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Z życia gminy

Łebianie ubierali choinkę
9 grudnia br. już po raz siódmy Łebianie wspólnie ubierali 
drzewko bożonarodzeniowe, tym razem na Skwerze Rybaka 
w Łebie.

Zabawa rozpoczęła się III Łebskim Bie-
giem Mikołajkowym dla dzieci do lat 10 
z podziałem na dwie grupy wiekowe. Roz-
grzewkę dla najmłodszych przygotowała 
Pani Sandra (fizjoterapeuta) z Lech Resort 
& Spa. Wśród zawodników w starszej gru-
pie najlepsza okazała się dziesięcioletnia  
Oliwia Hermann. Wśród najmłodszej gru-
py najszybciej pobiegł sześcioletni  Tymek 
Majewski. Po biegu komisja konkursowa 

przystąpiła do wyboru „najdłuższego łań-
cucha” na choinkę. Dzieła te były wyko-
nywane przez przedszkolaków i uczniów 
z klas I-III Szkoły Podstawowej w Łebie. 
Najdłuższy łańcuch o  długości 192 m 
wykonała klasa III B. Drugie miejsce 
przypadło klasie III C – 190m. Oddziały 
Przedszkolne przy Szkole Podstawowej 
w Łebie wykonały łańcuch o łącznej dłu-
gości 108m. Później łebianie przystąpili 

do wspólnego strojenia choinki przynie-
sionymi przez siebie ozdobami. Wielką 
niespodzianką było przybycie Świętego 
Mikołaja z workiem pełnym prezentów. 
Animacje dla dzieci prowadziła jak zwy-
kle niezastąpiona Pani Basia z grupą ani-
matorów Anima-Skierka z Sarbska. Nie 
lada atrakcją była parada Mikołajów na 
motocyklach. Czas muzycznie umilała 
Alicja Gieryk – utalentowana wokalist-
ka młodego pokolenia, mieszkanka pobli-
skiego Nowęcina. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, bez których nie byłoby tak 
wielu prezentów dla dzieci.

oprac. i  fot. Michał Sałata

Radni rozdawali 
czekoladowe Mikołaje 
w przedszkolach
W  Mikołajki 6 grudnia dwoje radnych w  imieniu całej 

Rady Miasta Łeby rozdało ponad 500 czekoladowych fi-
gurek Świętego Mikołaja w łebskich przedszkolach. Z naszy-
mi najmłodszymi mieszkańcami wspólnie bawili się i śpiewali 
piosenki świąteczne. Dzieci z wizyty posłańców Mikołaja były 
bardzo zadowolone. Znaczna część słodkości została także prze-
kazana do MOPS Łeba

oprac. zespół CIT Łeba



Kulinarne święto dorsza w Łebie. 
Było smacznie i wykwitnie.

Dziewiętnasta edycja największego kulinarnego święta dor-
sza już za nami. Festiwal Pomuchla miał miejsce 10 grudnia 
w Łebie w ramach Odpustu św. Mikołaja.

Organizatorami tego wspaniałego 
konkursu kulinarnego połączone-

go z jarmarkiem rękodzieła jak co roku 
są: Parafia pw. WNMP, Gmina Miejska 
Łeba, Szkoła Podstawowa im. Adama Mi-
ckiewicza w Łebie oraz LOT Łeba-Błękit-
na Kraina.

Celebracja tego święta rozpoczęła się 
uroczystą mszą świętą. Następnie goście 
udali się na halę widowiskową Szkoły 
Podstawowej w Łebie, gdzie miały miej-
sce pozostałe atrakcje związane z  tym 
świętem.

Tradycja odpustu św. Mikołaja, patro-
na ludzi morza, nawiązuje do lokalnego 
kultu tej ryby sięgającego okresu średnio-
wiecza. Wydarzenie to jest doskonałym 
miejscem do prezentacji lokalnej i regio-
nalnej kuchni, a także możliwością bez-
płatnej prezentacji lokalnych obiektów 
gastronomicznych i hotelarskich. Festi-
wal Pomuchla to przede wszystkim duży 
konkurs kulinarny podczas  którego pre-
zentowane są potrawy z dorsza przygo-
towane w dwóch kategoriach: kuchnia 
domowa i kuchnia restauracyjna.

Komisja jurorska nagrodziła autorów 
najsmaczniejszych potraw w obu konkur-
sowych kategoriach. W kategorii kuch-
nia restauratorska pierwsze miejsce 
otrzymała Przystań Łeba Resort za wyjąt-
kowy „Tort z dorsza”. Na drugim miejscu 

uplasował się Hotel Wodnik *** za trady-
cyjne „Pierożki z dorsza z borowikami na 
puree z cebuli z sosem z ryb bałtyckich”, 
a trzecie miejsce zajął Łeba Hotel & SPA*** 
za „Zraziki z dorsza w duecie z łososiem 
bałtyckim”.

Natomiast w drugiej kategorii tj. kuch-
nia domowa pierwsze miejsce otrzymała 
Wielka Kapituła Księstwa Łeby za swoje-
go znanego na całą Polskę „Tatara z dor-
sza”.

- Zależało nam, aby pokazać wykwintne, 
książęce potrawy rybne, których tajemna 
receptura jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. Jest to dla naszej Wielkiej Ka-
pituły Księstwa Łeby wielkie wyróżnienie 
i prestiżowa nominacja – mówi Zbyszko I, 
 Książę Łebski.

Drugie miejsce otrzymała wyjątkowa 
potrawa z ryby „Dorsz na batacie” przy-
gotowana przez Radę Parafialną. Trzecie 
miejsce przypadło Wspólnocie Sióstr Słu-
żebniczek za „Tort, który stał się rybą”.

Poza konkursem kulinarnym można 
było uczestniczyć w bezpłatnej degusta-
cji śledzika po łebsku, degustacji kotletów 
rybnych oraz posmakować nietuzinkowej 
zupy rybnej. Festiwal Pomuchla to impre-
za rodzinna, kierowana przede wszyst-
kim do prawdziwych smakoszy potraw 
z ryby. Pomocą służyli harcerze z Łeby.

Specjalna nagroda została wręczona  
przez Burmistrza Miasta Łeby na ręce 
zastępcy Dyrektora Słowińskiego Parku 
Narodowego – Pana Andrzeja Demczak  – 
 z okazji 50 lecia istnienia Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Festiwal Pomuchla to także wyjątkowa 
okazja aby nagrodzić osoby przyczynia-
jące się do kultywowania tradycji i kul-
tury związanej z  rybołówstwem oraz 
te osoby, które na co dzień niosą pomoc 
potrzebującym na morzu. Podczas tego-
rocznej edycji nagrodzono więc łebskich 
Bosmanów, tych obecnie wykonujących 
czynności służbowe, jak również tych na 
emeryturze.
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- Wszystko odbywa się we wspaniałej at-
mosferze, dopisali goście, dopisali wystaw-
cy […] Wystawcy pokazują, co z tego dorsza 
można zrobić. Kreatywność kucharzy 
jest wspaniała i zaskoczyli nas różnorod-
nością potraw z dorsza – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

Na scenie tego dnia wystąpili goś-
cinnie: Orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz Alicja Gieryk. 
Niezapomniane show przybyłym goś-
ciom zaprezentował zespół LOKA. Goś-
ciem honorowym tegorocznej edycji 
Pomuchla był Jakub Wolski - uczestnik 6 

edycji programu Hellʼs Kitchen. Ponadto 
można było spróbować szczęścia w lote-
rii fantowej przygotowanej przez łebski 
oddział CARITAS. Wszystkie dzieci weso-
ło i radośnie spędzały czas na wspólnych 
zabawach z  animatorami Anima-Skier-
ka z Sarbska. Zwieńczeniem tego święta, 
zgodnie z  tradycją festiwalu, jest obda-
rowywanie wszystkich przybyłych gości 
kawałkiem pysznego, przeszło 40 kilogra-
mowego tortu.

