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Dobry czas inwestycyjny dla Łeby 
Mamy zaszczyt poinformować, że 

Gmina Miejska Łeba otrzymała do-
finansowanie na zadanie „Przebudowa 
układu komunikacyjnego ulic Kościusz-
ki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic 
przyległych wraz z modernizacją Skweru 
Rybaka”. W ramach pierwszej edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych otrzymamy 13 
165 851,45 zł dofinansowania, co stanowi 
aż 95% planowanej wartości inwestycji.

W  ramach robót budowlanych zosta-
nie wykonana przebudowa układu ulic 
Kościuszki od Mostu nad rzeką Chełst 

do Kapitanatu Portu w Łebie, Morskiej 
i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych, 
a także przebudowa Skweru Rybaka, aby 
przestrzeń stanowiła estetyczne i atrak-
cyjne miejsce spotkań i rekreacji miesz-
kańców oraz turystów. Teren ten stanie 
się atrakcyjny i funkcjonalny przez cały 
rok, ożywi okolicę, a także będzie stano-
wić miejsce spotkań lokalnej społeczno-
ści oraz ciekawą przestrzeń publiczną 
miasta. Modernizacja skweru obejmie 
również budowę miejsc parkingowych 
i toalety publicznej.

• Planowana wartość inwestycji: 
13 858 791,00 zł.

• Dofinansowanie uzyskane z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład – Progra-
mu Inwestycji Strategicznych: 
13 165 851,45 zł.

• Wkład własny Gminy Miejskiej 
Łeba: 692 939,55 zł.

Poniżej znajduje się wizualizacja Skwe-
ru Rybaka do planowanej modernizacji.

   UM w Łebie



Przebudowa ul. Powstańców Warszawy
Dzięki wsparciu z Rządowego Fundu-

szu Rozwoju Dróg rozpoczynamy ko-
lejną inwestycję w Łebie. 5 października 
nastąpiło przekazanie terenu budowy 
pod zadanie pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej Nr  104059G ul.  Powstańców War-
szawy w Łebie”. Celem przebudowy jest 
poprawa bezpieczeństwa pieszych i kie-
rowców oraz udrożnienie ruchu w tym 
rejonie. Inwestycja przewiduje remont 
zarówno nawierzchni jezdni, jak również 
chodników.

Wykonawcą robót budowlanych jest 
Produkcja i Eksploatacja Kruszywa For-
mella s.c. Mariusz Formella Tomasz For-
mella z Niepoczołowic. Całkowity koszt 
prac to 2 206 315,34 zł.

W przekazaniu placu budowy uczest-
niczyły pracowniczki Referatu Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego w Łebie, Inspektor 
nadzoru w branży drogowej p. Stefan Petk, 
Przedstawiciel Spółki Wodnej Michał 
Niżniowski, Prezes Przedsiębiorstwa Wo-
dociągowego „ŁEBA-WICKO” p. Tomasz 

Stawski oraz Przedstawiciel Wykonawcy 
p. Mariusz Formella i Kierownik budowy 
p. Adam Smoliński. Zakończenie robót 
budowlanych zaplanowano na kwiecień 
2022 r. Inwestycja pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców 
Warszawy w Łebie” dofinansowana jest 
ze środków  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg 2021.

• Całkowity koszt realizacji inwestycji 
to 2 222 187,34 zł

• w tym dofinansowanie z RFRD 2021 
w wysokości 842 281 zł

Przebudowa drogi gminnej przy  
ul. Wróblewskiego

Rozpoczęliśmy inwestycję pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 104049G 

ul. Wróblewskiego”. W  ramach inwe-
stycji przewidziano m.in. wymianę 

nawierzchni na kostkę granitową, aby 
zachować spójną całość z  wyremonto-
waną już ul. Abrahama, a także zostanie 
wykonana kanalizacja deszczowa i nowe 

oświetlenie. Wykonawcą robót budowla-
nych jest FHU Stanisław Horanin z Łeby. 
Całkowity koszt prac to 920 000,00 zł brut-
to. W przekazaniu placu budowy uczest-
niczył Burmistrz Miasta Łeby p. Andrzej 
Strzechmiński, Zastępca Burmistrza p. 
Krzysztof Król, pracowniczki Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w  Łebie, 
Inspektor nadzoru w branży sanitarnej 
p. Zbigniew Wysokiński, Przedstawiciel 
Spółki Wodnej Michał Niżniowski oraz 
Wykonawca p. Stanisław Horanin. Zakoń-
czenie robót budowlanych zaplanowano 
na kwiecień 2022 r.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego” 
dofinansowana jest ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

•  Całkowity koszt realizacji inwesty-
cji to 650 342,00 zł

•  w tym dofinansowanie z RFRD 2021 
w wysokości 325 171,00 zł
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Rozbudowa budynku OSP w Łebie i adaptacja części 
pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię  
(punkt medyczny) – etap III 

Budynek zostanie rozbudowany o do-
datkowe wejścia i  wykonanie od-

dzielnego dostępu do budynku dla 
komisariatu policji i punktu medyczne-
go. Rozbudowa obejmuje również teren 
przyległy na którym powstaną miejsca 
parkingowe. Przebudowa w trybie zapro-
jektuj i buduj.

Planowana inwestycja zwiększy do-
stęp do usług społecznych na terenie 

miasta Łeba. Ułatwi również mieszkań-
com i  turystom dostęp do wszystkich 
służb ratunkowych: policja i  straż po-
żarna, pogotowie ratunkowe w jednym 
budynku.

• Szacowany koszt inwestycji:
 3 066 468,80 zł

• Dofinansowanie z RFIL:  
2 000 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP 
Z  każdym tygodniem jesteśmy coraz 

bliżej ukończenia inwestycji polega-
jącej na przebudowie i rozbudowie bu-
dynku OSP w Łebie. Obecnie trwają prace 
elewacyjne oraz prace związane z pokry-
ciem dachu.

Zadanie „Przebudowa z rozbudową bu-
dynku OSP w Łebie – etap II” jest dofinan-
sowane ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

• Szacowany koszt inwestycji  
4 055 867,68 zł,

• Dofinansowanie z RFIL: 
 3 000 000,00 zł
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Przebudowa ul. Niedziałkowskiego 

Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskie-
go od ul. Grabskiego do ul. Kwiat-

kowskiego.
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo LA-

TO-BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mi-
ckiewicza 9, 84-220 Strzebielino. Koszty 
przedsięwzięcia to około 350tyś zł. Prace 
potrwają do końca tego roku. W ramach 
przebudowy powstanie nowa infrastruk-
tura drogowa wraz z odwodnieniem, oraz 
oświetlenie typu LED, które zostanie wy-
konane przez przedsiębiorstwo Energa 
Oświetlenie. Sp. z o.o.

 Ścieżki rowerowe R10 
Pod koniec września nastąpiło prze-

kazanie terenu budowy pod realiza-
cję przedsięwzięcia strategicznego pn. 
Pomorskie Trasy Rowerowe o  znacze-
niu międzynarodowym R10 i  Wiślana 
Trasa Rowerowa R9 w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe 
R10. Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa kompleksowo oznakowanej między-
narodowej trasy rowerowej R-10 oraz 
zagospodarowanie na tej trasie miejsc 
postojowych dla rowerów. Wykonawcą 
robót budowlanych jest Przedsiębior-
stwo Robót Specjalistycznych REWERS 

Agnieszka Wojciech Formela z  Bożego-
pola Wielkiego. Całkowity koszt prac to 
1  599  000,00 zł brutto. W  przekazaniu 
uczestniczyły pracowniczki Referatu In-
westycji Urzędu Miejskiego w Łebie, In-
spektor nadzoru w branży drogowej Pan 
Tomasz Gałka oraz przedstawiciel Wyko-
nawca Pan Wojciech Formela.

