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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.
Życzymy również, aby kolejne dni przynosiły same
szczęśliwe chwile, a uśmiech rozpromieniał Wasze
twarze, nie tylko w tym szczególnym dniu.
Z wyrazami szacunku,
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

Przebudowa zejścia i dojścia do zejścia
na plażę nr 3 w Łebie
P

race polegają na wykonaniu dojścia
do zejścia nr 3 i wykonanie zejścia na
plażę - pomost modrzewiowy surowożywiczny;
Droga od ul. Nadmorskiej do zejścia będzie oświetlona (ale pozostaje gruntowa),

a utwardzenie zostanie wykonane na odcinku od budynku toalet do pomostu.
Zejście będzie oświetlone i staną na nim
ławki.
Termin wykonania: 30.04.2021;
Wartość prac: 793 685,30 zł, w tym

Serca na nakrętki
Na terenie naszego miasta zostaną
postawione dwa metalowe pojemniki w kształcie serca do zbioru plastikowych nakrętek. Od kilku dni jeden
z pojemników jest już zainstalowany
na Skwerze Rybaka, przy recyklomacie.
O lokalizacji drugiego pojemnika poinformujemy wkrótce. Kształt pojemników na nakrętki wskazuje na
charytatywny wymiar akcji oraz służy edukacji ekologicznej.

dofinansowanie z Funduszu Inwestycji
Lokalnych - 666 922 zł.
UM w Łebie

informacje

Przekazanie wozu strażackiego
dla OSP w Łebie
28

grudnia 2020 w Łebie przy remizie
OSP nastąpiło uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozyskanego w ramach pierwszej
edycji „Bitwy o wozy”. Wartość pojazdu
ratowniczego to ponad 800 tys. zł. Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński doposażył pojazd w sprzęt o łącznej
wartości 40 tys. zł. Wśród zaproszonych
gości obecni byli Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz st. bryg. Piotr Socha,
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Promesę na dofinansowanie zakupu samochodu Łeba
otrzymała za wysoką (85%) frekwencję
w I turze wyborów prezydenckich. Jest
to nagroda w konkursie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
„Bitwa o wozy”.
Pojazd z napędem 4x4 o mocy 320 koni
mechanicznych pomieści 6 strażaków. Posiada m.in. autopompę ze zbiornikiem
na wodę (3500 litrów) oraz środek pianotwórczy, działko wodno-pianowe, wyciągarkę elektryczną, maszt oświetleniowy.
Wóz kosztował w sumie 814 137,00 zł. Zakup pojazdu został sfinansowany z środków Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej w wysokości 400 000,00
zł oraz ze środków z zadania publicznego
pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej,

włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Wysokość dotacji to
400 000,00 zł. Dzięki temu, że jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie pozyskała nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy
w ramach akcji „Bitwa o wozy”, to przekazano nieodpłatnie pojazd Mercedes Unimog GBA 2/8 będący na wyposażeniu tej
jednostki do nowo włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzeszewie. Podczas wizyty w Łebie
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

zapoznał się z planami modernizacji
i rozbudowy naszej remizy. Gmina Łeba
otrzymała na tę inwestycję 3 mln złotych
z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę nowego budynku OSP.
Sebastian Kluska
Komendant OSP w Łebie
Specjalista zarządzania bezpieczeństwem
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Bezpieczeństwo zimą
W

okresie sezonu zimowego zwracamy się do Państwa z prośbą
o regularne sprawdzanie i czyszczenie
drożności przewodów kominowych. Obowiązek wykonywania przeglądów kominowych wprowadzono ustawą o prawie
budowlanym w 1994 roku. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów kominiarskich w domu raz w roku, natomiast
w budynkach o powierzchni zabudowy
większej niż 2000 m² dwa razy do roku
– do 31 maja i do 31 listopada. Wymaga
tego prawo, ale od sprawności działania
przewodów zależy nasze bezpieczeństwo,
dlatego warto o tym pamiętać. Kolejnym
obowiązkiem jest okresowe czyszczenie
i udrożnienie przewodów kominowych.
Przewody wentylacyjne powinny być
czyszczone raz w roku, spalinowe (od kotłów i piecyków gazowych) – co pół roku,
a dymowe (od kominków, pieców na ekogroszek i inne paliwa stałe) – co kwartał.
Czyszczenie przewodów w przypadku
kominów dymowych polega na usunięciu zanieczyszczeń osadzających się na
ściankach komina, takich jak sadza i smoła. Natomiast przewody spalinowe i wentylacyjne, należy oczyścić je z pajęczyn
i gniazd blokujących przekrój komina. Zanieczyszczenia kieruje się w dół i usuwa

z komina poprzez otwór rewizyjno-wyczystkowy.
Proszę pamiętać, że ważnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest nie tylko odśnieżanie
chodników, ale także dachów budynków.
Śnieg zalegający na powierzchni dachu
negatywnie wpływa na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań
temperatury. Śnieg na wysokości może
również zagrażać przechodniom oraz samochodom poruszających się po drogach.
Z tego powodu prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnych
przeglądów okresowych stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Podobnie spadające sople czy nawisy śnieżne
zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dlatego tak ważne jest odśnieżanie
dachów zimą, do czego nadzór budowlany
i straż miejska, straż pożarna oraz policja
przywiązują dużą wagę. Świeży opad, tzw.
puch śnieżny, jest najlżejszy – przyjmuje
się, że jego metr sześcienny waży nie więcej niż 70 kg. Najcięższy jest śnieg mokry,
którego waga może osiągać nawet 600 kg/
m3. Wartości te zwiększają się, jeśli śniegu nie usuwa się od razu – zleżały i zlodowaciały opad to już ciężar ponad 800 kg/

m3.Nietrudno sobie wyobrazić, że taki
masyw może być zagrożeniem nie tylko
dla samego obiektu, lecz także ludzi, którzy się w nim znajdują. Warto pamiętać,
że im starszy budynek, tym może mieć
mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej
wad konstrukcyjnych – istotne jest więc,
aby reagować sprawnie i dach odśnieżać
systematycznie.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
podał wyliczenia dla obciążenia dachu
śniegiem:
• świeży śnieg – 1 kN/m3
• kilka godzin lub dni po opadach – 2
kN/m3
• kilka tygodni lub miesięcy po opadach – 2,5-3,5 kN/m3
• mokry – 4 kN/m3