Tekst: Michał Sałata 
fot. Michał Sałata 

Mariusz Kużownik
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Łeba po raz kolejny pobiła rekord w zbiórce 
na WOŚP
14 stycznia 2018 roku w Łebie 
odbył się XXVI Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Od wczesnych godzin poran-
nych grupa wolontariuszy 
zbierała datki na „orkiestrę” 
do kolorowych puszek. Tego-
roczna zbiórka przeznaczona 
była na wyrównanie szans 
w leczeniu noworodków.

Już o godzinie 13.00 członkowie klubu 
morsów łebskich „Łeba Mors Poland” za-
żywali orzeźwiającej kąpieli w Bałtyku. 
Dla uczestników przygotowano pieczone 
mięso oraz tort okolicznościowy.

Po godzinie 15.00 w  Rybackim Cen-
trum Kultury i Formacji BOLENIEC roz-
poczęła się część artystyczna. Na scenie 
zaprezentowali się lokalni artyści: ze-
spół Wave, zespół Biedronki, Alicja Gie-
ryk oraz podopieczni RCKiF Boleniec. 
Niespodzianką był koncert popularne-
go polskiego wokalisty Pawła Lipskiego - 
NOWATORA. Raper szybko załapał do-

bry kontakt z publicznością. Po koncer-
cie można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z gwiazdą.

W tym roku w łebskim sztabie udało się 
zebrać w sumie 30.308,67 złotych. Jest to 
aż o 9 tysiący więcej niż w roku poprzed-
nim. Dużym powodzeniem jak zwykle 

cieszyły się oficjalne gadżety przesłane 
przez Jurka Owsiaka. Jedna z koszulek 
poszła za 400 złotych, a dziecięce body 
za 400 złotych. Bursztynowe serduszko 
zostało zlicytowane za 1500 złotych. Trzy 
przyczepy z drewnem opałowym wyli-
cytowano za niebagatelną kwotę 2.450 
złotych. Fotel Burmistrza Miasta Łeby 
czyli dzień „władania” Łebą zza biurka 
Burmistrza został zlicytowany za 400 zło-
tych. Łebianie chętnie brali udział w licy-
tacjach pokazując tym samym, że mają 
wielkie serca i niesienie pomocy potrze-
bującym nie jest im obce.

- Po raz kolejny Łebianie stanęli na wy-
sokości zadania. Wspólnymi siłami udało 
się pobić zeszłoroczny rekord. To cieszy! 

Dziękuję wszystkim sponsorom oraz fun-
datorom fantów, a także wszystkim tym, 
którzy pomogli w zorganizowaniu tego 
wydarzenia. – mówi Andrzej Strzechmiń-
ski, Burmistrz Miasta Łeby.

W  międzyczasie można było skosz-
tować pysznego ciasta, gorącej kawy 
i  herbaty. W  kąciku animacyjnym 
z  najmłodszymi bawiła się grupa ani-
matorów Anima-Skierka z Sarbska. Na 
zakończenie tradycyjnie mogliśmy po-
dziwiać pokaz sztucznych ogni w ramach 

„światełka do nieba”.

Tekst i fot. Michał Sałata
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Zimowa akcja promocyjna Łeby w górach!
W dniach od 22 do 27 stycznia pracownicy Centrum Informacji 
Turystycznej z Łeby wraz z przedstawicielem Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej „Łeba – Błękitna Kraina” zorganizowali już 
po raz kolejny akcję promocyjną miasta Łeby pn. Winter Tour 
2018.

Tradycyjnie stoisko promocyjne miasta 
Łeby stanęło w Szczyrku w trzech lokali-
zacjach. Przez pierwsze cztery dni przed 
Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim, 
a w kolejnych w centrum miasta oraz przy 
Kolei Linowej na „Skrzyczne”. Na stoisku 
Łeby mogliśmy znaleźć ulotki i broszury 
informacyjne, otrzymać łebskie gadże-
ty czy spróbować przepysznego śledzika 
po łebsku przyrządzonego według spe-
cjalnej receptury Zakładu Przetwórstwa 

Rybnego ASAR z Łeby. Wyjazdy promo-
cyjne w okresie zimowym odbywają się 
już od wielu lat w ramach projektu „Mo-
rze, Góry i  Mazury”, polegającym na 
wzajemnej współpracy na wielu płasz-
czyznach, w tym wzajemnej promocji.

- Ponownie odwiedziliśmy nasze gór-
skie miasto partnerskie. Padający inten-
sywnie śnieg na stokach narciarskich 
zapewnił nam wielu zainteresowanych 
wakacyjną ofertą naszego miasta. Cieszy 

fakt, że Łeba jest dobrze znana i postrze-
gana pozytywnie przez turystów – mówi 
Julia Tomicka, podinspektor ds. Turysty-
ki i Promocji Miasta Łeby.

Przed łebskim namiotem najmłodsi 
mogli pobawić się na specjalnie przy-
gotowanej „plaży” z  prawdziwym pia-

skiem znad morza. Wśród osób, które 
odpowiedziały poprawnie na pytania 
zawarte w  ankiecie, wylosowano dar-
mowe voucher’y na pobyty weekendo-
we w Łebie oraz darmowe bilety wstępu 
do atrakcji, które zostały ufundowane 

Z życia gminy
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przez przedstawicieli branży turystycz-
nej w Łebie. Pytania były ściśle związane 
z nadmorskim kurortem jak i Słowińskim 
Parkiem Narodowym.

- Zimowa aura w górach w pełni! Nasz 
namiot promocyjny cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród turystów. 
Pytania dotyczyły głównie bazy noclego-
wej oraz atrakcji turystycznych w Łebie 
i jej bliskim sąsiedztwie. Spotkaliśmy się 
naprawdę z wielką sympatią i życzliwoś-
cią - mówi Michał Sałata podinspektor ds. 
Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Łeby.

Akcja ma na celu przede wszystkim 
zachęcenie turystów przebywających 
w górach do odwiedzenia morza, które 
jest piękne także poza sezonem letnim.

Tekst i fot .zespół CIT Łeba

Gminny Dzień 
Seniora
30 listopada br. w Restauracji 

„Książęca” w Łebie odbył się 
Gminny Dzień Seniora –  
Uroczystość zorganizowana 
przez Gminę Miejską Łeba oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej dla seniorów mieszka-
jących w Łebie.