Projekt „Pomorskie Trasy Rowero-
we o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partner-
stwo Gminy Ustka” dofinansowany jest ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4 
„Wsparcie atrakcyjności walorów dzie-
dzictwa przyrodniczego”.

• Całkowity koszt realizacji projektu 
to 19 702 024,60 zł

• Dofinansowanie projektu ze środ-
ków UE  9 100 000,00 zł

• Koszt zadań realizowanych przez 
Gminę Miejską Łeba: 1 257 699,00 zł

• Dofinansowanie zadań realizowa-
nych przez Gminę Miejską Łeba: 
580 890,57 zł

Przekazanie symbolicznego czeku 
W dniu 26.10.2021r Pan Andrzej Strzechmiński – Burmistrz 

Miasta Łeby, osobiście z rąk Pana Dariusza Drelicha – Wo-
jewody Pomorskiego i Pana Ministra Marcina Horały odebrał 
symboliczny czek w wysokości 13 165 851zł na dofinansowa-
nie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic 
Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych 
wraz z modernizacją Skweru Rybaka”. Jednocześnie Burmistrz 
Miasta Łeby już zapowiedział złożenie kolejnych wniosków 
w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych.

Na spotkanie z Wojewodą Pomorskim zostało zaproszonych 
14 samorządów otrzymujących najwyższe dofinansowanie i któ-
re złożyły wnioski na wyróżniające się projekty. Łeba była za-
proszona w gronie m.in. takich beneficjentów programu jak: 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Urząd Marszałkowski i Wejherowo. 
W trakcie spotkania wszyscy beneficjenci przedstawili inwe-
stycje na które zostało przyznane dofinansowanie.

Uroczystość odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Po-
morskim Urzędzie Wojewódzkim.
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Budynek socjalny oddany do użytku

Wraz z końcem września zakończył 
się proces oddania do użytku bu-

dynku socjalnego przy ul. Nowęcińskiej 
w Łebie. Roboty budowlane były realizo-
wane w trzech etapach od roku 2018 przez 
firmy EL-TEAM Tomasz Kosiński, TWÓJ 
DOM Daniel Selonke oraz UNION INVEST 
Sp. z o.o. Dwukondygnacyjny budynek 
składa się z  11 lokali: kawalerek, dwu- 
oraz trzypokojowych mieszkań. Nowi lo-
katorzy budynku wprowadzili się już do 
swoich mieszkań.

Ochrona zejścia na plażę nr 4 
przy OW Górnik 
Celem operacji jest ochrona zejścia na 

plażę nr 4 w rejonie OW Górnik po-
przez przebudowę zejścia. Przebudowa 
zejścia przyczyni się do ochrony przyro-
dy przez regulowanie ruchu turystyczne-
go na obszarach cennych przyrodniczo. 
Cel ten jest spójny z celem głównym Lo-
kalnej Strategii Rozwoju: Wzmocnienie 
atrakcyjnej turystycznie marki obszaru 
do stworzenia konkurencyjnej gospo-
darki tworzącej miejsca pracy oraz celem 
szczegółowym: Poprawa warunków życia 
mieszkańców. Operacja zapewni rozwój 
ogólnodostępnej, niekomercyjnej infra-
struktury publicznej i  infrastruktury 
kultury bazującej na tradycjach obszaru, 
szczególnie morskich i rybackich.

Nazwa projektu: Ochrona zejścia na 
plażę nr 4 przy OW Górnik w Łebie bę-
dącą formą ochrony przyrody przez 
uregulowanie ruchu turystycznego na 
obszarach cennych przyrodniczo.

Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rybactwo i Morze.

• Całkowity koszt realizacji projekt to 
371 843,71 zł

• Kwota dofinansowania:  
134 843,52 zł,  
w tym z EFRM  - 114 616,99 zł

Oświetlenie ulicy Leśnej
W dniu 29.09.2021 r. nastąpiło przeka-

zanie terenu budowy przy dojściu 
do zejścia na plażę przy ul. Leśnej. Pra-
ce obejmują budowę linii energetycznej 
oraz montaż 9 lamp. Będzie to pierwszy 
etap inwestycji polegającej na komplek-
sowej przebudowie dojścia do zejścia 
nr 1. Prace wykonywać będzie P.P.H.U. 

Oświetlenie inż. Dariusz Ostrowski ze 
Złotowa za kwotę 60 588,57zł. Inwestycja 
zostanie zrealizowana ze środków włas-
nych Gminy. Roboty budowlane zostaną 
ukończone w kwietniu 2022 r.
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Nowe oznaczenia wejść na plażę

Zagubić się na plaży w  Łebie będzie 
trudniej. Wszystkie wejścia nad mo-

rze zyskały nowe oznaczenia – numery 
od 01 do 32. Nowy pomysł ma ułatwić tu-
rystom odnajdywanie właściwych wejść 
na plażę. Tablice z oznaczeniami powsta-
ły przy współpracy z Urzędem Morskim.

Mapa z oznaczeniami dostępna jest na 
portalu sipam.gov.pl.

UM w Łebie/ fot.: CIT Łeba

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata 
(18.09.2021):
W ciągu dwóch godzin osoby, który włączyły się do sprząta-

nia w okolicach plaży A i C zebrały w naszych lasach oko-
ło 50 worków śmieci! Po stronie zachodniej Łebę sprzątali nasi 

lokalni wolontariusze WWF Polska. Wszystkim zaangażowa-
nym w akcję serdecznie dziękujemy!

UM w Łebie

 

 

  

Adam Czyż Joanna Traczyk Karolina Bajkiewicz Krzysztof Szot Jan  Ćwioro Ewa  Gabryś Martyna Paterska Fryderyk Możejko Paweł Nowakowicz Paweł Siodłak 
Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych 
Leroy Merlin 
Jabłonna Ewa Wesołowska Tomasz Szczepański Magdalena Gawrońska Ewa Twarowska Kamil Marjański Marcin Gumowski Mariusz Kowalewski Jarosław Dytrych Kowalska Agnieszka Fituch Katarzyna Piotr Cupryjak Wolska Katarzyna Wojciech Kopeć Aneta Sobocińska Michał Nowakowski Maja Białous Robert Rudnicki Adam Kamiński Dwulat Tomasz Stowarzyszenie I <3 Przylesie Beata Szczepura Banak Monika Bogusława Dytrych Urząd Gminy Jabłonna Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie Białorucka Anna 
Contra System Krzysztof Wesołowski Leroy Merlin  
Poznań Swadzim Katarzyna Araszkiewicz Katarzyna Ledwoń Dominika Janik Kinga Szaj Angelika Nowicka-Łuczak Marta Dziechciarz Jakub Lewandowicz Dominika Świgut Marek Zajączkowski Piotr Osses Karolina Kaczmarek Mariola Dolna Katarzyna Kulińska Małgorzata Jakubiak Maciej Gielniak Paweł Jankowiak Maciej Tomczyński Kinga Patalas Krzysztof Kamiński Feliksiak Jakub Jakub Zachciał Agnieszka Rzeźnik Ewa Noszczyńska-Szkurat Karolina Nowak Ochotnicza Straż Pożarna w Lusowie  Aleksandra Araszkiewicz Oliwia  Piechota Fabian Janik NASZ DOM  
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Alicja Stecko Jan Stecko Hanna Kamińska Monika Ławiak Dominika Muszyńska Bernadeta Jaros Jarosław Lepszy Kamil Muszyński Dawid Giesler Marianna Lepsza Fundacja Nasza Arka Joanna Zimna Małgorzata Musiał Gmina Miejska Łeba  
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Coroczny ranking  
Wspólnoty – Pisma  
Samorządu  
Terytorialnego

W corocznym rankingu „Wspólnoty” – Pisma Samorządu 
Terytorialnego podsumowującym wydatki inwestycyj-

ne samorządów Łeba znalazła się na wysokim piątym miejscu 
wśród kategorii „małe miasta”. W rankingu wzięto pod uwagę 
całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech 
latach: 2018–2020. Wysoka pozycja Łeby w rankingu świadczy 
również o tym, że samorząd z sukcesem pozyskuje środki z ze-
wnętrznych źródeł pomocowych, wykorzystując je na inwesty-
cje służące mieszkańcom.

