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Łeba nastawiona na owocną współpracę 
z miastami partnerskimi 
W ostatni weekend września w Łebie 

gościliśmy przedstawicieli mia-
sta partnerskiego Pavilosta z Łotwy, jak 
również przedstawicieli Związku Byłych 
Łebian. W sobotę odbyła się także kon-
ferencja poświęcona dalszej współpracy 
między poszczególnymi partnerami, wy-
mianą młodzieży i seniorów, a także bu-
dowaniu dobrych praktyk w dziedzinie 
kultury, edukacji i sportu.

Tekst i fot. Michał Sałata

Łeba pochwalona za inwestycje

2 października 2019 r. podczas XVII Sa-
morządowego Forum Kapitału i Finan-

sów w Katowicach Burmistrz Miasta Łeby 
Andrzej Strzechmiński odebrał wyróż-
nienie dla Gminy Miejskiej Łeba w kate-
gorii „Wydatki inwestycyjne samorządów 
2019”. Miasto Łeba zajęło V miejsce w ran-
kingu Pisma Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota” podsumowującym wydatki 
inwestycyjne samorządów w latach 2016-
2018 w kategorii MAŁE MIASTA.

Oprac. Michał Sałata
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Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie pochwaleni za jakość obsługi turysty

W II edycji Ogólnopolskich Plebiscy-
tów Branżowych ORŁY TURYSTYKI 

nasza jednostka, tj. Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie, znalazła się w gro-
nie Laureatów tego prestiżowego wyróż-
nienia. 

Jak mówi przedstawiciel portalu - orly-
turystyki.pl  „wyróżnienie to jest efektem 

Państwa ciężkiej, systematycznej pracy, 
co dostrzegają zadowoleni Klienci, wypo-
wiadający się pozytywnie na temat Pań-
stwa jednostki”. 

Aby otrzymać status Laureata, należa-
ło spełnić podstawowe kryterium, jakim 
była ocena końcowa w wysokości co naj-
mniej 8 pkt przy odpowiedniej ich ilości. 

Udział w plebiscycie był darmowy. 
Analogicznie jak w pierwszej edycji ple-

biscytu pod uwagę wzięte zostały wszyst-
kie podmioty funkcjonujące na rynku 
w  branży turystyki. Wysoka ocena ob-
sługi w CIT Łeba została ustanowiona na 
podstawie ocen klientów i komentarzy 
pozostawionych na takich stronach jak 
np. Google Maps, Facebook, ZUMI, Nowo-
czesna Firma i wiele innych. Komentarze 
i opinie, które tam się znajdują, dotyczą 
głównie fachowej obsługi klienta, lokali-
zacji podmiotu, posiadanych materiałów 
oraz sposobu rozmowy z turystą. 

Średnia uzyskana w tym plebiscycie to 
8.6 na podstawie 65 OCEN. 

oprac. Michał Sałata, podinspektor ds. 
kultury i sportu UM Łeba.

Nowy Plac Zabaw ufundowany  
przez Fundację ENERGA
Fundacja Energa wspiera inicjatywy 

i  działania ukierunkowane na roz-
wój placówek przedszkolnych. Ostatnio 
pomogła w zakupie wyposażenia placu 

zabaw dla przedszkola niepublicznego 
,,Ochronka’’ - Sióstr Służebniczek NMP 
p.w. Aniołów Stróżów w Łebie. W otwar-
ciu nowego obiektu uczestniczył m.in. 

wiceprezes Fundacji Energa - Michał 
Stróżyk.

Prac. Michał Sałata
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16 listopada odbył się już V (jubileu-
szowy) Turniej w Kręgle o puchar 

Burmistrza Miasta Łeby. W sportowej ry-
walizacji wzięło udział 12 drużyn czte-
roosobowych. Wydarzenie ma na celu 
integrację łebskiej społeczności w duchu 
Fair Play. Miejscem turnieju był Ośrodek 
Wczasowy VENTUS w Łebie. Najlepszą 
drużyną okazała się reprezentacja Komi-
sariatu Policji z Łeby, II miejsce zajęła dru-
żyna „Łebski Team” pod kierownictwem 
Dariusza Ratajczaka. Natomiast trzecie 
miejsce przypadło przedstawicielom 
Urzędu Miejskiego w Łebie. Za mile spę-
dzony czas bardzo dziękujemy.

Tekst i fot. Michał Sałata

V Turniej w kręgle

Dyżury Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Magdalena Wój-
cicka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wnio-
sków 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 po-
niedziałek 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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Łebianie sadzili drzewa dla 
przyszłych pokoleń!

Nie tak dawno temu mieszkańcy Łeby 
zaangażowali się w  akcje sprząta-

nia świata z różnego typu odpadów po-
zostałych po minionym sezonie letnim 
aby 16 października również aktywnie 
wesprzeć „matkę naturę”. Uczniowie wraz 
z nauczycielami, z pomocą urzędników 
Urzędu Miejskiego w Łebie, dokonywali 
nasadzeń w  pasie nadmorskim nieopo-
dal ulicy Leśnej. Pomysłodawcą akcji było 
Centrum Informacji Turystycznej w Łe-
bie w ramach „Międzynarodowego Dnia 
Drzewa”, który przypada 10 październi-
ka. Zasadzono 100 sadzonek sosny zwy-
czajnej oraz 50 sadzonek sosny czarnej. 

Tego typu rośliny charakteryzują się do-
brą aklimatyzacją do nowych warunków 
otoczenia. Miasto od lat stawia na proeko-
logiczne działania starając się przy tym 
zachęcać do tego mieszkańców. W końcu 
dobry stan przyrody jest naszym wspól-
nym dobrem, o który trzeba dbać dla przy-
szłych pokoleń.

tekst i fot. Michał Sałata

Radni rozdawali 
czekoladowe 
Mikołaje
6 grudnia to wyjątkowy dzień, wyjątkowy czas. Z tej okazji 

nasi Radni odwiedzili łebskie przedszkola, aby podarować 
najmłodszym czekoladowe prezenty. Wspólne spotkanie było 
pełne uśmiechu, radości i zabawy.

Marta Jarosińska
podinspektor ds. promocji i turystyki
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Burmistrz Miasta Łeby
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 65/17, 
o powierzchni 1,5000 ha, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. 
Nadmorskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejono-
wy w Lęborku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 
wieczystą SL1L/00015142/8. Działka stanowi własność Gmi-
ny Miejskiej Łeba. 

Dla działki został uchwalony plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej 
części miasta w  sąsiedztwie ulic Kościuszki, Morskiej, Woj-
ska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” 
( Uchwała Rady Miejskiej w  Łebie Nr XLI/484/2018 z  dnia 
11.09.2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego dnia 04.10.2018 r., poz. 3766 )

Zgodnie z zapisami w/w planu działka nr 65/17, znajduje się 
na obszarze oznaczonym symbolem 02.UZ - teren przeznaczony 
pod funkcję usług uzdrowiskowych, usługi hotelowe. Funkcja 
towarzysząca - dopuszcza się realizację funkcji usług związa-
nych z funkcją główną takich jak handel, gastronomia.

Cena wywoławcza: 7.500.000,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 
9.225.000,00 zł brutto

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę osiąg-
niętą w przetargu.

Przetarg odbędzie się 10.01.2020 r. o godzinie 10.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie .

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, je-
żeli wniosą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej net-
to, tj. 750.000,00 zł w terminie do 07.01.2020 roku i przedłożą 
dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu. Terminem wniesienia wadium określa się dzień 
wpływu środków na wskazany niżej rachunek Urzędu Miejskie-
go. Wadium należy wpłacić w formie przelewu, na konto Urzędu 
Miasta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Łebie o numerze 
66932400080000020220000010.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Łebie, pokój nr 7, tel. 598661510, wewn. 39, fax 598661337, 
adres e-mail: sekretariat@leba.eu . 

Szczegółowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Łebie ( parter ) oraz zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.
eu i stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej 
Łeba www.lebabip.pl.

Burmistrz Miasta Łeby
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 240/102, o powierzchni 2.947 m2 , położonej w Łebie, obręb 
2, przy ul. Tysiąclecia Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lę-
borku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
SL1L/00015142/8. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej 
Łeba.

Działka nr 240/102, jest położona w obszarze, dla którego obo-
wiązuje Plan zagospodarowania przestrzennego Łeba Północ ( 
Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 1886 z dnia 17.04.2019 r. ). Zgod-
nie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzenne-
go obszar w/w nieruchomości, oznaczony jest symbolem 046.UZ 

- tereny zabudowy wczasowej o profilu sanatoryjnym

Cena wywoławcza: 1.300.000,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 
1.599.000,00 zł brutto

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę osiąg-
niętą w przetargu.

Przetarg odbędzie się 30.01.2020 r. o godzinie 10.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie (pokój numer 1 

na parterze w budynku).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, je-
żeli wniosą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej net-
to, tj. 130.000,00 zł w terminie do 27.01.2020 roku i przedłożą 
dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu. Terminem wniesienia wadium określa się dzień 
wpływu środków na wskazany niżej rachunek Urzędu Miejskie-
go. Wadium należy wpłacić w formie przelewu, na konto Urzędu 
Miasta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Łebie o numerze 
66932400080000020220000010.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Łebie, pokój nr 7, tel. 598661510, wewn. 39, fax 598661337, 
adres e-mail: sekretariat@leba.eu . 

Szczegółowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Łebie ( parter ) oraz zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.
eu i stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej 
Łeba www.lebabip.pl.
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Burmistrz Miasta Łeby
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 240/104, o powierzchni 2.507 m2, położonej w Łebie, obręb 
2, przy ul. Tysiąclecia Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lę-
borku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
SL1L/00015142/8. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej 
Łeba.
Działka nr 240/104, jest położona w obszarze, dla którego obo-
wiązuje Plan zagospodarowania przestrzennego Łeba Północ ( 
Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 1886 z dnia 17.04.2019 r. ). Zgod-
nie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzenne-
go obszar w/w nieruchomości, oznaczony jest symbolem 046.UZ 

- tereny zabudowy wczasowej o profilu sanatoryjnym

Cena wywoławcza: 1.100.000,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 
1.353.000,00 zł brutto
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę osiągnię-
tą w przetargu.

Przetarg odbędzie się 30.01.2020 r. o godzinie 11.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie (pokój numer 1 
na parterze w budynku).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeże-
li wniosą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, 
tj. 110.000,00 zł w terminie do 27.01.2020 roku i przedłożą do-
wód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu. Terminem wniesienia wadium określa się dzień 
wpływu środków na wskazany niżej rachunek Urzędu Miejskie-
go. Wadium należy wpłacić w formie przelewu, na konto Urzędu 
Miasta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Łebie o numerze 
66932400080000020220000010.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Łebie, pokój nr 7, tel. 598661510, wewn. 39, fax 598661337, 
adres e-mail: sekretariat@leba.eu . 
Szczegółowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Łebie ( parter ) oraz zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.
eu i stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej 
Łeba www.lebabip.pl.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2020

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 
2020 r. zaczną obowiązywać nowe staw-
ki podatku od nieruchomości zatwier-
dzone uchwałą nr XII/115/2019 Rady 

Miejskiej w Łebie z dnia 25 października 
2019 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zgodnie z ww. uchwałą określono wy-
sokość stawek podatku od nieruchomości 
dla poniższych przedmiotów opodatko-
wania w wysokości: 

Przedmiot opodatkowania
Stawka za 1 m2 powierzchni 

użytkowej

GRUNTY

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,90 zł

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi je-
zior i zbiorników sztucznych

3,10zł/ ha powierzchni

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,40 zł

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,10 zł
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Przedmiot opodatkowania
Stawka za 1 m2 powierzchni 

użytkowej

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

Mieszkalne 0,72 zł

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,00 zł

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

9,40 zł

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,87 zł

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,80 zł

Budynki lub ich części zajęte na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań o po-
wierzchni użytkowej nie przekraczającej 20 m2

0,70 zł

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych

informacje
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Łebska plaża jako plan filmowy
Łeba i jej okolice stały się elementem 

nowego niemieckiego projektu filmo-
wego pod roboczym tytułem „Ein Som-
mer” (tłum. „Pewnego lata”) w reżyserii 
Dustina Loose, zdobywcę nagrody w pre-
stiżowym konkursie Student Academy 
Award 2015 w kategorii „Najlepszy film 
nieanglojęzyczny”. Film opowiadać bę-
dzie historię kobiety, która decyduje się 

wyruszyć ze swojego uporządkowanego 
życia i małżeństwa w podróż z wędrow-
nym cyrkiem po polskim wybrzeżu. W fil-
mie nie zabraknie romansu, nagłych 
zwrotów akcji, jak również solidnej daw-
ki humoru. Film realizowany jest przez 
polską firmę Pokromski Studio we współ-
pracy z niemieckim producentem Provo-
bis i jest współfinansowany przez Polski 

Instytut Sztuki Filmowej. Zdjęcia na plaży 
trwały do początku listopada, natomiast 
premiera już latem przyszłego roku. 

Tekst: Marta Jarosińska
podinspektor ds. promocji i turystyki

Zdjęcia: Marta Jarosińska



W Łebie odbył się X Duathlon na Wydmach
Jubileuszowa edycja imprezy przy-

ciągnęła nad morze wytrawnych za-
wodników z sześciu województw, którzy 
rywalizowali na wybranym przez siebie 
dystansie. Można było wziąć udział w ma-
ratonie MTB na 25 lub 50 km lub w cross 
duathlonie, czyli biegu na 3,8 km, po któ-
rym następował 25 km etap rowerowy, 
a potem ostatni, 6,8 km etap biegowy. Mia-
steczko zawodów zbudowano na terenie 
hotelu Zdrowotel Łeba, a wymagająca tra-
sa prowadziła przez malownicze tereny 
Mierzei Sarbskiej.

Pogoda tylko teoretycznie oszczędziła 
zawodników (w dniu imprezy - 16.11.19 

- było bezwietrzenie, nie padało, a  tem-
peratura wynosiła 12°C), ponieważ kil-
kudniowe opady poprzedzające imprezę 
znacząco rozmiękczyły ścieżki leśne, 
a wylewające strumienie i przepełnione 
rowy zalały już wcześniej podmokłe tere-
ny w okolicach Sarbska, tworząc grząską 
łąkę z wodą po kostki. Wodne przeprawy 
plus ostre piaszczyste podjazdy to bynaj-
mniej nie jest argument przeciw organi-
zacji zawodów na tym terenie. Zawodnicy 
imprez MTB i cross duathlonów liczą bo-
wiem na ekstremalne wrażenia, których 
na całym Duathlonie na Wydmach zde-
cydowanie nie brakowało. Warunki pa-
nujące na trasie sprawiły, że rowerzyści 
docierali do mety szczelnie pokryci grubą 
warstwą błota, które zupełnie nie psuło 
im humoru.

Trasę zmieniono względem zeszłego 
roku - wciąż prowadziła wokół jeziora 
Sarbsko, ale tym razem niektóre odcinki 
zostały wyznaczone w prostszy sposób, 
dodano też fragment poprowadzony po 
szlakach konnych, który wydłużył i zna-
cząco utrudnił rywalizację.