Wszystkich przybyłych gości powi-
tał Burmistrz Miasta Łeby –Andrzej 
Strzechmiński, Kierownik MOPS w  Łe-
bie - Grażyna Gałązka, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łebie - Zdzisław Stasiak, 
Prezes Stowarzyszenia „Niezapominaj-
ka” - Halina Stachewicz, Prezes Hotelu 
Wodnik w Łebie - Krystyna Puszcz, radny 
powiatowy - Mirosław Tandek oraz pro-
boszcz parafii pw. WNMP w Łebie - ojciec 
Mariusz Legieżyński. Po uroczystej kola-
cji i słodkim poczęstunku wszyscy senio-
rzy bawili się w rytmie muzyki Andrzeja 
Rybińskiego, autora takich hitów jak m.in. 

„Nie liczę godzin i lat”.
– Jest to wyjątkowa okazja, aby podzięko-

wać naszym kochanym seniorom za to, że 
są. Za każde miłe słowo, uśmiech i wsparcie, 
które od nich na co dzień otrzymuję. Dzię-
kuję Wam z całego serca – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

tekst i fot. zespół CIT Łeba

Z życia gminy
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Palenie śmieci...

Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) rocznie aż 3 miliony 

osób umiera wskutek długotrwałego 
wdychania zanieczyszczonego powietrza. 
W Polsce, gdzie jakość powietrza – deli-
katnie mówiąc – nie zachwyca, szacuje się 
ok. 45 tys. zgonów z tej przyczyny. Smog 
wpływa negatywnie na każdy organizm 
żywy, lecz szczególnie narażone są dzieci, 
także te jeszcze nienarodzone.

Jest kilka powodów, które umieszcza-
ją dzieci w grupie zwiększonego ryzyka. 
U maluchów bariery ochronne (śluz, na-
błonek) nie są jeszcze w pełni ukształto-
wane, a krótkie i wąskie drogi oddechowe 
sprzyjają podrażnieniom. Zwykle cięż-
ko zachęcić pociechę, by zamiast ustami, 
oddychała noskiem – wówczas wdycha-
ne powietrze zostaje choć trochę prze-
filtrowane. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że dziecko bierze oddech kilkukrotnie 
częściej niż dorosły, co w  znaczny spo-
sób zwiększa ilość przyjmowanych tru-
cizn. Ponadto duża część zanieczyszczeń 
zalega przy gruncie, a więc na poziomie 

bliższym dzieciom. W efekcie przybywa-
nie dziecka w atmosferze smogu przez 
jeden dzień równa się wypaleniu przez 
niego 4 papierosów!

Lekarze wyraźnie wskazują na smog 
jako główny czynnik zachorowań na cho-
roby układu oddechowego u dzieci. Kło-
poty z oddychaniem natomiast obciążają 
serce i zaburzają poprawne funkcjonowa-
nie układów nerwowego i odpornościo-
wego. W jeszcze trudniejszej sytuacji są 
te maluchy, które już chorują przewlekle 
na astmę czy alergię – smog dodatkowo 
pogarsza ich stan zdrowia.

Z badań przeprowadzonych przez na-
ukowców wynika, że równie zagrożone 
na negatywne działanie pyłów zawieszo-
nych w powietrzu są także dzieci w łonie 
matki. Za jej pośrednictwem smog prze-
nika przez łożysko do płodu, powodując 
jego uszkodzenia. U dzieci, których matki 
były narażone na kontakt z zanieczysz-
czonym powietrzem, obserwuje się niższą 
masę urodzeniową, mniejszą długość cia-
ła i obwód głowy. W późniejszych latach 

taki maluch będzie dużo bardziej podat-
ny na infekcje, a w najgorszym przypad-
ku zdeponowane w organizmie trucizny 
dadzą o sobie znać w postaci choroby no-
wotworowej.

Jak zatem chronić swoje pociechy? 
Najlepszym wyjściem byłaby przepro-
wadzka w nieskażone tereny. Rozwiąza-
nie nierealne, tym bardziej, że w Polsce 
pooddychać bez smogu można jedynie 
w okolicach Słupska. Trzeba więc przy-
stosować się do panujących warunków 
i próbować chronić dziecko najprostszy-
mi sposobami. Przede wszystkim, o ile 
to możliwe, należy powstrzymywać się 
od wychodzenia na zewnątrz w sytuacji 
wysokiego stężenia zanieczyszczeń – ist-
nieją nawet mobilne aplikacje ostrzega-
jące przed powietrzem złej jakości. Jeżeli 
okna domu wychodzą na ulicę, staraj się 
trzymać je zamknięte, szczególnie w go-
dzinach szczytu. Zachęcaj dziecko do 
oddychania przez nos, stanowiący natu-
ralny filtr organizmu i podawaj mu dużo 
napojów. Pomóc może też zmiana diety na 
bogatą w witaminy A, C, E oraz selen. Na-
wet krótki odpoczynek od smogu działa 
zbawiennie, więc zabieraj dziecko poza 
miasto tak często, jak się da!

Ogólnopolski portal kominiarski Ko-
miniarz.pl, w trosce o jakość wdychanego 
przez dzieci powietrza, organizuje akcję 

„Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.
Aby dołączyć, odwiedź nasz oficjalny 

profil na Facebooku i udostępnij ten post.
Niech o szkodliwości palenia śmieci do-

wiedzą się wszyscy!

Źródło: kominiarz.pl

Ultrakrew

Na początku stycznia, w ekstremalnych warunkach, późnym 
wieczorem do Łeby dotarli wyjątkowi goście – ekipa Ultra-

krwi.
Trzech niezłomnych i wytrwałych mężczyzn dla idei poko-

nało ogrom kilometrów polskiego wybrzeża, aby promować 
honorowe oddawanie krwi. 4 stycznia, dzielnie pokonując trud-
ny odcinek Słowińskiego Parku Narodowego, przybyli do Łeby.

Dziekujemy Portowi Jachtowemu za przyjęcie naszych gości, 
a na Ultrakrew czekamy w przyszłym roku.

Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Rejestr wyborczy

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś 
ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś 

adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś 
wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli 
Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz 
mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. 
Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko 
jest w rejestrze wyborców!

Źródło: www.leba.eu



Stan prac nad uchwałą 
krajobrazową dla miasta 
Łeby
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że 

projekt uchwały w  sprawie zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń został 
przekazany do konsultacji / uzgodnień 

wewnętrznych. Po ich zakończeniu 
Burmistrz Miasta zamierza wystąpić 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
z wnioskiem o podjęcie decyzji w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych projektu uchwały z mieszkańcami 
i  zainteresowanymi przedsiębiorcami 
zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 
XV/188/2016 Rady Miejskiej w  Łebie 
z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu Konsultacji Spo-
łecznych.

Wstępnie określa się termin kon-
sultacji społecznych na marzec 2018 r. 
Informuję jednocześnie, że konsultacje 
społeczne , o których mowa wyżej, nie 
zastępują innych procedur wymaganych 
ustawą o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym lecz stanowią ich uzu-
pełnienie.

Grzegorz Kleina
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Dyżury Radnych

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 poniedziałek 
w godz. od 14.30 do 15.30 w bu-
dynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 
Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro 
Rady Miejskiej (parter).

Radny Rady Powiatu Lęborskiego 
Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach:
13.30 – 14.00 w sali nr 1 UM.



Henryk Grymm wolontariuszem roku 2017!
12 grudnia 2017 roku Regionalne 

Centrum Młodzieży wraz z Radą 
Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Lęborskiego zorganizowało  Galę Wo-
lontariatu poprzedzoną plebiscytem 
Wolontariusz /- ka roku 2017. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że 
z  naszej gminy Wolontariuszem roku 
2017 w kategorii „senior” za wieloletnią 
działalność na rzecz lokalnej społeczno-
ści został Pan Henryk Grymm, społecznik 
i  przewodniczący PZW koło Łeba. Gra-
tulujemy.

