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1 - 4 maja

Otwarcie sezonu wędkarskiego
Jarmark Rękodzieła „Złote jarmarki”
Baltic Arts Festival
Koncert MARTY GAŁUSZEWSKIEJ z zespołem Yellow
Gra miejska 30 Skrzynek Malmendiera

zapowiedź

2

Miasto Łeba zaprasza na najgorętszą
majówkę w regionie!
J

uż od 27 kwietnia na Skwerze Rybaka
pojawi się jarmark rękodzieła i rzemieślnictwa pn. „Złote Jarmarki”. Będzie
można spróbować wyjątkowych potraw
i nabyć nietuzinkowe pamiątki. Jarmark
będzie z nami aż do 5 maja. Stoiska można odwiedzać codziennie w godzinach od
10.00 do 19.00.
Oczywiście największą atrakcją łebskiej majówki będzie Miasteczko Radia
ZET, które rozstawi się już tradycyjnie
na Skwerze Rybaka w dniach od 1 do 4
maja. Przewidziano wycieczki rowerowe
z przewodnikiem po Łebie. Rowery będzie można bezpłatnie wypożyczyć na
Skwerze Rybaka.
1 maja tradycyjnie już koło wędkarskie
z Łeby organizuje zawody wędkarskie
nad Czarnym Stawem od godziny 9.00.
2 maja Biblioteka Miejska w Łebie

zaprasza do udziału w Grze Miejskiej
pn. „30 skrytek Malmendiera” na godz.
10.00. Tego dnia na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
wielki pokaz tańca, gry na instrumentach
i wokalu wykonany w ramach „Festiwalu
Kultury Wschodniej – Baltic Arts”.
Ponadto pokazy pierwszej pomocy,
Bungie run, specjalna strefa z pamiątkowymi fotografiami z Łeby, a także
wspólne gotowanie. 3 maja w godzinach
popołudniowych od godz. 16.00 występy lokalnych zespołów m.in. Igora Koniecznego – Finalisty ostatniej edycji
Mam Talent oraz rockowego zespołu Silent Scream. Około godziny 17.00 wystąpi Marta Gałuszewska wraz z zespołem
Yellow. Kolejne dni zapowiadają się równie ciekawie.

Parafia pw. WNMP w Łebie zaprasza
na uroczystą mszę święta z okazji rocznicy podpisania konstytucji 3 maja, która
rozpocznie się o godz. 10.00. Trzy godziny
później, punktualnie o godz. 13.00, klub
morsów łebskich „Łeba Mors Poland” zachęca do wspólnej kąpieli na plaży A. Tego
dnia o godz. 16.00 w RCKiF Boleniec odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zorganizowane przez Bibliotekę
Miejską w Łebie.
Jak widać oferta na spędzenie długiego
weekendu w Łebie zapowiada się naprawdę gorąco. Do zobaczenia!
Oprac. Michał Sałata,
podinspektor ds. kultury i sportu
UM Łeba
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Relacja

Mateusz Ziółko
oczarował wszystkie Panie
5

marca br. na Sali sportowej Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie odbył się koncert recitalowy Mateusza Ziółko. Artysta wystąpił
przed łebską publicznością z okazji Dnia
Kobiet. Jak można było zauważyć koncert
spotkał się z wielką aprobatą ze strony
pań. Sala pękała w szwach, a wypełniła
ją nostalgiczna, a zarazem magiczna atmosfera. Kobiety były wprost oczarowane osobą zaproszonego artysty oraz jego
niespotykanego głosu. Przed wejściem

na koncert wszystkie Panie osobiście
witał Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej
Strzechmiński oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta Łeby – Jan Kużownik, którzy tego wieczoru z okazji Dnia
Kobiet wręczali już tradycyjnie po czerwonym goździku.
- Już od paru lat wspólnie świętujemy
Dzień Kobiet poprzez organizację koncertu w Łebie. Dzień Kobiet jest dniem
szczególnym. W ten symboliczny sposób
możemy wyrazić nasz wielki szacunek

do płci pięknej. Uważam jednak, że na co
dzień trzeba okazywać uczucia i wspierać nasze żony dobrym słowem i gestem.
Uczucia i czyny powinny płynąć głęboko
z serca. Bo to wy drogie Panie jesteście
dla nas najważniejsze i nie wyobrażamy sobie życia bez was. – mówi Andrzej
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Na wszystkie Panie czekał słodki poczęstunek.

Informacje

Wspieramy schronisko OTOZ Animals
w Dąbrówce!
8

kwietnia 2019 pracownicy Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie wraz
z Pauliną Derbą i Martą Noryśkiewicz
z projektu „Podajmy Łapę” odwiedzili
schronisko w Dąbrówce. W imieniu mieszkańców naszego miasta i okolic oraz wielu
osób wspierających ten szlachetny projekt
zostało przekazane do schroniska OTOZ
Animals w Dąbrówce ponad 100 kg karmy suchej i mokrej oraz mnóstwo kołder,
koców i materaców. Wszystkim ludziom,
którzy zaangażowali się w tę zbiórkę, serdecznie dziękujemy.
Tekt i fot. Marta Jarosińska, podinspektor
ds. promocji i turystyki

Łebianie powitali wiosnę!

21

marca 2019 roku przedszkola- odejście złej zimy, a nadejście długo oczeki z Łeby wraz z mieszkańcami kiwanej wiosny. Tego dnia też rostrzygmiasta powitali pierwszy dzień wios- nięto konkurs ogłoszony przez Centrum
ny. Tradycyjnie spod Urzędu Miejskie- Informacji Turystycznej na wykonanie
go w Łebie wyruszył wesoły przemarsz „najładniejszej marzanny”. Komisja judzieci i mieszkańców ubranych na kolo- rorska w składzie: Magdalena Wójcicka,
rowo, wydobywając radosne brzmienia Beata Smorawska i Magdalena Plichta pona przyniesionych ze sobą instrumen- stanowiły przyznać „ex aequo” pierwsze
tach. Przedszkolaki specjalnie na tę oko- miejsca wszystkim przedszkolom uczestliczność wykonały w grupach „słomianą niczącym w konkursie wręczając drobmarzannę”, która symbolizować miała ne nagrody rzeczowe. Następnie wszyscy

pomaszerowali w kierunku mostu na ul.
Kościuszki, gdzie „słomiane kukły” zostały wrzucone do rzeki, aby ostatecznie
zanurzyć się w morskiej toni.

