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W  wykazie zadań inwestycyjnych 
znalazły się m.in. zadania do-

tyczące wykonania dokumentacji pro-
jektowych dla przyszłych zamierzeń 
inwestycyjnych. Dokumentacje projek-
towe dotyczą m.in. przebudowy ulic na 
terenie miasta, sieci wodno-kanalizacyj-
nych oraz deszczowych. Wśród zleconych 
dokumentacji znalazła się również mo-
dernizacja budynku OSP czy przebudo-
wa Skweru Rybaka.

Zaplanowano wykonanie przebudowy 
ulic: Abrahama, Pocztowej i Powstańców 
Warszawy oraz skrzyżowania Al. Św. Ja-
kuba i  ul. Wysockiego. Na wykonanie 
robót budowlanych na ulicy Abrahama 
został wyłoniony wykonawca. Prace roz-
poczną się jeszcze w  marcu i  potrwają 
do końca maja. Na pozostałe ulice zosta-
ną ogłoszone przetargi zaraz po uzyska-
niu niezbędnych zezwoleń. Rozpoczęto 
realizację zadań współfinansowanych 

Inwestycje miejskie
zaplanowane na 2017 rok
30 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Łebie uchwaliła budżet 
na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne zaplanowane do 
realizacji w 2017 r.

ze środków UE. Wyłoniono wykonawcę 
na wykonanie termomodernizacji Urzę-
du Miejskiego. Prace potrwają do końca 
sierpnia. W ramach projektu w tym roku 
zostanie również wykonana termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej. Prace 
termomodernizacyjne w Bibliotece Miej-
skiej zaplanowane są na rok przyszły.

Wśród zadań inwestycyjnych znajdu-
ją się również ścieżki rowerowe R-10 czy 
budowa przystani kajakowych oraz pola 
biwakowego na rzece Chełst. Są to pro-
jekty realizowane wspólnie z partnerami 
samorządowymi : Gminą Łęczyce – Lide-
rem projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe 
oraz Gminą Ustka – Liderem Projektu 
Pomorskie Trasy Rowerowe. W  stycz-
niu, przez Liderów Partnerstw, zosta-
ły złożone w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego wnioski o do-
finansowanie. Rozpoczęcie realizacji za-
dań uzależnione jest od rozstrzygnięcia 

konkursów. W  Parku Misjonarzy Ob-
latów stanie nietuzinkowe urządzenie 
zabawowe. Atrakcją dla najmłodszych 
będzie statek wyposażony m.in. w ślizgi, 
ścianki wspinaczkowe czy grę w  kółko 
i  krzyżyk. Okazała konstrukcja, boga-
to wyposażona, z powodzeniem zachęci 
do zabawy zarówno młodsze jak i  star-
sze dzieci.

Wiosną przy Al. Św. Mikołaja staną 
również 4 kolejne kontenery mieszkal-
ne. Obecnie trwają prace przygotowaw-
cze konieczne do posadowienia obiektów.
Dodatkowo, celem zabezpieczenia zaso-
bu mieszkaniowego miasta, zaplanowany 
został również zakup mieszkań socjal-
nych i komunalnych. Na to zadanie mia-
sto ubiegać się będzie o dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Miasto będzie również składać wnio-
sek o dofinansowanie na wykonanie zejść 
oraz dojść do plaż oraz zagospodarowa-
nia północnej części Parku Leśnego. Pro-
jekt zostanie złożony w partnerstwie ze 
Słowińskim Parkiem Narodowym, który 
w  ramach projektu realizować będzie 
również działania na swoim terenie. 
Część projektu – wykonanie zejścia na 
plaże przy ul. Sosnowej – zaplanowane 
jest do realizacji niezwłocznie po uzyska-
niu wszystkich niezbędnych zezwoleń.

Miasto będzie się starać o dodatkowe 
środki ze środków PFRON na budowę 
windy w  Szkole Podstawowej. Projekt 
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budowlany termomodernizacji szkoły 
przewiduje m.in. budowę windy, któ-
ra w projekcie współfinansowanym ze 
środków UE jest kosztem w całości po-
noszonym przez miasto. Możliwe jest 
pozyskanie środków z innych źródeł, 
dlatego został złożony wniosek o  do-
finansowanie połowy tych kosztów.
Został również złożony wniosek do 
Pomorskiego Konserwatora Zabyt-
ków o  dotację z  przeznaczeniem na 
wykonanie dokumentacji konserwa-
torskiej i budowlanej zabezpieczenia 
ruin kościoła Św. Mikołaja. Dokumen-
tacja ta umożliwi ubieganie się o środ-
ki na zabezpieczenie i  konserwację 
muru. Możliwe jest do uzyskania do-
finansowanie do połowy kosztów do-
kumentacji.

Na realizację zadań inwestycyj-
nych miasto w  ciągu roku będzie 
się starać o  środki zewnętrzne w  ra-
mach naborów wniosków ogłaszanych 
przez odpowiednie instytucje.

Małgorzata Szałajko
Inspektor ds. pozyskiwania środków 

zewnętrznych

Bezpieczne ferie

Łeba po raz kolejny pobiła 
rekord w zbiórce WOŚP!

Ferie zimowe już za nami! Uczniowie 
powrócili po zimowej przerwie do 

szkolnych ławek. Mając na uwadze bez-
pieczeństwo najmłodszych Burmistrz 
Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński od-
wiedził łebskie przedszkola i wręczył ma-
luchom kolorowanki z przykładowymi 
sytuacjami niebezpiecznymi, mogący-
mi je spotkać w czasie ferii oraz odblaski, 
które dzieci od razu założyły na ręce. Na-
stępnie dzieci zaprosiły Burmistrza do 
wspólnej zabawy i tańców.

15 stycznia 2017 roku w Łebie odbył 
się XXV Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Od wczesnych go-
dzin porannych grupa wolontariuszy 
z Zespołu Szkół w Łebie zbierała datki 
na „orkiestrę” do kolorowych puszek. Te-
goroczna zbiórka przeznaczona była na 
zakup urządzeń medycznych, które wspo-
mogą oddziały ogólno pediatryczne i god-
ną opiekę medyczną seniorów.

Po godzinie 15.00 w Rybackim Centrum 
Kultury i  Formacji BOLENIEC rozpo-
częła się część artystyczna. Na scenie za-
prezentowali się lokalni artyści: zespół 

- Ważne jest, aby każdy pieszy poruszający 
się w bliskim sąsiedztwie jezdni po zmro-
ku, był widoczny. Bezpieczeństwo najmłod-
szych, nie tylko w czasie przerwy zimowej 
jest w końcu priorytetem – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

tekst i fot. Michał Sałata

Wave, zespół X-Band, zespół Little Talks, 
zespół Biedronki, Alicja Gieryk, Marceli-
na Barczewska, Zespół PRESTO oraz pod-
opieczni RCKiF Boleniec. Niespodzianką 
był koncert popularnego zespołu VER-
BA. Muzycy szybko złapali dobry kontakt 
z publicznością. W czasie koncertu roz-
dali ponad setkę swoich płyt z autogra-
fem. Po koncercie chętnie robili zdjęcia 
ze swoimi fanami.

W tym roku w łebskim sztabie udało się 
zebrać ponad 21 tysięcy złotych. Jest to aż 
o 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim. 
Dużym powodzeniem jak zwykle cieszyły →

Aktualności
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się oficjalne gadżety przesłane przez Jur-
ka Owsiaka. Jedna z koszulek została wyli-
cytowana za 500 złotych, kolejna za ponad 
200 złotych.

Złote serduszko zostało wylicytowane 
za 1200 złotych, bursztynowe serdusz-
ko „poszło” za 950 złotych. Fotel Burmi-
strza Miasta Łeby, czyli dzień „władania” 
Łebą zza biurka Burmistrza, został wyli-
cytowany za 500 złotych. Z ciekawszych 
fantów zostały zlicytowane także dwie 
przyczepy drzewa opałowego, łącznie 
za 1700 złotych. Łebianie chętnie brali 
udział w  licytacjach pokazując tym sa-
mym, że mają wielkie serca i niesienie 
pomocy potrzebującym nie jest im obce. 
Burmistrz wylicytował pyszny tort z logo 
WOŚP ufundowany i wykonany przez cu-
kiernię z Łeby i podzielił go między przy-
byłych mieszkańców.

Po raz kolejny Łebianie stanęli na wysoko-
ści zadania. Wspólnymi siłami udało się 
pobić zeszłoroczny rekord. To cieszy! Dzię-
kuję wszystkim sponsorom oraz fundato-
rom fantów, a także wszystkim tym, którzy 
pomogli w zorganizowaniu tego wydarze-
nia – mówi Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz Miasta Łeby.

W  międzyczasie można było skosz-
tować pysznego ciasta, gorącej kawy 

i  herbaty. W  kąciku animacyjnym 
z najmłodszymi bawiła się grupa anima-
torów Anima-Skierka z  Sarbska. Tego 
popołudnia odbyła się także oficjalna 
premiera nowego spotu promocyjnego 
miasta Łeby. Na zakończenie tradycyjnie 

Zakończyła się przebudowa ulicy Brzozowej. Zadanie to zo-
stało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich został roz-

poczęty i jednocześnie wykonany w 2014 roku. W pierwszym 
etapie został wykonany odcinek o długości 531m, natomiast 
tegoroczna inwestycją zostały objęte prace na odcinku 335 m. 
W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia 
jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe oraz zo-
stały przebudowane skrzyżowania. Zagospodarowana została 
zieleń oraz mała architektura. Wykonana została również sieć 
kanalizacji wodociągowej oraz deszczowej.