Tekst i fot. Michał Sałata

Walne zebranie PZW koło 
Łeba
4 lutego br. odbyło sie Walne Zgro-

madzenie członków PZW Koło Łeba. 
Frekwencja była doskonała. Zostały pod-
sumowane działania koła za rok poprzed-
ni. Ustalono wysokość budżetu na ten rok 
oraz zaplanowano kolejne interesujące 
inicjatywy.

Zebrani członkowie koła bez zastrze-
żeń udzielili absolutorium za ubiegły 
rok dla Zarządu. Postanowiono wzmoc-
nić oraz rozszerzyć zasięg działań zwią-
zanych z  kontrolami dokonywanymi 
przez Straż Rybacką. Przewodniczącym 
tej grupy został Pan Łukasz Jarosz. Już 
po raz trzeci Stanisław Klawikowski 

został mistrzem koła i  zdobył na włas-
ność puchar przechodni. Zarząd wyróż-
nił również Pana Jarosza i Jackowskiego 
za wzorową pracę strażników rybackich 
wręczając im dyplomy i drobne upomin-
ki. W bieżącym roku łebskie koło wędkar-
skie przykładać będzie szczególną uwagę 
do pracy z młodzieżą. Do koła dołączyło 
12 nowych członków. Zaplanowano rów-
nież zarybienie Czarnego Stawu oraz je-
ziorka w Cecenowie.

Tekst i fot. PZW koło Łeba
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Zaufany profil 
przedsiębiorcy

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, 
dzięki któremu można załatwić spra-

wy urzędowe bez wychodzenia z domu, 
online w  serwisach administracji pub-
licznej. Warto założyć go jak najszybciej 

– przede wszystkim już teraz powinni to 
zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębior-
cy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 
osób, o obrotach nieprzekraczających 2 
mln euro rocznie (także prowadzący jed-
noosobowe działalności gospodarcze) – 
najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz 
pierwszy muszą wysłać do systemu Mi-
nisterstwa Finansów Jednolity Plik Kon-
trolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się 
wyłącznie elektronicznie. Szczegółowe 
informacje na stronie www.leba.eu

Źródło: www.leba.eu



Burmistrz Łeby 
nagrodził łebskie 
campingi

27 listopada br. w Przystań Resort&Restaurant mieszczą-
cej się w Porcie Jachtowym w Łebie odbyło się spotkanie 

z łebskimi właścicielami campingów zorganizowane przez 
Burmistrza Miasta Łeby – Andrzeja Strzechmińskiego. Była 
to wyjątkowa okazja aby w szczególny sposób podziękować 
im za wysoki standard obiektów i jakość obsługi przebywają-
cych podczas sezonu letniego turystów. Burmistrz Łeby wrę-
czył okolicznościowe statuetki z gratulacjami.

Już od wielu lat campingi w Łebie znajdują się wśród laurea-
tów prestiżowego konkursu organizowanego przez Polską Fe-
derację Campingu i Caravaningu na najlepszy polski camping, 
co dowodzi, że utrzymują wysoki standard wyposażenia oraz 
wysoką jakość usług dzięki pracy i zaangażowaniu kierowni-
ctwa i pracowników.

oprac. Zespół CIT Łeba
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Kochani! Z wielką radością infor-
mujemy, że Gmina Miejska Łeba 
otrzymała prestiżowe wyróżnie-
nie pn. „Laur społecznego zaufa-
nia”. Wyróżnienie przyznane za:

• rzetelność oraz najwyższą ja-
kość oferowanych produktów 
i świadczonych usług,

• wysoki standard obsługi 
klienta,

• respektowanie praw konsu-
menta

Laur Zaufania Społecznego to 
prestiżowa i jedyna w swoim ro-
dzaju nagroda, jaką honorowane 
są przedsiębiorstwa i instytucje 
o najwyższej w ocenie klientów 
i konsumentów reputacji rynko-
wej.

Przyznawane jest przez Kapitułę 
Projektu jedynie tym przedsię-
biorstwom i instytucjom publicz-
nym, które cieszą się niepodwa-
żalnym zaufaniem społecznym 
oraz wyłącznie pozytywnymi 
opiniami w odczuciu klientów 
i konsumentów”.

Oprac. Michał Sałata

Z życia gminy



Realizacja





Zakupią wózek inwalidzki za „nabijanie” 
kilometrów
Powiat Lęborski – Organizator ak-

cji, wspólnie z  Partnerem – firmą 
Farm Frites Poland S.A. zaprasza wszyst-
kie osoby biegające, uprawiające Nor-
dic Walking i  praktykujące przeróżne 
formy turystyki rowerowej do udziału 
w  rywalizacji z  aplikacją Endomondo.

„Powiat Lęborski – Z nami zdrowo i spor-
towo” – to nazwa naszej akcji. Naszym 
celem jest wspólne pokonanie 100 tysię-
cy km od 9 lutego do 31 lipca 2018 roku. 
Jeśli osiągniemy założony cel – Partner 
ufunduje wózek elektryczny dla niepeł-
nosprawnej osoby z terenu powiatu lę-
borskiego. Najlepsi chodziarze, biegacze 
i rowerzyści, którzy zgromadzą na swoich 
kontach w aplikacji największą liczbę ki-
lometrów, zostaną wyróżnieni podczas 
plenerowej imprezy „Zakończenie Lata” 

– na Placu Pokoju, 25 sierpnia 2018. Nie 
trzeba wiele by dołączyć – wystarczą do-
bre chęci i  zainstalowana na urządze-
niu mobilnym Aplikacja Endomondo. 
Każdy uczestnik rywalizacji otrzyma 
od Organizatora pakiet startowy, w tym 

kamizelkę odblaskową poprawiającą wi-
doczność na drodze, a więc poziom bez-
pieczeństwa. Na najlepszych czekać będą 

upominki. Szczegóły akcji na stronie Sta-
rostwa Powiatu Lęborskiego.

Aktualności LGD „Dorzecze Łeby” 
Luty 2018 r.
W  dniu 23.01.2018 r. w  Gminnym 

Ośrodku Kultury i  Sportu w  Wi-
cku odbyło się Walne Zebranie Członków 
LGD „Dorzecze Łeby”, na którym zaktua-
lizowano Lokalną Strategię Rozwoju oraz 
przyjęto uchwały zmieniające harmono-
gram konkursów na 2018 r.

W I półroczu 2018 zaplanowano 5 kon-
kursów dla wnioskodawców.

W I połowie 2018 roku planuje się na-
stępujące konkursy:

1. Wspieranie edukacji wodnej mło-
dzieży (m.in. zdobywanie uprawnień 
ratownika wodnego, kursy żeglarskie)  
622 566,00 zł.

2. Stworzenie publicznej infrastruk-
tury zarządzania antropopresją two-
rzącą podstawę do oferty turystycznej 

(m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) 
78 997,00 zł.

3. Rozwój ogólnodostępnej nieko-
mercyjnej infrastruktury publicznej 
i infrastruktury kultury bazującej na tra-
dycjach obszaru, szczególnie morskich 
i rybackich 1 491 084, 00 zł.