fot. Michał Sałata
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VI Festiwal Sztuki Baletowej
6

kwietnia br. w Łebie odbył się VI
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej. Imprezę taneczną zorganizowano na
Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Tysiąclecia 11. Tego dnia mogliśmy zobaczyć
ponad pięciuset młodych artystów w różnych kategoriach tanecznych, na przykład takich jak: jazz dance, współczesny
formacje czy balet klasyczny. Uczestnicy
zostali podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe.
– Od wielu lat Łeba wspiera młodych
i utalentowanych artystów rozwijających

swoje pasje. Cieszę się, że tylu tancerzy z całej Polski po raz kolejny przyjehało do Łeby,
aby przed mieszkańcami Łeby i regionu zaprezentować swój kunszt taneczny - mówi
Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Białobrzeski, przewodniczący komisji jurorskiej:
– Rośnie świadomość instruktorów
i choreografów jeśli chodzi o dobór technik tanecznych do danej grupy wiekowej.
Uczestnicy chętnie przyjeżdżają do Łeby na

festiwale taneczne, gdyż zawsze jest tu piękna pogoda i można poczuć namiastkę zbliżających się wakacji […]
Łeba wpisała się już na stałe do kalendarza tanecznego imprez tanecznych
w kraju, a jest tu ich w ciągu roku naprawdę sporo. To z pewnością jest bardzo pozytywne.
tekst i fot. Michał Sałata

XXI MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI
SIATKOWEJ MŁODZIEŻY ŁEBA 2019
XXI

Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba
2019 dobiegł końca.
W dniach od 2 do 3 marca Łeba gościła drużyny zawodników starszej grupy
tj. kadetek i kadetów. W pierwszej części
turnieju uczestniczyło 16 zespołów kadetów i 24 zespoły kadetek, łącznie ok. 500

uczestników.
W drugiej części łebskiego maratonu
w dniach 14 –16 marca udział wzięły 24
zespoły młodziczek i 22 zespoły młodzików, łącznie ok. 650 uczestników.
Wszystkie zespoły uhonorowane zostały pucharami ufundowanymi przez

Burmistrza Miasta Łeby, Burmistrza Miasta Lęborka, Wójta Gminy Cewice i Wójta
Gminy Wicko.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Trenerzy
wyróżnili również najlepsze zawodniczki
i najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach. Otrzymali oni statuetki
ufundowane przez Fundację Polska Siatkówka.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli i przyczynili się do organizacji i sprawnego
przebiegu turnieju. Młodzi siatkarze
przez okres trwania Maratonu mogli
zwiedzać miasta i miejscowości powiatu
lęborskiego oraz przeżyć wspaniałą siatkarską przygodę.
Oprac. i fot. Michał Sałata

Dyżury Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Magdalena Wójcicka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz.
od 14.00 do 16.00 w pokoju 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 ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady
Miejskiej (parter).
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Będą budować Muzeum Archeologii
Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie
Całość naprawdę robi wrażenie i cieszymy się, że taki piękny obiekt powstanie
w Łebie i będzie nie lada gratką dla turystów i pasjonatów morskich głębin.
tekst i fot. Michał Sałata
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marca w RCKiF Boleniec odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Łeby zorganizowane przez Dyrektora Muzeum Narodowego z Gdańska, Burmistrza Miasta
Łeby oraz senatora RP dotyczące powstania w niedalekiej przyszłości Muzeum
Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa
Bałtyckiego na terenie miasta. Podczas
spotkania poruszono m.in.: zagadnienia
związane z lokalizacją obiektu, który za

parę lat powstanie naprzeciwko Portu
Jachtowego w Łebie, na terenie należącym do Kapitanatu Portu; jego bryłę architektoniczną, jak również wyjaśniono
sposoby pozyskiwania eksponatów. Można było również obejrzeć i dotknąć przykładowe znaleziska z naszego wybrzeża.
Duże wrażenie na zebranych zrobiły
plansze przedstawiające projekt obiektu
nie tylko z zewnątrz ale także wewnątrz.

Burmistrz nagrodził bohaterską postawę
Łebianina
N

a ostatnią sesję Rady Miejskiej zaproszony został młody, odważny człowiek, który 26 lutego 2019 wykazał się
bohaterką postawą, ratując topiącego się
w kanale 58-letniego mieszkańca Łeby.
Za odwagę, bezinteresowną pomoc
i postawę godną naśladowania, Pan Paweł Laskowicz został nagrodzony przez
Burmistrza Miasta Łeby, Pana Andrzeja
Strzechminskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Pana Mariusza Mejera,
Komendanta Miejskiego Policji w Łebie,
Pana Bartosza Budkowskiego, Kapitana
Portu w Łebie Pana Tadeusza Borodziuka
oraz Oficera Kapitanatu Portu, Pana Jacka Beczyczko. Gratulacje złożone zostały również na ręce rodziców Pana Pawła,
Państwa Brygidy i Adama Laskowiczów.

Informacje

Łebę odwiedził ambasador Republiki
Łotewskiej
18

marca 2019 roku Łebski magistrat
odwiedził Pan Edgars Bondars,
Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce. W czasie wizyty w naszym powiecie
Ambasador spotkał się z samorządowcami z całego powiatu oraz odwiedził miejsca pamięci narodowej. Wizytę na grobie
łotewskiego bohatera narodowego poprzedziło spotkanie ambasadora z senatorem Kazimierzem Kleiną i Andrzejem
Strzechmińskim, burmistrzem Łeby.
Dzięki tej wizycie zawsze pojawiają
się nowe możliwości współpracy między
samorządami i przedsiębiorcami powiatu lęborskiego z partnerami na Łotwie.
Warto zwrócić uwagę na to, że Łeba jest
pierwszą gminą w naszym powiecie, która współpracuje z łotewskim miasteczkiem turystycznym.
- Od ubiegłego roku nasz nadmorski
kurort i miasto Pāvilosta łączy umowa
partnerska, a w tym roku planowany jest

przyjazd delegacji z tego miasta. Podczas
spotkania rozmawialiśmy o problemach
rybołówstwa bałtyckiego i problemach
rybaków w Łebie, które zresztą są bardzo
podobne do tych, z którymi zmagają się

rybacy na Łotwie – podkreślił senator RP
Kazimierz Kleina.
Tekst: UM Łeba

Targi Regiony „NA STYKU KULTUR”
W

dniach 22 – 24 marca już po raz
25. w łódzkiej hali Expo odbyły się
Targi Regiony „Na Styku Kultur” - jedne
z największych targów turystyki aktywnej, podczas których nie mogło zabraknąć
Łeby reprezentowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „ŁEBA – Błękitna
Kraina” oraz Centrum Informacji Turystycznej w Łebie we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.
Targi Regiony Turystyczne „Na Styku
Kultur” to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno o charakterze targowym jak i kulturalnym, dające możliwość zapoznania
się z walorami turystycznymi regionów
Polski i Europy, a także z ich kulturą, tradycją i historią.
Targi „Na Styku Kultur” uznawane są
za źródło pomysłów i inspiracji związanych ze zwiedzaniem Polski i świata, a co
za tym idzie obowiązkowym wydarzeniem dla osób, które uwielbiają wyprawy i przygody.
W tym roku w targach uczestniczyło
ponad 200 wystawców reprezentujących
branżę turystyczną oraz instytucje samorządowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się oferty dla osób, które „planują

wyruszyć w drogę”. Całemu wydarzeniu
towarzyszyły liczne spotkania z podróżnikami i pasjonatami oraz eventy dla
przedstawicieli branży turystycznej.
Szacuje się, że tegoroczna edycja targów przyciągnęła ponad 10 tysięcy zwiedzających.
W czasie trwania targów na stoisku
Łeby dostępne były materiały i gadżety
promocyjne miasta, a także foldery informacyjne województwa pomorskiego.
Nie zabrakło również degustacji naszego
lokalnego produktu „Śledzia po łebsku”.

