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Inwestycje drogowe w Łebie 
Przebudowa ulicy Abrahama 

– etap II

 W ramach inwestycji zostanie wyko-
nana przebudowa ulicy w nawierzchni 
z kostki kamiennej i betonowej, chodniki, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał 
technologiczny, przebudowa sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej.

 Termin  zakończenia zadania 
19.05.2020.

Przebudowa ulicy Obrońców 
Westerplatte :

Kolejną inwestycją drogową w Łebie 
prowadzoną równocześnie z przebudo-
wą ulicy Abrahama jest przebudowa uli-
cy Obrońców Westerplatte:

W  ramach zadania zostanie wykona-
na ulica asfaltowa, miejsca parkingowe, 
chodnik, oświetlenie, kanalizacja desz-
czowa, przebudowa kanalizacji sani-
tarnej i wodociągu; zostaną wykonane 
nasadzenia zieleni.

Termin zakończenia zadania: 
31.05.2020.

Fot.: Marta Jarosińska
podinspektor ds. promocji 

 i turystyki w Łebie
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Nowa kładka na Łabędzim Stawie w Łebie

Trwają prace związane z remontem kładki dla pieszych na 
Łabędzim Stawie w Łebie. Główna konstrukcja składa się ze 

stalowych podłużnic oraz rur wypełnionych betonem epoksy-
dowym, pozostałe elementy zostaną wykonane z drewna mo-
drzewiowego. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 maja 
2020 r.

 Tekst i fot. firma Wygocki

Dyżury Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Arkadiusz Pu-
chacz 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 ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady 
Miejskiej (parter).
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Ulgi w podatku od nieruchomości w związku  
z epidemią COVID-19
W dniu 24 kwietnia 2020r. Rada Miej-

ska w  Łebie podjęła następujące 
uchwały:

- Uchwała w sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości w związku z epi-
demią COVID-19.

Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści za okres kwiecień, maj, czerwiec grun-
ty oraz budynki i budowle lub ich części 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
6 marca 2018 roku – prawo przedsiębior-
ców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn.zm,.), 
których objął zakaz prowadzenia dzia-
łalności, związany ze skutkami epidemii 
COVID-19 wynikający z przepisów szcze-
gólnych. 

- Uchwała w sprawie przedłużenia ter-
minów płatności rat podatku od nierucho-
mości w związku z epidemią COVID-19.

Do dnia 30 września 2020 roku zosta-
ły przedłużone terminy płatności rat po-
datku od nieruchomości płatnych w maju 
i  czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, 
których nie objął zakaz prowadzenia 
działalności, związanych ze skutkami 

epidemii COVID-19 wynikający z przepi-
sów szczególnych oraz przedsiębiorcom, 
których objął w/w zakaz prowadzenia 
działalności, nie spełniającym kryteriów 
do udzielenia zwolnienia z uchwały Nr 
XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w  Łe-
bie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w związku z epidemią Covid-19.

Szczegółowa treść podjętych uchwał 
znajduje się na stronie BIP Urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące pomo-
cy dla przedsiębiorców można znaleźć na 
stronie http://leba.eu/pl/ w zakładce po-
moc dla przedsiębiorców.

Zmiana  
terminów  
opłat

Informujemy, iż uległy zmianie termi-
ny płatności opłat dotyczących 2020 r.:

- opłata roczna z  tytułu użytkowania 
wieczystego za rok 2020 – termin do 30 
czerwca 2020 r. (pierwotny termin obo-
wiązywał do 31 marca br.),

- opłata przekształceniowa za 2020 (od 
gruntów użytkowanych wieczyście, prze-
kształconych – od 01.01.19 r. w  prawo 

własności) – termin do 30 czerwca 2020 r. 
(pierwotny termin obowiązywał do 31 
marca br.).

Podstawa prawna: art. 15j oraz art. 53 
ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568).”

Wicej informacji na bipleba.nv.pl
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Łebska promocja podczas 
Międzynarodowych Targów Turystycznych 
we Wrocławiu
W dniach od 28 lutego do 1 marca br. 

pracownicy Centrum Informacji 
Turystycznej w  Łebie promowali Łebę 
podczas „Międzynarodowych Targów Tu-
rystyki i czasu wolnego”, które odbywały 

się na Stadionie we Wrocławiu. W tar-
gach uczestniczyło dokładnie 233 wy-
stawców, a liczba odwiedzających to 9100 
osób. Dwie sale na parterze, oraz trzy 
piętra – w tym antresole – zapełnione 

były różnorodnymi stoiskami wystaw-
ców z najdalszych zakątków Polski oraz 
ze świata. Nasze stoisko cieszyło się, jak 
zawsze podczas targów, dużą popular-
nością i nie zabrakło również degustacji 
lokalnego produktu „Śledzia po łebsku”. 
Na stoisku prezentowalismy nasz film 
promocyjny Łeby, który cieszył się du-
żym uzaniem nie tylko ze strony odwie-
dzających, ale również wśród wystawców.

Organizatorzy targów stworzyli tak-
że Grę Targową, w której było ujęte rów-
nież nasze miasto. Była to terenowa gra 
dostępna dla wszystkich odwiedzających, 
która pozwoliła wyszukiwać i poznawać 
bliżej kolejne stoiska dostępne na terenie 
Targów Turystyki. 