Łączna wartość inwestycji to 1 969 913,88 zł, z czego 875 506,00 zł to 
dotacja pozyskana w ramach Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Tekst. Małgorzata Szałajko –
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

mogliśmy podziwiać pokaz sztucznych 
ogni w ramach „światełka do nieba”.

Tekst i fot. Michał Sałata

Przebudowa ulicy
Brzozowej w Łebie

Aktualności
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Zanieczyszczenie powietrza jest przy-
czyną poważnych chorób u  dzieci 

i  dorosłych i  zauważalnie skraca dłu-
gość życia. Wpływa też negatywnie na 
rozwój psychofizyczny dzieci. Problem 
ten może rozwiązać jedynie zastąpienie 
starego kotła ekologicznym źródłem cie-
pła. Warto już teraz wymienić piec i sko-
rzystać ze wsparcia.

Ile na wymianę?

Miasto proponuje dofinansowanie każ-
demu, kto zdecyduje się na zmianę ogrze-
wania na elektryczne, gazowe, olejowe, 
biomasę, bazujące na odnawialnych źród-
łach energii (kolektory lub pompy ciepła). 
Można otrzymać zwrot w wysokości 4 000 
złotych.
Każdy, kto zdecyduje się za zmianę ogrze-
wania z  kotłów opalanych węglem lub 
koksem na gazowe, olejowe lub pompę 
ciepła może skorzystać z  dodatkowego 
dofinansowania proponowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Można otrzymać dodatkowo zwrot w wy-
sokości nawet do 35% kosztów inwestycji.

Dla kogo dotacje?

Dotacja jest przeznaczona dla właścicieli 
jednorodzinnych i wielorodzinnych bu-
dynków (w których funkcjonują wspólno-
ty mieszkaniowe). Budynki nie mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na działal-
ność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie 
ze środków budżetu miasta.

Jak dostać dotację?

Do 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miej-
skim należy złożyć wypełniony wniosek 
o  dofinansowanie. Wniosek można po-
brać ze strony internetowej miasta lub 
w Urzędzie Miejskim. Do wniosku należy 
dołączyć zdjęcie pieca, który jest przezna-
czony do likwidacji oraz - jeśli wymienia 
się obecny piec na kocioł gazowy – decy-
zję o pozwoleniu na budowę.

Co dalej?

Planowany termin rozpatrzenia wnio-
sków: 30 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia może ulec przedłu-
żeniu ze względu na rozstrzygnięcie kon-
kursu przez WFOŚiGW w Gdańsku.

O czym należy pamiętać?

1. Dofinansowanie dotyczy tylko zadań, 
które osiągną efekt ekologiczny.

2. Dofinansowanie nie dotyczy budyn-
ków wykorzystywanych wyłącznie 
na działalność gospodarczą.

3. Dofinansowanie przekazywane bę-
dzie w formie refundacji do udoku-
mentowanych kosztów realizacji 
zadań, po ich zakończeniu. Oznacza 
to, że nie można rozpocząć inwesty-
cji przed podpisaniem umowy z mia-
stem.

4. Dofinansowanie nie przysługuje na 
przedsięwzięcia zrealizowane przed 
złożeniem wniosku.

5. Dofinansowanie nie przysługu-
je do przenośnych źródeł ener-
gii, podgrzewaczy przepływowych 
i  podgrzewaczy pojemnościowych 
elektrycznych czy gazowych nie 
współpracujących z  kotłami cen-
tralnego ogrzewania oraz do trady-
cyjnych kotłów rusztowych, których 
nośnikiem energii jest węgiel, koks 
czy miał węglowy (kotły spalaniem 
górnym, kotły ze spalaniem dolnym).

6. Dofinansowanie nie dotyczy insta-
lacji dla nowo wybudowanych bu-
dynków.

Emitowane przez stare piece węglowe pyły dostają się nie 
tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze – 
wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą m.in. silnie rakotwór-
czy benzo(a)piren.

Czyste
powietrze
Łeby –
edycja 2017

Razem zadbajmy

o czyste powietrze

Łeby !
czyste powietrze

Łeby !

Aktualności
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Przebudowa Nabrzeża
Gdyńskiego w Porcie Łeba
Zakończył się II etap związany z budowlą hydrotechniczną

W roku 2017 Urząd Morski
w Słupsku planuje umocnienie
dna przy falochronie
Zachodnim.

Z  końcem roku 2016 w  Łebie, na ob-
szarze Portu, u ujścia rzeki Łeby do 

morza zakończyłsię kolejny etap zaplano-
wanych prac hydrotechnicznych związa-
nych z przebudową nabrzeża Gdyńskiego 

- druga z  trzech zakładanych inwesty-
cji prowadzonych przez Urząd Morski 
w Słupsku - „Przebudowa Nabrzeża Gdyń-
skiego w Porcie Łeba”.

Przedmiotowe nabrzeże o całkowitej 
długości 206,8 m znajduje się bezpośred-
nio na przedłużeniu Falochronu Wschod-
niego.

Stan techniczny istniejącego nabrzeża 
był zły. Zauważalne były zapadliska po-
wierzchni nabrzeża spowodowane praw-
dopodobnym wypłukiwaniem zasypu 
za ścianką szczelną, wywołane przez fil-
trację wód opadowych oraz wód pocho-
dzących z  basenu portowego, a  także 
mechanicznymi uszkodzeniami spowodo-
wanymi przez jednostki pływające two-
rzące miejscowe podpłukania „ścianki 
Larsena”, co powodowało miejscowe osa-
dzanie się gruntu – tworzenie kawern.

Zakres wykonywanych prac w ramach za-
dania obejmował:

• roboty rozbiórkowo -przygotowawcze,
• rozbiórka nabrzeża,
• wykonanie wykopu technologicznego,
• naprawa izolacji ściągów na odcinku 

widocznym w wykopie technologicz-
nym,

• wykonanie oczepu ścianki szczelnej,
• wykonanie nawierzchni nabrzeża oraz 

schodów wraz z podbudową,
• prace wykończeniowe.

Nabrzeże zaprojektowano na dopuszczal-
ne obciążenia charakterystyczne równe: 
P=10kN/m2.
Prace wykonywane zostały przez firmę 
ENERGOPOL S.A. z siedzibą w Szczecinie.
Kwota umowy z wykonawcą na wykona-
nie prac (II etapu) wyniosła 1.539.468,82 
zł brutto.

Budowa nie została zakończona. Trze-
ci – ostatni etap zgodnie z projektem tech-
nicznym zakłada umocnienie dna na 
długości nabrzeża Gdyńskiego poprzez 
ułożenie na dnie kanału (wzdłuż ścian-
ki szczelnej) materacy i koszy wypełnio-
nych kruszywem tzw. gabionów. Rzędną 
korony umocnienia przyjęto -4,4m n.p.m. 
Na długości nabrzeża na torze wodnym 
projekt zakłada „zakaz kotwiczenia”, 

podobnie jak na nabrzeżu Wydmowym 
oraz części nabrzeża Mostowego.

W roku 2017 Urząd Morski w Słupsku 
planuje umocnienie dna przy falochronie 
Zachodnim. Okresowe badania stanu bu-
dowli hydrotechnicznej oraz obserwowa-
ne i potwierdzone sondażami głębokości 
sięgające przy głowicy kilkunastu me-
trów spowodowały, że został wykonany 

„Projekt budowlano-wykonawczy budo-
wy umocnienia dna wzdłuż Falochronu-
Zachodniego w Porcie Łeba”.

W  związku z  ograniczonym budżetem 
Urzędu Morskiego w  Słupsku na rok 
2017, inwestycję podzielono na 2 eta-
py. W pierwszym ma zostać wykonane 
umocnienie dna przy głowicy falochronu, 
w drugim natomiast zostanie wykonane 
umocnienie dna na odcinku podłużnym 
falochronu (wzdłuż kierownicy falochro-
nu oraz częściowo w kanale portowym). 
Umocnienie dna przy głowicy zakłada 
wykonanie konstrukcji z gabionów (ko-
sze oraz materace gabionowe). Umoc-
nienie podłużnego odcinka falochronu 
zachodniego od strony kanału portowe-
go polegać będzie na wykonaniu elemen-
tów gabionowych (kosze oraz materace), 
na których zostanie wykonany narzut 
kamienny.

Mat. źródłowe: Urząd Morski w Słupsku

Opracował: Jacek Beczyczko -
O�cer Portu Łeba

Aktualności
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Urząd Miejski w Łebie otrzymał certyfikat „Samorząd Przyja-
zny Rodzinie” przyznany przez Krakowską Akademię Pro-

filaktyki. Miasto zostało wyróżnione za prorodzinną aktywność 
i działania profilaktyczne podejmowane w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Postaw na rodzinę!”.

Inicjatywa, do której przystępują samorządy z całej Polski, 
służy promowaniu solidarności międzypokoleniowej.
 – Pomagamy budować prawidłowe relacje między rodzicami 
i dziećmi, zachęcamy do wspólnego spędzania czasu. Jesteśmy 
pewni, że kształtowanie odpowiednich postaw od najmłodszych 
lat to najlepsza profilaktyka – przekonują przedstawiciele Kra-
kowskiej Akademii Profilaktyki.

