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Dyplom dla Gminy Miejskiej  
Łeba

Łebskie inwestycje

7.11.2022 r. w  Warszawie w  Sejmie 
RP podczas konferencji poświęconej 

zrównoważonemu rozwojowi społecz-
no-gospodarczemu jednostek samorzą-
du terytorialnego Burmistrz Miasta Łeby 
odebrał Dyplom dla Gminy Miejskiej 

Łeba za zajęcie 10. miejsca w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego 2022 w kategorii 
Gmina Miejska.

26.09.2022 w  Łebie podczas wizyty 
Wojewody Pomorskiego Dariusza 

Drelicha symbolicznie przecięto wstęgi 
na ulicy Wróblewskiego i  Powstańców 
Warszawy. Obie inwestycje zostały zre-
alizowane dzięki dotacjom z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowa-
nie wyniosło łącznie 1 167 452 zł. Woje-
woda Pomorski odwiedził również plac 
budowy na Skwerze Rybaka (dofinanso-
wany z Polskiego Ładu w kwocie 13 023 
959, 57 zł), plac budowy budynku policji 
i ośrodka zdrowia (dofinansowany z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 3.000.000 zł) oraz remonto-
waną ulicę Turystyczną (dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
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Uroczyste podniesienie wiechy na 
budowie Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego
W uroczystości powieszenia wiechy, 

czyli osiągnięcia stanu surowego 
otwartego brał udział minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, 
którego resort finansuje realizację uni-
katowego w skali kraju budynku, Marcin 
Horała - wiceminister funduszy i polity-
ki regionalnej, a także wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich. Wiecha zwieńczyła 

ważny etap budowy.
Obecnie trwają prace na elewacji połu-

dniowej i wschodniej, wkrótce pojawi się 
elewacja z drewna na ww. ścianach. Wy-
konywane są również przyłącza energe-
tyczne do budynku, a na zewnątrz z tyłu 
budynku trwają prace związane z insta-
lacją kanalizacji deszczowej. Wewnątrz 
wykonywane są wszelkie instalacje 

elektryczne, teletechniczne, pożarowe, sa-
nitarne. Trwa montaż stalowej konstruk-
cji elewacji zachodniej. 

Fot. Centrum Informacji Turystycznej 
 w Łebie

w wysokości 2.279.146 zł). W spotkaniu 
również brał udział Marcin Horała - wice-
minister funduszy i polityki regionalnej 
oraz Andrzej Strzechmiński - Burmistrz 
Miasta Łeby.

Fot. Centrum Informacji Turystycznej 
 w Łebie
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XX edycja Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów 

Łeba liderem w pozyskiwaniu 
funduszy  zewnętrznych

Łeba doceniona za inwestycje podczas tego-
rocznej, XX edycji Samorządowego Forum 

Kapitału i Finansów w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach.

Łeba w latach poprzednich była na 5 miej-
scu, teraz jest na 4.

Forum łączy najbardziej wpływowych 
przedstawicieli administracji samorządowej 
i publicznej ze światem biznesu i finansów. 

W ciągu 19. edycji Forum to wydarzenie 
wyrosło na największą i najważniejszą pro-
fesjonalną konferencję dla władz samorzą-
dowych w Polsce.

 

Gmina Miejska Łeba otrzymała III 
miejsce w kategorii gmin miejskich 

i  miejsko-wiejskich w  rankingu LIDER 
W  POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZE-
WNĘTRZNYCH. Gminę Miejską Łeba 
podczas 2 edycji Forum Miasteczek Pol-
skich w Warszawie (spotkanie samorzą-
dowców, przedstawicieli administracji 
rządowej i biznesu) reprezentował Pan 
Krzysztof Król - sekretarz i zastępca Bur-
mistrza Miasta Łeby. To niewątpliwy suk-
ces Urzędu Miejskiego w Łebie. 
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Nowy odcinek ulicy Topolowej

Nowa przystań kajakowa

W ramach zadania wykonano kana-
lizację deszczową, chodnik obu-

stronny i nawierzchnię asfaltową oraz 
oświetlenie LED. Prace wykonywała fir-
ma Usługi Leśne – Budowlane Krystian 
Wenta z Popowa. Koszty wykonania to 
około 600 tys. zł.

Ulica Topolowa łączy ulicę Tysiąclecia 
z Brzozową. 

Fot. Centrum Informacji  
Turystycznej w Łebie

Gmina Miejska Łeba realizuje projekt 
partnerski pn. „Pomorskie Szlaki 

Kajakowe – Rzeka Łeba – Uwolnij Ener-
gię Natury” dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Liderem projektu jest Gmina 
Łęczyce, natomiast całe przedsięwzięcie 
realizowane jest w partnerstwie z Gmi-
ną Miasto Lębork, Gminą Wicko, Gminą 
Główczyce i Gminą Nowa Wieś Lęborska. 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa 

sieci szlaków kajakowych z ich komplek-
sowym zagospodarowaniem na kanale 
Chełst – od Paraszyna do Łeby poprzez 
budowę przystani i  przenosek kajako-
wych wraz z zagospodarowaniem oraz 
oznakowaniem szlaku. Zakończenie rea-
lizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 
2022 rok. Projekt realizowany jest w ra-
mach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjno-
ści walorów dziedzictwa przyrodniczego 
dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 rok.

 

Całkowity koszt zadań realizowa-
nych przez Gminę Miejską Łeba: ok. 
1.200.000,00 zł.

 Dofinansowanie zadań realizowa-
nych przez Gminę Miejską Łeba: 447 
106,29 zł.
 Wykonawcą jest przedsiębiorstwo EL-

-TEAM Tomasz Kosiński z Wrześcia.

