowitą rozbiórkę 
istniejących nawierzchni, wycinkę drzew, 
wykonanie kanalizacji deszczowej (od-
prowadzenie wód opadowych z  prze-
budowanej ulicy, chodników i  połaci 
dachowych przylegających budynków), 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej 
oświetlenia ulicznego, wykonanie kanału 

technologicznego dla potrzeb monito-
ringu miejskiego, wykonanie nowych 
nawierzchni, urządzenie nowej zieleni 
i małej architektury.

4. Modernizacja ul. Matejki i ul. Sos-
nowej do ul. Nadmorskiej wraz z budo-
wą chodnika w ul. Matejki

Przebudowa ulicy polegała na frezo-
waniu nawierzchni asfaltowej, rozbiórce 

kompleksie sportowym przy ul. Tysiąc-
lecia.

• Prace konserwatorskie z zabezpie-
czeniem ruin kościoła św. Mikołaja

• Opracowanie dokumentacji projek-
towej dla łebskiego odcinka międzynaro-
dowej trasy rowerowej R-10

To tylko część podjętych i zrealizowa-
nych w ostatnich latach przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Niektóre były bardziej 
lub mniej uciążliwe podczas realizacji, ale 
wielkie wyzwania wymagają też pewnych 
wyrzeczeń i cierpliwości – zarówno ze 
strony mieszkańców jak i władz miasta. 

W  najbliższych miesiącach należy się 
spodziewać realizacji kolejnych zadań, 
a przygotowane projekty tylko czekają 
w kolejce, aby wprowadzić je do naszej 
wspólnej przestrzeni publicznej.

Ul. Paderewskiego

Ul. Powstańców Warszawy

Ul. Pocztowa Ul. Matejki
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istniejącej nawierzchni chodników , wy-
konaniu uzbrojenia podziemnego w ulicy, 
w tym m.in.: sieci wodociągowej, kana-
lizacji deszczowej, linii oświetleniowej, 
kanału technologicznego, wykonaniu na-
wierzchni asfaltowej jezdni ok.1500 m2, 
chodników i parkingów z elementów be-
tonowych w ilości ok. 2000 m2.

5. Termomodernizacja Biblioteki 
Miejskiej

TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI
Budynek istniejący nie zmienia swoje-

go przeznaczenia, funkcji ani programu 
użytkowego.

Skala zadania obejmuje głównie re-
mont elewacji i  dachu, termomoderni-
zację, przebudowę budynku, całkowitą 

przebudowę klatki schodowej, rozbu-
dowę budynku w  parterze oraz prace 
remontowe w poszczególnych pomiesz-
czeniach z wymianą wykładziny podło-
gowej i malowaniem.

Przebudowa obejmuje obszar parteru, 
pierwszego piętra oraz poddasza.

Przebudowa parteru polega na stwo-
rzeniu czytelni, szatni, pomieszczenia 
socjalnego dla pracowników biblioteki 
z dostępem do światła dziennego. Dodat-
kowo zaprojektowano toalety dla panów 
oraz pań i niepełnosprawnych. Z dawnej 
przestrzeni czytelni wydzielono maga-
zyn oraz archiwum. W miejsce istniejącej 
kotłowni na paliwo stałe, przewidziano 
kotłownię gazową.

Przebudowana została przestrzeń In-
formacji Turystycznej. Zaprojektowano 

toaletę spełniającą normy oraz pomiesz-
czenie gospodarcze.

Na 1 piętrze przebudowano węzły sani-
tarne w budynku z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa obiektu polegać będzie na 
stworzeniu dodatkowej przestrzeni dla 
Biblioteki Miejskiej. Dobudowano nową 
sali przeznaczoną na jednoprzestrzenną 
wypożyczalnie książek. Obok znalazł się 
gabinet dyrektora oraz księgowość.

Należy również dostosować klatkę 
schodową do obowiązujących przepisów, 
dlatego w miejscu obecnej klatki schodo-
wej zlokalizowano nową. Pion ten będzie 
obsługiwać wszystkie kondygnacje. Za-
projektowano również windę dla osób 
niepełnosprawnych.

Forma architektoniczna rozbudowy-
wanego budynku oraz klatki schodowej 
nawiązuje do części istniejącej.

Na elewacji odtworzono szachulec (mur 
pruski), a na całości cokołu zastosowano 
okładzinę z płytek klinkierowych.

Klatka schodowa przykryta jest da-
chem dwuspadowym, a parterowa bryła 
dachem o niewielkim spadku.

6. Konserwatorskie zabezpieczenie 
ruin dawnego kościoła św. Mikołaja

Zadanie obejmuje konserwację i zabez-
pieczenie przed katastrofą budowlaną 
(przewróceniem) obiektu budowlanego 
w postaci ruin średniowiecznego kościo-
ła p.w. św. Mikołaja w Łebie. Celem prac 
jest zachowanie reliktów kościoła w for-
mie trwałej ruiny, zabytku nieruchome-
go. Najważniejsze prace polegać będą na:

• wykonaniu koniecznych podmuro-
wań i napraw oraz podparciu w miejscach 
rozległych ubytków u podstawy ścian;

• odkryciu muru – wykonaniu obwo-
dowego odkopania reliktów murów na 
głębokość 1,5 m oraz wykonaniu izolacji;

• zabezpieczeniu murów poprzez wy-
konanie odciągów;

• kotwieniu odspojonych partii muru;

• usunięciu roślinności z muru, usunię-
ciu zdegradowanych cegieł, wzmocnieniu

i naprawie materiału ceramicznego;

• uzupełnieniu ubytków pojedynczych 
cegieł i spoinowaniu muru.

Ul. Matejki Ul. Sosnowa

Przebudowa Biblioteki Miejskiej
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7. Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (na archiwum UM)

Rozbudowa budynku o skrzydło dwu-
kondygnacyjne:

a. Nadbudowa kondygnacji nad częś-
cią istniejącą

b. Budowa miejsc parkingowych

8. Urządzenie Parku Misjonarzy Obla-
tów (etap III – ostatni)

Zadanie obejmuje przeprowadzenie 
ostatniego trzeciego etapu zagospodaro-
wania i urządzenia Parku Miejskiego po-
legające na wykonaniu prac:

• budowa oświetlenia zewnętrznego 
ścieżek komunikacyjnych parku wraz z li-
nią kablową

• utwardzenie terenu - budowa 
ścieżek o  nawierzchni z  cegły klinkie-
rowej i  bruku kamiennego wraz z  kra-
wężnikami, jako uzupełnienie ścieżek 
wykonanych w  I  i  II etapie inwestycji, 
o powierzchni ok. 400m2

• budowa muru reprezentacyjnego 
(zw. „murem tożsamości”) wykonanego 
z cegły dziurawki przy użyciu materia-
łu licowego z cegły klinkierowej ręcznie 
formowanej z napisem wyciętym ze stali 
kortenowskiej

• budowa muru na granicy działki (zw. 
„murem granicznym”), stanowiącego część 
ogrodzenia; materiałem licowym muru 
będzie cegła klinkierowa ręcznie for-
mowana, część przekryta zostanie opie-
rzeniem ze wstępnie korodowanej stali 
kortenowskiej. We wnękach muru prze-
widziano oświetlenie liniowe LED

• budowa drewnianych ścieżek o po-
wierzchni ok. 280m2

• urządzenie miejsca rekreacji dla 
dzieci na podłożu piaskowym pomiędzy 
ścieżkami drewnianymi oraz wykonanie 
i montaż elementów małej architektury: 
siatki do wspinania (4szt.), makiet łodzi 
rybackich (6 szt.), palisady drewnianej (2 
kpl), ławek, koszy na śmieci , stojaków na 
rowery oraz urządzenie obszarów wysy-
panych białym tłuczniem

• wykonanie trawników, nasadzeń 
zieleni niskiej (klomby kwiatowe) - prze-
prowadzenie prac sanacyjnych na tkance 
istniejącej zieleni

9. Modernizacja ul. Powstańców War-
szawy – etap II

Zadanie obejmuje kompleksową prze-
budowę fragmentu ulicy Powstańców 
Warszawy na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Koś-
cielną. Przedmiot zamówienia obejmuje 
branżę drogową, sanitarną (kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja tłoczona, wy-
miana wodociągu w ulicy z przyłączami 
oraz budowa nowego wodociągu), ener-
getyczną (budowa kanału technologicz-
nego, przebudowa oświetlenia ulicznego 
wraz z latarniami) oraz nowe nasadzenia 
roślinności.

Tekst: Małgorzata Chmaj – UM Łeba
Fot. Marta Jarosińska

ZAPOWIEDŹ



Działo się tego lata w Łebie!
Chociaż nadal mamy kalendarzowe lato, 

to jednak na mieście zrobiło się jakby 
spokojniej. Z wielką nostalgią wracamy 
wspomnieniami do tych wakacyjnych mo-
mentów spędzonych na plaży w Łebie, czy 
choćby na rodzinnym obiedzie delektując 
się pyszną smażoną rybką w jednej z łeb-
skich smażalni czy restauracji. Od razu 
na sercu robi się jakby cieplej. 

Tego lata nie sposób było się nudzić 
w  nadmorskim kurorcie położonym 
w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Naro-
dowego. Pracownicy łebskiego magistra-
tu przygotowali bowiem naprawdę wiele 
interesujących wydarzeń nawet dla tych 
najbardziej wymagających urlopowiczów. 

Sezon wakacyjny 2018 w  Łebie zain-
augurował cykl koncertów muzycznych 
w wykonaniu uczestników Letnich Kur-
sów Muzycznych. Kursy rok rocznie 
prowadzone są przez Panią Agatę Sava, 
utalentowaną śpiewaczkę operową. Na 
początku lipca gościliśmy event Kinder 
Joy, podczas którego najmłodsi mogli 
spędzić wesoło czas na zabawie z anima-
torami czy biorąc udział w licznych kon-
kursach i  zabawach wygrywając tym 
samym cenne nagrody.