Sebastian Kluska
Komendant OSP w Łebie
Specjalista zarządzania bezpieczeństwem

Przebudowa zejścia i dojścia
do zejścia na plażę nr 3 w Łebie
W

styczniu rozpoczęła się rozbiórka
budynków po dawnym Agadosie,
prace zakończyły się w połowie lutego.
Zapewne wielu z Państwa z tym miejscem wiąże wiele wspomnień, niemniej
jednak budynki te były w złym stanie
technicznym i lata świetności miały już
dawno za sobą. Wielu z Państwa zapewne
zastanawia się co w tym miejscu powstanie. Przedstawiamy Państwu koncepcje
zagospodarowania tego terenu. Projekt
obejmuje m.in. budowę punktów gastronomiczno-handlowych, zespołu sanitariatów, przebieralnie, punkt medyczny,
ścieżki dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i pełną infrastrukturą. W tym roku zlecone zostanie
wykonanie projektu budowlanego. Po

informacje

jego otrzymaniu ogłoszony zostanie przetarg w partnerstwie publiczno - prywatnym na wykonie tej inwestycji. Do tego
czasu teren będzie pełnił funkcję parkingu przy plaży oraz zostaną wyznaczone
nowe punkty gastronomiczno-handlowe
wzdłuż ulicy.
Julia Tomicka
Prezes Zarządu Portu Jachtowego

Łeba ma swój pierwszy Jacht!
„I LOVE ŁEBA”
M

iło nam poinformować, iż spółka
Port Jachtowy wzbogaciła się w tym
roku o swój pierwszy jacht rekreacyjny.
Shaffy bo tak do tej pory nazywał się jacht
- to jednostka rekreacyjna jednokadłubowa o długości 8,5 metra i zanurzeniu max
1,4 m.
Jego głównym celem będzie edukacja
morska dzieci i młodzieży. Jacht będzie
wykorzystywany głównie do szkolenia
i zajęć praktycznych z żeglarstwa z młodzieżą z terenu gminy Łeba. Port planuje również uruchomić usługę czarteru
jednostki.
Jacht ma jeszcze jeden ważny cel – promować Miasto i Gminę Łeba. Na burcie znajduje się nazwa jachtu I LOVE
ŁEBA otoczona falami morskimi, a pod

salingiem powiewać będzie bandera Łeby.
Jednostka w tej chwili przybywa w hangarze portu gdzie przechodzi gruntowny remont, aby na wiosnę odbyła się

ceremonia chrztu i jego pierwszy rejs
pod nową banderą.
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Elektromobilna Łeba
Pierwsza w Łebie stacja do ładownia samochodów elektrycznych

W

Łebie powstanie pierwsza stacja
ładowania samochodów elektrycznych, zostanie zlokalizowana na parkingu Portu Jachtowego przy ul. Jachtowej
8. Port podpisał umowę z firma Nexo
na montaż takiej stacji. Łeba już przed sezonem letnim trafi na polską mapę elektromobilności. Liczymy, że tego typu
instalacje pojawią się także na terenie

pozostałych okolicznych gmin, co pozwoli „Eko”. Czekając na naładowanie baterii,
na ekologiczne podróżowanie po naszym właściciele elektryków mogą spędzić czas
powiecie. Lokalizacja stacji zapewni ła- w portowej restauracji, a dzieci na nowo
twą dostępność zarówno dla mieszkań- powstałym na placu zabaw. Co najważców jak i turystów, a pamiętajmy, że coraz niejsze port nie poniesie kosztów zwiąliczniejszą grupę odwiedzających regiony zanych z instalacją tych urządzeń.
turystyczne stanowią osoby o większej
świadomości ekologicznej, które wybierają miejsca i obiekty oznaczone znakiem

75 LAT Biblioteki Miejskiej w Łebie
W

tym roku przypada 75 rocznica powstania Biblioteki Miejskiej w Łebie. W biuletynachdo końca 2021 roku,
będziemy wspominać historię i jak zmieniała się biblioteka w ciągu tych siedemdziesięciu pięciu lat…

Początek - odc. 1
Z kroniki biblioteki:
,,W 1946r. Zarząd Miejski w Łebie zakupił 200 książek celem utworzenia biblioteki w Łebie. Funkcje kierownika biblioteki
pełnili na zmianę pracownicy Zarządu
Miejskiego. Tak trwało do 1951 roku. 1
VI 1951r. Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej – wydział kultury, przyjął na
stanowisko kierownika Biblioteki Miejskiej w Łebie obywatelkę Gertrudę Okenczyc, która to miała uporządkować całość
księgozbioru. Wynajęto mały lokal przy
ulicy Kościuszki 54 i tam przeniesiono

książki. Kierownik biblioteki obywatelka Gertruda Okenczyc miała pełne ręce
roboty, gdyż nie było żadnych spisów, ani
katalogów. Po pierwsze wpisać książki
do księgi inwentarzowej, zrobić katalogi,

równocześnie wypożyczać książki.
W roku 1954 bibliotekę znajdująca się
na ulicy Kościuszki 54 trzeba było przenieść do innego lokalu, gdyż gospodarz
domu w którym mieściła się biblioteka,

informacje
nie zgodził się na dalszą dzierżawę. Zabrano więc księgozbiór i przeniesiono
na ulicę Kościuszki 19. Pomieszczenie
było długim, ciemnym korytarzem i w takim lokalu biblioteka była do 1955 roku.
W tymże czasie został założony stały
punkt biblioteczny w Żarnowskiej k/
Łeby, nie licząc punktów sezonowych
których było kilka. Na wiosnę 1955 roku
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Łebie przekazało Uchwałą nr 19/55
obiekt przy ulicy Kościuszki 21 na użytek Biblioteki Miejskiej w Łebie. Po niewielkim remoncie, biblioteka miała do
dyspozycji kilka pomieszczeń. W jednym z większych na parterze, mieściła
się wypożyczalnia książek, po drugiej
stronie wypożyczalni była sala wystaw,
bajek dla dzieci, tam również odbywały
się konkursy, zgaduj-zgadule z występami młodzieży i starszych. W sali tej były
również prowadzone kursy kroju i szycia, organizowane przez ob. Gertrudę
Okenczyc jako przewodniczącą Ligi Kobiet. Na X-lecie Polski Ludowej /1955r./
kierownik biblioteki ob. Gertruda Okenczyc dostała od Ministra Kultury i Sztuki
W. Sokorskiego dyplom i odznakę przodownika czytelnictwa.
W 1956 roku Biblioteka Wojewódzka
z Gdańska, przygotowała i zorganizowała w budynku Biblioteki Miejskiej w Łebie, Ośrodek Szkolenia Bibliotekarzy Woj.
Gdańskiego. Zjeżdżali się tutaj od wiosny

Sala historii
Łeby
M

iejska Biblioteka Publiczna zaprasza
do Sali Historii Łeby. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku od godz. 8
do 19 w soboty 10 -14.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia i ograniczenia w ilości osób prosimy
o wcześniejszą rezerwację terminu.
tel. 59 8661-723, e-mail: biblioteka@
leba.eu
Serdecznie zapraszamy!

do jesieni, bibliotekarze z całego województwa na 2 – tygodniowe szkolenia.
W następnych latach, na tyłach budynku bibl. Ustawiono 7 domków campingowych, które służyły na zamieszkanie dla
kursantów. Placu było tyle, że Biblioteka
Wojewódzka z Gdańska weszła w porozumienie z Wojewódzką Biblioteką z Lublina, która również wystawiła na sezon
letni swoje domki campingowe. W roku
1961 z powodu braku funduszy na remont
budynku, Wydział Kultury w Gdańsku,
w porozumieniu z „RUCH”-em z Gdańska oddał część pomieszczeń bibliotece.

