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Prestiżowe wyróżnienie dla Łeby
M

iło nam poinformować, że w rankingu „Sukces mijającej kadencji
(2014-2018)”, miasto Łeba znalazło się
w pierwszej 10 w kategorii „małe miasta”. Wyróżnienie odebrał Burmistrz
Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński
dnia 2 października br. w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
w Katowicach.
Jak powiedziała nam Pani Marta Chowańska z Międzykomunalnej Spółki
Akcyjnej Municipium, „Łeba jest zdecydowanym liderem zrównoważonego

Księstwo Łeba
otrzymało
wyróżnienie
P

odczas obchodów Światowego Dnia
Turystyki w Filharmonii Gdańskiej,
które odbyły się 4 października br., Księstwo Łeba otrzymało prestiżowe wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa
Pomorskiego - Mieczysława Struka za
całokształt 20-letniej działalności „Księstwa Łeba”. Uznano, że jest to niewątpliwie jeden z najlepszych produktów
turystycznych, jaki powstał w ostatnich
latach w naszym regionie.
tekst i fot. Michał Sałata, UM Łeba

rozwoju. W sposób gospodarny i efektywny prowadzona jest polityka finansowa
miasta; ciągle rozwijana i rozbudowywana infrastruktura drogowa, rowerowa
i piesza; z roku na rok są przeznaczane
co raz większe środki finansowe na edukację uczniów, dzięki czemu poziom edukacji też jest bardzo wysoki”.
Ranking Sukces Mijającej Kadencji
(2014 -2018) opracowany został przez prof.
dr. hab. Pawła Swianiewicza i definiuje
sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej się kadencji w wymiarze

finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Dane niezbędne
do opracowania rankingu zaczerpnięte
zostały z GUS, ale także ze sprawozdań
budżetowych samorządów i kilku innych
źródeł. Ostateczna pozycja w rankingu
jest sumą wyników cząstkowych i najpełniej oddaje dokonania samorządu w mijającej kadencji.
Tekst i fot. Michał Sałata UM Łeba

Setna rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości!
W

całym kraju hucznie obchodzono wojska polskie. Następnie bryczką przyuroczystości związane z setną rocz- był marszałek Józef Piłsudski, który
nicą odzyskania przez Polskę Niepodle- przemówił do zebranych mieszańców.
głości. Nie inaczej było w Łebie.
Po tej części słowno-muzycznej głos zaMiejskie obchody związane z setną brał Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej
rocznicą odzyskania przez Polskę Niepod- Strzechmiński. Po części oficjalnej zebraległości odbyły się 9 listopada br. Roz- ni przed urzędem goście, samorządowcy,
poczęły się przed Urzędem Miejskim nauczyciele, mieszkańcy oraz uczniowie
w Łebie. Uczniowie ze Szkoły Podsta- „krokiem Poloneza” przemaszerowali na
wowej im. Adama Mickiewicza odegra- Skwer Rybaka, gdzie na wszystkich czeli rekonstrukcję wydarzeń z 1918 roku. kała rozgrzewająca grochówka, kiełbaScena ukazywała odbicie Urzędu Miej- sa z grilla, ciasto drożdżowe, a dla dzieci
skiego z rąk ludności niemieckiej przez ciepłe kakao. Było także śpiewanie pieśni

patriotycznych przygotowane przez Bibliotekę Miejską oraz możliwość przejażdżki pojazdami militarnymi. Całością
obchodów koordynowali pracownicy
Urzędu Miejskiego w Łebie we współpracy z LOT Łeba - Błękitna Kraina oraz
LGD Dorzecze Łeby.
Tekst i fot. Michał Sałata
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Zakończono sezon letni w Łebie
29

września 2018 roku w Porcie Jachtowym w Łebie odbyła się Łebska
biesiada na zakończenie sezonu letniego. Wydarzenie zorganizowane zostało
przez Burmistrza Miasta Łeby – Andrzeja Strzechmińskiego – oraz Port Jachtowy
dla mieszkańców oraz turystów, którzy
korzystali jeszcze z ostatnich promieni
słońca w nadmorskim kurorcie. Jak na
dobrego gospodarza przystało tego dnia
cały poczęstunek był bezpłatny. A było
tego naprawdę sporo: kiełbasa z grilla, bigos, grochówka z kotła, ciasto oraz wiele
innych przysmaków. Biesiadnikom czas
umilał muzyką na żywo zespół Detko
Band.
Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz basenu z piłeczkami. Były również zabawy
i konkursy przygotowane przez grupę
animatorów ANIMA-SKIERKA z Sarbska.
– Bardzo się cieszę, że w naszej biesiadzie
wzięło udział tyle osób. Jest to jedyny dzień
w roku, kiedy mogę naszym mieszkańcom,

chociaż symbolicznie, podziękować za to, co
robią dla naszego miasta – mówi Andrzej
Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby.
W imprezie plenerowej wzięło udział
ponad 500 osób. Pogoda mimo jesiennej

aury w pełni dopisała. Tego dnia było naprawdę ciepło, a niebo było bezchmurne.
Tekst i fot. Michał Sałata

Wspólnie będą dbać
Kobiety uczyły się
o przyrodę w regionie! technik samoobrony!
W

dniach 3 i 4 listopada w małej Sali Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Łebie odbyły się zajęcia z prowadzenia technik samoobrony dla kobiet. Organizatorem tego
wydarzenia były: Combat 56, Gmina Miejska Łeba oraz Port
Jachtowy. Nasze panie uczyły się m.in.: odpowiedniego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz technik interwencji
w małych pomieszczeniach.
Oprac. Michał Sałata

24

października 2018 roku Burmistrz Miasta Łeby Pan
Andrzej Strzechmiński wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lębork Panem Janem Dominieckim podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej w zakresie „Ochrony gruntów
cennych przyrodniczo wzdłuż pasa ochronnego w Łebie”. Porozumienie to umożliwi podejmowanie wspólnych działań ograniczających antropopresję na terenach szczególnie wrażliwych
i cennych ze względu na swoje walory przyrodnicze.
UM Łeba
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Wspieramy schronisko dla Komunikat!
zwierząt w Dąbrówce!
P

ort Jachtowy w Łebie złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na zakup ciągnika i maszyny do czyszczenia plaży. Rada LGD pozytywnie rekomendowała ten wniosek.
Kolejnym etapem jest weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Środki na zakup maszyny będą pochodziły w 50% z unijnego programu „Rybactwo i Morze”, a pozostała
część z budżetu własnego Portu Jachtowego. Dotacja w wysokości 164 518,00 zł (wartość projektu - 329 036,21 zł).
Oprac. Michał Sałata

26

września br. pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Łebie w imieniu mieszkańców Łeby i okolic przekazali dla zwierząt ponad 110 kg karmy oraz całą naczepę kołder,
koców i poduszek.
Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli naszą
zbiórkę serdecznie dziękujemy.
Przed nadejściem srogiej i mroźnej zimy planujemy raz jeszcze odwiedzić schronisko OTOZ Animals w Dąbrówce z darami w postaci kołder, koców, ręczników oraz oczywiście karmy.
Prosimy ponownie zatem o wsparcie też i tej zbiórki. Materiały
można przynosić do 3 grudnia do siedziby Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie!
Oprac. Michał Sałata
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Urząd Miejski
w Łebie na podium
W

sobotę 17 listopada już po raz czwarty w kręgielni VENTUS w Łebie odbył się Turniej w kręgle o puchar Burmistrza Miasta Łeby. Turniej, jak co roku, cieszył się dużą
popularnością wśród mieszkańców miasta. W rywalizacji sportowej wzięło udział dziesięć drużyn czteroosobowych. Można
było szybko się przekonać, że wszystkie drużyny robiły co mogły, aby wygrać jeden z trzech pięknych pucharów. Każdy dawał
z siebie maksimum energii.
I miejsce zajęli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łebie,
II miejsce zajęła reprezentacja Komisariatu Policji w Łebie,
III miejsce zajęli „Majstrowie”,
Dziękujemy wszystkim za tak miłe spędzenie sobotniego popołudnia. Dzięki temu przyczyniamy się wszyscy do popularyzacji aktywności sportowej w naszym mieście. Do zobaczenia
za rok.
Tekst: Michał Sałata
Fot. Marta Jarosińska
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Ubieranie choinki na Skwerze Rybaka
w Łebie – zapowiedź
W

ładze miasta Łeby na 7 grudnia br. przygotowały wiele
atrakcji dla najmłodszych oraz mieszkańców z okazji zbliżających się Mikołajek.
Wspólne ubieranie Drzewka Bożonarodzeniowego rozpocznie się już od godziny 14.00 na Skwerze Rybaka w Łebie. Każdy
będzie mógł zawiesić na drzewku przyniesione ze sobą ozdoby
świąteczne. W tym czasie rodzice będą mogli dokonywać rejestracji swoich pociech do czwartej już edycji Łebskiego Biegu
Mikołajkowego, w którym może wziąć udział każde dziecko
od 4 do 16 lat. Dzieci zostaną podzielone na 4 kategorie wiekowe, a nagrodzone pucharem zostaną tylko pierwsze miejsca.
Pozostali uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek. Wszyscy
uczestnicy otrzymają na pamiątkę czapkę Mikołaja. Rozpoczęcie i zakończenie biegu przy łebskiej choince, która po raz drugi
stanie na Skwerze Rybaka. Wszyscy biegacze otrzymają numer
startowy. Zachęcamy też dzieci do przyjeżdżania na rowerach,
jeśli pogoda na to pozwoli. Osoby te również otrzymają od nas
czapkę Mikołaja. Ponadto tego dnia nastąpi nagrodzenie uczestników konkursu malarskiego o tematyce świątecznej dla klas
podstawowych oraz konkurs na „najciekawszy łańcuch” dla
przedszkolaków i klas I-III Szkoły Podstawowej.