7 lipca rozpoczęły się „rockowe” obcho-
dy związane z 661 rocznicą nadania praw 
miejskich Łebie. Na scenie wystąpili zna-
ni polscy wykonawcy: zespół Kombii i le-
gendarny wokalista grupy Genesis – Ray 
Wilson. Nie zabrakło również występów 

lokalnych artystów i tych zaprzyjaźnio-
nych z naszym miastem: zespół Bel Canto, 
zespół wokalno-taneczny z RCKiF Bole-
niec oraz Sinful Betty’s Band.

Zanim jednak mogliśmy podziwiać 
program artystyczny na scenie ulicami 
miasta przeszedł barwny orszak składa-
jący się z przedstawicieli Księstwa Łeby, 
władz miasta, kolonistów, mieszkańców 
oraz turystów. Tego dnia przedstawiciel 
w imieniu grupy ENERGA S.A. przekazał 

również specjalistycznego quada ratow-
niczego naszym łebskim strażakom. 

Tydzień później, 14 lipca, obchodzili-
śmy wielkie „Święto kurczaka”, którego 
organizatorem był Polski Związek Zrze-
szeń Hodowców i Producentów Drobiu. 
Dzięki nim tego dnia naprawdę nie było 
sposób się nudzić. Od samego rana na pla-
ży zachodniej w Łebie odbywały się rega-
ty SUP\WINDSURFING\KITESURFING 
oraz BIG AIR kiteboarding. Jak można 
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było przypuszczać wysokie miejsca zajęli 
przedstawiciele naszych łebskich klubów. 
W godzinach popołudniowych w ramach 
tego przedsięwzięcia bawiliśmy się na 
Placu przy ul. Tysiąclecia. Na scenie wy-
stąpił Szymon Chodyniecki oraz zespół 
LOKA. Odbyła się także bezpłatna degu-
stacja mięsa drobiowego z grilla. Wcześ-
niej przed sceną dzieci i młodzież bawiły 
się w ramach Festiwalu Kolorów wyrzu-
cając w powietrze kolorowe proszki. 

Ponadto kolejny rok z rzędu gościliśmy 
Scenę Kulturalną, która wzbogacała życie 
kulturalne i  rozrywkowe naszego mia-
sta zapraszając pod swój namiot najpo-
pularniejsze grupy kabaretowe, artystów, 
a także organizując spotkania autorskie 
z pisarzami oraz zapewniając czas wol-
ny dla dzieci. 

W każdy czwartek i sobotę organizo-
wane były bezpłatne spacery z przewod-

nikiem po Łebie i okolicach, przybliżające  
turystom historię i piękno tego rybackie-
go miasteczka. 

W trzeci weekend lipca Łebę odwiedzi-
ła „Słoneczna Stacja” Polsatu. Na plaży za-
chodniej w Łebie stanęło duże miasteczko 
zaprzyjaźnionych ze stacją partnerów, 
którzy rozdawali liczne gadżety, prowa-
dzili animacje, zajęcia sprawnościowe, 
gry i zabawy dla dzieci. W sobotni wie-
czór na plażowej scenie niesamowity kon-
cert wykonała Ewelina Lisowska. 

Początek sierpnia również nie należał 
do nudnych. Już w drugi weekend na pla-
żę w Łebie zawitał projekt „Plaża” marki 
TVN. W ciągu trzech dni miasteczko od-
wiedziły tysiące turystów, którzy mogli 
skorzystać z naprawdę wielu atrakcji do-
stępnych u partnerów tego przedsięwzię-
cia. Relację na żywo z tego wydarzenia 
prowadził Olivier Janiak, prezenter tele-
wizyjny. Dziennikarz podczas tzw. „wejść 
na żywo” w  programie „Dzień Dobry 
Wakacje” zachwycał się unikatowością 

i pięknem łebskiej plaży. W sobotniej od-
słonie tego programu mogliśmy obejrzeć 
wizytówkę Łeby podkreślającą działania 
związane z bezpieczeństwem w nadmor-
skim kurorcie. Swój codzienny trud po-
kazała Brzegowa Służba Ratownictwa 
Morskiego oraz Stołeczne WOPR, które 
zabezpieczało plaże w odpowiednią ilość 
wykwalifikowanych ratowników. 

Równolegle w  tym czasie na terenie 
InterCampu odbył się zlot samochodów 
amerykańskich, zabytkowych samocho-
dów Volkswagena oraz największy zlot 
motocyklowy na wybrzeżu – Bike Week 
Łeba. Niezapomnianym przeżyciem 
była z pewnością wieczorna parada z po-
chodniami. Maszyny w jednym i zwar-
tym szyku przejeżdżały ulicami miasta 
uatrakcyjniając tym samym pobyt w Łe-
bie wczasowiczom. Ponadto oczywiście 
pobito rekord Polski w  jednoczesnym 
dzwonieniu dzwoneczkami rowerowymi. 

15 sierpnia parafia pw. WNMP w Łe-
bie na terenie Parku Misjonarzy Oblatów 
zorganizowała przepiękny koncert ze-
społu WAWELE.

Ostatni weekend sierpnia to także wiel-
ka impreza związana z latawcami. Już po 
raz ósmy do Łeby przyjechali pasjonaci 
budowania i wspólnego puszczania kolo-
rowych, podniebnych modeli. Całe niebo 
zapełniło się bajkowymi konstrukcjami 
unoszącymi się na wietrze. Ponadto nie 
można zapomnieć o  wielu koncertach 
muzycznych w łebskich klubach, zawo-
dach wędkarskich organizowanych przez 
PZW koło Łeba czy wernisażach malar-
skich. Jest to oczywiście tylko namiastka 
tego co działo się tego lata w nadmorskim 
kurorcie. 

Jak da się zauważyć, władze miasta 
kierują swoją bogatą ofertę kulturalno-

-rozrywkową dosłownie do każdego bez 
względu na wiek. Jak zapowiadają pra-
cownicy Urzędu Miasta Łeby przyszły 
rok będzie również obfitował w  wiele 
ciekawych imprez. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Łebianie świętowali 661 urodziny miasta!

7 lipca br. już po raz 661 świętowano 
nadanie praw miejskich Łebie. Z tej 

okazji dla turystów przebywających 
w  tym dniu w mieście przygotowano 
wiele atrakcji. Celebracja rozpoczęła 
się od uroczystej mszy świętej w parafii 
pw. WNMP w Łebie. Następnie o godzi-
nie 17.00 spod Urzędu Miejskiego w Łe-
bie wyruszył barwny korowód Księstwa 
Łeby z księciem i księżna oraz Orkiestrą 
Dętą „Ziemia Lęborska” na czele. W dal-
szej kolejności w stronę placu festiwalo-
wego szli turyści, samorządowcy, radni, 
koloniści oraz mieszkańcy. Tam wszyst-
kich przybyłych gości powitał Burmistrz 
Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński. 
Łebscy strażacy otrzymali nowego quada 

„Polaris Industries” przeznaczonego do 
działań ratowniczych na terenach trudno 
dostępnych takich jak plaża, wydmy itp. 
Pojazd został ufundowany przez Funda-
cję ENERGA. Tego dnia przekazał go Pan 
Leszek Urba.

Od godziny 18.00 rozpoczęły się wystę-
py artystyczne. Na scenie zaprezentowa-
li się tacy artyści jak: Uczestnicy Letnich 
Kursów Muzycznych, zespół z  RCKiF 
Boleniec, zespół Bel Canto, Sinful Betty’s 
Band, zespół Kombii oraz ostatni wokali-
sta grupy Genesis.

Tekst. Michał Sałata
Fot. Mariusz Kużownik
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Otwarcie placu zabaw 
„Podwodny świat’’ 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 zaja-
dać watę cukrową i Kinder Niespodzianki, 
które dla wszystkich maluchów ufundo-
wał Burmistrz Miasta Łeby. Zabawa była 

przednia, a dzieci wraz z rodzicami były 
bardzo zadowolone, zgodnie z maksymą 
Janusza Korczaka, która głosi: ,,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 dzie-
ci w 3 grupach wiekowych. Impreza ta 
trwała około 3 godzin. Najmłodszym 
uczestnikom w łowieniu ryb pomagali 

rodzice. Natomiast starsze dzieci ideal-
nie radziły sobie same. Dla zawodników 
przygotowany był poczęstunek w postaci 
słodkich bułek, wypiekanych przez pie-
karnię ,,Klassa” z Łeby. Wszyscy zawodni-
cy wraz z rodzicami spędzili czas w miłej 
i sympatycznej atmosferze. W tym szcze-
gólnym dla najmłodszych dniu odwiedził 
nas Burmistrz Miasta Łeby, który wręczał 
zwycięzcom nagrody i dyplomy.

Tekst: Magdalena Plichta
Fot. Michał Sałata

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.
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Latawcowa Łeba
W dniach od 31 sierpnia do 2 września 

2018 roku już po raz ósmy do Łeby 
przyjechali przedstawiciele z całego świa-
ta, aby wspólnie puszczać latawce podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Latawców. 
Nadmorski kurort odwiedziło ponad 24 
przedstawicieli z różnych państw. 

Pierwszego dnia festiwalu w  godzi-
nach popołudniowych spod Szkoły Pod-
stawowej w  Łebie a  następnie łebskim 
deptakiem wyruszył przemarsz poszcze-
gólnych zespołów latawcowych. Koloro-
wy korowód przemaszerował ulicami 

miasta w  stronę Rybackiego Centrum 
Kultury i Formacji BOLENIEC. Tam do-
konano oficjalnego powitania grup lataw-
cowych oraz zaproszonych gości.

Warto wspomnieć, że jeden z korytarzy 
łebskiej podstawówki będzie udekorowa-
ny i poświęcony latającym modelom już 
na długie lata. Dzięki temu tradycja pusz-
czania latawców w Łebie nie zagaśnie i bę-
dzie zawsze żywa. 

Sobotni wiatr drugiego dnia festiwa-
lu pozwolił na wypuszczenie latawców 
gigantów. Całe niebo nad plażą zostało 

przysłonięte przez ogromne latające ryby, 
ośmiornice, turbiny, koty, tygrysy i wiele 
innych latających stworów. 