Kampania „Postaw na rodzinę!” była realizowana w łebskich 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Hasło kampanii towarzy-
szyło rodzinnym imprezom szkolnym i przedstawieniom. Miesz-
kańcy Łeby otrzymali materiały profilaktyczne przygotowane 
przez Krakowską Akademię Profilaktyki m.in. podczas wywia-
dówek w szkołach oraz letnich imprez plenerowych.

W tym roku hasło kampanii brzmi: „Trzeźwość – to u nas 
rodzinne!”. Organizatorzy kampanii apelują w materiałach, by 
rodzice nie oswajali dzieci z alkoholem. Eksperci wskazują bo-
wiem, że nieletni, którzy z domu wynieśli przekonanie, że nie 
wolno im pić alkoholu, są mniej skłonni do sięgania po używki.

Tekst i fot. Krakowska Akademia Pro�laktyki

Miasto Łeba
„Samorządem
Przyjaznym Rodzinie”

Dyżury
Radnych

III Łebski Rajd
Rowerowy. Tym
razem do miasta 
partnerskiego
Jodoigne
Z przyjemnością informujemy, że przygotowujemy się 

już do III Łebskiego Rajdu Rowerowego z Łeby – śla-
dem naszych miast partnerskich. W 2015 roku odwiedzili-
śmy Mikołajki i Szczyrk. W zeszłym Hohnstorf i Neustadt 
w Niemczech. W 2017 nasi rowerzyści pojadą w kierunku 
Belgii i naszego miasta partnerskiego JODOIGNE. Trasa bę-
dzie liczyć około 1.300 kilometrów. Czeka ich ciężkie zada-
nie! Codziennie pokonywać będą po 150 km.

Partnerem tegorocznego rajdu poza Gminą Miejską Łeba 
będzie Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Tekst i fot. Michał Sałata

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak 
pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 
od 12.00 do 15.00 w  budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy po-
niedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro 
Rady Miejskiej (parter).

Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak pełni dy-
żur w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
13.30 - 14.00 w sali nr 1 UM.

Aktualności
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Największa impreza lata 2017 Sum-
mer Amber Festival. Już w tym roku 

w lipcu odbędzie się wielkie wydarzenie 
dla fanów muzyki Disco Dance! Najpo-
pularniejsze gwiazdy polskiej oraz za-
granicznej sceny muzycznej wystąpią 
specjalnie dla Was na najgorętszej impre-
zie sezonu! Jedyny taki festiwal w Polsce!! 
W Łebie wystąpią takie gwiazdy jak: Kate 
Ryan, Denzel, Steffano Tarrazzino oraz 
Kasia Nova.

Festiwal odbędzie się w trzech nadmor-
skich kurortach:

• 7 lipca w Łebie, plac przy ul. Tysiąc-
lecia

• 14-15 lipca w Jantarze, plaża wejście 
nr 79-79a

• 21-22 lipca w Jarosławcu, plac przy 
ul. Bałtyckiej

Łącznie w tych trzech miejscowościach 
zagrają dla nas gwiazdy wielkiego forma-
tu, m. In : Boys, Piękni i Młodzi, AÂer Par-
ty, Kate Ryan, Danzel oraz Fun Factory. 
Podczas festiwalu, w każdej miejscowo-
ści odbędzie się również licencjonowa-
ny konkurs piękności Bursztynowa Miss 

Polski 2017. Każdy z uczestników impre-
zy weźmie udział w głosowaniu na Bur-
sztynową Miss Polski Publiczności. Na 
przybyłych czekają również inne atrak-
cje oraz wiele konkursów z nagrodami. 
Nie może Was tam
zabraknąć!

Bilety już są dostępne w  sprzedaży na 
Bilet.pl, w salonach empik oraz Saturn. 

Więcej informacji na profilu facebooko-
wym https://www.facebook.com/sum-
meramberfestival oraz na oficjalnej 
stronie festiwalu www.amberfestival.pl.

Nowy film promocyjny Łeby

Aktualności

Kochani mieszkańcy, turyści oraz 
wielbiciele naszego pięknego mia-

sta. Mamy zaszczyt zachęcić Państwa do 
obejrzenia nowego Filmu Promocyjnego 

Miasta Łeby, którym będziemy pro-
mować się w  ciągu najbliższych lat. 
Film powstał z  okazji 660 lecia mia-
sta Łeby, dzięki wsparciu Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz wielu innym osobom, które 
z  wielką życzliwością nam pomagały 
w jego produkcji. Pracowaliśmy nad jego 
powstaniem przez wiele miesięcy. No 
i się udało! Kosztowało nas to wiele pracy, 
potu, a czasem łez. Dziękujemy również 
firmie NOWAKFILM – Kamil Nowak, za 
pełen profesjonalizm w czasie jego reali-
zacji. Aby obejrzeć film wystarczy wejść 
na stronę miasta www.leba.eu albo wpi-
sać w przeglądarce YouTube frazę „Łeba 
film promocyjny 2017”. Mamy nadzieję, 
że się Wam spodoba!

Oprac. CIT Łeba

Bursztynowy Festiwal
tego lata w Łebie!

DenzelKate Ryan
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13 lutego 2017 roku w Łebie została 
zorganizowana akcja zbiórki krwi 

pn. „Nie bądź żyła, oddaj krew”. Tego dnia 
do Łeby przyjechał specjalny ambulans 
do mobilnego poboru krwi Re gio nal nego 
Centrum Kr wio daw stwa i Kr wio lecz nic-
twa im. Jana Pawła II ze Słupska.

Zbiórka tego drogocennego leku odby-
ła się przy RCKiF Boleniec w Łebie, w go-
dzinach od 8.30 do 13.00. Łebianie chętnie 
zjawili się w licznym gronie 40 dawców 

aby wspomóc osoby potrzebującego tego 
leku, gdyż każda ofiarowana kropla krwi 
daje nadzieję powrotu do zdrowia i życia.
O  bardzo rygorystycznych kryteriach 
i wymogach każdy dawca jest wcześniej 
informowany. Krew w Łebie oddało łącz-
nie 21 osób (12 mężczyzn oraz 9 kobiet) 
Udało się zebrać ponad 9450 ml krwi. Do-
bry przykład dał także Burmistrz Mia-
sta Łeby – Andrzej Strzechmiński, który 
również postanowił oddać krew potrze-
bującym.

– Już jako student Szkoły Marynarki Wo-
jennej regularnie oddawałem krew. Cieszę 
się bardzo, że takie akcje są wciąż organi-
zowane. Nigdy nie wiadomo, kiedy sami 
będziemy nagle potrzebowali krwi. Dlate-
go też całym sercem zachęcam wszystkich, 
aby aktywnie wspierali tego typu zbiórki – 
mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz 
Miasta Łeby.

– Jak na zbiórkę w  okresie zimowym, 
jest to naprawdę dobry wynik. Dziękuje-
my mieszkańcom Łeby za to wsparcie i tak 
liczne przybycie – powiedziały osoby po-
bierające krew z Regionalnego Centrum 
Kr wio daw stwa i  Kr wio lecz nic twa im. 
Jana Pawła II ze Słupska.

Atmosfera tego dnia była naprawdę cu-
downa, nie tylko z  powodu słonecznej 
pogody.

Tekst i fot. CIT Łeba

Łebianie oddawali krew

Aktualności

Dorota Reszke
„Osobowością
Roku 2016”
Powiatu
Lęborskiego

Drodzy Państwo! Zakończył się ple-
biscyt Dziennika Bałtyckiego na 

Osobowość Roku 2016 w Powiecie Lę-
borskim. Jesteśmy dumni z naszych 
mieszkańców oraz sympatyków na-
szego miasta, którzy zajęli bardzo 
wysokie miejsca w tym prestiżowym 
rankingu. W  kategorii KULTURA 
gratulujemy Pani Dorocie Reszke za 
zajęcie I miejsca, Panu Bertrandowi Ja-
sińskiemu - reprezentującemu projekt 
Scena Kulturalna za zajęcie II miejsca 
i Panu Wiesławie Gwizdała - za zajęcie 
VI miejsce za organizację Festiwalu 
Latawców w Łebie również w tej samej 
kategorii. Jak widać szerzenie kultu-
ry w Łebie jest na wysokim poziomie, 
z  czego się niezmiernie cieszymy. 
W kategorii „Działalność społeczna 
i  charytatywna” gratulujemy Panu 
Tomaszowi Zenker zajęcia II miejsca.

Oprac. Michał Sałata,CIT Łeba

Mieszkańcy nie zawiedli, udało się zebrać ponad 9450 ml krwi.
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Mateusz Mijal
na Dzień Kobiet
w Łebie!

Zimowa akcja promocyjna 
Łeby w górach!

7 marca 2017 roku w przeddzień Dnia Kobiet w Rybackim Cen-
trum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie, o godz. 18.00 wy-

stąpi Mateusz Mijal, polski wokalista oraz kompozytor znany 
z takich hitów jak: „Niech się ludzie śmieją”, „Winny” czy „Za-
bijasz mnie”. Artysta występował w duecie z takimi gwiazdami 
jak: Liber, Stachursky czy Natalia Szroeder.

Przed nim na scenie wystąpią lokalni artyści. Dużą niespodzian-
ką ma być bezpłatna fotobudka. Będzie można wykonać sobie 
okolicznościowe zdjęcie. W imieniu Burmistrza Miasta Łeby 

– Andrzeja Strzechmińskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Zdzisława Stasiaka zapraszamy wszystkie Panie 
na wspólną celebrację tego pięknego wydarzenia. Planowany 
jest też słodki poczęstunek.