Umowa na przebudowę ul. Turystycznej 
podpisana!

Dnia 02.11.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy 
na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 

104061G ul. Turystyczna w Łebie. Wykonawcą robót 
budowlanych jest Produkcja i Eksploatacja Kruszy-
wa Formella s.c. Mariusz Formella Tomasz Formella 
z Niepoczołowic. Całkowity koszt prac to około 5 mln zł.

Modernizacji ulegnie ulica Turystyczna od ul. Sien-
kiewicza do skrzyżowania na Rąbkę, natomiast do plaży 
zostaną wykonane miejsca postojowe. Wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie typu LED, 
powstaną nowe miejsca parkingowe, ścieżka rowero-
wa i chodniki. Skrzyżowanie z ul. Do Rąbki przyjmie 
postać ronda. 

3-11-2021r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. 
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na po-
czątek czerwca 2022 r. Inwestycja pn. „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w  Łebie” 
dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg  2021, w kwocie 2 279 146,00 zł.
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Profil zaufany
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że na podstawie udzielonej 

zgody Ministra Cyfryzacji od czerwca 2021 roku w Urzędzie 
Miejskim w Łebie funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Za-
ufany ePUAP.

W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważ-
nienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszego Punk-
tu Potwierdzającego zlokalizowanego w:

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania toż-
samości przy załatwianiu usług  administracyjnych przez in-
ternet, w tym w Urzędzie Miejskim w Łebie.

Punkty potwierdzające działają zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w spra-
wie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1194), zwanego dalej rozporządzeniem.

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkań 2021

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi 
z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. 

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych 
na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. 

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania 
respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl 
lub na infolinii 22 279 99 99. 

Więcej informacji spis.gov.pl

9
informacje



Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące bioodpadów / kompostownika

1. Mam swój kompostownik.  Czy w ta-
kim wypadku zobowiązany jestem do za-
kupu brązowego pojemnika?

Jeżeli w  przydomowym kompostow-
niku będą zagospodarowane wszystkie 
powstające na nieruchomości odpady 
biodegradowalne, wówczas nie ma obo-
wiązku wyposażenia nieruchomości 
w brązowy pojemnik. 

2. Czy mogę mieć kompostownik i od-
dawać odpady bio w brązowym pojem-
niku? 

Kompostowanie odpadów to bardzo 
pożyteczna i  funkcjonalna praktyka. 
Nie każdy jednak ma możliwość kompo-
stowania wszystkich bioodpadów, które 
powstają na nieruchomości, w związku 
z  tym można również oddawać wtedy 
bioodpady w  pojemnikach – nie moż-
na jednak w takiej sytuacji korzystać ze 
zwolnienia z części opłaty z tytułu kom-
postowania bioodpadów. 

  3. Co i  jak muszę zgłosić, żeby móc 
kompostować?

Kompostować może każdy mieszkaniec, 
natomiast do skorzystania z ulgi z tego ty-
tułu uprawnieni są mieszkańcy zabudo-
wy jednorodzinnej. W przypadku chęci 
skorzystania z ulgi w związku z kompo-
stowaniem, należy złożyć deklarację.

4. Prowadzę gospodarstwo i bioodpa-
dy wyrzucam na obornik i  skarmiam 
zwierzęta, czy mogę skorzystać ze zwol-
nienia z części opłaty z tytułu komposto-
wania?

Z ulgi mogą korzystać właściciele nie-
ruchomości jednorodzinnych, którzy 
kompostują wszystkie bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w  przydo-
mowym kompostowniku. Aby w  tym 
przypadku skorzystać z ulgi należy speł-
nić wszystkie warunki w tym posiadanie 
kompostownika, co będzie przedmiotem 
kontroli. Obornik nie jest materiałem na 
kompost. Skarmianie zwierząt resztka-
mi oczywiście nie jest zabronione, ale ko-
nieczne jest posiadanie kompostownika 
do innych bioodpadów, których np. zwie-
rzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nie-
ruchomości kompostownika wówczas nie 
ma możliwości skorzystania z ulgi i nieru-
chomość powinna być wyposażona w brą-
zowy pojemnik.

5. Jakie warunki powinien spełniać 
kompostownik?

Ustawa o  utrzymaniu czystości i  po-
rządku w gminach nie określa jednolitej 
i jednoznacznej definicji kompostowni-
ka. Zakłada się jednak że powinno być to 
wyznaczone /ograniczone/ wygrodzone 
(drewniane, betonowe, z tworzywa) miej-
sce gdzie kompostowane będą wszystkie 
bioodpady powstające na nieruchomości, 
miejsce w którym zachodzić będzie pro-
ces kompostowania. Ponadto usytuowa-
nie kompostownika powinno być zgodne 
z innymi przepisami w tym np.: Prawo 
budowlane (Dz.U. z  2020 r. poz. 1333, 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

6. Co w przypadku, gdy właściciel nie-
ruchomości zadeklarował kompostow-
nik, a  z  niego nie korzysta lub go nie 
posiada?

W  razie stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości, który złożył informację 
dotyczące posiadania kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komu-
nalne:

1) nie posiada kompostownika przydo-
mowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne w  kompo-
stowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzo-
wi lub prezydentowi miasta, lub upo-
ważnionej przez niego osobie dokonanie 
oględzin nieruchomości, w celu weryfika-
cji zgodności informacji,  ze stanem fak-
tycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa 
do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnie-
nia następuje od pierwszego dnia miesią-
ca, w którym stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z przesłanek, o których 
mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia 
może nastąpić nie wcześniej niż po upły-
wie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja 
o utracie prawa do tego zwolnienia stała 
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

Jeżeli właściciel składając wcześniej 
deklarację śmieciową, zawiera w niej, że 
będzie posiadał kompostownik zamiast po-
jemnika, a w trakcie kontroli okaże się, że 
go nie ma, wówczas również może zostać 
ukarany przez Straż Miejską - mandatem 
w wysokości do 500 zł.
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Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła  
za lata 2020 i 2021
W omawianym okresie Zarząd Koła 

pracował w  niezmienionym skła-
dzie tj.: Henryk Grymm – prezes, Ar-
kadiusz Sołtys – skarbnik, Stanisław 
Klawikowski, Andrzej Śmigielski,  An-
drzej Domański - członkowie. Szczegól-
ny nacisk kładliśmy na pracę z młodzieżą. 
Dla uczniów szkół zorganizowaliśmy sze-
reg imprez, takich jak:

- wędkarskie dni dziecka w Łebie i Ce-
cenowie, wszystko to pomimo trwającej 
pandemii;

- w Łebie dwa konkursy plastyczne pro-
pagujące wędkarstwo,  wzięło udział po-
nad 60 dzieci;

- w szkole w Cecenowie konkurs na pla-
kat o tematyce wędkarskiej, tu uczestni-
czyło ponad 80 uczniów;

- na wiosnę w bieżącym roku  zawody 
z okazji Dnia Dziecka;

-  konkurs plastyczny w  szkole w  Wi-
cku, w którym uczestniczyło ponad 50 
uczniów.