Ten niesamowity widok przyciągnął 
tłumy plażowiczów. W sobotni wieczór 
miał miejsce pokaz latawców do lotów 
nocnych. 

Oprac. i fot. Michał Sałata
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Spacery z przewodnikiem po Łebie
W sezonie wakacyjnym 2018, drugi 

rok z rzędu odbywały się bezpłatne 
spacery z przewodnikiem po Łebie. Zbiór-
ka uczestników wakacyjnych spacerów 
dziennych miała miejsce przed Urzędem 
Miasta w Łebie w każdy czwartek w mie-
siącach lipiec i sierpień. Przewodnikiem 
czwartkowych spacerów był Pan Jan  
Kiśluk, który przybliżył turystom region 
Kaszub, Słowińskiego Parku Narodowego, 
jak również historię Łeby. 

Spacer nocny rozpoczynał się nato-
miast w każdą sobotę późnym wieczorem 
na Skwerze Rybaka. Przewodnikiem była 
Pani Dorota Reszke. 

Współorganizatorem spacerów było 
Centrum Informacji Turystycznej w Łe-
bie, Lęborskie koło PTTK oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna Łeba-Błękit-
na Kraina. Udział w  wydarzeniach był 

Dla innych ludzi 
pokonują własne słabości

27 czerwca br. w  Centrum Informa-
cji Turystycznej w Łebie mieliśmy 

przyjemność uczestniczyć w spotkaniu 
z  niezwykłymi osobami. Gościliśmy 
uczestników dwóch wydarzeń: Rolki Reg-
gae Rajd 2018 oraz OnkoRejs Granicami 
Polski 2018, którzy przemierzają nasze 
polskie, piękne wybrzeże. Burmistrz Mia-
sta Łeby – Andrzej Strzechmiński powitał 
gości i opowiedział o Łebie. W „rolkowej” 
akcji Agata i Wojtek przejechali tysiąc 
kilometrów na rolkach ze Zgorzelca do 

Ostródy, aby zebrać potrzebne pieniądze 
na terapię wzroku dla Kuby i Stasia. 

Jazda na rolkach to ich ogromna pasja, 
sposób na życie i miłość. A jak wiadomo, 
z każdej miłości rodzi się coś pozytywne-
go. Z tej rolkowej narodziła się chęć pomo-
cy innym – mniejszym, słabszym, chorym 
oraz niepełnosprawnym. W tym roku po-
stanowili wesprzeć Fundację „Małe Ser-
duszka”. 

Natomiast „OnkoRejs – Granicami 
Polski 2018” to akcja, której celem jest 

aktywizacja osób, które dotknęła choro-
ba nowotworowa, a także ich bliskich. 

Inicjatorzy akcji chcą także pokazać, że 
rak może dotknąć każdego, ale można go 
wyleczyć i pomimo choroby realizować 
swoje pasje i cieszyć się życiem. W przy-
szłym roku planowana jest kolejna edycja 
tego pieszego rajdu. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Centrum Informacji Turystycznej  
jeszcze bliżej Turysty

Od 7 sierpnia Centrum Informacji 
Turystycznej w  Łebie uruchomiło 

dodatkowy, mobilny punkt informacji 
turystycznej także na plaży. Od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 
do 14.00 można było zasięgnąć informacji 
o Łebie, dostępnych atrakcjach turystycz-
nych, a także organizowanych przez mia-
sto imprezach. 

– Jak udało nam się dowiedzieć po paru 
dniach przebywający na plaży turyści 
uznali to za świetny pomysł i  zgodnie 
mówią, że to pozytywny krok w kierunku 
wzmocnienia promocji miasta – mówi 

Michał Sałata, podinspektor ds. Kultury 
i Sportu UM Łeba.

– Dzięki temu projektowi chcieliśmy być 
bliżej turysty. Nie zawsze każdemu pasuje 
i ma czas szukać naszego biura na mieście. 
Dlatego też mimo upalnego słońca byliśmy 
też na pięknej, piaszczystej, łebskiej plaży. 
Był to wspólny pomysł całego naszego „ci-
towskiego” zespołu – dodaje Michał Sałata

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Rekord pobity! Największa  
orkiestra dzwonków rowerowych
Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Reden” dzia-

łającego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie 15 
sierpnia 2018 roku, około godziny 10:30 na terenie byłego IN-
TERCAMPU w Łebie ustanowili rekord Polski w „dzwonieniu 
dzwoneczkami rowerowymi”. Na tych dzwoneczkach trzeba 
było przez 5 minut „wydzwonić” fragment - IX Symfonii Lu-
dwiga van Beethovena. Dotychczasowy rekord wynosił 215 
dzwonków. Teraz dzięki zaangażowaniu UKS Reden, zlotowi-
czów „Bike Week” oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Łe-
bie udało się go pobić prawie dwukrotnie. W zabawie wzięło 
udział 417 uczestników.

Ponadto uczczono tym samym 150 rocznicę nadania praw 
miejskich byłej „Królewskiej Hucie” – aktualnie znanej jako 
miasto Chorzów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tego sukce-
su i na trwałe wpisali się w historię rekordów polski.

UKS Reden z Chorzowa

bezpłatny i zyskał wielu zwolenników.
Dziękujemy naszym przewodnikom 

za osobiste zaangażowanie oraz włożo-
ne serce w  realizowaniu tych działań. 
Osobiście podziękowaliśmy przewodni-
kom PTTK koło Lębork wręczając na ręce 
Pana Jana Kiśluka, dyrektora LOT Ziemia 
Lęborska-Łeba, pamiątkowego grawerto-
nu. Liczymy na współpracę także w przy-
szłym roku. 

Tekst i fot. Michał Sałata
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Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie 
chętnie odwiedzane 
przez turystów

Kończące się wakacje zdecydowanie zaliczamy do udanych 
pod kątem Turystyki.

Oczywiście nie tylko ze względu na piękną pogodę, ale rów-
nież na odwiedzających nas turystów.

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie prowadziło w mie-
siącach czerwiec/lipiec/sierpień dokładne statystyki które śle-
dziły ruch turystyczny w naszym obiekcie.

Ranking plaż nad 
Bałtykiem według  
„The Guardian”

Brytyjski dziennik „The Guardian” w sierpniu 2018 roku opub-
likował ranking 20 najpiękniejszych plaż nad Morzem Bałty-

ckim. W rankingu brane pod uwagę były między innymi białe 
piaszczyste plaże, które mogą być doskonałą alternatywą dla 
Morza Śródziemnego.

W zestawieniu najpiękniejszych plaż znalazły się trzy polskie 
miejscowości – Wolin, Łeba i Hel. Według „The Guardian” piasz-
czyste plaże w Łebie przyciągają rocznie miliony turystów, a naj-
większą atrakcją są wydmy ruchome, znajdujące się na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego. Brytyjski dziennik zwrócił 
szczególną uwagę na piękne tereny SPN. „ To tutaj nabrzeżne 
jeziora, torfowiska, łąki i lasy spotykają się z wydmami. To nad-
morska rozkosz dla fotografów’’.

Tekst : Michał Sałata

Film promocyjny Łeby – duża popularność

Obecny film promocyjny Miasta Łeby 
powstał z okazji rocznicy 660-lecia 

istnienia miasta. Zyskuje coraz większą 
popularność i osiągnął już ponad 46.078 
tys. wyświetleń na portalu YouTube 
(dane z 29.08.2018 roku). 

Film promuje Łebę już od ponad 1,5 

roku i będzie z pewnością dalej to czynił 
przez najbliższe lata. W Internecie poja-
wił się z końcem stycznia 2017 roku. Na 
tle filmów promocyjnych innych miej-
scowości, nawet tych większych czy bar-
dziej popularnych, wynik wyświetleń 
na poziomie ponad 46 tys. jest bardzo 

zadowalający. Dla przykładu film pro-
mocyjny miasta Wrocław „Wroclove - za-
kochaj się we Wrocławiu’’- ma niecałe 23 
tys. wyświetleń, film promocyjny Gdań-
ska „Gdańsk City of freedom” zaledwie 6.5 
tys. wyświetleń, film promocyjny Gmi-
nę Jastarnia „Gmina Jastarnia - Kaszuby 
Północne” – 2.7 tys. wyświetleń, film pro-
mocyjny miasta Bydgoszcz lekko ponad 
34 tys. wyświetleń czy po sąsiedzku film 
promocyjny miasta Gdynia zaledwie 2.2 
tys. wyświetleń. 

Jak pokazują powyższe dane, turyści 
chętnie szukają w Internecie informacji 
na temat Łeby, w tym korzystają bardzo 
aktywnie z portali takich jak YouTube, 
gdzie mogą lepiej poznać daną miejsco-
wość. 

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie



WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ

Wakacje już minęły. Jak co roku Biblio-
teka Miejska w Łebie przygotowała 

bogatą i ciekawą ofertę dla mieszkańców 
i turystów. Już w pierwszym tygodniu lip-
ca do Łeby zaczęli zjeżdżać z całej Polski 
miłośnicy muzyki – uczestnicy XVI Nad-
morskich Letnich Kursów Muzycznych, 
którzy pod okiem Agaty Savy – dyrektora 
kursów, mogli doskonalić swój warsztat 
muzyczny. Wśród nich nie zabrakło łe-
bian. W tym roku w warsztatach uczest-
niczyły 24 osoby z Łeby.

Na zakończenie kursów odbyły się trzy 
koncerty w  wykonaniu uczniów i  mi-
strzów Nadmorskich Letnich Kursów 
Muzycznych. Podczas tych koncertów 
można było wysłuchać utworów granych 
na skrzypcach, klarnetach, saksofonach, 
fortepianie, a także utworów śpiewanych. 