W Duathlonie w kategorii OPEN na po-
dium stanęli:

1. Paweł Kowalkowski - Piasecki Con-
cept - 1:45:41

2. Andrzej Poczopko - Cryospace Ol-
sztyn - 1:51:11 

3. Damian Gruszecki - Dream Tri Team 
- 1:53:01

1. Beata Blokowska - AKJ Kwidzyn - 
2:11:25

2. Beata Kruba - Piasecki Concept - 
2:30:54

3. Monika Szymańska - Gdańsk - 
2:43:36

Zwycięzcy MTB Mega to Artur Sowiń-
ski - Kodzik Rowery - 2:11:11 i Monika 
Kulling - Gnieżdżewo - 2:49:55, MTB Mini 
to Gustaw Ostajewski - Klif Team Chłapo-
wo - 1:04:35 i Weronika Zielińska - Kosox 
Bike Team - 1:17:53.

Tego typu rywalizacja, niezależnie 
od wybranego dystansu, wymaga do-
brego przygotowania i regularnych tre-
ningów, bez których trudno podjąć się 
pokonania zwłaszcza trasy cross duat-
hlonu. Tym bardziej cieszy, że w tych za-
wodach wystartowało 227 uczestników, 

w tym aż 35 kobiet (co nie zdarza się czę-
sto w imprezach rowerowych). Na mecie 
na wszystkich czekał pamiątkowy medal, 
myjka rowerowa, prysznice i pełny dwu-
daniowy obiad podany w systemie stołu 
szwedzkiego. Po przerwie odbyła się cere-
monia dekoracji, podczas której wręczo-
no puchary i vouchery na specjalistyczną 
odzież sportową.

Organizatorami byli: Zdrowotel Łeba, 
Tomasz Juchniewicz, Mateusz Hanke 
i The North Event. Partnerami zaś Miasto 
Łeba, Lasy Państwowe i Brubeck, a spon-
sorem Zdrowotel Łeba.

Kolejny Duathlon na Wydmach odbę-
dzie się w Łebie jesienią 2020.

9
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Ultrawydma odbyła się w Łebie

Za nami pierwsza edycja Ultra Wy-
dmy, niezwykłej imprezy biegowej 

organizowanej w niezwykłym miejscu. 
W pierwszy weekend października na 
starcie w Łebie stanęło 146 biegaczy, któ-
rzy mieli okazję rywalizować na trzech 
dystansach (20, 50 i  100 kilometrów). 
Do Łeby przybyli oni wraz z rodzinami 
i przyjaciółmi, którzy gorąco dopingo-
wali ich podczas zmagań i  z  niecierp-
liwością oczekiwali na mecie. Trasy 
przebiegały przez miejsca o  unikato-
wych walorach krajobrazowych i przy-
rodniczych, dzięki czemu uczestnicy 
zawodów mogli poznać piękno polskich 
plaż i wydm.

 Ultra Wydma jest ostatnim przy-
stankiem na trasie Tour de Zbója, wyjąt-
kowego cyklu biegów stworzonego przez 
biegaczy dla biegaczy. Setki kilometrów 
tras przebiegających przez najpiękniej-
sze zakątki Polski, Słowacji i  Ukrainy, 
dziesiątki dystansów dla wszystkich, od 
początkujących, po tych najbardziej za-
prawionych w  bojach, obozy biegowe, 
wyjątkowe medale i pasy, a także nieza-
pomniane chwile i wzruszenia na mecie. 
Cieszymy się, że po rozległych połoni-
nach Ukrainy, magicznym Roztoczu ta-
jemniczym Spiszu i  majestatycznych 
Tatrach miłośnicy biegów ultra mogli 
spotkać się na polskim wybrzeżu.

Bieganie dla nas to nie tylko wspania-
ła sportowa przygoda, ale także pomoc 
potrzebującym. Tym razem nasza Fun-
dacja wraz z biegaczami udzieliła wspar-
cia dzielnemu Frankowi z Wicka, który 
zmaga się z mukowiscydozą. Zebraliśmy 
na jego leczenie 2240,51 złotych. Razem 
można zdziałać naprawdę dużo, a  wia-
domo, że biegacze mają ogromne serca, 
potrafią skutecznie pomagać i czynią to 
z radością.

Serdeczne podziękowania kieruje-
my pod adresem Dyrekcji Słowińskiego 
Parku Narodowego, Urzędu Miasta Łeba 
oraz Urzędu Gminy Smołdzino za pomoc 
w  organizowaniu zawodów, zrozumie-
nie i serdeczne przyjęcie. Pragniemy, by 
druga edycja Ultra Wydmy, którą planu-
jemy zorganizować w dniach 03-04 paź-
dziernika 2020 roku, na stałe zagościła 
w kalendarzu biegów ultra, które cieszą 
się w Polsce rosnącą popularnością. Ze 
swojej strony zobowiązujemy się dołożyć 
wszelkich starań, by zapewnić jak naj-
wyższy poziom organizacji zawodów. Za-
praszamy do współpracy z Fundacją „Na 
Ratunek”. Jesteśmy przekonani, że przy-
niesie ona doskonałe rezultaty.

Tekst i fot. organizatorzy

Integracja Błękitnych Morsów
W niedzielne południe, 1 grudnia,na 

plaży zachodniej w Łebie  odbyło 
się wspólne integracyjne morsowanie 
Błękitnych Morsów Łebskich i trzech za-
proszonych klubów : Mors Team Lębork, 
Klub Morsów Moczymorda Słupsk oraz 
Okeanos Koszalin . Wspaniała atmosfera 
panowała zarówno podczas zimnej kąpie-
li, jak i podczas rozgrzewającej biesiady 
zorganizowanej przez Błękitnych. Ogni-
sko ,tańce, suto zastawione stoły, a prze-
de wszystkim wspaniali ludzie stworzyli, 
rewelacyjny i pełen radości klimat. Za-
proszone kluby otrzymały od łebskich 
morsów pamiątkowe prezenty. Imprezę 
połączono również ze świętowaniem uro-
dzin trojga Błękitnych. Pierwszorzędna 
organizacja zlotu, mnóstwo uśmiechów 
i  życzliwości sprawiły, że każdy dłu-
go będzie wspominał tą kąpiel z uśmie-
chem na twarzy. Nasi goście wyjechali 

z Łeby bardzo zadowoleni. Piękne Łeb-
skie plaże serdecznie zapraszają do ką-
pieli przez okrągły rok i bardzo cieszymy 
się , że coraz więcej ludzi korzysta z tych 

dobrodziejstw natury.
JOANNA BABIŃSKA

relacja



Konkurs 
przyrodniczy wraz 
ze Słowińskim 
Parkiem 
Narodowym
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie wraz ze Słowiń-

skim Parkiem Narodowym zorganizowało konkurs przy-
rodniczy dla dzieci i przedszkoli zamieszkałych na terenie gmin 
otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Nazwa konkursu pla-
stycznego to „Rośliny i zwierzęta chronione, które żyją w Sło-
wińskim Parku Narodowym”. Sześcioosobowa komisja złożona 
z pracownika Działu Edukacji SPN, pracownika CIT oraz człon-
ków Klubu Pracy Twórczej „Absurd” dokonała oceny 125 nade-
słanych prac plastycznych, które zostały ocenione w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Wszystkim uczestnikom konkursu 
oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratu-
lujemy. Szczegółowe wyniki dostępne na stronie parku.

Oprac. Michał Sałata

Dzień Seniora
24 października w sali bankietowej Hotelu Sailor w Łebie od-

były się uroczystości związane z Gminnym Dniem Senio-
ra. Organizatorami tego pięknego spotkania był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Gmina Miejska Łeba. Gwiazdą wieczoru 
był Wojciech Gąssowski, polski wokalista znany z takich utwo-
rów jak „Gdzie się podziały tamte prywatki...”.