Natomiast w II połowie 2018 roku ogło-
szone będą:

1. Wspierane różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy 
(rozszerzenie usług o  sprzedaż bezpo-
średnią, marginalną i ograniczoną, prze-
twórstwo, spełnienie wymogów, rozwój 
małej gastronomii, szkolenia dla ryba-
ków w zakresie poszerzenia działalności)  
760 340,00 zł.

2. Wspieranie budowy i promocja mar-
ki obszaru w  oparciu o  zintegrowane 

pakiety turystyczne łączące lokalne pro-
dukty i usługi rybackie 834 259,82 zł.

W 2018 roku przed konkursami planuje 
się również spotkania informacyjno-kon-
sultacyjne oraz doradztwo indywidualne 
w następujących terminach: luty (Wicko), 
marzec (Choczewo), wrzesień (Łeba), paź-
dziernik (Nowa Wieś Lęborska).

Ponadto na wrzesień zaplanowano im-
prezę plenerową o charakterze otwartym 

„Jesień pyta co zrobiło lato”. W programie 
imprezy przewidziano: zawody sportowo-

-zręcznościowe, degustację potraw z ryb, 
warsztaty kuchni dawnej, rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego.

Więcej informacji można uzyskać 
w biurze LGD „Dorzecze Łeby” oraz na 
stronie internetowej 
www.dorzeczeleby.pl
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Wieczór Trzech Króli 2018
Folk Kapela „Góralska Hora” ze Szczyr-

ku, w skład której wchodzą muzycy po-
chodzący z polskich gór oraz ze Słowacji, 
była w tym roku na zaproszenie biblio-
teki miejskiej gościem Wieczoru Trzech 
Króli. Górale zagrali i zaśpiewali nie tylko 
góralskie pastorałki, ale również trady-
cyjne, polskie kolędy. Nie zabrakło wspól-
nego śpiewu oraz noworocznych życzeń 
po góralsku.

Przed występem „Góralskiej Hory” 
z krótkim koncertem kolęd wystąpił chór 
FA-LA-RE ze Szkoły Podstawowej w Łe-
bie pod kierunkiem Pani Bożeny Świę-
tek, a  wcześniej (podczas mszy) schola 
Promyki Pana z Parafii Wniebowzięcia 
NMP. Wieczór zakończył się spotkaniem 
mieszkańców na placu przykościelnym.

Wieczór Trzech Króli jest autorską im-
prezą biblioteki miejskiej, realizowaną 

od początku, tj. od 25 lat we współpracy 
z Parafią Wniebowzięcia NMP oraz spon-
sorem poczęstunku Hotelem Wodnik 
w Łebie, któremu serdecznie dziękujemy.

Beata Czaja 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Najlepsza biblioteka 
w województwie 
pomorskim
Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie otrzymała w ramach 

7. edycji Rankingu Bibliotek tytuł:
„Najlepsza biblioteka w województwie pomorskim”.
Tytuł ten przyznali bibliotece Instytut Książki i dziennik 

„Rzeczpospolita”.
Ranking bibliotek prowadzony jest od 2011 roku. Instytut 

Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za 
ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami 
publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez do-
brze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy 
i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, no-
wych mediów i szeroko rozumianej kultury.

Biblioteka miejska w Łebie zajęła w ogólnopolskim rankingu 
19 miejsce. W ubiegłym roku była na 44 pozycji.

Beata Czaja 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie



Ferie zimowe z biblioteką miejską w Łebie
Jak co roku biblioteka miejska przygotowała 
dla dzieci bogaty plan zajęć na ferie. Z oferty 
bibliotecznej skorzystali nie tylko mali łebia-
nie, ale również turyści, rodzice i dziadkowie 
przyprowadzający swoje pociechy na zajęcia.

Program biblioteka miejska przygotowała i zrealizowała we 
współpracy ze Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza w Łebie, 
Słowińskim Parkiem Narodowym, Łebskim Klubem Wolonta-
riatu, działającym przy bibliotece, kwiaciarnią „Zakątek” oraz 
10. Łebską Drużyną Starszoharcerską „Leśni Łowcy”.

„Bajka na dzień dobry”

Każde spotkanie rozpoczynało się od przeczytania krótkiej 
bajki lub opowiadania. Dzieciom czytali harcerze oraz zaprzy-
jaźniona z biblioteką czytelniczka Pani Bożena Gornowicz. Pani 

Bożenka od wielu lat, co roku, rezerwuje w czasie ferii czas dla 
najmłodszych, aby się z nimi spotkać i zachęcić ich do czytania 
książek.

Miłą niespodziankę przygotowała dzieciom Pani Dorota 
Reszke, która w przebraniu skrzata czytała im fragmenty swo-
jej książki „Bajką przez Łebę czyli opowieść o łebskich skrzatach” 
napisaną z okazji 660-lecia Łeby.

Dzień Pirata”

Zajęcia prowadził wspólnie z wolontariuszami pracownik 
edukacyjny biblioteki.

Żeby stać się w tym dniu piratem, dzieci musiały samodziel-
nie przygotować czapkę piracką oraz narysować mapę skarbów, 
które można znaleźć tylko na półkach w bibliotece.
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Łebianie piszą książki
Do biblioteki miejskiej dotarły dwa egzemplarze książki 

„Latający dom panny Cambelton”. Jest to dar dla naszych 
czytelników od autora - łebianina Tomasza Dygowskiego. Spot-
kanie z autorem odbyło się w łebskiej bibliotece w czerwcu 
ubiegłego roku, gdy ukazała się jego pierwsza powieść „Kto 
zamieszkał w naszej Duszy?”.

Tomasz Dygowski urodził się w 1988 roku i całe dzieciń-
stwo spędził w Łebie. Z wykształcenia jest pedagogiem. Pisa-
nie książek to jego pasja.

„Latający dom panny Cambelton” to powieść dla młodzieży 
i dorosłych. W książce przedstawiony jest obraz współczes-
nego świata, w którym ludzie gonią za pieniędzmi i sukcesem, 
nie dostrzegając potrzebujących. Autor porusza w niej temat 
niesprawiedliwości społecznej, przyjaźni, braterstwa i walki 
o własne szczęście i marzenia.

Książki czekają na czytelników. Zapraszamy.

Beata Czaja 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Łebie



„ Spotkania przyrodnicze”

Spotkania przyrodnicze cieszą się zawsze dużym zaintere-
sowaniem dzieci. Prowadzi je Katarzyna Sitkowska ze Słowiń-
skiego Parku Narodowego. Zajęcia są różnorodne. W pierwszej 
części pani Kasia przedstawia dzieciom prezentację multime-
dialną, a następnie prowadzi zajęcia plastyczne. W tym roku 
dzieci wykonywały zwierzęta z papierowych pasków.

„Papierowe fantazje”

Papierowe fantazje, czyli mądre sowy i bałtyckie rybki dzie-
ci tworzyły pod kierunkiem Pani Majki Rabki ze szkoły pod-
stawowej. Po zajęciach pozostało w bibliotece morze pełne ryb 

oraz wyrosło drzewo mądrości, na którego gałęziach zagnieź-
dziły się sowy.

