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Magdalena Wójcicka
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Łebie

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Paniom ży�enia –
w�ystkiego najlep�ego, dużo zdrowia i ��ęścia, by w każdym 

dniu roku uśmiech na twa�y gościł tak samo �ęsto,
jak w tym świąte�nym dniu.

Ży�ymy, aby każdy dzień był wyjątkowy
i p�yniósł powody do zadowolenia

oraz by nigdy nie zabrakło ciepła i miłości płynących
od najważniej�ych osób w Wa�ym życiu!

Z wyrazami �acunku

Andrzej StrzechmińskiMagdalena Wójcicka
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Łebianin przemierzy na rowerze polskie 
wybrzeże aby pomóc chorym dzieciom

8 marca grupa osób chcących pomóc chorym dzieciom roz-
pocznie akcję charytatywną pn. „Wybiegajmy dzieciom 

uśmiech”. Trzy osoby, przełamując swoje wewnętrzne bariery, 
pokonają ponad 550 kilometrów polskiego wybrzeża od Pia-
sków po Świnoujście.

- Na spotkaniu morsów zapoznałem kolegę Mariusza Malca (46 
lat) z klubu morsów „Miedwianie”, który opowiedział mi historię 
dziewczynek: 8 letniej Milenki i 3 letniej Kornelki z porażeniem 
mózgowym. Pan Mariusz, znany z tego, że chętnie pomaga po-
trzebującym, postanowił, że w ciągu roku przebiegnie dystans 
5ooo kilometrów. Jak postanowił tak zrobił i całą swoją akcję 
dokumentował na portalu społecznościowym. Urzekła mnie ta 
historia i postanowiłem wziąć udział w drugiej edycji towarzy-
sząc Panu Mariuszowi na rowerze wspierając go w tej szlachet-
nej akcji, a tym samym pokonując własne granice. Towarzyszyć 

Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego  
w Łebie
Dyrektor Narodowego Muzeum Mor-

skiego w Gdańsku zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Łeby i okolic na 
prezentację projektu Muzeum Archeolo-
gii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego.

 1 marca w Rybackim Centrum Kultu-
ry i Formacji Boleniec pracownicy Mu-
zeum zaprezentują – przed południem 
uczniom, a po południu dorosłym -  jak 
będzie wyglądał budynek i jakie atrakcje 
są planowane w Muzeum w Łebie.

Architekci przedstawią projekt budyn-
ku – na zewnątrz i w środku

Archeolodzy opowiedzą na czym pole-
ga ich praca w muzeum

Edukatorzy pokażą jak wyglądają lek-
cje w muzeum

W programie spotkania konkursy i 
upominki – dla uczniów i dla dorosłych!

Od 10.00 do 15.00 – Piknik naukowy dla 
uczniów, organizowany przy wsparciu 
Dyrekcji Zespołu Szkół w Łebie

Od godziny 17.00 – spotkanie dla miesz-
kańców Łeby i okolic 



3
Relacja

Łeba promowała się w Szczyrku
Zima w górach w pełni, dlatego też tra-

dycyjnie już pracownicy Centrum 
Informacji Turystycznej w Łebie, Portu 
Jachtowego oraz Starostwa Powiatowe-
go w Lęborku we współpracy organiza-
cyjnej z  LOT Łeba Błękitna Kraina i  IT 
Szczyrk w dniach od 30 stycznia do 3 lu-
tego w Szczyrku zachęcali turystów do 
odwiedzenia naszego miasta w sezonie 
letnim 2019. Przypomnijmy, że Szczyrk 
jest miastem partnerskim Łeby w ramach 
projektu „Morze, Góry i Mazury”. W tych 
dnia można było spotkać nas przy sto-
ku narciarskim „Czyrna” oraz przy COS 

Skrzyczne. Jednego dnia wybraliśmy się 
także z akcją promocyjną do Wisły, gdzie 
także spotkaliśmy się z wielką życzliwoś-
cią i zainteresowaniem przebywających 
na urlopie turystów. Podczas całej akcji 
rozdaliśmy setki folderów związanych 
z Łebą oraz ulotek obiektów noclegowych 
oraz atrakcji. Turyści chętnie zadawali 
pytania odnośnie oferty letniej miasta 
na ten rok i planowanych imprez, na któ-
re z wielką radością odpowiadaliśmy. Po-
nadto byli też ciekawi z jakich atrakcji 
turystycznych będą mogli skorzystać pod-
czas swojego pobytu. Na te pytania także 

otrzymali wyczerpującą odpowiedź. To 
naprawdę miłe, że marka Łeby jest do-
brze znana wśród Polaków. Znaczna część 
z tych osób chociaż raz w życiu była w Łe-
bie i posiada bardzo miłe wspomnienia.

Dzięki tego typu akcjom zacieśniamy 
także współpracę z naszymi partnerami, 
a promocja ma szerszy wydźwięk i jest 
skuteczniejsza.

Tekst i fot. Michał Sałata

mi także będzie mój przyjaciel, 73 letni Ryszard.- mówi Ireneusz 
Mania, łebianin, uczestnik akcji.

Zakończenie drugiej edycji tej akcji planowane jest na 20 
marca br. Cała trasa została podzielona na kilka odcinków. Co 
ciekawe o noclegi i wyżywienie dla naszych bohaterów zadbają 
lokalne kluby morsów. Ponadto kluby morsowe zapowiedziały 

zorganizowanie zbiórki pieniędzy wśród swoich członków na 
rzecz dziewczynek, ktre przekażą na konto fundacji do której 
należą.

Oprac. Michał Sałata



13 stycznia br. w  RCKiF Boleniec 
w  Łebie odbył się 27. Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kil-
kudziesięcioro wolontariuszy tego dnia 
kwestowało z puszkami na mieście i plaży, 
gdzie odbywała się kąpiel Morsów Łeb-
skich.

Przed rozpoczęciem występów arty-
stycznych wolontariusze mogli się ogrzać 
próbując ciepłego żurku, kiełbasy i kakao, 
które specjalnie z myślą o nich ufundowa-
li organizatorzy. Na scenie zaprezento-
wały się lokalne zespoły i artyści: Zespół 
Wave, Zespół Terapia, Biedronki, Igor 
Ropela oraz Alicja Gieryk. Największą 
atrakcją tego wieczoru był występ Igora 
Koniecznego - finalisty ostatniej edycji 
popularnego programu MAM TALENT 

oraz Zespłu SILENT SCREAM. Jak można 
było zauważyć publiczność w Łebie dopi-
sała. Z puszek wolontariuszy, kawiaren-
ki i licytacji w łebskim sztabie uzbierano 
29.450 zł.

Do najdroższych i najciekawszych fan-
tów należały m.in.:

1. Bursztynowe serce z grawerką ufun-
dowane przez Pracownię Jubilersko-Złot-
niczą Jerzy Uryasz - zostało wylicytowane 
za 1.600 zł

2. Boombox ufundowany przez 
Radę Miasta Łeby został wylicytowany 
za 700 zł

3. Odnowiona deska windsurfingowa 
ręcznie wymalowana farbą olejną przez 
Panią Barbarę Gawron Gołębiowską za 
720 zł

4. Bujak dla dzieci ufundowany przez 
Firmę JULKA z  Krępy Kaszubskiej 
za 950 zł.

Dzień w Fotelu Burmistrza Miasta Łeby 
został wylicytowany za kwotę 700 zł.