Tekst i fot. Michał Sałata
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Łagodna jesień życia
Obawiasz się starości, zniedołężnienia, 

samotności. Nie ma obaw. Dziś mo-
żesz się cieszyć życiem nawet w zaawan-
sowanym wieku. Wielu seniorów po 
zakończeniu pracy zawodowej nie zwal-
nia rytmu życia. Ich każdy dzień jest na-
dal różną formą działalności. Wiek nie 
jest dla nich przeszkodą w realizacji ży-
ciowych pasji, a nieustająca aktywność 
sprawia, że są zdrowsi i dłużej żyją. Spe-
cjaliści twierdzą, że aby lepiej radzić so-
bie z upływającym czasem, powinniśmy 
zwracać uwagę na to, co jeszcze możemy 
zrobić, a nie na to czego już nie możemy. 
Chwalmy się też bardziej za to co nam wy-
szło, a nie karzmy się za to, co nam się nie 
udało. Oprócz fizycznej, psychicznej i spo-
łecznej aktywności, poznajmy również 
lepiej swoje potrzeby i zaspokajajmy je, 
choćby sprawiając sobie drobne przyjem-
ności. Mamy w sobie mechanizmy, które 
odpowiednio pobudzone mogą nam się 
pozytywnie odwdzięczyć, na przykład 
hormony szczęścia – endorfiny. Pamię-
tajmy, że działają one także przeciwbólo-
wo. Możemy pobudzić je poprzez wysiłek 
fizyczny: jogging, intensywne spacery, 
pływanie, ale też jedząc czekoladę, czy 
dużo się śmiejąc. A także dzięki miłości, 
bo przecież zakochać się możemy zawsze 
bez względu na wiek.

W tym roku 24 paździenika ponownie 
obchodziliśmy Dzień Seniora, który zo-
stał zorganizowany w restauracji hote-
lu Sailor. Zaproszonych gości i seniorów 
powitała Pani Marta Jarosińska oraz Pan 
Michał Sałata – pracownicy CIT-u. Na-
stępnie głos zabrała Pani Grażyna Gałąz-
ka, która przywitała wszystkich obecnych 

i złożyła seniorom gorące życzenia. Ży-
czenia złożyła również przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łebie, Pani Magdalena 
Wójcicka. Do życzeń dołączył się prze-
wodniczący Rady Seniorów, Pan Zdzi-
sław Stasiak. Obecna także Pani Halina 
Młynarczyk przedstawiciel PZERiI Zarzą-
du Rejonowego w Lęborku - wraz z życze-
niami wręczyła kwiaty przewodniczącej 
PZERiI Koła Nr 1 w Łebie, Pani Halinie 
Stachewicz, która również złożyła życze-
nia wszystkim seniorom. Głos zabrał tak-
że, Pan Andrzej Strzechmiński, burmistrz 
miasta Łeby składając serdeczne życzenia 
seniorom. 

Następnym punktem programu był wy-
stęp Wojciecha Gąssowskiego, piosenka-
rza, gitarzysty i  kompozytora. Artysta 
podczas koncertu przypomniał swoje 
największe przeboje: „Gdzie się podziały 
tamte prywatki”, „Zielone wzgórza nad 
Soliną”, „Przygoda bez miłości”. Zaśpiewał 
również utwory z repertuaru takich mu-
zyków jak Frank Sinatra, Nat King Cole 
czy Dean Martin.

Po występie wszyscy zebrani uczest-
niczyli w  uroczystym obiedzie. Każdy 
z seniorów otrzymał symboliczną różę, 
a także słodki upominek od Prezesa Portu 
Jachtowego, Pani Julii Tomickiej.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrze-
jowi Strzechmińskiemu, Pani Grażynie 
Gałązka, Pani Julii Tomickiej, Pani Marcie 
Jarosińskiej oraz Panu Michałowi Sałacie 
za spełnianie przyziemnych potrzeb i za-
chcianek seniorów, bo życie jest po to, aby 
żyć w szczęściu, zdrowiu i radości. Dzię-
kujemy kierownictwu oraz pracownikom 
restauracji hotelu Sailor za miłą obsługę.

Dziękuję tak licznie przybyłym se-
niorom. Było nas ponad stu. Aktywne 
starzenie się daję szansę na utrzymanie 
samodzielności i możliwości decydowa-
nia o naszym życiu przez jak najdłuższy 
czas.

Phil Bosmans powiedział: „Mamy mło-
de serce tak długo, jak długo umiemy ko-
chać życie, takim jakie ono jest”. 

A oto „Dekalog Seniorów”
1. O każdej dnia i roku porze - zawsze 

uśmiechaj się, seniorze.
2. Każdego ranka, gdy tylko wstaniesz 

– wpierw gimnastyka, potem śniadanie.
3. Fatygi na to nigdy nie żałuj i na dzień 

dobry żonkę ucałuj.
4. Jeśli ci własne zdróweczko w cenie, to 

już od dzisiaj porzuć palenie.
5. Nawet i lekarz z doświadczeń radzi: 

mały koniaczek Ci nie zawadzi.
6. Posłuchaj starszych kolegów nauki: 

patrz na dziewczyny jak na dzieła sztuki.
7. Pogoń i wyścig pozostaw chartom. 

Zdrowiem za pośpiech płacić nie warto.
8. Pozostaw innych problemów szereg 

i na codzienny wyrusz spacerek.
9. Jeżeli w diecie przesadzisz krzynkę - 

połknij natychmiast rapacholinkę.
10. Powtarzaj zawsze „spoko, człowie-

ku”, a sędziwego dożyjesz wieku.
(Andrzej Monastyrski) 

Halina Stachewicz – Przewodnicząca 
PZERiI Koła nr 1 w Łebie
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Ogłoszenie
PROPOZYCJE WYCIECZEK NA ROK 2020

I) POZNAŃ – GNIEZNO, DZIEKANOWICE, KALISZ, LEDNICA- 
OSTRÓW LEDNICKI
II) TORUŃ – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE, GOLUB DOBRZYŃ
III) ZIELONA GÓRA – ŻAGAŃ, GŁOGÓW, ŚWIDNICA
IV) KIELCE – SANDOMIERZ, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (wy-
cieczka 5-dniowa zaplanowana w 2019 r. niezrealizowana)

Terminy wycieczek do uzgodnienia. To są propozycje 1 lub 2 
dniowe. Zapisy w każdy wtorek od godz. 10 do 13 w biurze PZE-
RiI Koła nr 1 w Łebie, ul. 11 Listopada 5a, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Łebie.

Morsy Łebskie 
świętowały 
11 listopada
Tradycją stała się kąpiel Morsów Łebskich z Klubu „Łeba Mors 

Poland” w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości 
11 listopada. W tym roku nie było inaczej. Do klubu dołączyło 
kilka nowych osób, dzięki czemu klub liczy już prawie 100 człon-
ków. Wspólna kąpiel w zimnej wodzie to nie tylko wspaniała za-
bawa ale także hartowanie własnego ciała. Dzięki temu wzrasta 
odporność, a człowiek czuje się lepiej. 

Oprac. Michał Sałata
Fot. Łeba Mors Poland
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Dzieje Domu Kuracyjnego
Do grona znanych obiektów na pol-

skim wybrzeżu Bałtyku z pewnością 
zaliczymy dawny Kurhaus (Dom Kura-
cyjny) w Łebie, obecnie działający jako 
hotel Neptun. Jego ciekawa, stylizowana 
na zamek architektura oraz niezwykłe 
położenie, czyniły i czynią z niego dużą 
atrakcję. Od zawsze stanowił on ulubiony 
motyw dla fotografów i producentów wi-
dokówek. Jego historia jest tak burzliwa, 
jak burzliwe bywa morze. Żywioły kilka-
krotnie próbowały unicestwić ten piękny 
budynek, a on wbrew siłom natury dziel-
nie trwał na swoim posterunku. 

