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Szczęśliwych, zdrowych, pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia.
W tych wyjątkowych dniach życzymy,
aby świąteczny czas był wypełniony spokojem,
rodzinną atmosferą i życzliwością,
a Nowy Rok obfitował
w same dobre dni i niegasnący optymizm.
Arkadiusz Puchacz

Andrzej Strzechmiński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie
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Inwestycje drogowe w Łebie
M

iło nam poinformować, że Gmina
Miejska Łeba zajęła 5. miejsce i tym
samym utrzymała bardzo wysoką pozycję
sprzed roku w rankingu wydatków samorządów na inwestycje w latach 2017-2019
według Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”.
Gmina Miejska Łeba każdego roku realizuje znacznie więcej inwestycji w porównaniu z gminami podobnej wielkości.
Przede wszystkim staramy się pozyskiwać środki finansowe z zewnętrznych
źródeł, jednak jest to niełatwe w przypadku samorządów liczących do 5 tys.
mieszkańców. Co roku bierzemy udział
w naborach wniosków Funduszu Dróg
Samorządowych i pozyskujemy z niego
środki. W związku z tym kładziemy duży

nacisk na budowy, przebudowy i moder- mieszkalnego z przeznaczeniem na lokanizacje dróg gminnych.
le socjalne. W trosce o mieszkańców inW ostatnim czasie zrealizowaliśmy westujemy również w urządzanie zieleni
modernizacje dróg w historycznym cen- miejskiej, parków, placów zabaw. W ratrum Łeby, m.in. ul. Kościuszki, Abraha- mach partnerstw realizowane są dwie
ma, Pocztową, Powstańców Warszawy czy inwestycje z funduszy RPO Woj. Pomorfragment ul. 1-go Maja z nawierzchnią skiego na lata 2014–2020: Pomorskie
z kostki granitowej. Sukcesywnie prze- Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynabudowujemy ulice wymagające poprawy rodowym (R10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R9) oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe
stanu technicznego.
W ostatnich trzech latach gmina zain- – Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury.
westowała w rozbudowę i przebudowę
Jednocześnie planowane są zadania na
budynku Miejskiego Ośrodka Pomo- lata następne i wykonywane są dokumency Społecznej oraz termomodernizację tacje projektowe.
Wszystkie inwestycje wpisują się w potrzech budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej, Urzędu Miej- litykę poprawy jakości życia.
skiego oraz Biblioteki Miejskiej, które
zostały dofinansowane ze środków UE.
UM w Łebie
Obecnie realizujemy budowę budynku

Łeba wyróżniona!
Miło nam poinformować, że Gmina Miejska Łeba zajęła 4. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego 2020 w kategorii
Gmina Miejska. Ranking powstał w oparciu o 15 zmiennych - wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.
Łebski samorząd znalazł się w ścisłej czołówce miast
generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce.
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W Łebie stanął pierwszy recyklomat – nagroda
w ogólnopolskim konkursie „Świat bez
odpadów – recyklomat w Twojej gminie”
1

grudnia br. w Łebie stanął pierwszy recyklomat - nagroda w konkursie „Świat
bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, w którym gminy rywalizowały o nowoczesne automaty do zbiórki odpadów
z tworzyw sztucznych. Werdyktem jury
recyklomaty trafiły do sześciu gmin spośród 108, które zgłosiły się do konkursu.
Akcję zainicjowała firma Coca-Cola Polska
wraz z partnerami: Fundacją Nasza Ziemia (operatorem grantu „Świat bez odpadów”) oraz firmą EcoTech System, która
odpowiada za urządzenia i aplikację. Akcję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju.

„Świat bez odpadów – recyklomat
w Twojej gminie” to ogólnopolski konkurs, który skierowany był do gmin do 50
tysięcy mieszkańców. Nagrodami w konkursie są recyklomaty – nowoczesne automaty do selektywnej zbiórki odpadów,
które w zamian za wrzucone do nich puste plastikowe butelki oferują ECO-punkty wymienne na nagrody u partnerów
akcji, dających określone benefity w postaci rabatów czy gratisów. ECO-punkty
zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na
smartfonie. Akcja od momentu startu
w sierpniu br. zachęca Polaków do segregowania odpadów oraz ma uświadomić,
że każda butelka może zyskać nowe życie, jeśli trafi do odpowiedniego pojemnika. Inicjatorem akcji jest firma Coca-Cola
Polska, a fundatorem Fundacja Coca-Cola
w Atlancie. Partnerami akcji są Fundacja
Nasza Ziemia oraz firma EcoTech System,

a Ministerstwo Rozwoju objęło konkurs
patronatem honorowym.
Do konkursu przystąpiło 108 gmin,
spośród których jury nagrodziło 6 miejscowości. Jurorzy wyróżnili recyklomatami te gminy, które wykazały się
wyjątkowymi proekologicznymi inicjatywami realizowanymi na przestrzeni
ostatnich lat i miesięcy.
W dniu 1 grudnia br. pierwszy recyklomat stanął w Łebie, wcześniej maszyny – nagrody w konkursie „Świat bez
odpadów – recyklomat w Twojej gminie”
zostały zamontowane w Busku-Zdroju,
Brzesku, Wojkowicach, Bielawie oraz
Słubicach.
– Recyklomaty są bardzo atrakcyjnym
i skutecznym narzędziem do zachęcania

ludzi do recyklingu i przypominania, że
warto segregować odpady, i dbać o nasze
środowisko, co pokazał nasz pilotażowy projekt recyklomatów w stolicy. W tegorocznej
odsłonie projektu chcieliśmy dotrzeć do
gmin w całej Polsce, do lokalnych społeczności i pokazać, że każde nawet najmniejsze
działanie na rzecz ochrony naszej Planety
ma sens. W Coca-Cola głęboko wierzymy,
że tylko działając razem, możemy realnie
coś zmienić. Dlatego niezwykle się cieszę,
że udało nam się zbudować partnerstwo
z Łebą, zwycięską gminą i razem dołożyć
kolejną cegiełkę w walce o Świat bez Odpadów – mówi Izabela Morawska, manager
ds. public affairs i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.
– Jesteśmy dumni z tego, że jury doceniło
nasze dotychczasowe inicjatywy w obszarze ochrony środowiska. Dlatego z wielką
satysfakcją inaugurujemy w naszej gminie działalność pierwszego recyklomatu,
dzięki któremu możemy aktywnie włączyć
mieszkańców w działania na rzecz świata
bez odpadów, w zamian oferując im realne
korzyści w postaci nagród – mówi Andrzej
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Jak działają recyklomaty?
Po wrzuceniu butelki PET do recyklomatu system rejestruje transakcje i nagradza użytkownika, przypisując do jego
konta odpowiednią liczbę ECO-punktów.
Punkty zbierane są przez użytkowników
za pośrednictwem aplikacji mobilnej
ECO-Portfel, którą można zainstalować
na smartfonie. Zebrane punkty mogą być
następnie wymienione na nagrody.
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W Łebie po uzbieraniu odpowiedniej
liczby ECO-punktów będzie można wymienić je na wybraną nagrodę: kompostownik, zabawkę z kartonu lub kosz na
odpady ulegające biodegradacji wraz
z kompletem worków ulegających biodegradacji.
Warszawski sukces recyklomatów
Konkurs „Świat bez odpadów - recyklomat w Twojej gminie” to kolejna odsłona
inicjatywy Coca-Cola, która we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia rok temu postawiła
10 recyklomatów w stolicy. Mieszkańcy
Warszawy bardzo licznie zaangażowali
się w akcję segregacji odpadów. Od lipca
2019 roku dzięki automatom zebrano blisko 300 tys. sztuk butelek PET, co złożyło
się na ponad 10 ton odpadów. W aplikacji Eco-Portfel zarejestrowało się 18 tys.
użytkowników, którzy przez rok zgromadzili 418 tys. ECO-Punktów. Po sukcesie
w stolicy, Coca-Cola wraz z partnerami postanowiła rozszerzyć projekt na kolejne
miejscowości w Polsce, tym razem kierując swoją akcję do mniejszych ośrodków,
które podejmują szereg ciekawych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Weronika Olech
inspektor ds. Gospodarki Odpadami