Oczywiście wielką popularnością jak 
co roku cieszyły się oficjalne fanty nade-
słane z głównego sztabu WOŚP. Koszulki 
były licytowane średnio za kwotę 200 zł

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w  organizację 27. Finału WOŚP 
w Łebie. Atmosfera była bardzo wesoła 
i przyjazna. Można śmiało powiedzieć, że 
uzbierana kwota jest sukcesem każdego 
z nas.

Oprac. Michał Sałata

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała już po raz XXVII
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Zespół JANTAR – Podsumowanie działań
No cóż Kochani! Znów minął następny 

rok, a my zrzeszeni w Zespole ,,Jantar” 
dalej pracujemy. Zespół powstał w 1993 
roku. Skupiał 26 członków i raz malał, raz 
rozrastał się. Obecnie jest 15 członków 
i muzycy : Państwo Barbara i Wiktor Ria-
buszenko, bez których zespół nie mógłby 
istnieć. Już czas rządy w zespole oddać 
w ręce młodych. Zespół musi prowadzić 
osoba ambitna i zdolna. Nadaje się do tego 
Pani Hanna Stoltman, osoba, która na 
daną okoliczność będzie umiała wybrać 
repertuar, przysposobić go do wymogów 
członków. Pani Hanka jest autorką wie-
lu wierszy, a więc jest poetką, malarką, 
z której zespół jest dumny. Zespół brał 
udział w uświetnieniu występów w Koś-
ciele NMP oraz św. Jakuba Ap. w Łebie, 
w  organizowaniu wieczorków związa-
nych z Dniem Kobiet, świąt kościelnych 

oraz państwowych. Wyjeżdżaliśmy do 
Lęborka, Słupska oraz okolicznych wsi 
dając program humorystyczny. Ostatnio 
wystąpiliśmy z programem o treści pa-
triotycznej – nagrodzono nas oklaskami 
i wielkimi brawami na stojąco.

Na zakończenie artykułu dziękuję 
wszystkim Burmistrzom miasta: Panu 
Andrzejowi Cyranowiczowi, Pani Halinie 
Klińskiej, Panu Andrzejowi Strzechmiń-
skiemu za serdeczne słowa, za opiekę nad 
zespołem. Szczególne podziękowanie 
składam Panu Andrzejowi Strzechmiń-
skiemu, który opiekował się zespołem 
oraz dobrym słowem zachęcał nas do pra-
cy w zespole.

Tekst: Irena Hilla

Marta Gałuszewska wystąpi 
podczas majówki w Łebie

W tym roku tradycyjnie odbędzie się tak popularna w regio-
nie łebska majówka. Główny koncert zaplanowany jest 

na 3 maja 2019 roku. Główną gwiazdą tego wydarzenia będzie 
Marta Gałuszewska.

 W 2017 solowo wzięła udział w przesłuchaniach do ósmej 
edycji programu TVP2 The Voice of Poland. W trakcie tzw. „prze-
słuchań w ciemno” zaśpiewała „I See Fire” z repertuaru Eda 
Sheerana. Podczas jej występu odwróciły się wszystkie krze-
sła trenerów, lecz to razem z Michałem Szpakiem postanowiła 
dojść do zwycięstwa. W odcinku półfinałowym wokalistka za-
prezentowała swój pierwszy singiel „Nie mów mi nie”. Już w tym 
czasie zyskała wielu fanów, dzięki którym udało jej się wygrać 
finał. Oprócz statuetki Marta Gałuszewska otrzymała czek na 
50 tysięcy złotych oraz kontrakt płytowy.

Tekst. Michał Sałata
fot. materiały prasowe



TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2019/2020

Burmistrz Miasta Łeby informuje, iż 
rekrutacja na rok szkolny 2019/2020:

1. do oddziałów przedszkolnych Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie

odbędzie się w terminie od 11.03.2019 r. 
 do 29.03.2019 r.

2. klas pierwszych w  Szkole 

Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie 
odbędzie się w terminie od 01.04.2019 r. 
do 26.04.2019 r.

Szczegółowe informacje odnośnie re-
krutacji dostępne będą na stronie inter-
netowej szkoły (www.leba.edu.pl) oraz 
w sekretariacie ww. placówki.

Terminy postępowania rekrutacyj-
nego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów 
do oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej

LP Rodzaj czynności Termin w postępo-
waniu rekrutacyjnym

Termin w postępo-
waniu uzupełniającym

1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkol-
nego.

od 01.03.2019 r.
do 08.03.2019 r.

Nie dotyczy

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szko-
le podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnia-
nie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019 r. do 
29.03.2019 r.

od 13.05.2019 r.
do 20.05.2019 r.

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia 
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 04.04.2019 r. do 24.05.2019 r.

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-
kowanych

do 05.04.2019 r. do 27.05.2019 r.

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

do 11.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 12.04.2019 r. do 03.06.2019 r.

LP Rodzaj czynności Termin w postępo-
waniu rekrutacyjnym

Termin w postępo-
waniu uzupełniającym

1 Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej kandydatów zamieszkałych w  obwodzie szkoły wraz 
z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

od 01.03.2019 r.
do 30.03.2019 r.

Nie dotyczy

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2019 r.
do 26.04.2019 r.

od 03.06.2019 r.
do 10.06.2019 r.

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 06.05.2019 r. do 12.06.2019 r

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do 
klas pierwszych szkoły podstawowej



4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-
kowanych

do 08.05.2019 r. do 13.06.2019 r.

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

do 15.05.2019 r. do 17.06.2019 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 16.05.2019 r. do 18.06.2019 r.

1. Kryteria w postępowaniu rekru-
tacyjnym do klas pierwszych w Szko-
le Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Łebie dla kandydatów spoza obwodu 
wraz z odpowiednią liczbą punktów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkol-
nym, na który prowadzona jest rekruta-
cja będzie uczęszczało do tej szkoły – 20 
punktów,

2) rodzeństwo kandydata w roku szkol-
nym, na który prowadzona jest rekru-
tacja będzie uczęszczało do oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej – 
20 punktów,

3) rodzic kandydata dojeżdża do pra-
cy/pracuje na terenie Miasta Łeby – 10 
punktów,

4) wielodzietność rodziny kandydata – 
5 punktów,

5) niepełnosprawność kandydata – 5 
punktów,

6) niepełnosprawność w rodzinie kan-
dydata – 5 punktów.

2. Dokumenty niezbędne do potwier-
dzenia spełniania ww. kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określo-
nego w pkt. 1 i 2 – potwierdzenia spełnie-
nia kryterium dokonuje dyrektor szkoły 
na podstawie dokumentacji szkoły,

2) w  odniesieniu do kryterium okre-
ślonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego,

3) w  odniesieniu do kryterium okre-
ślonego w pkt. 4 – oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego,

4) w  odniesieniu do kryterium 
określonego w  pkt. 5 i  6 – orzeczenie 
o  niepełnosprawności lub o  stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o  re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. 
zm.).