Wśród pytań, które najczęściej zadawały osoby odwiedzające targi znalazły
się pytania o bazę noclegową, atrakcje turystyczne oraz szlaki rowerowe w Łebie
i województwie pomorskim.

Tekst: Lokalna Organizacja Turystyczna
„ŁEBA – Błękitna Kraina”
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Z historii miasta

O chlebie w Łebie
N

ajstarszą wzmiankę o ławach chlebowych w Łebie znajdziemy w akcie lokacji miasta z 1357 r. Uregulowano
tam kwestie czynszowe z tytułu ich prowadzenia. Zaznaczono też, że wymienione ławy powinno się wspólnie budować
i ulepszać. W historii miasta bywały okresy, gdy nie było tu żadnego punktu oferującego chleb na sprzedaż, ale były i takie,
gdy działało ich kilka naraz. Miało to zapewne związek z czynnikami ekonomicznymi. Dla przykładu w 1782 r. przy 500
mieszkańcach w mieście były czynne 3
ławy chlebowe. Pośrednio świadczyło to
o zamożności łebian, których stać było na
zakup relatywnie drogiego chleba, a nie
jego domowy wypiek. Natomiast 150 lat
wcześniej, w okresie wojny trzydziestoletniej, nie było żadnej ławy. Aż do dwudziestolecia międzywojennego zagadnienia
związane z tutejszymi piekarniami są
skąpo wzmiankowane. Wiemy np., że
w budynku dzisiejszego urzędu miasta
przed 1868 r. działała piekarnia. Jej właścicielem był Eduard Riskowsky. Z kolei na
początku XX w. przy dzisiejszej ul. Kościuszki 18 była czynna, chętnie odwiedzana cukiernia Fritza Hoﬀmanna.
Lata 30. XX w.

W latach 30. XX w. Łeba liczyła połowę
dzisiejszego stanu mieszkańców, a cała
gmina miejska z Żarnowską i Steknicą ok.
2,5 tys. Popatrzmy, jak w tym okresie wyglądała sprawa zaopatrzenia w pieczywo
i wyroby cukiernicze. Na wsiach wiele gospodyń piekło chleb samodzielnie, zazwyczaj co kilka lub kilkanaście dni. Do jego
wyrobu najczęściej używano mąki żytniej
lub pszenno-żytniej, dzięki czemu dłużej
zachowywał świeżość. W Żarnowskiej do
dyspozycji mieszkańców znajdowało się
kilka publicznych pieców chlebowych.
Sposób ich użycia nie był skomplikowany,
ale czasochłonny. Najpierw przez wiele
godzin palono w nich drewnem liściastym, następnie wygarniano popiół i węgle, i można było przystąpić do pieczenia.
Grube, nagrzane ściany były wystarczająco gorące do upieczenia większej liczby
bochenków. Dla oszczędności czasu i opału gospodynie umawiały się na określone dni. Wówczas pomiędzy wypiekami
wystarczyło przepalić w piecu dla utrzymania temperatury. Łąka, na której znajdowały się te ogólnodostępne urządzenia
służyła za miejsce spotkań i pogaduszek
mieszkanek Żarnowskiej.

W mieście domowy wypiek chleba był
znacznie mniej popularny i większość gospodarstw domowych korzystała z oferty miejscowych piekarń. W omawianym
czasie w Łebie działały 4 piekarnie, równolegle prowadzące działalność cukierniczą. Wszystkie one były zlokalizowane
przy głównej ulicy. Statystycznie każda
z nich zaopatrywała 450 łebian, co bez
problemów zabezpieczało popyt. W okresie letnim dodatkowo w mieście przebywało do 1,5 tys. letników jednocześnie,
z czym piekarnie sobie spokojnie radziły. Omówmy te zakłady, rozpoczynając od
południowej części miasta:
,,Piekarnia i cukiernia Otto Hübner” ,
Hindenburgstrasse 110 (Kościuszki 69).
Piekarnia ta była wyposażona w piec
o dwustronnym palenisku. Wybudowano ją w 1919 r. na miejscu spalonej serowarni. Jej właścicielem był Otto Hübner,
który oprócz uprawianego rzemiosła, od
1932 r. działał przez kilka kadencji w radzie miasta. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego. W roku 1944 naukę
zawodu podjął tu Alfred Schadowske,
który po wojnie pozostał, jako autochton
i mieszkał w Łebie do lat 70. Według jego
relacji piekarnia ta pracowała do 1947 r.
Wielu obecnych mieszkańców pamięta
księgarnię, która przez kilka powojennych dekad działała w pomieszczeniach
po dawnej piekarni.

,,Piekarnia i cukiernia Helmut Börke”,
Hindenburgstrasse 106 (Kościuszki 61).
Kilka domów dalej po tej samej stronie
ulicy znajdowała się największa z miejscowych piekarń. Jej właścicielem był
mistrz piekarski, Helmut Börke. Zakład
pod jego szyldem pracował od 1934 r.
Wcześniejszym właścicielem był mistrz
piekarski Borkenhagen, który początkowo go wydzierżawił, a następnie sprzedał swojemu dawnemu czeladnikowi.
Wypiekano tu w dwukomorowym piecu
parowym, który w roku 1934 został zastąpiony trzykomorowym firmy Neuhaus
i Soltau. Jednym z dużych odbiorców pieczywa była jednostka wojskowa z pobliskiej Rąbki. W ofercie letniej znajdowała
się dodatkowo sprzedaż lodów. W ciepłe
dni wytwarzano do 80 kg. Maszyny do ich
produkcji były bardzo nowoczesne, oczywiście zasilane elektrycznie. We wspomnieniach dawnych łebian zachowały
się wspaniałe torty, które tu zamawiano
z okazji uroczystości rodzinnych. Prawdziwym wyzwaniem była konfirmacja
młodzieży z tutejszej parafii, gdy trzeba
było przygotować kilkadziesiąt tortów
naraz. Po wojnie krótko działał tu polski piekarz Stachowiak. W późniejszym
okresie zakład funkcjonował pod różnymi szyldami. Najdłużej, jako piekarnia sezonowa miejscowej Gminnej Spółdzielni.
Jego historia zakończyła się u schyłku XX
w. Obecnie w tym miejscu znajduje się
sklep „Żabka”.