Fot. Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie
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Zagospodarowanie tzw. górki przy 
pumptracku

Nowe miejsce postojowe dla rowerzystów w Łebie

Zadanie polegało na budo-
wie ścieżek szutrowych na 

wzniesieniu, przygotowaniu 
terenu - rozplantowanie czar-
noziemu na rabatach, przygo-
towaniu terenu pod żywopłot 
z buka pospolitego z wymianą 
gruntu, rozłożenie agrotkani-
ny na rabatach, ściółkowanie 
rabat korą sosnową, montaż 
sieci kroplującej z  podłącze-
niem i  posadzeniem roślin. 
Ponadto na terenie inwe-
stycji zamontowano lampy 

oświetleniowe oraz ławki i ko-
sze. Teren został zagospodaro-
wany nie tylko na samej górce 
ale również na terenie przyle-
głym do placu zabaw i pump-
tracka. Od strony wschodniej 
zagospodarowanego wznie-
sienia powstał zjazd linowy - 
tyrolka.

 Do realizacji zadania zamó-
wiono wysokiej jakości mate-
riał roślinny w postaci m.in. 
7 sztuk drzew kasztanowca 
czerwonego, ok. 1843 sztuk 

sadzonek buka pospolitego, ok. 
200 sztuk hortensji, 245 sztuk 
róży, 270 sztuk przywrotnika, 
402 sztuki trzcinnika, 63 sztuk 
ostróżki, ok. 134 sztuk jeżówki, 
550 sztuk kocimiętki, ok. 780 
sztuk szałwii, ok. 612 sztuk ost-
nicy i ok. 565 sztuk przetaczni-
ka i innych ciekawych roślin.

 Przed przystąpieniem do 
prac zagospodarowania tego 
terenu należało wywieźć 
duże ilości kamieni, zniwe-
lować górkę do wymaganej 

w projekcie wysokości i kształ-
tu oraz uzupełnić sporą ilość 
ziemi.
 Z niecierpliwością czekamy na 
efekty w postaci gamy żywych 
kolorów rozkwitających roślin 
w okresie wiosenno-letnim.

Fot. Centrum Informacji 
Turystycznej  

w Łebie

Nowe miejsce postojowe w ramach mię-
dzynarodowej trasy R10 cieszyło się 

w tym sezonie dużym zainteresowaniem. 
Wiata rowerowa znajduje się przy Cen-
trum Informacji Turystycznej. Miejsce 
odpoczynku dla rowerzystów „Łeba it” 
jest jednym z elementów inwestycji Po-
morskich Tras Rowerowych realizowa-
nym w mieście Łeba.

Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo 
Gminy Ustka” dofinansowany jest ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na  lata 
2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wspar-
cie atrakcyjności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego.
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CWD Plus nabiera rozpędu!

Prace w  ramach projek-
tu Centrum Wsparcia Do-

radczego Plus (CWD  Plus), 
którego liderem jest Gmi-
na Miejska Łeba nabiera-
ją tempa. W  okresie letnim 
odbyły się dwa posiedzenia 
Rady Partnerstwa Obsza-
ru Funkcjonalnego Strefa 
Przybrzeżna, warsztaty diag-
nostyczne, a  także przepro-
wadzono badania ankietowe 

mieszkańców, lokalnych lide-
rów społeczności oraz mło-
dzieży.   Podczas warsztatów 
uczestnicy  spotkań z  miast 
Łeba i  Ustka, z  Gminy Głów-
czyce, Gminy Ustka, Gminy 
Smołdzino oraz Gminy Wi-
cko skupieni w  trzech gru-
pach roboczych określili 
najważniejsze zasoby oraz 
produkty, a także zidentyfiko-
wali główne problemy Strefy 

Przybrzeżnej. Dzięki wspar-
ciu doradców partnerstw ze 
Związku Miast Polskich za-
kładane jest opracowanie 
diagnozy społeczno-gospo-
darczo-przestrzennej obszaru 
partnerstwa, która stanie się 
fundamentem dla przygotowa-
nia strategii rozwoju obszaru. 
Opracowanie dokumentów po-
trwa do końca kwietnia 2023 r. 
W dalszej perspektywie będzie 

możliwość ubiegania się o do-
finansowanie zewnętrzne 
wspólnych projektów. Projekt 

„Centrum Wsparcia Doradcze-
go Plus” jest współfinanso-
wany w 85% ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Fundu-
szu Spójności w  ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 oraz 
w 15% z budżetu państwa.

Spotkanie z profesorem

W dniu 11 października br. Pan An-
drzej Strzechmiński - Burmistrz 

Miasta Łeby, Krzysztof Król - Sekre-
tarz Miasta Łeby oraz Grzegorz Kleina 

- Kierownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej spotkali się z prof. dr hab. inż. 
Krzysztofem Wilde, rektorem Politech-
niki Gdańskiej i profesorem Edmundem 
Kazimierzem Wittbrodt w sprawie pod-
jęcia działań dotyczących rekultywacji je-
ziora Sarbsko. Było to kolejne spotkanie 
robocze, zmierzające do poprawy stanu 
jakości wody i wykorzystania potencjału 
jeziora Sarbsko oraz rzeki Chełst. Plano-
wane jest zdobycie środków finansowych 
na opracowanie dokumentacji oraz póź-
niejszą rekultywację jeziora Sarbsko oraz 
rzeki Chełst wspólnie z Gminą Wicko.
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Spotkanie seniorów

Zakończenie Sezonu w Porcie Jachtowym

14 października br.  w  sali Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej od-

było się spotkanie pt. „Stop Manipulacji 
- nie daj się oszukać” w ramach kampanii 
„Bezpieczny Senior”. Kampania jest jedną 

z korzyści wynikających z przynależno-
ści do programu Gmina Przyjazna Senio-
rom, w którym znajduje się też Gmina 
Miejska Łeba. Na spotkaniu poruszane 
były również tematy związane z aktywi-
zacją seniorów w społeczności lokalnej. 
Podczas spotkania Prezes Stowarzysze-
nia MANKO - Głos Seniora, Łukasz Sal-
warowski wręczył Burmistrzowi Miasta 
Łeby certyfikat Partnera Kampanii „Bez-
pieczny Senior - Stop Manipulacji, nie daj 
się oszukać”. 