Po biegu, około godziny 15.00, przybędzie Święty Mikołaj
z workiem pełnym prezentów. Najmłodsi uczestnicy będą bawić
się wspólnie z grupą animatorów ANIMA-Skierka z Sarbska. Stoiska z ciepłymi napojami i ciastem też nie zabraknie. Organizatorzy dla najmłodszych przygotują ciepłe kakao. Na wszystkich
uczestników będzie czekał żurek prosto z kotła. Wspólne ubieranie choinki trwać będzie od godziny 14.00 do 17.00.
Oprac. Michał Sałata
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W Łebie stanęło urządzenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego!
Z

początkiem października na Alei
Św. Jakuba w Łebie można zauważyć urządzenie monitorujące prędkość
przejeżdżających obok niego pojazdów.
Urządzenie wyświetla dozwoloną prędkość na elektronicznej tablicy, a w przypadku przekroczenia jej ostrzega o tym
fakcie kierowców wyświetlając prędkość z jaką się w danej chwili poruszają.
Jeśli prędkość jest większa niż dopuszczalna, wyświetla się migający komunikat „ZWOLNIJ” oraz wysokość mandatu
i punktów karnych jakie są przypisane
do aktualnego wykroczenia.
Urządzenie rejestruje WSZYSTKIE
przejazdy zbliżających się od strony południowej pojazdów. Dlatego prosimy
o zachowanie dopuszczalnej prędkości.
Urządzenie powstało z myślą o bezpieczeństwie naszych mieszkańcóww w tym
tych najmłodszych.
tekst i fot. Michał Sałata

Fundacja „Zdrowe Dziecko” prosi o pomoc!
ludzi dobrej woli (osoby fizyczne i zakłady pracy), poprzez rozprowadzanie „cegiełek”, organizację różnych imprez - Bale charytatywne i Konferencje naukowo-szkoleniowe.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego :
KRS Nr 0000146712
konto bankowe Nr 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807

F

undacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego:
KRS Nr 0000146712 . Zarząd oraz Rada Fundacji ( łącznie 9
osób ) nie pobierają żadnych wynagrodzeń. Od 1993 roku pomagamy dzieciom na różne sposoby!
Informacje o Fundacji „Zdrowe Dziecko”:
Fundacja powstała i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie 27.12.1993 roku (Rej F - 2122/93).
Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Idea powołania fundacji zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy chorym dzieciom oraz podjęcia działań profilaktycznych
poprawiających stan zdrowia najmłodszych.
Zarząd fundacji - 6 osób - pracuje nieodpłatnie.
Fundusze pozyskiwane są dzięki dobrowolnym wpłatom

Od początku istnienia naszej Fundacji „ Zdrowe Dziecko” spotkaliśmy wielu ludzi „dobrej woli“, dzięki którym mogliśmy zrobić tak wiele na rzecz chorych dzieci.
Również coraz więcej dzieci i młodzieży angażuje się w naszą działalność.
Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.
Liczymy na dalsze wspieranie naszych inicjatyw, które mają
na celu udzielanie wszechstronnej pomocy najbardziej potrzebującym najmłodszym chorym.
Obecnie każdy może przekazać na potrzeby chorych dzieci 1%
swojego należnego podatku ( w rozliczeniu PIT- wystarczy podać numer KRS: 0000146712 w odpowiedniej rubryce ) .
Informacje na: http://zdrowedziecko.org
Czesław Czechyra
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Spotkanie autorskie
z utalentowaną
pisarką literacką
10

października br. w Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie gościliśmy wyjątkową osobę, laureatkę wielu
prestiżowych konkursów, zdobywczynię ogólnoświatowych
wyróżnień w konkursach poetyckich, Panią Ewę Konke Bucała. Pani Ewa spotkała się z mieszkańcami naszego miasta prezentując tomiki wierszy, których sama jest autorem. Ponadto
w wolnym czasie także zajmuje się malarstwem. Było nam bardzo miło gościć tak znakomitą i utalentowaną osobę.
Tekst i fot. Michał Sałata
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Kryminał retro z akcją w Łebie?

N

a początku przyszłego roku do Łeby
zawita Nadia Szagdaj – pisarka, laureatka wielu nagród literackich. Nadia
w zimowym zaciszu nadmorskiego miasteczka, przy rozżarzonym kominku,
będzie tworzyła swoje kolejne dzieło

literackie - kryminał, którego akcja będzie się działa w 1914 roku na terenie
Łeby. Bezpośrednia obecność pozwoli na
wnikliwe zebranie potrzebnych informacji historycznych od lokalnych mieszkańców i poznanie obyczajów i kultury
panującą w Łebie, aby w jak największych
detalach i w sposób skrupulatny powstała
kolejna seria przygód Klary Schulz.
Premiera książki nastąpi w maju 2019
roku. Oczywiście przewidziana jest także
promocja tej książki w Łebie.
Jak udało nam się dowiedzieć, Pani Nadia uwielbia kontrasty. Kocha przygodę,
podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, począwszy od nurkowania po piesze
wycieczki w górach i zmaganie się z własnymi słabościami w siłowni.
Od dzieciństwa chłonęła atmosferę artystycznego domu oraz oswajała się z nowymi technologiami pod okiem matki
malarki i ojca informatyka.
Pisać zaczęła w liceum. Początkowo
wiersze, krótkie opowiadania i teksty do piosenek. Potem pojawiły się także felietony i książki. Dziś ma na koncie
sześć powieści. Nadię Szagdaj fascynuje

Seniorzy świętowali!

11

października br. w Restauracji Książęca odbył się Gminny
Dzień Seniora. Organizatorami wydarzenia była Gmina
Miejska Łeba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Port
Jachtowy, Klub Seniora Niezapominajka oraz Centrum Informacji Turystycznej w Łebie. Seniorzy chętnie przybyli na tę wyjątkową uroczystość. Gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska.
Dziękujemy za miłą i ciepłą atmosferę.
Tekst i fot. Michał Sałata

odmienność ludzi. Zasłyszane gdzieś
w przelocie historie inspirują i pobudzają wyobraźnię. Lubi eksperymentować
ze swoimi bohaterami i ścierać ze sobą
gatunki literackie – szczególnie rasowy–
kryminał z thrillerem i powieścią obyczajową. Kryminalne zagadki pisarka
uwiarygadnia wnikliwą wiedzą, którą
konsultuje z zaprzyjaźnionymi psychologami, ekspertami od medycyny i prawa
oraz policjantami.
Książki Nadii Szagdaj to klimat kultowych powieści Agathy Christie, Raymonda Chandlera i Borisa Akunina. Chce się
do nich wracać.
13 września 2018 roku Nadia otrzymała nagrodę „30 najbardziej kreatywnych
Wrocławian” – nagrodą Prezydenta miasta Wrocławia i miasta Wrocław. W poprzednich latach była nominowana do
nagród: „Warto”, „Angelus”.
W chwili obecnej Nadia ma na koncie 6
opublikowanych książek.
Oprac. Michał Sałata
Fot. Nadia Szagdaj