Na urządzenie Klubu „RUCH” bibliotece
zostało jedno pomieszczenie na wypożyczalnię, dwa pokoje na piętrze niewykorzystane, gdyż w tym czasie Wojewódzka
Biblioteka z Gdańska zrezygnowała i zlikwidowała Ośrodek Szkolenia Bibliotekarzy w Łebie. Poza tym lokal biblioteczny
był zimny, gdyż nie było dobrych przewodów kominowych, a może i złe piece,
fakt, że zimą nie można było pracować
bez płaszcza czy nawet rękawic.
Pomimo złych warunków biblioteka
brała zawsze czynny udział, czy to w konkursach czytelniczych czy recytatorskich,
lub innych imprezach.
Założono punkt biblioteczny w Nowęcinie, prowadzony przez żonę, kierownika
szkoły ob. A. Wiewiórkę. Powołano do życia aktyw biblioteczny, z pośród których
wyróżniały się pracą w bibliotece 1./Zofia Mickiewicz 2./ Irena Letkiewicz.
W tymże roku /1961/ z okazji Święta Odrodzenia, Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Departament Pracy Kulturalno – Oświatowej i Bibliotek, przysłało
podziękowanie i nagrodę pieniężną kierowniczce biblioteki ob. G. Okenczyc, za
wytrwałą owocną pracę nad upowszechnieniem kultury…”cdn
Biblioteka Miejska w Łebie
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Danuta Szymanowska
N

iedawno w bibliotece gościliśmy łebiankę Panią Danutę Szymanowską która przekazała do biblioteki tomik własnych
wierszy. Pani Danuta jest poetką i kronikarką - zbiera materiały dotyczące historii i życia teraźniejszego Łeby. Z materiałów
tych stworzyła dotąd cztery tomy wyjątkowej kroniki.
W tomiku Danuty Szymanowskiej ,,Wiersze zebrane” znajdują się poezje wzbogacone prywatnymi fotografiami autorki
oraz pracami Maxa Pechsteina.
Publikacja jest dostępna w Bibliotece Miejskiej w Łebie.
Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie

Wywiad z Łebską twórczynią i pasjonatką fotograf Martyna Gałązka

Alicja Kisielewska - Dzień dobry Martyno, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się
dołączyć do „Łebskich twórców i pasjonatów”, o których piszemy w bibliotece.
Kiedy pojawiły się pierwsze zainteresowanie fotografią i z czego one wynikało?
Martyna Gałązka - Myślę, że zaczęło
się to pod koniec podstawówki a rozkręciło na dobre w gimnazjum. Uwielbiałam

oglądać stare rodzinne zdjęcia, to jest
taka niesamowita podróż w czasie, że
można poczuć się jak w tamtym momencie patrząc tylko na zdjęcie. Lubiłam fotografować wszystko odkąd miałam aparat,
nie mój własny, bo był on moich rodziców,
ale ja używałam go najczęściej.
A.K - Widziałam, że nie tylko hobbystycznie zajmujesz się fotografią,

ukończyłaś Sopockie Szkoły Fotografii
WFH, ile trwa nauka oraz na jaki temat
był Twojej pracy dyplomowej?
M.G - Tak, ukończyłam WFH w Sopocie. Nauka trwała tam 2 lata, zakończona
egzaminami z teorii i praktyki a wszystko podsumowywała praca dyplomowa,
zbiór 8 fotografii, które łączył jeden temat.
U mnie tym tematem była „Siła Makijażu”, gdzie jedno zdjęcie przedstawiało pół
twarzy pomalowanej mocnym makijażem
a drugie zdjęcie pół twarzy bez makijażu.
A.K - Czego nauczyłaś się w Sopockiej
Szkole Fotografii WFH?
M.G - Nauczyłam się przede wszystkim fotografowania od strony technicznej (ustawień aparatu względem zastanej
sytuacji i kompozycji), co dla mnie było
priorytetem. Uczyłam się też fotografii
studyjnej (ustawiania lamp i ich mocy,
kąta padania światła itp.)
A.K - Co najczęściej fotografujesz? Co
lub kogo najbardziej lubisz fotografować?
M.G - Lubię fotografować wszystko,
co mnie otacza. Jednak najbardziej kreatywna jestem, kiedy mogę sfotografować
prawdziwe emocje. Lubię bajkowe, klimatyczne zdjęcia i staram się takie robić. Nigdy nie lubiłam sztucznego światła lamp

biblioteka
błyskowych, dlatego zdjęcia staram się
robić w świetle zastanym. Komu najbardziej lubię robić zdjęcia? Każdemu, komu
podobają się moje prace i chce ze mną coś
stworzyć. Rozwijam się w fotografii ślubnej, dziecięcej, portretowej itp.
A.K - Czego ludzie oczekują od fotografa?
M.G - Ludzie oczekują od fotografa
żeby powiedział jak się mają ustawić do
zdjęcia. BEZ DWÓCH ZDAŃ. Rozumiem
to, bo jeśli ktoś nigdy nie miał robionych
zdjęć może czuć się skrępowany przed
aparatem, dlatego staram się pomóc, rozruszać i zapewnić luźną atmosferę, koniec końców często najlepsze zdjęcia to
te niepozowane.
A.K -Ile czasu potrzeba, by wykonać
kilka idealnych zdjęć? Czy ta praca wymaga cierpliwości?
M.G -To chyba zależy, jaką fotografie
trzeba wykonać, czasami robię jedno, dwa
zdjęcia i już jestem zadowolona z efektów,
ale mieliśmy zaliczenie do szkoły pod tytułem „szkło” tu już sprawa wyglądała
nieco gorzej, zdjęcie zajęło mi około 3
godzin, więc tak, można powiedzieć że ta
praca wymaga cierpliwości.
A.K - Jaki sprzęt oprócz aparatu, jest
przydatny w pracy fotografa?
M.G - Oprócz aparatu przydatny jest
dobry obiektyw, zapasowe karty pamięci i baterie. Im dalej w fotografie to

przydatny jest również dobry komputer
z dużą pojemnością dyskową oraz dyski
przenośne. Przyda się też lampa błyskowa, mówiłam wcześniej, że za nimi nie
przepadam, ale czasami po prostu inaczej się nie da.
A.K - O jakiej porze roku wychodzą najładniejsze zdjęcia? Czy pora roku nie ma
znaczenia?
M.G - Pora roku nie ma znaczenia, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, że każdy
lubi, kiedy jest ciepło, są wakacje jest
słoneczko i wszystko jest zielone, ale jesienne czy zimowe zdjęcia wyglądają jak
z bajki.
A.K - Jaka sesja najbardziej zapadła
Pani w pamięć? Oraz jaka była najtrudniejsza do zrealizowania?
M.G - Sesja, która najbardziej zapadła
mi w pamięć to sesja z moją przyjaciółką. Zobaczyłam gdzieś w internecie zdjęcie w „mlecznej” wodzie mówię „robimy
to!”. Wyszło pięknie, ale nie było to takie
proste. Ustawienie ciała i kwiatów, które
były w wodzie w małej wannie było trudne, ale udało się. A jeśli chodzi o sesje, która była najcięższa do zrealizowania to od
razu przychodzi mi na myśl sesja z wieczoru panieńskiego w Sopocie. Dziewczyny miały duże spóźnienie, nie z ich
winy, ale zanim się spotkałyśmy było już
praktycznie ciemno a ja nie zabrałam ze
sobą lampy, bo miała być to godzinna sesja