Z historii miasta
,,Piekarnia i cukiernia Willi Hübner”,
Hindenburgstrasse 97 (Kościuszki 45).
Poprzednim właścicielem był Otto Rademacher, który z przyczyn finansowych
sprzedał zakład Otto Hübnerowi. Temu
samemu, który posiadał już wyżej opisaną piekarnię przy dzisiejszej ul. Kościuszki 69. W roku 1933 przekazał on nowy
nabytek w dzierżawę swojemu przyrodniemu bratu, Willemu. Ta najmniejsza
z miejscowych piekarń zakończyła działalność w 1943 r., ponieważ jej szefa wcielono do Wehrmachtu. Do wypieku służył
zwykły piec opalany drewnem. Przez 2
lata pracował tu pewien jeniec francuski,
którego potem przeniesiono do Lęborka.
Nieco starsi łebianie pamiętają sklep pasmanteryjny, a następnie mięsny, które
działały w pomieszczeniach dawnej firmy Willego Hübnera.
,,Piekarnia i cukiernia Georg Poschmann”, Hindenburgstrasse (Kościuszki 34).
Zakład ten powstał w roku 1934 i pracował na dwukomorowym piecu parowym.
Warsztat znajdował się poza sklepem przy
dzisiejszej ul. Piekarskiej. Poschmann był
synem mistrza ślusarskiego, prowadzącego w mieście własny warsztat swojej
branży. Rodzina ta była wyznania katolickiego, co w ewangelickiej Łebie należało
do rzadkości. W 1940 r. Georg Poschmann

został powołany do Wehrmachtu i od tego
czasu zakład nie pracował. Po wojnie objął go Tomasz Stachowiak, który przybył
do Łeby już 1 maja 1945 r. i był jednym
z pierwszych polskich osadników. Przejściowo pracował on przy Kościuszki 61
i w 1949 r. osiadł na dobre przy Kościuszki 34. Stachowiak prowadził tam działalność przez długie lata i był w miasteczku
powszechnie znany. Jego jedynym konkurentem, z dużo większą produkcją, była
miejscowa Gminna Spółdzielnia. Pod koniec lat 80. z braku następcy zmuszony był
zakład zamknąć i sprzedać. Nowy właściciel nie zagrzał tam miejsca i już w 1992 r.

odkupił go Henryk Płotka z bratem Jackiem. Obecnie ta piekarnia działa pod
szyldem pana Henryka pod nazwą „Manufaktura Piekarnia Płotka”. W pomieszczeniu po dawnym warsztacie urządzono
gustowną kawiarenkę. Tam przy dobrej
kawie można się delektować wyrobami
cukierniczymi, wychodzącymi spod mistrzowskiej ręki szefa. Manufaktura jest
jedyną piekarnią w Łebie, której tradycje
sięgają okresu przedwojennego.
Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i byłym mieszkańcem)

Komunikat!
PZERiI koło nr 1 w Łebie zaprasza seniorów i sympatyków koła na wycieczkę „Ziemia Kielecka, Góry
Świętokrzyskie i Sandomierz”, która zostanie zorganizowana w terminie od 16 do 21 września 2019 roku.
(zmiana terminu)
Zapisy i informacje w biurze koła, które się mieści
w Bibliotece Miejskiej w Łebie (ul. 11-go Listopada) we
wtorki w godz. 10.00 – 13.00
Przewodnicząca Zarządu
Halina Stachewicz
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Informacje

Wernisaż malarski Klubu Pracy Twórczej
„ABSURD”
8

marca br. w Dzień Kobiet na piętrze
Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie odbył się wernisaż malarski
Klubu Pracy Twórczej ABSURD pt. „ Na
paletach malarskich fantazji”. Wernisaż
wystawy wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców i zaproszonych
gości. Burmistrz Miasta Łeby Andrzej
Strzechmiński i Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łebie Magdalena Wójcicka
podziękowali artystkom za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju twórczości artystycznej w Łebie. Swoje prace
wystawiły : Kamila Arseniuk, Elżbieta
Biernacka, Teresa Bucior, Agnieszka Dubiniec, Jolanta Jakubczyk, Krystyna Suchocka, Magdalena Szczęsna, a w grupie
młodzieżowej prace prezentowały Hania
Borowska i Anielka Ostrowska. Opiekę artystyczną nad malarkami sprawuje Pani
Barbara Gawron-Gołębiowska.
Tekst i fot. Marta Jarosińska, podinspektor ds. promocji i turystyki

Z życia gminy

„Moja Ojczyzna” – wieczór poezji
W

jedną z marcowych sobót odbył się
w bibliotece miejskiej wieczór autorski ks. Zenona Myszka, autora tomiku poezji pt. „ Moja Ojczyzna”. Wiersze
czytał sam Autor i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespół Kameralny
Gardenduo w składzie : Andrzej Formela (akordeon) i Maria Formela (skrzypce) zadbał o oprawę muzyczną wieczoru.
Głos zabrał min. Ks. dr hab. prof. Henryk
Skorowski, stwierdzając, że ksiądz-poeta
Zenon Myszk „obdarowany twórczym duchem, obdarowuje również przez swoją
poezję. Zaprasza w niej do własnej ojczyzny, którą kreuje obrazem, przeżyciem,
spotkaniem, wspomnieniem wydobywanym jak cenną perłę. W wierszach ks.
Z. Myszka odnajdujemy wiarę, nadzieję i miłość, której potrzeba aby istnieć’’.
Na zakończenie spotkania każdy z gości
otrzymał autorski tomik.
Karolina Chrostowska – pracownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

Przyroda SPN i Nadleśnictwa Lębork

W

bibliotece miejskiej odbył się po
raz pierwszy konkurs przyrodniczy - „Ochrona przyrody w SPN i Nadleśnictwie Lębork”.
Do współorganizacji tego konkursu zaprosiła bibliotekę Katarzyna Sitkowska
ze Słowińskiego Parku Narodowego, za
co bardzo dziękujemy.