Fot. UM w Łebie

10 września 2022 roku w Łebie odbyło 
się „Zakończenie Sezonu w Porcie 

Jachtowym”- biesiada dla mieszkańców 
Łeby i turystów. Wydarzenie zorganizo-
wane zostało przez Gminę Miejską Łeba 

- Centrum Informacji Turystycznej. Po-
częstunek był bezpłatny, a biesiadnikom 
przygrywały jak zawsze zespoły Detko 
Band i Kubryk. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za mile spędzony czas, inte-
resujące rozmowy i dobre humory mimo 
pochmurnej aury. A wieczorem tradycyj-
nie już teren Portu Jachtowego zamienił 
się w taneczny parkiet… Do zobaczenia 
za rok!!!
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Dożynki powiatowe

11 września 2022 w  Krępie Kaszub-
skiej odbyły się XXII Dożynki Po-

wiatowe.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 
którzy odwiedzili nasze stoisko promocyj-
ne. To był dzień wypełniony spotkania-
mi, rozmowami i degustacjami śledzików 
książęcych z Manufaktury Kaszubskich 
Przysmaków Rybnych.

Fot. UM w Łebie

Konkurs Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Konkurs o  nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego „Pomorskie 

dla Seniorów” w  kategorii Zwyczajny - 
Niezwyczajny Senior / Zwyczajna - Nie-
zwyczajna Seniorka:

Laureatką z  powiatu lęborskie-
go w  kategorii Zwyczajna - Niezwy-
czajna Seniorka została pani Barbara 

Gawron-Gołębiowska (artystka, malar-
ka, założycielka klubu malarskiego AB-
SURD w Łebie), która odebrała nagrodę 
dnia 16.09.2022 w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku. 

Do konkursu wpłynęły 35 zgłoszenia 
z 15 powiatów. Wyboru dokonali członko-
wie kapituły konkursu oceniając każdego 

kandydata pod względem formalnym 
i merytorycznym. 

Celem konkursu było wyróżnienie Se-
niora podejmującego wartościowe, sku-
teczne inicjatywy na rzecz społeczności 
lokalnej poza strukturami organizacji, 
instytucji, w wolontariacie.

Serdecznie gratulujemy!!!
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Wakacyjne wydarzenia rozpoczęliśmy 8-9 

lipca, dwudniowym Świętem Łeby z okazji 

665-lecia nadania praw miejskich Łebie.

Pierwszego dnia (8 lipca) na naszej mu-

zycznej scenie wystąpił zespół Organek, który 

rozgrzał publiczność i wprawił w koncertowy 

nastrój. 

Drugi dzień (9 lipca) Święta Łeby rozpoczęli-

śmy gotowaniem zupy rybnej w wielkim kotle 

i potrawy rybnej na patelni w Porcie Jachto-

wym. Każdy mógł skosztować potraw a kolej-

ka nie miała końca. Następnie przenieśliśmy 

się pod Urząd Miasta na barwną paradę Księ-

stwa Łeby z udziałem księcia Zbyszka I wraz 

z dworem, przedstawicielami władz parla-

mentarnych i samorządowych, mieszkańcami Łeby i turystami ulicą Kościuszki do ulicy Abrahama, 

skąd popłynęliśmy do Portu Jachtowego. Po oficjalnych uroczystościach nadszedł 

czas na gwiazdę wieczoru – zespół Lemon, który w tym roku 

obchodzi swoje 10-lecie. To były dwa dni wy-

pełnione muzyczną energią.

Święto Łeby

Organek

Podsumowanie

wakacji 2022



Zdjęcia: Mariusz Kużownik, 

Karolina Kotkowska,

 J.M., G- drone.

11-15 sierpnia w Łebie po raz XII miał miejsce najwięk-

szy zlot motocyklowy Bike Week 

Łeba.  W tym czasie mogliśmy 

podziwiać widowiskowe parady 

motocykli, a wieczorami bawić 

się na koncertach.
 Wydarzeniem wieńczącym sezon 2022 był koncert Patrycji Markowskiej z okazji 

Zakończenia Wakacji 2022. 26 sierpnia sprzyjała nam koncertowa aura. Publicz-

ność szalała w rockowo – popowych brzmieniach.
 Dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę, wszystkim służbom za wsparcie, 

fotografom za uwiecznienie pięknych chwil oraz Dolinie Charlotty za współpracę. 

Do zobaczenia w kolejnym sezonie. 

Pozdrawiamy,

Załoga Centrum Informacji 

Turystycznej w Łebie

W dniach 29-31 lipca na deptaku ulicy Kościuszki odbył się trzydniowy festiwal czytelniczy Lato z Książką. Goś-ćmi wydarzenia byli: Michał Wiśniewski, Agnieszka Lis, Max Czornyj, Magdalena Witkiewicz, Andrzej Dunajski, Joanna Jurgała-Jureczka, Agata Przybyłek, Sylwester Latkowski, Magda Stachula.

Kolejnym muzycznym wydarzeniem był  koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz, który odbył się 5 sierpnia w Porcie Jachtowym. Koncert zespołu Varius Manx był dla wielu no-stalgicznym powrotem do lat 90. Wydarzenie połączyło pokolenia, teren Portu Jachtowego wy-pełniony był po brzegi.

Święto Łeby

Varius Manx
& Kasia Stankiewicz

LemON

Dr Misio

Patrycja

Markowska



Sprzątanie Świata - Wszystkie śmieci są Nasze!