Regulamin promocji
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§1
Postanowienia ogólne

§2
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocja”) jest
Gmina Miejska Łeba, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP
841 16 24 019, REGON 770 979 743 (zwana dalej „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

1. Promocja prowadzona jest w oparciu o zebranie ecopunktów, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu: 1 ecopunkt = 1 butelka PET włożona do recyklomatu.
2. Promocja prowadzona jest w Gminie Miejskiej Łeba w okresie od 17.11.2020 r. do 16.11.2021 r.
3. Recyklomat zlokalizowany jest na Skwerze Rybaka w Łebie.

informacje

§3
Przebieg Promocji
1. W okresie 17.11.2020 r. do 16.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 300 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel
na darmowy kompostownik. Do rozdysponowania wśród
uczestników jest 5 szt. kompostowników.
2. W okresie 17.11.2020 r. do 16.11.2021 r. Uczestnik może
wymienić 70 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na darmową zabawkę z kartonu. Do rozdysponowania
wśród uczestników jest 20 szt. zabawek z kartonu.
3. W okresie 17.11.2020 r. do 16.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 100 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel
na darmowy kosz na odpady ulegające biodegradacji wraz
z kompletem worków ulegających biodegradacji. Do rozdysponowania wśród uczestników jest 30 szt. koszy na odpady ulegające biodegradacji wraz z kompletem worków
ulegających biodegradacji.
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany uzyskanych w Promocji nagród na ich równowartość pieniężną,
ani na inne produkty lub rzeczy innego rodzaju.
5. Nagrody można odebrać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul.
T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 59 866 1510 wew. 47.

§4
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą
być składane przez Uczestników w formie pisemnej na
adres: Gmina Miejska Łeba, ul. T. Kościuszki 90, 84-360
Łeba przez cały czas trwania Promocji jak również przez
okres 14 (czternastu dni) od daty zakończenia Promocji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny
adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje
data nadania odpowiedzi na reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator opiera się
na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa
polskiego.

5. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej
określonych zasadach lub którego reklamacja nie została
uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem
do właściwego sądu powszechnego.
6. Organizator jest administratorem danych osobowych
osób zgłaszających reklamacje. Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014
r. poz. 1182). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celu rozpatrzenia reklamacji. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w powyżej jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy Uczestnik,
który zgłosi reklamację, ma prawo do poprawienia czy żądania zaprzestania danych osobowych. Osoby, które nie
ukończyły 18 roku życia, mogą zgłosić reklamację jeśli
przedstawią Organizatorowi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na przetwarzanie Danych Osobowych.

§5
Postanowienia końcowe
1. Zasady i regulamin Promocji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba lub na stronie internetowej www.czysta.leba.eu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Promocja przeprowadzona zostanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża
zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
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Radni rozdawali czekoladowe Mikołaje
M

ikołajki to wyjątkowy czas! Z tej
okazji tradycyjnie już nasi Radni
odwiedzili łebskie przedszkola, by podarować najmłodszym czekoladowe prezenty. Wspólne spotkanie odbyło się zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym
i mimo, że różniło się od dotychczasowych to wypełnił je serdeczny uśmiech
i radość. Do zobaczenia za rok!
Tekst i fot.: Marta Jarosińska
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Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy o dofinansowanie:
8

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

informacje

Gmina Miejska Łeba – urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie III etap , przyznana
kwota dofinansowania 296 004,00 zł
Gmina Nowa Wieś Lęborska – remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej
Wsi Lęborskiej kwota dofinansowania – 39 994,00 oraz przebudowa pasa drogowego
obr.Garczegorze , kwota dofinansowania – 157 457,00
Gmina Wicko – utworzenie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej na terenie Gminy
Wicko , kwota dofinansowania – 26 698,69 oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Gminie Wicko , kwota dofinansowania – 260 244,26
Gmina Choczewo – wzmocnienie atrakcji turystycznej marki obszaru jako podstawa
konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04
Należy nadmienić że wszystkie kwoty przyznane w ramach ogłoszonych konkursów podlegają
wkładowi własnemu czyli władze samorządowe musiały zaplanować w swoich budżetach 50 %
na dofinansowania .

#ŁebaDlaMedyka

Ponadto Rada LGD „Dorzecze Łeby” w listopadzie ub. roku oceniła 8 wniosków złożonych
przez przedsiębiorców z obszaru naszego działania. Trzech przedsiębiorców przeszło
#ŁebaDlaMedyka
to akcja,i której
iniJako
LokalnaUrząd
Organizacja
Turystyczna
Pierwsi goście
przyjechali
do naszego
pozytywną ocenę
w ostaniem
czasie
Marszałkowski
podpisał
umowę
na wsparcie
cjatorem
na terenie
inwestycji
. Łeby jest Lokalna Łeba-Błękitna Kraina zwróciliśmy się do miasta już w czerwcu, a ostatni pobyt od-

Organizacja Turystyczna Łeba-Błękitna gestorów branży turystycznej działają- był się w październiku. Łącznie z wypoKraina
działającaww branży
turystycznej
na terenie naszegoplanuje
miasta i powiatu
w naszym
skorzystało
Jeszcze
czerwcu
Zarząd cych
stowarzyszenia
ogłosić czynku
konkursy
dlamiasteczku
samorządów
i
już ponad
13 lat.
lęborskiego o włączenie się do akcji wy- 14 pracowników Służb Medycznych wraz
stowarzyszeń
, a jesienią dla przedsiębiorców.
Celem akcji było zaoferowanie w naszej pracowując tym samym lokalne hasło ze swoimi rodzinami.
miejscowości
bezpłatnego
pobytuznajdziecie
dla pra- #ŁebaDlaMedyka.
Serdecznie dziękujemy obiektom, któWszystkie
informacje
Państwo na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl
Mimo, iż branża turystyczna znajduje re włączyły się do akcji.
cowników służby zdrowia, od ratownisytuacji,
to do akcji dyspozycji
włączyków medycznych
poprzez
pielęgniarki, naszego
aż się w trudnej
W razie pytań
pracownicy
biura są
do Państwa
od poniedziałku do piątku .
do lekarzy, pracujących w szpitalach jed- ło się wielu jej przedstawicieli.
Zarząd Lokalnej
Ewa Horanin Dyrektor
Biura Organizacji
noimiennych, którzy narażają swoje żyGestorzy branży turystycznej zaprosili
Turystycznej
Łeba
- Błękitna Kraina
cie w codziennej walce z koronawirusem. do siebie pracowników służby medycznej,
oferując im bezpłatny pobyt, okazując
tym samym gest solidarności.