Tekst  Michał Sałata

W  dniach od 17 do 21 lutego pra-
cownicy Centrum Informacji Tu-

rystycznej z Łeby wraz z pracownikiem 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Łeba 

– Błękitna Kraina” zorganizowali już po 
raz kolejny akcję promocyjną miasta 
Łeby pn. Winter Tour 2017. Tym razem 
stoiska promocyjne miasta Łeby stanę-
ły w  Szczyrku przed Ośrodkiem Nar-
ciarskim „Czyrna” oraz w Wiśle przed 
Ośrodkiem Narciarskim „Klepki – Ma-
linka”. Na stoisku Łeby mogliśmy znaleźć 
ulotki i broszury informacyjne, otrzymać 
łebskie gadżety czy spróbować przepysz-
nego śledzika po łebsku przyrządzone-
go według specjalnej receptury Zakładu 
Przetwórstwa Rybnego ASAR z Łeby. Wy-
jazdy promocyjne w okresie zimowym 
odbywają się już od wielu lat w ramach 
projektu „Morze, Góry i Mazury”, pole-
gającego na wzajemnej współpracy na 
wielu płaszczyznach, w tym wzajemnej 
promocji.

W tym roku postawiliśmy na promocję 
w Szczyrku i Wiśle. Był to strzał w dzie-
siątkę, gdyż padający intensywnie śnieg 
na stokach narciarskich zapewnił nam 
wielu zainteresowanych wakacyjną ofer-
tą naszego miasta. Cieszy fakt, że Łeba jest 
dobrze znana i postrzegana pozytywnie 
przez turystów – mówi Julia Tomicka, 
podinspektor ds. Turystyki i Promocji 
Miasta Łeby.

W Szczyrku i Wiśle przed namiotem 

Łeba po raz kolejny ruszyła z promocją w góry.
W czasie 5 dni nasze stoiska przyciągnęły wielu zaintereso-
wanych wypoczynkiem w naszym mieście.

Zapraszamy!

Aktualności

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne



11

najmłodsi mogli pobawić się na spe-
cjalnie przygotowanej „plaży” z  praw-
dziwym łebskim piaskiem. Wśród osób, 
które odpowiedziały poprawnie na py-
tania zawarte w  ankiecie, wylosowano 
darmowe voucher’y na pobyty weeken-
dowe w Łebie oraz darmowe bilety wstę-
pu do atrakcji, które zostały ufundowane 
przez przedstawicieli branży turystycz-
nej w Łebie. Pytania były ściśle związane 
z  nadmorskim kurortem jak i  Słowiń-
skim Parkiem Narodowym.

– Zimowa aura w górach w pełni! Nasz 
namiot promocyjny cieszył się bardzo 

bezpieczeństwo najmłodszych nie tylko 
w czasie ferii zimowych ale również poza 
nimi Łebianie rozdali dzieciom odblaski 
na rękę. Ponadto rozdano kolorowanki 
oraz książeczki pełne kolorowych zga-

dywanek i rebusów. Dużą niespodzianką 
była wizyta przedszkolaków z Przedszko-
la Narciarskiego „Rudolf ” z Wisły.

– Nasza akcja ma na celu przede wszyst-
kim zachęcenie turystów przebywających 
w górach do odwiedzenia morza, które jest 

piękne także poza sezonem letnim. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, instytucjom, 
stowarzyszeniom oraz mieszkańcom za 
ogromne zaangażowanie i pomoc w organi-
zację tej akcji – mówi Przemysław Rychter, 
dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej „Łeba – Błękitna Kraina”.

Tekst – cit łeba

dużym zainteresowaniem wśród turystów. 
Pytania dotyczyły głównie bazy noclegowej 
oraz atrakcji turystycznych w Łebie i jej są-
siedztwie. Spotkaliśmy się naprawdę z wiel-
ką sympatią i życzliwością - mówi Michał 
Sałata, asystent Burmistrza Miasta Łeby 
ds. Kultury i Sportu. Mając na uwadze 

W tym roku postawiliśmy na 
promocję w Szczyrku i Wiśle. 

Był to strzał w dziesiątkę...

Winter Tour

2017
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Z naszej oferty skorzystali mali łebia-
nie oraz dzieci, które przyjechały do 

Łeby na odpoczynek.

Każde spotkanie rozpoczynało się ha-
słem: „Witajcie w naszej bajce”. Codzien-
nie pani Bożena Gornowicz, harcerze z 10. 
Łebskiej Drużyny Starszoharcerskiej 

Ferie zimowe w bibliotece 
miejskiej
Jak co roku biblioteka miejska przygotowała bogatą ofertę 
zajęć feryjnych dla dzieci.

„Leśni Łowcy” oraz młodzież z Łebskiego 
Klubu Wolontariatu czytali najmłodszym 
wybrane przez siebie bajki. Podczas ferii 
dzieci nauczyły się od harcerzy z łebskie-
go zastępu „Saggitaris” szyfrować wiado-
mości, budować latawce pod okiem pana 
Wiesława Gwizdały – organizatora Mię-
dzynarodowych Festiwali Latawców oraz 

tworzyć origami z panią Marią Rabką ze 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Łebie. Nie zabrakło spotkań przyrod-
niczych. Pani Katarzyna Sitkowska ze 
Słowińskiego Parku Narodowego opowie-
działa uczestnikom o zwierzętach żyją-
cych w parku oraz przygotowała dla nich 
ciekawe zajęcia plastyczne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
gry planszowe, a także wspólne budowa-
nie tratwy NORD. Tradycyjnie dzieci pi-
sały listy do butelek.

Ferie pożegnaliśmy grami i  zabawa-
mi ruchowymi przygotowanymi przez 
harcerzy z zastępu „Ognisty feniks” ze 
Szczenurzy. Na pożegnanie była słodka 
niespodzianka - pyszny tort.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przy-
gotowaniu ciekawych zajęć dla dzieci.

Beata Czaja –
 dyrektor biblioteki miejskiej w Łebie,

Alicja Kisielewska – pracownik
edukacyjny biblioteki miejskiej

Z życia biblioteki
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Trzymajmy
się Morza – wystawa
plakatów

W  bibliotece miejskiej można obejrzeć wystawę plaka-
tów: „Liga Morska i  Rzeczna w  przededniu 100-lecia 

czyli - Trzymajmy się morza”, przygotowanych przez Bibliote-
kę Główną Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Ligę 
Morską i Rzeczną.
Celem autorów, którzy przygotowali plakaty, jest pokazanie 
Ligi od strony historycznej na tle konkretnych obszarów jej 
działalności.

Liga Morska i Rzeczna to największa organizacja społeczna 
w historii Polski międzywojennej, która od początku istnienia 
kieruje się ideą wychowania morskiego, ucząc patriotyzmu 
poprzez miłość do polskiego morza.1 października 2018 roku 
obchodzić będzie 100-lecie powstania.

Na przestrzeni lat Liga kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. 
Było Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi 

„Bandera Polska”, Liga Żeglugi Polskiej, Liga Morska i Kolonial-
na i na końcu Liga Morska i Rzeczna.

Plakaty opisują działania Ligi w okresie od 1918 do 2016 roku. 
Swoją treścią obejmują działania podejmowane na rzecz budo-
wy Gdyni, współpracę z Marynarką Wojenną oraz aspekty wy-
chowania morskiego młodzieży. Kilka plakatów poświęconych 
jest wydawnictwom ligowym, odznaczeniom i ludziom, którzy 
te odznaczenia otrzymali. Są wśród nich ostatni prezydenci Pol-
ski. Jest również człowiek wyjątkowy – Jan Paweł II.

Beata Czaja -
 biblioteka miejska w Łebie

Zapowiedzi
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1. Spotkania informacyjno – konsulta-
cyjne oraz doradztwo indywidualne

6 września 2016 roku ukazało się Roz-
porządzenie Ministra Rybołówstwa i Że-
glugi Śródlądowej, które określa warunki 
przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” na lata 2014-2020. Pozwoliło to 
na zorganizowanie spotkań konsultacyj-
no - informacyjnych, które odbyły się 
w dniach 26 października w Wicku i 15 
listopada w  Nowej Wsi Lęborskiej, a  5 
grudnia w Gminie Choczewo.
W spotkaniach mogli wziąć udział nie tyl-
ko członkowie stowarzyszenia, ale także 
wszyscy mieszkańcy obszaru oraz osoby, 
które prowadzą lub chcą prowadzić dzia-
łalność gospodarczą na terenie objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju.

Na spotkaniach omówiliśmy Lokalną 
Strategię Rozwoju, która została opraco-
wana w ramach spotkań konsultacyjnych 
w gminach objętych obszarem naszego 
działania. Ponadto przybliżone zostały 
kryteria konkursowe w ramach przewi-
dzianych na rok 2017 naborów wniosków 
na dofinansowanie, tj. min. wspieranie 
edukacji wodnej młodzieży, wsparcie 
zróżnicowania działalności rybackiej 
oraz tworzenie miejsc pracy, wsparcie bu-
dowy i promocji marki obszaru w oparciu 
o zintegrowane pakiety turystyczne łą-
czące produkty i usługi rybackie.
Dodatkowo w  dniach 27 października 
w  Gminnym Ośrodku Kultury i  Spor-
tu w  Gminie Wicko oraz 16 listopada 
w Gminnym Ośrodku Kultury Nowa Wieś 
Lęborska i 6 grudnia w Gminie Chocze-
wo odbyło się doradztwo indywidula-
ne. Każdy zainteresowany mieszkaniec 
mógł skorzystać indywidulanie z porad 
i  zadać pytanie dotyczące jego planów 
związanych z  naborem wniosków. Naj-
częściej poruszane kwestie dotyczyły 
wysokości dofinasowania, rodzaju pod-
miotów uprawnionych do pomocy, a także 
wstępnej analizy rozszerzenia działalno-
ści gospodarczej istniejących podmiotów.