Również dzięki konkursom wśród 
młodych wędkarzy nasze Koło przybra-
ło nazwę Łebski Haczyk, a  otaczający 
staw park zyskał nazwę Park Młodzie-
ży - nazwę tę zatwierdziła Rada Miasta. 
Ucieszył nas fakt dużego zainteresowa-
nia tematem wędkarstwa przez młode po-
kolenie. W ubiegłym roku w możliwych 
terminach bez restrykcji zorganizowali-
śmy 10 imprez dla członków koła i wcza-
sowiczów, w bieżącym roku odbyło się 9 
imprez, w których uczestniczyli młodzież, 
dorośli i turyści. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się zawody rodzinne, 
w których uczestniczyło ponad 60 osób. 

W   tym roku po raz pierwszy zorgani-
zowaliśmy zawody spinningowe. Zary-
bienie stawu sandaczem, szczupakiem 
i węgorzem przyniosło doskonałe efek-
ty. Udało się nam też zorganizować towa-
rzyskie zawody z Kołem Lębork Miasto. 
Co roku zarybialiśmy staw w znacznych 
ilościach karpiem, linem, płocią i inną 
białą rybą. Staw w Łebie cieszy się coraz 
większą popularnością nie tylko wśród 
naszych członków, ale i  wśród wędka-
rzy z całej Polski, jest jednym z lepszych 
łowisk na wybrzeżu. Jedynym realnym 
problemem są szkody wyrządzone przez 
bobry. Mamy już trzy żeremia, niszczą 
one dno stawu wciągając gałęzie, uło-
żoną faszynę oraz brzegi kopiąc olbrzy-
mie doły przez co to staw staje się coraz 
mniej dostępny. Coraz lepiej układa nam 
się współpraca z Centrum Informacji Tu-
rystycznej i Strażą Miejską, ta ostatnia 

z efektem kontroluje łowiących i pilnuje 
porządku na całym terenie. Miłym akcen-
tem jest również fundowanie upominków 
dla dzieci przez sponsorów z Łeby, za któ-
re w ich imieniu dziękujemy.

W poprzednich latach udało nam się 
powołać Społeczną Straż Rybacką, która 
początkowo liczyła 12 osób, jednak z róż-
nych przyczyn w  ubiegłym roku stop-
niała do 5 osób, a w bieżącym do 3 osób. 
Będziemy czynić starania o jej zwiększe-
nie i większą aktywność w zakresie kon-
troli. W nadchodzącym roku będziemy 
chcieli większego zaangażowania na-
szych członków w prace społeczne przy 
utrzymaniu brzegów wokół stawu i przy-
ległego terenu. W dalszym ciągu  będzie 
nam zależało na współpracy z młodzieżą.

Zarząd Koła Łebski Haczyk/fot. CIT Łeba
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Dzień Seniora 
28 października 2021r. w restauracji 

hotelu Sailor w  Łebie odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Seniora 2021. 
Organizatorami tego wydarzenia była 
Gmina Miejska Łeba – Centrum Infor-
macji Turystycznej i  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łebie. Gwiazdami 
wieczoru byli Ewa Kuklińska i Jacek Bor-
kowski. Piosenki, kreacje i choreografia 
pani Ewy Kuklińskiej były przeplata-
ne dystyngowanym poczuciem humo-
ru pana Jacka. Nasi seniorzy aktywnie 

uczestniczyli w występie artystycznym. 
Po koncercie Burmistrz Miasta Łeby wraz 
z panią Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wręczyli podziękowa-
nia za wieloletnią współpracę i zaangażo-
wanie na rzecz społeczności senioralnej 
w Łebie pani Halinie Stachewicz i pani He-
lenie Buchwald. 

Tekst i fot.: Centrum Informacji  
Turystycznej w Łebie

Zakup łódek i kajaków 
„Łeba Perłą jest Bałtyku - zakup łódek 

i kajaków na potrzeby organizacji zajęć 
edukacji wodnej dla dzieci i młodzieży” 
to projekt realizowany przez Lokalną 
Organizację Turystyczną Łeba-Błękitna 
Kraina przy współpracy m.in. z Gminą 
Miejską Łeba i Gminą Choczewo.

Główny cel projektu to podniesienie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej wraz 
z  aspektem rywalizacji z  zakresu edu-
kacji morskiej i żeglarskiej dla uczniów 
uczęszczających do szkół z terenu LGD 

„Dorzecze Łeby”. W ramach realizacji za-
dania zakupiony został sprzęt wodny  i zo-
stały zorganizowane zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. Na realizację zadania środ-
ki pozyskaliśmy w ramach ogłoszonego 
konkursu przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Dorzecze Łeby” – środki pochodzą 
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z  Europejskiego Funduszu Morskie-
go i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. 
Zwiększenie zatrudnienia i  spójności 
terytorialnej, w  zakresie działania 4.2 
realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność, z wyłą-
czeniem projektów grantowych.

Priorytetowym założeniem przy rea-
lizacji zadania było wspieranie edukacji 
wodnej wśród dzieci i młodzieży poprzez 
zakup sprzętu niezbędnego do organiza-
cji zajęć wychowania morskiego i wód 
śródlądowych przez żeglarstwo i  kaja-
karstwo. W tym celu zakupione zostały 
jachty Hartley H12, jachty Optymist oraz 
kajaki.

W  trakcie realizacji zadania odby-
ły się zajęcia  dydaktyczne, których ce-
lem było poszerzenie przedmiotowych 
programów nauczania o  treści eduka-
cji morskiej i żeglarskiej w oddziałach 
przedszkolnych i klasach I-VIII, realizację 
projektów edukacyjnych o tematyce mor-
skiej, żeglarskiej i wodnej. Zorganizowa-
ne zostały praktyczne zajęcia żeglarskie 
i spływy kajakowe w formie jednodnio-
wych i  dwudniowych zajęć praktycz-
nych (w tym biwaki) na jeziorem Sarbsko. 

Zajęcia prowadzone były z wykorzysta-
niem zakupionego sprzętu. Natomiast 
w ramach promocji działania Instytucji, 
Stowarzyszeń oraz szkół na rzecz eduka-
cji morskiej został zorganizowany piknik 
edukacyjno-żeglarski, w trakcie którego-
odbyły się zawody sprawnościowe  dru-
żyn szkolnych. 

Program edukacji wodnej został skie-
rowany do dzieci i  młodzieży z  Gmi-
ny Miejskiej Łeba i z Gminy Choczewo 
zamieszkałej lub uczącej się w  Szkole 

Podstawowej w Łebie, w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Choczewie i Cieko-
cinie.

Wartość operacji:
• Koszt całkowity operacji (kwalifiko-

wane) – 332 886,31 zł
• Wartość uzyskanego dofinansowa-

nia -  280 886,00 zł.
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tel. +48 530 243 120                                                                                                     NIP: 841-171-68-33    KRS: 0000566557

                           Wieści ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

                                                    „Dorzecze Łeby”

Pierwsze konkursy już za nami , samorządy z naszej Grupy podpisały z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy o dofinansowanie:

Miasto Lębork – przystań żeglarska w Lubowidzu , modernizacja nawierzchni ciągów pieszo –
jezdnych , przyznana kwota dofinansowania  : 37 853 ,00 zł

Gmina Miejska Łeba – urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie III etap , przyznana
kwota dofinansowania 296 004,00 zł

Gmina Nowa Wieś Lęborska – remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej 
Wsi Lęborskiej kwota dofinansowania – 39 994,00 oraz przebudowa pasa drogowego 
obr.Garczegorze , kwota dofinansowania – 157 457,00

Gmina Wicko – utworzenie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej na terenie Gminy 
Wicko , kwota dofinansowania – 26 698,69 oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjno -
turystycznej w Gminie Wicko , kwota dofinansowania – 260 244,26

Gmina Choczewo – wzmocnienie atrakcji turystycznej marki obszaru jako podstawa 
konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04

Należy nadmienić że wszystkie kwoty przyznane w ramach ogłoszonych konkursów podlegają 
wkładowi własnemu czyli władze samorządowe musiały zaplanować w swoich budżetach 50 % 
na dofinansowania .