Uwaga:
Kryteria postępowania rekrutacyjne-

go do publicznej szkoły podstawowej dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwo-
dem publicznej szkoły podstawowej oraz 
dokumentów potwierdzających spełnie-
nie określonych wymagań zostały okre-
ślone w Uchwale Nr XXVI/330/2017 Rady 
Miejskiej w Łebie z dnia 7 marca 2017 r.

Wdrażamy konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych
Samorząd miasta Łeby otrzymał certyfikat świadczący o tym, 

że wdraża się postanowienia konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją im. Helen 
Keller i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności 50 in-
stytucji monitorowanych w województwie pomorskim – do 
wdrażania postanowień Konwencji ONZ prawach osób nie-
pełnosprawnych poprzez analizę danych instytucji, sformu-
łowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz 
weryfikację ich wykorzystania do 03.2019 roku

Monitoring był prowadzony przez zespoły monitoringo-
we zgodnie z metodologią określoną w ogłoszeniu o konkur-
sie. Efektem realizacji projektu jest opracowanie 50 raportów 
z rekomendacjami dla monitorowanych instytucji, a następnie 
wspieranie wykorzystania rekomendacji.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy-
jęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 
2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała 
miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i rów-
nego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności 

przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi 
innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadze-
nia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania 
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami reali-
zacji ich praw.

Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r., poz. 1169.



Idą brzegiem morza w szczytnym celu!
17 stycznia br. Łebę odwiedzili nie-

zwykli ludzie, którzy przemierza-
ją polskie wybrzeże od Świnoujścia po 
Piaski, aby promować „Oddawanie krwi” 
wśród mieszkańców odwiedzanych miej-
scowości. W tym roku uczestnicy wyru-
szyli ze Świnoujścia 14 stycznia i planują 
przejść lub przebiec 550 kilometrów aby 
20 stycznia ukończyć tę inicjatywę w Pia-
skach. Akcja ma formułę otwartą, a  to 
oznacza, że w wybranych miejscach moż-
na dołączyć do biegaczy i uczynić ten bieg 
jeszcze bardziej wyjątkowym. Liderem 
grupy jest Pan Jacek Bastian, który zai-
nicjował cały projekt kilka lat temu, gdy 
potrzebna była krew dla ciężko chorej sio-
stry - Asi, która zapadła w śpiączkę. Mimo 
iż Asia wróciła do zdrowia, to Pan Jacek 

postanowił kontynuować całe przedsię-
wzięcie dla innych chorych osób. A że jest 
od lat „ultra” maratończykiem to namówił 
wiele osób aby razem z nim przyłączyły 
się do akcji rok rocznie.

Głównym przesłaniem projektu jest 
rozwijanie świadomości i wiedzy na te-
mat rzadkich chorób krwi. Bywa tak, że to 
właśnie krew jest najlepszym lekarstwem. 
Chory dostaje ją tylko dzięki temu, że inny 
człowiek zdecydował się podzielić tym, co 
ma najcenniejszego. Dzięki temu także do 
Łeby przyjechał Ambulans do pobiera-
nia krwi tzw. „krwiobus”. Wiele osób sko-
rzystało z tej możliwości, aby oddać krew 
potrzebującym jej najbardziej. W godzi-
nach porannych na spotkanie z uczestni-
kami marszu\biegu przybyli uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej w Łebie, aby tym 
samym pokazać swoje wsparcie dla tej 
szczytnej inicjatywy. Pan Jacek opowie-
dział dzieciom jak ważna, jest „dzielenie” 
się krwią, gdyż to ona może uratować wie-
le osób.

Pozdrawiamy całą ekipę Ultrakrew 
„Każdy ma swój Krwiobieg” i  życzy-
my ukończenia całego odcinka mimo 
wietrznej i deszczowej aury. Pozdrawia-
my drużyna Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie oraz Przystań Łeba 
Resort&Restaurant, którzy włączyli się 
w  pomoc w  organizacji tego łebskiego 
etapu.

tekst i fot. Michał Sałata (UM Łeba)
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Co u nas słychać – warto przeczytać !
Jesteśmy na półmetku naszych działań.

Dzisiaj chciałabym Państwu, a w szcze-
gólności tym co się jeszcze wahają czy 
złożyć do nas wniosek o dofinansowanie, 
przedstawić charakter i cele naszej pracy .

Najważniejszym dokumentem jest Lo-
kalna Strategii Rozwoju naszej grupy, tj. 
mieszkańców Lęborka, Łeby, Choczewa, 
Wicka, Nowej Wsi Lęborskiej i Cewic.

LSR to dokument opracowany na po-
trzeby efektywnego wykorzystania 
środków unijnych w latach 2014 – 2020 
naszego Programu .

 Dokument powstał przy aktywnym 
udziale społeczeństwa ze wszystkich 3 
sektorów : publicznego, społecznego i go-
spodarczego.

Aby dokonać wyboru najlepszych 
operacji do dofinansowania Rada LGD 
(wybrana przez członków naszego sto-
warzyszenia), która odpowiada za wy-
bór operacji ( I etap) dokonuje wyboru 
wniosków, które spełniają kryteria w któ-
rych określono na podstawie spotkań kon-
sultacyjnych cele priorytetowe ważne 
z punktu widzenia obszaru .

Nasz Program „Rybactwo i Morze” jest 
skierowany do mieszkańców, stowarzy-
szeń, przedsiębiorców.

W ramach celu ogólnego wyznaczono 4 
cele szczegółowe : atrakcyjne miejsca pra-
cy w turystyce, spójny i atrakcyjny wize-
runek obszaru, poprawa warunków życia 
mieszkańców, gospodarcze wykorzysta-
nie zasobów rybackich i rolnych .

Dla szerszego wyjaśnienia dodam, 
że pomoc finansowa na realizację 

przedsięwzięcia jest przyznawana na re-
alizację następujących celów – tworzenie 
miejsc pracy, wspieranie różnicowania 
działalności w ramach rybołówstwa prze-
mysłowego, wspieranie i  wykorzysty-
wanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich, propagowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego .

Jeżeli Rada LGD „Dorzecze Łeby” oceni 
wniosek pozytywnie, w dalszej kolejności 
podlega on ocenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego .

Należy dodać, że na każdy konkurs jest 
przewidziana pula finansowa.

W dalszej kolejności osoba, stowarzy-
szenie lub samorząd po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny podpisuje umowę, w której 
jest określona pomoc w formie 50 % jej 
dofinansowania, a w niektórych przed-
sięwzięciach, w  których są spełnione 
warunki określone w art.95 ust.3, rozpo-
rządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% 
tych kosztów .

W  chwili obecnej pomoc finansową 
otrzymał z  Łeby jeden przedsiębiorca 
(inwestycja w  trakcie budowy), Gmina 
Miejska Łeba – park Oblatów oraz prace 
konserwacyjne i zabezpieczające ruiny 
kościoła św. Mikołaja . Kilku przedsię-
biorców i stowarzyszenie czekają na pod-
pisanie umów .