Zajęcia teatralne
M

iejska Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia teatralne. Spotkania odbywają się w kameralnych
grupach (do 5 osób) – Spotkania każdej z grup odbywają się w innym terminie i każda grupa przygotowuje
osobne przedstawienie min.–
- Królowa śniegu (dzieci)
- Pan Maluśkiewicz (dzieci)
- Moralność Pani Dulskiej (dorośli)
- Zemsta – fragment (dorośli)
Podczas zamknięcia bibliotek, w naszej placówce prowadziliśmy szeroką działalność teatralną wykorzystując bogactwo literatury – bajki, baśnie i wiersze. Dzięki
temu powstało imponujące zaplecze kostiumów, dekoracji i rekwizytów.
Zapisy oraz więcej informacji w bibliotece:
poniedziałek – piątek 8 -19
sobota – 10 -14
tel. 59 8661 723

przy zachodzie słońca. Na szczęście uratowała mnie latarka, którą zawsze nosze
w plecaku „w razie czego” i moja siostra
która pomogła mi doświetlić dziewczyny,
wszystko dobrze się skończyło.
A.K - Czy jest jakaś recepta jak zostać
dobrym fotografem?
M.G - Recepta, aby zostać dobrym fotografem to robienie tego z pasją i na pewno
swoją kreatywnością.
A.K - Lubi Pani swoją pracę? Co niesamowitego jest w fotografowaniu?
M.G - Czy lubię swoją pracę? Kocham!
Nie wielu ludzi może powiedzieć, że pracuje w swoim zawodzie, bo to ich pasja od
dziecka. Niesamowite w fotografowaniu
jest zatrzymywanie czasu żeby móc wracać do wspomnień jednym spojrzeniem
A.K - Co by Pani poradziła osobom, które dopiero zaczynają fotografować?
M.G - Żeby fotografowali to, co lubią, co
ich otacza a przede wszystkim żeby dzielili się fotografiami z innymi i zawsze byli
dumni z pracy, jaką zrobili.
A.K – Dziękuję za rozmowę!
rozmawiała Alicja Kisielewska
Biblioteka Miejska w Łebie
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biblioteka

Czytanie bez limitu
Od 1 stycznia 2021r. Miejska Biblioteka w Łebie weszła w skład grupy bibliotek województwa pomorskiego, uzyskując dostęp do
publikacji elektronicznych w ramach Usług
świadczonych przez Legimi „Czytanie bez
limitu”.

sięcznym okresem ważności oraz z nieograniczonym dostępem do publikacji elektronicznych. Zapraszamy!
Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie

Aby korzystać z e-booków Czytelnik musi
przyjść do biblioteki gdzie otrzyma kod z mie-

Koncert Świąteczno – Noworoczny

O

d 6 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r.
na fb profilu Biblioteki Miejskiej
trwał Koncert Świąteczno Noworoczny.
Wśród artystów byli nasi Wolontariusze
i osoby, które współpracują z naszą biblioteką. Wszyscy poświęcili swój czas i przygotowali piękne nastrojowe występy
– wiersze, pieśni świąteczne, kolędy i pastorałki. Stosując się do obostrzeń udało
się zjednoczyć ludzi i przygotować uroczystość. To było duże przedsięwzięcie
trwające cztery tygodnie w które zaangażowane było prawie sto osób – przedszkolaki, dzieci szkolne, młodzież, dorośli,

soliści i zespoły śpiewacze. W koncercie
wystąpili:
6 XII 2020r. Joanna Babińska
7 XII Teresa Kosińska Bucior
8 XII Eleonora Szachniuk
9 XII Lena Rychter, Zuzanna Cienka
10 XII Ewa Mrosewska
11 XII Bożena Bończyszyn
12 XII Olga Mikułko
13 XII Lena Rychter
14 XII Barbara Iskra
15 XII Eleonora Szachniuk
15 XII Iwona Witke
16 XII Bożena Gornowicz

17 XII dzieci dzieci z Przedszkola
w Szkole Podstawowej w Łebie – MARYNARZE, RYBKI, PIRACI - wychowawcy
Pani Małgorzata Beczyczko, Lucyna Rogala i Anna Kowalczyk
18 XII Iwona Goska
19 XII Elżbieta Frączek
20 XII Marcelina Lidia Barczewska
21 XII Kazimierz Kleina
22 XII Aleksandra Frąckowiak
23 XII zespół BIEDRONKI, prowadzenie Elżbieta Mart
24 XII zespół GŁOS SERCA, prowadzenie Małgorzata Glegoła
26 XII zespół Bel Canto, prowadzenie
Joanna Maciukiewicz
27 XII Ewa Uryasz Katarzyńska
28 XII zespół MUSICALOVE, prowadzenie Karolina Kotkowska
28 XII Anna Jancy Drygiel
29 XII Maria Stasiak
30 XII 2020r. Agnieszka Derba
1 I 2021r. Damian Penkowski
2 I 2021r. Donata Kurpiel Świeża
3 I 2021r. Alicja Kisielewska
5 I 2021r. dzieci z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Łebie - PIRACI, RYBKI
– wychowawcy: Lucyna Rogala i Anna Kowalczyk
6 I 2021R. przedszkolaki z grup RYBKI i PIRACI z oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Łebie.
Wielkie, ogromne podziękowania dla
wszystkich Artystów!
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SEGREGACJA ŚMIECI

EDUKACJA
Z życia szkoły

W

grudniu, biblioteka szkolna, wzbogaciła swój księgozbiór o nowości
czytelnicze. Nabyto prawie 180 nowych
pozycji, wśród których są dokompletowane szkolne lektury, książki przygodowe, obyczajowe, fantasy i inne, zgodne
z propozycjami uczniów. Dla najmłodszych mamy książki z serii Już czytam
oraz Czytam sobie. Są wśród nich lubiane
przez dzieci Przygody kota Cukierka oraz
psa Elfa. Molik Książkowy ma nadzieję,

że będzie to uczta dla wszystkich pożeraczy książek.
Uczniowie naszej szkoły nie boją się
trudnych wyzwań, biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach. W listopadzie
uczennice naszej szkoły wzięły udział
w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej online,
Amelia Gajewska z klasy VI A otrzymała
w nim wyróżnienie. Natomiast, w grudniu rozstrzygnięto XIV edycję Otwartego
Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy” ( z marca 2020 r. ), w którym
Marcin Remiszewski zdobył wyróżnienie. Natomiast Konrad Gumienny
uczestniczył w eliminacjach konkursu
ogólnopolskiego XV edycji „Mistrzostwa
Polski Młodych Ekonomistów”.
Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.
Z przyjemnością informujemy, że po
raz drugi nasza szkoła zdobyła nagrodę
II stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli w edycji
2019/2020, opiekun SKO uzyskał Srebrną Odznakę. Jest to nagroda za całoroczną
działalność, zrealizowanie szeregu działań konkursowych.