Z życia gminy

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

U

przejmie informujemy, że na stronie www.lebabip.pl ogło- zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych
siliśmy konsultacje społeczne związane z opracowaniem oraz kwot planowanych na ich realizację. Działania te związane
rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Miejskiej są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2019 r.
Wnioski do projektu Programu można składać w okresie od
Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotaWieści zedziałalność
stowarzyszenia
Lokalna
Grupa r.Działania
mi, przez które może być prowadzona
pożytku pubdnia 21.11.2018
do dnia 04.12.2018 r. na piśmie w Urzędzie
licznego.
Miejskim w Łebie ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba lub za pośred„Dorzecze
Łeby”
nictwem poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu.
Przygotowano wstępny projekt programu współpracy,
który
przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie orgaPierwsze konkursy już za nami , samorządy z naszej Grupy podpisały z Urzędem
nizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających
UM Łeba
Marszałkowskim
Województwa
Pomorskiego
w sferze
pożytku publicznego.
Przedstawiony
projekt progra-umowy o dofinansowanie:
mu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał

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

Co u nas słychać ?
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Gmina Choczewo – wzmocnienie atrakcji turystycznej marki obszaru jako podstawa
Ewa Horanin Dyrektor Biura
Dnia 29.09.2018 wraz z Gminą Miejską
konkurencyjnej gospodarki tworzącej
miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04
Należy pamiętać, że to członkowie Łeba przygotowaliśmy festyn rodzinny
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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 .
Lokalnaw
Grupa
Działania „Dorzecze
Jeszcze
czerwcu
Zarząd Łeby”
stowarzyszenia planuje ogłosić konkursy www.dorzeczeleby.pl
dla samorządów i
ul.Jachtowa 8 , 84-360 Łeba
dyrektor@dorzeczeleby.pl
stowarzyszeń
,
a
jesienią
dla
przedsiębiorców.
tel. +48 530 243 120
NIP: 841-171-68-33 KRS: 0000566557

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl
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z historii miasta

Boom budowlany w końcu lat 30.
P

rzedwojenna Łeba nie była wyróżniającym się bastionem budownictwa na
tle innych miasteczek pomorskich. Rocznie wznoszono tu kilka domów mieszkalnych, podobną liczbę budynków
gospodarczych i w różnych odstępach
czasu inne obiekty. Dobrym przykładem
może być dawna dzielnica willowa, leżąca
pomiędzy ulicami Brzozową, Nadmorską
i Wojska Polskiego. Powstała ona w 1903
r. i do roku 1945 na jej terenie wybudowano zaledwie 30 domów, z których 9
wzniesiono w pierwszych sześciu latach.
Pod koniec lat 30. w mieście powstały 2
charakterystyczne osiedla, składające
się łącznie z 27 domów jednorodzinnych.
Liczba w skali ówczesnej Łeby niespotykana. Jeszcze nigdy przedtem, a i długo
potem nie oddano do użytku tylu domów
na raz w ciągu kilku miesięcy. Omówmy
te osiedla, zaczynając od ukończonego
wcześniej.

Osiedle Helskie
Przechadzając się ulicą Abrahama wzdłuż kanału portowego, mijamy
rząd domków jednorodzinnych. Kiedyś
wszystkie one miały jednakową konstrukcję i były do siebie bliźniaczo podobne.
Kilka takich budynków znajdziemy również przy ulicy Wróblewskiego. Wybudowano je w latach 1937-38. Przyczyna
powstania tego osiedla była związana
z utworzeniem na Półwyspie Helskim
rejonu umocnionego. We wrześniu

1937 r. rząd polski wydał rozporządzenie „O ograniczeniu pobytu i swobody
ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej”. Na jego podstawie z Półwyspu Helskiego wysiedlono
kilkaset osób narodowości niemieckiej,
przeważnie rodzin rybackich. Niektóre
z nich zamieszkiwały ten teren od pokoleń i były dobrze zintegrowane z rdzenną ludnością kaszubską. Część z nich po
otrzymaniu decyzji wysiedleńczej osiedliła się na terenie Wolnego Miasta Gdańska, a 12 rodzin ( 62 osoby ) trafiło do Łeby.
Pozostali zamieszkali w nadbałtyckich
miejscowościach portowych.
Wysiedlenie odbyło się bez odszkodowania ze strony polskiej. Dla przybyłych
do Łeby helan z niemieckich środków
publicznych wybudowano osiedle, składające się z 11 domów. Oficjalnie nazwano je Osiedlem Helskim ( niem. Hela
Siedlung ). Koszt budowy jednego domu
wynosił 7,5 tys. marek. Kwota ta odpowiadała wynagrodzeniu robotnika za nieco
ponad 4 lata pracy. W przedsięwzięciu
założono ich wykup, dlatego nabywcom
umożliwiono uzyskanie preferencyjnego
kredytu, a miasto zrezygnowało z opłat
miejscowych. Zasiedlenie osiedla miało
miejsce w II połowie 1938 r. Do tego czasu wszystkich helan ulokowano w kwaterach prywatnych.
Stosunki pomiędzy nowymi mieszkańcami, a rdzennymi łebianami nie należały
do wzorcowych. Przybyszom często wytykano ich pochodzenie, co prowadziło

do pewnego wyobcowania tej grupy. Nawet dzieci szkolne dystansowały się od
obcych i bawiły w swoim środowisku. Po
wybuchu II wojny światowej i okupacji
Polski część wysiedlonych rodzin powróciła na Półwysep Helski do swoich dawnych domów. Po kilku latach ponownie
ich wysiedlono. Tym razem za Odrę, w ramach ogólnokrajowej deportacji ludności niemieckiej z terytorium powojennej
Polski.

Osiedle SA
Drugie osiedle, które tu omówimy, było
przeznaczone dla ludności miejscowej.
Jego nazwa sugeruje związek z Oddziałami Szturmowymi NSDAP, co rzeczywiście
miało miejsce i zaraz do tego dojdziemy.
W sierpniu 1938 r. przy dzisiejszej ulicy
1 Maja, pomiędzy Zawiszy Czarnego i Teligi, rozpoczęto budowę 16 niewielkich
domów jednorodzinnych. Pierwotnie
wszystkie one były jednakowej konstrukcji i nie różniły się wyglądem. Geneza tej
koloni ma podłoże polityczne, związane
z rządzącą w III Rzeszy partią. Od 1937
roku w całych Niemczech zaczęto budować osiedla tanich i prostych domów jednorodzinnych dla młodych małżeństw,
które były działaczami partii lub organizacji ściśle z nią związanych. Warunkiem niezbędnym do nabycia takiego
domu było posiadanie dzieci. Główną siłę
roboczą przy budowie stanowili członkowie Oddziałów Szturmowych NSDAP,
w skrócie zwanych SA, stąd sadyby tego
typu nazywano Osiedlami SA ( niem. SA
Siedlung ). Jednostką, która budowała
w Łebie, był lęborski pułk tej organizacji. Warunki finansowania były niezwykle korzystne. Wystarczyło posiadać 300
marek własnego kapitału, co stanowiło
równowartość dwóch robotniczych wypłat, a resztę pokrywał dogodny kredyt.
W ten sposób dyktatura nie tylko dbała o swoich aktywistów, ale też w pewien
sposób wiązała ich stosunkiem zależności.
Dom za wierność i oddanie – powiedział
przed laty jeden z dawnych mieszkańców,
kiedy omawialiśmy ten temat. W ramach
tego programu w powiecie lęborskim
powstało łącznie 71 domów, z czego 16
w Łebie. Zasiedlenie łebskiego osiedla
nastąpiło wiosną 1939 r. Dla orientacji
ustaliłem właścicieli 8 domów leżących

z historii miasta
była miejscowa „Gminna Spółdzielnia”.
Na przełomie lat 60. i 70. na dobre ruszyło budownictwo mieszkaniowe. Wówczas
powstały bloki mieszkalne przy ul. Kościuszki i zabudowa jednorodzinna przy ul.
Szkolnej i Teligi oraz w innych punktach
miasta. W tym okresie wybudowano duży
sklep żelazny i AGD na rogu ul. Kościuszki i Piwnej, a także bar „Słoneczny” przy
ul. Nadmorskiej.

po jego północnej stronie. Sześciu z nich
wykonywało najbardziej typowy dla
Łeby zawód rybaka. Jeden był kolejarzem,
co wówczas dawało mu status urzędnika
państwowego i ostatni zarabiał na chleb
jako robotnik. Powyższe świadczy, że gospodarzami byli tu tzw. przeciętni mieszkańcy, których wspólnym mianownikiem
był młody wiek, posiadanie dzieci i postawa pronazistowska.