„ Czwartek z planszówkami”

Czwartek przeznaczony był na gry planszowe. Grali dorośli 
i dzieci. Największą popularnością cieszyły się gry logiczne 
i zręcznościowe. Nie mogło zabraknąć bierek oraz kółka i krzy-
żyka. Śmiechu było co niemiara.

„Bukiet na Walentynki”

Kto inny mógłby poprowadzić zajęcia, jeśli nie osoba znają-
ca się na kwiatach?

Zaproszenie biblioteki przyjął Pan Krzysztof Karpus – właś-
ciciel kwiaciarni „Zakątek”, który wspólnie z dziećmi przygoto-
wał piękny walentynkowy kosz z kwiatami.

Na zakończenie ferii była słodka niespodzianka oraz wspól-
ne zabawy z książką.

Dzieci zapewniły nas, że w przyszłym roku też wezmą udział 
w zajęciach organizowanych przez bibliotekę podczas ferii.

Beata Czaja 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Jestem łebski
ŁEBSKIE ZAKŁADY RYBACKIE

Projekt „Jestem łebski” prowadzony 
przez bibliotekę miejską dostarcza nam 
bardzo dużo wiadomości o historii Łeby 
oraz jej mieszkańcach. Żeby je uzyskać, 
czasami sami musimy wyjść do miasta 
i zapytać łebian. Ostatnio zainteresowa-
liśmy się zakładami rybackimi, które już 
nie istnieją, ale w Łebie funkcjonowały, 
a nawet zatrudniały całe łebskie rodziny. 
Udało nam się uzyskać na ich temat sporo 
ciekawych informacji. I tak:

„RYBMOR”

Pełna nazwa tego zakładu brzmiała: 
Spółdzielnia Pracy, Przetwórstwa i  Ry-
bołówstwa Morskiego „Rybmor” w  Łe-
bie. Pracownicy tego zakładu zajmowali 
się łowieniem ryb morskich i  ich prze-
twórstwem. Rybacy łowili dorsze, śle-
dzie, flądry i  szprotki. Złowione ryby 
były oczyszczane, mrożone, marynowa-
ne lub przerabiane na konserwy rybne. 
Wszystkie te czynności odbywały się przy 
taśmie produkcyjnej. Każda puszka po-
siadała etykietę zakładu. Przetwory były 
rozwożone po całej Polsce. Rymbor posia-
dał własne samochody oraz straż pożarną. 

Głównym strażakiem był Pan Zygmunt 
Ratajczak. W zakładzie pracowało około 
500 osób. Z każdej łebskiej rodziny przy-
najmniej jedna osoba była zatrudniona 
w Rybmorze. Pracownicy zaopatrywali 
się w sklepie „Baltona”. Można w nim było 
nabyć takie towary jak wysokiej jakości 
wędliny, czekoladę czy cukierki. Do koń-
ca swojego istnienia Spółdzielnia Pracy, 
Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego 

„Rybmor” była kierowana przez prezesa 
Pana Jana Rzemińskiego.

PAŃSTWOWE GOSPODAR-
STWO RYBACKIE

Państwowe Gospodarstwo Rybackie 
zostało utworzone w 1957 roku. Pracow-
nikami tego zakładu byli głównie ryba-
cy, którzy zajmowali się rybołówstwem 
jeziorowym. Było ich 52. Państwowe Go-
spodarstwo Rybackie zarządzało bryga-
dami rybackimi m.in. na jeziorach Łebsko 
i Sarbsko. Zakład sprzedawał świeże lub 
wędzone ryby słodkowodne. Były to naj-
częściej sandacze, szczupaki, leszcze, 
węgorze i łososie. Zakład działał bardzo 
prężnie. Posiadał 13 łodzi motorowych 
i 60 wiosłowych. Jego siedziba znajdowała 

się przy ulicy Sienkiewicza. Od mieszkań-
ców dowiedzieliśmy się, że dyrektorem 
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego 
był Pan Edward Chaciej, a w latach póź-
niejszych funkcję tę pełnił Pan Turek.

Przy dawnej ulicy Świerczewskiego 
(dziś Nowęcińska), na parterze budynku 
PGRyb., mieściła się świetlica zakłado-
wa. Prowadziła ją Pani Jadwiga Chaciej. 
W świetlicy był telewizor, gry planszowe 
i towarzyskie. Korzystali z niej nie tylko 
pracownicy Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego, ale także mieszkańcy Łeby.

Łebianie miło wspominają zakłady 
rybackie. Niektórzy opowiadali nam 
o swojej pracy w tych zakładach, inni zaś 
wspominali członków rodziny, którzy 
tam pracowali.

Wszyscy jednak cieszą się, że intere-
sujemy się historią miasta i jego miesz-
kańcami.

A może ktoś z Państwa chciałby nam 
jeszcze opowiedzieć o innych zakładach, 
które były w Łebie? Zapraszamy do biblio-
teki miejskiej.

Uczestnicy projektu „Jestem łebski”

17
Biblioteka miejska w Łebie
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Wieczór andrzejkowy
W ostatnim tygodniu listopada w naszej szkole odbył się 

wieczór andrzejkowy. Już od wielu lat tradycją jest or-
ganizowanie dyskoteki, podczas której Samorząd Uczniowski 
przygotowuje wróżby.

Przedstawiciele najstarszych klas w szkole wcielili się w role 
wróżek i wróżbitów przepowiadających przyszłość wszystkim 
tym, którzy byli jej ciekawi. W tym roku można było między in-
nymi zasięgnąć rady u wróżki, która wyczytywała informacje 
z kryształowej kuli lub wylosować imię swojej drugiej połów-
ki, przebijając serce z imionami. Popularne lanie wosku zostało 
wzbogacone o interesujące interpretacje wróżek w wykona-
niu Alicji Gieryk i Laury Kormańskiej. Wiele uśmiechu na twa-
rzach wszystkich uczestników zabawy wywoływało losowanie 
zawodów, czyli „Kim będę?”. Choć wszyscy traktowali wróżby 
z lekkim przymrużeniem oka, magiczny korytarz cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, a zwłaszcza wróżba z kubecz-
kami przyszłości. Wybranie kubeczka z monetą symbolizowało 
bogactwo, krzyżyk – życie zakonne, pierścionek - małżeństwo, 
a pusty kubek – brak zmian w życiu uczuciowym.

Szkolne atrakcje rozbawiły nie tylko uczniów, ale również 
nauczycieli.

tekst Ewelina Bas, Dorota Lechończak 
i Marzena Kietlińska-Antoniewicz

Bezpieczne święta 
i spokojny Sylwester
W czwartek, 21 grudnia 2017r. w szkole podstawowej odbyło 

się spotkanie ze starszym aspirantem Piotrem Pobłockim 
z Komisariatu Policji w Łebie. Policjant przeprowadził wśród 
uczniów pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas przerwy 
świątecznej. Takie spotkania odbywają się cyklicznie w celu pod-
niesienia świadomości bezpieczeństwa uczniów.

Ferie świąteczne to czas radości, ale także wielu czyhających 
niebezpieczeństw. Uczniowie zostali poinformowani o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drogach, obowiązku noszenia 
odblasków po zmroku w terenie niezabudowanym, bezpiecz-
nym korzystaniu z fajerwerków i petard oraz o zachowaniu 
szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodowisku.