Ponadto Rada LGD „Dorzecze Łeby” w listopadzie ub. roku oceniła 8 wniosków złożonych 
przez przedsiębiorców z obszaru naszego działania. Trzech przedsiębiorców przeszło 
pozytywną ocenę i w ostaniem czasie Urząd Marszałkowski podpisał umowę na wsparcie 
inwestycji .

Jeszcze w czerwcu Zarząd stowarzyszenia planuje ogłosić konkursy dla samorządów i 
stowarzyszeń , a jesienią dla przedsiębiorców.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl

W razie pytań pracownicy naszego biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku .

                                                                                     Ewa Horanin Dyrektor Biura
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LGD - co u nas słychać?
Szanowni Państwo 
 
Na koniec roku 2020 PO „Rybactwo 

i Morze” został zakończony.
Na dzień dzisiejszy oprócz rozliczeń 

i  doradztwa oczekujemy na „nowe roz-
danie”.

Wszystko wskazuje na to, że w dalszym 
ciągu będziemy kontynuować nasze pra-
ce i nasz program.

Czeka nas budowanie nowej strategii, 
opartej na spotkaniach z mieszkańcami 
naszego obszaru działania, tj. Gminy Mia-
sto Lębork, Gminy Miejskiej Łeba, Gmin: 
Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska 
oraz Wicko.

Środki które uzyskaliśmy w  okresie 
programowania i które zapewne dosta-
niemy w przyszłości były i będą skiero-
wane do przedsiębiorców wszystkich 
branż, dla lokalnych samorządów i sto-
warzyszeń.

Miasto Łeba jako samorząd, mieszkań-
cy i stowarzyszenia otrzymało z nasze-
go programu dość pokaźne kwoty, które 
pozwoliły przedsiębiorcom na rozsze-
rzenie działalności gospodarczej, zbudo-
wanie obiektów, stowarzyszeniom zaś na 

projekty związane z edukacją morską.
Miasto Łeba otrzymało w sumie kwotę 

510 269,00na wsparcie działań takich jak:

• urządzenie parku Misjonarzy Obla-
tów Etap III, kwota dofinansowania 
296 004,00

• konserwatorskie zabezpieczenie ruin 
dawnego kościoła pw. Świętego Miko-
łaja w Łebie, kwota dofinansowania 
79 422,00

• ochrona zejścia na plażę nr 4 przy 
OW Górnik, kwota dofinansowania 
134 843,00

• Sp.z.o.o Port Jachtowy w Łebie (włas-
ność Gminy Miejskiej Łeba)

- zakup innowacyjnego sprzętu do 
czyszczenia plaż oraz baterii sło-
necznych – kwota dofinansowania 
164 518,00

- utworzenie pralni żeglarskiej w Por-
cie Jachtowym w Łebie – kwota dofi-
nansowania 456 000,00

Stowarzyszenie Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Łeba-Błękitna Krai-
na”, dokonała zakupu łódek i kajaków na 
potrzeby zajęć edukacji wodnej dzieci 

i młodzieży (partnerzy projektu Gmina 
Miejska Łeba, Gmina Choczewo), kwota 
dofinansowania  280 886,00.

Wnioski składali również przedsiębior-
cy z miasta Łeby.

W sumie przedsiębiorcy z naszego ob-
szaru działania otrzymali kwotę dofinan-
sowania 2 703 599,90.

Organizacje pozarządowe 564 669,75
Samorządy   2 892 346,27
Należy pamiętać również że dotychczas 

w/w kwoty to 50% dofinansowania do re-
alizacji inwestycji.

Zachęcamy Państwa do interesowa-
nia się nowo powstającym programem 
i  udziału w  pisaniu Lokalnej Strategii 
Rozwoju, która zapewne niebawem bę-
dzie tematem dyskusji na co i my również  
czekamy.

Dyrektor Biura Ewa Horanin
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                           Wieści ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

                                                    „Dorzecze Łeby”

Pierwsze konkursy już za nami , samorządy z naszej Grupy podpisały z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy o dofinansowanie:

Miasto Lębork – przystań żeglarska w Lubowidzu , modernizacja nawierzchni ciągów pieszo –
jezdnych , przyznana kwota dofinansowania  : 37 853 ,00 zł

Gmina Miejska Łeba – urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie III etap , przyznana
kwota dofinansowania 296 004,00 zł

Gmina Nowa Wieś Lęborska – remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej 
Wsi Lęborskiej kwota dofinansowania – 39 994,00 oraz przebudowa pasa drogowego 
obr.Garczegorze , kwota dofinansowania – 157 457,00

Gmina Wicko – utworzenie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej na terenie Gminy 
Wicko , kwota dofinansowania – 26 698,69 oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjno -
turystycznej w Gminie Wicko , kwota dofinansowania – 260 244,26

Gmina Choczewo – wzmocnienie atrakcji turystycznej marki obszaru jako podstawa 
konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy , przyznana kwota – 60 614,04

Należy nadmienić że wszystkie kwoty przyznane w ramach ogłoszonych konkursów podlegają 
wkładowi własnemu czyli władze samorządowe musiały zaplanować w swoich budżetach 50 % 
na dofinansowania .

Ponadto Rada LGD „Dorzecze Łeby” w listopadzie ub. roku oceniła 8 wniosków złożonych 
przez przedsiębiorców z obszaru naszego działania. Trzech przedsiębiorców przeszło 
pozytywną ocenę i w ostaniem czasie Urząd Marszałkowski podpisał umowę na wsparcie 
inwestycji .

Jeszcze w czerwcu Zarząd stowarzyszenia planuje ogłosić konkursy dla samorządów i 
stowarzyszeń , a jesienią dla przedsiębiorców.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl

W razie pytań pracownicy naszego biura są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku .

                                                                                     Ewa Horanin Dyrektor Biura

Sezon morsowy 2021/2022 Błękitne Morsy Łeba
Sezon morsowy 2021/2022 Błękitnych 

Morsów Łebskich uważamy za otwar-
ty. Czwarta niedziela października sprzy-
jała nam pogodowo, a naszą piękną Łebę 
odwiedziły spore grupy zwolenników 
zimnych kąpieli z zaprzyjaźnionych oko-
licznych klubów morsowych. Mieliśmy 
zaszczyt cieszyć się tą aktywnością z klu-
bami: Mors Team Lębork, Wolne Morsy 
Dębki, Nordowe Morsy Władysławowo 
i  Wolne Morsy Polska. Dwa tygodnie 

wcześniej uczestniczyliśmy w rozpoczę-
ciu sezonu morsowego połączonego ze 
Świętem Ziemniaka nad jeziorem w Ro-
kitach. W  miniony weekend delegacje 
z naszego klubu uczestniczyły również 
w  rozpoczęciu kolejnego sezonu mor-
sowego w  Lubowidzu, Ustce i  Jastarni. 
Błękitne Morsy Łebskie dbają nie tylko 
o  swoje zdrowie i  odporność, zażywa-
jąc zimnych kąpieli w Bałtyku, ale rów-
nież aktywnie dbają o czyste środowisko. 