Targi, na które się wybieraliśmy w mar-
cu, a które nie doszły do skutku ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa to Targi 
Turystyczne „Na Styku Kultur”w Łodzi . 
Targi w Łodzi zostały przełożone na paź-
dziernik 2020 roku. 

Tekst.: Marta Jarosińska
fot. : Centrum Informacji  

Turystycznej w Łebie
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LGD – co u nas słychać?
Jesteśmy już na finiszu Programu Ope-

racyjnego Unii Europejskiej „Rybactwo 
i Morze”.

Jak dobrze się poukłada w roku 2020 
zakończymy nabory wniosków dla poten-
cjalnych beneficjentów.

Chciałabym przedstawić Państwu dzia-
łania biura LGD „Dorzecze Łeby” za rok 
2019 .

Zarząd województwa pomorskiego 
podpisał w  roku 2019 8 umów na dofi-
nansowanie na łączną kwotę :94466,26 zł.

w tym : 

 1. Gmina Nowa Wieś Lęborska : 
275562,14

• Remont chodnika wzdłuż ulicy 
Ogrodowej i  Mostowej w  Nowej 
Wsi Lęborskiej działka nr 1048 
i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska” 

- projekt rozliczony na kwotę: 38 
477,99 zł

•  „Przebudowa pasa drogowego 
Działka 24/3 obr. Garczegorze, 
droga powiatowa nr 1309G, pole-
gająca na budowie ciągu pieszo-

-rowerowego o długości 903,39 mb”  
- projekt rozliczony na kwotę:  
149 584,15 

2. Gmina Choczewo na kwotę: 
 285 417,99, w tym:

• Budowa domu sołeckiego w miej-
scowości Kierzkowo: projekt roz-
liczony na kwotę: 225 726,39 zł 

• Wzmocnienie atrakcyjnej tu-
rystycznie marki obszaru jako 

podstawa konkurencyjnej go-
spodarki tworząca miejsca pra-
cy w Gminie Choczewo – projekt 
rozliczony na kwotę: 56 691,60 zł 

3 . Gmina Miasto Lębork na kwotę:  
33 150,00 zł, w tym:

• Przystań żeglarska w  Lubowi-
dzu - modernizacja nawierzchni 
ciągów pieszo jezdnych – projekt 
rozliczony na kwotę 33 150,00 zł

4. Gmina Miejska Łeba na kwotę:  
350 484,13 zł, w tym:

• URZĄDZENIE PARKU MISJONA-
RZY OBLATÓW W ŁEBIE – ETAP 
III – projekt rozliczony na kwotę 
274 938,91 zł

• Zarządzanie antropopresją na ob-
szarze dziedzictwa historyczne-
go i kulturalnego w Starej Łebie 
(LEBAMUNDE) – etap I, konser-
watorskie zabezpieczenie ruin 

dawnego kościoła pw. Świętego 
Mikołaja w Łebie – projekt rozli-
czony na kwotę 75 545,23 zł

I. Przedsiębiorcy z  naszego terenu 
działania w 2019 roku podpisali 4 umo-
wy na łączną kwotę 726 969,91 zł, w tym:

II. Organizacje pozarządowe w  2019 
roku podpisały 1 umowę, która została 
zrealizowana

• Łebski Klub Żeglarski podpisał umo-
wę na kwotę 283 773,75 zł na wniosek 

„Rozwój edukacji morskiej dla mieszkań-
ców obszaru LGD „Dorzecze Łeby”

Zarząd LGD jeszcze w tym roku przewi-
duje konkursy dla przedsiębiorców .

Chętnie podzielimy się z  Państwem 
wiedzą na temat możliwości pozyskania 
przez nasz Program funduszy na rzecz 
rozwoju Waszych biznesów jak i  na 
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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

Manufaktura Słodyczy w Łebie

wybudowanie nowych obiektów, założe-
nie firmy, etc.

Codziennie przyjmujemy interesantów 
w naszym biurze. Proponujemy umówić 
się na indywidualne spotkanie najpierw 
telefonicznie 501 389 579, wyznajemy 
zasadę „mój pomysł jest bezcenny i dla-
tego nie powinien być powielony”. Dba-
my o komfort spotkania, indywidualność, 

i oczywiście przepisy RODO .
Ponadto organizujemy jako biuro spot-

kania konsultacyjne i  doradztwo indy-
widualne w gminach na terenie naszego 
obszaru działania .

O  wszystkich wydarzeniach infor-
mujemy na naszej stronie internetowej  
www.dorzeczeleby.pl.

OTWIERAMY DRZWI MOŻLIWOŚCI 

Ewa Horanin  
Dyrektor Biura

Dzień Kobiet w Łebie
6 marca br. w Hali Sportowej Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w  Łebie odbył się koncert Łukasza 
Zagrobelnego. To wyjątkowe muzyczne 
wydarzenie odbyło się w  ramach świę-
towania Dnia Kobiet w Łebie. Wspania-
ły głos, świetny kontakt z publicznością 
i anegdoty przeplatane między utworami 

– wszystko to zachwyciło przybyłe na kon-
cert mieszkanki Łeby. Przed koncertem 
wszystkie Panie witał Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Pan Arkadiusz Puchacz, 
który wręczał tradycyjne, czerwone goź-
dziki. Poza goździkami na wszystkie Pa-
nie czekał słodki poczęstunek. Koncert 
Łukasza Zagrobelnego był ostatnim 

wydarzeniem kulturalnym w  naszym 
mieście przed ogłoszeniem pandemii ko-
ronawirusa. 