 
Inwestorem Domu Kuracyjnego był 

niemiecki arystokrata, rodzinnie i  bi-
znesowo związany z Pogorzelicami pod 
Lęborkiem, baron Herbert von Massow 
(1870-1945). W 1903 r. przystąpił on, jako 
udziałowiec, do Towarzystwa Budowni-
ctwa Willowego w Łebie. Dzięki tej spół-
ce, a  zwłaszcza jej prezesowi, Maxowi 
Nitschke, powstała nowa dzielnica w re-
jonie dzisiejszych ulic Brzozowej, Wojska 
Polskiego i Nadmorskiej. Doprowadzenie 
linii kolejowej do miasta i  utworzenie 
dzielnicy willowej w części nadmorskiej 
sprawiło, że rozwój turystyczny Łeby na-
brał wiatru w żagle. Von Massow ze swo-
im hotelem o wysokim standardzie nad 

samym morzem, idealnie wstrzelił się 
w rosnącą koniunkturę turystyczną. 

 
Budowę rozpoczęto wiosną 1906 r. Au-

torem projektu architektonicznego był 
wzięty berliński architekt, Walter Kern 
(1860-1918). Przewidywany koszt bu-
dowy miał wynieść 150 tys. marek. In-
formacja prasowa po oddaniu budynku 
do użytku mówi o sumie 200 tys. marek 
i dotyczy prawdopodobnie kosztu budo-
wy razem z  wyposażeniem. Pieniądze 
te odpowiadały ponad trzyletniemu bu-
dżetowi Łeby. Po półtorarocznym okresie 
budowy, 23 września 1907 r. dokonano 
uroczystego otwarcia obiektu. Posiadał 
on 40 komfortowo wyposażonych pokoi 
i kilka wspólnych łazienek. Poza tym do 
dyspozycji gości była restauracja, kort 
tenisowy, telefon w recepcji i transport 
z dworca lub na dworzec. Dla amatorów 
myślistwa organizowano polowania 
w  okolicznych obwodach łowieckich. 
Z czasem przyjęto na etat szewca, który 
dbał o czystość i nienaganny stan obuwia 
urlopowiczów. W domu tym, pomimo na-
zwy, nie prowadzono działalności lecz-
niczej. Wówczas uważano, że kuracyjny 
charakter posiadał sam pobyt wypoczyn-
kowy nad morzem. Myślę, że było w tym 
sporo racji. 

W objęciach żywiołów

 6 lutego 1911 r. potężny sztorm szaleją-
cy nad południowymi brzegami Bałtyku, 
poczynił ogromne szkody w  umocnie-
niach nadmorskich. Ucierpiało przy tym 
najbliższe otoczenie Kurhausu poprzez 
podmycie i zniszczenie wydmy, na której 
był posadowiony. Zaistniała realna groź-
ba ,,wypłukania” budynku i katastrofy 
budowlanej. Na szczęście skończyło się 
tylko na strachu, chociaż dom nadal był 
zagrożony. Trzy tygodnie później specjal-
na, 5-osobowa komisja rządowa dokonała 
wizji lokalnej. W wyniku jej prac podjęto 
decyzję o zamknięciu hotelu i zawiesze-
niu działalności. 

 
 Przez dwa lata zamknięty dom gene-

rował tylko koszty, a właściciel nie miał 
koncepcji, aby ten stan zmienić. W lutym 
1913 kolejny sztorm skłonił barona von 
Massowa do pozbycia się tej uciążliwej 
nieruchomości. Było jasne, że w  obec-
nej sytuacji nikt nie zaoferuje za nią du-
żych pieniędzy, więc skorzystał z oferty 
Maxa Nitschke (1865-1946), który w tym 
okresie był m.in. właścicielem hotelu 
w centrum miasta (dziś PTTK). Zapropo-
nował on odkupienie budynku po cenie 
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materiału rozbiórkowego i wyposażenia 
po obniżonej wartości. Transakcję nota-
rialną zawarto 27 lutego 1913 r. Strata, 
którą poniósł dawny właściciel przekra-
czała 150 tys. marek. W celu ochrony no-
wego nabytku, Nitschke zlecił wykonanie 
kosztownej betonowej ściany oporowej 
i ponowne usypanie wydmy. Dzięki temu 
przed sezonem uzyskał on zgodę na wzno-
wienie działalności.

 
W styczniu 1914 roku znowu nadciąg-

nął wielki sztorm, który ponownie znisz-
czył wydmę i  dokonał daleko idących 
szkód w otoczeniu. Po raz kolejny zawi-
sła groźba utraty tego architektonicznego 
klejnotu. Najbardziej ucierpiała północ-
no-zachodnia strona, gdzie szalejące fale 
morskie niemalże odsłoniły i podmyły 
fundamenty. Ściana oporowa okazała 
się za niska.

 W  momencie, gdy wydawało się, że 
walka jest przegrana, w mieście ogłoszo-
no pospolite ruszenie. Prawie wszyscy 
mężczyźni przybyli na wydmy z łopatami 
i workami, aby ratować symbol swojego 
miasta. Pobliskie majątki oddały do dys-
pozycji ludzi z wozami, łopatami i wor-
kami. Napełniano je piaskiem i rzucano 
wprost pod nacierające fale. I tym razem 
człowiek zwyciężył z nieprzewidywalną 
naturą, budynek dalej stał dostojnie i kró-
lował nad łebskimi plażami. Dobry duch 
czuwał nad zameczkiem, który nękany 
kataklizmami, kolejny raz nie pokłonił 
się wyjącym morskim falom. Po wyko-
naniu koniecznych robót ziemnych na 
wydmie, przebudowie ściany oporowej 
oraz zasadzeniu roślin, przywrócono jej 
funkcję sprzed sztormu. Ponownego ot-
warcia domu dokonano w Zielone Świąt-
ki 1914 r. Trochę później, prostopadle do 
linii brzegowej wykonano w wodzie kil-
ka rzędów drewnianych pali, tzw. ostróg, 
których zadaniem było osłabianie fal 
morskich, zwłaszcza tych sztormowych. 
Nowa ściana oporowa i ostrogi sprawiły, 

że już żaden kolejny sztorm bezpośrednio 
nie zagroził zniszczeniem tego pięknego 
zameczku. Ten atakowany przez żywioły 
obiekt, nigdy nie oddał morzu nawet ka-
wałka cegły ze swojej substancji. 

 
Baron von Massow, widząc ciągle stoją-

cy i przynoszący dochody obiekt, czuł się 
oszukany i zażądał od nowego właściciela 
zapłacenia różnicy wartości. Wszak po-
między dobrze prosperującym hotelem, 
a obiektem do wyburzenia jest ogromna 
różnica wartości. Nitschke nie miał za-
miaru dopłacać, na co baron wytoczył 
mu proces. Takim to sposobem przez 22 
lata dawny i nowy właściciel spotykali się 
w salach sądowych, aż w końcu zapadł 
ostateczny wyrok na korzyść Nitschkego.

 

Prominentni goście
 
Z upływem czasu Kurhaus stał się cen-

trum życia towarzyskiego wakacyjnej 
Łeby. Niejednokrotnie w jego progach goś-
cili ludzie znani z pierwszych stron gazet. 
Aktorzy, artyści, sportowcy, biznesmeni, 
przemysłowcy i politycy, to elity, które 
upodobały sobie ten nadmorski zakątek. 
Z bardziej znanych osobistości należy wy-
mienić kanclerza Austrii Engelberta Doll-
fussa, czy ministra spraw wewnętrznych 
Rzeszy Wilhelma Fricka (1934), któremu 
po latach amerykański sierżant Woods 
założył w Norymberdze stryczek na szy-
ję. Numer telefonu 114 w Łebie, był znany 
coraz szerszym kręgom prominentnych 
osób w całych Niemczech. Do legend na-
leży zaliczyć opowieści, które mówią, iż 
częstym letnikiem bywał tu Hermann Gö-
ring. Istotnie był on w Łebie jeden raz na 
inspekcji poligonu lotniczego i jego krót-
ki służbowy pobyt jest mylnie wiązany ze 
spędzaniem urlopu.