Do zmagań konkursowych przystąpiło
15 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu lęborskiego.
W porównaniu z poprzednimi latami
poziom konkursu w tym roku był bardzo wysoki. Pytania nie były łatwe, ale
uczniowie wykazali się bardzo dobrą
znajomością tematu. Zadania testowe

podzielone były na dwie kategorie wiekowe:
- szkoła podstawowa klasy IV-VI,
- szkoła podstawowa klasy VII-VIII i klasa III gimnazjum.
Organizatorzy konkursu: Słowiński
Park Narodowy, Nadleśnictwo Lębork
i Biblioteka Miejska w Łebie przygotowali
dla zwycięzców cenne nagrody: śpiwory,
namioty, plecaki, lornetki, latarki czołowe, zegarki wodoszczelne oraz pięknie
ilustrowane albumy i leksykony o zwierzętach i roślinach. Było więc o co walczyć.
Większość nagród zdobyli uczniowie
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu oraz Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.
Wśród reprezentacji Szkoły Podstawowej w Łebie najlepszą okazała się Katarzyna Gwizdała, która zajęła II miejsce
w konkursowej części dotyczącej wiedzy
o przyrodzie Nadleśnictwa Lębork. Serdecznie jej gratulujemy.
Beata Czaja – dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Łebie
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Zwyczajni niezwyczajni łebianie

W

Bibliotece Miejskiej w Łebie odbył się wieczór promocyjny książki „Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy
ziemi lęborskiej”.
Leksykon został wydany w listopadzie
ubiegłego roku przez lęborskie Stowarzyszenie na 102, które zaprosiło łebską
bibliotekę do współpracy przy jego tworzeniu.
Celem powstania leksykonu było zebranie wspomnień o ludziach, których z różnych powodów pamiętamy, dlatego też jej
bohaterami są m.in.: doktor weterynarii,
nauczyciele, sąsiedzi, dziadkowie, lekarze, pani ze sklepiku, pasjonat historii
miasta, modelarz, malarz itp.
Ocalić od zapomnienia ludzi – mieszkańców ziemi lęborskiej, a tym samym
wzbogacić wiedzę o czasach minionych –
to była główna idea, która przyświecała
wydaniu tej książki.
Biblioteka Miejska w Łebie od lat gromadzi historie swoich mieszkańców.
W ich spisywaniu pomagają nam wolontariusze, za co im serdecznie dziękujemy.
W 2015 roku w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski
w Warszawie biblioteka zrealizowała projekt Mapa Łebian - wirtualną mapę dróg,
które po II wojnie światowej prowadziły
polskie rodziny do Łeby. Na mapie znajdują się historie łebian oraz zdjęcia z ich
rodzinnych albumów. Mapa dostępna jest
w internecie i na bieżąco jest uzupełniana.
(mapalebian.pl)
Książka „Zwyczajni niezwyczajni
mieszkańcy ziemi lęborskiej” stanowi
zbiór tekstów o wspaniałych ludziach,
których już nie ma i o tych, z którymi spotykamy się na co dzień.
Łebska biblioteka przekazała do

publikacji 26 historii. Wśród zwyczajnych niezwyczajnych łebian znaleźli się
m.in.: Danuta Hryniewicz - doktor weterynarii nazywana przez łebian „Psiarą”,
Tomasz Stachowiak – pierwszy polski
piekarz w Łebie, Lucjan Greczko – pierwszy polski lekarz, Danuta Szymanowska –
łebska poetka i pasjonatka historii Łeby,
kapitan Jan Choroszman, Pani Nutka - Teresa Trylewicz, Sybiraczka- Teresa Maroń.
Pani Ewa Kłosowska - prezes Stowarzyszenia na 102 podczas spotkania w Łebie
zapowiedziała, że w tym roku ukaże się
druga część leksykonu.
Biblioteka miejska już przygotowuje
historie kolejnych zwyczajnych niezwyczajnych łebian.
Beata Czaja – dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Łebie

zapowiedź

XVII NADMORSKIE LETNIE KURSY
MUZYCZNE W ŁEBIE
B

iblioteka miejska zaprasza do udziału w warsztatach muzycznych, które
odbędą się w Łebie w dniach 27 czerwca
– 07 lipca 2019 roku w ramach XVII Nadmorskich Letnich Kursów Muzycznych.
Warsztaty poprowadzą:
- śpiew - Agata Sava (mezzosopran),
- saksofon – dr Julita Przybylska,
- skrzypce – dr Adam Wagner,

- klarnet - dr Wojciech Mrozek,
- trąbka – prof. zw. dr hab. Stanisław
Dziewior,
- gitara – prof. dr hab. Tomasz Spaliński,
- fortepian – st. wykł. dr Dariusz Noras
Dla mieszkańców Łeby udział w warsztatach jest bezpłatny.
Szczegóły podamy już wkrótce na stronie biblioteki: www.bibliotekaleba.pl oraz

facebooku: www.facebook.com/bibliotekawlebie

Beata Czaja – dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Łebie
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TRZYDZIEŚCI SKRYTEK WILHELMA
MALMENDIERA
2 maja - gra miejska

B

iblioteka Miejska w Łebie już po raz dziesiąty zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w grze miejskiej organizowanej podczas majówki.

Sztabem gry dowodzi Krzysztof Petek - pisarz, dziennikarz,
podróżnik, organizator szkół przetrwania, którego młodzi łebianie nazywają Komandosem.
W tym roku zadaniem uczestników gry będzie odnalezienie
skarbów, które powiatowy szef partii NSDAP - kreisleiter Wilhelm Malmendier ukrył przed Rosjanami.
W 1945 roku wycofujący się z Łeby niemiecki generał przekazał Wilhelmowi Malmendierowi zagrabione skarby. Malmendier ukrył je w przygotowanych wcześniej na terenie miasta
skrytkach.
Do skrytek prowadziły specjalne, zakodowane i opisane zagadkowo mapy.
Malmendier zastrzelił się w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku,
gdy zrozumiał, że wojska radzieckie bez jednego wystrzału zajęły Łebę i dla niego oznacza to już koniec wojny.
Jego mapy, ukryte w specjalnym schowku, można odnaleźć
dzięki spisanej relacji jego pomocnika.
Komu uda się odnaleźć i odczytać mapy?
Kto pierwszy odnajdzie skrytki i ukryte w nich skarby?
Zapraszamy 2 maja o godz. 10 do biblioteki miejskiej (ul. 11
Listopada 5A)
Uczestnicy: grupy 3-6 osób.
Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece (tel. 59 866 17 23)
Beata Czaja - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Programuj w bibliotece
S

przęt, który biblioteka miejska pozyskała w projekcie „Kodowanie
w bibliotece”, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników łebskiej biblioteki.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łebie aktywnie biorą udział w zajęciach,
poznając podstawy programowania. Podczas warsztatów dzieci mogą dowiedzieć
się, czym jest kodowanie i jakie urządzenia potrzebne są do kodowania. Tego typu
zajęcia mają na celu rozwijać w dzieciach
umiejętność logicznego myślenia i kreatywność oraz ukazać świat technologii w bardziej przystępny i zrozumiały
sposób. To nie tylko świetna zabawa, ale

informacje
przede wszystkim nauka.
Dzieci mogą poznać umiejętności robota w zakresie ruchu, wydawane przez
niego odgłosy, a nawet nagrać własny głos
sprawiając, że robot przemówi ludzkim
głosem.
Komunikując się z Photonem za pomocą tabletu dzieci piszą program złożony z prostych komend, które robot musi
wykonać.