Po II wojnie św.
Nagły wzrost lokalnej koniunktury budowlanej w końcu lat 30. nie miał
dalszego ciągu w kolejnych latach. Druga wojny św. i pierwsza dekada po jej
zakończeniu charakteryzowały się zastojem w tej branży. Przybyłe tu po wojnie polskie władze i osadnicy zastali
kompletne, niezniszczone miasto, więc
i potrzeba nowych inwestycji była niewielka. Dodatkowym czynnikiem była
atmosfera tymczasowości panująca na

Ziemiach Odzyskanych. W połowie lat 50.
nastąpiło pewne ożywienie. Przy ulicy
Brzozowej zaczęły powstawać pierwsze
ośrodki kolonijno-wczasowe, a przy ul.
Kościuszki 41 wybudowano dom wielorodzinny. Amatorów napojów wyskokowych zapewne ucieszył widok gotowych
murów nowej restauracji „Mewa” przy
ul. Kościuszki 80. W 1962 r. po 2-letnim
okresie robót oddano nową szkołę przy
ul. Tysiąclecia, po czym placem budowy
stała się ulica Nadmorska, nosząca wtedy
nazwę Marchlewskiego. Wyrosło tam kilka dużych zakładowych ośrodków wczasowych, przyczyniając się do znacznego
wzrostu ruchu turystycznego.
Do inwestycji wzmacniających bazę
handlową w latach 60. zaliczymy stację benzynową CPN, pawilon handlowy
przy ul. Obrońców Westerplatte, piekarnię i wytwórnię wód gazowanych przy ul.
Kopernika oraz magazyn towarów masowych przy ul. Kościuszki. Właścicielem
tych obiektów, z wyjątkiem stacji CPN,

Dzisiejsza Łeba już nie przypomina
szarego, nieco zaniedbanego miasteczka sprzed lat. Gdzie nie spojrzymy, tam
nowe piękne domy, tu i ówdzie przebudowane ulice i odnowione elewacje. Tak
możemy jeszcze długo rozpływać się nad
urodą miasteczka, lecz na końcu dojdziemy do niepokojącego porównania. Z jednej strony miasto się rozrasta, przybywa
budynków, ulic i innych inwestycji infrastrukturalnych, a z drugiej ubywa mieszkańców. Tylko w roku 2016 zmarło 18
łebian więcej, niż się urodziło. Również
saldo migracji było ujemne i za jej przyczyną ubyło 38 mieszkańców. Wielu młodych po zakończeniu nauki lub studiów
w dużych miastach, często zostaje tam na
stałe. Te niekorzystne zjawiska występują w Łebie w sposób niezwykle jaskrawy,
jednakże wpisują się one w ogólnopolską
tendencję i pewnie musiałoby się wydarzyć coś naprawdę przełomowego, aby ją
odwrócić.
Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i byłym mieszkańcem)

13

14

XXVII Finał WOŚP w Łebie – zapowiedź
D

rodzy Państwo, zapraszamy Was serdecznie na 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się 13 stycznia 2019 roku w godzinach
od 15.00 do 18.00 w Rybackim Centrum
Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie.
Gwiazdą wieczoru będzie Paulla (Paulina Ignasiak), znana polska piosenkarka.
Już od dziś rozpoczęliśmy zbiórkę fantów oraz voucherów na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy w Łebie. Prosimy
o ich przynoszenie do Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, w godzinach
7.30 – 15.30 od poniedziałku do wtorku.
Wspólnie zbierajmy środki finansowe na
zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali dziecięcych.
Oprac. Michał Sałata
Fot. Materiały prasowe

Paulla
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PZW Łeba
K

oło nasze ma nowego skarbnika , Pan
Arkadiusz Sołtys , tel 603 490 029
Wszystkich interesantów w sprawach
opłat PZW i składek przyjmuje u siebie
w sklepie sportowym. Można już wyrabiać uprawnienia na kartę wędkarską
młodzież z Łeby do lat 16 uchwałą zarzadu jest zwolniona z opłat, karta wydawana jest raz na całe życie i obowiązuje
w całej Unii. Z chwilą otrzymania nowych
znaczków do legitymacji bedzie można
dokonywać opłat na rok 2019. Kobiety
od 50 roku życia i mężczyżni od 65 roku
otrzymują 50 % zniżki na składkę, pod
warunkiem przynależenia do PZW co
najmniej 10 lat . Nie pobieramy opłat za
zezwolenia na Czarny Staw i jeziorko
w Cecenowie od członków koła
Założenia do planu pracy Koła PZW
w Łebie na 2019r
1. Zwiększyć promocję naszego Koła
wśród dzieci szkolnych i mieszkańców
2. Zaciesnić współprace z dyrekcją
szkoły w Łebie

3. Czynić starania w celu zwiększenia wędkowania - marzec - Szkoła w Łebie,
liczby kobiet i dzieci do lat 14 w kole , za2. Otwarcie sezonu wędkarskiego
stosować maksymalne ulgi,
w kole 1.05. godz 9,oo – Czarny Staw,
3. Mistrzostwa spławikowe koła 19.05.
4. Mocniej zaangażować emerytów
i rencistów w ochronę łowisk i wzajem- godz 9,oo – Czarny Staw,
ną kontrolę w zakresie poszanowania śro4. Wędkarski Dzień Dziecka 2.06. godz
dowiska,
10,oo – Czarny Staw,
5. Szczególnie uatrakcyjnić imprezy dla
5. Wędkarskie mistrzostwa dzieci 16.06
dzieci i młodzieży,
godz 9,30 – Cecenowo,
6. W większym stopniu zaangażować
6. Wielkie Zawody Rodzinne 30.06.
w uczestnictwo dzieci z Wicka i Ceceno- godz 9,oo – Czarny Staw,
wa,
7. Turniej wędkarski o największą rybę
7. Dokonać zarybienia Czarnego Stawu z udziałem wczasowiczów 7.07. godz 9,oo
narybkiem węgorza i płoci,
– Czarny Staw,
8. Pozyskać co najmniej dodatkowo 2
8. Zawody spławikowe dla młodzieży
nowych strażników rybackich,
do lat 19, 28.07 godz 9,oo – Czarny Staw,
9. Festyn rodzinny z wędką 11.08.
9. W miarę posiadanych środków zorgodz 10,oo – Cecenowo,
ganizować dla dzieci do lat 16 wycieczkę
10. Gruntowe zawody koła – 8.09
na stawy hodowlane w Damnicy.
godz 9,oo – Rzeka Łeba.
Kalendarz imprez PZW Koła w ŁeJeśli terminy ulegną zmianie, powiadobie na 2019 r.
1. Konkurs dla młodzieży szkolnej mimy o tym wcześniej uczestników.
o znajomości regulaminu PZW i ochrony środowiska, znajomości zasad

Błękitne Morsy rozpoczęły sezon!
– Do grupy cały czas napływają nowe osoby, które chcą spróbować przygody z zimną
wodą. Życzę im wytrwałości. Dziękujemy za
pomoc Pani Prezes Portu Jachtowego i jej załodze – dodaje Ireneusz Mania.

Oprac. Błękitne Morsy

23

września br. odbyła się pierwsza
kąpiel Błękitnych Morsów. Jak zawsze przygotowane było ciasto, kawa
oraz herbata. Wspólne kąpiele to znakomity czas na spotkanie się w gronie znajomych, jak i rozmowy klubowe, które
zawsze przynoszą zadowalające efekty.
Tego dnia postanowiono, że oficjalne
rozpoczęcie sezonu morsowego nastąpi
20 października wraz z morsami z Wejherowa, Słupska i Ustki.
– Nasza koleżanka Gabrysia uszyła nam

poncza koloru błękitnego z naszym logo klubowym – mówi Ireneusz Mania.
31 października Błękitne Morsy spotkały się na wspólnej kąpieli z okazji
Halloween. Następnie 4 i 8 listopada.
Oczywiście postanowiono też uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości także orzeźwiającą kąpielą
w Bałtyku. Następnie większość grupy
wzięła udział w zawodach Nordic Walking oraz biegach organizowanych przez
Zdrowotel.
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Relacja

Morsy dla Niepodległej!
K

lub Łeba Mors Poland „Morsy Łebskie”
już od siedmiu lat uroczyście obchodzi Święto Niepodległości 11 listopada
oraz rocznicę Konstytucji 3 Maja. Także
w tym roku – w setną rocznicę odzyskania
Niepodległości – zorganizowaliśmy biało - czerwoną kąpiel. Na początku odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Tego
dnia do wspólnej kąpieli przystąpiło 42
morsów z naszego klubu. Reszta osób reprezentowała Łebę na licznych imprezach
na terenie całego kraju. Swoją obecnością
na pomoście przy naszym FOKARIUM zaszczycili nas Burmistrz Miasta Pan Andrzej Strzechmiński oraz Radni naszej
ukochanej Łeby.
Kąpiele Łeba Mors Poland odbywają się
w każdą sobotę, niedzielę i święta o godzinie 13:00 oraz we wtorki i czwartki o godzinie 8:00.
Tekst i fot. Piotr Głuszko