„Stacyjka Łeba” - występ zespołu Bel Canto

W dniu 29 września 2022 r. została 
przeprowadzona akcja pod hasłem 

„Sprzątanie Świata - Wszystkie śmieci są 
Nasze”. W akcji sprzątania wzięli udział 
w szczególności: pracownicy tut. urzędu, 
radni, przedstawiciele organizacji WWF 
Polska, firma Lukas - Łukasz Gniedziej-
ko, mieszkańcy oraz turyści. Uczestnicy 
z zaangażowaniem sprzątnęli las od bos-
manatu portu morskiego do wysokości 
wejścia na plażę C (zebrano 38 worków 
120l). Na zakończenie rozlosowano nagro-
dy tj. kompostowniki, bidony, duże domki 
z kartonu dla dzieci i inne ekologiczne ga-
dżety. Na zakończenie odbył się również 
piknik ekologiczny, w którym uczestnicy 
brali udział w takich grach jak: bramka 
celnościowa – bramka z otworami do se-
gregacji śmieci, koło fortuny z nagroda-
mi – uczestnicy odpowiadali na pytania 
z zakresu segregacji odpadów, gra puzzle 
XXL, ekologiczny twister XXL, gra plan-
szowa XXL, warsztaty recyklingowe, mini 
wystawa – eksponaty „cuda z recyklingu”.

Celem akcji było zachęcanie do wspól-
nego działania na rzecz poszanowania 
środowiska, budzenie i wzmacnianie świa-
domości ekologicznej mieszkańców oraz 
ich odpowiedzialności za środowisko na-
turalne. Ideą akcji była praktyczna edu-
kacja na rzecz rozwoju zrównoważonego 

– promocja i  kreowanie postaw przyja-
znych środowisku, poszanowania zaso-
bów naturalnych (w szczególności wody, 
surowców naturalnych i lasów) oraz racjo-
nalnej gospodarki odpadami, rozumianej 
jako łańcuch działań począwszy od unika-
nia tworzenia odpadów, przez selektywną 
zbiórkę po recykling. 

25 września 2022 r. na scenie kina 
Rybak w  Łebie, w  premierowym 

programie „Stacyjka Łeba”, wystąpił ze-
spół Bel Canto. Organizowaną w ramach 
Kulturalnego Weekendu imprezę, otwo-
rzyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Łebie Dorota Reszke. Koncertem 
uczczono pamięć zmarłego w kwietniu, 
długoletniego konferansjera i honorowe-
go członka zespołu Jana Kiśluka. Działają-
ce „wespół w zespół” już od 15 lat, znane 
i lubiane w regionie Bel Canto, zaprezen-
towało tym razem piosenki kultowego 
Kabaretu Starszych Panów. Podjęcie trud-
nego repertuarowo zadania zakończyło 
się sukcesem. W kolejnych wykonaniach 
13 piosenek, wśród których znalazły się 
tak popularne jak: „Addio pomidory”, 
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19 października 2022 r. w restauracji 
Łeba Hotel & Spa odbyła się uroczy-

stość z okazji Dnia Seniora 2022. Orga-
nizatorami tego wydarzenia była Gmina 
Miejska Łeba – Centrum Informacji Tu-
rystycznej i Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łebie. Na początku uroczystości 

Burmistrz Miasta Łeby w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 
parom małżeńskim Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Odznaki za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie otrzymały 
trzy pary, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim 50 lat. Gwiazdą wieczoru 

była Izabela Trojanowska. Wszystkim Se-
niorom dziękujemy za tak liczne przyby-
cie. Do zobaczenia za rok!

Fot. Centrum Informacji Turystycznej  
w Łebie

„Wesołe jest życie staruszka”, „Kaziu za-
kochaj się”, „Tanie dranie”, „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, wykonawcy z dużym 
wyczuciem oddali to, co mistrzowsko łą-
czyli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski: 
liryzm z satyrą i ironią, obserwację sza-
rej codzienności z wysnuwaniem z niej 
poetyckich skojarzeń, posługiwanie się 
pastiszem stylów z wysublimowaną ele-
gancją humoru. A to wszystko widziane 
i wyśpiewane jakby ponad tym, że „Kręci 
się świat ,gnębi się brat na ludzkim targo-
wisku” („Walczyk przy ognisku”). 

Zespół wystąpił w  składzie: Joanna 
Maciukiewicz, Elżbieta Frączek, Leszek 
Bernad, Jerzy Dymel i Mirosław Frączek. 
Kierownictwo muzyczne i  akompania-
ment Joanna Maciukiewicz, inscenizacja 

i reżyseria Elżbieta Frączek, scenografia 
Marzena Kietlińska-Antoniewicz. Kon-
cert dofinansowała Gmina Miejska Łeba. 

Tekst - Zygmunt Lisiecki
Zdjęcia - Leszek Buchowski

Dzień Seniora w Łebie
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Nowy rok szkolno – przedszkolny z biblioteką miejską

Rozpoczął się nowy rok szkolny oraz 
przedszkolny z biblioteką miejską. Już 

od wielu lat nasza biblioteka współpracu-
je ze Szkołą Podstawową oraz z przedszko-
lami w Łebie. Za nami już kilka spotkań 
zarówno w bibliotece jak i w szkole oraz 
przedszkolu. Dla uczniów klas wczesno-
szkolnych prowadzimy tematyczne lekcje 
biblioteczne oraz promujemy czytelni-
ctwo wśród najmłodszych. 