Informacja o włączeniu do oferty biblioteki zajęć z podstaw programowania
bardzo szybko dotarła do szkół w sąsiednich gminach. Zajęciami w bibliotece
z wykorzystaniem robotów Photon zainteresowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.
I nie tylko oni. Bibliotekarki z powiatu
lęborskiego, które spotkały się w łebskiej
bibliotece, aby podsumować rok 2018,

również zainteresowały się Photonami.
Jak widać kodowanie jest dla wszystkich.
Praca z robotami pozwala dobrze się bawić, miło spędzić czas w bibliotece, a przy
okazji trenować „szare komórki”.
Karolina Chrostowska –
Biblioteka Miejska w Łebie

Dyrektor biblioteki
„Osobowością Roku 2018”

K

apituła „Dziennika Bałtyckiego” nominowała dyrektor biblioteki miejskiej
Panią Beatę Czaja do tytułu „Osobowość
Roku 2018” w kategorii Kultura za propagowanie czytelnictwa oraz wspieranie
inicjatyw.
W powiecie lęborskim do konkursu
w tej kategorii zgłoszono 8 osób. W plebiscycie Pani Dyrektor otrzymała 1058

Podczas uroczystej gali w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku dyrektor biblioteki odebrała statuetkę wraz z dyplomem.
Mariusz Szmidtka – redaktor naczelny
„Dziennika Bałtyckiego” pogratulował
zwycięzcom słowami:
- Gratuluję Państwu zwycięstwa w tym
największym i najbardziej prestiżowym
plebiscycie Dziennika Bałtyckiego w powiatach, miastach Trójmiasta i na Pomorzu. Wyłoniliśmy niemal 90. osobową
elitę Pomorza. W obecnych czasach mówi
się, że brakuje autorytetów albo tych autorytetów się nie uznaje, ale w Państwa przypadku jest zupełnie inaczej. My na Pomorzu
te autorytety mamy i to w każdej dziedzigłosów i tym samym zdobyła tytuł „Oso- nie: samorządowej, kulturalnej, społecznej
bowość Roku 2018 w powiecie lęborskim”. i charytatywnej.
Pani Dyrektor gratulujemy!
Zwycięzcy eliminacji powiatowych przeszli do finału wojewódzkiego.
Na 19 osób w kategorii Kultura Pani
Karolina Chrostowska – Biblioteka
Beata Czaja zajęła w województwie IV
Miejska w Łebie
miejsce.

Łebscy działają
U

czestnicy projektu „Jestem łebski” nie
ustają w działaniach. W ostatnich
miesiącach łebscy poznawali historię
swojego miasta oraz swoich rodzin.
W rocznicę katastrofy statku „Wilhelm
Gustloﬀ ” łebscy poznali jego historię,
a także analizowali zdjęcia wraku. Zajęcia te spowodowały, że młodzież zainteresowała się tragediami łebskich rybaków
na morzu. Łebscy chcieliby usłyszeć morskie opowieści z ust rybaków, dlatego też
w najbliższym czasie zaproszą ich na spotkanie do biblioteki.

Łebscy poznali również ponad stuletnią historię „Neptuna”. Jednym z ich
zadań było wyszukanie w albumach rodzinnych zdjęć zamku, a następnie ułożenie ich chronologicznie, aby zobaczyć jak
na przestrzeni lat zmieniała się budowla
i jej otoczenie.
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Ochrony Zabytków młodzież zapozna
się z historią kościoła pw. Wniebowzięcia NMP - jedynego zabytku Łeby wpisanego do rejestru zabytków.
Swoją wiedzą historyczną łebscy będą
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mogli wykazać się podczas gry miejskiej,
która odbędzie się 2 maja. Ich znajomość
historii miasta na pewno przyda się, gdy
trzeba będzie rozwiązywać trudne, logiczne zagadki.
Podczas swoich spotkań w bibliotece łebscy mieli także możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dziedzinie

programowania: programowali roboty
Photon i ćwiczyli pisanie programów za
pomocą gry Scottie Go.
Przez cały czas trwania projektu młodzież pracuje nad przewodnikiem po
Łebie. Samodzielnie wykonuje rysunki,
zdjęcia oraz opisy miejsc, które znajdą się
w przewodniku.

Będzie on zwieńczeniem działań w projekcie „Jestem łebski”.
Karolina Chrostowska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

Podążamy za Nowymi Trendami
M

ając na uwadze podnoszenie własnych kwalifikacji
w związku ze wzrostem jakości obsługi turysty, jak również posiadanie świadomości zmieniającej się rzeczywistości
w krajowej i zagranicznej Turystyce, pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Łebie uczestniczyli w największej konferencji związanej z Turystyką w naszym regionie. Konferencja
„Nowe Trendy” odbyła się 29 marca br. w Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku.
Całodniowy panel dyskusyjny skupiał ekspertów ze świata
turystyki, biznesu oraz osób związanych na co dzień z marketingiem w socjal mediach. Przez lata zauważamy dynamicznie
zmieniającą się sytuację na rynku turystyki. Jest to związane
głównie z nowymi panującymi trendami, modą na odwiedzanie konkretnych lokalizacji oraz podróżami o charakterze sentymentalnym.
Dlatego też będziemy się starać, aby nowe działania promocyjne miasta Łeby związane były z oddziaływaniem na turystę
w sposób emocjonalny / uczuciowy nawiązujący do pozytywnych skojarzeń.
Oprac. Michał Sałata

Wyjątkowi goście w CIT Łeba
14

marca 2019 roku Centrum Informacji Turystycznej w Łebie odwiedziły niezwykłe osoby: Mariusz Malec,
Ryszard Wieczorkiewicz oraz nasz łebianin - Ireneusz Mania. Panowie przemierzali polskie wybrzeże od Piasków po
Świnoujście rowerem i pieszo, aby zebrać
potrzebne środki finansowe na leczenie
chorych dziewczynek. Łącznie 550 kilometrów. A pogoda ich wcale nie rozpieszczała.
Przygotowaliśmy dla naszych bohaterów słodki poczęstunek oraz przekazaliśmy drobne gadżety łebskie,
które rozdawali dzieciom podczas spotkań w poszczególnych miejscowościach.
Akcja Wybiegajmy dzieciom uśmiech
ma na celu pomoc w zbiórce środków finansowych na leczenie Milenki i Korneli.
Dziewczynki chorują na porażenie mózgowe. Do akcji włączyły się kluby morsowe, rowerowe i inne organizacje sportowe

na całej trasie. Cieszymy się niezmiernie,
że nasz mieszkaniec włącza się aktywnie
w charytatywne akcje, których celem jest
niesienie pomocy potrzebującym.