Co u nas słychać
Wiadomości z biura Lokalnej Grupy Działania

„Dorzecze Łeby”

2. Prace aktualne nad programem szkoleń

Obecnie w naszym biurze zakończyły się 
prace nad zmianą planu szkoleń dla człon-
ków organu decyzyjnego oraz pracowni-
ków biura jak i zmiana harmonogramu 
realizacji planu komunikacji na rok 2017 
czyli planowanie podobnych spotkań kon-
sultacyjnych jakie dotychczas się odbyły. 
Mamy nadzieję, że w 2017 roku będzie-
my mogli przedstawić już Państwu wzory 
wniosków o  dofinansowanie, wzory bi-
znesplanu, jak tylko ukażą się odpowied-
nie przepisy wykonawcze, nad którymi 
trwają prace w  Ministerstwie Gospo-
darki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej. 
Planujemy organizację spotkań dotyczą-
cych wniosków o płatność i biznesplanów 
w I kwartale 2017 roku.
Wszystko zależy od wydania stosownych 
dokumentów z MGMiŻŚ.

3. Strona internetowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych również do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej www.dorzeczeleby.pl, na 
której zamieszczamy wszystkie dostępne 
informacje nie tylko z życia naszego sto-
warzyszenia. Stworzyliśmy też zakładkę 

„inne źródła dofinansowania”, w  której 
możecie Państwo znaleźć inne fundusze 
europejskie.

Tutaj znajduje się także Lokalna Stra-
tegia Rozwoju, do której przeczytania 
zachęcamy. Dokument ten wraz z załącz-
nikami jest podstawą do otrzymania dofi-
nasowania i będzie pomocny do napisania 
wniosku. Na uwagę szczególnie zasługuje 
załącznik nr 10, w którym zawarte zosta-
ły kryteria zgodności z Lokalną Strategią 
Rozwoju, według których oceniane będą 
składane wnioski o dofinansowanie.

4. Planowane terminy naborów wnio-
sków

Zgodnie z aktualną Lokalną Strategią 
Rozwoju zaplanowano następujące nabo-
ry wniosków o dofinasowanie.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” 
planuje konkursy na podstawie Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

W 2017 roku zaplanowano 4 konkursy:

a) Stworzenie publicznej infrastruktury 
zarządzania antropopresją tworzącą pod-
stawę do oferty turystycznej

b) Wspieranie budowy i promocja marki 
obszaru w oparciu o zintegrowane pakie-
ty turystyczne łączące lokalne produkty
i usługi rybackie

c) Rozwój ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury publicznej i infra-
struktury kultury bazujący na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i  ryba-
ckich

d) Wspieranie różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

W 2018 roku zaplanowano 4 konkursy:

a) Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

b) Wspieranie budowy i promocja marki 
obszaru w oparciu o zintegrowane pakie-
ty turystyczne łączące lokalne produkty
i usługi rybackie

c) Rozwój ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury publicznej i infra-
struktury kultury bazujący na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i  ryba-
ckich

d) Wspieranie różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

W 2019 roku zaplanowano 2 konkursy:

a) Rozwój ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury publicznej i infra-
struktury kultury bazujący na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i  ryba-
ckich

b) Wspieranie różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

W 2020 roku zaplanowano 2 konkursy:

a) Rozwój ogólnodostępnej nieko-
mercyjnej infrastruktury publicznej 

Aktualności
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Kiedy 5 lat temu wraz z Wojtkiem Grabowskim i pierwszą 
foką Łeby Anią zakładaliśmy pierwszy i myślę do tej pory 

jedyny morsowy klub w Łebie, nie wyobrażaliśmy sobie, że stwo-
rzymy tak wspaniałą rodzinę morsów łebskich. Wciąż przystę-
pują do nas nowi „morsowie”, którzy deklarują bycie Morsem 

To już dziewiętnaście lat od rozpo-
częcia i realizacji pięknego pomysłu 

organizacji w Łebie turnieju piłki siat-
kowej. Początkowo przez pierwsze lata 
był to wyłącznie turniej chłopięcy. Pod-
czas pierwszego turnieju spotkało się 
w  Łebie osiem zespołów z  całej Polski, 
z czego sześć drużyn dotarło później do 
Finałów Mistrzostw Polski Młodzików. 
Nie zabrakło w nim obecnych reprezen-
tantów Polski, takich jak Marcin Moż-
dżonek, Marcel Gromadowski, Zbigniew 
Bartman, Krzysztof Wierzbowski, Mi-
kołaj Sarnecki, Łukasz Wiśniewski czy 
Michał Kubiak i wielu innych. Turniej 

od pierwszej edycji stał na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym i organizacyj-
nym, a jego głównym organizatorem był 
Jarosław Pruski. Turniej od początku or-
ganizowany jest w Szkole Podstawowej 
w Łebie. Opinia o turnieju szybko roze-
szła się po Polsce, a impreza zaczęła się 
rozrastać. Już po paru latach Łeba gości-
ła dziesięć zespołów chłopców i dziesięć 
zespołów dziewcząt, które dołączyły do 
turnieju. Również ranga turnieju wzra-
stała, ponieważ dołączyły do rozgrywek 
zespoły zagraniczne nadając turniejowi 
statut międzynarodowego.
Początkowo był to zespół z Kaliningradu 

- Rosja, następnie z  Włoch – Ladispo-
li, a obecnie również zespół ze Słowacji, 
Norwegii i Portugalii. Do pewnego mo-
mentu turniej funkcjonował w  katego-
rii jedynie młodzików, ale ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie dodano ka-
tegorię kadetów i kadetek, a turniej prze-
kształcił się w Międzynarodowy Maraton 
Piłki Siatkowej Młodzieży.
Trofeami w maratonie od początku były 
puchary Burmistrza Miasta Łeby – An-
drzeja Strzechmińskiego. Od początku 
w organizację maratonu włączyła się Jo-
anna Bieniek oraz właściciele „ZDROWO-
TELU”.

W ciągu dwóch tygodni w Łebie zoba-
czyć można będzie około 1000 młodych 
adeptów siatkówki z  kraju i  zagranicy. 
Ubiegły rok był wyjątkowy pod wzglę-
dem organizacji, ponieważ w  katego-
rii kadet i  kadetka udział wzięło 40 
zespołów. Podobnie w kategorii młodzik, 

Łebskim, choć często przybywają spoza naszego miasta. Cieszy-
my się, że tylu wspaniałych ludzi możemy wciąż przyjmować do 
naszego stowarzyszenia wiedząc, że będą godnie reprezentować 
nasz Klub w kraju i za granicą. W dniu dzisiejszym, w czasie 
kiedy piszę ten artykuł, szlafroki Morsa Łebskiego były obecne 
na XIV Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie, klubowi-
cze w naszch klubowych koszulkach biegli w maratonie w Gdy-
ni a pozostali zabezpieczali kąpiel w Łebie. Bywa tak, że przez 
tygodnie nie spotykamy się wszyscy na łebskim morsowisku, 
bo jesteśmy na zawodach, zlotach czy festiwalach poza Łebą 
i dosłownie tęsknimy za sobą. Tęsknimy za wspólnym spotka-
niem w naszym Fokarium, tęsknimy za naszymi pocałunkami 
na powitanie, opowieściami, żartami, no i oczywiście za wspól-
ną kąpielą. Są wśród nas wspaniali ludzie, pełniący na co dzień 
bardzo odpowiedzialne funkcje ale na morsowisku wszyscy są 
tak równi, że trudno rozpoznać kto jest lekarzem, kto dyrekto-
rem a kto parkingowym.

Jesteśmy po Wigilii Morsowej, barwnej kąpieli noworocznej, 
V Światowym Festiwalu Morsowania w Kołobrzegu, WOŚP-ie, 
Międzynarodowych Mistrzostwach w Pływaniu w Londynie, 
XIV Międzynarodowym Zlocie w Mielnie. W najbliższym cza-
sie przewidujemy wyjazd na kąpiel w Dunajcu i wyjazd na Mię-
dzynarodowe Zawody w Pływaniu Ekstremalnym w Talinie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do morsowania w soboty i nie-
dziele o 13:00, w tygodniu we wtorki i czwartki o 8:00.

Piotr Głuszko

Nasza morsowa
rodzina

Maraton Piłki Siatkowej
już po raz XIX w Łebie

Cieszymy się, że tylu wspaniałych ludzi może-
my wciąż przyjmować do naszego stowarzy-
szenia

i infrastruktury kultury bazujący na tra-
dycjach obszaru, szczególnie morskich 
i rybackich

b) Wspieranie różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

Szczegółowe informacje są na 
http://www.dorzeczeleby.pl/lokal-
na - strategia-rozwoju/aktualna-lsr 
w dokumencie Lokalna Strategia Rozwo-
ju - wersja ostateczna na stronie 91 - Za-
łącznik nr 4 – Budżet LSR.