LGD. Co u nas słychać?
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
ul.Jachtowa 8 , 84-360 Łeba
tel. +48 530 243 120

D

obiega okres programowania z PO”
Rybactwo i morze”.
Zakończyliśmy konkursy dla samorządów, przedsiębiorców i stowarzyszeń
z obszaru działania naszej Grupy.
Obecnie nasze biuro skupia swoją pracę na rozliczeniach , uzgodnieniach harmonogramu spotkań z potencjalnymi
wnioskodawcami .
Wzorem lat ubiegłych o spotkaniach
konsultacyjnych informujemy na stronie naszego stowarzyszenia www.dorzeczeleby.pl
Przewidujemy cykl takich spotkań od
miesiąca marca.
Na dzień dzisiejszy oczekujemy na dalsze programy UE , a tym samym na budżet .
Czeka nas zatem pisanie nowej strategii,
cykl spotkań i dyskusji nad priorytetami

www.dorzeczeleby.pl
dyrektor@dorzeczeleby.pl
NIP: 841-171-68-33 KRS: 0000566557

wśród mieszkańców i poszczególnych samorządów.
Na stronie obok przedstawiam Państwu wykaz beneficjentów, którzy zawarli umowy z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie ( stan na 30.10.2020 r.).
Część umów została już zrealizowana .
Ze względu na przepisy RODO dane
osób fizycznych są prawnie chronione .
Na dzień dzisiejszy z naszego obszaru
czeka na zweryfikowanie przez Urząd
Marszałkowski kilku przedsiębiorców,
samorządy, dwa stowarzyszenia.
Dodam że przez kilka lat mieszkańcy
naszej Grupy jak i samorządy mogły poczynić wiele ciekawych inwestycji ekologicznych, rekreacyjnych, biznesowych,
utworzyć nowe miejsca pracy.

W imieniu Zarządu LGD ”Dorzecze
Łeby” chciałabym podziękować za obecną pracę naszym parterom, członkom
stowarzyszenia, Radzie LGD, która oceniała wnioski beneficjentów Komisji Rewizyjnej.
Życzymy Państwu spokojnych świąt
Bożego Narodzenia, aby rok 2021 przyniósł wiele radości, spokoju w życiu codziennym.
Ewa Horanin Dyrektor Biura
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296 004,00

37853,00

39 994,00

data ostatniego kwota umowy
aneksu/umowy - czynnej ( po
do umowy
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251 603,40

32 175,05

33 994,90

UE (umowa
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32 175,0500
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251 603,4000
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169 150,00