Przysposobienie biblioteczne dla 
uczniów klasy 1A

Nowy rok współpracy rozpoczęliśmy 
od zaproszenia uczniów klasy 1A na przy-
sposobienie biblioteczne. Celem przyspo-
sobienia bibliotecznego było zapoznanie 
dzieci z działaniem biblioteki.  W trakcie 
spotkania omówiono zasady korzystania 
z biblioteki oraz w jaki sposób poruszać 
się po niej, aby odnaleźć konkretną książ-
kę. Wskazano również na kolorowe ozna-
kowania książek. Uczniowie dowiedzieli 

się również, co trzeba zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
z Biblioteką Miejską w Łebie w gru-
pie Marynarzy

Święto obchodzone corocznie 20 wrześ-
nia. W tym roku biblioteka świętowała 
wraz z  przedszkolakami z  grupy ,,Ma-
rynarze”. Każde zajęcia z  najmłodszy-
mi rozpoczynamy od czytania bajki, aby 
propagować czytelnictwo wśród najmłod-
szych. Następnie była wspólna zabawa 
chustą animacyjną, a na koniec wspólne 
odbicie rąk. 

Lekcja biblioteczna: Światowy 
Dzień Morza dla uczniów klasy drugiej 

Światowy Dzień Morza ma na celu 
uświadamianie społeczeństwa i rządów, 
że morza są wspólnym dobrem, jak waż-
na jest ochrona środowiska morskie-
go. Podczas prezentacji multimedialnej 

dzieci poznały różne morza na świecie 
oraz zagrożenia, z którymi się zmagają. 
Następnie uczniowie sprawdzili swoją 
spostrzegawczość podczas morskiej wy-
kreślanki. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania w grupie ,,Rybki” „ w Oddziałach 
Przedszkolnych w Szkole Podstawo-
wej w Łebie

W roku 2022 Ogólnopolski Dzień Głoś-
nego Czytania przypadł 29 września, jest 
to święto łączące w sobie przyjemne z po-
żytecznym. Celem święta jest propago-
wanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 
W tym roku biblioteka miejska zawitała, 
aby świętować z przedszkolakami z gru-
py ,,Rybki”  w Oddziałach Przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej w Łebie. Odbyło się 
czytanie bajki na dzień dobry, a następnie 
była wspólna zabawa. 

Alicja Kisielewska
Biblioteka Miejska
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II Nadmorski Festiwal Teatralny

Narodowe Czytanie

Już dzisiaj zapraszamy na II Nad-
morski Festiwal Teatralny, który od-

będzie się w dniach 18 – 21 listopada 
2022r. na trzech scenach:

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie 
- ul. 11 Listopada 5a, Kino Rybak w Łebie- 
ul. Morska 3, oraz w Rybackim Centrum 
Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie 

- aleja Św. Jakuba 25.
II Nadmorski Festiwal Teatralny w Łe-

bie przewidziany jest w formie konkur-
su, jeśli do konkursu zakwalifikuje się 
pięć przedstawień. W innym przypad-
ku festiwal przybierze formę przeglą-
du. Na program festiwalu składają się:

• Konkurs teatralny, 
• Warsztaty aktorskie i teatralne,
• Spotkania twórców z publicznością,
• Otwarte pokazy pozakonkurso-

wych sztuk teatralnych,
• Imprezy specjalne i imprezy towa-

rzyszące.

Biblioteka Miejska w Łebie

Za nami XI edycja Narodowego Czy-
tania, rok 2022 to rok Polskiego 

Romantyzmu. W tegorocznej edycji Wo-
lontariusze Biblioteki Miejskiej czytali 

,,Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. 
Publiczność wysłuchała pięciu utworów 

,,Lilii” ,,Rybki” ,,Ballady ukraińskiej” ,,Świ-
tezianki” i  ,,Pani Twarowskiej”. Udział 
wzięli:

,,Lilie”: Marcin Bajek, Brygida Laskowicz, 
Tomasz Wojciechowski, Katarzyna Nosal, 

Tomasz Łoś, Wojciech Bucior, Teresa Kos-
sińska-Bucior, Ilona Jabłkowska, Jacek Be-
czyczko, Maria Stasiak, Mirosław Frączek.

,,Rybka”: Damian Skrzybalski, Julia Gier-
szewska, Jaśmina Konińska, Konrad Gu-
mienny.

,,Ballada ukraińska”: Maria Bajek.
,,Świtezianka”:Irena Drywa, Mirosław 

Tandek, Marta de Martini – Dwojak, 
Krzysztof Karpus, Agnieszka Derba, Le-
szek Bernad. 

„Pani Twarowska”: Elżbieta Szymańska
Oprawę muzyczną zapewniła skrzy-

paczka Pani Agata Parzych.
W roku 2023 podczas XII edycji będzie-

my czytać ,,Nad Niemnem” Elizy Orzesz-
kowej.

Biblioteka Miejska w Łebie
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Premiera sztuki pt. ,,Przymiarka” od-
była się w  sobotę 24 września br. 

w łebskim kinie „Rybak” i została entu-
zjastycznie przyjęta przez publiczność. 
Projekt powstał przy wsparciu finanso-
wym Gminy Miejskiej Łeba. Prace nad 
przedstawieniem trwały w  bibliotece 
od stycznia br., a próby odbywały się kil-
ka razy w tygodniu. Trzyaktowa „Przy-
miarka” trwa ok. 120 minut. Bohaterkami 
sztuki są kobiety – mieszkanki małej miej-
scowości, które spotykają się w pracowni 
krawieckiej „Przymiarka”. Właścicielką 
pracowni jest Anka Nowak, a jej pracow-
nicą młoda, zdolna projektantka i kraw-
cowa – Patrycja Bajacka. Do pracowni 

przychodzą klientki i zamawiają kreacje 
na nadchodzący charytatywny bal syl-
westrowy. Porządek i nudę codzienności 
burzy wiadomość, że na bal sylwestrowy 
przyjeżdża wielka gwiazda seriali telewi-
zyjnych Sandra Achara wraz ze swoją me-
nadżerką Moniką Akurat, która „trzęsie” 
telewizją. Z tego spotkania wynika wiele 
zabawnych sytuacji. Autorką scenariu-
sza i reżyserką „Przymiarki” jest Dorota 
Reszke. Na najbliższy spektakl zaprasza-
my 19 listopada do kina Rybak. W spek-
taklu występują: 