Zachęcamy również do indywidualnych 

spotkań konsultacyjnych w naszym biu-
rze. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby 
umówić się na indywidualną rozmowę 
podajemy nr kontaktowy : 501 389 579.

Pracownicy Biura LGD „Dorzecze Łeby”

Aktualności

Zapowiedź
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młodziczka grało aż 40 zespołów. Był to 
szczególny rok, ponieważ rok rekordowy, 
gdzie w jednym miejscu w ciągu dwóch 
tygodni spotkało się aż 80 zespołów siat-
karskich z kraju i zza granicy.

Maraton swym zasięgiem dzięki 
wsparciu Starostwa Lęborskiego, Bur-
mistrza Miasta Łeby, Burmistrza Miasta 
Lęborka oraz Wójta Gminy Cewice obej-
mować zaczął cały Powiat Lęborski. Ma-
raton co roku przebiega bez zakłóceń pod 
względem logistycznym, czyniąc z niego 
imprezę i wielkie święto siatkówki w ca-
łym Powiecie Lęborskim.

Podobnie zapowiada się tegoroczna 
edycja xix już Maratonu. Swój udział 
zapowiedziały zespoły z  Rosji, Włoch, 
Słowacji, Norwegii, Portugalii oraz oczy-
wiście z Polski. Maraton w kategorii kadet 
i kadetka odbędzie się w dniach od 2 do 
5 marca 2017 roku i rozgrywany będzie 
w  halach Szkoły Podstawowej w  Łebie, 

łto w Łebie oraz Hali Miejskiej w Lębor-
ku. Początek meczy w Łebie 3 marca 2017 
roku o godz. 900 oraz w Lęborku o godz. 1500.
Również 3 marca 2017 roku w hali łto od 

godz. 9.00. Wstęp jest bezpłatny.
W czwartek 2 marca 2017 roku o godz. 

14.00 w hali Zespołu Szkół w Cewicach 
nastąpi jego inauguracja. Rozpocznie 
się meczem pomiędzy zespołami Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Siatkówki z Ka-
liningradu, a zespołem uks Iryda Cewice 
Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego w Ce-
wicach.

Ponownie zapraszamy do udziału 
w obserwacji rozgrywek w kategorii mło-
dziczka, młodzik w dniach 24 marca 2017 
roku od godz. 9.00 w Łebie do dnia 26 mar-
ca 2017 roku. Ostatniego dnia odbędą się 
mecze finałowe.

Uroczyste otwarcie odbędzie się dnia 3 
marca 2017 roku w kategorii kadetki\ka-
deci), a dla kategorii młodzik\młodziczka 

– 24 marca br. o godz.13.00. Zakończenie 
maratonu odbędzie się w dniach 5 marca 
2017 roku o godz. 13.00 dla starszej gru-
py oraz 26 marca 2017 roku o godz. 13.00 
dla młodszej.
Zapraszamy również na mecze pomiędzy 
trenerami przyjezdnych drużyn a repre-
zentacją miasta Łeby, które odbędą się 
w dniach 4 marca 2017 roku oraz 25 marca 
2017 roku w Hali SP w Łebie o godz. 19.00. 
Wszystkich sympatyków siatkówki ser-
decznie zapraszamy.

Tekst. Starostwo Powiatowe w Lęborku 
fot. Michał Sałata

Sport
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Była to już 6 edycja. Inicjatorem i po-
mysłodawcą turnieju jest Janusz 

Stawrosiejko - nauczyciel wychowania 
fizycznego. W tym roku ze względu na 
wyjazd rodzinny pieczę nad organizacją 
turnieju przejął Łebski Klub Żeglarski 
przy pomocy kolegi Dariusza Ratajczaka.
Turniej odbył się na hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Łebie.

Do rywalizacji przystąpiło 5 rodzin. Me-
cze rozgrywane były systemem każdy 
z każdym i trwały dwa sety do 15 punk-
tów, a w przypadku remisu rozgrywany 
był tie break.

W wyniku przeprowadzonej rywaliza-
cji wygrała drużyna Kathrina extreme 
(Państwo Dempc)

W dniach 6-8 stycznia w Łebie odbył 
się XI Ogólnopolski Festiwal Tań-

ca Nowoczesnego. Trzydniowa impreza 
odbyła się na Hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Tysiąclecia 11 w Łebie. Każde-
go dnia mogliśmy oglądać setki młodych 
artystów w różnych kategoriach tanecz-
nych m.in.: hip hop, house, salsa, disco czy 
freestyle. Uczestnicy zostali podzieleni na 
poszczególne kategorie wiekowe. W tych 
dniach w Łebie na parkiecie zobaczyliśmy 
ponad 1.500 tancerzy.

- Od wielu lat Łeba wspiera młodych i uta-
lentowanych artystów rozwijających swo-
je pasje. Cieszę się, że tylu tancerzy z całej 

Polski po raz kolejny przyjeżdża do Łeby 
aby przed mieszkańcami Łeby i regionu 
zaprezentować swój kunszt taneczny - 
mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz 
Miasta Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Białobrze-
ski, przewodniczący komisji jurorskiej, 
można śmiało powiedzieć, że „Łeba stała 
się już Taneczną Stolicą Polski ze wzglę-
du na ilość imprez tanecznych, które mają 
tu miejsce”.

tekst i fot. Michał Sałata

Klasyfikacja końcowa turnieju :

1 kathrina extreme ( P. Dempc )
2 Państwo Budaszewscy
3 Państwo Grzędziccy
4 Państwo Wawrzyniak
5 Państwo Pisarscy

Rywalizacja była bardzo zacięta i o osta-
tecznej klasyfikacji zadecydowała mała 
tabela, która pozwoliła wyłonić miejsca 
od 2 do 4.
Jednak nie wyniki oraz miejsca były naj-
ważniejsze.

Głównymi założeniami turnieju jest 
przede wszystkim oderwanie się od obfi-
tych i suto zastawionych stołów, których 
nie brakuje podczas świąt, dobra zabawa, 
integracja oraz aktywne spędzanie wolne-
go czasu. Na turnieju panowała iście ro-
dzinna i przyjazna atmosfera pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami.

Organizatorzy dziękują Panu Dyrek-
torowi Zespołu Szkół w Łebie Maciejowi 
Barańskiemu za nieodpłatne użyczenie 
hali sportowej oraz sponsorowi nagród 

- Bank Spółdzielczy w Łebie.
Dziękujemy również wszystkim 

uczestnikom oraz osobom, które w jaki-
kolwiek sposób przyczyniły się do pomo-
cy w przeprowadzeniu turnieju. Jeszcze 
raz dziękujemy i zapraszamy za rok.

Ze sportowymi pozdrowieniami
Kamil Budaszewski – Sekretarz ŁKŻ

Dariusz Ratajczak

Rodzinnie w siatkówkę

Łeba „taneczną” stolicą
Polski

Tradycyjnie, jak co roku, w drugi dzień świąt Bożego Narodze-
nia odbył się turniej rodzinny w siatkówkę.

Sport
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12 stycznia 2017r. na szóstej godzinie lekcyjnej klasy I-III 
gimnazjum spotkały się w gab. nr 4 z wicedyrektorem El-

żbietą Frączek i wychowawcami klas, aby porozmawiać o bezpie-
czeństwie podczas ferii zimowych. Prowadzący zwrócili uwagę 
na istotne kwestie, tj. zabawa na śniegu i lodzie, bezpieczeństwo 
na ulicy i podwórku, ubiór zimowy, nieletni sam w domu, pod-
stawowe numery alarmowe. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli 
film edukacyjny pt. „Włącz ostrożność”. Gimnazjaliści byli bar-
dzo ciekawi, zadawali mnóstwo pytań i z pewnością wzięli so-
bie do serca ważne porady. Po dwóch tygodniach wypoczynku 
wszyscy chcieli wrócić cali i zdrowi do szkoły, by znów zdoby-
wać wiedzę w oczekiwaniu na długie i ciepłe wakacje.
Rześkie powietrze, śnieg za oknem i klimat, który trudno opi-
sać słowami, napawały bardzo optymistycznie!

N-l Ewelina Bas

Od stycznia 2017 roku Zespół Szkół w Łebie przystąpił do 
interaktywnej platformy edukacyjnej nuadu - czyli 

Edukacja Przyszłości dla Każdego. Platforma umożliwi dostęp 
uczniom i nauczycielom do bazy zadań oraz przeprowadzanie 
w trybie online prac domowych i innych sprawdzianów wiedzy 
uczniów z przedmiotów: historia i społeczeństwo, matematyka, 
przyroda, fizyka, biologia, geografia, chemia, wos. Szczegółowe 
informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie placów-
ki w zakładkach „dokumenty” i „dla rodziców”.

W związku z przystąpieniem szkoły do programu, 12 stycz-
nia odbyły się szkolenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, 
z zakresu posługiwania się narzędziami platformy internetowej. 
Idziemy z duchem czasu i z entuzjazmem wchodzimy w świat 
nauki!

N-le Ewelina Bas i Tomasz Antoszek

opowiadanie z dziesięciu słów

Fala

Fala zmyła ludzi. Co zrobić?
Wypłynęli daleko w Ameryce.

~Jakub Beczyczko Ia~

Leki

Brałem leki na odchudzanie – nie działają.
Nie wiem, dlaczego?

~Norbert Reszke Ib~

Tak miało być…

Zakochał się w innej, a mnie zostawił.