Tekst Marta Jarosińska 
podinspektor ds. promocji i turystyki

Fot. : Michał Sałata
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Z historii miasta

Zapomniane szybowce nad Łebą
Dziś mało znaną, jakby zapomnianą 

kartą w historii Łeby, było istnienie 
w pobliżu miasteczka szkoły szybowco-
wej. Działała ona przez całą dekadę lat 30. 
XX w. pod nazwą „Pomorska Szkoła Szy-
bowcowa w Łebie” (niem. Pommersche 
Segelflugschule Leba). Jej założycielem 
był właściciel Domu Kuracyjnego, Max 
Nitschke. Zainspirował go pobyt w jego 
hotelu doświadczonego pilota szybow-
cowego z Prus Wschodnich, Ferdinanda 
Schulza. Ten znawca tematyki lotniczej 
w 1928 r. przybył do Łeby na rekonesans, 
związany z przymiarkami utworzenia na 
Pomorzu szkoły szybowcowej. Dość szyb-
ko doszedł on do wniosku, że rejon Góry 
Łąckiej (42 m n.p.m.) na wydmach rucho-
mych znakomicie nadaje się do nauki pi-
lotażu szybowcowego. 

 
Nitschke podjął temat i wkrótce przystą-
pił do organizowania ośrodka szkolenia 
pod patronatem Niemieckiego Związku 
Lotniczego - DLV. W sprawę zaangażowa-
ło się też kilku innych łebian, m.in. na-
uczyciel miejscowej podstawówki – Paul 
Völz. Niestety nie mogli oni liczyć na 
wsparcie i doświadczenie Schulza, który 
w międzyczasie zginął w wypadku. Sama 
idea była jak gdyby przeciwwagą do na-
rzuconych Niemcom po I wojnie św. ogra-
niczeniom w lotnictwie, w tym zakazem 
uprawiania sportów lotniczych na samo-
lotach z silnikiem. 

 

Oaza wśród wydm 

Pierwsze loty nad Mierzeją Łebską odby-
ły się jesienią 1929 r. na konstrukcjach 
własnej roboty. Nie należały one do uda-
nych. Trudno było wymagać od pionie-
rów biegłości w szybowcowym rzemiośle. 
Nie zraziło to Nitschkego, bo już wiosną 
1930 r. zlecił on wybudowanie drewnia-
nego hangaru. Środki pozyskano z dobro-
wolnych składek łebian. Na lokalizację 
szkoły wybrano rozległą nieckę przy po-
łudniowo zachodnim stoku Góry Łąckiej, 
nieopodal brzegu jeziora Łebsko. Krótko 
potem obok hangaru wybudowano barak 
mieszkalny dla adeptów latania. 

 
Z uwagi na ówczesny brak drogi dojaz-
dowej do wydm wszystkie materiały bu-
dowlane, wyposażenie, zaopatrzenie 
i oczywiście ludzi, przewożono z pomocą 
dużej łodzi motorowej. Jej motorzystą był 
Max Zibell. Rejs z miasta po wodach jezio-
ra Łebsko trwał ok. godziny. Kiedy wszyst-
ko zostało zapięte na ostatni guzik, Urząd 
Lotnictwa wydał zgodę na oficjalne otwar-
cie ośrodka. W dniu 31 sierpnia 1930 r. 
uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 
przewodniczący DLV, Adolf Alexander 
Dominicus. Ta zorganizowana z wielką 
pompą impreza odbyła się przy udziale 
licznie zgromadzonej publiczności. 

 

Od samego początku kursy szybowco-
we cieszyły się dużym powodzeniem nie 
tylko w regionie, ale w całych Niemczech. 
Zapewne magnesem było niezwykłe poło-
żenie tego aerodromu, jak i znakomita ka-
dra instruktorska. Wszystkie niemieckie 
kluby i instytucje, które miały związek 
z  szybownictwem, zostały poinformo-
wane o możliwościach i warunkach od-
bywania kursów. W nieco późniejszym 
okresie wydano prospekt reklamowy. 
Liczba szybowców ciągle wzrastała, a pi-
lot-instruktor, Wilhelm Ott, ustanowił 
rekord Pomorza w długości trwania lotu 
z  wynikiem pięciu godzin. Wydmy ru-
chome już wtedy były dużą atrakcją tu-
rystyczną i wczasowicze bawiący w Łebie 
zazwyczaj je odwiedzali. Stąd podnieb-
nym manewrom przeważnie przyglądało 
się wielu ciekawskich. Jakby nie patrzył, 
była to gwiazdka dodająca Łebie blasku 
i splendoru. 