- Julia Niżniowska jako Patrycja Bajacka,
- Magdalena Ptaszyńska jako Mariola 

Ikra,
- Elżbieta Frączek jako Teresa Górecka,
- Dorota Reszke jako Anka Nowak,
- Bożena Bończyszyn jako Róża Kłopotek,
- Ewa Mrosewska jako Halina Szewczyk,
- Jolanta Pająk jako Danuta Kowalska,
- Joanna Sułkowska jako Sandra Achara,
- Barbara Iskra jako Monika Akurat/Da-

mian Skrzybalski jako Max Akurat

Biblioteka Miejska w Łebie
Fot. Mariusz Kużownik

Spektakl teatralny ,,PRZYMIARKA”
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Rozpoczęcie roku szkolnego  
2022 -2023

Dnia 1 września rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny. W  uroczystości uczestni-
czyli oczywiście uczniowie, nauczyciele 
i rodzice oraz zaproszeni goście. Dzieci 
stawiające pierwsze kroki w szkole zosta-
ły pasowane na uczniów klas pierwszych. 
W naszej szkole pamiętamy o rocznicy wy-
buchu  II wojny, uczniom i gościom przy-
bliżono fakty z historii kraju.

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania, 
projekty, przyjaźnie. Razem z uczniami 
polskimi naukę w szkole rozpoczęły dzie-
ci z Ukrainy. Wszystkim uczniom życzy-
my udanego roku, dobrych ocen, zdrowia, 
wielu sukcesów, mile spędzonych w na-
szej szkole chwil.

Letnie warsztaty fotograficzne
W okresie letnich wakacji zorganizo-

wane były warsztaty fotograficzne dla 
uczniów naszej szkoły. Warsztaty prowa-
dzili zaproszeni instruktorzy z Krakowa. 

W warsztatach wzięło udział 18 uczniów 
naszej szkoły. Podczas trwania warszta-
tów wykorzystano sprzęt fotograficzny 
i sprzęt do tworzenia filmów zakupiony 
w ramach rządowego programu „Labo-
ratoria Przyszłości”. Uczniowie podczas 
zajęć zapoznali się z podstawowymi ele-
mentami fotografii i  filmu takimi jak: 
światło, kompozycja, kadrowanie, pierw-
szy i drugi plan, czas naświetlania i wiele 
innych. W podsumowaniu warsztatów 
uczniowie wykonywali serie zdjęć poka-
zujących różne techniki fotografii i filmu.

Projekt: „Pomorskie Żagle Wiedzy 
- pod żaglami w dorzeczu Łeby”

W ramach realizacji projektu edukacji 
morskiej „Pomorskie Żagle Wiedzy - pod 
żaglami  w dorzeczu Łeby”, uczniowie klas 
IV - VIII uczestniczyli, we wrześniu, w bi-
wakach żeglarsko - turystycznych. Biwaki 
miały charakter 2-dniowego wyjazdu nad 
Jezioro Sarbsko. Podczas biwaków ucznio-
wie brali udział w zajęciach teoretycznych 

oraz praktycznych dotyczących bezpie-
czeństwa nad wodą, poznali sprzęt wod-
ny typu: żaglówka, łódka, kajak wodny, 
deska SUP, deska z żaglem. Praktycznie 
uczyli się podstaw żeglowania,  w oparciu 
o formy zabawowe. W projekcie uczest-
niczyli również uczniowie z Choczewa 
i Ciekocina. Celem zajęć z edukacji mor-
skiej jest rozbudzenie zainteresowania 
żeglarstwem i aktywnością prowadzoną 
na wodzie z zachowaniem bezpiecznych 
zasad korzystania ze sprzętu wodnego.

Podstawy demokracji - wybory do 
zarządu USS

22 września odbyły się szkolne wybo-
ry do zarządu Uczniowskiego Samorządu 
Szkolnego. Kandydaci do zarządu zapre-
zentowali siebie oraz plany związane 
z działalnością w szkole, co chcieliby ro-
bić, zmienić. W wyniku wyborów został 
wybrany zarząd: 

- przewodniczący - Ernest Czarniak kl. 
VIII

- z - ca przewodniczącego - Julia Sędzik 
kl. VIII

- skarbnik - Jaśmina Konińska kl. VI

Gratulujemy!!!
Zarząd samorządu reprezentuje wolę 

Uczniowskiego Samorządu Szkolnego, 
czyli całej szkolnej społeczności.  

nauczycielka - bibliotekarka
Ilona Jabłkowska

Z życia szkoły
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Łeba w sieci
Jak co roku w okresie wakacyjnym, Lo-

kalna Organizacja Turystyczna „Łeba 
– Błękitna Kraina” zapewniła pomoc i in-

formację licznym wczasowiczom przyby-
wającym z kraju i zagranicy. Bezpośredni 
kontakt z wczasowiczami niezmiennie 
pozostaje podstawą obsługi ruchu tu-
rystycznego. Niemniej jednak dostęp-
ność usług turystycznych w sieci jest dla 
współczesnego turysty niezwykle ważna. 
To właśnie tam sięga, wybierając miejsce 
swojego przyszłego wypoczynku. Istot-
ne jest nie tylko, by informacje o Łebie 
i okolicach oraz naszych obiektach noc-
legowych i  atrakcjach turystycznych 
znajdowały się w  rozsianych po inter-
necie stronach, ale by trafiały do właści-
wego użytkownika dokładnie wtedy, gdy 
podejmuje decyzje, gdzie spędzić swój 
wymarzony urlop. Praca nad skuteczną 
widocznością w sieci jest czasochłonna 
i zbyt złożona, by zawrzeć ją w tym ar-
tykule. Ważne jednak, by podkreślić tu 
kilka znamiennych obszarów kontaktu 
z użytkownikami internetowymi. Są to: 
wyszukiwarki (w szczególności Google), 
social media, aplikacje mobilne oraz 
mapy Google/Apple maps. 