Z_PODPISAN
A_UMOWA

ue

296 004,00

133 838,4500

07.01.2019

199000,00

114 817,54

Z_PODPISAN
A_UMOWA

kwota pomocy
wg pierw WOD

27.03.2018

51 521,9300

24.01.2019

135079,47

191 867,43

Z_PODPISAN
A_UMOWA

58 186,74

49 458,72

254 980,45

data
NAZWISKO_NAZW
złożenie w
A/BENEFICJENTA
UM

23.02.2018

157 457,00

169 150,0000

22.09.2020

225 726,39

67 508,70

74 375,00

299 977,00

255 000,00

ZNAK_SPRAWY

00038-6523.2-SW1110075/17/18

13.02.2018

60 614,04

164 900,0000

27.09.2019

79 422,00

87 500,00

Działanie

251 603,40

00033-6523.2-SW1110076/17/18

05.04.2018

199 000,00

203 477,2500

29.10.2019

09.12.2019

status
UMOWY

133 838,45

00058-6523.2-SW1110078/17/18

28.06.2018

194 000,00

87 166,6500

300 000,00

222 824,95

33 994,9000

296 004,00

74 852,30

00083-6523.2-SW1110123/17/18

07.06.2018

239 385,00

67 525,7000

Z_PODPISAN
A_UMOWA
Z_PODPISAN
A_UMOWA

262 147,00

254 974,55

39 994,00

02.08.2017
157 457,00

169 150,00

00082-6523.2-SW1110124/17/18

20.12.2018

79 442,00

102 549,00

241 207,68

222 824,9500

299 970,06

77 548,90

13.02.2018

02.08.2017
88 061,54

168 300,00

00211-6523.2-SW1110368/18

31.12.2018

31.12.2018

283 773,75

Z_PODPISAN
A_UMOWA

262 147,00

254 974,5500

91 234,00

255 000,00

00035-6523.2-SW1110072/17/18

02.08.2017
199 000,00

203 478,06

00215-6523.2-SW1110370/18

00220-6523.2-SW1110369/18

25.08.2020

53 953,67

Z_PODPISAN
A_UMOWA

10.04.2020

299 970,06

77 548,9000

300 000,00

212 824,6800

33 994,90

Gmina Miejska
Łeba

28.11.2017
198 000,00

87 166,65

241 207,6800

63 474,91

169 150,00

Z_PODPISAN
A_UMOWA

00289-6523.2-SW1110483/19/20

20.02.2020

91 234,00

255 000,0000

250 381,98

253 085,80

39 994,00

SW11-6523.2SW1110075/17
Gmina Nowa Wieś
Lęborska

28.11.2017
239 385,96

67 508,70

283 773,75

09.06.2020

199 000,00

139 840,30

222 824,95

00283-6523.2-SW1110484/19/20

03.08.2020

300 000,00

212 824,6800

297 748,01

255 000,00

02.08.2017

4.2.1
SW11-6523.2SW1110076/17
Gmina Choczewo

27.09.2018

79 422,00

102 549,00

20.03.2019

53 953,6700

10.04.2020

164 518,00

262 147,00

254 974,55

00321-6523.2-SW1110532/19/20

14.07.2020

250 381,98

253 085,8000

300 000,00

Gmina Nowa Wieś
Lęborska

4.2.1
SW11-6523.2SW1110078/17

27.09.2018

00240-6523.2-SW1110373/18/19

63 474,91

169 150,0000

10.06.2019

Z_PODPISAN
A_UMOWA

08.10.2019

299 970,06

77 548,90

00315-6523.2-SW1110534/19/20

29.10.2020

297 748,01

255 000,0000

SW11-6523.2SW1110072/17

4.2.1
SW11-6523.2SW1110123/17

Gmina Choczewo

27.09.2018

254 935,19

27.07.2019

199 000,00

139 840,3000

4.2.1

4.2.1
SW11-6523.2SW1110124/17

Gmina Nowa Wieś
Lęborska

299 923,76

00252-6523.2-SW1110407/18/19

13.03.2019

164 518,00

254 980,4500

Z_PODPISAN
A_UMOWA

Gmina Miasto
Lębork

08.10.2019

91 234,00

255 000,00

00346-6523.2-SW1110535/19/20

06.08.2020

300 000,00

4.2.1

Z_PODPISAN
A_UMOWA

4.2.1
SW11-6523.2SW1110368/18

Gmina Miejska
Łeba
27.09.2018

59 447,58

00236-6523.2-SW1110408/18/19

15.04.2019

299 977,00

255 000,0000

Gmina Wicko

10.12.2019

300 000,00

255 000,00

00322-6523.2-SW1110536/19/20

29.06.2020

32 175,05

4.2.1
SW11-6523.2SW1110369/18

Łebski Klub
Żeglarski

69 938,34

169 150,00

00246-6523.2-SW1110409/18/19

22.08.2019

300 000,00

SW11-6523.2SW1110532/19

10.12.2019

300 000,00

253 085,91

00307-6523.2-SW1110537/19/20

37 853,00

4.2.1
SW11-6523.2SW1110370/18

13.11.2018

199 000,00

139 840,30

00259-6523.2-SW1110410/18/19

28.12.2018

4.2.1

SW11-6523.2SW1110534/19

10.12.2019

297 748,13

255 000,00

02.08.2017

4.2.1
SW11-6523.2SW1110373/18

13.11.2018

164 518,00

254 980,45

00212-6523.2-SW1110417/18

4.2.1

SW11-6523.2SW1110535/19

10.12.2019

300 000,00

Centrum Sportu i
Rekreacji w
Lęborku

4.2.1
SW11-6523.2SW1110407/18

13.11.2018

299 977,00

255 000,00

4.2.1

SW11-6523.2SW1110536/19

06.12.2019

SW11-6523.2SW1110073/17

4.2.1
SW11-6523.2SW1110408/18

13.11.2018

300 000,00

Z_PODPISAN
A_UMOWA

4.2.1
SW11-6523.2SW1110409/18

15.11.2018

Z_PODPISAN
A_UMOWA

4.2.1

SW11-6523.2SW1110537/19

SW11-6523.2SW1110484/19

4.2.1

00042-6523.2-SW1110073/17/18

4.2.1
SW11-6523.2SW1110410/18
SW11-6523.2SW1110417/18

4.2.1

4.2.1
SW11-6523.2SW1110483/19

133 838,45

4.2.1

157457,00

Z_PODPISAN
A_UMOWA

4.2.1

Z_PODPISAN
A_UMOWA
Z_PODPISAN
A_UMOWA
Z_PODPISAN
A_UMOWA
Z_PODPISAN
A_UMOWA
Z_PODPISAN
A_UMOWA

03.01.2020

Z_PODPISAN
A_UMOWA

Wykaz beneficjentów
L.P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

w dniu 3 listopada w wyniku zawartego
aneksu kwota umowy czynnej
zmnieszyła się do Ogółem 296952,76 i
śr UE 252409,84
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OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA KRWI
01.12.2020 – 31.01.2021
Oddaj krew na hasło: „ULTRAKREW”
w każdej placówce RCKIK i WCKIK
START
11.01.
2021

USTKA

ŁEBA

META
17 .01.
2021

WŁADYSŁAWOWO

KOŁOBRZEG

HEL

ŚWINOUJŚCIE
GDYNIA

PIASKI

GDAŃSK

550 KILOMETRÓW WZDŁUŻ POLSKIEGO WYBRZEŻA DLA RATOWANIA ŻYCIA
Stowarzyszenie

Ultrakrew | KRS: 0000700359 | mBank: 61 1140 2004 0000 3102 7724 0348

PATRONAT

PARTNERZY

projekt graficzny: Marcin Chełminiak | zdjęcie:Tomasz Nowicki

projekt graficzny: Marcin Chełminiak

RUMIA

KOŁOBRZEG

USTKA

ŁEBA

KRYNICA
MORSKA

SZTUTOWO

biblioteka

Dzień Niepodległości. ,,Kochasz ty dom,
rodzinny dom…”
T

egoroczna uroczystość była inna od
tych sprzed lat, ale równie piękna
i wzniosła oraz pokazała entuzjazm przy
tworzeniu takich wydarzeń!
W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią uroczystości
102 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, zostały przeniesione do
internetu.
Występy rozpoczęliśmy o godzinie 12
najpiękniejszą pieśnią – Hymnem Naszego Kraju. Następnie w kilkuminutowych
przerwach – pełne emocji występy – recytacje wierszy i śpiewy pieśni i piosenek
patriotycznych - łebian i osób zaprzyjaźnionych z naszym miastem. W gali udział
wzięli:

Eleonora Szachniuk,
Halina Stachewicz.
Iwona Kaczykowska,
Katarzyna Nosal,
Mirosław Tandek,
Zuzanna Cienka,
Zuzanna Gocalińska,
Teresa Kossińska- Bucior
Agnieszka Derba
Ks. Zenon Myszk
Alicja Gieryk
Małgorzata Glegoła,
Elżbieta i Mirosław Frączek,
Anna Mielewczyk,
Leszek Bernad,
Aleksandra Frąckowiak,
Karolina Kotkowska i Chór Musicalove,
Klasa 3b Szkoły Podstawowej w Łebie
wych. Bożena Bończyszyn

Łeba w literaturze i fotografii
M

iejska Biblioteka Publiczna zaprasza łebian i gości do zabawy fotograficznej pt. ,,Łeba w literaturze i fotografii”.
Zasada jest prosta – trzeba odwiedzić
miejsce opisane na stronicach dowolnej
łebskiej książki, zrobić fotkę z egzemplarzem książki z której wybraliśmy opisane miejsce. Foto wysłać do nas na adres:
biblioteka@leba.eu
Łeba to miasto atrakcyjne dla artystów
– fotografów, malarzy, reżyserów, a w naszej akcji chcemy chwalić łebskie miejsca
ukazane w utworach literackich. Liczymy na Was!
Państwa zdjęcia będziemy publikować
w naszych social mediach. Przygotowaliśmy również upominki dla biorących
udział - książki Katarzyny Grabowskiej
oraz płyty z filmem ,,Pchła Szachrajka”
w wykonaniu pracowników biblioteki
w Łebie.
Zapraszamy do zabawy!
Biblioteka Miejska w Łebie

Akompaniament przygotowała pani
Monika Bierć.
Dziękujemy Wszystkim za współpracę,
zaangażowanie, poświęcony czas.
Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie
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biblioteka

Mała książka - wielki człowiek
1 października ruszył projekt ,,Mała Książka
Wielki Człowiek” do którego należy nasza
biblioteka. Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego czytania.
Projekt skierowany jest do dzieci z roczników
2014-2017 - do tych, które mają już swoją kartę
w łebskiej bibliotece oraz do nowych czytelników. Zapraszamy Rodziców z Maluchami po
czytelnicze wyprawki.