 

Rozbudowa i życie obozowe

Wkrótce jedyny barak mieszkalny okazał 
się niewystarczający i urządzono jeszcze 
jedną kwaterę. W 1934 r. postawiono trze-
ci barak, a na Mierzei Łebskiej zbudowa-
no polną drogę, która kończyła się 1 km 
przed Szkołą. Ze względu na ruchome pia-
ski, dalsza budowa była niemożliwa. Rok 
później przeniesiono biuro z Łeby na te-
ren obozu. Ciekawostką jest, że od tego 
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czasu zajeżdżał tam listonosz, który 9-ki-
lometrową trasę z miasta pokonywał na 
rowerze. Inną formą łączności ze światem 
zewnętrznym był telefon polowy, podłą-
czony do linii telefonicznej w Rąbce. Przy 
okazji rozbudowy całość zelektryfikowa-
no, a wytwarzaniem energii zajmował się 
24-voltowy agregat prądotwórczy z  sil-
nikiem benzynowym. Wodę pitną czer-
pano z pompy ręcznej, która pełniła też 
funkcję polowej umywalni. Rok 1934 to 
już czas rządów Hitlera i jego rasistow-
skiej polityki, co znalazło odzwierciedle-
nie w działalności szkoły. Do regulaminu 
wprowadzono punkt mówiący, że warun-
kiem udziału w kursie jest aryjskie po-
chodzenie. 

 
Dzień w tym spartańskim obozie rozpo-
czynał się od pobudki o godzinie 6 rano. 
Po toalecie porannej pod zimną wodą 
z pompy i śniadaniu przystępowano do 
szkolenia, w tym do naprawiania uszko-
dzonych szybowców po twardych lądo-
waniach. Zajęcia teoretyczne zazwyczaj 
prowadzono po obiedzie, po czym zno-
wu wracano do lotów. Część uczestników 
pełniła na zmianę służbę przy pracach 
porządkowych, obieraniu kartofli, zmy-
waniu naczyń itp. Kuchnią i sprawami go-
spodarczymi etatowo zajmowała się tylko 
jedna osoba. W pierwszych latach była to 
małżonka jednego z instruktorów. Wie-
czorami po kolacji młodzież przeważnie 
udawała się na plażę i zażywała kąpieli 
w morzu.

 

Szkolenie

Kursanci odbywali szkolenie w 12-osobo-
wych grupach. W okresie wakacji letnich 
prowadzono do 4 grup jednocześnie. Rów-
nież dziewczęta zdobywały podniebne 
szlify, jednak stanowiły one zdecydowaną 

mniejszość. Kurs podstawowy trwał 2 ty-
godnie i kończył się 2-stopniowym egza-
minem. Już po kilkudniowym szkoleniu 
uczestnicy przystępowali do egzaminu A, 
który polegał na starcie, 30-sekundowym 
utrzymaniu się w powietrzu i lądowaniu. 
Natomiast egzamin B, którym kończył 
się kurs, miał znacznie większy stopień 
trudności. Kandydaci na pilotów musie-
li 5-krotnie wystartować, każdorazowo 
odbyć minutowy lot po torze w kształcie 
litery S i wylądować u celu. Od sierpnia 
1931 r. także licencjonowani piloci mogli 
tu podnosić swoje kwalifikacje i przystą-
pić do egzaminu C. 

Odpłatność za 2-tygodniową naukę, za-
kwaterowanie i  wyżywienie, którą po-
nosili kursanci, wynosiła 51 marek. 
W latach 30. suma ta odpowiadała w przy-
bliżeniu 10 dniówkom robotnika wy-
kwalifikowanego. Osoby, które nie były 
członkami DLV, płaciły za szkolenie o 20 
marek więcej. Natomiast wszyscy, którzy 
przybywali na kurs do Łeby koleją, ko-
rzystali z 50 proc. zniżki na zakup biletu. 
Niestety nie byłem w stanie ustalić czy 
Szkoła dodatkowo korzystała ze środków 
publicznych na prowadzenie zajęć? 

 
Kolejne lata działalności pozwoliły na 
przywdzianie lauru zwycięzcy dwóm 
znakomitym pilotom-instruktorom. 
Pierwszym był Hans Settgast, który 
utrzymał się w powietrzu przez 17,5 go-
dziny. Kilka lat później, w 1937 roku inny 
znakomity szybownik, Richard Manz, 
pobił dotychczasowy rekord Settgasta 
o równą godzinę. To już nie była prowin-
cjonalna szkółka z początkowego okresu 
działalności, lecz poważna i renomowa-
na szkoła z wybitnymi pilotami i znako-
mitymi osiągnięciami, znana w szerokim 
środowisku lotniczym. Jej działalność 

zakończyła się na początku II wojny św. 
Wielu absolwentów wcielono do LuÊwaf-
fe lub powołano do rezerwy kadrowej tej 
formacji. Szacuje się, że w łebskiej szkole 
licencje szybowcowe uzyskało łącznie po-
nad 2 tys. pilotów. Godnym odnotowania 
jest fakt, że w całym 10-letnim okresie jej 
funkcjonowania nie doszło tam do poważ-
nego wypadku.

 

Po wojnie

 Zawarte na stokach Góry Łąckiej przyjaź-
nie przetrwały dziesięciolecia. W okre-
sie powojennym piloci spotykali się 
w Niemczech Zachodnich na dorocznych 
zjazdach absolwentów. Posiadam infor-
macje, że w roku 1991 w spotkaniu bra-
ło udział jeszcze 70 dawnych kursantów, 
a w 1995 już tylko 40. Czas przerzedził 
szeregi sędziwych szybowników, prze-
nosząc ich do krainy wiecznych lotów. 
Hans Settgast zmarł w 2004 roku, doży-
wając wieku 95 lat. Na pamięć o Pomor-
skiej Szkole Szybowcowej w Łebie można 
jeszcze natrafić w tematycznych publika-
cjach niemieckich. W roku 2010, w trak-
cie zwiedzania Niemieckiego Muzeum 
Techniki w  Berlinie, napotkałem eks-
pozycję przedstawiającą Szkołę. Radość 
moja była tym większa, że uprzejmość 
jednego z pracowników umożliwiła mi 
przejrzenie zasobów nieeksponowanych. 
Dzięki temu brakującą wiedzę o szybow-
cowej przeszłości Łeby mogłem czerpać 
ze źródła dość nieoczekiwanego.