Miasto Łebę reprezentowali: Alicja 
Gieryk w utworze „O del mio dolce Ar-
dor” Christopha Willibalda Glucka, chór 

„Głos Serca” prowadzony przez Małgorza-
tę Gieryk z utworem „W cieniu Twoich 
rąk” z repertuaru Beaty Bednarz oraz Da-
mian Penkowski, który zagrał na forte-
pianie utwór Ludwiga van Beethovena 

„Dla Elizy”. 
Warsztaty z roku na rok cieszą się coraz 

większą popularnością.
Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się spotkania przyrodnicze realizowane 
we współpracy ze Słowińskim Parkiem 
Narodowym. Spotkania prowadziła Ka-
tarzyna Sitkowska, która w barwny spo-
sób opowiadała o przyrodzie SPN.

Od kilku już lat biblioteka miejska 
organizuje spotkania historyczne z cy-
klu „Łebskie historie”, podczas których 

łebianie i turyści mogą pogłębić swoją 
wiedzę na różne tematy z historii Łeby. 
Wykłady te prowadzi dr Kacper Pencar-
ski z Instytutu Historii i Politologii Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku. W tym roku 
można było posłuchać o sztormach, szko-
le szybowcowej na wydmach, komuni-
kacji w dawnej Łebie oraz wyznaniach 
mieszkańców.

Hitem lata, jak co roku, okazał się Fe-
stiwal Działań Kreatywnych „Podwod-
ne Żagle”.

Jest to wydarzenie cykliczne, mające na 
celu rozwój kreatywności oraz ożywienie 
i promowanie tradycji opowiadania bajek 
i opowieści. Organizowany jest przez Bi-
bliotekę Miejską w Łebie z udziałem Mu-
zeum Bajek, Baśni i Opowieści.

Festiwal odbywa się w Łebie od 2010 
roku i ma prorodzinny charakter. Jego ce-
lem jest zachęcenie rodzin do wspólnego, 
kreatywnego spędzania czasu i czerpa-
nia inspiracji z  opowieści, które są do-
skonałym nośnikiem wartości, a także 
pomagają w rozwijaniu zdolności komu-
nikacyjnych i wzmacnianiu więzi między-
ludzkich.

Każdego dnia, przez dwa tygodnie, na 
bajkowym „Podwórku Wyobraźni” na 
deptaku, gromadziły się tłumy maluchów, 
aby schować się w olbrzymiej, poduszko-
wej „kanapce”, zamku czy zbudowanym 
naprędce samochodzie. Kraina Bajko-
stworów była miejscem kreatywności 
sensorycznej zarówno dla młodszych, jak 
i starszych. Dzieci tworzyły z kolorowych 
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puf najróżniejsze konstrukcje. Dzięki tej 
zabawie wprawiały w ruch swoją wyob-
raźnię. 

Kolejną atrakcją było budowanie z klo-
cków MuBaBaO. Klocki te rozwijają komu-
nikację, jasność myślenia, koncentrację 
i poczucie wewnętrznej równowagi wy-
pływającej z  procesu zabawy. Klocki 
wzbudzały radość i entuzjazm dzieci oraz 
rodziców, którzy z najprostszych form po-
trafili wyczarować niezwykłe kształty.

Tegoroczną nowością festiwalu były 
animacje sprawnościowe Celuj, Celuj - 
Traff, Traff. Były to autorskie instalacje 
inspirowane tradycyjnymi grami po-
dwórkowymi. Szczególnie podobały się 
dorosłym.

Bardzo ważną częścią Festiwalu „Pod-
wodne Żagle” były Bajkowe Poranki i Wie-
czory Opowieści pod drzewem w ogrodzie 
biblioteki. W tym roku opowieściami cza-
rowali afrykański artysta Noumassan 
Dembele z Burkina Faso oraz Michał Ma-
linowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opo-
wieści. Styl opowiadania był bardzo 
żywy, pełen interakcji z  publicznością. 
Niezwykłym dodatkiem była gra na tra-
dycyjnych instrumentach afrykańskich 
ngoni i balafonie. Prastare rytmy i pieśni 
z Burkina Faso były wspaniałym tłem do 
opowiadanych bajek. Artyści starali się 
przekazać w opowieściach prastare war-
tości. Opowiadali bajki o przyjaźni, praw-
dziwej miłości, umiejętności dzielenia się 
z innymi oraz bycia po prostu uczciwym 
i sprawiedliwym człowiekiem. Opowie-
ści gromadziły licznie młodą publiczność, 
która po wysłuchaniu bajek zamieniała 
się w poszukiwaczy skarbów. 

Festiwal ma już swoich sympaty-
ków. Niektórzy jego dorośli uczestnicy 

specjalnie planują wypoczynek w Łebie 
w terminie, w którym ma się on odbyć. 
Niektóre rodziny są z nami od początku. 
Dla wszystkich jest to wspaniała zabawa 
i mile spędzony czas. 

Podczas wakacji nie mogło zabraknąć 
spotkań z książką, z których najbardziej 
cieszyły się dzieci z  Oddziałów Przed-
szkolnych przy Szkole Podstawowej w Łe-
bie. Spotkania te miały na celu zachęcenie 
przedszkolaków do czytania książek oraz 
odwiedzania biblioteki.

28 sierpnia, po raz czwarty, biblioteka 
miejska zorganizowała żeglarski wieczór 
w 61. rocznicę wypłynięcia z Łeby tratwy 
NORD. W tym roku spotkanie odbyło się 
w  porcie jachtowym. Wspominaliśmy 
Kapitana Andrzeja Urbańczyka – po-
mysłodawcę rejsu oraz wyprawę tratwy 
NORD przez Bałtyk w 1957 roku, a także 

wspólnie śpiewaliśmy szanty i piosenki 
morskie. Gościem żeglarskiego wieczoru 
był Michał Kochańczyk - polski taternik, 
alpinista, polarnik, żeglarz, publicysta, 
fotograf, filmowiec, a przede wszystkim 
uczestnik wyprawy przez Bałtyk z kapi-
tanem Urbańczykiem na tratwie NORD 

– bis w 2006 roku, o której opowiadał pod-
czas spotkania.

Wakacje za nami, a już we wrześniu po-
wracamy z książkami do naszych przed-
szkolaków, ruszamy z  kolejną edycją 
projektu „Jestem łebski” oraz z warszta-
tami w ramach obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Beata Czaja – dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Łebie

Biblioteka
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Dożynki Powiatowe w Cewicach
2 września 2018 roku na boisku spor-

towym „Leśnik” w Cewicach odbyły 
się Dożynki Powiatowe. Organizatorem 
tego wydarzenia było Starostwo Powia-
towe w Lęborku oraz Gmina Cewice. Jak 
co roku Gmina Miejska Łeba, LOT Łeba 

– Błękitna Kraina i LGD „Dorzecze Łeby” 
również byli obecni podczas tego Święta 

Plonów ze swoim stoiskiem. Można było 
u nas spróbować pysznego śledzika po 
łebsku, chleba wiejskiego ze smalcem 
oraz kanapek z  szynką i  serem. Ponad-
to rozdawaliśmy łebskie gadżety oraz 
udzielaliśmy informacji o Łebie i regio-
nie przybyłym gościom i turystom. Mia-
sto reprezentował Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Zdzisław Stasiak. 
Pyszną rybę na tą okazję przygotował 

Port Jachtowy w Łebie, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Tekst i fot. Centrum Informacji  
Turystycznej w Łebie

Znana holenderska blogerka 
z wizytą w Łebie!
5 września nasze Centrum Informacji 

Turystycznej odwiedziła wyjątkowa 
osoba, zagraniczna blogerka najpopular-
niejszego serwisu turystycznego w Ho-
landii www.aroundtheglobe.nl - Pani 
Lisanne Kersters. Miesięcznie blog od-
wiedza 180 000 czytelników. Wpisy na 
stronie prowadzone są w języku niemie-
ckim, dzięki czemu trafiają do znacznie 
większej ilości osób zainteresowanych 
wczasami. Zaproszenie Lisanne było moż-
liwe dzięki współpracy z zagranicznym 
Ośrodkiem Polskiej Organizacji Tury-
stycznej w Amsterdamie z Pomorską Re-
gionalną Organizacją Turystyczną. 

Celem wizyty jest prezentacja walo-
rów kulturalnych i naturalnych regionu. 
W planie wizyty znalazły się m.in. Euro-
pejskie Centrum Solidarności, Muzeum 

Emigracji, Muzeum II Wojny Światowej 
i Muzeum Gdańska. Dodatkowo program 
wzbogacony został o prezentacje walorów 
przyrodniczych i ofertę turystyki aktyw-
nej. Piękno pomorskiej natury zaprezen-
towane zostało podczas rejsu na Hel oraz 
wizyty w Słowińskim Parku Narodowym 
jak również w Łebie. 

Aby Lisanne miło wspominała wizytę 
w Łebie wręczyliśmy jej pakiet łebskich 
gadżetów wraz z nowym modelem „łeb-
skiej koszulki”. Mamy nadzieję, że nie bę-
dzie to ostatnia wizyta Lisanne w Łebie.

tekst. CIT Łeba
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Młodzi artyści po raz kolejny 
malowali w Łebie

Podczas pobytu w Łebie przez okres 14 dni powstało blisko 
100 prac plastycznych w Ośrodku „Słowiniec” podczas Ogól-

nopolskiego Pleneru Plastycznego zorganizowanego przez  
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. W  zajęciach  
artystycznych wzięło udział 30 dzieci, w wieku od 8 do 16 lat. 
Mali twórcy tworzyli swoje dzieła różnymi technikami m.in. 
malowali na jedwabiu, torbach, płótnie, koszulkach, szkle. Po-
nadto dawali nowe życie np. słoikom, butelkom, pojemnikom co-
dziennego użytku zdobiąc je według własnego uznania. Innymi 

technikami, z którymi zaznajomiły się dzieci, były soutage, fo-
tografia, bransoletki loom bands, odbitki, akryle.