W tym roku wzięliśmy udział w akcji Czy-
sta Rzeka, sprzątając brzegi rzeki Łupa-
wy i Łeby, a także w 28. Akcji Sprzątania 
Świata - sprzątając spory odcinek plaży, 
z  której korzystamy podczas naszych 
kąpieli. Czekamy teraz na mrozy i śnie-
gi oraz zapraszamy na wspólne kąpiele 
w każdą sobotę i niedzielę o godz. 11:00 
na końcu ul. Turystycznej w Łebie.





Biblioteka Miejska w Łebie zaprasza
Zapraszamy do odwiedzin Biblioteki 

Miejskiej w Łebie i do skorzystania z na-
szych propozycji:
• Wystawa rzeźby Mariana Mrosew-

skiego ,,Zaczarowane w drewnie”;
•  Sala Historii Łeby;
•  Edukacja Regionalna - prezentacja 

multimedialna - historia i ciekawost-
ki o miasteczku;

• Mała książka - wielki człowiek, pro-
jekt skierowany do dzieci z roczni-
ków 2014-2017 - tych, które mają 
już swoją kartę w  łebskiej biblio-
tece oraz do nowych czytelników. 

Zapraszamy rodziców z maluchami 
po czytelnicze wyprawki;

• Książka na telefon – aby umówić się 
na dostawę książek pod drzwi włas-
nego domu, wystarczy zadzwonić do 
biblioteki;

• Kody LEGIMI – dzięki współpracy 
z  platformą LEGIMI nasi czytelni-
cy maja dostęp do ponad 60 tysięcy 
ebooków - aby odebrać kod wystar-
czy przyjść do biblioteki, zadzwonić 
lub wysłać maila;

• Kółka teatralne dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych;

 W bibliotece można korzystać z inter-
netu i drukarki. Dostęp do internetu jest 
bezpłatny. Wydruk czarno biały A4, jed-
na strona - koszt - 0,50gr.

Biblioteka czynna:

pon-piątek 8-19
sobota 10-14

tel. 59 8661 723

email: biblioteka@leba.eu

ZAPRASZAMY!!!

Biblioteka Miejska  
w Łebie

im. Małgorzaty Musierowicz



Moralność Pani Dulskiej
Biblioteka Miejska w  Łebie włączyła 

się w jubileuszową 10 edycję Narodo-
wego Czytania spektaklem „Moralność 
pani Dulskiej”. Premiera miała miejsce 
w sobotę 4 września 2021r. To wyjątkowe 
wydarzenie zostało przygotowane przez 
Bibliotekę Miejską w Łebie przy dużym 
wsparciu Gminy Miejskiej Łeba. Na sce-
nie wystąpili łebianie: dzieci, młodzież 
i dorośli. Wśród nich były osoby obezna-
ne ze sceną, ale dla niektórych występ był 
wielką premierą na dużej scenie. Sztuka 

Gabrieli Zapolskiej która nie straciła na 
swojej aktualności została wystawiona 
w trzech aktach i spotkała się z niezwy-
kle entuzjastycznym przyjęciem publicz-
ności. W rolę Anieli Dulskiej wcieliła się 
Elżbieta Frączek, Dulskiego - Przemysław 
Rychter, Zbyszko - Damian Skrzybalski, 
Mela - Zuzanna Gocalińska, Hesia - Maria 
Bajek, Julasiewiczowa - Magdalena Pta-
szyńska, Lokatorka - Bożena Bończyszyn, 
Tadrachowa - Barbara Iskra i Hanka - Ju-
lia Niżnowska. 

Spektakl cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem i został wystawiony jeszcze 
dwa razy - 25 września oraz 12 paździer-
nika br. w kinie Rybak. 29 listopada grupa 
teatralna działająca w  Bibliotece Miej-
skiej w Łebie wystąpi w lęborskim kinie 
FREGATA.

Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie
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Tematyczne lekcje biblioteczne
Przysposobienie biblioteczne
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz 

z nim rozpoczęły się tematyczne lekcje, 
a  także przysposobienie biblioteczne 
uczniów. Zajęcia odbywają się w budyn-
ku biblioteki. W trakcie spotkania zapo-
znaliśmy uczniów z zasadami korzystania 
z księgozbioru oraz pokazaliśmy, w jaki 
sposób należy poruszać się po bibliote-
ce, aby odnaleźć konkretną książkę. Ucz-
niowie klasy drugiej poznali również 
podstawowe elementy opisu bibliogra-
ficznego, które znajdują się w  każdej 
książce. W trakcie spotkania dzieci do-
wiedziały się o możliwościach wyszuki-
wania konkretnych pozycji książkowych 
za pośrednictwem katalogu on-line, któ-
ry znajduje się na naszej stronie. Przy-
sposobienie biblioteczne ma na celu 
przygotowanie przyszłych czytelników 
do korzystania z księgozbioru bibliote-
ki, a także zapoznania się z zasadami ko-
rzystania z biblioteki oraz wypożyczania 
książek.  

Światowy Dzień Morza 
30 września gościliśmy w  bibliotece 

klasę IIB na lekcji bibliotecznej poświę-
conej Światowemu Dniu Morza. Zajęcia 
miały na celu zwrócić uwagę młodzieży 

na problemy, z  jakimi zmagają się mo-
rza na całym świecie. Dzięki prezentacji 
multimedialnej pokazaliśmy, jak wyglą-
da obszar mórz na świecie, dzieci pozna-
ły najbardziej charakterystyczne pod 
względem barwy morza, a  także zwy-
kłych – niezwykłych mieszkańców głę-
bin. Światowy Dzień Morza to doskonała 
okazja, aby pokazać dzieciom, jaki wpływ 

na Morze Bałtyckie ma zaśmiecanie go 
plastikiem, szkłem i wszelkimi rodzajami 
odpadów. Na koniec uczniowie wykonali 
prace plastyczne pt. ,,Morze Bałtyckie wi-
dziane moimi oczami”.

Alicja Kisielewska
Biblioteka Miejska w Łebie

Promocja czytelnictwa wśród 
przedszkolaków

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania odbył się w  grupie średniaków 

„Rybki” z Oddziałów Przedszkolnych w SP 
w Łebie. Celem święta jest propagowanie 
czytelnictwa wśród najmłodszych. Książ-
ki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy 
dla dzieci, do tego rozwijają wyobraź-
nię, pamięć, poszerzają słownictwo oraz 
przede wszystkim pozwalają przeżywać 
wspaniałe emocje. Głośne czytanie było 
motywem przewodnim, a  dodatkowo 
dzieci wykonały własnoręcznie medale. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Dzieci z Przedszkola „Ochronki” Sióstr 

Służebniczek N.M.P. przyszły z wizytą do 
biblioteki z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka. Nasze spotkanie rozpo-
częliśmy w  naszym jesiennym kąciku 
dla dzieci od Przygód Kubusia Puchatka 
i jego przyjaciół. Następnie przedszkolaki 

chętnie korzystały z księgozbioru i czyta-
ły książki. Na koniec naszego spotkania 
każdy uczestnik otrzymał zakładkę z pie-
czątką Łebska Biblioteka Super Miejsce 
dla Człowieka.

Promocja czytelnictwa odbywa się za-
równo w punktach przedszkolnych jak 
i w bibliotece.
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Zaczarowane w drewnie
W piątek 8 października o godz. 18 odbyło się otwarcie wy-

stawy ,,Zaczarowane w drewnie”. Licznie przybyli goście 
podziwiali rzeźby których autorem jest łebski twórca i pasjonat 
Pan Marian Mrosewski. O oprawę muzyczną uroczystości zadba-
li muzycy - rodzinny duet: Pan Andrzej Formela z córką Marią. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność!
Kolekcję można podziwiać do końca roku. 