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby i by-

łym mieszkańcem) 



Nowy Plac Zabaw w Porcie Jachtowym 
Pod koniec ubiegłego roku spółka Port 

Jachtowy w Łebie wystąpiła do Fun-
dacji Energa z wnioskiem o dofinansowa-
nie na plac zabaw dostosowany między 
innymi do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Fundacja Energa przyznała na ten 
cel portowi dotację w wysokości 90.000 zł.

Chcielibyśmy aby Żeglarski kompleks 
zabawowy powstał jeszcze przed waka-
cjami i  aby najmłodsi mieszkańcy na-
szego miasta oraz turyści mogli z niego 

korzystać prze całe lato. Plac zabaw bę-
dzie bezpłatny oraz ogólnodostępny. Ca-
łość będzie podświetlana co sprawi, że 
żaglowiec będzie widoczny po zmroku.

Jestem bardzo szczęśliwa, iż udało się 
uzyskać kolejną już w tym roku dotację 
dla portu. Przypomnę, że na początku 
roku otrzymaliśmy dofinansowanie na 
zakup Seabina- pływającego ekologiczne-
go śmietnika na odpady. Zakup pływają-
cego kosza został dofinansowany w 80 % 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dziękuję wszystkim pracownikom por-
tu za ich zaangażowanie w prace, aby nasz 
wspólny łebski port był piękną perełka na 
mapie naszego kraju i nie tylko.

Julia Tomicka

Szycie łebskich maseczek w Porcie 
Jachtowym w Łebie 

W związku z rozszerzającą się pande-
mią wirusa SARS-CoV-2 i serią za-

chorowań na zakaźną chorobę COVID-19 
zauważyliśmy duże potrzeby mieszkań-
ców Łeby na zakup maseczek ochron-
nych, których zaczęło brakować na rynku 
sprzedaży, a jak już były to były bardzo 
drogie. 

Na początku kwietnia tego roku, przy 
pomocy datków od darczyńców, zakupi-
liśmy materiał we wzory marynistyczne, 
a  ja odkurzyłam w  domu swoją maszy-
nę do szycia i  zaczęłam szyć maseczki 
ochronne. Dopingujący nam mieszkań-
cy Łeby też zaczęli nam pomagać, głównie 
przy cięciu materiału, fizeliny i gumek. 
Wszyscy biorący udział w  akcji szycia 
maseczek pracują nieodpłatnie w swoich 
prywatnych domach, po godzinach pracy. 

Na naszej stronie internetowej 

Na ternie Portu Jachtowego pojawił się 
wielki kosz w kształcie serca. Niebie-

ski kosz ma ponad 1,5 metra wysokości 
i  zmieści się w  nim aż 150 kg plastiko-
wych nakrętek, do zbiórki ktrych służy. 
Nakrętki do kosza wrzucać może każdy. 
Ideą postawienia kosza jest długofalowa 
pomoc potrzebującym pomocy dzieciom. 
Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek 
firmom recyklingowym, przeznaczony 
jest bowiem na zakup sprzętu rehabili-
tacyjnego.

Kosz przeznaczony jest na wszelkie pla-
stikowe nakrętki bez względu na kształt 
czy kolor.

Zachęcamy mieszkańców naszego mia-
sta do zbierania nakrętek i wrzucania ich 
do portowego serduszka .

 Julia Tomicka 

Portowe serduszko. 
Wrzuć nakrętki, pomóż dzieciom
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Nauka w szkole, w dobie koronawirusa
Minęły już ponad dwa miesiące - od-

kąd nasza szkoła zaczęła pracę on 
- line (od 16 marca). Jest to związane z wal-
ką z koronawirusem i rozporządzeniami 
MEN. Podyktowane względami bezpie-
czeństwa polskich rodzin, zapobiegania 
rozprzestrzenianiu choroby. W klasach 
IV - VIII praca zdalna przebiega w apli-
kacjach: Classroom Google i NUADU, wy-
korzystywany jest również komunikator 
internetowy Meet. Nauczaniem objęte 
są wszystkie przedmioty, a tematy zajęć 
oraz frekwencja odnotowana w E - dzien-
niku. W klasach I-III z kolei, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej każdego dnia 
do godziny 8.30 przesyłają za pośredni-
ctwem E-dziennika „Kartę pracy ucznia”, 
wskazując zakres materiału, strony do 
podręcznika i ćwiczeń oraz objaśnienia 
nauczyciela. Rodzice, takich jest niewielu, 
którzy nie posiadają dostępu do E-dzien-
nika otrzymują materiał w formie MMS 