 
W czerwcu 1936 roku przybył do Łeby 

niezwykły gość. Człowiek młody, a już 

owiany legendą niezwyciężonego. Mowa 
oczywiście o Maksie Schmelingu, mistrzu 
świata z lat 1930-32 i najlepszym niemie-
ckim sportowcu XX wieku. Ten zawodo-
wy bokser wagi ciężkiej 19 czerwca 1936 
roku wygrał w Nowym Jorku najbardziej 
prestiżową walkę w swoim życiu. Stanął 
do pojedynku przeciwko amerykańskie-
mu, czarnoskóremu gwiazdorowi Joe 
Louisowi. W kilka dni po powrocie do 
Niemiec, Schmeling z małżonką Anny On-
drą wyjeżdżają na odpoczynek do Łeby. 
Cóż to był za zaszczyt i promocja dla mia-
sta, a w szczególności dla Kurhausu, gdzie 
się zatrzymali. Mieszkańcy i turyści na-
tychmiast rozpoznali wielkiego sportow-
ca i znaną aktorkę, okazując im dowody 
sympatii.

 
W  okresie II wojny św. obiekt przez 

pewien czas dzierżawiła Rakietowa Sta-
cja Doświadczalna na kwatery dla kadry 
kierowniczej. Dzięki temu właściciel był 
w dobrej komitywie z jej szefem, Hupper-
tem. Ewakuacji stacji dokonano w stycz-
niu 1945 r. i jej kierownik zaproponował 
rodzinie Nitschkego dołączenie do kon-
woju. Dzięki temu uniknęli oni kontak-
tu z Sowietami, który mógł być dla nich 
tragiczny. Powojenne losy rzuciły ich do 
Stuttgartu, gdzie w 1946 r. w wieku 81 
zmarł Max Nitschke. 

 
Druga połowa lat 40., to nacjonalizacja 

Kurhausu i przywrócenie mu funkcji wy-
poczynkowej pod nazwą Państwowy Dom 
Zdrojowy “Bałtyk”. W takiej formie dzia-
łał on do lat 50., po czym przeszedł w ręce 
Funduszu Wczasów Pracowniczych. 
Wówczas otrzymał on nazwę “Neptun”. 
Pomimo upływu czasu, prywatyzacji na 
początku lat 90. i zmiany profilu na hotel, 
nazwa ta jest używana do dziś. 

 
Jarosław Gburczyk

(autor jest pasjonatem historii Łeby i by-
łym mieszkańcem) 

Hotel Neptun 1939 r.
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Koncert w hołdzie Irenie Jarockiej „ Nie 
mijaj życie – nie mijaj” Jarocka – Frąckowiak

Nie mijaj życie me, nie mijaj
Nacieszyć daj się sobą
Obejmij mnie i przytul się przed drogą
Nie mijaj życie me, nie mijaj
A jeśli już to skrycie,
Pozostaw mi zastępcze jakieś życie...”

Niezapomniane, ponadczasowe piosen-
ki artystki polskiej sceny muzycznej – 

Ireny Jarockiej – zapisane w  historii 
muzyki rozrywkowej stały się podsta-
wą recitalu w  wykonaniu Aleksandry 
Frąckowiak, który odbył się 16.11.2019 r. 
 w RCKiF Boleniec. 

Uniwersalna historia życia wyśpiewa-
na w wysokich amplitudach emocji zosta-
ła odebrana głęboko przez publiczność, 
która po każdej piosence reagowała ży-
wiołowo. Czuć było radość, wzruszenie, 
smutek, ale także zadumę nad przemija-
niem. To zasługa piosenek Ireny Jarockiej, 
a także misternemu, brawurowemu prze-
kazowi Aleksandry Frąckowiak.

W czasie recitalu głos zabrał Henryk 
Jarocki, który przypomniał o związkach 
jego siostry – Ireny z Łebą, jej koncertach 
przepełnionych miłością i serdecznością 
do ludzi. 

Warto podkreślić, że koncert miał 
bardzo profesjonalny charakter, przede 
wszystkim dzięki wybitnym, utalento-
wanym muzykom. Aranżacje do utwo-
rów przygotował i wykonywał pianista 
Sławomir Drywa. Klimatyczny charak-
ter zapewnił akompaniament saksofo-
nu i akordeonu w wykonaniu Andrzeja 
Formeli. Połączenie brzmienia instru-
mentów tych wyjątkowych artystów 

stworzyło niepowtarzalny klimat fran-
cuskiej kawiarenki. Całość dopełniła nie-
zwykła gra i barwa świateł. 

Recital ten to zachwycający debiut wo-
kalny Aleksandry Frąckowiak oraz de-
biut Anny Salamon jako konferansjera, 
z wyjątkowym talentem do prowadzenia 
tego rodzaju wydarzeń kulturalnych. . 

Reakcja słuchaczy recitalu sugeruje, by 
częściej szukać formuły współpracy łeb-
skich instytucji kulturalnych dla dobra 
lokalnej społeczności.

Podziękowania:
Bez ich udziału koncert by się nie od-

był:
Akademia Muzyki Rozrywkowej 

w Gdyni – współreżyseria pani Karina 
Marszałek

Letnie Warsztaty Muzyczne w Łebie, 
które odbywają się tu od 18 lat - Agata 
Sava - Mrozek i Wojtek Mrozek.

Wszyscy ludzie Dobrej Woli, bez pomo-
cy których ten koncert nie odbyłby się.

Zdjęcia: Patrycja Biernacka
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Narodowy Dzień Niepodległości 
w łebskiej bibliotece
11 listopada z  okazji Narodowego 

Dnia Niepodległości mieszkań-
cy Łeby oraz goście przebywający w na-
szym mieście spotkali się, aby wspólnie 
śpiewać pieśni patriotyczne. Akompa-
niament i śpiew przygotowały i prowa-
dziły Małgorzata i Alicja Gieryk. Podczas 
uroczystości zebrani wysłuchali również 
wierszy polskich poetów, które zaprezen-
towali członkowie grupy teatralnej dzia-
łającej w Boleńcu:

Halina Stachewicz, Barbara Iskra, El-
żbieta Szymańska, Zuzanna Gocalińska, 
Zuzanna Mania i Zuzanna Cienka.

To był piękny i wzruszający wieczór. 
Dziękujemy za przybycie, wspólne spę-

dzony czas!

Dorota Reszke
Biblioteka miejska w Łebie 

Nowy Dyrektor Biblioteki w Łebie
31 października br. Burmistrz Miasta 

Łeby Andrzej Strzechmiński po-
dziękował Pani Beacie Czai za wielolet-
nią pracę na rzecz Biblioteki Miejskiej w 
Łebie, w tym 3-letnie pełnienie obowiąz-
ków Dyrektora.

„Dziękujemy Pani za wieloletnią współ-
pracę, za trud i zaangażowanie, które zna-
cząco przyczyniły się do popularyzacji 
czytelnictwa oraz krzewienia kultury w 
naszym mieście” - powiedział Andrzej 
Strzechmiński.

Jednocześnie zawiadamiamy, że od 
4 listopada br. stanowisko Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie 
sprawuje Pani Dorota Reszke. 