W  swojej działalności jesteśmy też 
zobligowani do przeprowadzenia tzw. 
konsultacji społecznych i doradztwa in-
dywidualnego na terenie naszego obsza-
ru . O spotkaniach informujemy na naszej 
stronie internetowej .

Najbliższe spotkanie to marzec w Gmi-
nie Choczewo i kwiecień w Gminie Nowa 
Wieś Lęborska .

Tematem spotkań będzie poinformo-
wanie wnioskodawców o zasadach i kryte-
riach udzielania wsparcia z budżetu LSR .

Ponadto codziennie w dni robocze mo-
żecie nas Państwo odwiedzić w naszym 
biurze .

Udzielamy również informacji telefo-
nicznie bądź drogą elektroniczną .

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW 
NA ROK 2019

- Rozwój ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury publicznej i  in-
frastruktury kultury bazującej na 
tradycjach obszaru, szczególnie morskich 
i rybackich .

- Wspieranie różnicowania działalno-
ści rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy 
(rozszerzenie usług o  sprzedaż bezpo-
średnią, marginalną i ograniczoną, prze-
twórstwo, spełnienie wymogów, rozwój 
małej gastronomii, szkolenie dla rybaków 
w zakresie poszerzenia działalności).

Konkursy ogłaszane są na naszej stro-
nie, staramy się je publikować z dużym 
wyprzedzeniem, tak aby każdy miał szan-
se na skompletowanie potrzebnych doku-
mentów oraz załączników.

Ewa Horanin – Dyrektor Biura

     

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”                                                                             www.dorzeczeleby.pl
ul.Jachtowa 8 , 84-360 Łeba                                                                                                                   dyrektor@dorzeczeleby.pl
tel. +48 530 243 120                                                                                                     NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557



Z historii miasta

Wkroczenie Armii Czerwonej do Łeby
Na początku marca 1945 r. w  powie-

cie lęborskim panował chaos zwią-
zany ze zbli-żaniem się frontu. Armia 
Radziecka zajmowała kolejne obszary 
Pomorza i  wkrótce dotarła do ziemi lę-
borskiej. Wieczorem 9 marca jednostki 
operujące w ramach 2. Frontu Białoru-
skiego przekroczyły rzekę Łebę przez 
most w Izbicy i dotarły do Żarnowskiej. 
Nie napotkały one tam na opór, gdyż prze-
bywająca w wiejskiej gospodzie drużyna 
Wehrmachtu poddała się bez walki. Tym 
samym Sowieci stali na przedmieściach 
Łeby i ich wkroczenie do miasta było tyl-
ko kwestią godzin.

Mieszkańcy zdawali sobie sprawę 
z beznadziejnego położenia i ograniczo-
nej możli-wości ucieczki przed frontem. 
Od kilku tygodni trudną sytuację pogłę-
biał brak prądu, paliwa i bieżącej wody 
oraz niedziałająca od pewnego czasu po-
czta i kolej. Właściciel domu przy dzisiej-
szej ul. Sosnowej 5, Ernst von Zichlinski, 
w prowadzonym dzienniku pisał o licz-
nych uciekinierach z okolicznych powia-
tów, którzy w Łebie szukali schronienia. 
Na ulicach stało wiele autokarów, przy 
których kręcili się zdezorientowani lu-
dzie. Ich liczbę szacuje się na ok. 250. Po-
dobnie szacuje się liczbę mieszkańców 
Łeby, którzy opuścili miasto drogą mor-
ską lub udali się kierunku wschodnim. 
Wielu z nich podążało pieszo lub rowera-
mi wzdłuż brzegu morza do Wielkiej Wsi 
(Władysławowo) lub na Hel, gdzie upatry-
wali szansy na ewakuację drogą morską. 
Do miasta docierały informacje o okru-
cieństwie żołnierzy radzieckich wobec 
ludności cywilnej, które jak się później 
okazało, miały uzasadnienie w  rzeczy-
wistości.

Piątek 9 marca był mroźny, podobnie 
jak kilka poprzednich dni. W  mieście 
stacjo-nował oddział Wehrmachtu, do-
wodzony przez oficera w stopniu porucz-
nika. Bur-mistrz Post i szef miejscowej 
komórki NSDAP usiłowali na nim wymóc 
obronę miasta za wszelką cenę. Oficer ten 
kategorycznie odmówił, wykazując bez-
sensowność oporu. Głównym argumen-
tem było niebezpieczeństwo zepchnięcia 
obrońców do morza. Pod wieczór ktoś 
podpalił stojące na stacji kolejowej wa-
gony towarowe. Zawierały one atrakcyjne 
towary przeznaczone do zaopatrywania 
kantyn wojskowych. W trakcie akcji gaś-
niczej część ładunku została rozszabro-
wana. W  tym momencie ludziom było 

wszystko jedno, aby tylko te dobra nie 
wpadły w ręce wrogich wojsk.

Późnym wieczorem stało się jasne, że 
nieprzyjaciel jest już w Żarnowskiej. Bur-
mistrz otrzymał ze sztabu wojskowego 
polecenie przeprowadzenia natychmia-
stowej ewakuacji miasta, ze względu na 
możliwy ostrzał artyleryjski. W  tym 
czasie nikt nie spał, więc wiadomość ro-
zeszła się lotem błyskawicy. Wkrótce rze-
ka uciekinierów zmierzała w kierunku 
wydm nadmorskich i lasu w północno-

-wschodniej części miasta. Nie wszyscy 
mieszkańcy podporządkowali się zarzą-
dzeniu o ewakuacji. Zwłaszcza wiele osób 
starszych i chorych pozostało w swoich 
domach. W międzyczasie burmistrz za-
brał kasę miejską i oddalił się z szefem 
partii w nieznanym kierunku. Wcześniej 
przekazał on klucze od magistratu jedne-
mu z urzędników. Dalsze losy tej dwójki 
nie są znane. Ludzie, którzy przybywa-
li do koczowiska, przynieśli wiadomość 
o samobójczej śmierci powiatowego szefa 
NSDAP, Wilhelma Malmendiera. Wielu 
potraktowało jego śmierć jako symbolicz-
ny akt całkowitego upadku i załamania, 
przez co nastroje były jeszcze bardziej 
przygnębiające.