Marian Mrosewski swoją przygodę artystyczną z drewnem 
rozpoczął pod okiem Pana Zwolakiewicza w trzeciej klasie li-
ceum. Rzeźbiarstwo było mu pisane, gdyż w rodzinie tę formę 
sztuki artystycznej uprawiało trzech braci Pana Mariana. Syste-
matyczna praca nad rzeźbiarstwem dała efekty w postaci trze-
ciego miejsca na konkursie Młodych Talentów zorganizowanym 
przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Swoją pracę konty-
nuował jeszcze przez kilkanaście lat, po czym przez trzydzieści 
następnych nie wykonał żadnej rzeźby. Wszystko zmieniło się 
w roku 2013, kiedy znajomy namówił go do ponownego rzeźbie-
nia. Pierwszą rzeźbą wykonaną przez Pana Mariana była płasko-
rzeźba mężczyzny w drewnie sosnowym. Prace pana Mariana są 
różnorakie w formacie i miejscu przeznaczania, wykonuje on 
rzeźby zarówno do postawienia na meblach jak i powieszenia, 
w przeszłości na zamówienie wykonywał duże rzeźby do posta-
wienia w ogrodzie. Pomysły na prace czerpie ze swojej wyobraź-
ni, z obrazów widzianych na żywo lub z fotografii. 

Biblioteka Miejska w Łebie
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Opieka zdrowotna w XIX-wiecznej Łebie
W  dawnych wiekach skuteczna po-

moc choremu nie była łatwym za-
daniem. Wykształconych medyków było 
niewielu, cyrulików już nieco więcej, za 
to znachorów i babek zamawiających cho-
roby, bez liku. Każde z  wymienionych 
potrzebowało substancji, które niosłyby 
ulgę cierpiącym. Przez długie wieki oni 
sami wytwarzali mikstury z ziół, korzy-
stali z darów natury, korzeni, liści, kory 
drzew i innych. Ich skuteczność często 
była kontrowersyjna. Postęp medycyny 
stworzył pole dla rozwoju dziedziny, spe-
cjalizującej się w wytwarzaniu i obrocie 
substancjami medycznymi. Tak rodziła 
się farmacja. Pierwsze apteki powstawały 
już w średniowieczu, a najstarsza działa-
jąca do dziś znajduje się we Florencji. Za-
łożono ją w 1221 r.

Pierwsza apteka na ziemi lęborskiej 
powstała w 1719 r. Koncesję na jej pro-
wadzenie uzyskał aptekarz Barthold An-
dreas Osterroth. Znajdowała się ona przy 
lęborskim rynku, czyli dzisiejszym Pla-
cu Pokoju. Po drugiej wojnie św. nadano 
jej nazwę „Apteka pod Lwem”. Niestety, 
zabrakło tak niewiele, aby ta zasłużona 
instytucja mogła obchodzić 300 rocznicę 
powstania. Obecnie w pomieszczeniach 
dawnej apteki jest prowadzona inna dzia-
łalność. 

W  tamtych czasach problemem 
dla ludności regionu był dostęp do 
szeroko pojętej opieki zdrowotnej. 

Wykwalifikowanych medyków było nadal 
niewielu, a korzystanie z ich usług wiąza-
ło się z dużymi wydatkami. Poprawa na-
stąpiła w XIX w. W połowie tego stulecia 
w Lęborku pracowało 4 lekarzy, w tym 3 
ogólnych i 1 chirurg cywilny. Przyjmowa-
niem porodów i opieką nad położnicami 
zajmowały się 3 akuszerki. W Lęborku 
znajdował się jedyny w powiecie szpital 
(lazaret miejski), który w 1849 r. przyjął 
zaledwie 32 pacjentów. Na ziemi lębor-
skiej nie praktykował żaden dentysta, 
a usuwaniem bolących zębów zajmowa-
li się cyrulicy. Ludzie zamożni, których 
stać było na leczenie zębów, bądź uzupeł-
nianie ubytków, mogli korzystać z usług 
dentystów w  dużych miastach. Księga 
adresowa z 1882 r. podaje, że w Słupsku 
praktykowało 3 dentystów, co w ówcześ-
nie 22-tysięcznym mieście, było bardzo 
dobrym wskaźnikiem.  

Nadszedł rok 1830. Aptekarz August 
Schultz z Brandenburgii uzyskał konce-
sję na prowadzenie apteki w Łebie. Z tego 
wielkiego udogodnienia cieszyło się kil-
kuset mieszkańców naszego miasteczka, 
okoliczna ludność i  miejscowy medyk. 
Wzniesiony wówczas budynek przy głów-
nej ulicy (obecnie Kościuszki 88) zacho-
wał się do dziś. Apteka w  tym miejscu 
działała do drugiej połowy lat 80.  XX w., 
po czym przeniesiono ją na ul. Kościusz-
ki 70. Od blisko 20 lat przy ul. 10 Marca 
funkcjonuje druga apteka. 

Wspomniałem o  miejscowym medy-
ku. W połowie XIX w. w Łebie praktyko-
wał chirurg cywilny 1 klasy, nazwiskiem 
Krohn. Musiał on mieć sporo pracy, bo 
poza Łebą i Lęborkiem nie było innych 
konsyliarzy w powiecie. W związku z tym 
zapewne zwracali się do niego pacjenci 
ze schorzeniami, które wykraczały poza 
zakres jego specjalności. Opiekę nad po-
łożnicami i przyjmowanie porodów pro-
wadziła akuszerka, która również była 
jedyną w miasteczku siłą fachową w tym 
zakresie. 

Omówmy krótko specjalizację naszego 
medyka. Otóż w tamtym czasie, aby zo-
stać chirurgiem cywilnym, niepotrzebna 
była matura ani studia uniwersyteckie! 
Tu kryterium była odpowiednia wiedza 
fachowa oraz umiejętności praktyczne, 
potwierdzone złożeniem stosownych eg-
zaminów. W ich trakcie egzaminowany 
musiał wykazać się opanowaniem zawo-
du, jak też znajomością anatomii. Aby 
zdobyć wiedzę zawodową trzeba było 
pobierać naukę w specjalistycznej szko-
le i odbywać zajęcia praktyczne.  Zawód 
ten był podzielony na 3 stopnie, określają-
ce zakres uprawnień. Fachowcy niższych 
stopni nie mogli wykonywać trudnych 
i  skomplikowanych operacji. Oczywi-
ście żadnych ograniczeń w  tym zakre-
sie nie mieli dyplomowani chirurdzy po 
studiach, lecz tych było niewielu. Szkoły 
chirurgiczne w Niemczech i niektórych 
innych państwach zostały zlikwidowane 

Dawna apteka
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w  latach 70. XIX wieku. Od tego czasu 
wyłącznie wyższe uczelnie (Collegium 
Medico-Chirurgicum) zajmowały się 
szkoleniem specjalistów w tej dziedzinie. 

W  XX w. opieka zdrowotna opierała 
się już na medycynie akademickiej i wy-
kwalifikowanych kadrach medycznych. 
W dalszym ciągu, zwłaszcza na terenach 

wiejskich, działalność prowadzili domo-
rośli zielarze i różnej maści uzdrawiacze. 
Z  upływem czasu ich rola uległa jed-
nak znacznemu ograniczeniu. Również 
farmacja zrobiła milowy krok naprzód. 
Nowoczesna chemia, biochemia, biotech-
nologia i inne, na dobre zdominowały tę 
dziedzinę. Dziś trzy zdrowaśki w  pie-
cu chlebowym i czarcie łajno zbierane 

o północy przy pełni księżyca, ustąpiły 
miejsca argumentom i osiągnięciom na-
ukowym. Chociaż prawdę mówiąc, chyba 
nie tak zupełnie do końca?