Pani Dorota jest łebianką. Związana z 
biblioteką w Łebie od wielu lat poprzez 
wolontariat. Miłośniczka literatury, te-
atru i muzyki. Autorka czterech książek 
o tematyce regionalnej - „Bajką przez 
Łebę”, ,,Łebskie skrzaty i Boże Narodze-
nie”, ,,Łeba bez tajemnic”, ,,Minus 27 Łeba 

dobra na wszystko”. Inicjatorka wielu wy-
darzeń kulturalnych min. spektakli tea-
tralnych i koncertów muzycznych -,,Jest 
fantastycznie” oraz ,,Bez cukru”. 

Życzymy wielu świeżych pomysłów 
i determinacji w działaniach na rzecz 
mieszkańców naszego pięknego miasta.

Tekst. Michał Sałata
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Wystawa malarstwa Kamilli Kopańczuk
Pod koniec października, w  bibliote-

ce miejskiej, odbyła się wystawa ma-
larstwa Kamilli Kopańczuk. Artystka, 
z pochodzenia łebianka, pokazała swoje 
obrazy publicznie po raz pierwszy. 

Na płótnach dominowały łebskie moty-
wy: kutry rybackie, port, Neptun, wydmy 
i nadmorski las. Były także przepiękne 
obrazy z kwiatami, które podczas werni-
sażu znalazły swoich wielbicieli. 

Pani Kamilla szuka inspiracji do ma-
lowania w naturze, dlatego też wędruje 
po łebskich plażach i robi zdjęcia. Foto-
grafia to jej druga pasja. Maluje nie tyl-
ko na płótnie, ale również na deskach 

wypłukanych przez morze.
Podczas spotkania miłośnicy malar-

stwa mogli porozmawiać z artystką i po-
dziwiać jej piękne obrazy.

Wystawę obrazów Kamilli Kopańczuk 
można oglądać w bibliotece miejskiej do 
końca listopada.

Karolina Chrostowska 
 pracownik edukacyjny 

 Biblioteki Miejskiej w Łebie

Spotkanie autorskie z Nadią Szagdaj

Pod koniec października gościem bi-
blioteki miejskiej była Nadia Szagdaj 

– autorka kryminałów i powieści sensa-
cyjnych, wiolonczelistka i  śpiewaczka 
operowa, która zajmuje się także filmem 
i fotografią.

Pochodząca z Wrocławia pisarka napi-
sała kilkuczęściową serię powieści retro 
kryminalnych o  przygodach detektyw 
Klary Schulz. Akcja tych książek rozgry-
wa się na początku XX wieku.

Z Łebą pisarka związana jest od dzieciń-
stwa. W wieku 7 lat przyjechała tu ze swo-
imi rodzicami na wakacje i od tamtej pory 
powraca. Może dlatego też akcja jednej 
z jej książek – „Bella Donny”, rozgrywa 



19

Spotkanie autorskie z Karoliną 
Głogowską i Katarzyną Troszczyńską 
w Bibliotece Miejskiej w Łebie
4 grudnia 2019 r. w Bibliotece Miejskiej 

w Łebie odbyło się wyjątkowe spotka-
nie z autorkami książki „Zanim Cię zapo-
mnę”. Premiera powieści miała miejsce 
w listopadzie. Łeba dla autorek jest wyjąt-
kowym miejscem. Akcja książki dzieje się 
w Łebie w okolicach Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jedna z bohaterek prowadzi mały, 
ale bardzo urokliwy pensjonat, uwielbia 
Łebę. Druga z bohaterek jest jednym z go-
ści pensjonatu, zamiast do ekskluzywne-
go hotelu trafia do Willi Posejdon. Nie 
jest to „słodka” książka oderwana od rze-
czywistości, a mocno osadzona, bardzo 
dopracowana psychologicznie powieść 

z ciekawym, dającym nadzieję zakończe-
niem. Biblioteka wpisuje „Zanim Cię zapo-
mnę” na listę „Łebskich książek”. 

Tekst: Marta Jarosińska
podinspektor ds. promocji i turystyki
Zdjęcia: Marta Jarosińska

biblioteka

się między innymi w Łebie, a bohaterem 
jest malarz - Max Pechstein.

Podczas spotkania Pani Nadia opowia-
dała m. in. o procesie powstawania ksią-
żek, o swoich zainteresowaniach i o tym, 
skąd czerpie inspiracje. Słuchacze dowie-
dzieli się również, że pisząc kryminały 

autorka konsultuje się z psychologami, 
ekspertami od medycyny i prawa oraz 
policjantami.

Po spotkaniu można było kupić książki 
pisarki i poprosić o autograf. 

Każdego zainteresowanego przygoda-
mi Klary Schulz w Łebie zapraszamy do 

wypożyczalni biblioteki miejskiej po „Bel-
la Donnę”.

Karolina Chrostowska -
 pracownik edukacyjny  

Biblioteki Miejskiej w Łebie
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ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
(ŚDTM) (ang. World Multiplication 

Table Day) odbywa się każdego roku 
w pierwszy piątek października. Celem 
akcji jest propagowanie zabawowej for-
my nauczania - uczenia się matematyki, 

myślenia ekonomicznego, liczenia w nie-
codzienny sposób. 

W  tym roku uczestniczyliśmy już 
w IX edycji Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Z tej okazji chętni uczniowie 
brali udział w  konkursach: literackim, 

w którym trzeba było ułożyć wiersz o tab-
liczce, oraz plastycznym promującym ten 
dzień. Oczywiście wielu uczniów uczest-
niczyło w konkursie tabliczki mnożenia 
na czas. Uczniowie klasy VIb brali udział 
w zajęciach „Planszowe rozgrywki z żyra-
fą Lokatką”, grając w gry zaprojektowane 
przez uczniów w konkursie SKO.

Podczas przerw uczniowie mogli spró-
bować swoich sił w zagadkach, krzyżów-
kach ekonomicznych i  różnorodnych 
obliczeniach pieniężnych i  nie tylko, 
mnożąc większe i mniejsze liczby. Stoiska 
z quizami, zagadkami prowadzili członko-
wie Uczniowskiego Samorządu i Szkolnej 
Kasy Oszczędności. Egzaminatorzy z kla-
sy VIIb sprawdzali znajomość tabliczki 
mnożenia wśród nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, oczywiście na czas. Było dużo 
śmiechu, emocji, dobrej zabawy.

Ilona Jabłkowska

Warsztaty w ramach projektu edukacji morskiej
Uczniowie klas siódmych w  ramach 

projektu edukacji morskiej biorą 
udział w  warsztatach - interdyscypli-
narne zabawy na mapie morskiej w ODN, 
w Słupsku. Do chwili obecnej odbyły się 
2 spotkania, 8.11 i  26.11 br. Uczniowie 
i  nauczyciele z  Ustki, Zagórzycy, Słup-
ska, Kobylnicy, Bierkowa, Łeby, Objazdy 
i Wejherowa zgłębiali tajniki morskiej na-
wigacji pod kierunkiem kmdra ppor. rez. 
dr Dariusza Kloskowskiego (Fundacja Ini-
cjatyw Niekonwencjonalnych – Sub Ven-
tum) i Mirosława Lamkowskiego (Szkoła 
Żeglarstwa MAGOLA). Zgłębiali nie tylko 
tajniki obcowanie z mapami morskimi, 

Historia Łeby
Szanowni Państwo,

W Miejskiej Bibliotece w Łebie powstaje 
zbiór wystawowy ,,Historia Łeby” i będzie to 
stała ekspozycja dla odwiedzających. 

Sala powstaje z  myślą zgromadzenia 
wszystkich wartościowych rzeczy - pa-
miątek i dokumentów mówiących o histo-
rii naszego miasteczka w jednym miejscu 

- dostępnym dla mieszkańców i  turystów. 