Biblioteka Miejska w Łebie

biblioteka

Biblioteczki plenerowe
B

iblioteka Miejska złożyła wniosek – obecnie pracująca bibliotekarz z najdłużo darowiznę do fundacji Orlen DAR szym stażem.
SERCA ,,Z książką w plenerze”. Wniosek
Jedna z trzech zaplanowanych bibliozostał rozpatrzony pozytywnie i dzięki teczek - GERTRUDA zamontowana i (pratemu w Łebie powstaną trzy bibliotecz- wie) gotowa - znalazła swoje miejsce
ki plenerowe. Aktualnie trwają prace w Porcie Jachtowym.
nad biblioteczkami plenerowymi. UliczBiblioteczki MARIA i MAŁGORZATA
ne domy książek będą się różniły – każ- niedługo pojawią się na uliczkach miasta.
da będzie inna i kształtem dostosowana Projekt zakończony będzie najpóźniej 31
do miejsca, w którym będzie stała. Bi- marca 2021r.
blioteczki będą nosiły imiona trzech
niezwykłych Pań - bardzo ważnych dla
Biblioteki Miejskiej w Łebie, które tworzyły jej historię i blask – Pani Gertruda
Dorota Reszke
Okenczyc pierwsza dyrektorka biblioteki,
Biblioteka
Miejska
w Łebie
Pani Maria Konkol – długoletnia dyrektorka biblioteki i Pani Małgorzata Malik
foto. Wojciech Śnioszek

Koncert Świąteczno
Noworoczny online
Z

apraszamy do wspólnej zabawy i do udziału w świąteczno-noworocznym koncercie online!

Pomagamy w szukaniu i doborze materiałów, tekstów.
Koncert Świąteczno Noworoczny Razem. Czeka wiele niespodzianek! ZAPRASZAMY!!!

Kontakt z biblioteką:
tel.: 59 8661 -723, email: biblioteka@leba.eu

Dostęp do internetu
i drukarki
W

Bibliotece można korzystać z internetu i drukarki. Dostęp
do internetu jest bezpłatny. Wydruk czarno biały A4, jedna strona - koszt -0,50gr.
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 19,
w soboty 10 - 14.
ul. 11 listopada 5a,
tel.: 59 8661 723
Zapraszamy!
Biblioteka Miejska w Łebie
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edukacja

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY – ROK SZKOLNY
2020/2021
1

września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny. Rozpoczęcie odbyło się tradycyjnie w hali sportowej, ale przestrzegając zaleceń MEN i GIS, w związku
z pandemią koronawirusa, uczniowie
szkoły nie spotkali się wspólnie o tej samej porze. Dla bezpieczeństwa wszystkich odbyły się spotkania w grupach.
W tym szczególnym dniu przypomniano
uczniom fakty z historii Polski – rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz 100 – lecie powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Dyrektor szkoły przedstawił
uczniom i rodzicom, w jakich warunkach
będzie przebiegała nauka szkolna, jakie
są rozwiązania w związku z pandemią koronawirusa. Po zakończeniu uroczystości
uczniowie spotkali się z wychowawcami
w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
11 września odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, których uroczyście
przyjęto w poczet uczniów naszej szkoły.
W ostatnią niedzielę września, delegacja naszej szkoły uczestniczyła, jak
co roku, w uroczystościach upamiętniających ofiary Marszu Śmierci w Krępie
Kaszubskiej. W tym roku, ze względu na
pandemię koronawirusa nie było apelu
poległych i salwy honorowej, mniej też
było pocztów sztandarowych i gości.
29 września, podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, w związku ze
zbliżającą się, w 2021 roku setną rocznicą
urodzin Stanisława Lema, najwybitniejszego polskiego futurologa i twórcy science fiction, czytaliśmy „BAJKI ROBOTÓW”.
Uczniowie klas siódmych i ósmych zmierzyli się z pytaniami, w quizie z literatury

PASOWANIE NA „PIERWSZAKA”
fantasy (Harry Potter, saga Zmierzch,
Hobbit, Opowieści z Narnii). Uczniowie
klas szóstych rozwiązali quiz z twórczości Stanisława Lema.
2 października, odbyła się 10 już edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Jak co roku jest to u nas impreza łącząca wiedzę matematyczną z ekonomiczną.
Uczniowie klas czwartych rywalizowali w rozgrywkach międzyklasowych na
czas, w tabliczce mnożenia. Klasy szóste brały udział w imprezie ekonomiczno-matematycznej „Mnożymy, liczymy
w życiu ekonomicznie sobie radzimy”,
podczas której rozwiązywali zadania
związane z zakupami, krzyżówki, zagadki bankowe. Było to jednocześnie szkolne
święto SKO. Podczas szkolnych obchodów
Dnia Tabliczki Mnożenia odbył się również konkurs indywidualny „Mistrz tabliczki mnożenia”.
W dniach 12 oraz 16 października,
w poczet czytelników biblioteki szkolnej zostali przyjęci uczniowie klas

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

pierwszych. Pierwszaki wykazały się
dużą znajomością bajek, bajeczek, wierszyków. Ilustrowane zagadki, trudne rebusy oraz odkrywanie bajkowych puzzli
nie były dla nich trudne. Wiedzą jak należy obchodzić się z książkami, czego nie
wolno z nimi robić – Prośby Książek nie
są im obce. Na zakończenie pierwszaki otrzymały upominki przygotowane
przez Molika Książkowego. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy
raz książkę w bibliotece szkolnej.
22 października obchodziliśmy Dzień
Praw Rodziny. W tym dniu wszyscy uczniowie klas IV -VIII rozwiązywali test
dotyczący pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Łebie.
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji
uczniowie uczestniczyli w konkursie literackim „Książka” oraz plastycznych „Witajcie w naszej bajce” dla kl. I - III i „Nie
jestem mugolem” dla kl. IV – VIII. Na
szkolnym monitorze można było zobaczyć prezentację „Ciekawostki ze świata
książki”.
5 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek. Aby uczcić ten dzień w klasach
I – III odbyły się zajęcia czytelnicze związane z postaci z bajek. Uczniowie zobaczyli prezentację “Świat bajek” rozpoznając
bajkowe postacie zarówno z literatury
światowej, jak i kultowe bajki polskie
oraz naszych sąsiadów. Bezbłędnie rozwiązali multimedialny quiz, otrzymując
tytuł SUPER ZNAWCY BAJEK. Wykonali
prace przestrzenne, tematycznie powiązane z bajkami. Klasom pierwszym uroczyście wręczono wyprawki czytelnicze,

edukacja
w ramach kampanii “Mała Książka – wielki człowiek” . Projekt realizowany jest ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.
Dzieci poprzychodziły poprzebierane za
bajkowe postacie, było wesoło i kolorowo.