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby  

i byłym mieszkańcem)

Z ŻYCIA SZKOŁY NOWY ROK SZKOLNY 
2021/2022 – DZIEJE SIĘ!

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2021/2022

1 września rozpoczęliśmy kolejny rok 
szkolny. Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022 odbyło się stacjo-
narnie. Podczas uroczystości powitano 
w gronie uczniów naszej szkoły pierw-
szaków, których dyrektor szkoły Maciej 
Barański pasował na uczniów. Nie zapo-
mniano również o rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej. 

Burmistrz miasta, pan Andrzej 
Strzechmiński stanowisko dyrektora 
szkoły na kolejne 5 lat powierzył panu 
Maciejowi Barańskiemu. Stanowisko wi-
cedyrektora dalej piastować będzie pani 
Elżbieta Frączek. Cieszymy się z  tego 
i oczywiście serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczniom, nauczycielom, 
pracownikom szkoły życzymy udanego 
roku szkolnego, w trybie stacjonarnym. 
Uczniom oczywiście jak najlepszych wy-
ników w nauce i wielu sukcesów. Mamy 
nadzieję, że ten rok szkolny spędzimy 
w murach naszej szkoły.

Złote Szkoły NBP
W  roku szkolnym 2020/2021 uczest-

niczyliśmy w I edycji programu edukacji 
ekonomicznej Narodowego Banku Pol-
skiego „Złote Szkoły NBP”. Ideą programu 

było aktywizowanie uczniów i nauczy-
cieli do podjęcia działań kształtujących 
kompetencje ekonomiczne. W  trakcie 
programu zrealizowano szereg zadań ob-
jętych regulaminem. Opis działań, które 
zrealizowaliśmy znajduje się na stronie 
szkoły w zakładce – dla rodziców – kon-
kursy.

Szkoła uzyskała Certyfikat Narodo-
wego Banku Polskiego „ZŁOTA SZKOŁA 
NBP”.

Uroczystości rocznicowe w Krępie 
Kaszubskiej

Co roku w ostatnią niedzielę września 
na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odby-
wa się uroczystość patriotyczno-religijna 
upamiętniająca ofiary Marszu Śmierci, 
czyli pieszej ewakuacji więźniów z obozu 
koncentracyjnego w Sztutowie (niem. KL 
Stutthof ), rozpoczętej 25 stycznia 1945 
roku. W tym roku uroczystości odbyły się 
26 września. Na początku wprowadzono 
na cmentarz kompanię honorową I Ba-
talionu Zmechanizowanego w Lęborku 
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EDUKACJA oraz poczty sztandarowe. Po Mszy Św. 
zgromadzeni wysłuchali montażu słow-
no – muzycznego przygotowanego przez 
uczniów Zespołu Szkół im. Męczenników 
Marszu Śmierci KL Stutthof z Garczego-
rza. Następnym punktem uroczystości 
był apel poległych przygotowany przez 
żołnierzy I Batalionu Zmechanizowanego 
w Lęborku oraz oddanie salwy honorowej. 
W dalszej części delegacje złożyły wieńce 
i wiązanki. W uroczystości tradycyjnie 
uczestniczyła również delegacja naszej 
szkoły z pocztem sztandarowym. 

Ogólnopolski Dzień  
Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czyta-
nia obchodzony jest 29 września. Został 
on ogłoszony przez Polską Izbę Książki 
w 2001 r. Data nie jest przypadkowa, po-
nieważ tego dnia urodziła się autorka 
książek dla dzieci i młodzieży – Janina 
Porazińska.

Była to okazja do przypomnienia posta-
ci Janiny Porazińskiej jednej z czterech 

„dam literatury dla dzieci” oraz obejrze-
nia wystawki jej książek i posłuchania 
twórczości.

Obchodziliśmy to święto w  środę 
i czwartek ze względów bezpieczeństwa, 
każda klasa osobno. Klasa pierwsza i dru-
ga odwiedziły bibliotekę szkolną, dzieci 
słuchały i ilustrowały bajki Janiny Pora-
zińskiej. Klasy starsze wysłuchały „Psotki 
i  śmieszki” na języku polskim, tworzy-
ły plastycznie własne psotki i śmieszki. 
Uczniowie klas IV – VI rozwiązali quiz 

”Bzik literacki”, klasy VII – VIII poprzez 
classroom zmierzyły się z quizami o po-
staciach z  filmów     i  książek fantasy, 
z „Milionerami” literackimi, znajomoś-
cią legend w wyścigach konnych.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile 
dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Co roku uczniowie naszej szkoły 
uczestniczą w akcjach na rzecz innych. 5 
października rozprowadzaliśmy cegieł-
ki na rzecz fundacji „Pomóż i Ty”. Akcją 
zajął się Uczniowski Samorząd Szkolny 
i członkowie SKO.

W tym roku dochód ze sprzedaży fun-
dacja przekazuje na rzecz 10-letniego 
Kacpra. Kiedy Kacper skończył roczek 
zdiagnozowano u niego dziecięce pora-
żenie mózgowe. Aby Kacper mógł prawid-
łowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, 
który pomoże mu w komunikacji, nauce 
pisania, czytania i mówienia. Wspólnie 
pomóżmy Kacprowi w zakupie specjali-
stycznego oprogramowania i kompute-
ra, których koszt wynosi około 10 000 zł.

Sportowe sukcesy
W  dniach 03.09.21 - 05.09.21 odby-

ły się w  Giżycku Mistrzostwa Polski 

Młodzików w klasie BIC TECHNO, w któ-
rych uczestniczyli uczniowie naszej szko-
ły: Adrian Boborycki i Stanisław Dolecki. 
Adrian Boborycki w klasyfikacji zajął II 
miejsce, Stanisław Dolecki miejsce XVII. 
Gratulujemy!!!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W  tym roku nie ograniczyliśmy się 

do jednego dnia, uczniowie brali udział 
w  konkursach, zabawach i  quizach 
w dniach 01 – 06 października. Mistrzem 
Tabliczki Mnożenia został Filip Sulikow-
ski z  Vb rozwiązując zadania w  czasie 
zaledwie 17 sekund. Oczywiście to nie je-
dyny mistrz Tabliczki Mnożenia, mamy 
wielu zdolnych matematyków. Mistrzami 
Tabliczki Mnożenia na poziomie poszcze-
gólnych klas zostali: klasy IV – Franciszek 
Kowalczyk, klasy V i VI – Nadia Kulesza, 
klasy VII – Kajetan Kroczek, klasy VIII – 
Marysia Bieniek. Uczniowie klas piątych 
zmierzyli się w  rywalizacji sportowo – 
matematycznej. Zawody, nieznacznie, 
wygrała drużyna klasy Vb, a najlepszym  
sportowcem drużyny został Franciszek 
Jankowski. Klasa Vb oraz klasa VIIIb 
zmierzyła się z zadaniami z zakresu eko-
nomii.  Zadania ekonomiczne polegały na 
rozwiązaniu quizów, bawiliśmy się w „Mi-
lionerów”, dobieranie par obrazków do 
nazwy i  inne. Była to dla nich powtór-
ka wiadomości z ubiegłorocznych zajęć 
ekonomicznych oraz działań SKO. Rada 
Rodziców, jak zawsze zakupiła dla uczest-
ników słodkie upominki, za co serdecznie 
dziękujemy. 

nauczycielka - bibliotekarka
Ilona Jabłkowska

edukacja
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