Uprzejmie informujemy, że planowane otwarcie lodowiska przy
ul. Tysiąclecia w Łebie, jeśli warunki
atmosferyczne na to pozwolą nastąpi,
1 grudnia 2018 roku. Cennik i dzień otwarcia może ulec zmianie.
UM Łeba

Edukacja

CHCĘ BYĆ KIMŚ! – SPOTKANIE Z MICHAŁEM
ZAWADKĄ
„Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele
w czasach, gdy wszyscy dookoła mają
wywalone”– to temat spotkania jakie zorganizowała dla łebskiej młodzieży Biblioteka Miejska w Łebie.
Gościem spotkania był Michał Zawadka - aktor, konferansjer i lektor. Optymista, mówca inspiracyjno - motywacyjny,
członek stowarzyszenia Profesjonalnych
Mówców oraz założyciel wydawnictwa
Mind&Dream. Autor i twórca programów
warsztatowych dla dzieci i młodzieży
oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli oraz rodziców. Mistrz Polski Przemówień Publicznych.
Podczas spotkania Michał Zawadka poruszył tematy bliskie współczesnej młodzieży. Pokazał jak ważne jest poczucie
własnej wartości. Uświadomił uczniów,
Przekonywał, że nie warto „mieć w żyże każdy z nich jest kowalem własnego
losu, że to co osiągną w życiu, zależy tyl- ciu wywalone” i bez względu na status
ko od nich samych. To właśnie oni muszą społeczny oraz miejsce zamieszkania każzawalczyć o siebie i o swoją przyszłość. dy jest wyjątkowy i może spełniać swoje
A można tego dokonać pracą nad sobą, marzenia.
odpowiedzialnością za swoje czyny i wyMichał Zawadka namawiał młodych
trwałością w dążeniu do osiągnięcia wy- ludzi do efektywnego gospodarowania
znaczonego celu.
czasem i pracy nad rozwojem osobistym,
Oczywiście na spotkaniu nie mogło za- między innymi poprzez czytanie książek.
braknąć książek. Autor czytał swoje wierZwrócił uwagę na to, żeby w codziensze motywacyjne oraz podawał przykłady nym życiu „ocenianie” zamienić na
ze swoich poradników przeznaczonych „docenianie”, o czym często wszyscy zadla młodzieży.
pominamy.

Młodzież podziękowała autorowi
gromkimi brawami.
– Jeszcze nigdy nie byłam na takim spotkaniu, było super – powiedziała jedna
z uczennic podczas podpisywania przez
autora książek.
Beata Czaja –
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

NOWE KSIĄŻKI DLA CZYTELNIKÓW
W

ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Biblioteka Miejska w Łebie pozyskała w 2018 roku dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości
14.300 zł.
Ze środków tych zakupiono 491 książek, w tym: 210 dla dorosłych, 157 dla
dzieci i młodzieży oraz 124 z literatury
popularnonaukowej.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmocnienie
aktywności czytelniczej w bibliotekach
publicznych poprzez zwiększenie liczby wypożyczonych publikacji oraz liczby czytelników, budowanie nawyków
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
poprzez zakup nowych książek, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a przede wszystkim

zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Beata Czaja –
Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
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Łebscy wystartowali

P

powojennymi wydarzeniami, jak również zainteresowanie ich
historią swoich rodzin.
W tym roku dominującym wątkiem będzie rybołówstwo
w Łebie. Uczniowie zaproszą na spotkania łebskich rybaków,
przygotują album fotograficzny „Rybacy z Łeby” oraz spiszą
wspomnienia rybaków o wypadkach łebskich kutrów na morzu.
Udadzą się do zakładu „ASAR”, aby poznać jego historię , a także do Brzegowej Stacji Ratowniczej. Odwiedzą również Centrum
Pierwszej Sprzedaży Ryb w Łebie.
Poza tym dołączą do Mapy łebian historie swoich rodzin,
przygotują autorski przewodnik po Łebie oraz zakładki do książek z motywem łebskim.
Jak co roku, aby sprawdzić swoją wiedzę o mieście, wezmą
udział w grze miejskiej. Na zakończenie projektu przygotują
filmik, pokazujący ich działania.

rojekt „Jestem łebski” stworzony w 2012 roku przez Bibliotekę Miejską w Łebie dla gimnazjalistów, a w kolejnych latach
prowadzony dla uczniów szkoły podstawowej, cieszy się coraz
większym powodzeniem. W tym roku jego uczestnikami są uczniowie klasy V oraz VII.
Głównym celem tego projektu jest zapoznanie uczniów
z historią Łeby, jej mieszkańcami oraz najważniejszymi

Karolina Chrostowska
Biblioteka Miejska w Łebie

Mikołaj i pierniki, czyli urok Torunia
„Godzina piąta minut trzydzieści, kiedy pobudka zagrała ...” - nasza wycieczka,
razem zebrana, już do Torunia ruszała.
No dobrze, nie o piątej, ale o szóstej
(bladym świtem), w piątkowy poranek
14 września grupa słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łeby wyruszyła na podbój Torunia. Pogoda i humory
dopisywały.
W myśl wiersza Fryderyka Hoﬀmana,
że:
„ Gdańska wódeczka,
Krakowska dzieweczka,
Warszawski trzewiczek,
Toruński pierniczek...”
zaczęliśmy zwiedzanie Torunia od wizyty
w Muzeum Żywego Piernika. Jest to niezwykle oryginalne miejsce, gdzie można
obejrzeć nie tylko stare niemieckie maszyny, zabytkowy piec, czy kolekcję woskowych form, ale też poznać tradycje
wypieku, średniowieczną kulturę i język
w niezwykłej atmosferze i z humorem.
W magiczny sposób przenieśliśmy się
do średniowiecznego Torunia, gdzie pod
okiem Mistrza Piernikarskiego i uroczej
Wiedźmy Korzennej poznaliśmy tajniki
wypieku tego specjału, przygotowując
ciasto, aby potem, własnoręcznie, przy

użyciu drewnianych form upiec własne
pierniki. Na zakończenie otrzymaliśmy,
potwierdzony stosownym pismem, tytuł
czeladniczy, który głosi, że
„ Huncwoty z Uniwersytetu III Wieku
z Łeby, odbywszy termin godnie, starannością w pracy wielką się odznaczając,
tytuł czeladniczy otrzymują w mieście

Toruniu na Rabiańskiej ulicy pod dziewiątym numerem Roku Pańskiego 2018 .”
Po tych słodkościach zawitaliśmy do
Browaru Staromiejskiego Jan Olbracht.
Browar mieści się w XV- wiecznej gotyckiej kamienicy i jest to jedyne takie
miejsce w Toruniu, gdzie można zobaczyć
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proces powstawania piwa, porozmawiać
z piwowarem i skosztować tego trunku.
Oczywiście nie mogło zabraknąć tego
ostatniego i w miłej atmosferze, przy dobrym trunku, zasiedliśmy do degustacji
własnoręcznie warzonych w browarze
piw. A żeby tradycji stało się zadość było
nawet piwo piernikowe .... choć nie tylko.
W końcu to Toruń piernikami stoi.
Jeszcze chwila spaceru po urokliwej
starówce i czas na kwaterę. A kwatera
nie byle jaka, bo w Forcie IV. Fort IV to
obiekt, który ma ponad 100 lat. Powstał
jako trzeci fort toruńskiego pierścienia
fortecznego i był przygotowany na pobyt
ok. 800 żołnierzy. Fort stylizowany jest
na dawne koszary wojskowe i gwarantuje takie właśnie atrakcje, np. nie wszystkie pokoje w Forcie mają okna ze względu
na grube mury.. i nic nie da się z tym zrobić. Fort został przykryty warstwą ziemi
(jako ochrona przed wrogiem), ale przez
to w niektórych częściach telefony komórkowe nie mają zasięgu, a internet dostępny jest tylko w jednej sali. Ale przecież
żołnierze pruscy w ogóle nie mieli internetu. To nie koniec atrakcji. Recepcja
informuje nas, że woda ogrzewana jest
przez termy i jeżeli nie ma ciepłej wody
... należy zaczekać aż się nagrzeje. Żołnierze w ogóle nie mieli ciepłej wody, mieli
tylko latryny. Wbrew temu co napisałam,
nie było tak źle. Ciepła woda była, telefony działały, no może te niektóre pokoje
bez okien, ale z drugiej strony czy jeszcze
będziemy mieli okazję spać w koszarach
wojskowych? Na wspólnej biesiadzie humory dopisywały. Były wspólne rozmowy
i śpiewy, m.in. dzięki Beacie, pani Teresie,
Ewie, Joli i Gosi, Teresie i Wojtkowi. Oj,
dał nam Wojtek popis wokalny. Brawo!
A na zakończenie dnia, kto miał jeszcze
siłę wyruszył o godzinie 21 na zwiedzanie fortu nocą z przewodnikiem ubranym
w strój historyczny - mundur żołnierza
pruskiego .
Dzięki wyjątkowej atmosferze tego
miejsca mogliśmy się przenieść w czasie
do wieku pary i telegrafu. Trasa zwiedzania wiodła podziemnymi tunelami z części koszarowej do części bojowej, w której
można było zobaczyć stanowiska ochrony
dna fosy, własnoręcznie obrócić 200 kilogramową kopułą, a także zaczerpnąć łaski
losu w „szczęśliwej latrynie”.
Drugi dzień pobytu to dzieje Torunia
i jego najsławniejszego mieszkańca- Mikołaja Kopernika.
Razem z przesympatyczną panią przewodnik wyruszyliśmy w przeszłość.