Wyszukiwarki internetowe i social 
media

W pierwszej kolejności powinniśmy za-
pewnić widoczność naszych stron w wy-
szukiwarce, kiedy turysta poszukuje 
informacji na temat planowanych wcza-
sów. Biorąc pod uwagę ilość wyszukiwań 
związanych z wczasami nad morzem, sza-
cuję że odpowiednie wypozycjonowanie 
(działania wpływające na pozycję w wy-
nikach wyszukiwania) może zwiększyć 
w sezonie letnim ilość wejść na stronę 
internetową nawet o kilkanaście tysięcy 
użytkowników. 

Kolejnym miejscem, gdzie współcześ-
nie szukamy informacji na temat miejsc 
wypoczynkowych są social media. Dlate-
go wskazane jest by Łeba i jej oferty tury-
styczne były nieustannie obecne na takich 
platformach jak Facebook, przyciągając 
swoją uwagę ciekawą treścią i  zdjęcia-
mi. Starannie przygotowane posty mogą 
dotrzeć do zdecydowanie większej ilości 
odbiorców niż liczba „fanów” naszego Fa-
cebooka. Przykładowo fanpage Lokalnej 
Organizacji Turystycznej ŁEBA – Błękitna 
Kraina ma dwa tysiące pięćset polubień, 
ale tylko w sierpniu jego posty wyświet-
liło ponad osiem tysięcy osób. W  tym 
miejscu warto zaznaczyć, że powyższe 
wyniki jesteśmy w stanie osiągnąć korzy-
stając z darmowych i ogólnodostępnych 

narzędzi. Z kolei profesjonalne przygo-
towanie i emisja reklam płatnych może 
zwiększyć naszą skuteczność w sieci co 
najmniej czterokrotnie.  

W  wirtualnej promocji miasta duże 
znaczenie odgrywa także współpraca 
z  podmiotami o  zasięgu regionalnym 
i  ponadregionalnym. Działania naszej 
organizacji wspólnie z Departamentem 
Turystyki UMWP i Pomorską Regional-
ną Organizacją Turystyczną umożliwiają 
między innymi regularne zamieszczanie 
na fanpage Pomorskie.travel opracowa-
nych przez nas postów, które informu-
ją i zachęcają do wypoczynku w Łebie. 
W tym roku gościliśmy również zagra-
nicznych influencerów i  dziennikarzy, 
którzy w swych publikacjach zaprezen-
towali unikalne piękno naszego regionu, 
zapraszając swych czytelników do prze-
konania się o nim osobiście. Znamienne 
jest, że zarówno wizytatorzy z Sardynii 
(instagramerzy), jak i z Francji (blogerzy) 
przyciągają swych licznych odbiorców 
wyłącznie za pomocą mediów interne-
towych.

Interaktywne mapy i aplikacje
Współczesny turysta coraz częściej 

zwiedza miejscowości i  regiony z  po-
mocą aplikacji mobilnych oraz wirtual-
nych map. Dlatego obecność na przykład 
w mapach Google zapewnia nie tylko wi-
doczność swojej firmy, ale także wyraź-
nie zwiększa ruch klientów. Dotyczy to 
w szczególności sklepów, obiektów gastro-
nomicznych, muzealnych i parków roz-
rywki. O tym jak ważkie znaczenie ma to 
dla współczesnej turystyki świadczy ko-
lejny przykład zaczerpnięty z działalności 
naszego punktu Informacji Turystycz-
nej przy ul. 11 Listopada 5A. Począwszy 
od czerwca 2022 roku ilość wyświetleń 
naszej lokalizacji osiągnęła niebagatelną 
liczbę pięć tysięcy pięćset osób, co znala-
zło wyraźne przełożenie na intensywno-
ści ruchu turystycznego w naszym biurze.

Obecnie jednak o wiele bardziej pożą-
danym rozwiązaniem niż mapy interne-
towe jest aplikacja mobilna. Ów program 
do pobrania na telefon pozwala turyście 
odnaleźć wszystkie potrzebne i aktualne 
informacje w jednym miejscu, zamiast 
przeszukiwania porozrzucanych po wir-
tualnym świecie treści. Zapewnia też wie-
le użytecznych funkcji, jak interaktywna 
mapa ze szlakami turystycznymi, albo 
wytyczenie trasy do wybranego miejsca. 
Łeba nie ma jeszcze tak dostosowanego na-
rzędzia internetowego. Jednak biorąc pod 
uwagę rosnące zapotrzebowanie, możemy 

spodziewać się szybkiego uzupełnienia 
w powyższym zakresie.

Profil współczesnego turysty
Należy pamiętać, że dla znacznej licz-

by naszych gości internet jest pierwszym, 
a często także jedynym narzędziem zdo-
bywania wiedzy o Łebie i jej ofertach. By-
najmniej nie umniejsza to innych form 
informowania ich o  atrakcyjności wy-
poczynkowej naszego miasta. Świadczy 
o tym choćby ilość wyszukiwania adre-
sów Informacji Turystycznej oraz zbież-
ność profilu osób odwiedzających nasze 
biuro i strony internetowe. 

Ponad połowę odbiorców treści inter-
netowych stanowią kobiety w przedziale 
wiekowym 25-55 lat z województw: Mazo-
wieckie, Pomorskie, Łódzkie i Dolnoślą-
skie. Podobnych obserwacji dokonaliśmy 
w  bezpośredniej obsłudze ruchu tury-
stycznego. Tutaj jednak grupa odbiorców 
jest bardziej zróżnicowana. Uzupełniają 
ją bowiem turyści w wieku 45-65 lat, któ-
rzy preferują tradycyjne formy informa-
cyjno-reklamowe, takie jak przewodniki, 
mapy, ulotki, foldery i wizytówki oraz 
liczni goście z zagranicy. W szczególności 
z Niemiec, Czech, Ukrainy. Z mniejszym 
odsetkiem także z Francji, Słowacji i Litwy. 