Od 25 października uczniowie klasa
IV – VIII, na podstawie rozporządzenia
MENiN, z dnia 23.10.20 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, uczą się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość
w formie zdalnej. Wykorzystywana jest
platforma Google Suite i NUADU. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Classroomach z wykorzystaniem narzędzi do
wideokonferencji aplikacji Meet. Od 6 listopada w ten sam sposób uczą się uczniowie klas I – III.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach
niewoli pod zaborami (1795 – 1918). Święto uczciliśmy, ze względu na sytuację,
inaczej niż zwykle. Zespół humanistyczny przygotował wirtualną prezentację,
zaprezentował filmy z historii Polski.
Uczniowie uczestniczyli w konkursie
11 listopada - Narodowe Święto Niepod- literackim i plastycznym „Polska – mój
ległości obchodzimy corocznie dla upa- kraj”. Klasy młodsze oraz chór szkolny FA
miętnienia odzyskania niepodległości - LA - RE zaprezentowały swoje występy

Z życia naszej szkoły cd...

wirtualnie. Zapraszamy mieszkańców
Łeby do obejrzenia filmów na stronie
szkoły i szkolnym facebooku. Nagrodzone wiersze i prace są tam dostępne.
Ilona Jabłkowska

ą
i
n
e
i
Jes ie”
”w Łeb

W

związku z nauczaniem zdalnym
szkolne imprezy uczniowskie miały nieco inny charakter niż zwykle. Dzień
Praw Dziecka, rocznica śmierci patrona
szkoły Adama Mickiewicza, szkolne andrzejki odbyły się wirtualnie na stronie
szkoły i szkolnym facebooku. Przygotowano prezentacje, propozycje zabaw dla
uczniów, które można było wykorzystać
w gronie najbliższych. Klasa VII B przygotowała film „Dziady” część II, który można
obejrzeć w sieci. Klasy pierwsze Światowy Dzień Pluszowego Misia świętowały
wirtualnie, podczas zajęć czytelniczych,
poprzez classroom i Meet. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Jesienią
w Łebie”.

ADRIAN BOBORYCKI

PIOTR MAZUREK

Ilona Jabłkowska

IGA KARAPUDA
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z życia miasta

Łebscy: młodzi, zdolni, ambitni !!!
P

ierwsze słowa, które napiszę w tym
krótkim felietonie, chcę skierować
bezpośrednio do Łebian! Dziękuję Wam
za masę wsparcia i dobrych słów, za to że
ze mną byliście po drugiej stronie szklanego ekranu, kiedy mierzyłem się z sobą
samym, przed ogromną publicznością
oraz Jury, które swoją oceną może dać
człowiekowi skrzydła albo szybko sprowadzić na ziemię. Dziękuję, za to że ze
mną byliście! Niby nie stało się nic, a jednak zadziało się bardzo wiele. Przez ostatnie kilka miesięcy czułem się tak, jakbym
jechał kolejką górską bez zapiętych pasów,
do góry nogami, z prędkością światła. Mówiąc inaczej nie było czasu na podziwianie widoków, trzeba było mocno trzymać
się siedzenia i dawać z siebie wszystko.
W końcu musiałem też wypaść z tego
rollercoaster'a, a jednak udało się wylądować bezpiecznie, stanąć na nogi i po
pierwszym spojrzeniu na horyzont zauważyłem, że perspektywa uległa zmianie. Zmianie na lepsze!
Odkąd zacząłem swoją przygodę z muzyką, gdzieś w okolicach drugiej klasy
gimnazjum, nie myślałem, że może mnie
to zaprowadzić do programu telewizyjnego. Doskonale pamiętam swój pierwszy występ na apelu, gdy mikroport który
miałem przy ustach przekazywał na głośniki każdy mój oddech, a niedostrojona
gitara klasyczna z mikrofonem przystawionym do pudła czasami była zupełnie niesłyszalna. Szczerze mówiąc, taki
start nie wróżył niczego dobrego. Ale każdy ma jakiś start. Mój określiłbym jako

delikatny falstart. Na szczęście nie zniechęciło mnie to do dalszego próbowania
swoich sił w muzyce, która już w okolicach studiów stała się moim sposobem
na życie. Wiedziałem, że to jest właśnie
rzecz, którą chcę robić już zawsze! Sam
program i pójście do niego wymagało
wielu przygotowań i ćwiczeń, poznania
ludzi, którzy już kiedyś tam byli i mogli

podzielić się swoimi wrażeniami, którzy
mogli mnie ostrzec przed tym czego nie
robić i odpowiednio nastawić do tego, co
będzie się działo w telewizyjnym studio.
Ta edycja The Voice of Poland była tym
bardziej specyficzna, przez warunki jakie
zgotowała nam pandemia koronawirusa
i dodatkowe protokoły bezpieczeństwa
na każdym kroku. Brak publiczności
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w większości odcinków, oraz ciągła walka
producentów o to, aby program się odbył,
nadawała całemu przedsięwzięciu specyficzny charakter i dodawała niepewności
i stresu.
A co było dalej? Dalej był czas spędzony
na czekaniu, czekaniu i czekaniu. Wśród
ludzi, równie rozemocjonowanych, chętnych do działania, uzdolnionych. Każdy
z nich czekał tam z nadzieją, że to jego głos
spowoduje, że fotele się obrócą, albo chociaż jeden z nich. Z nadzieją na to, że zostaną wybrani do wspaniałej dwunastki
jednego z trenerów. Pamiętam doskonale
ten moment tuż przed wyjściem na scenę.
Burzę myśli w głowie, tekst piosenki powtarzany w głowie jak mantra, kolejne
dźwięki i emocje, które chcę nimi przekazać, stres i jakby niewidzialna bańka
tworząca się wokoło mnie, która odpycha
wszystkie inne sprawy na bok, ciśnienie
rosnące z każdym kolejnym krokiem
na backstage'u. Pamiętam też moment,
w którym to wszystko pękło, gdy mój wewnętrzny Wojtek przyszedł do mnie znienacka i powiedział gdzieś z tyłu głowy „Ciesz się, nareszcie tu jesteś!” . To był
kluczowy moment, w którym uświadomiłem „sobie, że właśnie teraz jest chwila,