Zwiedzając muzeum Mikołaja Kopernika i przechadzając się urokliwymi, toruńskimi uliczkami, mieliśmy okazję
poznać zaklęte w starych murach tajemnice i poczuć magię tego niezwykłego
miasta. Wśród najpiękniejszych zakątków, pośród wiekowych kościołów i kamienic wije się szlak toruńskich legend.
Współczesny Toruń też jest pełen niespodzianek. Otóż w tych dniach, z okazji
obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, adwokaci ubrali w togę

samego Mikołaja Kopernika. Prezentował się nader okazale i bardzo współcześnie. Nowoczesne też jest planetarium
toruńskie, w którym w specjalnej sali
projekcyjnej pod kopułą można przeżyć
wirtualny spacer po nieboskłonie, mając nieodparte wrażenie, jakbyśmy sami
przebywali we wnętrzu gwiezdnych
mgławic i chodzili po księżycu.
Jeszcze tylko rzut oka na toruńską starówkę z pokładu statku wycieczkowego
i ... żegnaj piękny Toruniu ... a może jednak do zobaczenia.
Nie wiem jak inni uczestnicy tej eskapady, ale ja jestem pod wrażeniem urokliwego Torunia i na pewno tam wrócę.
Jeszcze nie wiem jak i kiedy, ale mówię
Toruniowi do widzenia.
I już na zakończenie dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas, za wspólny śmiech i zabawę.
Wycieczka to jedna z atrakcji zorganizowanych w ramach projektu Akademii
Pomorskiej w Słupsku “ ASA – Akademia Seniora Aktywnego “, finansowanego
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym mieliśmy
okazję uczestniczyć od marca do października bieżącego roku.
Elżbieta Szymańska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie
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LAUREACI KONKURSU „POMORSKIE DLA
SENIORA” W POWIECIE LĘBORSKIM

U

rząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego ogłosił konkurs „Pomorskie dla Seniora”. Celem tego konkursu było nie tylko upowszechnianie
i promowanie działalności seniorów
i polityki senioralnej w województwie
pomorskim, ale przede wszystkim wyróżnienie seniora i samorządu, który
podejmuje wartościowe inicjatywy na
rzecz seniorów.
Nagrody przyznawane były w dwóch
kategoriach:
- Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
- Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.
W powiecie lęborskim nagrody zdobyli:
- w kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior” - Halina Stachewicz , która
aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej
społeczności, a na co dzień reprezentuje
i wspiera seniorów z Łeby, poświęcając
im swój czas.
Od 2008 roku Halina Stachewicz pełni funkcję przewodniczącej Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Łebie.
W latach 2010-2014 pełniła funkcję
radnej Gminy Miejskiej Łeba i jako radna

reprezentowała interesy seniorów. Już
wtedy myślała o utworzenia Rady Seniorów w Łebie. Pomysł ten udało się zrealizować w tym roku.
We współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi Halina
Stachewicz podejmuje szereg wartościowych inicjatyw na rzecz ludzi starszych.

Dobrym przykładem jest powołanie
w 2010 roku Klubu Seniora „Niezapominajka” jako wyrazu szacunku łebskiego
koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla wartości, które
propagował twórca Święta Polskiej Niezapominajki - redaktor Andrzej Zalewski z EkoRadia.
Halina Stachewicz aktywnie działa
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, pomagając w organizacji konkursów recytatorskich, koncertów i wystaw, do których
zaprasza również dzieci i młodzież. Jako
wieloletnia przedszkolanka doskonale
wie, jak cenne jest połączenie doświadczenia ludzi starszych z kreatywnością
młodego pokolenia.
Biorąc udział w projektach skierowanych do seniorów, pozyskuje dla nich
fundusze. To dzięki niej seniorzy mogą
poznawać ciekawe regiony naszego kraju.
Efektem tych wyjazdów jest nawiązanie
współpracy z Kołami Emerytów w Łowiczu i Szczyrku.
W 2014 roku w konkursie samorządowym Dziennika Bałtyckiego Halina Stachewicz otrzymała tytuł Radny na Medal,
a w 2017 roku słuchacze UTW w Łebie
uhonorowali ją tytułem „Kobieta Roku”
za działalność na rzecz seniorów.

Z historii miasta

W 2017 roku otrzymała również od
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Małą Złotą Odznakę w uznaniu za
całokształt pracy.
-w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów”- Miejska Biblioteka Publiczna
w Łebie, która od lat wspiera działania
na rzecz seniorów w Łebie.
To właśnie z inicjatywy pracowników
biblioteki w 2011 roku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w 2013 roku
został przekształcony w Fundację Uniwersytet Trzeciego Wieku „Żyj z Pasją”.
Uniwersytet do tej pory działa i ma swoją
siedzibę w bibliotece.
Ponadto biblioteka współpracuje z Klubem Seniora „Niezapominajka” oraz Zespołem „Jantar”. Wspólnie z seniorami
podejmuje wiele ciekawych inicjatyw.
Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego laureatom wręczył Jan Kleinszmidt – Przewodniczący

Sejmiku Województwa Pomorskiego.
- Burmistrza Miasta Łeby.
Zwycięzcom gratulujemy.
Nagrodę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie – dyplom oraz herb województwa pomorskiego odebrała dyrektor
tej instytucji Beata Czaja.
Dorota Reszke – prezes Uniwersytetu
W trakcie uroczystości nagrodą „PoTrzeciego Wieku w Łebie
morskie dla Seniora” uhonorowano
również Andrzeja Strzechmińskiego

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM
BERĘSEWICZEM
W

tym roku akcja promująca czytelnictwo „Z książką na walizkach”
w ramach XI Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami rozpoczęła
się w województwie pomorskim.
4 października z okazji 50-lecia Orderu Uśmiechu tegoroczne hasło walizek
brzmiało „Uśmiech na medal”.
Na zaproszenie biblioteki miejskiej do
Łeby przyjechał Paweł Beręsewicz – pisarz, poeta, tłumacz i leksykograf, piszący
powieści, opowiadania i wiersze dla dzieci. Laureat nagrody „Guliwera” konkursu
literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego.
Paweł Beręsewicz wydaje książki dla
dzieci od 2004 roku. Początkowo współpracował z wydawnictwem Skrzat,
następnie również z łódzkim wydawnictwem Literatura. Nie tylko pisze dla młodego czytelnika, ale również tłumaczy,
m.in.: Marka Twaina (Przygody Tomka
Sawyera), Briana Pattena (Olbrzym z Zamczyska Baśni), Edith Nesbit (Księga smoków), Margaret Mahy (Przemiana). Jest
autorem bądź współautorem słowników
polsko-angielskich i angielsko-polskich

m.in. Wielkiego Słownika PWN-Oxford.
Podczas spotkania pisarz chętnie i ciekawie opowiadał o swoim życiu, pasjach
i zainteresowaniach, początkach twórczości literackiej i bohaterach książek.
Mówił o ulubionych lekturach z dzieciństwa, radości pisania i nowych pomysłach
na kolejne książki. Zachęcał uczniów do
czytania książek i rozwijania wyobraźni,

która jest potrzebna każdemu człowiekowi w codziennym życiu.
Po spotkaniu uczniowie mogli nabyć
książki autora i otrzymać autograf.
Beata Czaja – Biblioteka Miejska w Łebie
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„U ŹRÓDEŁ NIEPODLEGŁEJ”