W piątek, 29 stycznia odbył się apel dla
klas młodszych (online) z rozdaniem nagród za konkursy, które odbyły się w I semestrze roku szkolnego. Nagrody zostały
wręczone osobno, uczniom poszczególnych klas, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dla klas starszych apele odbyły
się w poniedziałek, 1 lutego na tej samej
zasadzie, z podziałem klas IV – VI oraz
VII – VIII. Wszystkim uczniom gratulujemy, zachęcamy do aktywności w najbliższych konkursach.
Nasza szkoła już od wielu lat bierze
udział w działaniach WOŚP. W tym roku
ze względu na pandemię i naukę online,
zachowując środki bezpieczeństwa, wolontariuszami były osoby dorosłe.
nauczycielka – bibliotekarka
Ilona Jabłkowska

edukacja

Szkolne
Walentynki
S

zkolne walentynki w tym roku ze
względu na obostrzenia wyglądały
nieco inaczej, niż zwykle. Brały w nich
udział tylko klasy I - III, mające nauczanie
stacjonarne. Uczniowie przestrzegając
zasad bezpieczeństwa wybierali kartki
walentynkowe, każda klasa oddzielnie,
w innym czasie. Oczywiście była poczta
walentynkowa dostarczająca kartki do
klas. Walentynki zorganizowała Szkolna
Kasa Oszczędności i Samorząd Uczniowski. Uczniowie mogli wybrać również
kartki i prace zrobione na konkurs walentynkowy „Miłość/Przyjaźń, niejedno ma
imię”, który został rozstrzygnięty wcześniej (prac konkursowych było ponad 50).
Dochód z walentynek przeznaczyliśmy
na leczenie dla Laury.
14 lutego uczniowie klasy VI a z najbliższymi uczestniczyli w śnieżnych walentynkach, pod patronatem SKO. Brali
udział w zawodach na świeżym powietrzu, wykorzystując cudowną zimową
aurę. Brali udział w: wyścigu zaprzęgów,
przeciąganiu liny, lepieniu bałwanów.
Kulminacyjnym punktem programu była
zabawa, kto ulepi najdłuższą szyję Żyrafy
Lokatki. Oczywiście zwycięzcy otrzymali
nagrody. Nie zapomniano o najmłodszych
uczestnikach. A ponieważ były to Walentynki, nie zabrakło różyczki dla sympatii
oraz serduszkowych lizaków. Cieszymy
się, że rodzice tak chętnie, aktywnie spędzają czas z dziećmi.
Ilona Jabłkowska
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kultura

Muzeum Archeologii Podwodnej
i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
W

październiku 2020 roku Narodowe Muzeum Morskie przekazało
wykonawcy plac budowy pod realizację
pierwszego etapu budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie - nowego oddziału NMM.
Termin zakończenia pierwszego etapu
inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2021 roku.
Budynek Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego powstanie w pobliżu ujścia rzeki Łeby do
Bałtyku. Koncepcja budynku – zaproponowana przez zwycięską pracownię
Plus3Architekci Sp. z o.o. z Warszawy
– to propozycja jednorodnej bryły o powierzchni zabudowy trzech tysięcy metrów kwadratowych, otwartej na łebską
promenadę i kanał portowy. Zaprojektowany budynek ma oryginalną, nowoczesną i dynamiczną formę. Kształt
i nachylenie frontowej falującej fasady
pokrytej giętymi drewnianymi listwami oraz pionowo rozpięte liny nadadzą
obiektowi żeglarski charakter i nawiążą
do wyrzuconego na brzeg konaru, kadłuba statku, morskich fal czy nadmorskich
wydm.
Ekologiczne rozwiązania
– Naszym celem jest wybudowanie
obiektu muzealnego o możliwie niskim zużyciu energii. Szczególnie zależy nam na maksymalnym ograniczeniu

zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną. – mówi Szymon Kulas, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych. W projekcie założono
nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła pracujące w układzie biwalentynym
w oparciu o gruntowy wymiennik ciepła oraz instalację fotowoltaiczną o mocy
około 50 kW. Użycie wspomnianych technologii pozwoli na pokrycie szczytowego
zapotrzebowania energetycznego oddziału zarówno zimą, jak i latem.
Wystawa stała

Głównymi założeniami ekspozycji
znajdującej się w nowym oddziale w Łebie będzie chronologiczno-tematyczne
przedstawienie wszystkich aspektów
archeologicznych badań podwodnych
prowadzonych przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz zaprezentowanie szeroko pojętych zagadnień
z dziedziny rybołówstwa bałtyckiego.
Powierzchnie wystawowe będą rozłożone na kilku poziomach przestrzennej
sali ekspozycyjnej, w których na powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów
kwadratowych planowane są aranżacja

Gmina Miejska Łeba – urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie III etap , przyznana
kwota dofinansowania 296 004,00 zł
kultura
Gmina Nowa Wieś Lęborska – remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej
Wsi Lęborskiej
kwota
dofinansowania – 39 994,00 oraz przebudowa pasa drogowego
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Choczewo
– czy
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i ich kultura, a także
z ratowni-tworzącej miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04
konkurencyjnej
gospodarki
ctwem morskim.