– zdjęcia przesłanego na wskazany numer 
telefonu. Również przedszkolaki wyko-
nują zadania w swoich zeszytach ćwiczeń, 
wykonują prace plastyczne. Uczniom nie 
posiadającym komputerów, udostępnio-
no laptopy szkolne z dostępem do inter-
netu. Dodatkowo nauczyciele klas I-III 
każdego dnia pełnią dyżury – konsultacje 

dla rodziców za pośrednictwem E-dzien-
nika i telefonu w godzinach 10.00-11.00 
i  16.00-17.00. Nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych i  nauczyciele nielek-
cyjni od 18 marca publikują na stronie 
internetowej szkoły materiały eduka-
cyjne związane bezpośrednio z  obsza-
rem pracy i zakresem, który może być 

przydatny rodzicom i  uczniom szkoły 
w  edukacji i  wychowaniu dziecka, peł-
nią również dyżury dla rodziców w go-
dzinach 16.00 -17.00 za pośrednictwem 
E - dziennika. Tak to wygląda w prakty-
ce, oczywiście nauczyciele nielekcyjni 
wykonują inne powierzone obowiązki 
np. praca w MOL NET+, dokumentacja 

informujemy mieszkańców o  uszyciu 
kolejnej partii maseczek, każdy z miesz-
kańców Łeby może przyjść do biura Por-
tu Jachtowego w Łebie i odebrać maseczkę 
bezpłatnie dla siebie i swojej rodziny. Do 
tej pory uszyliśmy i rozdaliśmy ok. 600 
sztuk maseczek. 

Z tego miejsca serdecznie i z całego ser-
ca dziękuję za pomoc: Pani Jolancie Glem-
bin, Pani Magdalenie Wójcickiej, Pani 
Teresie Trojanowicz, Pani Małgorzacie 
Modrzelewskiej, Pani Jolancie Waszkie-
wicz i Panii Julii Tomickiej.

Dziękujemy też wszystkim darczyń-
com, w większości anonimowym, za prze-
kazane datki na potrzebny materiał.

Szycie maseczek ochronnych trwa na-
dal i będzie kontynuowane do czasu, kie-
dy już nie będzie takiej potrzeby. 

Helena Wiśniewska
Pracownik Portu Jachtowego  

w Łebie Sp. z o.o.:
Specjalista ds. kadr i płac
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szkoły typu: uzupełnianie kroniki szkoły 
itp. Nauczyciele przedmiotów artystycz-
nych, ruchowych i nielekcyjnych przygo-
towali projekty edukacyjne, które będą 
realizowane w  klasach IV - VIII, będą 
podstawą do oceniania ucznia. Nauczy-
ciele odbywają spotkania i rady poprzez 
pracę na komunikatorze Meet, aplikacji 

Classroom, Gmailu - grupy dyskusyjne itd. 
Taka szkoła on – line jest z jednej stro-

ny dobrym wyjściem, w obecnej sytua-
cji, ale też dużym obciążeniem, wymaga 
ze strony uczniów samodyscypliny i od-
powiedzialności. Sytuacja jest trudna 
zarówno dla uczniów, rodziców, jak i na-
uczycieli. Każdy z nas marzy o powrocie 

do normalności i pracy w budynku szko-
ły, do kontaktów bezpośrednich, do szkol-
nego gwaru.

Ilona Jabłkowska

Z kart historii Szkoły Podstawowej  
w Łebie - działalność SKO 
Głównym celem działalności Szkolnej 

Kasy Oszczędności jest wyrabianie 
u dzieci nawyku świadomego oszczędza-
nia, wyzwalanie inicjatywy i pomysłowo-
ści w samodzielnym wypracowywaniu 
dochodów, czyli myślenia ekonomicznego. 
W naszej szkole działalność SKO ma boga-
tą i długoletnią tradycję. Działa w szko-
le od lat 60 - tych XX wieku, uczniowie 
z opiekunami pozyskiwali fundusze, dzia-
łając w różnorodny sposób. Organizowa-
li zbiórki, akcje , apele, sami oszczędzali. 
W roku szkolnym 1962/1963 SKO naszej 
szkoły otrzymała II miejsce, w krajowym 
konkursie „Oszczędzaj i ucz się oszczę-
dzać”. W kolejnych latach SKO również 
było wyróżniane za swoją działalność, 
między innymi w  prasie pomorskiej: 
Dziennik Bałtycki, nr103, 3.05.1966 r.

Z ciekawostek historycznych tamtych 
czasów SKO - „W dniu 10 grudnia w ra-
mach akcji propagandowej zarząd SKO 
zorganizował wyświetlenie dwugodzin-
nego filmu „Czterej pancerni i pies” opła-
conym z procentu SKO”. 

edukacja



OTWARCIE BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie 

otrzymała pozytywną opinię do 
funkcjonowania w trakcie trwania epi-
demii COVID-19 i od 6 maja ponownie ot-
worzyła się dla czytelników. 

Nasza wypożyczalnia jest przygotowa-
na na przyjęcie czytelników z zachowa-
niem wszystkich środków ostrożności. 
W  bibliotece mogą przebywać jedno-
cześnie dwie osoby. Użytkownicy pro-
szeni są o  stosowanie maseczek oraz 
rękawiczek ochronnych. Biblioteka jest 
wyposażona w  osłony ochronne, ręka-
wiczki jednorazowe i płyn do dezynfek-
cji rąk. Osoby przebywające w bibliotece 
nie mają swobodnego dostępu do księgo-
zbioru, książki podają wyłącznie biblio-
tekarki. Czytelnia pozostaje nieczynna 

do odwołania. Rezygnujemy z następu-
jących usług w  bibliotece: dostępu do 
internetu dla czytelników (pozostaje 
możliwość wydruku), udostępniania to-
alety czytelnikom, przyjmowania darów 
książkowych od czytelników. Wszystkie 
zbiory po powrocie do biblioteki są pod-
dawane kwarantannie. 