O

d XIX wieku miasta kaszubskie rywalizują o miano stolicy Kaszub. Czy stolicą Kaszub są Kartuzy, czy Kościerzyna?
Wejherowo, czy Puck? Czy może po prostu Gdańsk, gdzie pochowani są książęta
kaszubscy? Często mówi się po prostu, że
stolica Kaszub jest tam, gdzie są goście zainteresowani Kaszubami.
Dla każdego Kaszuba jest oczywiste,
że historia Kaszub splotła się z historią Polski i z krwią przelaną za Polskę
w taki sposób, iż nie można i nie należy
jej rozdzielać. Najpiękniej wyraził to jeden z największych poetów kaszubskich
Hieronim Derdowski (1852-1902):
„ Nie ma Kaszub bez Polonii - a bez Kaszub Polski”.
Kaszuby zachwycają pięknem, bogactwem i różnorodnością krajobrazu. Jest
taka stara, kaszubska legenda, która to
piękno objaśnia:
„Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, zapomniał o Kaszubach. Cały świat ślicznie
urządził, a tu pustka. Przypomniał mu
o tym Anioł. Pan Bóg się zamyślił, a potem
wytrząsnął ze swojego worka to wszystko,
co zostało mu z całego świata: morenowe
wzgórza, niezliczone rzeki i rzeczki, jeziora, morze, lasy i zagajniki, niezliczone
wielkie kamienie, przypominające postacie ludzkie, malownicze serpentyny dróg.”
Przez to Kaszuby są takie śliczne i przypominają różne zakątki świata. I jeszcze

jedna ciekawostka: w latach 90. minionego stulecia na Wieżycę wybrał się ambasador Szwajcarii. Na szczycie czekał
na niego obwiązany wstążką kaszubski
głaz. Ten głaz przetransportowano potem do kraju Wilhelma Tella, gdzie stanął
pomnik zbudowany z kamieni przywiezionych z różnych stron świata, przypominających Szwajcarię. Nic dziwnego, już
dawno obszar, w którego centrum wznosi
się Wieżyca, został nazwany Szwajcarią
Kaszubską.
Pierwszym etapem naszej wyprawy był Ogród Botaniczny w Gołubiu.

To niewielkie miejsce, ale pełne uroku
i elegancji. Osadzone na skarpie, nad Jeziorem Potulskim, stanowi zbiór roślin
nie tylko rodzimych . Zaaklimatyzowały
się tu tysiące gatunków roślin z różnych
sfer klimatycznych świata. Gołubieński
Ogród Botaniczny, o powierzchni około 3
ha, gromadzi kolekcję ponad 6000 gatunków i odmian roślin. Ogród ten powstał
w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas
to właściciele zaczęli rozwijać część
ozdobną gospodarstwa. A ponieważ rośliny sadzono wedle działów, z czasem powstał ogród botaniczny znany pod swoja
nazwą (1983 r.). Do dziś funkcjonują tu
działy: ekologiczny, roślin leczniczych,
roślin ozdobnych, roślin biblijnych, arboretum i zadrzewienia. Jest tu około 200
gatunków roślin chronionych. Poza tym
ogród gromadzi cenne gatunki z Polskiej
Czerwonej Księgi Roślin oraz te objęte
Konwencją Berneńską oraz Konwencją
Waszyngtońską. Wszystkie rośliny zgromadzone w ogrodzie są opisane etykietami. Na terenie ogrodu rośnie około
250 odmian różaneczników i azalii oraz
magnolii, przepięknie kwitnących wiosną (maj – czerwiec), dlatego w przyszłym
roku zaplanujemy nasz wyjazd właśnie
w maju lub czerwcu. Podczas naszego
zwiedzania skorzystaliśmy z pomocy
przewodnika, który bardzo ciekawie opowiedział nam o osobliwościach rosnących
tam roślin, drzew i krzewów.
Wielkie świętowanie – 100 lecie odzyskania niepodległości. W 1918 roku
ziściło się marzenie pokoleń, które pielęgnowały polskość, chociaż Polski nie
było na mapie. Pośród obchodów, defilad,
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koncertów, nie można zagubić tego, co
najważniejsze – zadumy nad tym, czego uczy nas najnowsza historia Polski,
w której nadzieja i heroizm przeplatały się z tragedią i wyniszczeniem kraju.
Znaleźliśmy swoje miejsce w zjednoczonej Europie. Europa bez granic stała się
możliwa, gdyż Europa to coś więcej niż
pojęcie geograficzne. To kontynent wspólnej pamięci i tożsamości kulturowej sięgającej starożytnych Greków i Rzymian,
chrześcijaństwa i oświecenia.
Naród, który nie opiekuje się starszymi, traci swoją historię, traci swoją tożsamość. Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam
historię. Są miejsca, które każdy Polak
powinien odwiedzić. Obok katedry wawelskiej, gnieźnieńskiej i warszawskiego Zamku Królewskiego takim miejscem
jest Będomin.
Od 1978 roku w tutejszym dworze,
w którym 29 września 1747 roku urodził i szeroko upowszechniana, dlatego Muze- w Łebie, ale również nasi sympatycy.
się Józef Wybicki, ma swoją siedzibę Mu- um Hymnu Narodowego w Będominie, po- Zgodnie z wnioskiem o dotację uczestnizeum Hymnu Narodowego.
przez obecną wystawę, włącza się w nurt cy wycieczki będą mieli za zadanie opisać
Dziś, gdy mało kto zna wszystkie zwrot- działań edukacyjnych, mających na celu własne przemyślenia związane z odwieki Mazurka Dąbrowskiego, jego oryginal- popularyzację wiedzy o polskich symbo- dzanymi miejscami lub samą rocznicą.
Zostaną one zebrane w całość i wydane brzmienie i okoliczności powstania lach narodowych”.
Czas na chwilę zadumy miłośników tu- ne w formie krótkiego opracowania pt:
pieśni – od 1927 roku oficjalnego hymnu
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej – rystyki kulturowej, odwiedzających to „U źródeł Niepodległej”, które zostanie
odwiedzenie muzeum wydaje się jeszcze miejsce, wypełni spacer po parku wśród uzupełnione zdjęciami z wycieczki.
bardziej pożądane. Na wystawie opowie- pomników przyrody z najstarszym i licząDziękuję uczestnikom wycieczki. Dziędziana jest historia utworu. Pokazano tak- cym ponad 400 lat „Dębem Wybickiego”. kuję przewoźnikowi i jego kierowcy Miże rolę, jaką odgrywał on w odzyskaniu Znajduje się tam również Pomnik Ko- chałowi.
przez Polskę niepodległości i jak inspi- synierów w kształcie orła, który został
Podsumowaniem niech będzie wyrował naród. Do dyspozycji zwiedzają- zbudowany z 248 stalowych kos, symbo- powiedź Jana Pawła II podczas pobytu
cych jest osiem sal, zajmujących łącznie lizujących kościuszkowskich kosynierów. w Krakowie 10 czerwca 1979 roku:
280 m2.
Pomnik ma 5 metrów wysokości, a rozpię„ O rodacy! (…) Zanim stąd odejdę, proUzupełnieniem ekspozycji o hymnie tość skrzydeł orła wynosi 4,5 metra.
szę was, abyście całe to duchowe dziejest wystawa „Józef Wybicki i jego epoNiewiele jest miejsc, gdzie przeszłość dzictwo, któremu na imię „Polska”, raz
ka”. Dzięki niej łatwiej zrozumieć epokę z przyszłością splatają się tak bardzo jak jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłośi okoliczności, w jakich powstał Mazurek na Kaszubach. Bogata kultura, własny ję- cią (…), abyście nigdy nie zwątpili i nie
Dąbrowskiego. Dziedzictwo kulturowe zyk, przywiązanie do tradycji i ogromne znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie
muzeum nawiązuje do największych pa- umiłowanie przyrody pozwoliły na za- podcinali sami tych korzeni, z których
triotycznych wartości pielęgnowanych chowanie wartości, które z dzisiejszym wyrastamy. Proszę was o to. Amen”.
przez opiekunów zbiorów. W trakcie nowoczesnym światem tworzą jedyny
zwiedzania, z pozytywek płynie „Mazu- w swoim rodzaju krajobraz. A Kaszurek Dąbrowskiego”. Muzeum Hymnu Na- bi - ludzie otwarci i gościnni, znający dorodowego w Będominie prezentuje także skonale swoje korzenie, żywot wiodą na
wystawę „Polskie Symbole Narodowe”. Na ziemi, która wciąż zaskakuje niezwykłySerdecznie pozdrawiam
wystawie prezentowane są godła, pieczę- mi możliwościami wypoczynku.
Halina Stachewicz - przewodnicząca
cie, medale, monety, banknoty, malarstwo,
Św. Jan Paweł II podczas mszy świętej 11
PZERiI Koła Nr 1 w Łebie
grafika, sztandary, proporczyki, chorąg- czerwca 1987 roku w Gdyni powiedział:
wie, orzełki wojskowe, archiwalne, pa- „Drodzy bracia i siostry, Kaszubi. Strzeżtriotyczne karty pocztowe i biżuteria cie tych wartości i tego dziedzictwa, które
patriotyczna.
stanowią o waszej tożsamości”.
Symbole narodowe są znakami wyraNa wycieczkę otrzymaliśmy dofinanżającymi i podkreślającymi tożsamość sowanie z Funduszu Inicjatyw Obynarodu polskiego. Powinniśmy je chro- watelskich – Akumulator Społeczny
nić i darzyć największym szacunkiem. Stowarzyszenie EDUQ.
Znajomość ich dziejów „nie jest w spoUczestniczyło w niej 38 osób. Byli to
łeczeństwie polskim gruntownie znana nie tylko członkowie PZERiI Koła Nr 1
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Dzień Edukacji Narodowej
W