Dzień zero

10 marca 1945 r. około godziny 2 w nocy 
na niebie ukazała się najpierw łuna poża-
ru, następnie było słychać huk wielokrot-
nych detonacji. Zapanowała nerwowość, 
gdyż uważano, że wojska sowieckie 

wkroczyły do miasta i zaczęły wysadzać 
budynki. Wielu ludzi zwinęło swoje pro-
wizoryczne obozowisko i pomaszerowało 
z dobytkiem dalej na wschód. Aby dalej 
od wojny, aby dalej od wroga. Po pewnym 
czasie wybuchy ustały i co odważniejsi 
poszli się przekonać, co było przyczy-
ną nocnych niepokojów. Okazało się, że 
płonął duży, drewniany budynek przy 
ul. Leśnej, w którym wcześniej działała 
zielona szkoła. Detonacje pochodziły od 
składowanej tam amunicji. Dopiero ran-
kiem rozeszła się wieść, że podpalili go 
żołnierze niemieccy. Opuszczając miasto, 
przechodzili oni przez schronisko ucie-
kinierów i wycofywali się w kierunku 
wschodnim. Wtedy właśnie poinformo-
wali o jego podpaleniu. Równocześnie 
łupem ognia padła wiata do magazyno-
wania koszy plażowych, której przyczy-
na podpalenia pozostaje niejasna. Zbliżał 
się świt i właściciele zwierząt, chcąc nie 
chcąc, musieli wrócić do swoich domów, 
aby dokonać ich oporządzenia. Krów nie 
obchodziło, że jest wojna i wróg stoi na 
rogatkach miasta. Trzeba je było nakar-
mić i wydoić.

Ludzie, którzy pozostali w swoich do-
mach, około siódmej rano wypatrzyli 
pierwsze sowieckie drużyny zwiadow-
cze na południowym krańcu miasta. Po 
krótkim postoju i obserwacji weszły one 
kilkaset metrów w głąb, a następnie się 
wycofały. Zaraz potem na puste ulice wje-
chał oddział konnicy i nie napotkał opo-
ru. Relacje są tu zgodne, że miasto zostało 
zajęte bez żadnego wystrzału. Po kilku 
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Dyżury Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Magdalena Wój-
cicka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wnio-
sków w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 
od 14.00 do 16.00 w pokoju 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 budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady 
Miejskiej (parter).

godzinach od wkroczenia patrole koza-
ckie dotarły do obozowiska uchodźców 
i nakazały im powrót do domów. Każdy 
musiał trzymać w ręku kawałek białego 
materiału na znak poddania się. Nie wszy-
scy posiadali białe chusteczki, więc darto 
na kawałki pościel albo używano bielizny. 
Przemarsz do miasta odbywał się w miarę 
spokojnie i nie zanotowano przypadków 
gnębienia ludności przez nieprzyjacie-
la. Dopiero po przejściu mostu na kanale 
Chełst widać było ślady ich działalności. 
Porozbijane drzwi wejściowe do domów, 
zdewastowane bramy, wszędzie poroz-
rzucane sprzęty domowe i wyraźne ozna-
ki plądrowania.

Dawny mieszkaniec Łeby - księgowy 
z  miejscowego tartaku - Artur Schulz, 
w rela-cji zanotowanej w 1950 roku tak 
opisuje wkroczenie Sowietów do Łeby:

,,Na ulicach i dużych podwórzach stały 
tabory, a konie były przeważnie przywią-
zane do drzew na chodnikach. Wszędzie 
porozrzucane śmieci, porozbijane różne-
go typu przedmioty, pozrywane przewo-
dy elektryczne i telefoniczne. Pomiędzy 
tym wszystkim sowieccy żołnierze i ukra-
ińscy robotnicy przymusowi plądrowali 
mieszkania i szukali kobiet. Również na 
dużym podwórzu przed moim domem 
stały pojazdy, konie, krowy i żołnierze 
(...). Kuchnia w moim domu przypominała 
chlew. Przy stole ucztowali i pili żołnierze. 
Na podłodze były rozrzucone naczynia, 
butelki z obtłuczonymi szyjkami, papiery, 
bielizna itd... Natychmiast zabrali mi ze-
garek, podobnie jak wysokie buty, które 
zostały „zarekwirowane”. Brakowało nie-
mal wszystkich ubrań, łącznie z damskimi 
i dziecięcymi ciuszkami...”

Wkroczenie Armii Czerwonej do Łeby 
pociągnęło za sobą ok. 30 ofiar śmiertel-
nych wśród ludności cywilnej. Część 
z  tych osób popełniło samobójstwo, co 
najmniej w  dwóch przypadkach po-
zbawiając przedtem życia pozostałych 

członków rodziny. Inni zostali zastrzele-
ni przez najeźdźców bez, lub z błahego 
powodu. Przykładem może tu być po-
nad siedemdziesięcioletni mistrz dekar-
ski, August Steffke. Został on zastrzelony 
w oknie swojego domu, ponieważ groził 
laską sowieckiemu żołnierzowi, gdy ten 
wyłamywał bramę do jego posesji. Syn 
właściciela młyna, nazwiskiem Birk, leżał 
w łóżku ze złamaną nogą i został zastrze-
lony na oczach ojca, a jego trzynastolet-
nia siostra została zgwałcona. Podobnych 
przykładów można wymienić jeszcze kil-
ka. Poza morderstwami i samobójstwami 
tragiczny rozdział stanowią gwałty, któ-
rych ofiarami, według różnych szacun-
ków, mogło paść od kilkudziesięciu do stu 
kobiet. Ani podeszły, ani bardzo młody 
wiek nie chronił łebianek przed barbarią 
soldateski. Na polecenie Sowietów ofiary 
śmiertelne zostały pochowane na cmen-
tarzu w zbiorowej mogile.

 13 marca do miasta przybył oddział 
do obsadzenia komendantury wojsko-
wej, a jednostki pierwszego rzutu poszły 

dalej. Napięta sytuacja uległa pewnemu 
odprężeniu. Ustało strzelanie do cywi-
lów, a gwałty miały charakter jednostko-
wy. Wynikało to z postawy komendanta 
Parszkowa, który nie tolerował tych form 
przemocy. Znany jest przypadek surowe-
go ukarania dwóch żołnierzy za gwałt na 
młodej Niemce. Nie miało to odniesienia 
do grabieży mienia, oficjalnie zwanej re-
kwizycją oraz kradzieży i rozbojów po-
dejmowanych przez żołnierzy na własną 
rękę. Dla łebian nastał okres ponurej, oku-
pacyjnej rzeczywistości i jak się wkrótce 
okazało, konieczności opuszczenia swo-
ich rodzinnych stron na zawsze.

Jarosław Gburczyk

(autor jest pasjonatem historii Łeby i by-
łym mieszkańcem)
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Mikrobiologiczne środki czystości
Dnia 28.01.2019 roku w Ośrodku Wcza-

sowym „Ewa” ul. Łąkowa 17 „ Cen-
trum Profilaktyki i  Promocji Zdrowia” 
Daniel Figacz odbyła się konferencja, 
której wiodącym tematem były „Mikro-
biologiczne środki czystości. Stop odo-
rom i  zanieczyszczeniom środowiska”. 
Gościem specjalnym i prelegentem kon-
ferencji był mgr inż. Jerzy Frąckiewicz, 
pomysłodawca i twórca projektu.

Coraz bardziej szokujący dla społeczeń-
stwa staje się fakt tempa rozszerzania się 
otaczającego nas ,,śmietnika”. Ekspan-
sywne podejście do naturalnych zasobów 
naszej planety i egoistyczne „tu i teraz” 
spowodowały nieodwracalne zmiany 
w ekosystemach i doprowadziły do total-
nej dewastacji planety. Tendencje dzisiej-
szej egzystencji pokazują, że nie stawiamy 
już na „ilość” lecz na „jakość i styl”.