Zajęcia plastyczne odbywały się 7 dni w tygodniu w specjal-
nie przygotowanym atelier. Jednocześnie w zależności od po-
trzeb i weny twórczej uczestnicy spotkań plastycznych ruszali 
także w plener. Dla jednych było to pierwsze spotkanie ze sztu-
ką, dla innych czas zdobywania nowych umiejętności i kształ-
towanie tych zdobytych wcześniej. Każdy z młodych artystów 
objęty był indywidualną opieką wysoko-wyspecjalizowanej 
kadry z dużym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu ta-
lent każdego kolonisty mógł rozwijać się swobodnie i nabierać 
nowych kolorów. 

- W wyniku artystycznych zmagań możemy pochwalić się bli-
sko setką prac. Każdą z nich charakteryzuje inny styl, technika 
i oryginalne podejście do tematu – mówi organizatorka war-
sztatów malarskich w Łebie.

Na jedwabiach – przygotowanych w charakterze szali i apa-
szek – stworzono m.in. malownicze pejzaże. Oczy cieszą również 
kolorowe motyle, kompozycje kwiatowe, nie brak także zwierząt.

Uczestnicy tegorocznych warsztatów plastycznych to kolej-
ne pokolenie młodych artystów, które rusza w świat bogatsze 
w umiejętności i wiedzę. Dzięki rozbudzonej świadomości ar-
tystycznej oraz pogłębionej wrażliwości na piękno rozwinęli 
swoje zamiłowania. Na uwagę zasługuje to, że w artystycznym 
wyrażaniu uczuć i myśli każdy z uczestników jest jedyny w swo-
im rodzaju. Nauczył się samodzielnie myśleć, tworzyć, interpre-
tować i widzieć więcej.

Notatka prasowa: A. Janiak
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Podsumowanie sezonu letniego 
łebskiego koła PZW
Minęło półrocze, więc pora na 
kilka słów refleksji. 

Sezon wędkarski rozpoczęliśmy 
w kwietniu od zorganizowania w Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum trzech kon-
kursów: plastycznego – „Łabędzi Staw 
miejscem rekreacji i wypoczynku”, kon-
kursu fotograficznego „Zakątki Łabędzie-
go Stawu” oraz konkursu na wymyślenie 
oryginalnej i ciekawej nazwy parku znaj-
dującego się wokół stawu i nazwy dla na-
szego koła wędkarskiego. 

Jednogłośnie komisja uznała, że naj-
lepszą nazwą dla parku będzie „Park 

Młodzieży” a dla naszego koła „Łebski 
Haczyk”. 

W  tych trzech konkursach wzięła 
udział bardzo liczna grupa młodzieży. Wi-
doczne było także zaangażowanie rodzi-
ców. Patronat honorowy objął Burmistrz 
Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński. 

Naszą tegoroczną przygodę z wędką 
rozpoczęliśmy 1 maja od zorganizowania 

„Towarzyskich zawodów wędkarskich”. 
Kolejnymi były „Mistrzostwa koła”, od-
bywające się 20 maja. Dużą popularnoś-
cią cieszyły się m.in.: „Wędkarski Dzień 
dziecka”, „Zawody rodzinne”, „Mistrzo-
stwa dla wczasowiczów”, „Mistrzostwa 

młodzieżowe do lat 19” czy „Mistrzostwa 
o największą złowioną rybę”. 

Należy podkreślić, że wszystkie im-
prezy, a w szczególności te organizowa-
ne z myślą o dzieciach cieszyły sie dużym 
powodzeniem. Łącznie uczestniczyło 
w nich 842 osoby.

Szczególne podziękowania należą się 
Panu Burmistrzowi, pracownikom wodo-
ciągów i oczyszczalni. Dzięki ich osobiste-
mu zaangażowaniu udało się uzupełnić 
wodę w „Czarnym Stawie”, której dużo 
ubyło ze względu na panującą suszę.

W ramach naszej działalności dokona-
liśmy również znacznych zarybień stawu. 
Głównie małym karpiem, linem, lesz-
czem, płocią, karasiem złocistym. 

Cieszy nas bardzo fakt, że coraz częściej 
miejsce to staje sie terenem wypoczynku 
naszych mieszkańców i wczasowiczów. 
Członkowie naszego koła wykazują coraz 
większą etykę wędkarską i z dumą pod-
kreślają, że „Staw ma służyć wszystkim. 
Jest po prostu naszym wspólnym dobrem, 
o które należy dbać”. 

W chwili obecnej z zezwoleń na łowie-
nie skorzystało 218 osób spoza naszego 
koła. Staw staje się znanym i popularnym 
łowiskiem.

Tekst i fot. Henryk Grymm
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MORSY na START !
Łebscy morsowie wkrótce rozpoczną kolejny, bo już 16-ty se-

zon zimowych kąpieli, a 6-ty jako stowarzyszona organizacja 
klubowa LEBA MORS POLAND.

Rozpoczęcie sezonu 2018/2019 nastąpi tradycyjnie kąpielą 
morską na plaży A przy hotelu Neptun w niedzielę 28 paździer-
nika 2018r. ok. godz.13-tej.

Gościem szczególnym będzie Mistrzyni Polski, Europy 
i Świata p. Anna Suszyńska, morsująca na wielu kąpieliskach 
i zawodach zimowego kontynentu. Zaprzyjaźniona w klubie 
z morsami Wojciechem, Piotrem i Małgorzatą bardzo zachęca 
do rodzinnych spacerów, zabawy na plaży, kibicowania przy 
muzyce, a resztę....zimna woda, zdrowia doda. Do zobaczenia 
na kąpielisku.

Wojciech Grabowski - Prezes LMP

Przystanki autokarowe podwożące 
seniorów do OW Wodnik . 

1 przystanek: Godz. 15.30 
Przystanek obok lecznicy - Pensjonat EWA,

2 przystanek: Godz. 15.30 Przystanek obok OSP 
przy ul. 10 Marca (Straż Pożarna)



Życie gospodarcze  
w przedwojennej Łebie

W latach 30. XX w. życie gospodarcze 
Łeby opierało się na rybołówstwie, rol-
nictwie, rzemiośle, handlu i  turystyce. 
Omawiając te działy zacznijmy od rol-
nictwa, które dziś zostało niemal całko-
wicie wyparte z tutejszego krajobrazu. 
W mieście, zwłaszcza w jego południo-
wej części, funkcjonowało kilkadziesiąt 
gospodarstw rolnych stanowiących wy-
łączne, bądź główne źródło utrzymania 
ich właścicieli. Prowadzona w nich pro-
dukcja bazowała na kilku lub kilkunastu 
hektarach, najczęściej z uprawą i hodow-
lą wszystkiego po trochu. Grunty orne, 
łąki i pastwiska znajdowały się na obrze-
żach miasta. Poza tym wielu mieszkań-
ców zajmowało się przydomową hodowlą 
zwierząt na własne potrzeby, głównie 
drobiu i świń. W związku z tym bardzo 
popularny był ubój gospodarczy, pozwa-
lający sporo zaoszczędzić na wydatkach. 
Dla porównania robotnik w  III Rzeszy 
średnio za miesięczną wypłatę mógł ku-
pić w sklepie ok. 95 kg mięsa wieprzowe-
go lub 1250 jaj.

Rybołówstwo
Od wieków jednym z głównych praco-

dawców łebian było morze. Już we wczes-
nym okresie istnienia miasta połowa 

dymów unosiła się nad domami ryba-
ków. Powolny wzrost liczby mieszkańców 
szedł w parze z rozwojem floty rybackiej. 
W 1938 r. w tutejszym porcie cumowały 
już 53 kutry rybackie, nie licząc kilku ma-
łych łodzi. 40 jednostek posiadało załogi 
2-osobowe, pozostałe 3-osobowe. Oficjal-
nie złowiły one 1278 ton ryb, wśród któ-
rych dominowały ryby flądrowate (823 
tony), dorsz (409 ton) i śledź (37 ton). Na 
każdą jednostkę przypadały średnio 24 
tony ryb rocznie, o hurtowej wartości ok. 
12 tys. marek. Zawód rybaka morskiego 
uprawiało tu 119 osób. Statystycznie był 
to co 16 mieszkaniec miasta lub inaczej 
licząc, co 22 mieszkaniec Gminy Miej-
skiej Łeba. 

Przeciętne wynagrodzenie rybaka pra-
cownika było nieco wyższe, niż robotnika 
w przemyśle. Ten drugi zarabiał rocznie 
ok. 1800 marek netto. Każde stanowisko 
pracy na morzu tworzyło miejsca pracy 
na lądzie. Przede wszystkim w przetwór-
stwie, którym zajmowało się 10 wędzarń 
i  2 wytwórnie konserw, zatrudniające 
łącznie ok. 150 osób. Doliczając do ryba-
ków i przetwórców osoby zajmujące się 
handlem hurtowym i  obwoźnym uzy-
skamy obraz miasta, w którym życie to-
czyło się dzięki rybie i wokół ryby. Co 8 

mieszkaniec gminy miejskiej miał z nią 
do czynienia zawodowo.

Rzemiosło
Do zaspokojenia potrzeb miasta i jego 

mieszkańców niezbędne były i nadal są 
usługi świadczone przez rzemieślników. 
Według spisu z 1934 r. w Łebie działało 
ponad 100 podmiotów gospodarczych, 
nie licząc rybaków, rolników i kwatero-
dawców. Ponad 30 proc. z nich stanowi-
ły zakłady rzemieślnicze o charakterze 
usługowym. W zasadzie były tu repre-
zentowane wszystkie istotne dla spo-
łeczności małomiasteczkowej rzemiosła. 
Zakładając, że chcielibyśmy wybudować 
w Łebie dom, mogliśmy się oprzeć wyłącz-
nie na miejscowych fachowcach. Działa-
ły tu 4 zakłady stolarskie, 3 malarskie, 2 
budowlane i  po jednym elektrycznym, 
blacharskim i szklarskim. Największym 
usługodawcą na miejscowym rynku był 
Karl Kuglin. Posiadał on firmę wykonu-
jącą kompleksowe roboty budowlane, 
w tym ciesielskie i dekarskie, a także je-
dyny w mieście tartak. Znajdował się on 
przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza. 