piątek, 12 października, obchodziliśmy w szkole Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyło się uroczyste rozdanie ŁEBSKICH MICKIEWICZÓW przez Polską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Był to apel przygotowany przez uczniów
na wesoło, z dużą dawką humoru. Rozdano Łebskie Mickiewicze
w wielu kategoriach. Jedną z nich była kategoria „Rola pierwszoplanowa”, czyli nauczyciel przyciągający uwagę, „Rola drugoplanowa”, czyli pracownik szkoły najbardziej lubiany przez
uczniów itp. Oczywiście zaśpiewał chór szkolny, wystąpił zespół muzyczny, szkolne tancerki. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim pracownikom szkoły oraz instytucjom i osobom
współpracującym ze szkołą.
Z okazji święta wszystkim pracownikom szkoły złożono życzenia stu lat!
Ilona Jabłkowska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W

piątek, 9 listopada, cała szkolna społeczność, władze miasta oraz mieszkańcy obchodzili 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, po 123 latach
niewoli.
Jesienią 1918 roku, po 4 latach Wielkiej Wojny, niepodległość Polski jawiła
się Polakom już nie jako marzenie, ale
realny byt polityczny i państwowy. Klęski ponoszone przez państwa centralne
na zachodzie, rozkład w armiach, chaos w ogarniętej rewolucją bolszewicką

Rosji spowodował, iż Polacy wzięli sprawy w swoje ręce. W setkach miast i miasteczek samorzutnie tworzono polskie
oddziały, rozbrajano okupantów, wywieszano biało-czerwone flagi. Symbolem stało się przybycie 10 listopada 1918
roku komendanta Józefa Piłsudskiego do
Warszawy i przejęcie 11 listopada władzy
wojskowej z rąk Rady Regencyjnej.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali dla mieszkańców Łeby, rekonstrukcję
historyczną upamiętniająca tamte dni.

Wszyscy mieszkańcy i przyjezdni goście mogli obejrzeć ją w piątek na ulicy
Kościuszki, przy Urzędzie Miasta. Można był zobaczyć rozbrajanie żołnierzy
wojsk zaborczych, przyjazd komendanta
Piłsudskiego, oddanie w jego ręce władzy
wojskowej. Oczywiście było wspólne odśpiewanie hymnu Polski, dyrektor szkoły złożył kwiaty pod głazem z odciskiem
dłoni Ryszarda Kaczorowskiego, w Alei
Prezydentów. Po przedstawieniu wszyscy uczestnicy i widzowie zatańczyli
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poloneza, który rozpoczął się przy Urzędzie Miasta, a zakończył na Skwerze
Rybaka. Na Skwerze Rybaka wspólnie
śpiewano pieśni legionowe, recytowano i czytano teksty patriotyczne. Na zakończenie można było obejrzeć pojazdy
wojskowe.
Ilona Jabłkowska

PASOWANIE
NA CZYTELNIKA
U

czniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Klasa Ib - 17 października, klasa
Ia - 26 października. Najmłodsi uczniowie mają dużą wiedzą
na temat bajek, bez kłopotu zgadywali najtrudniejsze zagadki
słowne i obrazkowe. Wykazali się dużą kultura czytelniczą, wiedząc jak należy dbać o książki, a czego nie wolno z nimi robić.
Na zakończenie obiecali dbać o książeczki, otrzymali dyplomy
czytelnika i zakładki. Po raz pierwszy wypożyczyli książeczki do domu. Od tej pory są częstymi gośćmi szkolnej biblioteki.
Ilona Jabłkowska

Dzień Patrona Szkoły
12.XII.2018
12

grudnia będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień Patrona – wieszcza, barda narodowego Adama Mickiewicza.
Z tej okazji odbędzie się apel, podczas czwartej godziny lekcyjnej.
Uczniowie występujący przybliżą widzom epokę romantyzmu,
zobaczymy balladę „Lilije”. W bibliotece szkolnej zaprezentujemy wystawę z utworami Mickiewicza, uczniowie zapoznają
się z twórczością poety podczas zajęć. Klasy młodsze wykonają
książeczki do bajek wieszcza.
Ilona Jabłkowska
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PO MOC – Międzynarodowy Dzień
Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
19

listopada przez cały dzień w naszej
szkole odbywała się kampania informacyjna na temat zapobiegania przemocy wobec dzieci (rodzinie).
Trudno uciec od przemocy, jest ona
bowiem wszechobecna w sferze online
i oﬄine. Warto stawić jej czoła, więc jeśli
znamy osoby które nie mają bezpiecznego
domu, nie zostawiajmy ich samych sobie.
W ramach kampanii informacyjnej na
terenie szkoły wszyscy pracownicy i odwiedzający ją rodzice otrzymali ulotki
mogące pomóc.
Krótki apel informacyjny był okazją do
wręczenia nagród uczniom, którzy wzięli

Zawody
karate
W

tym roku szkolnym już kolejny
raz uczniowie naszej szkoły brali
udział w zawodach karate .
27 października 2018r. po raz pierwszy
debiutowali nowi zawodnicy z Oddziałów
Przedszkolnych. Na IX Edycji Klubowych
Zawodów Karate - Bolszewo 2018 zdobyli m.in. :
Sara Pękala - złoty medal - tor przeszkód 6 lat,
Rafał Obaliński - srebrny medal - tor
przeszkód 6 lat,
Bartek Sołtys - złote medale w kata
i kihon .

udział w konkursie plastycznym.
Komisja nagrodziła wszystkich uczestników.
W kategorii plakat
I miejsce Maria Bieniek
II miejsce Franciszek Kajnowski
III miejsce Antonina Kracińska
W kategorii rysunek
I miejsce Kaja Rabka
II miejsce Anna Kaleta
III miejsce Julia Sędzik

Wyróżnienie
ucz. Oskar Kosałka
Nagrody ufundowała Gmina Miejska
Łeba i MOPS. Organizatorem był Interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Urzędzie
Miasta Łeby.
Pomagajmy młodym ludziom poradzić
sobie z trudnymi sprawami.
Niech ,,PO MOC” BĘDZIE Z NAMI
Marzena Kietlińska
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Starsi zawodnicy nie pozostali w tyle :
Szymon Sołtys ( kl.IVA) - srebrny medal
w kata 12-13 lat ( + 2 brązowe w innych
kategoriach)
Agnieszka Gumienna ( kl.IVA) - złoty
medal w kata 8-9 lat ( + 1 srebrny i 2 brązowe)
Konrad Gumienny ( kl. VIB) - srebrny
medal w kumite indywidualnym młodzików 12-13 lat.
10 listopada 2018 odbyło się V GRAND
PRIX KARATE WKF - LĘBORK , międzynarodowe zawody rankingowe Pomorskiej Ligi Karate, organizowane przez
Klub Karate Shotokan Lębork, do którego

należą uczniowie Naszej Szkoły. Były to
bardzo duże i prestiżowe zawody, w których udział wzięło ponad 300 karateków
z 20 klubów z całej Polski, w tym najlepsze
w kraju oraz dwa kluby z Rosji. W ogólnej klasyfikacji medalowej lęborski klub
zajął bardzo wysokie: II miejsce. Do tego
sukcesu wydatnie przyczynili się także
mali karatecy z Łeby:
Agnieszka Gumienna zdobyła m.in.:
I miejsce w kumite indwid. 8-9 lat ( + 3
brązowe medale)
Szymon Sołtys zdobył m.in.: I miejsce
w kata drużynowym ( + 2 srebrne i 3 brązowe medale )

Bartek Sołtys - I miejsce w kata drużynowym 8 lat ( + 2 brązowe medale).
Konrad Gumienny startował w starszych kategoriach wiekowych i wagowych (młodzicy i kadeci), tym razem bez
medalu - jednakże dwukrotnie zajął 5
miejsce (tuż za podium - na takich zawodach nie ma IV miejsca, są dwa III).
Dziękujemy za godne reprezentowanie
Łeby na arenach sportowych oraz promocję miasta na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach i turniejach.

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
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