Jakie wnioski i działania na przy-
szłość?

Z powyższych obserwacji wynika je-
den, szczególnie ważny dla lokalnej bran-
ży turystycznej wniosek: musimy dać się 
dostrzec współczesnemu klientowi w in-
ternecie i zapewnić wszelkie potrzebne 
informacje oraz obsługę w zakresie ofer-
ty turystycznej. Wbrew pozorom nie jest 
to łatwe zadanie. Każdy z łebskich oferen-
tów turystycznych w jakimś stopniu już 
istnieje w sieci. Jednak przebicie się przez 
gąszcz stron internetowych do swojego 
klienta najczęściej wiąże się ze specjali-
styczną wiedzą i umiejętnościami.  

Przedsiębiorcom, którzy chcieliby 
bardziej zaistnieć w mediach interne-
towych, wychodzi naprzeciw Pomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna 
oferując pomoc w  ramach projektu  
reklamawturystyce.pl – Osoby zainte-
resowane otrzymaniem wsparcia za-
praszamy do bezpośredniego kontaktu 
z organizatorami projektu pod wskaza-
nym adresem internetowym.

Lech Urbowski
LOT ŁEBA – Błękitna Kraina
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ŁKŻ

Podziękowania

Trzydzieści lat temu - 04.10.1992 roku 
zawodnicy z  Łebskiego Klubu Że-

glarskiego wystartowali w pierwszych 
w historii Klubu regatach w Nieporęcie 
nad zalewem Zegrzyńskim. Wtedy jesz-
cze nikt nie wiedział co przyniesie przy-
szłość... 

Dzisiaj wiemy już że klub przetrwał 
próbę czasu i dzięki zaangażowaniu wielu 
życzliwych ludzi możemy działać i dzielić 
się zdobytą wiedzą . 

Obecnie w grupie regatowej ŁKŻ ściga 
się kolejne pokolenie młodych sportow-
ców. Przez te wszystkie lata wiele się zmie-
niło ale łączy nas ta sama pasja. Naprawdę 
trzeba to kochać, ponieważ walczymy nie 
tylko z żywiołami, innymi zawodnikami, 
ale przede wszystkim ze swoimi słabościa-
mi. Nasza ekipa w składzie: Tomek, Kuba, 
Staś D., Adam, Staś S. i Jula w 2022 r. zdo-
była łącznie 11 złotych medali, 4 srebrne 
i 3 brązowe. Cały czas pływamy, przed 
nami najlepszy czas jesiennych sztormów 
z wiatrami powyżej 30 węzłów, dużą falą 

i  jednocześnie przechodzimy w  okres 
przygotowawczy do sezonu 2023.

Wkrótce zaczniemy treningi wytrzy-
małościowe w terenie, na sali gimnastycz-
nej i basenie. 

Zachęcamy wszystkich do obserwowa-
nia nas na Facebooku oraz do aktywnego 

wspierania działalności klubu. A gdyby 
ktoś chciał spróbować windsurfingu, to 
serdecznie zapraszamy!

Aloha 
ŁKŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie i Gmina Miej-
ska Łeba składa serdeczne podziękowania wszystkim 

osobom prywatnym, członkom stowarzyszeń lokalnych, re-
stauratorom oraz wolontariuszom za zaangażowanie, poświę-
cony czas oraz wielkie serce włożone w organizację pomocy na 
rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terenie tego państwa. Dziękujemy wszystkim osobom, które 
przez wiele tygodni udzielały wsparcia, nie tylko materialne-
go ale i w organizację tego trudnego zadania jakim jest nie-
sienie pomocy osobom potrzebującym w trudnych chwilach 
ich życia. Wiemy, że wielu mieszkańców naszej gminy otwo-
rzyło już swoje domy, dając obywatelom Ukrainy schronienie 
i wyżywienie. To piękny i szlachetny gest, za który raz jeszcze 
serdecznie dziękujemy.

19
sport



Łebski Biuletyn
Informacyjny

Redakcja:
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
tel. +48 504 247 615

www.leba.eu
www.lotleba.eu
www.bibliotekaleba.pl
www.facebook.leba.pl
www.issuu.com/leba

Burmistrz Miasta Łeby zaprasza 
na bezpłatne szczepienia przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Szczepienia będą wykonane  
dziewięciowalentną szczepionką  
Gardasil 9.  Pełen cykl szczepień  
obejmuje dwie dawki. 

Rejestracja telefoniczna  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 800 – 1200, tel. 887-414-000 

Miejsce udzielania świadczeń:  
Łeba, ul. Nadmorska 15-17, Zdrowotel.

Do szczepienia bezwzględnie  
wymagana będzie pisemna  
zgoda rodziców  
lub opiekunów dziecka.

Realizator programu:
NZOZ PRIMUS Zbigniew Bogdał

Dziewczęta 13 i 14 letnie  
( rocznik 2008, 2009 i 2010 ), 
zameldowane lub zamieszkałe  
na terenie miasta Łeby

Dojrzałe decyzje mogą uchronić młode życie przed  

rakiem szyjki macicy oraz innymi chorobami, 

które mogą wywołać wirusy HPV

„Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)  na terenie Gminy Miejskiej 
Łeba na lata 2022-2023”– finansowany ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Łeba. www.leba.eu

i
Dodatkowe informacje w uchwale nr XLI/378/2022 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 kwietnia 2022 roku, 
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami 
brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miejskiej Łeba na lata 2022-2023”  
oraz na stronie www.leba.eu