Należy nadmienić że wszystkie kwoty przyznane w ramach ogłoszonych konkursów podlegają
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LGD - co u nas słychać?
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
ul.Jachtowa 8 , 84-360 Łeba
tel. +48 530 243 120

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Łeby”
działa już pięć lat. Właśnie zbliżamy się
do końca obecnego okresu programowania i przeprowadziliśmy wszystkie przewidziane w harmonogramie konkursy.
Dzięki pozyskanym funduszom do naszych beneficjentów trafiła pomoc finansowa w łącznej kwocie 6 875 922,18 zł
wzbogacając nasz obszar o nowe inwestycje zwiększające atrakcyjność regionu.
Poprzez szeroki udział przedstawicieli
wszystkich sektorów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju udało się nam
wspólnie określić najważniejsze potrzeby obszaru działania LGD i kierunki jego
rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu członków Stowarzyszenia możliwa była realizacja naszych zamierzeń
i pokonanie wszystkich trudności związanych z wypełnianiem warunków Umowy

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

Ramowej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Obecnie wkraczamy w tzw. okres
przejściowy, w którym nie będziemy
przeprowadzać konkursów, ale przygotowywać się do następnego okresu programowania, m.in. konsultacji z różnymi
środowiskami w celu zbudowania dalszych celów i kierunków rozwoju naszej
Grupy, a co za tym idzie pozyskania kolejnych środków finansowych.
Dla przypomnienia, członkami naszej
Grupy są: Gmina Miasto Lębork, Gmina
Miejska Łeba, Gmina Wicko, Nowa Wieś
Lęborska, Cewice, Gmina Choczewo.
Mieszkańcy tych gmin jak i również
osoby prowadzące lub mające zamiar
prowadzić działalność na w/w terenach
mogły w tym okresie programowania
ubiegać się o środki.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do rozwoju naszych przedsięwzięć

serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc
i zaangażowanie w procesie decydowania o dystrybucji dysponowanych funduszy; w szczególności wysoko oceniamy
współpracę z samorządami, a zwłaszcza
włodarzami poszczególnych jednostek samorządowych - członków LGD.
Mamy nadzieję, że nadal będziemy
wspólnie pracować dla dobra mieszkańców i współtworzyć nową perspektywę
rozwoju.
Zapraszamy do dalszej współpracy. Nasi pracownicy Biura w Łebie przy
ul. Jachtowej 8 służą Państwu wszelką
pomocą, a bieżące informacje dotyczące
działalności LGD mogą Państwo znaleźć
także na stronie www.dorzeczeleby.pl.
Zarząd i pracownicy Biura
LGD „Dorzecze Łeby”
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z życia miasta

Co nowego w PZW?
W

spominając ,,dobre czasy” z nadzieją i otuchą rozpoczynamy ten rok,
mając nadzieję, że przyniesie nam wiele
dobrych nowin i zmian. Nie chcemy siedzieć bezczynnie, w miarę możliwości postaramy się, przy zachowaniu reżimów
sanitarnych przeprowadzić jak najwięcej imprez, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że
dużym powodzeniem cieszą się konkursy
dla dzieci szkolnych, zauważamy jednak,
że najmniej zaangażowania wykazują
dzieci z Łeby, natomiast jest bardzo liczny udział dzieci z okolic Łeby i Cecenowa. W tym roku jeśli będzie to możliwe

zorganizujemy dwa festyny wędkarskie
dla dzieci do lat 16 oraz imprezy rodzinne cieszące się dużym zainteresowaniem.
Chcemy pokazać, że można przyjemnie
spędzić czas z wędka nad wodą w gronie
rodzinnym. Wszystkie te działania są
możliwe dzięki bardzo przychylnej atmosferze i wsparciu Pana Burmistrza Miasta
Łeby i CIT. Zapewniamy, że ryb w Łabędzim Stawie nie zabraknie, przeprowadziliśmy poważne zarybienia węgorzem,
karpiem i białą rybą. Prosimy również
o przestrzeganie ustalonego regulaminu
połowów na tym akwenie. Zarząd Koła
w Łebie apeluje do wszystkich wędkarzy

i chętnych spacerowiczów o usuwanie
z wody i jej okolic gałęzi i śmieci naniesionych przez bobry, robią one wiele szkód
również na samym brzegu. Wszelkich
opłat związanych z wędkarstwem można
dokonywać u Skarbnika Koła w sklepie
sportowym - ul. Kościuszki 47, jak również pozyskać różne potrzebne informacje. Zapraszamy też do śledzenia naszej
strony na facebooku.

z życia miasta

Podziękowania
R

odzice, dziadkowie i dzieci z Przedszkola „Pinokio” serdecznie dziękują
Pani Marii Raudo za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie Dzieci na Dzień
Babci i Dziadka 2021, za wspaniałe występy które zostały nagrane i przekazane do
Rodziców i Dziadków.
Szczęśliwe twarze babć i dziadków pokazały nam, jak ważne są takie spotkania
i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

Bardzo dziękujemy oraz składamy serdeczne podziękowania Pani Marii Raudo oraz Pani Aleksandrze Piotrowskiej
za opiekę, nauczanie i wychowanie naszych dzieci.

Błękitne Morsy Łebskie
S

ezon Morsowy 2020/2021 Błękitne Morsy Łebskie rozpoczęły w październiku. W związku z wprowadzonymi
i wciąż aktualnymi restrykcjami Covid-19,
kąpiemy się w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu, bez organizacji jak
to zwykle bywało - dużych spotkań integracyjnych. Grupa Błękitnych Morsów się
rozrasta i osób kąpiących się w zimnych
Bałtyku przybywa, postanowiliśmy, że nasze kąpiele oprócz niedziel będą też w soboty, godz.11 na plaży ul. Turystyczna.
Spotykamy się regularnie, wyłącznie po
to by zadbać o zdrowie i odporność. Plaże są miejscem wyłączonym z obowiązku
zakrywania ust i nosa. Jesteśmy grupą lubiącą aktywnie spędzać wolny czas, poza
kąpielami uprawiamy wspólnie sport
m.in. marsze nordic walking, biegi i jazda rowerem. Szczególnie, nasza okolica
pełna jest urokliwych szlaków turystycznych. Wspieramy różne akcje, m.in. byliśmy w krwiobusie Ultrakrwi, kto mógł
oddał krew w Łebie i razem z fundacją
Ultrakrew „Każdy ma swój Krwiobieg”,
kibicowaliśmy i zachęcaliśmy niezdecydowanych. Tegoroczny 29 finał WOŚP nasza grupa wsparła na gościnnej kąpieli
w basenie strażackim na zaproszenie w
Nowej Wsi Lęborskiej, a także lokalnie,
podczas kąpieli na naszej łebskiej plaży
w towarzystwie przyjezdnych morsów
i spacerowiczów. W naszych szeregach
jest 3 wolontariuszy Błękitnego Patrolu
WWF. Patrolujemy odcinek wybrzeża na
wschód i zachód od Łeby. Od lutego rozpoczął się sezon rozrodczy foki szarej. Na
naszych plażach może urodzić się foka.
Kiedy zobaczysz fokę, zachwyć się tym
niecodziennym widokiem z pewnej odległości, bez denerwowania zwierzęcia,

foka potrzebuje spokoju i odpoczynku.
Jeżeli okaże się, że zwierzę jest ranne
itp., można zawiadomić Błękitny Patrol
tel. 795 536 009. Przy każdym wejściu na
plażę są tablice WWF z informacją i nr telefonu lub numer alarmowy 112. Tablic
w Łebie jest 10. Dzięki patrolom i Państwa
reakcji w zeszłym roku uratowaliśmy 9

szczeniąt (8 foki szarej, 1 foki pospolitej),
które po rehabilitacji w stacji morskiej
w Helu wypuszczono na wolność.
Z pozdrowieniami Błękitne
Morsy Łebskie.
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historia miasta

„Morskie Oko” - historia kultowego lokalu
W

połowie lat 70. XX w. dokonano
przebudowy jednego z domów
przy ulicy Chełmońskiego, noszącej wtedy imię polsko-sowieckiej komunistki Wandy Wasilewskiej. W trakcie rozbiórki
dachu znaleziono egzemplarz „Lauenburger Zeitung” (Gazeta Lęborska) z początku lat 30. Była w niej wzmianka o festynie
w „Cafe Waldfrieden” z okazji zakończenia sezonu. Inna wzmianka w znalezionej gazecie mówiła o wielkiej akcji łebian
przy posezonowym sprzątaniu wydm
i okolicznych lasów. Zgłosiło się bardzo
wielu mieszkańców, których na koniec
właściciel „Cafe Waldfrieden” ugościł poczęstunkiem.