– Bezwzględne wymogi prawa w  za-
kresie ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej skłoniły mnie do pochylenia się 
nad tematem łatwiejszego, bezpiecznego, 

efektywnego i  oszczędniejszego sposobu 
funkcjonowania naszych gospodarstw 
domowych, hoteli, restauracji i zakładów 
produkcyjnych w  zakresie czystości, od-
nowy i  renowacji sprzętu gastronomicz-
nego oraz wyposażenia zakładów pracy – 
mówi Daniel Figacz.

Czym są preparaty mikrobiologiczne?
Składnikiem takich preparatów są wy-

selekcjonowane, występujące w natural-
nych warunkach, specjalnie hodowane 
szczepy bakterii. Następnie w  formie 
przetrwalnikowej osadzone na natural-
nym nośniku (np. otrębach zbożowych).

Drugim składnikiem jest płynna po-
żywka. Po dodaniu mikroorganizmów do 
pożywki budzą się one z formy przetrwal-
nikowej i aktywizują wszystkie funkcje 
życiowe. Jedną z tych funkcji jest wytwa-
rzanie enzymów, których zadaniem jest 
rozpuszczanie w wodzie niektórych sub-
stancji nierozpuszczalnych, takich jak 
tłuszcze czy substancje ropopochodne. 
W preparatach mikrobiologicznych trwa 

proces rozmnażania się bakterii i stałe-
go wytwarzania enzymów (środka czysz-
czącego).

– Drugi panel konferencji prowadziłem 
osobiście „65 lat Służba Weterynaryj-
na Miasto Łeba”. Na wstępie była histo-
ria. Nawiązałem w swoim wystąpieniu 
do początków powstania zakładu i jego 
zadań na przestrzeni lat 1955 – 2019. 
Wspomniałem tych, którzy go zakładali 
i prowadzili. Oczywiście też nawiązałem 
do historii „podwórka przy ul. Kościusz-
ki 89”. Konferencję zamknęła uroczy-
stość wręczenia „OSKARÓW LUDZKI/
NIELUDZKI” osobom z grona obecnego 
przez lata w życiu PZLZ ŁEBA.

Było to wystąpienia spontaniczne. 
Część artystyczna odbyła się z udziałem 
zespołu „DWIE BARWY’’.

Dr wet. Daniel Figacz
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Nadchodzące wydarzenia 
Koła PZW „Łebski 
Haczyk”
Już niedługo rozpoczniemy sezon węd-

karski w  naszym kole. Wędkowanie 
chcemy rozpocząć już 1 maja br. nad Czar-
nym Stawem. W tym roku zaplanowali-
śmy aż 12 imprez dla członków naszego 
koła oraz sympatyków. Ważnym wyda-
rzeniem organizowanym po raz pierwszy 
będą mistrzostwa koła w Porcie Jachto-
wym dnia 12 maja. Szczególną uwagę 
chcemy zwrócić na zorganizowanie wol-
nego czasu dla dzieci w Łebie i Cecenowie. 
Celem naszym jest zachęcanie ich do czyn-
nego wypoczynku.

Dużą sympatią cieszą się organizowa-
ne przez nas „rok rocznie” zawody ro-
dzinne. Zawsze frekwencja jest wysoka 
wśród uczestników, a są to głównie rodzi-
ny z Łeby i okolic.

Nie zapominamy też o wczasowiczach 
planując nasz kalendarz imprez. Orga-
nizujemy im zawody, jednocześnie uka-
zując walory i atrakcje turystyczne Łeby. 
W naszych planach mamy również dwie 
duże imprezy organizowane z okazji Dnia 
Dziecka w Łebie i Cecenowie. Tu zawsze 
możemy liczyć na znaczny udział dzieci.

Informujemy ponadto, że u  naszego 
skarbnika (sklep sportowy na ul. Koś-
ciuszki 47) można dokonywać wszelkich 
opłat związanych z członkostwem w kole 
oraz wyrabiać karty wędkarskie. Mło-
dzież chcąca zapisać się do naszego koła 
w wieku od 14 do 19 roku życia z Łeby i Ce-
cenowa otrzyma je za darmo.

Dokonaliśmy już zarybienia Stawu na-
rybkiem sandacza czerwonego oraz kar-
pia koi. Jednak ten ostatni będzie tylko 
ozdobą stawu. W tym roku planujemy 

zarybić staw jeszcze tylko narybkiem 
płoci i węgorza wielkości ok 7do 10 cm.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
zapisania się do naszego koła jak rów-
nież do uczestniczenia w planowanych 
imprezach. Przypominamy , że od człon-
ków koła nie pobieramy żadnych opłat 
poza opłatami członkowskimi. Kobiety 
po 60 roku życia oraz mężczyźni po 65 
roku życia mają 50% zniżki.

Tekst i fot. Henryk Grymm



13

PODAJMY ŁAPĘ, czyli razem z nami 
wyciągnij pomocną dłoń do zwierząt

,,Podajmy Łapę” to projekt społeczny 
realizowany w ramach olimpiady ,,Zwol-
nieni z Teorii”, czyli platformy stworzonej 
przez polski edukacyjny startup społecz-
ny Social Wolves. Jesteśmy dwuosobo-
wym tematem, składającym się z dwóch 
licealistek, ogromnych miłośniczek zwie-
rząt i po prostu normalnych dziewczyn, 
które stwierdziły, że chcą i mogą poma-
gać bezdomnym zwierzętom. Pewne-
go dnia, przechodząc między klatkami 
w schronisku zrozumiałyśmy, że nie bę-
dziemy już dłużej biernie przyglądać się 
na ich straszny los. Zrozpaczone oczka 
pozbawione nadziei bardzo zapadły nam 
w pamięć. Nawiązałyśmy więc współpra-
cę z OTOZ ,,Animals” Schronisko w Dą-
brówce.

 To im w szczególności chcemy poma-
gać. Wszystkie dobra, które pozyskamy – 
przekażemy im.

Eventʼy, akcje, które się odbędą, orga-
nizowane są, aby nagłaśniać problem 
zwierzaków z  Dąbrówki. One niestety 
nie potrafią opowiedzieć nam o swoich 
potrzebach, wyżalić się. Dlatego też po-
stanowiłyśmy przemówić za nie. Celem 
naszego projektu jest to, aby zwierzaki 
żyły tak jak na to zasługują. Dzięki na-
szym działaniom damy czworonogom 
namiastkę domu, ciepła i miłości. Dodat-
kowym wsparciem będą zbiórki i event›y, 
dzięki którym zwierzaki pozyskają najpo-
trzebniejsze rzeczy.

Jedną z takich zbiórek organizujemy 
we współpracy z Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie, gdzie już od dziś moż-
na przynosić karmę, kołdry i koce.