Oprócz branży budowlanej działały 
też inne zakłady, z których wymienimy: 
szewski (5), krawiecki (3), fryzjerski (2), 
zegarmistrzowski (2), ślusarski (2), ko-
walski (1), powroźniczy (1), rymarski (1), 
kołodziejski (1), młyn zbożowy i inne. 4 
mieszkańców zarejestrowało świadcze-
nie usług transportowych. Zakład ślusar-
ski Josefa Poschmanna przy dzisiejszej 
ul. 11 Listopada 6 zajmował się również 
naprawą samochodów. Według szacun-
ków w tym czasie łebianie posiadali ok. 
20-25 aut osobowych plus kilka dostaw-
czych i ciężarowych. Z kolei zegarmistrz 
Ewald Stahnke (ul. Kościuszki 43) nie tyl-
ko sprzedawał i reperował zegarki, ale 
też oferował i naprawiał, rowery i urzą-
dzenia elektryczne. Niewątpliwie funkcję 
usługową pełniły lokale gastronomicz-
ne, których w 1934 r. naliczono 9. Prowa-
dziły one działalność całoroczną i nawet 
w okresie posezonowym tętniły życiem.

Handel
W  1936 r. Gmina Miejska Łeba liczy-

ła 2552 mieszkańców (miasto ok. 1850). 
Ich zaopatrzeniem zajmowała się dobrze 
rozwinięta sieć placówek detalicznych. 

Z historii miasta
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Najczęściej były one położone przy głów-
nej ulicy. Prym wiodła branża spożywcza 
działająca w  8 sklepach, zwanych kolo-
nialnymi, w  tym jeden w  Żarnowskiej. 
Największym składem spożywczym były 
delikatesy Wilhelma Paetscha, położone 
przy dzisiejszej ul. Kościuszki 56 (obec-
nie „dziewiątka”). W  towary tekstylne, 
odzież, pasmanterię i obuwie mogliśmy 
się zaopatrzyć w 4 placówkach. Najwięk-
sza z nich znajdowała się przy dzisiejszej 
ul. Kościuszki 70 i była prowadzona przez 
Norberta Winterfelda - przedstawiciela 
jedynej żydowskiej rodziny zamieszka-
łej w  Łebie. We wszelkiego rodzaju to-
wary żelazne mogliśmy się zaopatrzyć 
u Franza Frenske (Kościuszki 60), a por-
celanę i  AGD mogliśmy nabyć u  Elisa-
beth Woynack-Schultz przy dzisiejszej 
ul. Kościuszki 67. Niektóre sklepy posia-
dały charakter wielobranżowy. Bardzo 
dobrze wyglądała podaż pieczywa i wy-
robów cukierniczych. Zajmowały się tym 
4 piekarnie. Do dziś pracuje tylko jeden 

z tych dawnych zakładów. To doskonale 
znana wszystkim łebianom Manufaktu-
ra Piekarnia Płotka przy ul. Piekarskiej. 
Dwa sklepy mięsne oraz po jednym na-
białowym, drogeryjnym, papierniczym, 
owocowo-warzywnym i apteka zamykały 
ofertę handlu detalicznego w Łebie. 

Wspomnijmy jeszcze o zaopatrzeniu 
mieszkańców w  ryby, które średnio 2 
razy w tygodniu stanowiły ich główne 
danie obiadowe. Wiele rodzin korzystało 
z nich bezpłatnie, pozostali bez problemu 
mogli je rankiem kupić za niewielkie pie-
niądze prosto z kutra. Oprócz sieci skle-
pów działała tu hurtownia ryb, mąki, 
skład budowlany i opałowy oraz handel 
bydłem. Około 30 osób trudniło się zawo-
dowo lub dorywczo obwoźnym handlem 
rybami i dojeżdżało swoimi pojazdami, 
głównie furmankami, do okolicznych 
miejscowości. Kilka z nich posiadało sa-
mochody pozwalające na dalsze wyjazdy. 
Znana jest ich aktywność m.in. w kilku 
miastach dzisiejszego województwa 

zachodniopomorskiego. 4 handlarzy po-
siadało stoiska na targowisku w Lęborku. 
Dniami targowymi były środy i soboty.

Turystyka
W omawianym czasie wynajem kwater 

letnikom generował mniejsze przychody, 
niż miejscowe rybołówstwo. W połowie 
lat 30. Łeba gościła ok. 10 tys. wczasowi-
czów w ciągu sezonu. Najpopularniejsze, 
wręcz standardowe, były pobyty tygo-
dniowe. Oczywiście były też pobyty krót-
sze i dłuższe, niemniej jednak przeciętny 
trwał 7 dni. Po zsumowaniu uzyskamy 
łącznie 70 tys. noclegów. Stosując śred-
nią cenę 3,5 marki za łóżko, otrzymujemy 
sumę 245 tys. marek przychodu z same-
go wynajmu kwater rocznie. Za te pie-
niądze moglibyśmy np. wybudować 33 
typowe dla ówczesnej Łeby domy jedno-
rodzinne. Do stawki za wynajem kwater 
musimy dodać co najmniej drugie tyle na 
wyżywienie, atrakcje i pozostałe koszty 
związane z urlopem. Powyższe wylicze-
nie świadczy, że już wówczas turystyka 
była jednym z najpoważniejszych źródeł 
dochodów miejscowej ludności. 

Do zakończenia II wojny św. poziom 10 
tys. letników w ciągu roku nie został on 
przekroczony. Czynnikiem ograniczają-
cym był brak kwater. Jeszcze w 1931 r. do-
liczono się dokładnie 1357 wczasowiczów 
na pobyt ponad 3 doby. Tak intensywny 
wzrost był spowodowany w dużej mierze 
działalnością nazistowskiej organizacji 

„KraÎ durch Freude” (Siła przez Radość), 
powołanej m.in. do organizowania wcza-
sów pracowniczych. A jak wygląda to dzi-
siaj? Wystarczy letni spacer po mieście, 
aby się przekonać, z jak ogromnym postę-
pem mamy do czynienia. Współcześnie 
do Łeby przyjeżdża 30-krotnie więcej go-
ści wakacyjnych, niż 80 lat temu. 

Jarosław Gburczyk 
(autor jest pasjonatem historii Łeby i jej 

byłym mieszkańcem) 

Z historii miasta
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Nowy okres zasiłkowy do świadczenia wychowawczego, 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 
nowe świadczenie dobry start

Od 01.07.2018 Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Łebie przyjmuje wnioski 
na nowy okres zasiłkowy. Możemy to zro-
bić osobiście w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej „właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o świadczenie wychowawcze” lub listem 
poleconym. Wniosek składamy tam, gdzie 
mieszkamy, a nie tam, gdzie jesteśmy za-
meldowani.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 
oraz nowe świadczenie „Dobry start” tzw. 

„300+” można też złożyć bez wychodzenia 
z domu, przez internet - za pomocą ban-
kowości elektronicznej, oczywiście ta op-
cja jest możliwa, jeśli nasz bank ma usługę 
przyjmowania wniosków o w/w świadcze-
nia.

Świadczenie Wychowawcze
1. celem świadczenia wychowawczego 

jest częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych

z wychowywaniem dziecka, w tym opie-
ki nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb 
życiowych.

2. matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dzie-
cka.

3. świadczenie wychowawcze przysłu-
guje osobom, o których mowa w pkt 2, do 
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku ży-
cia.

Świadczenie wychowawcze 500 plus 
przysługuje: na drugie i kolejne dziecko 
bez względu na dochód; na pierwsze (lub 
jedyne) dziecko, gdy dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 800 zł, jeśli człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące 

się orzeczeniem o niepełnosprawności do-
chód na osobę w rodzinie nie, może prze-
kroczyć 1200,00 zł

Dochód ustala się na podstawie dochodu 
z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, 
tzw. bazowego, uwzględniając jednocześ-
nie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę 
dochodu lub jego uzyskanie po roku bazo-
wym. Dochód z roku bazowego dzieli się 
przez liczbę miesięcy, w których dochód 
był osiągany.

Zasiłek Rodzinny
Aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz 

dodatki do zasiłku rodzinnego należy 
spełniać kryterium dochodowe, które 
w  przeliczeniu na osobę w  rodzinie nie 
może przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla 
rodzin z  dzieckiem niepełnosprawnym 
kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł net-
to na członka rodziny.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasił-
ku rodzinnego przysługują do ukończe-
nia przez dziecko 18 roku życia lub nauki 
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończe-
nia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli 
kontynuuje naukę w  szkole lub w  szko-
le wyższej i  legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależnio-
na jest od wieku dziecka i wynosi:

• 95 zł na dziecko w wieku do ukończe-
nia 5 roku życia,

• 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 
roku życia do ukończenia 18 roku życia,

• 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 
roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dochód ustala się na podstawie dochodu 

z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, 
tzw. bazowego, uwzględniając jednocześ-
nie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę 
dochodu lub jego uzyskanie po roku bazo-
wym. Dochód z roku bazowego dzieli się 
przez liczbę miesięcy, w których dochód 
był osiągany.

Fundusz Alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny przysługuje 

osobie, która ma zasądzone alimenty na 
podstawie tytułu wykonawczego pocho-
dzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli jego egzekucja okazała się bezsku-
teczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go przysługują osobie uprawnionej:

• do ukończenia 18 roku życia;
• do ukończenia nauki w  szkole lub 

szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 25 roku życia;

• bezterminowo, jeżeli osoba upraw-
niona legitymuje się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z  funduszu alimentacyj-
nego przysługują, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. 
Dochód ustala się na podstawie dochodu 
z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, 
tzw. bazowego, uwzględniając jednocześ-
nie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę 
dochodu lub jego uzyskanie po roku bazo-
wym. Dochód z roku bazowego dzieli się 
przez liczbę miesięcy, w których dochód 
był osiągany.

Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go przysługują w wysokości bieżąco usta-
lonych alimentów, jednak nie więcej niż 
500,00 zł.
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Świadczenie Dobry Start
Wyprawka będzie przysługiwać wszyst-

kim dzieciom rozpoczynającym po waka-
cjach rok szkolny aż do ukończenia przez 
nie 20 lat (a także w przypadku ukończe-
nia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego). W przypadku dzieci 
niepełnosprawnych uczących się w szko-
le, wyprawka będzie przysługiwała do 
ukończenia przez nie 24 lat (także w przy-
padku ukończenia 24 lat w bieżącym roku 
przed rozpoczęciem roku szkolnego). To 

oznacza, że 300 zł nie dostaną dzieci przed-
szkolne oraz realizujące roczne przygoto-
wania przedszkolne w tzw. zerówce, i to bez 
względu na to, czy będzie ona przy przed-
szkolu czy przy szkole.

W przeciwieństwie do Świadczenia wy-
chowawczego, zasiłku rodzinnego oraz 
funduszu alimentacyjnego ,nie ma tutaj 
żadnych kryteriów dochodowych. Pienią-
dze należą się każdemu kto spełnia powyż-
szy warunek. Wystarczy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka lub ojca dziecka, 

opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a  w  przypadku dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej – rodzic za-
stępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-

-wychowawczej.
Szczegółowych informacji dotyczących 

świadczeń udzielają pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łe-
bie w  godzinach urzędowania od 07:00 
do 15:00 pod nr: telefonu : 593067121 lub 
593067122

CO U NAS SŁYCHAĆ ?
Właśnie zakończyliśmy nabór wnio-

sków w ramach konkursów :
- wspieranie edukacji wodnej młodzieży 

(m.in. zdobywanie uprawnień ratownika 
wodnego , kursy żeglarskie)

-stworzenie publicznej infrastruktury 
zarządzania antropopresją tworzącą pod-
stawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki 
rowerowe , szlaki wodne)

-rozwój ogólnodostępnej niekomercyj-
nej infrastruktury kultury bazującej na 
tradycjach obszaru, szczególnie morskich 
i rybackich .

Łącznie złożono 10 wniosków : wnio-
ski złożyły samorządy z terenu naszego 
działania (Gmina Miejska Łeba , Miasto 
Lębork , Gmina Choczewo , Cewice , Nowa 
Wieś Lęborska ).

Swoją ofertę złożyły również stowarzy-
szenia : stowarzyszenie Przyjaciół Piłki 
Siatkowej Łeba , stowarzyszenie Młodzież, 
Muzyka Morze , Łebski Klub Żeglarski 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Wicku .

Jeszcze w miesiącu wrześniu zbierze 
się Rada LGD aby wstępnie ocenić wnioski 

pod względem spójności z Lokalną Strate-
gią Rozwoju .

Zarząd LGD przyjął Uchwałą ogłosze-
nie następnych konkursów:

- wspieranie budowy i promocja marki 
obszaru w oparciu o zintegrowane pakie-
ty turystyczne łączące lokalne produkty 
i usługi rybackie,

- wspieranie zróżnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy 
(rozszerzenie usług o  sprzedaż bezpo-
średnią , marginalną i ograniczoną , prze-
twórstwo , spełnienie wymogów , rozwój 
małej gastronomii , szkolenie dla ryba-
ków w zakresie poszerzania działalności )

Termin ogłoszenia konkursów to 
3.09.2018 , zakończenie naboru wniosków 
29.10.2018 r. do godziny 15 – tej w naszym 
biurze .

W dniach 11.09.2018 w godzinach 13.00 
– 15 .00 w zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych na spotkanie konsultacyjne 
dotyczące wspomnianych konkursów

12.09.2018 w godzinach  9.00 – 15.00  za-
chęcamy do przybycie na tzw. doradztwo 
indywidualne .

Oba spotkanie odbędą się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lę-
borska .

Tematem spotkań będzie : wypełnienie 
formularza wniosku o dofinansowanie 
dla potencjalnych przedsiębiorców.

Już dziś zapraszamy Państwa wraz 
z Gminą Miejską Łeba do wzięcia udzia-
łu w naszym Festynie Rodzinnym pn. „Je-
sień się pyta co zrobiło lato”.

29.09. ruszymy o godzinie 15.00 w Por-
cie Jachtowym w Łebie .

W programie m.in. wręczenie nagród 
laureatom konkursu plastycznego „Moja 
mała Ojczyzna” organizowanego przez 
nasze LGD w  przedszkolach i  szkołach 
z terenu wszystkich Gmin, które są na-
szymi członkami, degustacja potraw z ryb, 
warsztaty kuchni dawnej , gry i zabawy 
dla dzieci .

Wszystkie ważne informacje znajdują 
się na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl

Ewa Horanin Dyrektor Biura
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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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Szanujmy wspomnienia

Czym byłoby życie bez wspomnień, bez 
obrazów z minionych lat? Lubimy po-

wracać myślą do dzieciństwa, bezpiecz-
nego domu, rodziców i rodzeństwa, do 
lat we dwoje z ukochaną osobą, lat z ser-
decznymi przyjaciółmi. Blask, którym 
jaśnieją piękne wspomnienia, czyni nas 
pogodnymi, a w wieczorze życia ogrzewa 
nasze serca. Komuś, kogo nie opuszczają 
złe wspomnienia przeszłości, nie zawsze 
łatwo być otwartym na teraźniejszość. No 
cóż, niczego nie da się cofnąć. Musimy żyć 
z tym, co było.

Włoski poeta Francesco Petrarca napi-
sał: „Naucz się zapominać o tym, co bez-
użyteczne, wracaj chętnie pamięcią do 
wszystkiego, co piękne”.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem stu-
lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

A my powspominamy naszą teraźniej-
szość.

Data powstania naszego Koła PZERiI 
w Łebie jest nieznana. Jedynym dokumen-
tem potwierdzającym jego istnienie jest 
pismo z 10 września 1978 roku skierowa-
ne do Komitetu Miejskiego PZPR w Łebie 
w sprawie uzyskania odpowiedniego lo-
kalu dla Koła PZERiI w Łebie. W związ-
ku z powyższym Andrzej Kaczorowski 

– Przewodniczący Zarządu Rejonowego 
PZERiI w Lęborku zaproponował, aby 1 
lutego 1978 roku był datą powstania Koła 
PZERiI w Łebie.

Przewodniczącym Koła Nr 3 w Łebie 
był kolega Stanisław Świerk, a skarbni-
kiem Bolesław Wawer. Następnie na prze-
wodniczącą Koła została wybrana Alicja 
Szurek, a  skarbnika Helena Buchwald, 

która pełni tę funkcję od 1999 roku do 
dnia dzisiejszego. Helenka skrupulatnie 
liczy nasze składki. Starannie wykonuje 
swoje obowiązki, za co jej bardzo dziękuję.

Koło PZERiI Nr1 w Łebie liczy około 
100 osób. Polskie społeczeństwo starzeje 
się, a proces ten nie zatrzymuje się, tylko 
przebiega coraz szybciej. Wielu osób spo-
śród nas już nie ma. Jeszcze nie tak daw-
no siedzieli z nami za stołem, pili kawę, 
śmiali się.

Ci co pozostali, to osoby aktywne. Wie-
lu seniorów po zakończeniu pracy zawo-
dowej nie zwalnia rytmu życia. Ich każdy 
dzień jest nadal wypełniony różną for-
mą działalności. Wiek nie jest dla nich 
przeszkodą w realizacji życiowych pasji, 
a nieustająca aktywność sprawia, że są 
zdrowsi i dłużej żyją. W jakimś stopniu 
sami decydujemy o tym, jak jesteśmy na 

starość postrzegani. Wszystko zależy od 
naszego stosunku do siebie i świata. Star-
si ludzie wtedy znajdują się poza nawia-
sem, kiedy sami zamykają się na to, co 
nowe. Jeśli zaś reprezentują postawę ot-
wartą, jeśli nie mówią co drugie zdanie: 

„na tym się nie znam, nie będę się posłu-
giwał komórką, komputerem. Nie wiem, 
o co chodzi z tą telewizją cyfrową …” itp., 
wówczas wykluczenie i osamotnienie nie 
grozi.

Wśród naszych koleżanek i  kolegów 
znajdziemy osoby po osiemdziesiątce: He-
lena i Edward Kasprzakowie, Bronisława 
i  Jerzy Woronowiczowie, Czesława Ko-
secka, Teresa Herra, Irena Hilla, Cecylia 
Smorawska, Zofia Hachaj, Henryk Pietru-
siński, Marianna Jażdżyńska, Halina Kon-
kel, Włodzimierz Mazur, Teresa Szumska.

Niektóre osoby chętnie dzielą się swo-
im doświadczeniem, inne zaś nie. 

Głównym celem naszej działalno-
ści jest integracja, czyli przebywanie 
ze sobą, oderwanie się od samotności. 
Uczestniczymy w  różnych imprezach, 
organizujemy wycieczki, wyjazdy do 
teatru, spotkania z okazji imienin, uro-
dzin, rocznic członków Klubu. Bierzemy 
udział w przedsięwzięciach organizowa-
nych w środowisku lokalnym przez inne 
grupy społeczne. Utrzymujemy kontakt 
z zaprzyjaźnionym Klubem Seniora „Ra-
dość” z Łowicza i ze Szczyrku.

Co roku podsumowujemy naszą dzia-
łalność, a  potem, gdy mija kadencja, 
składamy także sprawozdanie z całego 
pięcioletniego okresu.

Chciałabym przedstawić bogactwo jed-
nej z form spędzania przez nas wolnego 
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czasu. Są to wycieczki jedno- 
i  kilkudniowe. Pragnę pod-
kreślić, że nie korzystaliśmy 
z biur podróży, tylko organi-
zowaliśmy je samodzielnie. 
Oto one:

- Śladami Piastów – 23.04.-
24.04.2009 roku – trasa: Bi-
skupin, Gniezno, Licheń, 
Kruszwica, Markowice, To-
ruń.

- wycieczka NORDA – 
20.10.2009 roku, trasa: Hel, Ja-
strzębia Góra, Władysławowo.