~Irmina Jasińska Ib~

***
Czy znasz haiku?

Świt o mglistym, tajemniczym poranku,
Promienie wschodzącego słońca,
Przetrwać wśród dzikich miejsc.

~Wojciech Piasecki Ia~

Lecący klucz ptaków,
Na niebie jest ich pełno,

A drzwi wciąż zamknięte.

~Krystian Grom Ia~

Umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność –
recepta na bezpieczne ferie

Szkolenie
z platformy edukacyjnej 
Nuadu

Gimnazjalny
Kącik  Literacki

Z życia Gimnazjum w Łebie
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W dniach 17-19 marca Pracownicy Centrum informacji 
Turystycznej w Łebie oraz LOT Łeba - Błękitna Kraina, 

uczestniczyć będą w Targach Turystycznych „Na styku Kul-
tur” w Łodzi. 

Zachęcamy wszystkich właścicieli obiektów noclegowych na 
terenie miasta Łeby, aby do dnia 13 marca br. przekazali do CIT 
w Łebie ulotki i gadżety swoich obiektów celem ich promocji 
podczas tych targów.

W sobotę 25 lutego 2017 roku w Łebie odbyła się VII edycja 
turnieju piłki nożnej „Biznes Cup” pod patronatem Bur-

mistrza Miasta Łeby – Andrzeja Strzechmińskiego. Turniej ma 
na celu zachęcenie pracodawców i pracowników do aktywnego 
spędzenia wolnego czasu w pięknej Łebie.

W imprezie organizowanej przez Towarzystwo Sportowo-
-Rekreacyjne Rafa oraz Miasto Łeba uczestniczyło 10 firm, które 
rywalizowały o tytuł najbardziej sportowego przedsiębiorstwa 
w naszym regionie. Nagrody zostały ufundowane przez Burmi-
strza miasta Łeby - Andrzeja Strzechmińskiego.

Po kilku godzinach zmagań najlepszą drużyną zawodów oka-
zał  się zespół Variosteel Lębork, który w wielkim finale poko-
nał P.H.U. OLIMPIC. 

– Impreza zorganizowana jest na bardzo wysokim poziomie spor-
towym – ocenili jednogłośnie zawodnicy w niej uczestniczący.

–W turnieju nie brakowało wielu pozytywnych emocji. Zawodnicy 
respektowali zasady wzajemnego poszanowania „fair play” – mówi 
sędzia zawodów Andrzej Myszk.

– Od lat wspieram inicjatywy związane z aktywnością sportową 
i promowaniem zdrowego trybu życia w naszym mieście. Cieszę 
się, że wiele tego typu inicjatyw jest wciąż chętnie organizowanych 
w Łebie przez różnego typu �rmy, instytucje oraz inne podmioty 
zewnętrzne. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu dobra infra-
struktura sportowa, bogata baza noclegowa, jak również piękno 
otaczającej przyrody – opowiada Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz Miasta Łeby. 

Poniżej generalna klasyfikacja:

1. variosteel lębork
2. p.h.u. olimpic
3. max bruk lębork
4. siesta team
5. you and me

6. stoczniowiec andrzeja
7. zielona restauracja
8. prądex lębork
9. biuro rachunkowe lemat
10. blue vision

Czas spaceruje,
Gałęzie się kołyszą,

Zbliża się zima.

~Zuzanna Goska Ia~

Słońce wstaje znad horyzontu,
Wiatr kołysze moje włosy,

Piasek napełnia moje buty.

~Julia Żórawska Ib~

Przemyka ból, jaśnieje świt.
Dzieci patrzą na biały księżyc.

Szumi świat.

~Julia Frydel IIb~

Lustro odbija dzień,
Zaczyna się noc,

Sen kończy się porankiem.

~Aniela Ostrowska Ib~

Opiekunowie Gimnazjalnego
Koła Redakcyjnego:

Ewelina Bas i Marzena Szachniuk

Turniej halowy 
w piłkę nożną 
„Biznes Cup”

Promuj się na 
targach!

Sport

Ogłoszenie
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Stylowe, czarujące fryzury, które nigdy 
nie wychodzą z mody można wykreo-

wać w salonie fryzjerskim „VENUS” przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 65A prowadzo-
nym przez stylistkę Monikę Latosińską. 
Minęło już 10 lat od uzyskania Dyplomu 
Mistrzowskiego. „Od dziecka interesowa-
ła mnie zabawa” włosami, gdyż bardzo lu-
biłam czesać brata i inne osoby. Dlatego 
po ukończeniu Szkoły Podstawowej roz-
poczęłam naukę w  szkole fryzjerskiej 
w Lęborku. Po szkole jakiś czas pracowa-
łam jako fryzjerka w Lęborku (marzyła 
mi się praca), a potem w Łebie w salonie 
przy ul. Kościuszki 65A. Marzyłam aby 
otworzyć swój salon fryzjerski. W 2007r 
przy ul. Kościuszki 54 dopięłam swego 
i otworzyłam salon. To był mały salonik, 
ale bardzo przytulny i mój. Zatrudniłam 
w nim panią: Anetę Górczyńską, Sylwię 
Gwardyś, Beata Woska.

W 2009r. powróciłam do salonu przy ul. 
Kościuszki 65 już jako właścicielka. Trze-
ba było wprowadzić trochę zmian w loka-
lu, aby to był salon przyjazny dla klientek 
i klientów. Wraz ze mną pracę podjęły Pa-
nie z ul. Kościuszki 54 - Aneta, Sylwia, Bea-
ta, Ewa. Lokal jest dzierżawiony. Znajduje 
się tutaj oddzielny Salon Kosmetyczny 
i Masażu „Magia” prowadzony przez Mag-
dalenę Rybakowską. Aby być na bieżąco 

z trendami stylizacji i stosowanych prepa-
ratów, środków chemicznych (szampony, 
farby, lakiery) uczestniczą w różnych kur-
sach dokształcających. Prowadzę również 
kształcenie uczennic, które potem pracu-
ją w wyuczonym zawodzie.

W 2014r. uzyskaliśmy Dyplom „Dobry 
Salon Fryzjerski”. W 2015r w plebiscycie 

„Dziennika Bałtyckiego” otrzymaliśmy III 

miejsce w kategorii Fryzjerka Roku Po-
wiatu Lęborskiego. Cieszę się, że się roz-
wijam, że nie stoję w miejscu. W pracy 
stosuję bardzo dobre kosmetyki: prepara-
ty i odżywki trwałe, ekologiczne np. z se-
rii CHI. Do pielęgnacji włosów stosujemy 
odżywianie poprzez SPA. Nasz Salon jest 
przyjazny dla dzieci, mamy wydzielone 
pomieszczenie z zabawkami do zabawy. 
W życiu przychodzi na wszystko właści-
wy czas. Urodziłam syna, który obecnie 
uczęszcza już do przedszkola”.

31.12.2016 obchodzono jubileusz – 10 –
lecie uzyskania Dyplomu Mistrzowskiego 
i pracy w Łebie Pani Moniki Latosińskiej. 
Od lat korzystam z  usług fryzjerskich 
wykonywanych przez Panie tu pracują-
ce. Zawsze są uśmiechnięte, eleganckie, 
pełne energii i pomysłów na nasze „gło-
wy”, a fryzura to podstawa wyglądu pani, 
panów i dziecka też.

Gdy jest sezon ślubny z salonu wycho-
dzą przyszłe panny młode w lokach, ko-
kach i przeróżnych upięciach. Przychodzą 
też panowie, którzy też są bardzo wyma-
gający np. jakimi nożykami strzyc, czy 
tylko nożyczkami. A ile trzeba wysiłku 
i podejścia, aby ostrzyc dziecko. To dopie-
ro klient wymagający. Przychodzi dużo 
mieszkanek i mieszkańców Łeby, wracają 
sezonowi klienci.

Dzień 31.12.2016 to dzień jubileu-
szu. Wszyscy przychodzący w tym dniu 
do salonu zostali poczęstowani lampką 
szampana, tortem i domowymi wypieka-
mi. Były życzenia, upominki. Wspaniały 
nastrój i  rodzinna atmosfera. Jubilatka 
dwoiła się i troiła, aby i ugościć i fryzury 
wyczarować, wszak to przecież przygo-
towania do balu sylwestrowego lub do-
mówki. Było nam wszystkim miło być tak 
ugoszczonym. Życzę w  moim i  znanych 
i  nieznanych klientek i  klientów tego 
salonu dalszych jubileuszy w  zdrowiu, 
szczęściu i  radości. Życzenia dla współ-
pracowników salonu.

Prawdziwe marzenia płyną z naszego 
serca. Marzenia lubią szybkie działanie, 
więc gdy dojrzymy możliwości, bierzemy 
sprawy w swoje ręce. Zbudujmy konkret-
ną strategię, poszukajmy osób, które nas 
wesprą.
 Na podstawie rozmowy, przeprowa-
dzonej z właścicielka Salonu Fryzjerskie-
go – Moniką Latosińską.

Halina Stachewicz

Klucz do spełnienia marzeń
10 – lecie pracy
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Otóż nazwa Czarny Stawek nie jest ani 
oficjalna, ani historycznie ugrunto-

wana. Te dwa kryteria spełnia natomiast 
nazwa Łabędzi Staw. Zanim pod koniec 
XIX w. dokonano regulacji rzeki Łeby 
i  wykopano nowe ujście, tamtędy właś-
nie jej wody zmierzały do morza. Po obu-
stronnym zamknięciu tego starorzecza 
powstał akwen mający charakter stawu.