Wspomniany lokal znajdował się na
lekkim, niespełna metrowym podwyższeniu terenu przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Wojska Polskiego, Nadmorskiej
i Leśnej. Otoczony był niskim murkiem.
Nieco starsi mieszkańcy Łeby z pewnością kojarzą, że chodzi o powojenną restaurację „Morskie Oko”, popularnie zwaną
„Bulajem”. Na początku lat 80. zamknęła
ona swoje podwoje, a kilka lat później
budynek zrównano z ziemią. Ten lokal
sam w sobie był historią. Wybudowany
w pierwszych latach XX w. przez Paula
Foxa, do końca swoich dni posiadał część
wyposażenia z epoki. Zanim Fox został
restauratorem, przez wiele lat pracował
przy budowie portu w Łebie. Z zawodu
był on mistrzem murarskim i uchodził

za dobrego fachowca w swojej dziedzinie.
Fox nie był łebianinem, ale ukochał to
miasto i pragnął w nim pozostać na stałe.
Zdecydował się na wybudowanie restauracji z kawiarnią i oparciu swojej dalszej
egzystencji na tej branży. Z uwagi na wykonywany zawód wiele robót przy wnoszeniu lokalu wykonywał sam i z pomocą
kolegów po fachu. Pozwoliło to zaoszczędzić sporo gotówki. Obiekt posiadał konstrukcję ryglową (pruski mur), która nie
wymagała grubych ścian, była więc tańsza.
Dla wielu przedwojennych wczasowiczów ta kafejka była miejscem, gdzie
trzeba było się obowiązkowo pokazać,
dlatego nie narzekano na brak gości. Letnia klientela wpadała codziennie na posiłki, na ulubione ciasteczko i filiżankę
aromatycznej kawy lub wytwornej herbaty. Również amatorzy piwa i innych alkoholi mogli tu zaspokoić swoje potrzeby.
Dla miłośników wina utworzono specjalny barek, w którym oferowano kilkadziesiąt gatunków tego szlachetnego trunku.
Przy lokalu znajdował się też ogródek,
w którym popołudniami przy kufelku
czy butelce wina, można było posłuchać
muzyki w wykonaniu orkiestry. Oprócz
działalności gastronomicznej i rozrywkowej, w obiekcie znajdowało się kilka
pokoi na wynajem letnikom. Po śmierci
właściciela na początku lat trzydziestych,

lokal pozostał w rękach rodziny i był prowadzony przez wdowę, Emmę Fox.
Po II wojnie św.
Wkrótce po zakończeniu II wojny św.
zakład upaństwowiono, podobnie jak pozostałe mienie poniemieckie. Nadano mu
nazwę „Morskie Oko”. W pierwszych powojennych latach gościła tu popularna
Orkiestra Jazzowa Braci Łopatowskich.
Była ona znana m.in. z audycji radiowych
i płyt gramofonowych. Jej codzienne wieczorne koncerty w Łebie cieszyły się dużą
popularnością, a w niedziele i święta dodatkowo organizowano podwieczorki
taneczne. W tych dniach pomiędzy godziną 16 i 19 miłośnicy tańca tłumnie
meldowali się na parkiecie. W kolejnych
latach „Morskie Oko” słynęło w kraju
z niezapomnianych dancingów i bardzo
dobrej kuchni. Z upływem lat do programu artystycznego włączono striptiz, który jak możemy się domyślać, cieszył się
dużym zainteresowaniem gości. Od czasu
do czasu niewielkie wzmianki o lokalu pisała prasa, w tym ogólnopolska. Jego powojennym właścicielem była miejscowa
Gminna Spółdzielnia, która przekazała
go w ajencję.
Działalność prowadzono tylko w sezonie letnim, zazwyczaj od 1 maja. Godziny pracy tego zakładu były bardzo
długie. Dzień rozpoczynał się rankiem
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od przygotowania śniadań, a kończył kilka godzin po północy, po wyjściu ostatniego gościa z dancingu. O skali działalności
świadczy fakt, że zatrudniano tam ponad 20 kelnerów. W ciągu dnia kilkaset
osób korzystało tu z żywienia zbiorowego oraz posilali się liczni konsumenci indywidualni. Natomiast wieczorami ok.
200 gości bawiło się na dancingu. Wolne
miejsca przy stolikach należały do rzadkości. W części barowej dużą popularnością cieszyła się sprzedaż piwa kuflowego.
Z przełomu lat 70. i 80. pamiętam długie,
kilkunastometrowe kolejki amatorów
złocistego napoju. W tamtym czasie tylko kilka lokali w mieście oferowało piwo
z beczki. To m.in. nieistniejące już dziś
restauracje „Mewa” i „Perełka”.
Odwiedziny po latach
W tym miejscu chciałbym przytoczyć
pewną historię związaną z „Morskim
Okiem”. To był maj roku 1976, niedziela w godzinach popołudniowych. Tego
dnia poszliśmy całą rodziną do restauracji na obiad. W tym czasie na ulicę Leśną
podjechał autokar z Niemiec i wysiadła
z niego spora grupa pasażerów. To był
już czas odwilży dla przyjazdów niemieckich turystów do Polski. Zapoczątkowało ją podpisanie w grudniu 1970 r. układu

o podstawach normalizacji, pomiędzy Polską i RFN.
Wszyscy turyści weszli do lokalu i zajęli wolne miejsca. Przy sąsiednim stoliku
usiadło dwóch, ok. 60-letnich panów i zamówili piwo. Kiedy nasz posiłek dobiegał końca zauważyliśmy, że jeden z nich
dyskretnie płacze. Mój ojciec, znający
bardzo dobrze język niemiecki zapytał
z troską, czy coś się stało? Opowieść, która wypłynęła z ust tego mężczyzny, była
ciekawa i wzruszająca. Otóż był on dawnym mieszkańcem Łeby, podobnie jak pozostali pasażerowie i po raz pierwszy od
zakończenia wojny odwiedził swoje rodzinne miasto. Z łezką w oku relacjonował swoje przeżycia po ponad 30 latach
rozstania, wspominał szczególne miejsca
swojej młodości i wypytywał o zmiany
w mieście. W pewnym momencie ciągnąc swoją relację wskazał ręką na jeden
z pobliskich stolików i powiedział, że
w tym miejscu siedział, kiedy żegnał się
z narzeczoną przed wyjazdem na front
w 1942 roku.
Dodał, że jeszcze ma świeżo w pamięci smak pitego wówczas piwa, a przed
oczyma dokładnie to samo wyposażenie
lokalu, które się nie zmieniło. Te same stoliki, te same krzesła, lampy, drzwi i okna.