w której spełniają się marzenia. Cała ta
przygoda od momentu, złapania gitary po
raz pierwszy około 15 lat temu, do teraz
nabiera koloru i sensu. Poszedłem, a resztę już widzieliście.
Każda następna chwila spędzona na
próbach, na scenie, razem z trenerem
i razem z uczestnikami, którzy byli tam
ze mną, była czystą radością wynikającą
z chłonięcia wiedzy i doświadczenia, wiążącego się z przebywaniem przy produkcji Voice of Poland, czułem się jak Harry
Potter pierwszy raz przekraczający mury
Hogwartu, oczarowany magią miejsca
i czasu, który został mi dany w zupełnie
niespodziewanym prezencie.
Uważam, że poza zainteresowaniem
ze strony ludzi, którzy być może nigdy
nie trafiliby na mnie, gdyby nie program,
dało mi to potężnego kopa do działania
i będę z całych sił dążył do wydania płyty
i pokazania się na polskim rynku muzycznym. Będę dążył do grania koncertów i dawania radości ludziom, którzy chcą miło
spędzić czas i poczuć prawdziwe emocje.
Jeśli mogę dać jakieś porady i powiedzieć coś co może pomóc. Kochani rodzice! Uwierzcie w swoje dzieciaki! Czy
grają na instrumencie, śpiewają, grają

w piłkę, czy ich całym światem jest motoryzacja, dajcie się im rozwijać i nie
mówcie im, że to bez sensu! Bo takie gadanie jest najbardziej bez sensu! I tutaj
wielkie podziękowania dla mojej Mamy
Basi! Zawsze dawała mi wiatr w żagle i pokazywała, że ciężką pracą można osiągnąć wspaniałe efekty. A jeśli ktoś z Was
czuje, że powinien pójść do takiego programu i sprawdzić siebie przed milionami telewidzów. Pracujcie dużo i róbcie to
co kochacie, ale ponad wszystko poznawajcie ludzi, szanujcie ich i zawiązujcie
przyjaźnie, róbcie różne rzeczy bezinteresownie, a zobaczycie, że to do Was wróci, tak samo jak u mnie. Bo to, że udało mi
się zaprezentować z takim skutkiem na
Waszych ekranach, to wynik pracy wielu
osób, które pomogły mi dobrać repertuar,
nauczyć się śpiewać, grać, ubrały mnie
w fajne ciuchy i wspierały mnie w walce
o marzenia. Jestem im i Wam wszystkim
ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam i do zobaczenia w Łebie z gitarą i śpiewem! Miłość, Miłość, Miłość!
					
Wojtek „Cieniu” Lechończak

#PolskiBon
Turystyczny
Ł

eba, podobnie jak wiele polskich miejscowości jest miastem, w którym można realizować bon turystyczny. Posiadacz
takiego bonu może nim zapłacić za każdą
usługę turystyczną - za urlop w wymarzonym miejscu z rodziną lub za krótki
wypad weekendowy w gronie przyjaciół,
połączony z licznymi atrakcjami.
Już ponad 160 łebskich podmiotów
znajduje się na liście obiektów, w których można zrealizować Polski Bon Turystyczny.

Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba-Błękitna Kraina w porozumieniu
z Polską Organizacją Turystyczną podjęła współpracę w zakresie promocji
Polskiego Bonu Turystycznego, który
jest wsparciem dla branży turystycznej
w walce z pandemią COVID-19. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z naszym biurem
telefonicznie 790 883 354 lub mailowo
biuro@lotleba.pl

Aktualna lista obiektów realizujących
bon turystyczny w Łebie znajduje się na
naszej stronie www.lotleba.pl w zakładce
Bon Turystyczny.

Przemysław Rychter
Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba-Błękitna Kraina.
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„Mój dzień pracy jest długi
i rozpoczyna się o godzinie 300 w nocy”
Z  Henrykiem Płotką – właścicielem
Manufaktury Piekarni Płotka przy ul.
Piekarskiej w Łebie – rozmawia Jarosław
Gburczyk.
JG: Manufakturę Piekarnię Płotka
znają wszyscy łebianie. Jej właściciela,
spędzającego większość czasu przy piekarnianym warsztacie, już niekoniecznie wszyscy. Proszę powiedzieć parę słów
o sobie.
HP: Nazywam się Henryk Płotka, urodziłem się w 1965 r. w Lęborku. Z zawodu
jestem cukiernikiem i piekarzem. Naukę
fachu podjąłem w 1980 r., a 3 lata później
zostałem czeladnikiem w obu zawodach.
Poza tym od 25 lat posiadam tytuł mistrza
piekarskiego. Od 30 lat towarzyszką mojego życia jest Anetta, z którą jesteśmy
rodzicami dwojga dorosłych już dzieci –
Natalii i Jana.
JG: Praca piekarza nie należy do łatwych i rozpoczyna się w środku nocy. Co
Pana skłoniło do wybrania tego zawodu?
HP: Wybór zawodu zawdzięczam
matce, której już jako dziecko pomagałem w wytwarzaniu domowych wypieków. Miałem do tego smykałkę. Dzięki
tym umiejętnościom i namowom mamy,

zdecydowałem się po szkole podstawowej
na naukę u piekarza. Podjąłem ją w zakładzie Jana Szuty w Lęborku. Chciałem się
uczyć od najlepszych, a piekarnia Szuty cieszyła się dobrą opinią i była znana
z dobrych wyrobów. Moim bezpośrednim
majstrem był mistrz cukierniczy i piekarski, Kazimierz Pioch. To była dobra, hartująca nieopierzonego młodzieńca szkoła.
Oprócz umiejętności zawodowych wpojono mi dyscyplinę, która do dziś procentuje w samodzielnej działalności.
JG: Przeszedł Pan wszystkie szczeble
na drabince rzemieślniczej, od ucznia do
mistrza w czasach, gdy branża nie narzekała na brak uczniów i pracowników. Dlaczego obecnie młodzież nie garnie się do
tego zawodu?
HP: Na pewno jest to ciężki kawałek
chleba, wymagający poświęcenia i nietypowych, nocno-porannych godzin
pracy. Do tego w obecnych czasach wiele piekarń jest czynnych w piątek, świątek i w niedzielę. W środowisku piekarzy
tę pracę nazywa się służbą. Innym czynnikiem jest rozwój techniki i młodzież
ma większą możliwość realizowania się
w zawodach, niewymagających tak dużego nakładu pracy fizycznej. Chciałbym
dodać, że wbrew pozorom praca piekarza