Oprac. Michał Sałata
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Trochę radości, trochę uśmiechu
B

udynek Biblioteki Miejskiej został rozbudowany i poszerzony o dodatkowe
miejsca na książki, kąciki komputerowe,
kąciki dla dzieci. Powstały komfortowe
toalety oraz winda (duża), która zmieści
osobę niepełnosprawną na wózku wraz
z opiekunami.
Goście, którzy przybyli na świętowanie
8 marca, mogli wszystkie kąty pooglądać,
a windę przetestować.
Po godzinie 17.00 zespół „Jantar” przywitał wszystkich pieśniami,a potem
zaskoczył swoim kabaretowym repertuarem pt. „Rodzina”.
Tak już jest na całym świecie źle samotnym być.
Już od dziecka każdy dąży
by w gromadzie żyć.
Teksty i scenariusz przygotowany został przez panią Hankę Stoltman.
Namiastka życia rodzinnego została
przedstawiona z poczuciem humoru.
Śmiech i oklaski wybuchały za każdym
humorystycznym tekstem. W kabaretowym występie brał udział cały zespół.
Muzyka państwa Basi i Wiktora Riabuszenko okrasiła teksty pieśni o miłości
śpiewanych przez zespół.
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W życiu codziennym, przepełnionym
obowiązkami potrzeba nam trochę śmiechu, relaksu, jakiejś odskoczni by spojrzeć na świat innymi oczami.
Nie ukrywam,że zespół potrzebuje
sporo ćwiczeń i samozaparcia, ale potem
uśmiechy zadowolonej widowni i oklaski
rekompensują wszystko.
Na zakończenie panie dostały kwiaty od p. Burmistrza Andrzeja Strzechmińskiego, a pani G.Gałązka
z MOPS ufundowała wielkie czekolady.
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Czyli było coś i dla ducha oraz słodkości
dla ciała.
Dziękujemy paniom z MOPSU i paniom z Biblioteki Miejskiej za wieloletnią współpracę w organizowaniu tego
wiosennego świętowania kobiet, a mojemu drogiemu zespołowi JANTAR za pracę i poświęcony czas oraz za to, że „ stanął
na wysokości zadania.”
Irena Hilla

Książkę – poradnik ,,Minus 27” napisałam dzięki namowie przyjaciółki. Opowiadam w niej, jak pozbyłam
się blisko trzydziestokilogramowej nadwagi.
Wiedziałam o odchudzaniu bardzo dużo, ale okazuje
się, że wiedza to za mało. Dopiero kiedy podjęłam decyzję i wymówiłam pracę niszczycielskim, znienawidzonym nawykom, wiele się zmieniło. Wszystko się zmieniło.
Od tamtego czasu minęło kilka lat a dni, które nastąpiły
po tamtej decyzji, należą do najlepszych w moim życiu.
W pierwszym rozdziale książki opowiadam o sobie.
O tym, co mi pomogło, a co przeszkadzało w osiągnięciu celu – schudnięciu. W trzecim rozdziale pokazuję,
jak prosty, tani i szybki może być jadłospis osoby, która
postanowiła zeszczupleć. Drugi rozdział to spacer po
Łebie, po moim ukochanym, pięknym mieście, do którego warto przyjechać o każdej porze roku. Po piękno,
wypoczynek i zdrowie.
Dorota Reszke

Książki do nabycia w sklepie „MULTI” na ul. Zawiszy
Czarnego i butiku Monalisa ul. Kościuszki 27

20

Podróż do domu
P

odobnie jak bociany powracają do
Łeby, tak i byli niemieccy mieszkańcy
w dniach od 27 maja do 3 czerwca 2019
w liczbie około 100 osób, na kilka dni powrócą do Łeby. Z wielką radością oczekują na ten czas, który ponownie spędzą
w Łebie.
W bibliotece, po raz kolejny odbędzie
się wystawa. Tym razem pod tytułem „Rybacy, rybołówstwo i przetwórstwo ryb
w Łebie od 1900 roku do dnia dzisiejszego”.
Wystawę przygotowała Pani Beata Czaja - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie.
Wszyscy Łebianie są zaproszeni na wernisaż w dniu 31 maja 2019 roku.
Organizatorka podróży, Claudia Fredrich, z niecierpliwością oczekuje na koncert organowy w Kościele pw. WNMP.
Zwłaszcza, że wielu uczestników właśnie w tym kościele przyjęło chrzest lub
zostali konfirmowani.
Kolejnym ciekawym punktem naszej
podróży jest wystawa wykopalisk archeologicznych „Stara Łeba” w Rybackim
Centrum Kultury i Formacji „Boleniec”
w dniu 29 maja.

Dopełnieniem naszej podróży jest nabożeństwo dziękczynne oraz nabożeństwo żałobne na byłym ewangelickim
cmentarzu. Związek Łebian zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Łeby na
spotkania i wspólne rozmowy.
Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, że w dniach od 27 maja do 3 czerwca,
Wasze domy i ulice będą częściej fotografowane, a przed jednym lub drugim domem, nasi uczestnicy zatrzymają się na

chwilę lub dwie i może zajrzą przez „płot”
w poszukiwaniu własnych wspomnień.
Nasi uczestnicy zwiedzą ponownie
znane im miejsca, ale mają też wiele „nowego” do odkrycia.
Tekst i fot. Claudia Fredrich , Związek
Łebian- Bund der Lebaer e.V

Tydzień matematyki w Szkole Podstawowej
w Łebie

W

tradycję naszej szkoły wpisał się
już Tydzień Matematyki organizowany w tym roku w dniach 14.03 – 21.03.

Celem tygodnia matematyki jest rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, myśleniem i wiedzą ekonomiczneą,

przygotowaniem do samodzielnych działań.
Zaczęliśmy 14 marca obchodami Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. 14 marca
od samego rana korytarze udekorowane
były plakatami i planszami zawierającymi informacje i ciekawostki dotyczące
tej magicznej i wyjątkowej liczby, natomiast stoły zapełniły się Pi-sznymi ciastami, które oceniano w konkursie. Ciasta
przygotowane na konkurs zostały sprzedane, a pozyskane pieniądze przeznaczone na wielkanocne paczki dla najbardziej
potrzebujących. W tym dniu odbył się
również konkurs z języka polskiego. Zadaniem uczestników było wynotowanie
jak największej ilości słów z cząstką “pi”.
15 marca z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Matematyki odbyły się warsztaty dla klas
VII pod hasłem “Matematyka dzika”, czyli
jak połączyć dziką przyrodę z matematyką. Z kolei klasa VI zmagała się z trudną
sztuką nawigacji. Rozwiązywanie zadań
z zakresu matematyki i nauk pokrewnych sprawiło przyjemność i było dobrą
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zabawą, a nie kolejnym testem. Zadania
nie wymagały wiedzy matematycznej –
wystarczyło mieć otwarty umysł i chęć
do zabawy matematyką. 18 marca przebiegał pod dyktando wielbicieli Sudoku,
natomiast dzień później klasy ósme i trzecie gimnazjalne rywalizowały w turnieju
“Jeden z dziesięciu”.
Ukoronowaniem tygodnia matematyki był Turniej Sportowo - Ekonomiczny, podczas którego rywalizowały klasy
IV – VII. Zanim zaczęto rywalizację rozdano nagrody w konkursach SKO: “Kosmiczny bankomat SKO” oraz “Planszowe