Ponadto, zachęcając ludzi do adop-
cji-nasi milusińscy otrzymają szansę 

na znalezienie swojego miejsca na Zie-
mi – domu zbudowanego z miłości oraz 
marzeń. Przeprowadzamy spotkania 
edukacyjne dla dzieci. Poprzez zabawę 
chcemy przekazać wiele istotnych, po-
trzebnych informacji o samotnych zwie-
rzakach. Na przełomie marca i kwietnia 
odbędzie się duża zbiórka na terenie na-
szego miasteczka oraz wielkie wyprowa-
dzanie psiaków w Dąbrówce. Natomiast 
na początku maja dziecięce drużyny pił-
karskie zagrają w charytatywnym turnie-
ju. Będzie się działo! Mamy nadzieję, że 
ludzie zaangażują się i wtedy naprawdę 
zyskają wiele — poczucie, że robią dobrze, 

że są szlachetnymi ludźmi. Jest to wspa-
niałe uczucie i niezwykle cenna lekcja. 
Wiadomo, partnerów, dodatkowych rąk 
do pracy nigdy nie jest za wiele. Jeśli ktoś 
chciałby nas wesprzeć, nieważne, w jaki 
sposób prosimy o kontakt na naszym Fa-
cebooku, bądź Instagramie pod nazwą 

— Podajmy Łapę. Naprawdę wystar-
czy niewiele, aby pomóc — wystarczy 
chcieć! Razem z nami i Ty możesz po-
dać łapę!

Tekst i fot. Paulina Derba 
i Marta Noryśkiewicz
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Łeba teraz też na Instagramie!
Wystartowaliśmy z naszym profilem na 

Instagramie. Obserwujcie nas na:
#LEBA_MIASTO

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Łeba teraz też na Instagramie!
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Ferie w bibliotece miejskiej
Ferie zimowe dobiegły końca, ale wspo-

mnienia wspaniałej zabawy pozostaną 
z nami na długo. Bogaty program zajęć, 
przygotowany przez bibliotekę miej-
ską, pozwolił dzieciom na ciekawe spę-
dzenie wolnego czasu. Uczestnicy mogli 
wysłuchać bajek, rozwijać swoje talen-
ty plastyczne, poznawać świat przyrody, 
uczyć się programować roboty, a także 
poprzez zabawę poznać kulturę Indian 
i Wikingów.

Spotkania rozpoczynały się od czyta-
nia bajek. W tym roku do zaczarowanego 
świata bajek przenosili dzieci wolontariu-
sze biblioteki: Panie- Bożena Gornowicz 
i Dorota Reszke oraz harcerze z 10 Łeb-
skiej Drużyny Starszoharcerskiej „Leś-
ni Łowcy”.

Dzieci miały także możliwość dołączyć 
do indiańskiego plemienia. Każdy rekrut 
zanim został przyjęty do plemienia, mu-
siał stworzyć swój własny pióropusz, 
otrzymać barwy wojenne, nadać sobie in-
diańskie imię, a następnie przejść wszyst-
kie próby sprawnościowe, by potem móc 
wybrać się na polowanie na bizony. Po 
udanym polowaniu, jako zjednoczone 
plemię, dzieci zbudowały totem i otrzy-
mały od wodza indiańskiego swoje pierw-
sze „bojowe” pióra.

We wtorki odbywały się zajęcia przy-
rodnicze, które prowadziła Pani Kata-
rzyna Sitkowska ze Słowińskiego Parku 
Narodowego. Podczas zajęć dzieci mogły 

dowiedzieć się, jak dokarmiać ptaki zimą 
oraz poznały mniej lub bardziej lubiane 
owady. Wykonały szyszkowe bukiety i ko-
laże z darów przyrody.

Środy poświęcone były zabawom 
z robotami Photon. Za pomocą tabletów 
dzieci sterowały robotem, poznając tym 
samym podstawy programowania. Wa-
lentynkowe zajęcia upłynęły na tworze-
niu kartek walentynkowych dla naszych 
bliskich. Podczas ferii dzieci wybrały się 
również na wyprawę z Wikingami. Każdy 
z uczestników miał możliwość nauczyć 
się wikińskiego alfabetu, sprawdzić swo-
ją sprawność wojownika oraz wykazać 
się umiejętnościami plastycznymi, two-
rząc gliniane naczynia. Do prowadzenia 

zajęć przyłączyli się również nowi wo-
lontariusze. W tym roku wolontariuszki 
Paulina Derba oraz Marta Noryśkiewicz 
opowiedziały dzieciom o  zwierzętach 
przebywających w  schronisku. W  ten 
sposób zachęcały je do pomagania po-
trzebującym zwierzętom. Z kolei łebscy 
harcerze zaprosili dzieci do rozgrywek 
w planszówki.

Na zakończenie ferii dzieci wzięły 
udział w grach i zabawach ruchowych. 
Tradycyjnie był także bajkowy tort.

Karolina Chrostowska – pracownik 
Biblioteki Miejskiej w Łebie

Kulturalni Piraci Na Widoku
Biblioteka Miejska w Łebie zajęła I miejsce w konkursie foto-

graficznym zorganizowanym przez Lustro Biblioteki i Fun-
dację Legalna Kultura w ramach projektu „Kultura na Widoku 
w bibliotece”. Jest to multimedialny projekt z dostępem do ty-
siąca e-booków, audiobooków, filmów i wielu różnorodnych 
utworów.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia, na 
którym będzie zaprezentowany plakat Kultury Na Widoku. 
W konkursie wzięło udział 50 bibliotek. Zdjęcia były wykonane 
w bibliotecznych pomieszczeniach oraz w przestrzeni miejskiej.

 Biblioteka miejska wysłała na konkurs trzy zdjęcia.
Jury spodobało się zdjęcie “Nawet piraci wiedzą, że kultu-

ra musi pochodzić z legalnych źródeł!”. W nagrodę biblioteka 
otrzyma zestaw nowości wydawniczych.

Oprócz pierwszego miejsca komisja konkursowa wyróżniła 
również drugie zdjęcie przesłane przez bibliotekę - Czerwone-
go Kapturka na dworcu w Łebie.

Dziękujemy naszej wolontariuszce Joannie Chrostowskiej za 
pomoc w przygotowaniu zdjęć.

Beata Czaja - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie



„GLORIA” ZAŚPIEWAŁA DLA ŁEBIAN

Stało się już tradycją, że 6 stycznia pod-
czas Wieczoru Trzech Króli łebianie 

mają okazję zaśpiewać kolędy z zaproszo-
nymi artystami. W poprzednich latach 
byli u nas: Tomek Kamiński i Folk Kapela 

„Góralska Hora”.
W tym roku gościliśmy rosyjski chór 

„Gloria” z Dziecięcej Szkoły Artystycznej 
w Zielenogradsku. Chór powstał w 1996 
roku. Jest laureatem konkursów muzycz-
nych w swoim regionie, kraju, a nawet 
poza jego granicami. Do tej pory kon-
certował na Litwie, w Niemczech, Rosji 
oraz w Polsce. Do Łeby chór przyjechał 
po raz pierwszy na zaproszenie bibliote-
ki miejskiej w 2004 roku. Był to również 
jego pierwszy koncert w Polsce.

Jak powiedziała dyrygentka Pani Lari-
sa Czesnokowa: „- Wtedy w repertuarze 
chóru nie było kolęd. Dzieci nauczyły się 
ich specjalnie na koncert w Łebie”.