- wycieczka do Wilna – 
16.04-18.04.2010 roku, trasa: 
Kętrzyn, Święta Lipka, Wil-
no, Troki.

- trasa: Olsztynek, Olsztyn, 
Grunwald – 17.09-18.09. 2010 
roku.

- Z  biegiem Wisły i  Bugu – 
09.05 – 12.05.2011 roku, trasa: 
Zamość, Lublin, Kodeń, Puła-
wy, Kazimierz Dolny, Sando-
mierz, Biała Podlaska.

- wycieczka Malbork – From-
bork – 17.09 – 18.09. 2011 roku.

- trasa: Stargard Szczeciński, 
Międzyzdroje, Kamień Po-
morski, Trzęsacz, Kołobrzeg 

– 13.09.2012 roku.
- Klucz do Dolnego Śląska 

– 17.04 - 21.04.2013 roku, tra-
sa: Kudowa Zdrój, Polani-
ca, Duszniki, Wambierzyce, 
Skalne Miasto, Czermna, Pra-
ga, Wrocław.

- Szczyrk i okolice – maj 2014 r. 
 – Bielsko – Biała, Żywiec, Wi-
sła - spotkanie z  emerytami 

i władzami miasta.
- Płock – Łowicz – Nieborów 

– Łęczyca – 17.09 - 20.09.2014 
roku – spotkanie z seniorami 
z Klubu „Radość”.

- Ciechocinek i  okolice – 
18.09 – 20.09.2015 roku, trasa: 
Bydgoszcz, Włocławek, Cheł-
mno, Inowrocław.

- Poznajemy Podkarpacie – 
24.05 – 29.05.2016 roku, tra-
sa: Tarnów, Łańcut, Wieliczka, 
Lipnica Murowana, Zalipie, 
Leżajsk, Nowy Wiśnicz, Nie-
połomice.

- Łowicz – Warszawa – 6.05 
– 10.05.2017 roku, Piknik Eu-

ropejski w Łowiczu, spotkanie 
z emerytami z Klubu „Radość”.

- Poznajemy piękny Gdańsk 
– 23.10. 2017 roku.

- Dobrzyca – „Hortulus” – 
ogrody – 6.06.2018 roku – 
spotkanie z grupą emerytów 
z Klubu „Radość” w Dźwirzy-
nie.

- Góry Nasze Góry – trasa: 
Kraków – Zakopane – 16.05- 
20.05.2018 roku - Wadowice, 
Lanckorona, Kopiec Kościusz-
ki.

Piękna jest ta nasza Polska. 
Od Bałtyku po gór szczyty po-
dziwialiśmy piękno naszych 
pól i łąk, atrakcje turystyczne 
i  obiekty z  listy dziedzictwa 
UNESCO w Polsce. Wiemy już, 
że podróże kształcą, bo rusza-
my śladami historii i  współ-
czesności. Miejsca kultu 
religijnego, gdzie wydarzyły 

się rzeczy niezwykłe i  obja-
wienia oraz cudowne uzdro-
wienia. Można było oddać się 
refleksji i  nasycić niepowta-
rzalną atmosferą, której nie 
da się z niczym porównać.

Polska jest piękna wzdłuż 
i wszerz. W każdym jej zakąt-
ku są wspaniałe miejsca na re-
laks i podziwianie piękna.

Dziękujemy naszym spon-
sorom: Gminie Miejskiej Łeba 

– gdyż na dłuższe wycieczki ko-
rzystaliśmy z dofinansowania 
na realizację zadania publicz-
nego ze środków zapobiegają-
cych powstawaniu problemów 
alkoholowych, Fundacji Ener-
ga z siedzibą w Gdańsku, od 
której otrzymaliśmy darowi-
znę oraz Zarządowi Banku 
Spółdzielczego w Łebie.

Dziękujemy naszemu prze-
woźnikowi Ryszardowi Fran-
kowskiemu z firmy „Bosman” 
za dobrych kierowców, któ-
rzy dbali o bezpieczny wyjazd 
i powrót do Łeby. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do naszych bliskich i dale-
kich wypraw.

No i  oczywiście uczest-
nikom wycieczek, gdyż bez 
nich nie byłoby tylu wyjazdów. 
Chciałabym także wspomnieć, 
że korzystaliśmy z dofinanso-
wania z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – AKUMULA-
TOR SPOŁECZNY Stowarzy-
szenie EDUQ.

Budujemy wspólne wspo-
mnienia, bo to jest bezcen-
ne i  daje nam dużo radości. 
Rozmowa z  drugim człowie-
kiem i  wspólny śmiech to 

„oliwa” w  często całkiem za-
rdzewiałych trybach dnia 
codziennego. Nie okazując 
zainteresowania i  zrozumie-
nia swoim bliskim, kostnieje-
my wewnętrznie. Rzadko ktoś 
zadaje sobie trud i zastanawia 
się, czym mógłby sprawić ra-
dość drugiemu człowiekowi. 
Często, o  wiele za często, wi-
dzimy tylko czubek własnego 
nosa.

Słuchaj uważnie lub po 
przyjacielsku bierz w objęcia 
bliskich sobie ludzi.

Poeta Joachim Ringel-
natz następującymi słowami 
przedstawił najprostszy pro-
gram szczęścia: „Śmiej się i żyj 
szczodrze. Rób, co masz robić, 
dobrze”.

„Myślami ciągle tam powraca,
Gdzie leśnych ścieżek 

znany ślad,
Błękitna niezapominajka

Przybliża chwile dawnych lat”.

Serdecznie wszystkich po-
zdrawiam

Halina Stachewicz 
Przewodnicząca PZERiI Koła 

Nr 1 w Łebie

 

OGŁOSZENIE ! 
 

PZERiI KOŁO NR 1 W ŁEBIE ZAPRASZA SENIORÓW NA WYCIECZKĘ Z CYKLU  
„POLSKA NIEPODLEGŁA” DO BĘDOMINA DNIA 27.09.2018. WYCIECZKA 

DOFINANSOWANA JEST Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH 
„AKUMULATOR SPOŁECZNY” ZE STOWARZYSZENIA EDUQ. 

SZCZEGÓŁY OMAWIANE BĘDĄ NA WTORKOWYCH SPOTKANICH W KLUBIE 
SENIORA „NIEZAPOMINAJKA” 

 

 

 

HALINA STACHEWICZ 

PRZEWODCZNIĄCA PZERiI KOŁO NR 1 W ŁEBIE 
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Pracownicy z Łeby bliżej świata
Od połowy lutego 2018 roku trwa-

ją bezpłatne kursy językowe, orga-
nizowane przez Urząd Miejski w Łebie. 
Z nauki korzysta 40 chętnych osób zatrud-
nionych w Łebie. Głównie są to pracowni-
cy Urzędu Morskiego, Brzegowej Stacji 
Ratownictwa, Szkoły Podstawowej, Portu 
Jachtowego i Urzędu Miejskiego.

Powstały trzy grupy. Jedna grupa ję-
zyka niemieckiego - prowadzona przez 
Panią Annę Sokólską i dwie angielskie-
go, prowadzone przez Panią Magdalenę 
Wójcicką.

Całość obejmuje 120 godzin lekcyjnych, 
realizowanych przez okres 2 semestrów 
(po 60 godz.)

Od początku września kontynuowana 
jest nauka na II semestrze która potrwa 
do końca grudnia.

Tekst: Grażyna Łakis, UM Łeba

Bezpłatne kursy językowe!
Burmistrz Miasta Łeby zaprasza 

osoby chętne w  wieku 25 – 67 lat na 
bezpłatne kursy języka angielskiego 
i niemieckiego

Kurs w wymiarze 120 godzin, dedyko-
wany jest wszystkim osobom spełniają-
cym powyższe kryteria wiekowe.

Nauka w grupach 12 osobowych, roz-
pocznie się od października br.

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w ty-
godniu w  godzinach popołudniowych 
w Szkole Podstawowej w Łebie.

Zapisy polegają na wypełnieniu doku-
mentacji, dostępnej w Centrum Informa-
cji Turystycznej ul. Kościuszki 121 lub 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Łebie.

Informacji udzielają pracownicy:
- Centrum Informacji Turystycznej 
tel. 504-247-615

- Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Łebie tel. 59/8661-510.

Osoby, które złożą wypełnioną do-
kumentację, zostaną poinformowane 

telefonicznie lub mailowo o I spotkaniu.
Wszystkich chętnych serdecznie zapra-

szam.

Andrzej Strzechmiński

LANGUAGE
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Zaproszenie do świata globalnej wioski
W  trosce o  dostęp mieszkańców do 

współczesnych technologii infor-
macyjnych i  poszerzania wiedzy, Bur-
mistrz Miasta Łeby zaprasza osoby chętne 
do uczestnictwa w bezpłatnym kursie ob-
sługi komputera.

Kurs w wymiarze 100 godzin, dedyko-
wany jest osobom w wieku 50+. Nauka 
w grupach maksymalnie 10 osobowych, 
rozpocznie się we wrześniu. W  czasie 
zajęć każdy uczestnik będzie pracował 
na przypisanym sobie laptopie. Zajęcia 

odbywać się będą popołudniami w RCKiF 
Boleniec w  terminach uzgodnionych 
z wykładowcami.

Zapisy polegają na wypełnieniu de-
klaracji, dostępnej w Centrum Informa-
cji Turystycznej ul. Kościuszki 121 lub 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Łebie.

Informacji udzielają pracownicy:
- Centrum Informacji Turystycznej tel. 

504-247-615, mail: it@leba.eu
- Biura Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Łebie tel. 59/8661-510.
Osoby, które złożą wypełnioną deklara-

cję, zostaną poinformowane telefonicznie 
o I spotkaniu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szam.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

ŁEBIANIE
ŻEGLARZOM

15.09.2018
SOBOTA

GODZ. 18–21

KONCERT 

IWONA 
JUCHNIEWICZ

Podczas imprezy dania grillowe i piwo
w promocyjnych cenach

MIEJSCE: Przytań Łeba Resort&Restaurant, 
Jachtowa 8 tel 601-862-411
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