Organizatorem spotkania profilaktycznego jest pedagog 
szkolny pani Marta Kajnowska.

tekst Anna Warzyńska i Julia Żórawska 
E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz
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Próbna ewakuacja w budynku B

W  środę, 29 listopada o  godz. 10.00 
w szkole podstawowej w budynku 

B rozległ się nagle głośny i ciągły sygnał 
dźwiękowy. Był to alarm, który wzywał 

wszystkich do opuszczenia szkoły i uda-
nia się w  bezpieczne miejsce na placu 
przed wejściem głównym do gimnazjum.

Akcja odbywała się bez paniki. 

Sprawnie i  zgodnie z  obowiązującymi 
procedurami opuszczono budynek ozna-
kowanymi drogami ewakuacyjnymi. Tre-
ning próbnej ewakuacji przeprowadzony 
we współpracy z PSP z Lęborka okazał się 
dla uczniów znacznym przeżyciem, ale 
i  cennym doświadczeniem. Meldunki 
o przebiegu ewakuacji i ilości osób ewa-
kuowanych złożyli dyrektorowi szko-
ły nauczyciele i pracownicy. Ćwiczenie 
miało na celu kształtowanie umiejętno-
ści odpowiedniego postępowania w razie 
pożaru. Każda z klas doskonale wiedziała, 
którym wyjściem należy ewakuować się 
z budynku szkoły.

Po dokonaniu ewakuacji, której wynik 
był bardzo dobry, uczniowie pod opieką 
nauczycieli udali się do sali audiowizual-
nej, gdzie miała miejsce akcja edukacyjno-

-informacyjna. Dyrektor szkoły Maciej 
Barański i przedstawiciel straży pożar-
nej omówili wyniki ewakuacji i udzielili 
kilku praktycznych porad. Przybliżono 
też tematykę okresu grzewczego i zagro-
żenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla – 
cichy zabójca.

Niewątpliwie, by osiągnąć dobry czas 
ewakuacji i przeprowadzić ją sprawnie 
należy ćwiczyć przynajmniej raz w roku.

tekst Anna Warzyńska E. Bas, 
 M. Kietlińska-Antoniewicz

Wybierz sobie zawód, który lubisz…
Jak każdego roku, zanim trzecioklasiści podejmą decyzję, gdzie 

będą kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, uczest-
niczą w spotkaniach z przedstawicielami okolicznych szkół po-
nadgimnazjalnych.

29 listopada klasy trzecie uczestniczyły w spotkaniu zawodo-
znawczym w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku 
pod opieką nauczycieli Marzeny Kietlińskiej-Antoniewicz, Mar-
ty Kajnowskiej i Leszka Fica. Celem spotkania było zapoznanie 
uczniów z kierunkami kształcenia na rok szkolny 2018/2019.

Gimnazjaliści, którzy decydują się na naukę w tej szkole, mają 
do wyboru kształcenie w technikum lub w szkole branżowej 
z możliwością praktyki w wybranym zawodzie.

Poniżej prezentujemy ofertę kierunków 
kształcenia:

Technikum (4 lata)

• Technik logistyk – profil wojskowy,
• Technik budownictwa – profil inżynieryjno – wojskowy,
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia ( 3 lata)

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie,

• Monter sieci i instalacji sanitarnych,
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• Murarz-tynkarz,
• Stolarz,
• Sprzedawca,
• Kucharz,
• Fryzjer,
• Krawiec – profil produkcji i projektowania odzieży,
• Wielozawodowa (piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, ka-

mieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, 
kominiarz, …).

Ze szkoły trzecioklasiści udali się do warsztatów szkolnych, 
gdzie zobaczyli praktyczną stronę zawodów. W sali obróbki 
drewna i stali  praktykanci zaprezentowali wyroby swojej pracy. 
Kierownik warsztatów Zbysław Etmański pokazał uczniom park 
maszyn od manualnych (dla nas archaicznych) po nowoczesne 
maszyny NCS. Bezpośrednie doświadczenie w pracowniach po-
zwoliło gimnazjalistom zobaczyć miejsce nauki w określonym 
zawodzie.

tekst Julia Piotrowska, Wiktoria Zenker 
M. Kietlińska-Antoniewicz, E. Bas, W. Baniak

Mieszkam nad 
morzem
W ramach szkolnego programu „Edukacja morska” Samo-

rząd Uczniowski ogłosił międzyklasowy konkurs pla-
styczno-fotograficzny pod hasłem „Mieszkam nad morzem”. Na 
konkurs wpłynęło sześć prac, w tym dwie z klas VII oraz cztery 
z klas II-III gimnazjum. Wśród nagrodzonych prac, które zdoby-
ły uznanie szkolnej komisji w składzie: Ewelina Bas, Dorota Le-
chończak i Piotr Fugiel, znalazły się prace klasy 7b pod opieką 
Ewy Staszewskiej (I miejsce), klasy 3a pod opieką Marzeny Kiet-
lińskiej-Antoniewcz (II miejsce) i klasy 7a pod opieką Moniki 
Rabki (III miejsce). Dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczyły 
pani wicedyrektor Elżbieta Frączek oraz nauczyciele Ewelina 
Bas i Dorota Lechończak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i opiekunom za udział w konkursie.

tekst Paulina Piołunkowska E. Bas, 
M. Kietlińska-Antoniewicz, J. Jagodzińska

Alkohol pity 
w nadmiarze jest 
trucizną

Skutkami nadużywania alkoholu może być teoretycznie nie-
groźna anemia, ale i zagrażające życiu choroby nowotworowe. 
Nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do zaburzeń 
psychicznych np. psychozy alkoholowej. Etanol szkodzi nie tylko 
osobie pijącej – kobiety ciężarne spożywające alkohol narażają 

Edukacja
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Automaniak w Łebie
W  dniach 24-26 lutego br. w  Łebie kręcono ujęcia do po-

pularnego programu motoryzacyjnego „Automaniak”, 
realizowanego dla stacji TVN Turbo. Trzech prowadzących - 
Jarosław Maznas, Rafał Jemielita i Patryk Mikiciuk odgrywało 
niecodzienne sceny w Urzędzie Miejskim, na łebskim deptaku 
i na naszej wyjątkowo szerokiej i piaszczystej plaży. Bardzo się 

cieszymy, że tak popularna stacja tv do nakręcenia swojego od-
cinka wybrała właśnie Łebę. Emisja zaplanowana jest na po-
czątek marca.

Zespół CIT Łeba 
Fot. Marlena Wejher

swoje dziecko na tak zwany FAS – płodowy zespół alkoholowy. 
Część ze skutków nadużywania alkoholu może ustępować po 
zaprzestaniu picia, inne są nieodwracalne.

Komisariat Policji w Łebie w związku z sygnałami dotyczący-
mi nadużywania alkoholu w miejscach zabronionych przepro-
wadzi szereg działań zmierzających do wyeliminowania tego 
zjawiska na terenie miasta Łeby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spożywanie al-
koholu w miejscu zabronionym jest wykroczeniem z art. 43’ ust. 
1 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W sytuacjach spornych gdzie osoby będą spożywać alkohol 
według nich w „miejscach prywatnych” będą kierowane wnio-
ski do sądu.

Opracował: 
Waldemar Kupicz 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Łebie

Informacje

Szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej 
pomocy!