W 2006 roku „Gloria” otrzymała Srebr-
ny dyplom w  Międzynarodowym Kon-
kursie “Gaude Cantem” w Bielsku-Białej. 
Występowała także w  Kościele Maria-
ckim w Krakowie, a w 2008 roku wzięła 
udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Gospel w Osiekach.

Do Łeby chór przyjechał jeszcze w 2007 
roku na Święto Łeby oraz w 2012 i 2014 
roku.

Oprócz kolęd, w repertuarze “Glorii” 
znajdują się także utwory rosyjskich 
i zagranicznych klasyków, prawosławne 

pastorałki, muzyka katolicka oraz utwo-
ry kompozytorów współczesnych.

W  Łebie chórzyści zaśpiewali dla 
mieszkańców „Czarną Madonnę” i kolę-
dę „Cicha noc” w języku polskim. Łebianie 
byli bardzo wzruszeni. Gromkimi brawa-
mi podziękowali młodym wykonawcom.

 Składamy serdeczne podziękowania:
- Pani Krystynie Puszcz – Prezes Hote-

lu Wodnik - za ufundowanie poczęstun-
ku dla łebian,

- Państwu Bogumile i Marianowi Kelar 
– za zaproszenie do Muzeum Bursztynu 

oraz Krainy Smoków,
- Państwu Renacie i Zbigniewowi Ko-

seckim, Paniom Celinie Grabowskiej 
i Helenie Kobiela oraz Panu Tadeuszo-
wi Salamon - za ufundowanie słodyczy 
dla dzieci z chóru „Gloria”,

- Pani Elżbiecie Frączek oraz Panu Ma-
ciejowi Barańskiemu – dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Łebie – za pomoc w przy-
gotowaniu koncertu „Glorii” w  szkole 
oraz poczęstunek,

- Pani Helenie Wolff – za przepyszny 
tort,

- Pani Wiolecie Morawiak - za okaza-
ną pomoc,

- Panu Andrzejowi Kotkowskiemu – za 
piękne zdjęcia z koncertu.

Beata Czaja – 
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie
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Biblioteka Miejska w Łebie, jako jedna 
ze 113 bibliotek w Polsce, zakwalifiko-

wała się do projektu „Kodowanie w biblio-
tece”, realizowanego w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek oraz finansowanego ze 
środków Polsko – Amerykańskiej Funda-
cji Wolności.

Celem tego projektu jest promowanie 
wizerunku bibliotek publicznych jako in-
stytucji zapewniających dostęp do twór-
czo realizowanej edukacji pozaformalnej, 
uzupełniającej kompetencje zdobywane 
przez dzieci i młodzież w szkołach.

Nasza biblioteka otrzymała: trzy table-
ty, trzy gry edukacyjne Scottie Go! oraz 
trzy roboty Photon wraz z akcesoriami, 
dzięki którym będzie mogła prowadzić 
zajęcia z podstaw programowania.

Programowanie nazywane jest czasa-
mi „trzecim językiem”, który oprócz oj-
czystego i przynajmniej jednego obcego 
warto znać, aby lepiej zrozumieć współ-
czesny świat i zachodzące w nim zmiany.

Ucząc się programowania poznajemy 
cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, 
bardziej świadomie posługujemy się 

nowymi technologiami, a przede wszyst-
kim bezpieczniej korzystamy z urządzeń 
i usług elektronicznych.

Do uczestnictwa w zajęciach z kodowa-
nia biblioteka zaprosi uczniów ze szkoły 
podstawowej. Chciałaby im pokazać, że 
bez komputera można się świetnie ba-
wić, a poprzez zabawę – zdobywać wiedzę. 
Biorąc udział w zajęciach, młodzi łebianie 
nauczą się logicznie myśleć i skuteczniej 
rozwiązywać problemy, odkryją swoje 
pasje i zdolności, będą się dobrze bawić 
i miło spędzać czas w bibliotece, a w dłuż-
szej perspektywie będą mieli szansę na 
znalezienie pracy odpowiadającej ich za-
interesowaniom.

Pozyskany w projekcie sprzęt to pierw-
szy krok biblioteki ku nowym techno-
logiom. Dzięki niemu oferta dla dzieci 
i młodzieży stanie się bardziej atrakcyj-
na i na pewno przyciągnie nowych użyt-
kowników, natomiast biblioteka będzie 
postrzegana przez mieszkańców jako no-
woczesna, otwarta i dostrzegająca nowe 
trendy instytucja.

Pierwsze zajęcia z programowania od-
były się już w czasie ferii zimowych. Za-
praszamy chętne dzieci, aby zapisywały 
się do bibliotecznego Koła Programistów.

Beata Czaja – dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Łebie.

Kodowanie
w bibliotece
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Warsztaty
taneczne

22 lutego 2019 roku w RCKiF Boleniec 
odbyły się warsztaty taneczne z dziedziny 
Tańca Nowoczesnego, które poprowadzi-
ła Natalia Kubica, uczestniczka programu 

„You Can Dance”. Jak można było zauważyć , 
Natalia szybko złapała „wspólny język” 
z  najmłodszymi i  w  sposób niezwykle 
przyjazny przekazała im elementarną 
wiedzę oraz pokazała i wyjaśniła podsta-
wowe kroki stosowane w takich katego-
riach tańca jak: Hip Hop czy Street Dance.

tekst i fot. Michał Sałata

Z życia gminy
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,,Łeba bez tajemnic” to dalsze przygody łeb-
skich skrzatów. Po nieudanej próbie utworze-
nia nowej osady, Piratus obmyśla plan zemsty 
na Honkeni i kapitanie. Za wszelką cenę chce 
przejąć rządy. Nieoczekiwanie w jego kryjów-
ce pojawia się dziwny gość i oferuje swoją po-
moc… Czy tym razem jego plan się powiedzie? 
Czy Honkenia, która skrywa wielką tajemnicę 
będzie musiała opuścić osadę i łebskie lasy?

,,Bajką przez Łebę” to historia dla dzieci i do-
rosłych o wszechobecnych łebskich skrzatach. 
Akcja dzieje się w  wielu zakątkach miastecz-
ka, głębinach Bałtyku oraz Słowińskim Parku 
Narodowym.
Skrzaty wiodą szczęśliwe życie w swoich leś-
nych osadach, pracują wyławiając bursztyn 
i zbierając rośliny wydmowe. Jednak pewne-
go dnia jeden z mieszkańców skrzaciej osady – 
Piratus, postanawia zburzyć spokój w tym upo-
rządkowanym świecie…

Polecamy!

Nowość !

Nowość!

Książki do nabycia w sklepie „MULTI” na ul. Zawiszy 
Czarnego i butiku Monalisa ul. Kościuszki 27

Wernisaż malarski Klubu 
Absurd – Zaproszenie

Klub Absurd zaprasza na wspólny 
wernisaż on. „Na paletach malarskich 
fantazji”.

Wernisaż odbędzie się 8 marca, 
o godz. 16.30 w Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie
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