Funkcjonujemy w nowych warunkach 

i  prosimy Państwa o  wyrozumiałość 
i cierpliwość. 

Zapraszamy również do śledzenia na-
szego bibliotecznego profilu i  działal-
ności on-line, która cieszy się wielka 
popularnością wśród łebian i turystów. 
Znajdziecie tam wiele propozycji, a całość 
to dużo pięknych tekstów, wspomnień, hi-
storii i wspaniałej literatury.

Dostosowujemy godziny otwarcia do 
obowiązującego reżimu sanitarnego - bi-
blioteka jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-16.

Biblioteka Miejska w Łebie

SKO działała do początku lat 90 - tych. 
W roku 1992 stan książeczki oszczęd-
nościowej szkolnej wynosił 1.603.642 zł. 
Reaktywowanie SKO nastąpiło w szkole 
w 2012 roku. Od tej pory działa do dziś, 
zdobywając kilkukrotnie nagrody III i II 
stopnia w konkursach dla szkół. Oczywi-
ście stare książeczki SKO zostały zastą-
pione kontami, kartami bankowymi dla 
młodzieży. Uczniowie samodzielnie mogą 
operować swoim kontem, od najmłod-
szych lat uczą się znajomości obsługi i 
bezpieczeństwa bankowego. 

Ilona Jabłkowska

Informacje źródłowe: kroniki Szkoły Pod-
stawowej w Łebie

Nasi młodzi czytelnicy 
Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka 

czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to 
niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM!”  

(Harry Potter, J.K.Rowling)

Nasze kochane Moliki Książkowe - Agata 
Wilkos i Marysia Pawlak, uczennice klasy 
ósmej, otrzymały dyplomy za udział w IV 
Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym 

„Mole Książkowe”. Gratulujemy!!! 

Ilona Jabłkowska
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Komunikat PZW Koło w Łebie
Departament Rybołówstwa uprzejmie 

informuje, że zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 
2020 r. w  sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) 
zakaz przemieszczania się osób przeby-
wających na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady 
Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd 
nie zamierza przedłużać, co oznacza, że 
z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia 
w tym względzie nie będą obowiązywały, 
tym samym wędkarze będą mieli możli-
wość prowadzenia połowów amatorskich 
zarówno na łowiskach stawowych, jak 
i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rze-
kach i zbiornikach zaporowych). 

Pamiętać jednak trzeba o  pozosta-
łych środkach bezpieczeństwa, które 
zostały wprowadzone i będą obowiązy-
wać w przestrzeni publicznej, takich jak 

zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), 
czy zachowanie dystansu od innych osób 
(min. 2 m). Należy również pamiętać o obo-
wiązujących przepisach ochronnych i in-
nych uwarunkowaniach wynikających 
z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. 
Należy między innymi mieć na uwadze, 
że amatorski połów ryb może uprawiać 
osoba posiadająca dokument uprawnia-
jący do takiego połowu (kartę wędkarską 
lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli 
połów ryb odbywa się w wodach upraw-
nionego do rybactwa – posiadająca po-
nadto jego zezwolenie.

Wydział do spraw Prawno-Legislacyjnych
Departament Rybołówstwa

Biblioteka w Łebie podczas kwarantanny
Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie 

przygotowała szereg spotkań wir-
tualnych, aby podczas kwarantanny być 
w kontakcie z czytelnikami, sympatykami 
oraz wszystkimi, którzy ten czas spędzają 
w domach. Od 23 marca na bibliotecznym 
profilu Ñ oraz kanale you tube od godzi-
ny 9 do 20 prezentowała kilka propozycji:

9.00 - Bajka na dzień dobry
11.00 - Kreatywna kwarantanna 

– zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych
13.00 - Powieść w odcinkach – Tadeusz 

Dołega Mostowiecz ,,Znachor”
17.00 - Legendy i baśnie naszego regio-

nu / historia Łeby i portrety łebian (prze-
miennie)

20.00 - Bajka na dobranoc - czytają Wo-
lontariusze

Nie spodziewaliśmy się, że nasza akcja 
internetowa będzie cieszyła się tak du-
żym zainteresowaniem. Łebianie włączyli 

się w  nasze działania, komentują, udo-
stępniają, czytają bajki, nagrywają w do-
mach i przesyłają je do nas.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
nie wszyscy mają dostęp do internetu, ale 
przynajmniej w taki sposób chcemy do-
trzeć do jak największej ilości odbiorców. 

Dorota Reszke
Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

 Publicznej w Łebie
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Zapewnienie bezpieczeń-
stwa w obiekcie

1. Umieszczenie w widocznym miejscu 
przed wejściem do hotelu i w recepcji in-
formacji o maksymalnej liczbie klientów  
mogących jednocześnie przebywać  w da-
nej części obiektu.

2. Umieszczenie na terenie hotelu/
obiektu/pensjonatu dozowników z pły-
nem do dezynfekcji rąk dostępnych dla 
gości, a w szczególności przy wejściach na 
teren obiektu, w obszarze recepcji, przy 
wejściu do wind, punktów gastronomicz-
nych oraz przy wyjściu z toalet.