31 stycznia br. w małej sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Łebie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania 

pierwsze pomocy przedmedycznej. W szkoleniu uczestniczyło 
36 osób. Celem szkolenia było nauczenie podstaw technik zwią-
zanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobom potrzebującym 
takiej pomocy oraz szybkiego i prawidłowego reagowania na 
tego typu sytuacje kryzysowe. Organizatorem szkolenia było 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Miasta Łeby. 
Przewidywana jest kontynuacja tego typu działań.

Oprac. Zespół CIT Łeba 
Fot. Julia Tomicka
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Morsy wsparły WOŚP
Nasz Klub Łeba Mors Poland od 2012 roku,od 
kiedy istnieje,wspiera wielkie dzieło Jurka 
Owsiaka WOŚP.

Pierwsze nasze kąpiele morsowe na rzecz WOŚP odbyły się na 
zaproszenie Gminy Wicko.”Morsowanie” zaliczyliśmy wtedy 
w sztucznym zbiorniku wodnym przygotowanym przez stra-
żaków.Następne lata to już występy powiatowe w Lęborku na 
Placu Pokoju.W podobnych kąpielach wspieraliśmy WOŚP, ale 
ze względu na ilość osób i gorącą jak zawsze atmosferę postano-
wiliśmy wsypywać do basenu kilka skrzynek lodu. W tym roku 
Zarząd zdecydował wspierać Orkiestrę morsując również w Łe-
bie.Stwierdziliśmy, że tak duży Klub liczący już 80 osób może za-
robić dla Jurka więcej. Udało się z powodzeniem,morsowaliśmy 
w Lęborku i przy okazji jubileuszu naszego Prezesa Wojciecha 
w Łebie. Będziemy kontynuowć ,bo inicjatywa piękna a siła i za-
angażowanie klubowiczów wielkie.

Korzystając z okazji prosimy o trzymanie kciuków za nasze 
występy morsowe. Musimy pochwalić się 9 medalami ostat-
nich Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Eks-
tremalnym w Gdańsku. Najbliższe nasze zmagania to 9 lutego 
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku, marzec 
to Mistrzostwa Świata w Talinie i pod koniec roku Mistrzostwa 
Europy w Gdańsku. Wszędzie będziemy promować Naszą uko-
chaną Łebę.

Z morsowym pozdrowieniem 
Piotr Głuszko

Manufaktura w Łebie
Przed świętami odwiedziliśmy miejsce 

niezwykłe, pełne pozytywnej energii, 
rodzinnego ciepła oraz zapachu świątecz-
nego piernika. Mowa oczywiście o pie-
karni „Manufaktura”, która znajduje się 
przy ul. Piekarskiej w Łebie. Pieczywo 
wypiekane jest według tradycyjnej, sta-
ropolskiej receptury przez Pana Henryka 
Płotka, doświadczonego piekarza.

Miejsce ma swoją bogatą historię. 
Właśnie w  tym miejscu od 1934 roku 
wypiekano pieczywo oraz ciastka jed-
nak z kilkunastoletnią przerwą na prze-
strzeni drugiego półwiecza wieku XX. 
Zaraz po wojnie zakład ten objął piekarz 
Tomasz Stachowiak i prowadził go do po-
czątku lat 90. Nieprzerwanie jednak pie-
karnia działa  od roku 1991, a prowadzona 

była przez dwóch braci, następnie w lipcu 
tego roku właścicielem został Pan Henryk 
Płotka. - Początki nie były łatwe.

Na początku nie dysponowałem wielkim 
kapitałem, dlatego większość prac musia-
łem wykonywać samodzielnie. Wspierała 
mnie przy tym rodzina. I tak, krok po kroku, 
dzięki ciężkiej pracy całej rodziny oraz przy-
jaciół tchnąłem nowego ducha w to miejsce. 
Bardzo mi zależało, aby odrodzić panujący 
tu przez dziesięciolecia wyjątkowy klimat 
tego miejsca – mówi Henryk Płotka, właś-
ciciel piekarni.

Do dnia dzisiejszego miejsce to odwie-
dziło już bardzo wiele osób, nie tylko łe-
bianie ale także przyjeżdżający do Łeby 
wczasowicze. Wielu z nich było zdziwio-
nych, że takie miejsce można znaleźć 
w samym centrum miasta. Są plany, aby 
w niedalekiej przyszłości było to miejsce 
spotkań osób powiązanych z szeroko ro-
zumianą kulturą i sztuką. Będą więc od-
bywać się tu wernisaże malarskie czy 
choćby rzeźbiarskie, gdyż Pan Henryk ma 
również duży talent także w tej dziedzinie.

Ponadto mieszkańcy przynoszą zna-
lezione na strychu „relikty przeszłości” 
które ubogacą wystrój „starej” piekarni. 

Z życia gminy
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Gdy przekroczymy próg przedwojennej 
zabudowy zauważymy wielki oryginalny 
piec z tamtej epoki służący do wypieka-
nia chleba. Na półce znajduje się domowy 
przepis na sporządzenie piernika z roku 
1725.

Całe wypiekane tu pieczywo przyrzą-
dza się na naturalnym zakwasie przy 
użyciu tradycyjnych składników. Cała 
produkcja pieczywa jest widoczna dla 
klienta. W przyszłości właściciel będzie 
chciał organizować warsztaty piekarni-
cze dla dzieci i dorosłych. - Na zbliżające 
się święta przygotowaliśmy dla naszych 
klientów świąteczne pierniczki, rogale oraz 
ciasteczka – dodaje Pan Henryk. Ponadto 

można tu również odpocząć, napić się cie-
płej kawy, czekolady i na miejscu spróbo-
wać domowego ciasta drożdżowego lub 
sernika. A wszystko to w niepowtarzalnej 
atmosferze, starej piekarni przy rozpalo-
nym kominku.

oprac. i fot. Michał Sałata

Z życia gminy

Głosujmy na Łebę!
Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu! Edukacyjna kampania 
społeczna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na te-
mat jakości powietrza, którym oddychamy. Smog, pyłowe za-
nieczyszczenie powietrza atmosferycznego, to zagrożenie dla 
zdrowia nas wszystkich. Główną przyczyną jest „niska emisja”, 
czyli spaliny pochodzące z pieców, głównie starego typu, w któ-
rych pali się dosłownie wszystkim. Celem projektu jest szero-
ko rozumiana edukacja. Działania skierowane są do lokalnych 
społeczności oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych. 
W ich ramach zachęcamy społeczności do głosowania na wybra-
ne lokalizacje, by zdobyć Naukową Stację PGNiG oraz do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o przygotowane materiały, 
gdzie nagrodą jest wyposażenie pracowni przyrodniczej.

Szczegóły pod adresem: www.powietrzebezsmieci.pl

Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie prosi miesz-
kańców i właścicieli posesji w Łebie o:

• sprzątaniu zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach 
przylegających do Państwa posesji,

• odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji,
• oczyszczanie wjazdów na posesję oraz podwórka należą-

cego do posesji,
• usuwanie sopli zalegających na dachu budynku, które 

mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub 
życia,

• składowanie śniegu w miejscach nie powodujących żad-
nych zakłóceń w komunikacji.

Prosimy i przypominamy, że przy prowadzeniu akcji odśnie-
żania nie wolno parkować pojazdów w sposób utrudniający pro-
wadzenie akcji zimowej.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez:

„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

odśnieżanie
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