Dawniej ponad wszelką wątpliwość 
pływały tam łabędzie, więc w  tym nale-
ży doszukiwać się jego nazwy. Wzmian-
ka prasowa z  1904 r. wymienia Łabędzi 
Staw (niem. Schwanenteich), przez któ-
ry przerzucono kładkę dla pieszych. Po-
wojenni łebianie z  uwagi na ówczesną 
mroczność tej okolicy i  ciemny odcień 
wody z  mulistym dnem, potocznie na-
zywali ten zbiornik Czarnym Stawkiem. 
W  moim odczuciu jeszcze dziś to okre-
ślenie jest częściej używane, niż nazwa 
oficjalna.

A jak się ma sprawa z Dużym i Małym 
Kanałem? W roku 1884 rozpoczęto prace 
przy pogłębianiu i  regulacji rzeki Łeby 
na odcinku od jeziora Łebsko do morza. 
Liczy on 3 km długości. Dotychczas była 
to rzeka nieuregulowana, miejscami two-
rząca rozlewiska. Czasami przy wiosen-
nym spływaniu kry tworzyły się na niej 
zatory, a  przy coÜach podtopienia oko-
licznych pól i łąk. Po trzech latach prace 
wkroczyły na teren dzisiejszego portu 

i  były kontynuowane w  kierunku mo-
rza. Wtedy zrodziło się określenie „ka-
nał”, wkrótce uzupełnione o przymiotnik 

„duży”. Oficjalnie jednak cały czas była to 
rzeka Łeba.

Miejscowa ludność przyjęła szykow-
nie brzmiącą nazwę Grosskanal do swo-
jego języka i zaczęła jej używać. Mimo 
związanej z zakończeniem II wojny św. 
niemal 100 procentowej wymiany ludno-
ści miasta, nazwa Duży Kanał jest żywa 
do dziś. Na zasadzie analogii kanał Chełst, 
który w rzeczywistości jest ujściowym 

odcinkiem niewielkiej rzeki Chełst, zaczę-
to nazywać Małym Kanałem.

Oryginalne i  jedyne w  swoim rodza-
ju określenie „Małpedyna” odnosi się do 
Wydmy Mampego (niem. Mampe Düne). 
Do przełomu XIX i  XX w. ta najwyższa 
wydma w  Łebie, licząca ok. 20 m n.p.m., 
nie posiadała nazwy. Z  jej wierzchołka 
można było podziwiać szeroką panora-
mę Bałtyku i  okolic Łeby, dlatego była 
chętnie odwiedzana przez spacerowi-
czów. W  tym czasie pewien wpływowy 
łebianin – dyrektor pocztowy w  stanie 
spoczynku – Teofil Mampe, wpadł na 
pomysł wybudowania tam z  własnych 
środków schodów i  platformy widoko-
wej. Magistrat Łeby przyklasnął jego za-
miarom i wydał zgodę. W podzięce za te 
udogodnienia mieszkańcy nadali wznie-
sieniu nazwę Mampe Düne (wym. mam-
pe dyne) od nazwiska sponsora, która 
w krótkim czasie stała się nazwą oficjalną.
 Określenie to żyje w języku powojennych 
łebian w nieco zmienionej i przystosowa-
nej do łatwej wymowy formie, mianowi-
cie „Małpedyna”.

Pamiętam z  okresu swojego dzieciń-
stwa dalsze uproszczenia tej nazwy i cza-
sami na sanki chodziliśmy po prostu na 

„Małpę”. Próżno obecnie wypatrywać oczu 
za śladami dawnej platformy, ale 120-let-
nie schody są jeszcze widoczne, chociaż 
w  dużej części przysypane piaskiem. 
Z uwagi na wysokie drzewa obecnie nie 
możemy z  góry podziwiać okolicznych 
krajobrazów i falującego morza.

 Jarosław Gburczyk –
(Autor jest pasjonatem historii Łeby i jej 

byłym mieszkańcem)

O Czarnym Stawku, kanale
i Małpedynie
Skąd wzięły się określenia Czarny Stawek, Małpedyna, Mały 
i Duży Kanał, które dawno temu weszły się do języka łebian 
i są używane do dziś?

Z historii miasta
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Harcerstwo to nie tylko chodzenie na 
cotygodniową zbiórkę, wyjeżdża-

nie na obozy i biwaki, to nie tylko sprze-
dawanie ciasteczek, pod całą tą chmurą 
stereotypów chowa się ta prawdziwa mi-
sja Związku Harcerstwa Polskiego, którą 

„[…] jest wychowywanie młodego człowie-
ka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 

rozwoju i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań”.

10 Łebska Drużyna Starszoharcerska 
„Leśni Łowcy” już od ponad 13 lat wypeł-

nia tą misję, stawiając wyzwania nie tylko 
swoim harcerzom, ale także sobie. W tym 
roku jednym z naszych wyzwań było zor-
ganizowanie III Przeglądu Piosenki Har-
cerskiej i Turystycznej „Śpiewograniec” 
dla naszego hufca. Główną organizacją 
przedsięwzięcia zajęła się dh Magdalena 
Królikiewicz wraz z dh Filipem Salamon. 
Jak się okazało nie jest to łatwe zadanie, 
wiązały się z nim miesiące przygotowań 
oraz wiele zaangażowanych osób, lecz po 
wszystkich trudnościach organizacyj-
nych przyszło na przebieg całej imprezy.

 W sobotę 25 lutego w budynku Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej można było 
usłyszeć wiele pięknych piosenek w wy-
konaniu harcerzy z Hufca ZHP Lębork 
(w tym 10 ŁDSH „Leśni Łowcy”) i okolic. 
Po raz kolejny spotkaliśmy się, by we 
wspólnym gronie, nawet dość licznym, 
bo przybyło do nas ponad 150 uczestni-
ków oraz liczne grono na widowni w po-
staci rodzin czy znajomych śpiewających 
harcerzy.

 Głównym celem spotkania było pro-
pagowanie tak ważnej dziedziny jaką jest 
muzykalność w harcerstwie. O godzinie 

1200 rozpoczęła się gala przeglądu, pod-
czas której prowadzący zapoznali uczest-
ników z obowiązującymi zasadami oraz 
planem wydarzenia. Rywalizacja przebie-
gała w trzech kategoriach: zespoły har-
cerskie, gromady zuchowe oraz soliści. 
Każdy spośród 9 zespołów i 4 solistek po 
wejściu na scenę krótko się przedstawiał, 
po czym rozpoczynał występ. Po trzech 
godzinach śpiewów, występów, zabaw, 
pląsów JURY w  składzie: hm. Brunon 
Szczepański, hm. Cecylia Szczepańska, 
pwd. Paulina Wójcik, dh Alicja Kisielew-
ska dokonało wyboru zwycięzców. 

Wyniki:

kat. Zespoły harcerskie
1 miejsce – 102 Lęborska Drużyna Star-
szoharcerska „Azymut”
2 miejsce – 10 Łebska Drużyna Starszo-
harcerska „Leśni Łowcy”
3 miejsce- 33 Alternatywna Drużyna 
Starszoharcerska „Wapniaki” im. Szkoły 
Przetrwania i Przygody „SURVIVAL” Ja-
cka Pałkiewicza

kat. Gromady zuchowe
1 miejsce – 22 Gromada „Dzielni Odkryw-
cy” Hufiec Rumia
ex aequo 15 Gromada Zuchowa „Lębro-
skie Lwiątka”

kat. Soliści/solistki
1 miejsce – dh Ada Knapińska (10 Druży-
na Harcerska „Wilki” z Choczewa)
2 miejsce – dh Marta Kamrowska (7 Har-
cerska Drużyna Czerwonych Beretów im. 
gen. Stanisława Sosabowskiego)
3 miejsce- dh Natalia Buszman (10 Łebska 
Drużyna Starszoharcerska „Leśni Łowcy 

”Wyróżnienie –dh Monika Mydlach (17 
Artystyczno- Turystyczna Drużyna Har-
cerska „Bażynowy Bór”)

Zwycięzcy i każdy z uczestników przeglą-
du mógł liczyć, że nie wyjdzie z pustymi 
rękoma. Swoją pomocną dłoń i przekaza-
nie nagród okazały nam: CIT Łeba, Farm 
Frites Poland oraz Komendant Hufca ZHP 
Lębork.

Jeśli chcesz wiedzieć i być na bieżąco 
z życiem 10 ŁDSH „Leśni Łowcy” to polub 
nasz fanpage na facebooku www.facebo-
ok.com/10ldshlesnilowcy, a na pewno 
nic Cię nie ominie!

dh Filip Salamon
dh Magdalena Królikiewicz

Łebskie harcerstwo i jego 
wyzwania



Łeba bez azbestu
dofinansowania dla mieszkańców 

Zasady dofinansowania:

n koszty podlegające refundacji to koszty:
demontażu, transportu, zabezpieczenia
i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia 
konkursu,

n kwota dofinansowania zadania może wynosić
do 85% kosztów,

n dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych
lub zakończonych.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konkursie: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
województwa pomorskiego” (edycja 2017), 
powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie 
Miejskim w Łebie wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie
do 20 marca 2017 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miejskim w Łebie, oraz na stronie 
http://www.leba.eu/pl/azbest.

www.leba.eu/pl/azbest
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