Jedyną zmianą, którą zauważył, była obłożona lustrami ściana za podium dla orkiestry. Po obiedzie przesiedzieliśmy razem
dobrą godzinę i trzeba było się pożegnać.
Czas upływa i podobne historie zdarzają
się coraz rzadziej, a w dawnej „Cafe Waldfrieden” nie wydarzą się już nigdy więcej.
Dziś już nie ma „Morskiego Oka”, nie
ma tej niesamowitej i magicznej atmosfery z nim związanej. Wiem z rozmów z łebianami, że wielu ma tę ostoję rozrywki
i gastronomii w serdecznej pamięci. Ta
pamięć jest też rozsiana po Polsce wśród
osób, które gościły w naszym miasteczku
kilka dziesięcioleci temu. Tu zawierano
znajomości na jedną noc, jak i cementowano związki na całe życie. Tu czuło
się powiew beztroski i namiastkę innego świata w szarej rzeczywistości socjalizmu. Jeżeli o jakimkolwiek lokalu w Łebie
moglibyśmy powiedzieć kultowy, to bez
cienia wątpliwości będzie to niezapomniany „Bulaj”.

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby i byłym mieszkańcem)
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Łebscy: młodzi, zdolni, ambitni !!!
Witamy,
Jesteśmy dziećmi z Łebskiego Klubu
Żeglarskiego. Pływamy na deskach windsurfingowych. Podczas pływania musimy zmierzyć się z dwoma największymi
żywiołami: wodą i powietrzem. Wiatr
i woda wszystkich traktuje jednakowo.
Nie ma znaczenia czy jesteś doświadczonym mistrzem świata czy 12-letnim dzieckiem. Fala nic nie robi sobie z tego, że nie
masz siły, jesteś zmarznięty i chce Ci się
płakać. Uderza w Ciebie jedna za drugą
bez litości. Na szczęście po naszej stronie
jest wspaniały trener Pan Benek. Dzięki
Jego doświadczeniu, zaangażowaniu i poświęceniu jesteśmy w stanie stawić temu
czoła. Na szczęście każdy dzień jest inny:
wiatr wieje, słońce świeci, miło spędzamy
czas w gronie przyjaciół.
W klubie jesteśmy podzieleni na grupy: regatową – biorącą udział w zawodach, grupę rekreacyjną i dodatkowo są
szkolenia kitesurfingowe. Mamy dwie
bazy: nad jeziorem Sarbskim i na plaży zachodniej w Łebie. Dzięki wsparciu
Burmistrza Miasta Łeby, Lokalnej Grupie Działania i Energa do dyspozycji
mamy sprzęt do zabezpieczenia zajęć –
łódź typu RIB i skuter wodny. Nasza grupa regatowa intensywnie trenuje przez
cały rok. Zimą biegamy i ćwiczymy na
sali gimnastycznej, aby być w dobrej formie w sezonie żeglarskim. Od wczesnej

wiosny schodzimy na wodę i pod czujnym
okiem Pana Benka przygotowujemy się
do zawodów.
W roku 2020 braliśmy udział w pięciu regatach, w tym Mistrzostwa Polski
Młodzików, gdzie wróciliśmy z brązowym medalem!
29 – 30.08.2020 – Gdańsk - Mistrzostwa Polski Młodzików
1. Antoniewski Filip -Gdański Klub Żeglarski 4.0
2. Krzemień Leonard - AZS Poznań 4.0

3. Adrian Boborycki Łebski Klub
Żeglarski 4.0
7. Julia Przytuła - Łebski Klub
Żeglarski
4.0
15. Kelar Adam - Łebski Klub
Żeglarski 4.0
19. Dolecki Stanisław - Łebski Klub
Żeglarski 4.0
16. Wojtaś Michał - Łebski Klub
Żeglarski 6.8
31. Kondratowicz Paweł - Łebski Klub
Żeglarski 6.8
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14. Gołębiowska Zuzanna - Łebski Klub
Żeglarski 6.8
* 08.09.2020 PMŻ Gdańsk
* 23-24.07.2020 PMŻ Puck
* 22.-23.08.2020 Regaty Energa Puchar
Małych Żagli Łeba:
- Adrian Boborycki 3 miejsce 4.0
- Michał Wojtaś 1 miejsce
5.8
- Zuzanna Gołębiewska 2 miejsce 5.8
* 12 – 13.09.2020 PMŻ Mistrzostwa Pomorza, Osiek
- Adrian Boborycki 1 miejsce
- Michał Wojtaś 1 miejsce
- Zuzanna Gołębiewska 1 miejsce
Efektem naszych sukcesów jest fakt,
że Łebski Klub Żeglarski zajął 3 miejsce
w klasyfikacji klubowej z całego cyklu Pucharu Małych Żagli, w tym Julia Przytuła
zajęła 3 miejsce, Adrian Boborycki zajął
2 miejsce.
Nasz klub był organizatorem zawodów
Pucharu Małych Żagli 2020 w klasie BIC
TECHNO 4.0, 5.8 i 6.8 w Łebie, sponsorem
regat była Energa. Być może to był pierwszy krok, żeby Łeba wróciła do kalendarza
Pucharu Polski, a może Międzynarodowych Zawodów Windsurfingowych.
W nadchodzącym sezonie 2021 planujemy jeszcze więcej trenować i ścigać się
z najlepszymi w Polsce. Może w tym roku
uda się któremuś z nas stanąć na podium
z 1 miejscem.
W powiecie lęborskim jesteśmy jedynym klubem żeglarskim startującym
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

W sezonie 2020 uplasowaliśmy się na 53
miejscu w ogólnopolskiej rywalizacji klubów żeglarskich.
Czekamy na zakup deski Foil, czyli deski lewitującej nad wodą na hydroskrzydle. W 2024 roku IQ Foil będzie dyscypliną
olimpijską. Bardzo wierzymy, że dzięki intensywnej pracy ktoś z naszej małej Łeby
zajdzie jeszcze dalej…
Niedawno dowiedzieliśmy się, że dwoje naszych zawodników – Julia Przytuła
i Adrian Boborycki zostało powołanych
do Kadry Województwa Pomorskiego!

Jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć i zobaczyć na czym polega życie surfera to
zapraszamy. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować najlepszemu trenerowi Panu Benkowi Kęsikowi, rodzicom
i sympatykom klubu.
P.S. „ Nie ma lepszego od Pana Benka
Naszego….”
Dzieciaki z Łebskiego Klubu Żeglarskiego
ALOHA!
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