i cukiernika, oprócz zdolności manualnych, wymaga rozległej wiedzy teoretycznej.
JG: Jakich argumentów użyłby Pan, aby
zachęcić młodzież do podjęcia nauki tego
nielekkiego zawodu?
HP: Uważam, że takim przemawiającym argumentem powinny być pieniądze.
Wielu właścicieli piekarń jest w stanie
płacić fachowcowi naprawdę niezłe wynagrodzenie, porównywalne z poborami oficera w wojsku. Ważne jest też to,
że w najbliższych dekadach przedstawicielom tego zawodu nie grozi bezrobocie.
Niezależnie czy będąc pracownikiem, czy
prowadząc własną działalność. Co ciekawe, fachowcy tej gałęzi rzemiosła często
znajdują zatrudnienie w branżach pokrewnych. Są to głównie firmy handlujące
surowcami i urządzeniami piekarniczymi oraz młyny.
JG: Znaczną część doby spędza Pan
w pracy, aby zapewnić mieszkańcom Łeby
i gościom świeży chlebek i inne wypieki.
Co (oprócz koniecznego snu) jest pańskim
ulubionym zajęciem lub pasją, pozwalającą zregenerować się po pracy?
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HP: Mój dzień pracy jest długi i rozpoczyna się o godzinie 3 w nocy. Rzadko
kiedy liczy on mniej, niż 12 godzin. Pewną jego część przeznaczam na rozbudowę Manufaktury. W związku z tym nie
mam zbyt wiele wolnego czasu. Te nieliczne chwile, które mi zostają, często
poświęcam pasji rzeźbiarskiej. Oprócz
dłubania w drewnie podjąłem udane próby wykonywania rzeźb z ciasta, które następnie wypiekam. Dzięki temu mogłem
wprowadzić do asortymentu piekarni
rzeźbione jeżyki, które cieszą się dużym
powodzeniem u klientów. Innym zainteresowaniem jest śledzenie bieżącej
sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w kraju i na świecie. Wiedzę na
ten temat czerpię przede wszystkim z mediów niezależnych. Nie wiem, czy można
to nazwać pasją, lecz bardzo sobie cenię
warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od czasu
do czasu organizuję je w moim zakładzie.
Satysfakcja dzieci, częstujących po warsztatach swoich rodziców własnoręcznie
wykonanymi ciastkami, jest ogromna.
JG: Proszę powiedzieć na przykładzie
popularnego wśród klientów Manufaktury chleba pszenno-żytniego, jak wygląda
proces technologiczny, zanim mąka trafi
w ręce klienta w formie świeżo upieczonego bochenka?
HP: Ważnym czynnikiem, od którego
zależy odpowiednia jakość tego chleba
jest dobry zakwas. Dzięki niemu wypiek
uzyskuje właściwy smak, aromat i konsystencję. Bez niego byłyby to niejadalny zakalec. Składa się on z mąki żytniej i wody
oraz pewnej ilość zakwasu z poprzedniego dnia. Do jego wyprowadzenia potrzeba
kilku godzin w odpowiedniej i stabilnej
temperaturze. Jeżeli nastawiam zakwas
o godzinie 22, to nad ranem jest on gotowy
do użycia. Do wykonania ciasta potrzeba
tylko 4 składników. Są to: mąka pszenna,
mąka żytnia, sól i woda, no i oczywiście
wcześniej wspomniany zakwas. Bardzo
ważne jest dokładne wymieszanie całości, które odbywa się maszynowo. Tak
wyrobione ciasto leżakuje przez pół godziny. Następnym etapem jest dzielenie,
ważenie i formowanie w koszykach. Potem przychodzi najdłuższy etap, trwający
od 2 do 3 godzin. Jest to dojrzewanie, czyli potocznie mówiąc, w tym czasie ciasto
rośnie. Dojrzałe i uformowane kęsy trafiają do pieca, gdzie w temperaturze 240
stopni Celsjusza spędzają ok. 50 minut.
Ostatnim etapem jest wyjęcie gotowego,
pachnącego chleba z pieca i przekazanie
go do sprzedaży.

JG: W dzisiejszych czasach produkowana żywność jest naszpikowana różnymi
dodatkami chemicznymi. Również piekarstwo i cukiernictwo nie jest wolne od
ulepszaczy. Pan o nich nie wspomniał. Co
zatem znajdziemy w Pańskich wyrobach,
oprócz surowców określonych w recepturze?
HP: Tu muszę pana zaskoczyć, ale
w moim zakładzie nie używamy ani konserwantów, ani ulepszaczy. Od początku do końca proces technologiczny jest
tradycyjny. Stosowanie ulepszaczy piekarskich przyspiesza dojrzewanie ciasta
i jego stabilizację, tym samym koszty wytworzenia ulegają obniżeniu. Niekoniecznie tego typu chemia poprawia jakość
pieczywa. Służy ona głównie uproszczeniu produkcji, czyli wygodzie piekarza.
Jako rzemieślnik oczywiście obserwuję
branżę i teraz miałbym problem ze wskazaniem piekarni, w której nie stosuje się
ulepszaczy.
JG: W przytulnych wnętrzach Manufaktury pachnie chlebem i historią.
Możemy tu podziwiać dawne sprzęty,
urządzenia i przedmioty związane z tym
rzemiosłem. Czy posiadacie państwo jakieś oryginalne eksponaty, które pochodzą z początków zakładu?
HP: Przede wszystkim częścią Manufaktury jest oryginalnie zachowany budynek dawnego warsztatu z 1934 r. W nim
znajdują się sędziwe maszyny, urządzenia i narzędzia piekarskie. Większość
z nich jest sprawna i służy do pokazów,
podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży. W tym historycznym pomieszczeniu
znajduje się kilka stolików, przy których
można wypić kawę, herbatę, zjeść ciastko,
czy nasze rzemieślnicze lody. Niewątpliwie naszą perełką jest front oryginalnego
pieca sprzed 86 lat, który obecnie jest wyeksponowany w części kawiarnianej. Na

piętrze zakładu znajduje się kilka nieużywanych od lat pomieszczeń, które aktualnie adaptujemy na potrzeby działalności.
JG: Pewną formą nobilitacji dla rzemieślnika jest następca, który będzie
kontynuatorem rodzinnych tradycji.
Wprawdzie do wieku emerytalnego potrzeba Panu jeszcze 10 lat, lecz już zapytam, czy są widoki na zachowanie
rodzinnego charakteru firmy po udaniu
się na zasłużony odpoczynek?
HP: Nasza firma ma charakter rodzinny i pracuje tu cała nasza czwórka. Jestem
bardzo dumny z moich dzieci, które mimo
obowiązków w szkole i na uczelni, dzielnie pomagają rodzicom. Chcą i potrafią zarobić na swoje potrzeby, a nie wyciągają
dłonie po „plusy”. Jak się chce, to można.
Natalia studiuje na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Mimo
młodego wieku jest ona utalentowanym
cukiernikiem-samoukiem, w Manufakturze odpowiadającym za dział cukierniczy.
Z powodzeniem przekłada akademicką
teorię na znakomite ciasta, desery i torty. Jako jej ojciec i co tu nie mówić, przełożony, obserwuję postępy córki i cieszę
się, że doskonale sobie radzi. Z kolei Jan
uczy się na technika informatyka, lecz
również włączył się w działalność naszej
firmy. Często staje ramię w ramię z ojcem
przy piekarnianym warsztacie. Cieszę się
z jego rosnącego zaangażowania. Mając
to wszystko na uwadze, patrzę w przyszłość z optymizmem. Wierzę, że szyld
z nazwiskiem Płotka będzie tu wisiał
przez kolejne dziesięciolecia.
JG: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i byłym mieszkańcem)
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