Celem ekspozycji jest udokumentowanie 
i  utrwalenie historii miasta oraz trudu 
łebian w budowaniu przestrzeni po 1945 
roku.

Ekspozycja tworzona jest z już istnieją-
cych zasobów biblioteki (wystawy, zdjęcia, 
dokumenty) oraz z  eksponatów – darów 
otrzymanych od mieszkańców.

Eksponaty zostaną przyjęte na podsta-
wie odpowiedniej umowy oraz protokołu 

przyjęcia do zbiorów, podpisanych między 
Miejską Biblioteką Publiczną w Łebie a dar-
czyńcą.

Osoby zainteresowane przekazaniem 
eksponatów do powstającej wystawy, za-
praszamy do kontaktu z biblioteką.

Dorota Reszke
dyrektor biblioteki miejskiej

edukacja
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Jubileusz 30-lecia Chóru Dziecięcego „Fa-la-re”
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie
W piątek 22 listopada 2019 roku chór 

„Fa-la-re” obchodził jubileusz 30-le-
cia działalności artystycznej w  środo-
wisku szkolnym i lokalnym. Z tej okazji 
o godz. 16.00 została odprawiona w koś-
ciele św. Jakuba Ap. w  Łebie Msza św. 
dziękczynna pod przewodnictwem ks. 

kan. Zenona Myszka. Po Mszy św. w Ry-
backim Centrum Kultury i Formacji Bo-
leniec odbył się jubileuszowy koncert 
z udziałem zaproszonych gości. Ten sam 
koncert powtórzono 26 listopada 2019 
roku dla społeczności Szkoły Podstawo-
wej w Łebie. 

Chór „Fa-la-re” na swoje 30 urodziny 
został oznaczony Złotą Odznaką Honoro-
wą III Stopnia Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr / Oddział w Słupsku. Jego ab-
solwentki, tj. Justyna Bullmann - Srebrną 
Odznaką Honorową, Iwona Witke-Juch-
niewicz - Srebrną Odznaką Honorową, 
Oliwia Peta - Brązową Odznaką Honoro-
wą i Maria Pawlak uczennica klasy VIIIa 

- Brązową Odznaką Honorową.
W dniu jubileuszu chór „Fa-la-re” i dy-

rygentka Pani Bożena Świętek otrzymali 
list gratulacyjny od Pana Andrzeja Ma-
chutty Prezesa Zarządu Oddziału PZCHiO 
w Słupsku, gratulacje i podziękowania od 
władz samorządowych i Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Łebie, od zaprzyjaźnio-
nych chórów i dyrygentów woj. pomor-
skiego.

Mamy nadzieję, iż dzięki pasji do muzy-
ki, jaką mamy, będziemy konsekwentnie 

dążyć do sukcesów oraz spełniania arty-
stycznych marzeń. Wszystkim chórzy-
stom życzę wiele radości i pomyślności.

 Z pozdrowieniem muzycznym
Dyrygent

 Bożena Świętek

edukacja

ale także uczyli się podstawowych pojęć 
związanych z nawigacją, określali i wy-
znaczali pozycje na mapach morskich, 
a  ponadto wyznaczali kursy. W  prze-
rwie zajęć uczniowie uczyli się wiązać 
podstawowe węzły żeglarskie. Uczestni-
cy warsztatów wykazali się dobrą wiedzą 

matematyczną i geograficzną. Warszta-
ty te przygotowują uczestników do V Po-
morskiego Konkursu o  Tytuł Mistrza 
Nawigacji, w którym tuż po nowym roku 
uczniowie starszych klas szkół podstawo-
wych województwa pomorskiego rozpo-
czną rywalizację. Oczywiście życzymy 

naszym uczniom zwycięstwa, trzymamy 
kciuki. 

Magdalena Dominiak – Marzec
Ilona Jabłkowska



22
edukacja

Laureaci

Październik to Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji, już od 
wielu lat uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych 

i literackim. W naszej szkole jest wielu uczniów mających talen-
ty artystyczne i literackie. Oto nagrodzeni uczniowie

Laureaci konkursu literackiego dla kl. II - VIII „KSIĄŻKA”
I miejsce - Zuzanna Cienka IIa oraz Paweł Maroń IIb
II miejsce - Adrian Kempiński kl. IIIb
III miejsce - Krzysztof Stolarczyk IIIb

Laureaci konkursu plastycznego dla kl. I - III „ZACZA-
ROWANY BAJEK ŚWIAT”

I miejsce - Jaśmina Konińska IIIa oraz Amelka Stasiuk IIa
II miejsce - Franciszek Kowalczyk IIa oraz Martyna Banit IIb
III miejsce - Pola Ostrowska IIIa oraz Natalia Szymańska IIa
Wyróżnienia: Nadia Kulesza IIIa, Martyna Maroń Ib, Asia 

Królikiewicz Ib, Emilia Urbańczyk IIb, Marcel Duda IIIb, Kac-
per Rychter Ia.

Laureaci konkursu plastycznego dla kl. I - III „W ŚWIE-
CIE FANTAZJI”

I miejsce - Kaja Rabka VIb oraz Olga Paszkiewicz VIIIb
II miejsce - Marcel Rojek VIIIb oraz Ania Stasiak VIb
III miejsce - Antonina Kracińska Va

 Ilona Jabłkowska
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Srebrna Odznaka SKO

Nasza szkoła uzyskała w edycji 2018/2019 w Konkursie SKO 
dla Szkół i Nauczycieli nagrodę II stopnia i Srebrną Odzna-

kę w etapie regionalnym. Jest to nagroda za całoroczną pracę, 
podjęte działania na rzecz edukacji ekonomicznej w roku szkol-
nym 2018/2019. 

Jabłkowska Ilona

Ruszyła zmodernizowana 
stołówka szkolna – 
kuchnia na miarę XXI 
wieku
W dniu 1 października 2019 r. z udziałem zaproszonych go-

ści odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego blo-
ku żywienia. Kompleksowy remont kuchni wraz z jadalnią był 
realizowany przez trzy miesiące.

Inwestycja finansowana z budżetu gminy pochłonęła blisko 
700 tys. złotych. Zmodernizowany obiekt przeszedł remont po-
mieszczeń spełniając warunki sanitarne i wysokie standardy 
żywienia zbiorowego. Kompleksowo zmodernizowano i wy-
mieniono wyposażenie gastronomiczne. Kuchnię wyposażono 
w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt gastronomicz-
ny takie jak: kotły warzelne, patelnia elektryczna, kuchnia z pie-
karnikiem i wiele innych.

Nowoczesna kuchnia została zaprojektowana i wykonana 
według najnowszych trendów. Kuchnia od jadalni oddzielona 
została ladą podawczą, a uczniowie mają możliwość obserwo-
wania przygotowywania posiłków w kuchni. Jak mówią panie 
z kuchni posiłki będą równie smakowite jak poprzednio, a na-
wet lepsze co umożliwia nowoczesny park technologiczny. Piec 
konwekcyjno-parowy umożliwia bowiem przygotowywanie 
wielu produktów „beztłuszczowo” co niewątpliwie wpływa na 
jakość żywienia uczniów.

Koszt kompleksowego remontu kuchni wraz z wyposażeniem 
wyniósł blisko 700 tys. złotych, z czego 200 tys stanowił koszt 
wyposażenia gastronomicznego.

Dyrektor szkoły w imieniu społeczności szkoły serdecznie 
podziękował władzom miasta i Radnym za przekazanie środ-
ków finansowych, a projektantom i wykonawcy za wspaniałą 
inwestycję.

Z posiłków i obiadów szkolnych będą korzystały przedszko-
laki i blisko 200 uczniów szkoły.

dyrektor szkoły 
Maciej Barański

edukacja
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