3. Rekomenduje się zapewnienie moż-
liwości zakupu maseczek ochronnych 
w recepcji.

4. Wywieszenie w  pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych instrukcji dot. 
mycia rąk, zdejmowania i zakładania rę-
kawiczek, zdejmowania i zakładania ma-
seczki, a  przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji – instrukcji prawidłowej de-
zynfekcji rąk.

5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz 
monitorowanie codziennych prac po-
rządkowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dezynfekowania powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek, włączni-
ków światła, uchwytów, poręczy krze-
seł i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w  pomieszczeniach pracy i  w  pomiesz-
czeniach do spożywania posiłków nale-
ży przestrzegać wymaganego dystansu 
przestrzennego między personelem 
a gośćmi (minimum 2 metry).

6. Ograniczenie do minimum czasu 
przebywania gościa przy recepcji.

7. Ustalenie i  kontrola maksymalnej 
liczby gości  w hotelu/obiekcie/pensjo-
nacie – na podstawie liczby dostępnych 
pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie 
osoby.

8. Wyłączenie z użytkowania pomiesz-
czeń takich jak: wspólne sale telewizyj-
ne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, 
sauny, dyskoteki oraz innych, w których 
mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu 

wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umoż-
liwienie korzystania z  w/w  przestrze-
ni w sytuacji wynajęcia na wyłączność 
przez gości hotelu wspólnie zakwatero-
wanych.

9. Możliwość użytkowania sal konfe-
rencyjnych na zasadach opisanych aktu-
alnymi przepisami prawa (zachowanie 
dystansu społecznego wynoszącego mini-
mum 2 m odległości osoby od osoby.

10. Bezwzględny zakaz przebywania 
w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób 
tam nie zakwaterowanych.

11. Bieżące dezynfekowanie, nie rza-
dziej niż co godzinę, ogólnych toalet, 
wind, blatu recepcyjnego (po każdym 
gościu), klamek, poręczy, uchwytów, te-
lefonów, klawiatury komputerów, urzą-
dzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz 
innych, często dotykanych powierzchni.

12. Precyzyjne dozowanie profesjonal-
nych środków myjących.

13. Ograniczenie rutynowego sprząta-
nia pokoi, które powinno się odbywać je-
dynie na życzenie klienta.

14. Po każdym kliencie zaleca się ru-
tynowe sprzątniecie pokoju i dezynfek-
cję wszystkich powierzchni dotykowych 
(w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. pilo-
ty) i łazienki oraz gruntowne wywietrze-
nie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu 
pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ 
zamgławiania/ dekontaminacji z  uży-
ciem innych dedykowanych technologii.

15. Pokój można ponownie wynająć po 
zakończeniu dezynfekcji w okresie zgod-
nym z instrukcją urządzenia służącego do 
dekontaminacji, alb zaleceń producenta 
zastosowanych technologii.

16. Personel sprzątający powinien być 
wyposażony i przestrzegać używania jed-
norazowej maseczki, rękawiczek, a w ra-
zie potrzeby jednorazowego fartucha 
z długim rękawem. Pościel i ręczniki na-
leży prać w temp. min 60º C z dodatkiem 

detergentu. Prane i dostarczane w reżi-
mie sanitarnym.

17. Zakaz używania hotelowych susza-
rek nadmuchowych w łazienkach poko-
jowych.

18. W miarę możliwości systematyczne 
wietrzenie wszystkich pomieszczeń hote-
lu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie 
(lub dekontaminacja w innej dostępnej 
technologii) powierzchni wspólnych, 
w wyznaczonych zakresach czasowych.

19. Funkcjonowanie restauracji  i ba-
rów hotelowych/obiektów/pensjonatów 
wyłącznie z jedzeniem na wynos.

20. Dezynfekcja sprzętów hotelowych 
udostępnianych gościom (np. rower, ka-
jak itp.) po każdym użyciu.

21. W związku z zagrożeniem wirusem 
COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma 
prawo do zawieszenia lub ograniczenia 
usług, które zwiększałaby zagrożenie 
gości oraz personelu hotelu / obiektu / 
pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do 
pokoi itp.)

22. Wyznaczenie i  przygotowanie 
(m.in. wyposażonego w środki ochrony 
indywidualnej i  płyn dezynfekujący) 
pomieszczenia, lub pokoju, w  którym 
będzie można czasowo odizolować oso-
bę w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych.

23. Przygotowanie i  umieszczenie 
w określonym miejscu (łatwy dostęp) po-
trzebnych numerów telefonów do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb me-
dycznych.

24. Poinformowanie wszystkich go-
ści oraz potencjalnych klientów hotelu/
obiektu/pensjonatu o procedurach bez-
pieczeństwa zastosowanych w związku 
z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;

Więcej informacji pod adresem:
https://linkd.pl/usmu

Koronawirus - hotele i pensjonaty
Od 4 maja br. otwarte są hotele i obiek-

ty noclegowe. W powrocie do nowej 
normalności mają pomóc wytyczne, któ-
re przygotowało Ministerstwo Rozwoju 
razem z Głównym Inspektoratem Sani-
tarnym.

 Ich celem jest zapewnienie maksymal-
nego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzy-
ka zakażenia koronawirusem.
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