rozgrywki z żyrafą Lokatką”. Nagrody
wręczył uczniom dyrektor szkoły M. Barański oraz kierownik oddziału PKO w Łebie Dariusz Bednarz. Uczniowie podczas
turnieju rywalizowali w różnorodnych
konkurencjach sportowo – ekonomicznych. Wykazali się dużą sprawnością
fizyczną oraz wiedzą ekonomiczną z zakresu pojęć bankowych. Na zakończenie
tygodnia matematyki, 21 marca, brali
udział w Międzynarodowym KANGURZE MATEMATYCZNYM.
Takie szkolne imprezy poszerzają
wiadomości uczniów, dostarczają wiele

emocji, ale przede wszystkim pobudzają
ciekawość poznawczą i rozwijają praktyczne umiejętności matematyczno –
ekonomiczne nierozerwalnie ze sobą
powiązane. Uczniowie, co roku, bardzo
chętnie uczestniczą w konkursach, grach
i quizach.
Jabłkowska Ilona
nauczyciel –bibliotekarz

Informacja dla użytkowników wieczystych
Z

dniem 1 stycznia 2019 roku prawo
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształciło się w prawo własności tych
gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów – Dz.U. z 2018r. poz.1716
ze zm.).
Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami :
• mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
• mieszkalnymi wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
• nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi
obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości
będących własnością Gminy Łeba, stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Burmistrza:
• z urzędu – w terminie 12 miesięcy od

dnia przekształcenia, tzn. do 31.12.2019r.
• na wniosek właściciela – w terminie
4 miesięcy od złożenia wniosku (opłata
skarbowa 50zł.)
• na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności
prawnej – w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku (opłata skarbowa 50zł.)
Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od
dnia przekształcenia w terminie do dnia
31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r.
Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Właściciel gruntu w każdym czasie
trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20
lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Z uwagi na dużą liczbę zaświadczeń do
wystawienia proces ich wydawania przez
Urząd potrwa do końca bieżącego roku.
Jednocześnie informujemy, iż każdy
przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i nie w każdym przypadku istnieje możliwość przekształcenia np. lokale
użytkowe albo tam, gdzie jest prowadzona
działalność gospodarcza. Do czasu otrzymania zaświadczenia o przekształceniu

użytkowania wieczystego w prawo własności, właściciele nieruchomości powinni
uiścić opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za 2019r.
Dokonana wpłata zostanie zaliczona na
poczet należnej opłaty rocznej przekształceniowej lub pomniejszy zobowiązanie
z tytułu opłaty jednorazowej lub zostanie
zaliczona na poczet użytkowania wieczystego w przypadkach gdy nie będzie możliwości przekształcenia.
Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności zawiera:
- potwierdzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
- określenie rocznej opłaty przekształceniowej
Po wniesieniu wszystkich opłat lub
opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30
dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do
wniosku o wykreślenie w dziale III księgi
wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od
wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III
sąd pobiera opłatę w wysokości:
- 250,00 zł w przypadku wniesienia
opłaty jednorazowej
- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.
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OPŁATA MIEJSCOWA

W

-łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

- w okresie od 01.07 do 31.08 - 2,00 zł.
- w pozostałym okresie - 1,00 zł.

Brak prowadzenia ewidencji jak również odmowa okazania księgi osobie kontrolującej, podlega odpowiedzialności
karnej skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę o przestrzeganie
w/w obowiązku.
Jednocześnie prosimy o prawidłowe
wypełnianie kwitariuszy K-103, w które
można zaopatrzyć się w Biurze Obsługi
Klienta w Urzędzie Miejskim w Łebie, tj.
prosi się o wpisywanie danych według niżej podanego wzoru w szczególności podając: od ilu osób, za ile dni oraz stawkę
pobraną opłaty miejscowej.
Druki ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe K-103) podlegają

związku ze zbliżającym się sezonem chcemy przypomnieć o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od
osób fizycznych przebywających w Łebie
dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Stawki opłaty miejscowej zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 listopada 2015r. i wynoszą one:

Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Łebie wprowadziła również obowiązek prowadzenia przez inkasentów
opłaty miejscowej ewidencji osób przebywających na terenie gminy dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
Ewidencja powinna zawierać:
-imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia
opłaty,
-liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
-właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

zwrotowi po ich zakończeniu i są wymieniane na nowe.
Druki składają się z następujących części:
1/Pierwszą stronę białą (oryginał)
otrzymuje osoba, od której pobraliśmy
opłatę miejscową.
2/ Druga strona (kopia) winna zostać
wyrwana i przechowywana w obiekcie.
3/ Trzecia strona pozostaje w kwitariuszu i po zakończeniu kwitariusza zostaje
on zwrócony wraz z okładkami w stanie
niezniszczonym.

Wzór wypełnienia kwestionariusza.

Alkohol pity w nadmiarze jest trucizną
Komisariat Policji w Łebie w związku
z sygnałami dotyczącymi nadużywania
alkoholu w miejscach zabronionych przeprowadzi szereg działań zmierzających
do wyeliminowania tego zjawiska na terenie miasta Łeby.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym jest wykroczeniem z art. 43›
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W sytuacjach spornych, gdzie osoby
będą spożywać alkohol - według nich
„w miejscach prywatnych”, będą kierowane wnioski do sądu.

S

kutkami nadużywania alkoholu może
być teoretycznie niegroźna anemia,
ale i zagrażające życiu choroby nowotworowe. Nadmierne spożywanie alkoholu
może prowadzić do zaburzeń psychicznych np. psychozy alkoholowej. Etanol
szkodzi nie tylko osobie pijącej – kobiety

ciężarne spożywające alkohol narażają
swoje dziecko na tak zwany FAS – płodowy zespół alkoholowy. Część ze skutków
nadużywania alkoholu może ustępować
po zaprzestaniu picia, inne są nieodwracalne.

Opracował:
asp. sztab. Waldemar Kupicz
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Łebie

Bałtycki Rajd
I Runda
Mistrzostw Polski
Motocykli Zabytkowych
/SPZLEBORK/

/InterCamp84

Wpisowe:
*110zł kierowca,
*70zł pasazer,
*kierowca do lat 18 -70zł,
*dzieci do lat 10- bezpłatnie.

Łeba 26-29.04.2019r.
Ośrodek InterCamp’84

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/SPZLEBORK/ lub e-mail: baltyckirajd@wp.pl
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